
Předplstné na čtvrt ruku
, na půl roku

Novorační.
Nový rok ukládá katolíkům novou práci — a

te ještě bedlivější proti roku uplynulému. Nechť
se nikdo nemýlí zdánlivým klidem lidí názorů pro
tichůdných! Co do žil vstřebáno v dlouhé době
kulturních zápasů, to nemizí ze srdce v okamžiku,
kdy zcela mimořádné okolnosti vyžadují přeruše
mí literárního a slovního zápolení. Duch neza
stavuje svůj směr proto, že se zastavily tendenční
články novinářské, Kdo s námi nesouhlasí, připra
vuje se tiše beze vší reklamy, aby v čase pří
hodnějším se dostavil na kolbiště s důkladnou vý
pravou. Proto dbejme, aby se zachovalo pro příští
čas to, co bylo naší agitací postaveno na ochranu
vlasti, na zachování katolických práv a na posilu
monarchie z upřímné loyality.

Samy živly nekatolické byly nuceny dáti v do
bě kritické aspoň nepřímým způsobem satisfakci
vážným bodům katolického názoru světového.
Proti čemu dříve útočeno s povykem největším,
to v době kritické se uznává za správné. Dříve čas
to napadáno naše přesvědčení o útvarech stát
ních, o způsobech státní sebeobrany; o významu
a účelu národností, o solidaritě různých tříd v pří
čině zřízeného soužití. Nyní však jaký obrat smýš
lení i v kruzích radikálních: ©

Jestliže tedy i naši sokové — třeba neradi —

tolík dvojnásobnou měrou hájiti zásady, které pře
trvaly sta nejrůznějších (nyní uvadlých) filosofic
kých a náboženských systémů a jež stojí v nové
svěžesti i nad hrobv velice mocných říší, které
tolik proti katolicismu bojovaly!

Nyní, kdy se ani nejbystřejším protikatolic
kým duchům nepovedlo vypraviti četná vojska do
boje s lepší náboženskou výbavou, než jakou po
skytuje naše církev, sami naši protivníci tu a tam
hlasitě schvalují, aby katolický vojín užíval plně
té útěchy a posily, jakou mu poskytuje katechis
mus katolický. Leč — demagogie nevymírá snad
no a vystrčí znovu svá tykadla, jakmile nastane
doba vhodnější. Kdo dovede čísti mezi řádky, po

„zná snadno, že u žurnálů stran protikatolických
zaujatost ani v nejmenším nevymizela. Pokud fy
sické poměry dovolují, jdou tyto žurnály proti
nám dále a dávají velice úzkostlivý pozor, aby
nepochválily veliké skutky lásky k bližnímu, jaké
právě katolické korporace v době obtížné osvěd
čují. —

Proto stůjme v obranné frontě dále! Ovšem
hájení našich posic, nabytých právem přirozeným,
nesmí se nikdy zvrhnouti v nespravedlivou a
dráždivou ofensivu. Právě katolík jest povolán k
tomu, aby rozséval pokoj v nejširších vrstvách li
dových, aby šířil zájem pro solidaritu mezi všemi
lidmi dobré vůle. Naším úkolem jest spěti k roz
voli, nikoli k zbytečnému rozbroji. Čím bude naše
obrana důstojnější a láska k bližnímu významnější,
tím rycisleji laše řady zmohutní.

Přejeme si vřele, aby nový rok byl dobou
čilé práce, ale také vzkříšením národní solidarity
a upevněním svor velikého našeho mocnářství.
Kéž vznešenému kmetu na trůně císařském k ra
dosti nad věrností národů poddaných přibudou-no
vým rokem radosti nové!

Průběh války.
Bojiště východní. O vánocích byly kruté

boje na hlavníchbojištích. Dle správy rakonsko
uherského generálního štábu právě na Štědrý
večer a Narození Páně podnikali Rusové nej

tužší- Ne Největší úsilí vynakládají Rusovéproti naší haličekáfrontě, která se po vypuzení
Rusů z východních Beskyd posunula až k čáře
Tuecbov-Krosno. Proti této čáře postavili Rusové
veliké síly a po čtyřdenních útocích“ dosáhli
toho, že naše fronta byla posunuta poněkud

zpět, alepřkde nebyla prolomena. Napsoši tomučást Runů aatlašega z Karpat za Liskoa po
čtyřdenní bitvě, byliRusové vypuzení z prů
smyku užockého. Táké v údolích řek Nagy Ag
e Latorice získaly naše zbraně, takže naje fronta

v Karpatech nen stupňovité v rornaln se Dálerákousko-uherský generáln Ab ohlašuje, že

V Hradci Králové, dne 1. ledna 1915.

mesi 11. a 20. prosincem zajato 48.000 Rusů,
jichž jest nyní v Rakousku v zajetí 200.000.
Ruský útok na Krakov a Karpaty za 11/, mě
síce stál Rusy přes 100.000 zajatců. — Na nej
zazším severním křídle podařilo se Rusům po
stoupiti až k Lecu v mazurských jezerech, kde
útok jejich zastaven. Rovněž podnikli útok na
Ďaldov a teprve před Štědrým dnem byli u Mla
vy znovu poraženi. Nato zpráva německého
hlavního stanu oznamuje zase další postup ra
kousko-německého středu od Bzury až na jih
cd Tomašova. — Na Nidě a dolním Dunajci
střídají se útoky z obou stran. — Zpráva z 28.
prosince sděluje, že se severně od karpatského
průsmyku Dukelského naše vojsko vyhnulo ú
tokům Rusů. Prudké útoky Rusů v Haliči vy
světlují se nebezpečnou situací, v níž se ruská
armája v Haliči ocitla; chce se uvolniti zvláště
proti našim vojskům, přestoupivším Karpaty a
ohrožujícím krajní levé ruské křídlo. — Zpráva
29. prosince eděluje, že naše vojsko v Haliči
odvoláno na průsmykové výšiny a do krajiny
Gorlice.

Bojiště západní. I na tomto bojišti byly

jích u Festubertu; tam zůstalo na bojišti přes
8000 mrtvých Angličanů a skoro 1000 jich bylo
zajato. Stejně krvavě bojovali Angličané u Nieu
portu, ale bez úspěchu. 25. prosince vyžádali si,
příměří, aby mohli pochovat mrtvé. Vánoční
offensiva spojenců úplně ztroskotala. Boje na
Yseře jsou teď prudší než byly kdy jindy. Spo

jgaci musí pedpikat u“ky při vražedné palběčmců...
Bojiště jižní. Uřední zpráva ze dne 23.

prosince ohlašuje příčinu ústupu našeho vojska
v Srbsku. Následkem nepříznivého počasí byly

nehostinným terainem, v takovém stavu, že ne
bylo možná dodávati armádě nutného zaopatření
a střelivo. A ježto nepřítel v této době shro
máždil nové síly a přešel k útoku, musela býti
ofenaiva přerušena. Zároveň vydány Nejvyšší
vlagtnoruční listy, dle nichž polní zbrojmistr

Od Potiorek přejat na odpočinek a polnímaršálek Štěpánsl. Sarkotič jmenován místo
otiorka velícím generálem v Bosně a Herce

govině a čéfám zemské vlády v těchže zemích.
A vrchním velitelem jižních armád po Potior
kovi ustanoven generál jízdy arcikníže Eugen,

mladší brátr vrghníha velitele armád polníhomaršálka areiknížete Bedřicha. Arcikníže Eugen
narodil se r. [RG2 a 81. Sarkotič r. 1858. — Na
balkánském bojišti je kliď. Území monarchie,
s výjimkou nepatrnýchpohraničních pásem
v č, Harcegovině a jižní Dalmacii, je ne

přítele prosto. — Válečný přístav kotorský jestpevně v našich rukou. — Srbovévyhodili opět
zemuňský most do povětří.

Na moři a ve vzduchu. Francouzský po

břežními bateriemi potopen a náš ponorný člun
>XII.« dne 21. prosince v Otrantské úžině za
útočil na franoouzeké loďstvo, čítající 16 velkých
lodí. Angličané pokusili se na Boží Hod na
padnouti německé pobřeží a německé lodi, ko
nající hlídky u pobřeží. Útok odražen a německá
létadla „podnikla na ustupující anglické loďstvo
útok; pumy z létadel vržené zasáhly dva tor
pédoborce a jednu dopravní loď. Německá lé
tadla bombardovala pak anglický Dower, ba
jedno pustilo se i na Londýn.

Turecké bojiště. Dle tureckých zpráv po
stupuje turecké vojsko na Kavkaze vítězně proti
Rusům. V údolí Muradu poraženi Rusové; a
růské zprávy samy přiznávají, že turecká ar

Černém moři jest jiš obklíčen tlupami kurdi
ckými a vojsko turecké so blíží. Nagtává také
boj o průplav suezaký, jejž Anglišané pro kaž.

dou prava uzavřeli. m- Papežova starost o zajatče.Kardinál
státní tajemníkGaepari rar kanínáhy a arci
biskupy válčících stétů o oznámeném papež
ském dekretu, a dokládá,že papež.sí přeje, aby
tém, kde se v dekretě mluví o válečných zalat
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Žentlmenství některýchsplsovalařk 6 isovatelka Helena Malířovávydala román» bele.
»Čas«, promlouvaje o jejím díle, prohodil, jak
leckterý spisovatel vynáší na veřejnost soukromé
věci svých bližních. Protože »Čas« přímo jme
nuje nebožtíka Hladíka, možno o těchto emut
ných zjevech promluviti již zřejmě. Věděli jsme
také, že Hladík ve svých knížkách svoji milenku
fotografuje, neni nám však známo, činil-li' tak
ze msty, z nešetrné jakési spisovatelské vzneše
nosti, nebo za účelem literárního těžení. Aby si
čtenáři naši o věci mohli učiniti náležitý úsudek,
poukazujeme na tutéž Hladikovu črtu ve »Zlaté
Praze«, o které mluvil »Case.

Hladík e náramnou chutí v ní vypravuje,
jak divadelní umělkyně Máťa bývalému svému
milenci nabídla dostaveníčko ve Vídni. Tam bez
okolkův a nevyzvána před ním do naha se vy
svlékla... . , při čemž vtipkovala o svém že
nichovi, jejž ulovila a jemuž Hladík, aby ho
veřejnost hned poznala, dal jméno pana Krmíka.

Ze své strany podoťýkáme, že tato herečka
»Národního divadla« ženicha, z něhož si tropila
smích, vzala sobě za muže a že manžel její pak
se 8 ní dal rozrésti. Pokud na rozvod měla vliv
črta Hladíkova, nevíme. Nechtějíce mluviti o tom,
jak v našem národě zahostily se již volné fran
couzské mravy, nemůžeme neprojeviti ošklivosti
z toho, jak český spisovatel charakterně jedná.
Dle »Casu« Hladík se nic na to neohlížel, udělá-li
komu nepříjemnost či neudělá. To jest věru
velmi slabý odsudek činu, který musí býti nej
výraznějšími slovy přibit od každého slušného
člověka, neboť tady běží o důležitější zájmy,

nežli Ja pouhá nepříjemnost.doby probuzení národa předkové naši ve
spisovateli viděli nejen umělce, ale také člověka
nadaného lidskými dokonalostmi a přisuzovali
mu úlohu, aby ostatním zářil též příkladem po
vahy a mravů. Prospívalo by národnímu pokroku,

kdybychom tento způsob oceňování spisovatelůbyli sobě zachovali do dneška. Bohužel, nestalo
se tak. Byl k nám zavlečen nemrav toho mínění,
že umělec jest osobnost, na kterou se musíme
dívati jinak, než na ostatní obecenstvo, že se
mu musí mnoho promíjeti a ženiálnost jeho ne

skými býti poutána mravními předpisy plebejskými.

Na posouzení našich literárních poměrů
v tomto světle uvádíme ještě sae«, jenž praví:
»A v literární obci Hladíkově opakuje se věc
znovu a znovu. Jsou básníci tenkých avazků,
kterým aby se opatrná žena vyhnula na mílí
cesty, nechce-li se ohfjvit 'v jejich verších mezi
jejich milostnými koŘistmi vylíčena způsobem,
který by ji zrovna nemusil těšiti. Ať se kritik
potom namáhá jak může, mluvit o takových
črtách a verších a nedotknout se ani spisova
telovy osoby, ani jeho soukromí! Spisovatelka
Božena z »Popela« není jistě daleka Heleně
Malířové a Malířová se toho nesnaží zakrýt,
naopak, ve všem průběhu Boženina. osudu a
všech jeho okolnostech velmi zřejmě naznačuje,
že Boženu vzala ze své nejbližší a nejosobnější
blízkosti. A tož také proti jejímu románu bylo
by lze namítnout otázku, budou-li ti a ti lidé,
které do něho ze svých denních důvěrných
styků sebrala, budou-li spokojeni, že se tam
jejich soukromí vytahuje na veřejnost a jak se
vytahuje. Bude na příklad básníkovi Otmarovi,
onomu, jemuž zemřela žena umělkyně a jenž
má vliv v vkruzích divadelních« (kdo ha ne
uhodne?), bude mu vhad, že v románě je toliko
k tomu, aby si vozil.chytlavé mladé vdovy dd
Berlína a protloukalnoaj s přístupnými damamí
po pražskýchkabaretech a vinárnách ? Zejména
však:rozmyslila si Malířová, jaké světlo vrhne
na soukromý život spisovatelek? Její pseudo
nymní Bošena (»Čas« tím říká: Malířová samaj
provdala se proti vůli matčině za souchotinář.
ského alkoholika: stiženého leště iinon hroznan
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tajnou nemocí, přejala od něho všechny zvyky
hospodského ponocování, podváděla ho již ve
třetím roce manželství s cynikem Karlem Blá
hou, propadla po jeho smrti zcela démonu kavá
renskému a vinárenskému: vrací ge domů až

"ráno rozjařena pitím, probíjí s kamarády zdě
děné groše a literární odměny, vodí ei k sobě
ma chvilku rozkoše mladé hýřily a každý může
ji míti, komu se jí zachce a kdo s ní trochu
umí. Prý chtěla se utlouci a uštvat po vinných
sklepech několikadenními láskami tak jak to
muži činí.«

Nastojte, česká literatura zábavná v jaké
konce až došla! Spisovatelé a spisovatelký vy
zrazují po mravu klepavých bab věci, za něž
ee počestný člověk neliterát musí styděti a píší
o sobě samých činy, pro které zachovalý občan
musil by žalovati, byly-li by mu kým přisuzo
vány. Oh, jemine, jak my pokračujeme!

Vídeňský list »Zeit« oznamuje, že v ně
meckých kruzích poslaneckých konají se pří
pravy stran úpravy vnitropolitické situace po
ukončení války. Německé strany jsou prý syty
stranických bojův a snaží se semknouti v jednu
německou stranu rakouskou, aby tím úspěšněji
mohly působiti na budoucí rozvoj vnitřní poli
tiky. Za tím účelem konaly se porady mezi
volnou skupinou německých poslancův a drem
Grossem, který v posledních dnech měl v téže
věci poradu s vídeňským starostou drem Weis
kirchnerem, při čemž ae ukázala úplná shoda
v názorech všech účastníků porad. V jednání se
bude pokračovati.

A co my Ceši? »Obnova« byla jedním
z prvých listů, jež na důležitost politické jed
noty národa ukázala. Vykonavše svoji povinnost,
rozhlížíme se a pozorujeme, co se stran této
věci po nivách českých děje. Kterýsi staročech
w »Union« a po něm kdosi v »Zentrume doka
zovali nutnost dohody stran a politických příprav
pro dobu poválečnou. Podněty tyto hluše za
padly. Jen dr. Hruban ozval se určitě v »Na
Šinci«, a »Národní Politika« v řadě článků cen
surovaných zvonila k probuzení, ale domníváme
se, že její úsilí vyzní do prázdna. Kdežto Němci
čile se radí, s Čechy má se věc tak, jako s těmi
třemi lenochy, kteří leželi ve slaměné boudě.
»Kamarádi«, volá jeden, »mně se zdá, že nad
námi bouda hoří.« — »Však on nás někdo vy
(R

——
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Svědomí.
(Arménská povídka.)

Z frančinypřeložilLad. Hronek.

I. .
Dozorce vězení nahlédi mřížemi do jed

moho z malých, kulatých okének. Nato bylo
slyšeti v chodbě těžké kroky a chřestění klíčů.
Dvéře č. 5. ee skřípavě otevřely, aby mohl ve

fti nový vězeň. Dozorče strčil nohou dovnitřlík, obsahující polštář a pokrývku. Závory
zase zapadly, a ubohý vězeň stanul jako omá
men na dlažbě své cely, v níž panovalo polo
šero. »Ach, že jsem se musil dožít tohoto dne!
Nový Rok krásně pro mne začínál«

Oblédl se kolem. Oko zvyklo si na tlu
mené osvětlení; nyní zpozoroval, že není sám
v úzké oele. Dva jiní trestanci leželi na pryč
nách a pozorovali ho. Zvolal na ně: »Dobrý
den, bratři, těší mne, že nejsem sám.c

»Cože tě těší, blázne?e pravil mladší z
obou a zvedl se s lože. »Měl jsi to venku snad
ještě bůř než tady ?« otázal ss druhý.

»Ne, doma jsem se cítil šťastným. Včera
ještě slavili jeme všichni Nový Rok — a dnes

nese«, odpovídá mu druhý. A třetí je okřikuje:
»I chlapi, že vás ta huba nebolí!«

Jest pravda, že v jiných zeních za této
válečné bouře všechny strany slévají se v jeden
politický tábor, mající na zřeteli nejvyšší zájmy
vlasti, ale nás vážná doba stále nemůže posta
viti na nohy. Důkaz to, že ve vnitřním našem
národním životě chybí důležitá síla, nebo snad
lépe řečeno, že tato síla jest ztrávena chybně
pochopenými hesly, přinesenými ne aby ukojena
byla jistá životní potřeba, nýbrž aby vyhověno
bylo módě a opičení. Český člověk pocítí stou
pající hrdost a sesíjené sebevědomí, když čte
slova spisovatele Kuprina: »Jsem neobyčejně
rád, že Čechové překládají a čtou mé spisy.
Rád proto, že upřímně miluji a hluboce si vážím
tohoto slavného, pootivého, dobromyslného, pil
ného, vytrvalého, veselého a nadaného slovan
ského národa«. Dobře, ale jak zbarvena jest
útěcha z těchto slov dnes, když nedovedeme se
sjednotiti za událostí, jež nemají sobě rovných
a jež pro nás mohou míti tak veliké účiny?

o
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Povaha ruského vojáka. Jest ku podivu,
že karakteristika vojsk ruských z dneška jest
ahodna s tou, kterou vyslovovali odborníci v do
bách napoleonských. I dnes jest pozorovati, že
ruský voják jest udatný, ale bez samočinnosti.
Těžké, váhavé kolony ruské musí leckde ustu
povati před rychlými manévry menších vojů
spojencův. Vítězný Napoleon svedl s Rusy i ta
kové boje, kteró byly nerozhodny, a tam, kdo

ZÁLOŽNA
Janské náměstí č. 163. Z—————

Vkladyna knížky4 "8
V vkladystřádankovéEb js o VR
Nové vklady (uložené v době moratorla) úrokují
se dle dohody a vyplácejí se z těchto vkladů ob

nosy bez obmezení moratorla.
(One
byl jsem odvlečen do vězení. Má Annetka a
můj Leon jistě sedí a pláčí«, pravil nový vězeň,
otřel si slzy a ostýchavě šeptal: »Pán Bůh to
nedopustí, abych nevinně trpěl. Snad jete sem
také přišli jen pre nějaké nedorozumění. Ne
zoufejme — a doufejme, že nás Pán Bůh vy
svobodí.«

»Ach, přítelíčku«, pravil starý, »odtud se
člověk tak snadno nedostane. Jen se tady zařiď
po domácku. Podívej se, já už tu sedím čtyři
měsíce, a kdo ví, jak dlouho tu ještě zůstanu.«

»Cože, měsíce ?« zvolal nový vězeň, »já
nio neudělal. To není žádná spravedlnost na
světě, nevinného svázat a odvléci od ženy a
dětí. Kdo má pak rodinu živit, kdo se má o mé
malé děti starat ?«

»He, ty nový, zde se křičet nesmíl« zvolal
za dveřmi dozorce. Pokáraný položil svou při
krývku na pryčnu, sedl si a tiše plakal. Náhle
vyskočil, padl na kolena, pokřižoval se a počal
se modliti. o

»Je to blbeo!e pravil se smíchem mladý
vězeň, »on věří ještě v Boha; jistě že se modlil
také doma. A oo mu to prospělo? He, ty pou
stevníku, ušetři nás svým pobožnůstkářstvím,
zde není žádný kostel!«

Starý, který modlicího se pozoroval, pravil
k srému druhovi: »Coti je po tom, když se modií?«

vítězství upoulal ke svým orlům, hodně po
mohla mu ruská nepohyblivost, Dočetli jeme se,
jak maršál Hindenburg soudí o ruském vojá
kovi. Poslyšme, co o Napoleonovupříchodu do
Poleka mluví Polák Gasiorowski, jenž tehdejší
dobu bedlivě studoval: »Napoleon přestal se
obírati Pruskem, pro něho nebyly už tamty,
příliš snadné vavříny. Tu však před uím stála
celá armáda ruská pod jenerálem Kamenským,
armáda, kterou Napoleon znal od Piacenzy, An
cony, Nori i Slavkova, armáda, jež dovedla státi
jako zeď a zhynouti bez jediného výkřiku.«

Kdežto maršál Hindenburg řekl, že ruský
voják dovede státi do poslední chvíle na vyká.
zaném místě a že se zdá, jako by neměl nervů,
Gasiorowski o tomže vojákovi před sto lety
promlouvá podobně: »Ruský voják, plný kázně,
slepě jdoucí za signálem, za hlasemvelení, otu
žilý proti všem nevýhodám, neustupuje s místa
svého. Pěšák takový ani sebou nehne v bitev
ním ohni. Vše mu jedno, zda před ním vyrůstá
kolona gardy, nebo lehké jízdy, nebo zda se
proti němu sype déšť kartáčů. Vrostl do země.
Kule ho lehtaly, trhaly, strhovaly s něho uni

a zbrocovaly ho krví.c
Tato karakteristika Gasiorowského shoťuje

se 8 posudkem, který na počátku války napsal
německý zpravodaj válečný, že ruský voják
není uchvácen panikou ani když padne třetina
jeho druhů. Ale tato neohroženost, jak dosvěd
čují přítomné události, nepostačuje ještě k ví
tězatví. Řekněme zkrátka, že ruský voják ne
hodí se k výboji a k rychlým manévrům, na
nichž často závisí úspěch, ale za to bojuje vy
trvale v defensivě. Povaha ruského lidu nemizí
oblečením vojenského kabátu, a důstojníci sebe
větším cvičením nejsou 8 to, aby vojákovi vště
pili všechny vlastnosti armád západních. Pod
dajnost, váhavost a řekněme význačná edílná
dobrosrdečnost ruského vojáka působí, že v ofen
sivě nemá rozhodnosti a ráznosti. Ruský voják
do ofensivy jde nerad. neboť nemůže se zbaviti
své příznačné životní filosofie. Důstojníci, zna
jice dobře tuto náladu, čekají jen okamžiku, kdy
možno vojákovi vemluviti, že jsou ohroženy
jeho zájmy a že jest v nebezpečenství ruská
země. A to bývá po ústupech nebo porážkách.
Tu teprve »široká ruská nátura« se vzchopí a
pak ruský voják, jmenovitě v defensivě, jest
odpůrcem velmi nebezpečným. —

Uklidněn zvedl se nový vězeň a tázal se
mladého muže: »Co se divíš mému gečínání?
Co pak ty jsi se v těžkých dobách nemodlil?«

»Co by mě napadlo! Modlení nedá mi
ani peněz ani svobody. Můžeš se tady sto let
modlit — a při tom v žaláři shnít«, zněla od
pověď. Věřící se však nedal mýlit a odpověděl:
»To budeš vidět, já budu propuštěn; já nio
neudělal'!«

»A proč tě vlastně zavřeli ?«
»Já nevím, musí to být omyl a proto se

modlím k Bohu, aby mě z této zkoušky vysvo
bodil. A ty, ty jsi také jistě nevinen?«

»Já jsem skutečně nevinen, já nekradl«,
odpověděl mladý muž protáhlým hlasem.

pJsi tedy obviněn z krádeže?«
sAno. Prodával jsem stříbrný pás. Zatklí

mne a tvrdí, že jsem jej ukradl.«
sA byl tvůj?«
»Ovšem — to jest, já jej dostal od jedno

ho přítele. A i kdybych jej byl ukradl, nebylo by
to lepší než umřít hladem ?«

Na obličeji nového vězně bylo viděti hlu
boký zármutek. Přiblížil se k mladému muži a
pravil ©účastenstvím: sJá vidím, že tvoje svě
domí je obtíženo. Jdi, modli se a ulehčí své
duši. Ne nám, ale Vševědoucímu zpovídej své
hříchy; věř, on tě zachrání.c



. Ve válce rusko-japonské váleční dopiso
vatelé postihli, že ruský voják došbojese mnoho
nehnal, nechápaje, proč má proti Japonci bojo

vati. Ve válkách napoleonk bylo pozorováno, že ruské armády mimo hranice své vlasti
bily se ohabě, U SohOngrabenu pak, jak minule
bylo řečene, vykonaly čtyři tisíce ruských vo
jáků zadržením velké armády francouzské re
kovný čin proto, že bojovníci věděli, že chrání
ústup čtyřiceti tislo svých bratří, s kterými
Kutuzov spěchal ke Znojmu a kteří by byli
bývali zcela jistě zajati, kdyby zadní voj nebyl
se udatně postavil proti maršálkovi Muratoví,
jenž na rozkaz Napoleonův měl Kutuzova za
skočiti. Proti Turkům bojoval ruský voják sta
tečně z podobných důvodů.

Ale největší bojovnost a neohroženost
ruský voják vyvine, když obrožena jest domácí
půda, čehož nejpřesvědčivější důkaz podala bitva
u Borodina. Napoleon celý den početnější ar
mádou drtil ruské vojsko tak, že k večeru stály
proti němu jen trosky vojů Kutuzovových, ale
i ty zbytky stály jako by byly do země vklí
něny a nehýbaly se z vykázaného mísla. Napo
leon byl tímto ohromujícím odporem nejen pře
kvapen, ale takó ustrašen; proto neposlal do
bojegardu, když o to byl žádán. Později však
vyšlo na jevo, že by byl gardou ruské vojsko
úplně potřel.

yto známky povahy ruského vojína v do
bě současné dávají skvělé vysvědčení našim
armádním sborům, které tak statečně několikráte
přinutily Rusy k velikému ústupu v samém
Rusku).

Němeští profesoři v novinách uveřejnili
již své plány, jak spojeneckým armádám jest
táhnouti na Petrohradnebo Moskvu. Tyto návrhy
vyplynuly z neznalosti věci, a domníváme se,
že jenerálové rakouští a němečtí lépe znají ai
tuaci než páni profesoři, vznášející se ve výši
nách planých theorií. Jsme přesvědčeni, že je
nerálové pečlivěji než profesoři studovali vá
lečné dějiny a důkladněji jsou obéznalí s pova
hou ruského lidu a ruské armády. Že z dobrých
důvodů spojenečtí jenerálové nebudou dbáti
splašených návrhů německých profesorů, jde na
jevo ze slov šéfa jenerálního štábu Konráda
z Hótzendorfu, jenž pravil, že úkolem spoje
neckých vojsk jest, armády ruské odrážeti a
zadržovati, jinými slovy, vysilovati vně země,
v níž žije ruský lid.

Kozák jest jinépovahy než ruský pěšáka od dob napoleonských se nezměnil. Platí
o něm to, co napsal jmenovaný již Gasiorowski:
»Kozákovi boj úporný a neústupný není po
chuti. Noční nájezd, stráž, bleskurychlý výpad
z lesa na zásobní sbor, polokruhovitý útok
přední stráže, honba, haroování, štvanice, srážky
se šavlováním, toť živel kozáka. Kozák nemá
rád pěchotu, nemá rád sevřené čtyřhrany. Ne —
předhánění, kdo prvý, to se kozákovi líbí. Vy
padnouti z nenadání a dříve, než se nepřítel
z ohromení probere, zase zmizeti přes hory a
lesy ... tak to má kozák rád.«

Vzhledem k tomu nemusíme již ani upo
zorňovati na zprávy, že naše jízda v přítomné
válce kozáky vždy rozprašuje a zahání, a dou
fáme, že hybnost a manévrovací schopnost naší
armády dodělá se na-konec vítězství.

Vzpomínky na rok 1806—1807. Ve
zprávách o nynějších bitvách v Poleku ozývají
se jména Jílova a Pultuska. Když král pruský
byl poražen u Jeny, zvolil za sídlo své Králo
vee, kdež sbíral a zbrojil nové vojsko, které se
mělo spojiti s armádou ruskou, jež blížila se
pod velením jenerála Benigsena. Napoleonpak
se štábem ubytoval se v Poznani, co zatím

»Své hříchy? ... Kdo ti řekl, že jsem
něco udělal! Všecko je lež! Mluv, kdo ti 00
řekl?« křičel zuřivě, vyskočil a hrozivě blížil
se ke spoluvězni.

»Jak bych mohl co vědět? Jsem ohudý o
buvník a nestarám se o cizí lidi.« Nemohl po
kračovati, neboť viděl, jak mladík při slově »0
buvník« smrtelně zbledl a se zachvěl.

»Ty jsi obuvník«, pravil zajíkavě. »V které
ulici? .. .« Onen jmenoval ulici, a když mladý
muž stál celý poděšen a zdrcen, tázal se: »Byl
jsi již někdy v mé dílně?«

»Ne, vůbec ne, nikdy, já tě vůbec neznám,
já také neznám té ulice,já so tě jen tak ptal. . .«
Jako opilý vrávoral ko svému lůžku, stáhl si
pokrývku přes hlavu a umikl.

Obuvník díval se ohvíli na starého, pak
padl opět na kolena. Když vstal, setkal se znova
s pohledem starého a pravil tiše: »Modlil jsem
se za tohoto ubohého mladíka, má tolik bezra
dostný život!« ,

Chvíli nato zavolal dovnitř dozoroe: »He,
ty nový, máš jít k vyšetřujícímu soudcil«

Sotva obuvník uposlechl tohoto rozkasu;,
odhodil mladík přikrývku a mumlal: »Prok

' Celého mne tím svým modlením popletl.
Málembych se byl ke všemu přiznal.. «

agenti jeho v Kongresovee organisovali po

Rusové; spojivše se s vojskom pruským,
ještě nepovažovali se dosti silnými, aby nemohli
Francouzům postaviti,čekali tedy pa posilu,
kterou přivedl starý jenerál Kamenský, jemuž
svěřeno velení celé armády. Nepřátelé ufkali se
u Pultuska, sedm mil za Varšavou. Bitva byla
velmi krvavá, hukot děl burácel na prostoru
dvaceti mil, země se otřásala a sníh směšoval
se s krví. Nebe bylo pokryto chmurami, brzy
sníh padal s deštěm, brzy metelice stíhala. me
telici, mlby znemožňovaly pohyby kolon,. v roz
měklé půdě uvízly řady děl a vozíků e náboji,
vichřice pronikala do kostí, déšťpromáčel obě
armády —-a přece nic nedovedlo v nich pohasiti
úpornost. Bitva skončila se tím, že obě ne
si osvojovaly vítězství. Nicméně ztráty Rus
byly tak citelné, že se zatáhli až za Ostrolenku.

Po bitvě u Pultuska dostalo se vrchní
velení nad ruskou armádou Benigsenovi, který
se srazil e Napoleonemiu Jílova. Bitva tato byla
krvavější než u Pultuska. Stručnými rysy líčí
tento zápas Gasiorowski: »Tu opět neunavný
Benigsen dostal velení, maje při sobě jenerála
Barklaye de Tolly, Sakena, Ostermanna, a osm
mil za sebou reservu pod vedením Buxhevde
novým.

O desáté hodině ráno začalo dělostřelectvo
palbu. Tři sta děl zadunělo, dávajíc heslo k za
bijácké bitvě. Hnuly se k sobě čtverhrany, 0
třely se o sebe a začaly sebou oloumati, hnísti
se a požírati. Křídelní pohyby narážely na obr
něné boky, šarže rvaly 8e Be šaržemi, bodák
odpovídal bodáku. Francouzi dotírali vztekle,
šíleně a zuřivě na levé křídlo. Barkley de Tolly
neodolává nátlaku. Rozléhají se již hromové vý
křiky. Vítězství kolísá — vojáci jako klasy pa
dají, dláždíce svými těly cestu batailonům vol
tižerů. V tom stočtyřicet děl obrací své jícny
na francouzskou kolonu, z lesa vyjíždí jízda.
Vážky se ohvějí, zdecimovaní vítězové couvají.
Benigsen těží z převahy a nastupuje jízda. Pě
ohota francouzská přichází ve zmatek — ještě
sekunda a je po všem. Ale jenerál Daultanne
vyrazí se svými dragony a zachycuje útok
ruské jízdy.

Bitva neustává ... Smráká ee, děla hučí
stále. Útok stále přináší smrt, číhající na konci
bodáků, na ostří palašů. Noc se sklání... Dvě
armády zmlkly a dýchají ztěžka. Každá svě vy
ohvaluje vítězství. Obě rozněcují ohně na zna
mení, že neustoupily z bojiště, že se nelekly,
že není posud konec boje. Hřmí bubny. Štáb
sestavuje listinu nejstatečnějších. Rozléhá se vo
lání hlídek. Nejstatečnějších však tu není, zů
stali tam, na poli válečném, zaliti krví, prostře
leni olovem...

Benigsen celý den čekal na zálohu. Kdyby
ji byl měl včas! Kdyby si byl Buxhevden po
spíšil! A kdyby nebyl maršálek Soult, jenž
spěchal přetíti zpáteční cestu Rusům, uvízl
v bahnech!«

Potud Gasiorowski. Po krvavé bitvě obě
armády ucouvly, zanechavše mezi sebou krvavé

le. Rusové poukazovali na metelici, která šle
ajío je do očí, překazila prý úplnou porážku

po eonovu, a Bonaparte vymlouval se naoulta.

Politický přehled.
Konference českých poslanců s hrabě

tem Stiirgkhem. Nedávno vyjednávalive Vídni
s ministerským předsedou hr.Stůrgkhem o 0

Maštálka a dr. Tobolka, státoprávník dr. Baxa,
a agrárník Udržal. .

IN.

Uplynuly tři nebo čtyři hodiny. Mladý
chasník u 1 čím dále do většího rozčilení,
běhal z jednoho kouta cely do druhého a na
slouchal každémušumotu z ohodby. Ještě nikdy
starý ho tak neviděl — a byl s ním již pět dní

hromadě. Naopak, vytrvale vypravovával
rubé vtipy a anekdoty. Artaš — tak se mladý

muž nazýval — jevil vždy nezdolnou zpupnost
a když s jednou mu řekl, že ho svědomí
přece nutí'k vyznání viny, pravil se smíchem:
»Eh, svědomí, to je leda pro hlupáky. Já mám
mnohem větší vroubek než ty s jednou fal
šovanou směnkou. Ale mé svědomí vůbec
mne netrápí a rozum nedá mi příznati se
k vině.«

Šeřilo se jiš, když se dvéře v zarezavělých
stěžejích zase otevřely; vojáci hrubě vatrčili do
vnitř obuvníka, rozplývajícího se v slzách. Byl
tich a tak vyčerpán, že na chladnou kamennou

lahu upadl. Namáhavě vlekl se ke svému
opět tiše plakat. Artaš, jehož o

bličej stával se stále vážnějším, upíral napiatě
na'něho oči. Viděl, jak obuvník poohvíli zase
klekl; slyšel, jak zvedaje ruce k nebi prosil:
»O, můj Bože, smiluj se nad ubohými dětmi.
Zemrou hladem, nevrátím-li se jim!«

Zvýšení zemské přirážky. Zemská při
rážka v Čechách zvýšena bude ze 65na 75 */,.
Zvýšení stává se nutným následkem poklesnutí
pivní dávky, úbytku státních údělů a na druhé
straně následkem stoupnutí vydání v zemských
ústavech za dnešních drahotních poměrech.

Poselství sv. Otce k sultánovi. Sultán
přijal nového apoštolského delegáta, magr.LDol
ciho' ve slavnostním slyšení. Delegát odevzdal
vlastnoruční list papežův.

Francouzský parlament ve schůzi dne
24. prosince konané schválil rozpočet jedno
hlasně ve sněmovně peslanecké a podobně v se
nátu, načež bylo zasedání skončeno.

Obsazení Valony. V albánské Valoněvy
loděno vojsko italské. Vylodění jest prý opa
třením pořádku, aby se zamezilo krveprolití,
jehož obětí byli by se stali Evropané ve Valoně
usedlí.

V Japonsku byl rozpuštěn parlament,
ježto sněmovna zamítla 218 proti 148 hlasům
osnovu zákona o zřízení dvou nových divisí.
Volby konají se v březnu a nová sněmovna
sejde se v květnu. Tím asi pohřbena jest naděje
trojdohody o zasáhnutí Japonska v Evropě.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo s r. 0.WHradociKrál,Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky,

Bilance roku 194.
(14) V tomto listě nepsáno o celoroční bilanci

v náladě vážnější než letos; nikdy však nebyla
také situace občanské společnosti tak velevážná,
nikdy tak kritická, nikdy napětí tak vyvrcholené,
jako ke konci roku letošního. Proto nelze také bi
lanci skončiti, an konečný efekt se teprve dostaví.
Avšak již dnes je to spousta cifer, válečných udá
lostí a pronikavých převratů, kterou třeba vyúčto
vati a teprve budoucnost dodá účetní doklady, pro
tože teprve ona odhalí roušku, kterou většina pří
čin cizozemských, průběhů a následků nynější
války světové je zastřena.

Bestiální hon, jejž uspořádaly vynikající a
zodpovědné srbské kruhy na našeho následníka
trůnu v Sarajevě,síť vrahů, kterou jej tam ob
klíčily a také ubily, to byla poslední přítěž na vá
ze, jež hroznou dnešní válku přivodila. Aždo té
doby kolísala evropská váha mezi mírem a válkou
a nebýti toho, jistě by k této letos nedošlo. Bylyť
však aspoň v cizině i jiné spletité a rozhodující
momenty, jež k válce vedly. Srbská říše hrála v
tomto případu pouze úlohu agenta provokatéra a
byla si jista, že za ní stojí jiní, kteří ji v rozhod
ném okamžiku neopustí. Nynější světová válka
byla po dlouhou dobu v cizině připravována a pří
pravy ty evropské národy stejně tížily, jako vál
ka sama.

Na těle Evropy byl absces, jenž se musil ko
nečně provaliti. Všecky obklady proces jen zhor
šovaly, nebyly by jej však nikdy zadržely. Byloť
obecným přesvědčením, že něco přijíti musí;

Přes nepopíra
telný pokrok na poli techniky, přes příjemnější
způsob života byla nespokojenost a nervosní po

(O ě
»To už není k vydržení! Přestaň s tím

modlením a brekotem a vypravuj, jak 00 bylo«,
zvolal Artaš zlostně.

»Jak nemám plakat, když jsem obviňován
z vraždy! Mé ubohé děti nemají již matky; bw
du-li teď ještě já jim odňat, zahynou hladem.«

»A tys nic neudělal? tázal se Artaš.
»Nejsenwani s to zabít kuře, a soudce mi

dokazuje, že před několika dny v noci byl zabit
jakýsi starý lakomec — a v jeho světnici můj

r nalezen. Jeem odsouzen na 20 let doúznice.«
»Ah!« zvolal hlasitě Artaš a smrtelně bledý

padl na své lůžko. Starý i obuvník běželi k ně
mu a tázali se: »Co pak jsi nemocen?«

»Ne, ale mrzí mne, že jsi nevinně odsouzen.c
— Pak se zahalil zas přikrývkou.

»Jen kdybych alespoň mohl zde zůstat!
Soudce dovolil, aby děti každý den mohly ke
mně přijít. Ale já budu odvezen pryč do ža
láře, na dvacet let.«

Přestaň již s tím nářkem nebo se zblázním!«
křičel Artaš. Odsouzený ulehl a usnul brzy
spánkem spravedlivých.

m
Ráno vzbudil se Artaš zkrátkého, neklid-

|ného spánku. Blyjel, jakdozorce vstoupil 6vo



: drážážnost ihlidskéspolečnasti. větší, než kdy jindy|

. fanství a tra ioněch ctnosti, jež jsou pro občan

a»níž píše sv. Pavel, že. je trpělivá, dobrotivá, ne
závidí, nečiní nešlechetně, nenadýmá se, není cti
žádostivá, nevzpouzí se, -nemyslí .zlého, neraduje

88. Z,nepravosti, ale z pravdy, a jako jsou ostatní
„pro občanskou spoletnost nutné ctnosti: trpěli
"vost, sebezapření, milosrdenství, pokora, odpouš
tění, šetrnost a skromnost v užívání darů života,
pracovitost, především však víra v osobního Bo

Místo těchto ctriostí. nastoupilo sobectví, ma

-jmon,požívavost; Manželství se uvol
nilo, ve veřejnosti živila se vyhlídka na rozluku
jeho a to byl již povážlivý zjev pro manželství

něho, děti stávaly se někde přítěží, jinde boher,
stav stál proti stavu, národ proti národu, každý

sebe urvati co nejvíce, rovnováha společenská by

la porušena a snahy po vyrovnání byly štváči z
povolání mařeny.

Snad bude po vátce lépe. Doufejme, ževrátí
se z ní muži domu (těžkou zkouškou Života vyško

kteX: nebudou opouštěti domácí krby, aby hle
dali to t. zv. štěstí v dýmu hospod, nýbrž budou si
vážiti svých domácností, jichž cenu, pohodlí a pra
vé štěstí teprv v dlouhé odloučenosti a na poli vá
lečném se naučili ceniti. Není pochyby, že se i na
jdou rozumnější, dokonalejší ženy, jež se vyna
snaží, aby jim pobyt doma zpříjemnily a je z do
mu hašteřivostí a zbytečnou neústupnosti nevy
háněly.
-© Kéž by se též odstranily i národní třenice,
když jsme všichni bez rozdílu národní příslušnosti
pro říši a dynastii prolévali krev, nasazovali ži
voty a nesli stejně břímě války! Nepovolaní špl
havci, kteří žili z těchto třeníc a po ramenou lidu
chtěli se dostati do společenských výší, snad
umiknou, nenaleznou-li sluchu. Ba i ti reformátoři
náboženští a filosofové, kteří Boha hledali a ne
viděli Ho v každé bylince, před událostmi tak
vážnými se poněkud zarazí a zpupné slovo, že oni
jsou povoláni, aby zhasili světla na nebi, tak Čas
to cpakovati nebudou, jestliže se přesvědči, že ne
nalézají již tolik posluchačů jako dříve. Velká část

«
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se od Něho odvrátila. Pravda, sedlo jim mnoho
neuvědomělých na lep, že církev katolická papež
a kněžstvo válku vyvolali a na ni peníze dali, ale
většina z nich zmoudřela a neopakuje již podobných
naivností, zvláště co v známost vešla vroucí slova
papeže Benedikta, 

nového roku očekáváme, nebylo pouhým snem a
aby se lidstvo neprobudilo z tohoto těžkého snu
horšiin, než bylo, .ale aby především dašlo k po
znání, že není jiného základu, na němž by lidská
společnost zbudována býti mohla, než jest Ježíš

kladě aby se dalo po válce s chutí do práce a
uvedlo do pořádku vše, co válka zpustošila, na
pravilo škody hmotné i duševní jež vzešly a ještě
vze!dou.

A je zajisté povinností naší, abychom při této
příležitosti. vzpomněli těch, kdož na válečném poli
zůstali a již se nevrátí, kdo v cizí pudě spáti:bu
dou obětovavše za říši, dynastii a českou zemi,
jejíž osudy s ní odedávna jsou spiaty. své životy;
též vzdechy matek, otců, bratrů, scs'er, žen, sta
nou se semenem, z něhož vzešla by jak říši, tak
naší vlasti nová a lepší budoucnost.

Vzpomencuti musíme 1 těch, kdo posud tam

jáky a jak na modlícího se obuvníka, ohopiv ho

za rameno, zvolal: »Seber se, musíš do velkékáznice!«
Nadarmo naříkal: »Běda mým ubohým dě

tem, teď již jich nespatřím'« — Byl vyveden.
*Dunivě zapadly za ním dveře do zámků. Artaš

myslel, že se musí zadusit. Nemohl odvrátit očí
místa, kde se prve tak zbožně modlil od

n Zoufalezvolal: »sNechtoho už, tvéhoúpění už nemohu poslouchat. Polekaně táral
«e starý: »Co pak se's zbláznil ?«

Mladý muž ležel na své pryčně a strašlivě
aténal. Činil odmítavé posuňky a opět a opět
velal: »Neplač, nemodli se, uvidíš svoje děti
opět!«. Náhle vyskočil, oběma pěstmi tloukl na

. dvéře vězení agvolal hlasitě jak mohl: »Běžte a

. přiveďte sem dozorce, rychle, jsk jen možno!«
A tak křičel, až dozorce, provázen vojáky, še
objevil. Sotva otevřeli dvéře, volal Artaš s ho
rečně lesknoucíma očima, v zimničném rozči
lení: »Propusťfte obuvníka! Je nevinen. Jeho pas

"jsem ukradl a vraždu já jsem spáchal! Ulou
pené peníze jsem zakopal. Ten příběh s pásem
jsem si vymyslel, abych -byl souzen jen z kvá
deže! Pláč a modlitby toho obuvníka mne při

přravily o rozumk — — —

pany oujícího dne Obřímal-obavsík opě1"
4 "4 — Jesw V 1..
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na severu i jihu velice obětavě bojují. Kéž vrátí
se jako vítězi a přinesounám čestný a trvalý mír!
Kéž se vrátí všichni zdrávi, bychom jim mohli
vzdáti hold, jaký náleží těm, kdo za nás. životy,

krev, zdraví a vůbec své nejdražší statky ochotně
obětovati chtějí!min
———

Kulturní jiskry.
V zájmu vatikánského umění. Sv. Otec přijal

profesora P. d' Achiardiho ve zvláštním slyšení.
Učenec odevzdal papeži dílo vydané italským ú
stavem grafických umění >Nová vatikánská pina
kotheka«, v němž obrazy staré vatikánské. pinako
theky (obrazárny), Lateránu a soukromých pokojů
dřívějších papežů jsou reprodukovány.

Zkamenělé lesy. Obrovské zkameněliny lesů
lze nalézti v Egyptě, v Kalifornii a v Arizoně. >A
merican Forstery< píše o jednom z nejkrásnějších
lesů zkamenělých, který cbjevil americký geolog
dr. F. H. Klowltona a sice v Yellowstone Parku,
v němž bylo pochováno velké množství stromů
sopečným výbuchem tak, jak stály. Stromy ty
stojí dosud a jsou od ostatních stromů v jisté vzdá
lenosti k nerozeznání. ©Podél řeky Lamary stojí
mnoho kmenů takových zkamenělých stromů, kte
ré rovněž byly pochovány za výbuchu sopky a
pak nastal dleuhou dobu klid, vyrostl zase druhý
les a* ten byl pochován pod ssutinami sopečnýrni.

Pak nastalo volné proudění
bahnité a kamenité masy, které stromy úplně po
krylo. avšak nezlomilo jich. Když konečně ustala
činnost sopečná, začaly se v zkamenělinách tvořiti
hluboké rýhy a prorvy a četné stromy se i lámaly.
Jeden velmi pěkný strom, mající 4 metry v prumě
ru a-délku asi 4) stop. je pid tíliou svojí též zlo
men. Strom byl vyscký asi 109 stop. M'mo zka
menělé lesy nad řekou Lamarou je ve Yellowstone
Park: ještě mnoho jiných fosilních lesu ra různých
místech. jsou te většinou různé druhy smrku a du
bů. Zkamenělé lesy dávají nám nahlédnouti do di
vn přírody, jaké se vyskytovaly asi před niilionem
let.

O dekádeuci v umění čtené v »Náred. Li

stech (ze dne 13. t. m.) tato další slova: Šereda
úplně opanovala pole plastiky o ženě aby uko
jila žízeň po typickém. po kuriosním, ano zrůd
ném na ženě, a nechybí se daleko pravdy, řek
ne-li se. že pervetsi v plastice brány otevřeny
dokořán.
umělecké představě dneška. Zahájeny k tomu
cíli hotové dostihy pod různými záminkan a dlou
ho vedla žena sama. Byla to především bosonohá
tanečnice, provázená nesmrtelným snobem, de
klamujícím cosi o rytmech... Ovšem že dnes
nejvýstřednější směry v plastice samy se uvedly
ad absurdum. Kubismus dořvab už najisto svou
orgiastickou odrhovačku a netřeba už také upinati
zraku k nejkrajnějšímu výčnělku naznačeného
směrování. lihoamerickému | totemismu, o
průmyslné hlavy domnívaly se, že jím přetrumí
nou asyrštinu v umění. I tu jest fiasko věcí oči
vidně rozhodnutou,.ale to, co zbývá a co míní se
cestou kompromisu v plastice udrželi jako mo
dernistické její vítězství, stačí na otravu radosti
z umění. Tato plastika nejnovějšího, nejmladšího
data, stala se učiněným ikonoklastem (obrazobor
cem) krásy. Vražďa gracte dokonána, vládu v její
bývalé říší nastoupil oedem — otok. Akutní katar
oční víčka stížená ječným. zrnem, elephantiasis,
choroba to v Životě celkem, vzácná a- jevící s2
nesinírnýn zbytněním dolních končetin, staly se
nyní- zákonem. sochařské estetiky, kloubový reu
matigmus v posledních deformačních stadiích pří
iným pežadavkem monumentalily sochařské. A
ještě vlc. Zatím co linie a tvar dány načisto ve

tail, k jehož okázalému vystření bylo nutno zná
silniti anatornii, Největší, svrchovanou čest a ne
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obmezenou vládu pravdě v umění, kde ji přaví
příroda: tať, je-li zdravá,je vždycky krásná, ne
boť zdraví jest krásy první podmínkou ale chtě
ná delormita, groteskní zbytnění příznaků ženství
a mateřství, jak ve zdravé přírodě se nikdy ne
vyskytuje, toť právě ta největší surovost, jaké se
takoví umění na ženě běz patrného jejího pro
testu dopustilo, Touto zrůdou, která se vidi tak;
jako se poslouchá ohavná anekdota, připravuje se
uniění o nejpoclivější zbraň proti falší moralistů,
potírající bezrouchost ve výtvarném. Ne
boť takové umění nemůže už namítnouti, že ce
Bůh. první sochař vymodeloval, nemůže býti ne-.
božské, nemravné, když to, co samo produkuje
jest zřejmým výmyslem, lží, třhovým ústupkem
chtíč a zradou na noblese a vkusu. Něco na tom
je --' neboť nejhorlivější horlivci proti decentní
nahotě v umění snášejí s ěrným klidem ero
tický dedecus v umění právě proto, že jest lží a
infamií právě jako jejich zelotismus.

Nelze ovšem přezírati, že tyto konce původ
svůj mají také v nechutenství a nabaženosti aka
demickým uměním z konce minulého století. K
onomu zejícímu unudění z umění přispěla nikoli
nejmenší měrou jeho nezřízená propaganda kolo
sálními výstavam' umělecko-vzdělávací politikou
státu. a z toho všeho vznikla pouliční zevšedně
lost ba i banalita umění, podporovaná technickou
dovedrosti. lehko přístupnou i zjevné netalento

Tu temení zřídlo touhv po novém, po něčem
stůj co stůi jiném. a poněvadž zbahnění kladeno
na účel rafinovaného, hledáno útočištěv naivitě a
průpitivnest. Avšak jako že jest chlčná naivita
a "apodobená primitivnost v koždém umění lží
pra své nechutenství žalostnou. nemohlo toto bin
diště vkuse skončiti jinde než u paradoxu a ab
surdnasti — to jest u rafinované primitivnosti,

Význam vojenských výrazů. Mez! vojenskými
výrazy jseu mnohé zajímavé se stánaviska fazy
kového i kukurně historického | proto v nynější
válečné době. kdy se s nim' často setkáváme.
hud dobře, vš'mnouti si šich porěkud blíže. Z pě
chaty zaslvůují povšimruí především mušketýři
a «ronátníci První pojnecnování znamená nosiče

neboť základem je mu francouzský výraz
druhé pojmenování 'granátníci. zna

máná původně vrhače granátů. V kontrastu k no

vodobému válečnictví, které užívá ručního gra
nátr už jen v boji na pevnostech užívalo se v
17. a 18 stoleti rečních granátů také v poli a pě
chota. určená k vrhání granátů, se iinenovala gra
nátníci francouzsky ;»grenadiers«. Pojmenování
granátu samého má původ svůj od granátového
stromu; náboj dostal jméno podle granátového
jablka, protože právě jako toto je také kule na
plněna zrny, t. j. zrny prachu. Francouzské slovo
mousguet je totiž z italského moschetto; ale toto
moschetto neznamenalo od počátku krátkou puš
ku, nýbrž dostalo se k tomuto významu teprve
různými zacházkami. Nejprve znamenalo lovéc
kého krahujce pak bylo přenešeno na prak kte
rým byly vrhány malé šipy, po vynalezení střel
ného prachu byla tak jmenována krátká lodní děla
a konečně bylo pojmenování nřeneseno na krát
kou pušku Z italštiny vniklo slovo do jazyka
francouzského a odtud pak bylo přejato jinými
národy Takové přenesení jmen zvířat -zvláště
jmen ptáků. používaných při lovu, na zbraně, není
ostatně oiedinělé. Tak bylo dříve nazýváno dělo
se 4 -5liberrími železnými kulemi sokolnice (od
slova sokol) a tercerol (malá bambitka) ie z ital
ského terzěrnolo. což je zdrobnělé ferzuolo so
kol. -- Dragovní a kyrysríci isou původu fran
couzského, kdežto hušaři. původu maďarského a
hulán' polského vlastně tureckého. Dragouní do
stali své jménou 01 drzska který byl půvadně vy

obrazen na řejich prapom. | Kyrysníci byli .po

z kůže (franc, culr). Husar dává nahlédnouti de





©Starého maďarského vojenštví;pojmořování vzňk |
"lov dobáchtureckýchválek a. je odvezenood|
maďarského >hůsze (dvacet)-a.znamená tolik, CO

. dvacátý, protože -dle“starého-:„uberského' zákona
braneckého každý dvacátý- branec. byl přidělen
jízdě, Hulání konečně, původně lehká „polská jíz
da; mají prý své jméno .z tureckého: >oghlan«,
ruladík.--- Šavle je původu polského a pataš pů
vodu ruského; pistole dostala jméno od italského
města: Pistoja, v jehož prostulých zbrojovkách
by:y tyto zbraně vyráběny; bodák, francouzsky
bajsner má -jméno od Jihofrancouzského města.
Bajonne, kde byl původně vyráběn. — Naše pů
vodní staročeská houfnice byla vlastně: dřevěný
prax, vrhající kamení na nepřítele, Z české houf
nice udělali: si pak Němci »Haubitze<. Houfnice,

jako pojmenování děla, objevuje se poprvé v hu
sitských vájkách: —Šrapnely jsou zlepšené kar
táče. kteréžto slovo jistě pochází z italského car
toccia, jež znamená hrubý papír a poukazuje na
dějové náboje -ze silného papíru nebo plechu, plně

-né kulkami a sekaným. železem.
-Pečujte- o „zdárnou výchovu dorostu

živnostenského. čeň, než obdrží za vyučenou,
vykazuje ae u -avébo epolečenstva vysvědčením
"na odchodnou; „nebo, neprochodil-li všechny
třídy, toliko vysvědčením o návštěvě. Při tom
přihází se někdy, že vyučeneo odchází z pokra
Šovací školy s prospěchem ve dvou nebo více
předmětech nedostatečným, školy pak už ne
navštěvuje. Mimo $ 75 aj novely živnost: řádu,
dle něhož majitel živnovsti má poskýtnouti po
mocným pracovníkům až do dokonaného 18.
roku svého věku potřebného řádem a učební
osnovou skoly stanoveného času k docházce, při

* .ehází tu zejména v úvahu $ 100., dle něhož u
čební pán anebo jeho náměstek je povinen, aby
učňům, kteří si neodbyli e prospěchem pokra
-čovácí školy, až do úplného dosažení účelu.
vyučovacího dopřával potřebného času k nárětě
vě ústavů v $ 998., 3., zmíněných, aby je k do
cházce těchto škol Přidržoval a dozor nad pra
videlnou návštěvou školní přihlašováním aneb
odhlašováním učňů správě školy umožnil. Než
tento odstavec je důležit u takových neprospěv
ších učňů, jež jsouce pouze 2 roky v učení
školu jen po tu dobu navštěvují, n někdy
dle. toho, když pozdě za školního roku vstoupí
do učení, i po vyohození pouhé prvé třídy do

. stávají za vyučenou, i když neprospěli, v místě
pak jako tovaryši zůstávají. Aby správy živnou

Slenských škol pokračovacích jsouce vázány
předpisy nebyly nuceny si stěžovati; upo
zorňují se veškerá živnost. společenstva a
veškeré živnostnictvo v zájmu zdalné a v ny
nější době ještě více než kdy jindy důležité pé

-če o výchovu dorostu na tuto povinnost.
Lvovské museum vybrakováno. Rusové

slibují Polákům mnoho — teprve nyní, za času
válečněho. Na válku se sice připravovali horeč
ně od začátku roku,

ale — ani v posledním
týdnu před proklamací války neposkytli Polá
kům nějakých úlev. Zato nyní, kdy se připra
vii u Poláků u důvěru zcela, slibují jaku kar
tátky horlivě Ale pozor!

- Rusové odvezli ze samého Ivovatého musea do
Petrohradu 1035 obrazů, -28000 mědirytin,
17.000 mincí, 43.000 medajli, 141.000 knih,

„5.000 rukopisů a jiné polské památky. Tohle
vybrakování má snad býti dokumentem, že jde
Rusům © podporu národnosti poleké? C: enad
haličtí Poláci mají své kulturní centrum až
kdesi v Petrohradě? Snášeli památky obrovské
ceny k vůli carovi? Tolo zlovolné kulturní o
žebračení připomíná nám chamtivou taktiku
švédskou za války třicetileté. Oškubává-li Rusko
Poláka už nyní, nikdo neuvěří jeho všeslovan
ským frazím.

—

Za válečného ruchu.
Snahy papežovy o mír. Na štědrý den přijal

(Sv. Otec dopoledne v trůnní dvoraně kardinály,
kteří projevili mu blahopřání k vánočním svátkům.

Kardinál-datarius Vincenzo Vannuteli přečetl bla
hopřejnou adresu papeži. Adresa zdůrazňuje úsilí
papeže o dosažení míru mezi národy a tlumoší
prosbu, aby papež, ačkoliv nemohl vymoci příměří
pro vánoční svátky, neochabl ve svém úsilí o do
sažení míru. Papež poděkoval za blahopřání a
vzpomněl, hluboce dojat, pochvalnými slovy svého

velkého předchůdce; papeže Pia X. Potom'pravil,

di

svou obzvláštní péči, Od nastoupení svého pontifi
kátu poznal. papež své vznešené poslání míru a
jak ve svě veřejné působnosti tak i v soukromém
kruhu použil každého prostředku, aby jeho rady

účelem mínil navrhnouti příměří pro vánoční svát

válku, bude možno přece aspců rřákapati balsámu
do ran. Křesťanský podnět však nebyl korunován
šťastným výsledkem. Svatý Otec chce však vše
mi silami ve svémúsilí pokračovati, aby urychlil
konec války a zmírnil její následky. Papež zasadil
se, nikoliv bez naděje na dobré přijetí, o výměnu
válečných zajatců, nezpůsebilých k další válečné
službě, Projevil dále přání, aby kněží, znalí jazy
ka válečných zajatců, poskytovali jim útěchu a

nimi a jejich rodinafni, jež tonou snad v úzkostech
a obavách proto, že nedostávají zpráv. Svatý
Otec doporučil kněžím a laikům, aby ve veřejných
a soukromých modlitbách vzývali Boha. aby zba
vil svět války.

Kdo zmařil snahu papežovu o vánoční příměří.
Svatý Otec obrátil se důvěrně na válčící státy,
aby zjistil, jak tyto soudí o myšlence učiniti pří
měří s ohledem na radostné svátky vánoční. Všec
kv vlády, na něž se Sv, Otec obrátil, prohlásily, že

z nich projevila sympatié a svuhlas s iniciativou
papeže.,Než některé vlády dodaly, že prý myšlenka
není prakticky proveditelná. Státy, které podnět
Sv. Otce zmařily, jsou Rusko, Srbsko a Černá
Hora. V Rusku se vymluvili na svatý synod, který
prý ukázal, že katolické a pravoslavné vánoce
nespadají do téže doby. Ale to není důvod. Příměří
nechtěl ruský vrchní velitel Mikuláš, který se o
bával, že by delší příměří bylo nebezpečným, pro
tože prý by po něm vojsko ruské nemělo chuti ďo
dalších bojů, a že by ruská veřejnost zatoužila po
míru. »Mír«, pravil velkokníže carovi, >stál by te

be trůn a mne hlavu«. — Tak sděluje >Localanzeiger«,
Katoličtíposlanci bez prázdnin. >Den< napsal:

Poslanecké prázdniny v době, kdy není ani diet
ani imunity a veškerá vydání si musí každý posla
nec hradit ze svých příjnů soukromých, byť obná
šely měsíčně i sebe značnější sumy, vypadají po
divně zvláště u našich prslanců. Tak na př. posla
nec Msgr. dr. Stojan je opravdu ve stavu obležení
a potřeboval by zvláštní poštovní úřal pro sebe,
neboť vyřídil na sta a tisíce dopisů i na kopy žada
telů, kteří osobně přednášejí své stížnosti a žaly.
Poslanec Šamalík má již zařízenou zvláštní úřa
dovnu aby mohl vyhověti zástupům žadatelů.
Náš čestný předseda Kadlčák vyřídil za trvání
války dosud okolo 2000 záležitostí, osební inter
vence a porady atd. v to nečítaje. Z toho patrno.
že ty poslanecké »prázdniny“ jsou prapodivné.

Republika leze ke kříži. Jak je tomu dávno.
c.. Jrancouzská vláda způsobem pokoutním a zce
la bezcharakterním pronásledovala -katolické dí:
stojníkv? Ani Tataři tak zákeřně nepopravovali
existence poctivých mužů jako tajná, špiclovská
i-kv'sice zednářská, která odsuzovala své nejspo
Iehlivější obrance beze všehe slyšení. Který dů
s*njník se odvažoval navštěvovati katolický ko
stel byl pojednou šikanován | pensionován atd.

celí zástuny protekčních dětí a hamižných kořist
ni kterým byl osud vlasti Ihosteiný. A nyní —
v době nejkritičtější? ©Velikým písmem ohlašuje
Francie bankrot těch rozběhů které prohlašovala
21 nejmodernější a nejprospěšnější. Presí za ochra
na vymálezce různých protikatolických »isrmů«?
Čeká spásu od nevěreckých pedagogů kteří sli
bovati že vychovají zcela nové charaktery a to
Žulové? Poradili jí fanatičtí radikálové, jak nej
lépe spasiti vlast v dcbě nejkritičtější? Ani ti ne
vděčuí sobci, kteří při konfiskaci církevního ma

sestry, nehlásí se nyní za proroky. Matné bludič
ky. jež byly výparem bahna, byly prohlašovány
za e'ektrické žárovky potud, pokud nézabouřil se
verák; pod úderem válečné vichřice medravé pla
ménky bludiček se rozprskly rázem — a lepší část
francouzského lidu obrací svůj zrak toužebně ke

dobách učigilo Francii tak velikou.

Nyní chrámy pařížské jsou o nedělíchplny,
vrací se zbožnost do srdcí těch, jež pozmala jak
dlouho byla od nevěrců klamána. | Jádro národa

Vvotá úpěnlivě k. prosté dívce, Panně Orleánské,
-aby pomohla tam, kde chabne síla statisicovýci
vojů. Zlá doba učí moudrosti, Nejzajímavější však

.jest, že nyní hledá Francie na poli válečnéní zá
chranu od — katolických důstojníků, které, dříve
přece tak bezcitně pronásledovala. Vizme, jak si
počtnají ti, které sestárlá koketa — regeblika -po+
stavila právě v čelo svých vojů.

Generalisimus francouzský: Jofire, -který spá
vá podobně jako Napoleon pouze pět hodin, čte
každodenně před spánkem Písmo svaté, Čte bibli.
v latinském jazyku a má pěkné, staré vydání latin
ské. Gillieni, nejvyšší velitel v Paříži, který již
dle jména je původu italského, čte rovněž každo
denně v nábožných knihách. »Jedinká hodina ta
kové četby«, vyjádřil se jednou, »přináší mi dale
ko více uklidnění než měsíc odpočinku. Ale. musí
to byti knihy vzácné.« Generál Castelnou, který se
těší u Francouzů veliké cblibě — zvláště co ztratil
jediného syna ve válce — čte velice rád knihy ná
božeí.ského obsahu. Není tomu dávno, co poslal
tomuto generálovi francouzský spisovatel spis >O
svobouzení Orleánu«, znaje velmi dobře náklonnost
enerálovu. ©Castelnau byl nemálo tímto darem
spisovatelevým potěšen a poslal mu děkovný pří
pis tohoto obsahu: »Milý pane, slovutný vlastenče!

vati za Váš krásný a mně velmi milý dárek. Bo
jujete-li o rozšíření úcty naší svaté Panny Orle
ánské, bojujete tím zároveň o neodvislost naší ze
mě, o úctu a neporušenost svého národa. Oslavu
jete-li tuto národní hrdinku francouzskou, pomá
háte nemálo vychovávati hrdiny dneška. Bůh Vám
žehnej a Panna Orleánská Vám pomáhejl« Oenerál
Pau čítává ve volných chvílích s velkou zálibou
myšlenky Pascalovy..

Nové zdražení uhlí. Aby zase. netrpěli
výtkami drobní prodavači, jest včasno aděliti:
že cenu zvýšili znovu majitelé dolů. Hornoslez

ské uhlí průmyelové pro všechnu industrii (dle
oznámení kedné z největších firem v Rakouskua v Německu) bude dražší o 20 K aš 27K na
100 g. Uhlí pro otop domácí (kusy, kostky, ořechý
o30 Kna 100 g a možnáže též o 36 K. Hor
noslezská uhelná konvence posud se nerozhodla
o zvýšení mezi 10 nebo 16 M. Ovšem bude
tedy nutno v r. 1915 počítati se zdražením i

četného jiného zboží. Kde k vůli drahému uhlí
bude nákladnější výroba, tam se budou ceny
zvyšovati.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné školy
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek wChrudimi.

Zprávy
místní a z kraje.

Svátky vánoční tentokráte byly oděny sněžným rail
chen. Bílý povlak pokrýval celý kraj, což působi.o
zaa.aě K zvýšení posvátné náady. V obajr-chůrámech
úlástiilo se boaoslužeb neobvykle veliké množství lidu.
V kathodrálním -chrárnu sloužil půlnoční mši sv. a-na-Bo-.
ži vá o 'ů, hod. rovněž vykonal puatií. služby Boží
Jeho Fxe. nejdp. biskup. -- Vánoční ruch v-této- po
leraié cybě byl v Hradci větší než jindy. Ranění a ner
aecuí vojíní totiž zde vítai své- příbuzné a přáte'e,
wteří přijeli do Hradce v počtu velmi znažném. 

Štědrý dem v okresní nemocnici r. 1914.. Vžácnou
tobětavestí J.£x. ndp. biskupa slav. okres. výboru, vdp..
kanovníka Msgra Kernera“ slovutných pp. lékařů ne“
mocnižních: dr. Honzáka. dr. Sasky= dr. Tvrzkého, p.
správce nemoc. Hofmanna a„mnoha jiných š'echefných

„děrců. jichž jména vypožítati skrovné toto místo“ ne
dovoluje, umožněno bylo ve zdejší okresní nemociici
zpříjemniti krásný předvešer Božího Hodu vánožního
ubohým nemocným, mezi nimiž nalézali se i tentokráte
nemocní vojíni z válečného bojiště severního i jižního.
Při záři vánočních stromků podělení byll nemocní při

vou řečí dp. kuráta Kordule a vroucí modlitbou za šle
chetné dobrodince, aby jim „všem Hospodin štědře oů

platil lásku jejich k ubohým trpícím. Všem upřímné :»Zaplať Pán Bůhl«.
Ze schůze obecaího zastupitelstva. Na mimořádné

schůzi 20. pros. bylo pronajato vybkání dávky z piva,
vína a z jiných lihovin vzhledem k mimořádným po
měrům za snížené obnosy. — Schváleno rozdělení sta
'vební parcely č. 4. v bloku u Slezského Předměstí na

(u mostu)



2 parosly: —Schválenypodmínky,ktéré'kladíp.J.
“ "Smetana ze Svob. Dvorů za příčinou položení vodo
: vodního a stokového potrubí na jehó pozemku v ka

- tastru pražskopředměstškém. — | Usneseno, aby byla
správa obec, škol oddělena od správ ško) měšťanských.

-Rozdělení toto má se při školách chlapeckých uskuteč

„Opakování vámočat kry. V neděli dne 3. ledna opa
kuji ohovanky a žačky hudební školy Školských sester
'V pensionátě císaře Františka Josefa- I. v Hradci Králová
vánoční zpěvohru »Narození Páně« od J. E. Zelinky ve
prospěch raněných vojínů. Zveme zdvořile ctěné obe

censtvo z města | okolí na toto představení, jež zdařile
bylo již dvakrát provedeno. — Sedadlo 1 K, k stání 20 h.

"Začátek o 3. hod. odpoledne.
Učedzícká besidka uspořádala minulou neděli péčí

pp. správce odb. učitele Štrégla a vedoucího mistra Ko
-houta vánoční nadílku, spojenou se zpěvní, hudební a
deklamatorní produkcí, při níž ochotně s úpiným poroz
uměním a k potěše učňův účinkovali: slečny B. Dobrá,

seda prof. p. Fr. P. Hnilička měl proslov. na théma »Vá
noce a válka«, vybídnuv něně, aby 1 oni podle možnosti
snažili se skutky lásky zmírniti následky událostí váječ

-tých Učňové byli pohoštění čajem a vánočkou a obda
„rování po vázance a kapesnících; nejlepší šachisté ob
drželi příručky šachové. Domácí tuto slavnost navštívili
p. správce živnostenské pokračovací školy prof. Fr.
Rejthárek, někteří členové výběru a rodiče, jakož i pří
bezal účinkujících. — Podpory poskytly: sl Obchodní
sremlum 30 K, Živa.-čten. Jednota 10 K a stolová spo
„Ječnost »Svornost« 10 K; na vánoční nadílku laskavě
přispěli pp. šk. rada Fr. Fischer, prof. Fr. Rejthárek a

"€ a k. ev. asistent Udlínek. Šlechetným podporovatelům
vzdává výbor U. B. nejsrdečnější díky.

Poděkování. Vzdáváme timto srdečné díky za vá
soční nadílku, zvláště pak damám odboru Červeného
kříže, poddůstojnickénm sboru zdejší posádky, slečnám
učitelkám na dívčí škole a všem, kteří se jakýmkoli
způsobem o zpříjemmění našich vánoc postarali. Záro
veň děkujeme za laskavé a obětavé ošetřování p. šéf
tékaři dru Baťkovi, pp. dru Novotnému, Můllerovi a Zip
pemu a přejeme všem šťastný nový rok. — Ve jménu

Všech: Vilém Malík, četař. Dom. Polcar, desátník. Jan
Michálek, svobodník. Karel Zahradník, pěšák.

Klavirmívečer školyprol. Mikeše zPrakypořádá
dne 13. ledna v sále Grandhotelu »Okresní komisepro
péči o mládež v okresu královéhradeckém« veprospěch
dětí válkou strádajících. Na programu jest hudba klasic
ká (Bach, Schuman, Beethoven) a moderní (Dvořák, No
vák, Suk). Program byl absolvován v Praze dne 10. pro
since a došel kritikou neobyčejně vřelého přijetí. ÚčlnujídámyslJ. CajthamlováaptMarešová,apánové

Goldbeum, A. Škvor a Šíma. Pořadatelstvo doufá za
Iti se obecenstvu večerem vybrané hudby a prosí

zřetelem na účel podařku o blahovolnou podporu.

výnos věnován bude válkou strádajícím dětem
okresu. Nízké ceny většiny míst přispějí k

rozhodnutí o návštěvě | u těch, na něž nynější doba
klade požadavky více než přílišné.

Vánočaí dar pro Červený kříž, sirotky a nezaměst
saně. katolické dělnictvo zaslali ma Zomský svaz Oria
v Hradci Králové: J. Joudal, Třebechovice 1 K, J. E.
knfže-arcibiskup kardinál dr. F. Bauer 15 K, kostelní
sbírka v kostele P. M. v Hradci Králové 14.87 K, J.
Petera, Smiřice 6.40 K, dp. A. Vobejda, kaplan Cerekvi
ce 2 K, nejmenovaný Hr. Kr. 1 K, K. Lojman, Liberec
9.70 K, vdp. K. Bauch, děkan Červený Kostelec 45 K,
J. Š Hořice 4 K, T. Vohralíková Hořice 14 K, dp. Dušek,
Jablonec n. J. 22 K, Kat. jednota Roudnice n. L. 8 K,
odbočka Buštěhrad 5 K, vdp. kanovník Rejzek, Nym
burk 2 K, J. Lev, farář Skramníky 4 K, Kat. organisace

- Červená Hora 2 K, F. Sedláček, Horní Jelení 11 K, J.
Slavík Mifkosrby 2 K. M. Píša Červený Kostelec 2 K,
do. J. UHlik,kaplan Třebotov 2 K, farní úřad. Radhošť

"860 K, farní úřad Větrný Jenfkov 1 K. — Prosíme zdvo
Hle o další dary, kostelní sbírky atd, za něž vděčně
vzdáváme: Zaplať Bůh! Pro raněné vojíny přijímáme !
prádlo. Veškeré příspěvky račtež zasílati na Zemský
svaz katol. Orla v Hradci Králové.

Vlastizrádné tiskopisy. Byly zjištěny případy, že
na různé osoby byly zaslány letáky, jichž obsah jest

jedJe:ě

leták rozšiřovala, nýbrě jej pouze přechovávala, v ne
bezpečí, že bude stihána. V některých případech se zdá,
še odesílateli se přímo o to jednalo, aby do takového
eebezpečí adresáta přivedl. Obecenstvo se tudíž na řá
dění nesvědomitých individuí, kteří takovýmto způsobem

. mohou nerozvážného člověka do neštěstí přivésti, co
eekůticdtvěji upozorňuje a varuje. Každý, kdo by tisko
pls podezřelého obsahu obdržel, jest povinen jej ihned

odevzdatí úladu a vše ndati, co by na stopu původců
„poukazovati rióhlo. Zejména se důtkltvě varuje před
tim, aby sl snad ačkdo podobné tiskopisy neschovával
»na památku<, domnívaje se, že jen rozšiřování
těchto letáků jest stiháno, neboť třebas by neměl při
fom zlého úmyslu, dopouštěl by se již ponecháním sl le
táku a nooznámením úřadu trestného činu, jehož násled

Rd nějak podporovati-V nynější vážnéa pohnutédobě natno však se zvýšenou opatrností si počíhati a

všeho se vyvarovati, co by bezpečnost říšeohrožovat

Y

'okresní hejtmanství v Hradec!Králové, dne JT.prosince

-Seznam cen na týdenním trhu v HradciKrlové dne
A. prosince 1914. 1 bl“ ovsa K 9,— až 10.20, bramborů

semínka 268.— až 270.—,otrub žitných 18,—, pšeničných

hu 0.36—0.44; 1 vejce 0.12—0.13; t kopa: zelí 8— až
12—, kapustý. 1.60 až 240, drobné zeleniny 1.—; 1 pytel

až 3.—, linů 2.—, Gělic1.20až 1.60. '

Na týdemní a obliní trh v Hradci Králové dne A.

28, brachu 1, jetel semínka. 27, brambor 5, cibule 3, lab
lek 10; kop: zelí 1, kapusty 5, drobné zeleniny 30, 1 py
tel mrkve, 34 podsvinčata.

. Zákazhry vuherskoutřídmiloteril. Vzájmuve
řejosti se připomíná, že dle platných zákonných před
pisů hra v cízozemskou loterii jakéhokoHv druhu, tedy
1 hra v uherskou třídní loterii jest zakázána a že na

neboť pokuta mimo propadnutí losuobnáší 5 až 15ná
sobný obnos učiněného nebo zamýšleného vkladu. Z té
příčiny varuje se důtklivě před koupí nebo prodejem
losů uherské třídní loterie a připomíná se, že i ten se
důchodkového přestupku dopouští, kdo losy jemu třeba
bez objednávky od uherských firem neb odjinud za
slané si podrží. Od přednosty c. k. okresního finančního
ředitelství. ,

Štědrý dou vojínů v lazaretě dašickém. Město Da
žice nezůstalopozadu za ostatními obcemi, které hostí
raaěné vojíny. Na popud dp. faráře L. Hory, jenž o třetí
neděli adventní vybídi s kazatelny své věrné kolatur

Inu absol. c. k. stát, školy řezbářské
BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

níky, by přispěli dle možnosti na stědrovečerní nadílku
raněným vojínům, sešlo se z osad přifařených hojnost
potravin, jako: Cukroví, vajec, jablek, mléka, zemáků
t peněz, což svědčí o důvěře a lásce, jíž se pan farář
u osadníků celé farnosti těší. Na faře napečeno sl. se
Strou páně farářovou za pomocí pí. Vosáhlové, Heso
vé, Čampritkové, Mšícenské a st Ježkové 76 velkých
vánoček pro vojíny, jimž připravena na štědrý dem vd
poledne o 5. hod dojemná domácí slavnost. U hojně
ozdobeného a ozářeného vysokého stromku vánočního
promluvil ke“ shromážděným vojínům a četnému obe
censtvudp. farářčeskya německytakto:«»Velevážené
dámy a pánové! Milení vojínové! Litice války, v níž
utržili jste, dík mocné ochraně Boží, poměrně menší
zranění, zavála vás ze všech končin říše Rakousko-Uher
ské až sem, do zdí mileného města našeho, kdež již
po šest neděl léčíte rány své. V dnešní památný den
shromáždili jste se všichni kolem tohoto zářícího vá

nočního stromečku, byste bez rozdílu národnosti a víry
jako jedna rodina uprostřed nás strávili nejkrásnější a
nejdojemnější svátky vánoční. V tento posvátný večer
vzpomínáte zajisté své milované, vzdálené otčiny a osob
vám drahých v ní: rodičů, žen, dětí, příbuzných a přá
tel. Jako vy vzpomínáte dnes. jich, tak podobně i on'
vzpomínají vás, modlí se zz vás a vyprošují vám vrouc
ně šťastného návratu, Pohostinnost obyvatelstva zdejší
počestné farnosti, bez rozdílu náboženství, starala se
med od počátku o to, by co nejvíce zpříjemněn byl vám
váš pobyt mezi námi a zvláštní péči věnovala tomu, aby
dnešní dojemně posvátný večer stal se vám v životě
nezapomenutelným ne snad množstvím a drahocenností

dárků, ale upřímnou srdečností, s níž se vám dárky ty
podávají. Přijměte proto dárky, jež vám naděleny bu
dou, laskavě co nepatrný důkaz lásky bliženské, již nám
Spasitel přikázal Vzpomeňte též dárců těchto dárků a
proste Boha, aby jim odplatil hojně na zemi i na věč
nostil« Pak provolána nadšeně trojnásobná sláva J. V.
císaři a králi. Se zářícím obličejem radosti přijali vojí
nové vánočky, koláče, cukroví, doutníky, pohlednice a
vyčastování hojnou večeří. Mohutný dojem této vzácné
slavnosti nevymizí ani vojínům ani účastníkům z pa
měti nikdy!

Noví polsí kuráti. Do Čáslavě povolán náhle dp.
vicerektor Borromaea O. Svoboda, který hned v prvých
dnech mobilisace hlásil se dobrovolně k duchovní slažbě
ve vojsku. Již dnes se odebral na své působiště. Hra
dec tak ztrácí velice horlivého a obětavého knězd, kte

Cyrilské jednoty a zvelebení hudbychrámoyé. Na jeho
činnost vděčně bude vzpomínati mnoho přátel s přáním,
aby se k nám brzy vrátil — Na jižní bojiště povolán
též dp. oficiál bisk. konsistoře V. Michálek, který na
stoupi též Ihned. Mimo to jmenováno polním! kuráty je
Mě 12 kněžínaší diecése. Bůh je ochraňuja žehnoj zá
služné jejich práci!

Barákovó veliké nemocnice se budeří v Pardubi
cích, Čáslavi a Jičíně.

Německý Brod. (Vánoční stromek v okresní ne
mocnici.)Odpočátkusvéhopobytuvezdejšínemocnici,
kde sinžba ošetřovatelskou vykonávají ctihodné Šedé

kbřížnímu,která trpí strpícámi apřáče s plačícími,kte
rá všemožněhledí zpřijemnítiaosladiti trpkéchvíle

Au a 
mitéaŘorlivéošetřovatelkydobřeporozamělyslovům
Kristovým:»Hostemjsem byta přijalijste Mne,aemo.
Cenjsembyl apřišli jste keMně.«Ale zvláštěse oton

večeru a o celých svátcích vánočních. Když blížily «
vánoce, vzpomínali aeniocní, jak před rokem zdráví
doma mezi svými, zakoušet radostí vánočních svátků

a myslili, že letos, když jim nemoc, statečným pak vo

titi se v otevřenou náruč.nejdražších, budou míti v ci
zině smutné svátky vánoční. Ale otihodné sestry, jaka
by tušity obavy svých svěřenců, přičinily se ze všech
sil, aby v tyto dny, kdy každé srdce křesťanské radost
ně plesá, I oni, třebas v cizině, na té všeobecné radostí
měli podil co možná největší. Přispěním šlechetných li
dumilů, domácích i cizích, 'připravily svým nemocným

kolem ozářeného a okrášleného vánočního stromu ze
250 nemocných všichni, kterým jen poněkud bylo možno
opustitl bolestné lůžko, zapomenuto rázem na všecky
bolesti, na všechen stesk po domově. Siza v oku sé
třpýtici a píseň tak nadšeně z hrdla všech se řinoucí
tlumočila svatou radost, kterou plesala srdce všech v
té dojemné chvíli. Radost tato dostoupila vrchu, když
44 dítek obdarováno oblekem a hračkami, ostatní pak
nemocní podělení vhodnými dárky. Na tento štědrý
večer. v nemocnici německo-brodské tak radostně ztrá
vený, budou všichni jistě dlouho a vděčně vzpomínati.
Ptijmetež upřímné »Zaplať Pán Bůh« jak ctihodných
Šedých Sester, tak i všech obdarovaných všichni šle
chetní dobrodincové, kteří jste jim vánoce v cizině svou
obětavostí proměnili ve dny blahé radosti a tichého
štěstí! Kéž to Božské Dítě, z lásky k Němuž jste tak
učinil, odplatí vám za to radosti trvalou, štěstím na
věčnosti!

Štědrývečer. ve všeobecné nemocalci v Nechami
cích. Odštěpný spolek Zemského pomocného spolku
Červeného kříže v Nechanicích uspořádal vojínům ve
všeobecné veřejné nemocnici nechanické ošetřovaným
štědrý večer, který zůstane dlouho v paměti těm, jimž
svědčit. O 4. hodině odpolední sešli se členové výboru
odborového a řada občanstva v připravené místnosti

nemocnice, kde shromáždění „byli lehce ranění vojínl,.
pro které upravena byla tabule štědrovečerní. K vojí
nům promluvil člen výboru odborového dp. děkan Hlav
Sa o významu uspořádaného večírku, vzpomenul doby
vánoční, slavené na všech místech v tajemný štědrý
večer, kdy srdce dobrodinců bývá na pravém místě,
zdůraznil dobročinnost | pohostinnost občanstva necha

nického a vřelý, procítěný svůj proslov zakončil vlast-
ní svou básní, vystihující kouzlo i pravou vůni malým
1 dospělým vždy milé doby vánoční. Předseda místního
odboru p. ředitel Vančura poděkoval jménem Červe
ného kříže dp. děkanovi oběma pp. lékařům, všemu
správnímu | ošetřovatelskému personálu nemocničnímu
i všem štědrým dárchm a vzpomínkou na chrabné vo
jiny, tou dobou v poli se nacházející, provolal se všemi
účastníky slavnosti Jeho Veličenstvu po tříkráte »slá
vu«. Na to rozdány vojíním dárky, seskupené kolem
vánočního stromku, za které p. dr. Planička k výslov
nému požádání vojínů jménem těchto Červenému kříži
vřele poděkoval. Vojíni zasedli pak k večeři, kterou jinr
p. továrník Gottlieb dat vystrojitk a strávili pak večer
v příjemné zábavě. Den tento hlubokým svým dojmem
nevymizí dlouho z mysli pohostěných vojínů i účastní
ků ma této slavnosti. K dárkům přispěli: tov. Gottileb
večeří, pozůstávající z ryb a závinu, choť jeho cukro-
vím, p. kastelán Chmelař cukrovím, pí. Šátková ciga
retami, p. Šlml 50 try piva, odbor Červeného kříže da
roval 63 vánočky, které upravlly dámy: V. Horáčková,
M. Horáčková, Machková, Mumzarová, Vančurová a:
Wolgnerová, košile, podvlékačky, rukavice, nátepničky,
dýmky, tabák, doutníky a cigarety. Košile, rukavice a
nátepničky zhotovily dívky měšťanské školy v Necha
nicích a obecných škol v Nechanicích a Stračově. —
Jednatel Maděra.

Hrosov u. M. Na sv. Štěpána dne 26. prosince ko
nala se po službách Božích sbírka milodarů ve pro
spěch těch bojovníků; jež osud zvláště drsně v poli vá
lečném postihl, odňav jim zrak. Sbírka vynesla 96 K
5 hal. Všem dárcům vzdává farní úřad srdečné »Zaplať
Bůh«. Obnos zaslán c. k. okresnímu hejtmanství v Ná
chodě.

Vys. Mýto. Svátky miru a klidu, které ovšem bia
bem plní lidská srdce, měly letos přirozeně tvářnost
pozměněnou. Mnoho členů zdejších rodin bylo vzdáleno
za svou těžkou, ale čestnou povinností, aby byla uhá
jena bezpečnost naší říše. Mnoho vzpomínek zalétalo

na sever za našimi hrdiny. Leč na druhé straně zase
u nás valně řozmnožen počet těch, kteří mají svůj ob
vyklý domov v krajích velice vzdálených. Myslíme totiž
přečetné zraněné. Aby tedy [ ve zdejších nemocnicích
bylo cítiti kouzlo štědrého večera, uspořádána slavnost
štědrovečerní. Zásluhu o tento Slechetmý čín mají pp.
Stábní lékaři Kropáček a Polak. V nemocnici reservní
1 v Sokolovně obdaření byli vojínové četnými a případ
nými dárky. V moderní nemocnici zeměbranecké n vá
nočníhostromku promluvil ke shromážděným slova plná
útěchy místní děkan vdp. J. Šmejkal, načež rozdělo

náhraduza teplo domovave zdejlím kostele.Líbí
nám krásnákázánípana děkana,úpravné jes
zřízené. Také nás potěšily nové zpěvy chrámo
skékoledy.Bůhodplaťvšem!Ve neždárky
vřelá účast zdejších srdcf křesťanských. | PN

lásce vysokomýtského občanstvaporanění nebolí.
díre, že jamenebojovalinadarmo,že s aaleumávajíBábodplaťvšemi
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105. ROUS,
BA Proruzaval6
| Šitářnictví

doporučuje svůj odborný závod
pro kostelní práce.

© Renovování starých apamátných
oltářů, soch, kazatelen, křížových
cest atd. provádí se s největší
pečlivostíza ceny mírné.—

Nové oltáře, kazatelny, křížové
' ossty a veškeré kostelní zařízení

v každémslohu a v nejčistším
provedení.

Rozpočty a 4nformační cesty
zdarmaa bezzávazku.—

První ceny na všech obeslaných
výstavách.

m “Paramenta.

Jgnáce V. Noškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J..Neškudly, faráře veVýprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorkyi roucha hotována ukázku

- 8e na požádání franko zašlou.

L,

.

Dobře zapracovaná, zoela spolehlivá

obchodní příručí,
©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 po ruce. Dotazy adresovati-© račte na administraci t. I.

E M

Hradec Králové,
Malé náměstí

ArevnáKA
;E Jinjee

kostelní| o:oknač ( RVSvedení.zhoto- „h

Fr.Uh
vuje a dodává Va2=umělé sklenářství a malba skla

v Třebochovicíchu Eradce MKrálové.

Cenníkyarospočty na pošádání
sdarma.

CtitelkyněBožského SrdcePáně.:

A

dan Jryšnů,
dď. Sylvaterův |

sgnoveo nástupce) M

odborný Ň

— umilovkýzárod— ipro Mabu

úkon k|'PRAHA-L,
A 145. st., Malá Karlova
el. čís. 29 nové blíže Ma
lého náměstí, (dive přes

40 roků na Malém ná
uměstí pod loubím) dopo
(ea) račujese Ú
bu dodání oken chrá
„ových od
šíhosaš k

Veškeré rospočty, skizsy i odbor. rada besplatně
beze vší závaznosti ku definitivní objednávoe

Meačetnéveřejnái písetonápocbralná—

které povoláňí do řádu mají a výchově a ošetřování“
osiřelých dítek aneb mlssii věnovati se obtějí, nechť
se obrátí s dotazem stran přijmutí na představenou
1 kláštera B. S. P. Krnpka (a Teplic).

VYVVVVÝVVYVYVYVYVYVY
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Jan Horák,
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

die roční salsony kollekci
nejnovějších drahů pravých

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

v zemakých.
Cetná usmání zvláštěs krabů vele
důst. ducbovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více než třioeti'etého působení.

Ujňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Volejemné látky ma taláry.
"Též na splátky bez zvýšení cen!

20000
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Dělnickýmspolkůmvýhody!

KVA

doporučuje

ELINEK

Áň

0wDBDU

JOS-J

VAAZoso-[o]

Opatři Jete již pro svou domácnost

Vade mecum?
Ne-li, tedy neopomeňte tak uči
niti, poněvadž »Vade mecum«
jest nepřekonatelný diet. přípra
vek ochranný proti choleře a
úplavici a všem poruchám za

žívacímo noonýchúčinků,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, 8— a 5—.

Veledůstojnému
duchovenstvu a 

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dope
reěls! veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
olbáře, nádobky,paténky, pacifikály,
svícny, lampy, aditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby,předpisům
církevním vyhovující. Staré před
mětyZopravuje v původní intenci a
v chni zlatí a etříbřínebo proti do

platku za nové vyměňuje, Hotové„předměty neb výkresy zasílá nau
ázku franko bez závaznosti koupě

Všes0 posílá posvěcené. Pydeeruční

6stříbrných k jako: ře
madonok,KŘÍSkánetprstýnků, nálamků atd“ MNetázeké
prsteny, tabatérky, jídelní náčiníze stříbrapravého

. i čínského všdy na skladě,

Stare olate,stříbro a drahokamybupujesa nejvyšliomy

JAN STANĚK,
posíř a cinelenr ;

Praha-L.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. m.

Zal ženo r. 1802.

SPECIALITA
Ď. pravý ústecký, po mnohá deaftiletí vy-*

hlášený žaludeční likér rod náz em —

ge Aměrs de kondres
lékařskými vědátory| jakožto

< občerstvujícíhanA.J. Andres vÚstí mOrl,
továrna bejjemnějšíchlikérů.

doporučujelivovicéRiot pá: a.pův.ja. PaM a všech druhůnejiemněj č
nejlevnějších.P. T. pásům: obchodníkůe:Pr
hostinskýmpovolují sezvlášťvýhodné úony.

Taktéž
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KRÁLOVÉHRADECKÁBANKOVNÍ
JEDNOTA

VHRADCI KRÁL.- ADALBERTINUM|
i 1 |

| provádí obchody bapkovní a směnárenské za podmínek
nejvýhodnějších-EgkGntainkaro směnek,čekůa poukázek

| Obstarávání úhrad a výplat na všechna místa-Inkassonájmů

Vyplácíveškeré vkladybezomězení moratoria
a úročívkladynevázané4, vkladyvázanédle

dohodnutíaž4.
a Velkoobchoduhlím,koksema dřívím a

LE po po | žirový účeturak. uher.banky
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Předplatnémačtvrt roku 3K
m na půl roku 6 K —

Stanovisko papežské
stolice. .

« © Dne 8. Jddna Wolfova kancelář oznámila
-výměnu těchto telegramů: J. V. Vilému Il., olsaři
německému! Důvěřuje v city křesťanské lásky,
kterými Vaše Veličenstvoje prodohnuto, prosím,

„aby Vaše Veličenstvo zakončilo tento neblahý
rok a zahájilo rok nový milostivým činem císař.
ské veřkodušnosti a přijalo můj návrh, aby do
šlo mezi válčícími státy k výměně zajatoů u
ananých za neschopné k válečné službě. Papež
Benedikt XV. — Jeho Svatosti papeži, Řím!
Děkuje Vaší Svatosti za telegram, ujišťuji z plna
srdce, že návrh Vaší Svatosti, zmirnit osud za
jateů k další vojenské službě neschopných, má
moje plné sympathie. Cit křesťanské lásky
k bližnímu, z něhož tento návrh vyplynul, sou
hlasí úplně s mým vlastním přesvědčením a
přáním. Vilém IL
Z Vídně bned nato (4 ledna) došla tato

telegrafická zpráva: Papež Benedikt XV. zaslaldne 31. prosince Jeho Veličenstvu císaři tento
telegram: Důvěřujíce v číty křesťanské lásky
k bližnímu, jimiž prodohnuto jest Vaše Veličen
stvo, prosíme Vaše Veličenstvo, aby skončilo
tento neblahý rok a zahájilo navý činem suve
renní velkodušnosti tím, že Vaše Veličenatvo
příjme náš návrh, aby mezi válčícími stály vy
měňování byli váleční zajatci, považovaní na

ně za nezpůsobilépro vojenskou službu. —
mem z L. ledna: Hluboce dojat city křesťanské
láskyk bližnímu, které Vaši Svatost přiměly
k velkodušné iniciativě, směřující k výměně

válečnýchzjnů uznaných za nezpůsobilék vojenské službě, uložil jsem již telegrafioky
Svému velvyslanci u Svaté Stolice, aby sdělil
kardinálovi státnímu tajemníkovi, že Má vláda
v zásadě ze srdce souhlasí s tímto láskypiným
návrhem a že si pospíší, aby zahájila vyjedná
vání s příslušnýmistáty, by návrh Vaší Svatosti
by! prakticky uskutečněn.

Tyto zprávy svědčí o dlochetné lidumil
mosti všech tří suverénů.

Ovšem Benedikt XV. intervenoval horlivě
i u ostatních stálů na válce súčastněných. Král
angliský odpovědě:: »Já a moje "vláda přijali
erte co nejradostněji návrh Vaší Svatosti.c Ba

vorský minister. předseda oznámil, že královská
vláda bavorská přijala návrh papežův s nejeře

lejšíkeby til. Ruský ministr zahran. záložitostíi děj, že car z úcty k velikomyaslné inici

atiyě vrhá svolil k výměně téch válečnýchzajatců, kteříjsou neschopnými k vykonávání

ab Al služby válečné. Král srbský ujistil, žeo neopomene učiniti (0, eo budou Činiti
jiné válčící strany. Vláda turecké prohlásilě

B že souhlasí,učiní-linepřátelskévládydtéž. Belgický král Albert telegrafoval, že si
váží neobyčejně křesťanského návrhu papežova
a že se postará dle svých sil © jeho uskutečnění.

Souhlasprojevil Ci Černá Hora a naposledyFrancie. Sama»Neue Freie Presse« uznala, že

—

ji dne 8. ledna 1915.

dílo papežovo se zdařilo. Radostné to potelství
příjme s velikou vděčností na 160.000 invalidů.

. Návrh takový jest velice praktickým pro
středkem k zmírnění nesnází jednotlivých vo
jínů; ti, kdož trpí zmrzačením anebo jinou vážnou
chorobou, octnou se aspoň mezi svými drahými.
Provedení návrhu Sv, Otce není nejsnadnější,
jak by se na první pohled zdálo. Každý stát v
době válečné vyvíjí největší ostražitost, stará
se na př. všemožně, aby pronikly o jeho po
měrech jen ty zprávy, které jsou vládou censu
rovány. Až se vrátí zajatoi, nebudou mlčeti o
tom, 00 slyšeli a viděli. Jsou tu ještě jiné po
tíže. Proto také Vatikán před oficielními svými

žádostmi zkoumal napřed půdu u rareagké hrystátů, informoval ee a smýšlení válčících vlád.
Když se -poznaladobrá vůle, tu zaslal na Nový
rok Benedikt XV. oficielní návrhy. Nyní se ještě
musí rozluštiti praktické provedenílidumilného
návrhu, který vyžaduje důkladného promyšlení
a některých obětí. Zato však výsledek bude
tolik utěšený pro veliké davy atrádajících!

Papežovy šlechetné akce pro zmírnění vá
lečných nesnází nalezly vřeloupodporui v Ame
rice. Když američtí kardinálové Gibbons, Farley
a O' Connel si vyměnili -nezávaznou formou ná

presidenta Wilsona žádostí veřejnou. Ten přijal
podnět katolických hierarchů velice vlídně; již
dochází zpráva, že Wifeon vyšle do

mořádného vyslance, ikterý bude jednati o účelný postupk zmírnění válečných obtíží. Ovšem
ani Vatikán ani-Wilson nemohou zasáhnouti
do války evropské nějakou akcí fysiokou. Ale
společné žádosti a účelné návrhy těchto dvou
vysokých hodnostářů mohou. se nadíti radostné

ma mi

ozvěny.Rakousku již jest také rozšířena ve všech
zemích censurovaná zpráva »+Frankf.Zeitungu«
souběžného obsahu. Londýnský list »Daily Chro
nicle« vyžádal si papežův projev k Novému roku.
Sv. Otec odpověděl, že ježto válce přítrž učiniti
nemůže, činí vše, aby zmírnil její bolestné ná
sledky; zapřísahá vlády, aby pracovaly k míru,
a vyzývá tisk všech zemí, aby apoštolské stolici
pomáhal vší silou při tom mírovém poslání.

——

Hlas episkopátu.
Dle příkladu Sv. Otce arcipastýřové v Ra

kousku usilují všemožně, aby zmírnili přirozené
následky válečné doby. Uvedli jsme již veliké
skutky lásky k bližnímu, jaké vykonali svou
dobročinností a obětavostí jak biskupové tak
jejich věrný klérus. Číny ty hlásají, že v době
zkoušky upřímnou hymanitu katolického kněš
stva v této říši žádný stav nepředstihl.

Nejvlastnějším oborem katolické olrkve
v dobách kritických jest však uvósti v činnost

všecky prostředky duchovní polěců a posily,po níž volají nyní davy daleko většínež před
válkou. V tom směru vykonána pod bdělou s
ží Vatikánu práce obroví vyšadující velikou
obětavost. Nyní pak aroibiskupové a biskupové

„

|

du nejbezpěčnější útěchy společným pastýřským
listem, vydaným nu Boží hod vánoční.

Arcipastýři poukazují, jak r. 1796 při vpá
du Napoleonovýchvojů. do Tyrolska stateční
horalé se dali pod ochranu nejsvětějšího srdee
Ježíšova — a pak dobyvatele vypudili ze své
země. A ještě před vypuknutím této války zem.
zastupitel. tyrolské s věřícím lidem nadšeně vo
lalo: »Protož. slibujeme znovu věrnost srdci
Ježíšovu!« M

Lev XIII na začátku tohoto věku zasvětil

světil sobe, svůj důma své národysrdei Vy- „

V nynějším pohnutém roce přítomnému
navštívení dovede učiniti konec jen Syn Bošf,
neboť »není jiného jména pod nebem daného *
lidem, skrze kteréž bychom měli spasení býti.«
Co se tudíž počalo před 14 lety, to budiž nyní
v celé říši prohlubováno dle příkladu Jeho Ve
ličenstva, který 8. prosince obnovil záslib svého
domu a svých národův! Nechť se stane pobož
nost k srdoi Ježíšovu zvlášť významnou 8 za
milovanou pobožnosti!

Kristu dána všeliká mooc na nebi i na.
zemi, ve jménu Ježíšovu má klbkati. každé ko
leno, veškeran soud odevzdán Otcem nebeským
Synu. Náleží se klaněti i svatému Kristovu
člověčenství pro těsné spojení Božské i lidské
přirozenosti v Ježíši. Proto jest také našeho
klanění hodno i nejsvětější erdce, které jest

obrazným řepím nesmírné lásky Boha

člověka, ješ nikdy neumdlévá. A láskyplné srdceJežíšovo ohce vládnouti nad kaldým srdoem
lidekým.

Žádná doba nepotřebovala více síly a mi
losti nejsvětějšího srdce-tak velice, jako jí: pc
třebuje doba nynější. Kristus nepohlížel toliko
do hlubin utrpení, nýbrž do nich také sám ae
stoupil. Byť bychom někdy oltili palčivý žal,
dává nám sílu a statočnou mysl příklad trpěli
vosti Beránka nevinného. Srdce Ježíšovo s vyč
nívajícím křížem a trnovou korunou jest lidstvu
největším dobrodiním. © :
-© Kristus dále jest dobrým pastýřem, mír

ným a milosrdným k bříšnému lidstvu, chodí
za ztracenými ovcemi. Nadto přinesl Kristus na
naši zemi svatý oheň pravé lásky k bližnímu.
Závodí-li všichni národové naší říše nyní vdo
bročinnosti, nalezli pravý základ své jednoty a
síly v lásce ke Kristu

-Naším vítězným znamením jest nejsvětější
srdce Ješíšovo. Kristus žije,Kristus vítězí, Kristus
panuje.

Jistě velice účelný a znamenitě zdůvodněný
ýřský list přispějek uklidnění, útěše a síle

uší milionův. ,

[ Našemu veledůstojnému duchovenstvuníz DoSot 020
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Novoroční projevy. Císař František Josef

mí. Uznání statečnosti, odvahy, vytrvalosti a věr

telstvo. — Vrchní velitel naší armády maršál
arcivévoda Bedřich vyslovuje jménem armády
blahopřání olsaři nazval nový rok rokem želez
né doby. A Jeho Veličenstvo v odpovědi na toto
blahopřání přeje tské, aby železná doba našla
v řadách bojovníků jen ocelová srdce.

Výměna zbraně neschopných zajatců.Papež BenediktXV. v telegramu císaři našemu
. zaslaném prosí, aby přijal návrh jeho, by mezi

válčícími státy vyměňování byli váleční zajatci,
kteří jsou pro další vojenskou službu za ne
způsobilé považováni, J.V. císař telegraficky
odpověděl, že Jeho vláda v zásadě ze srdce
souhlasí s tímto návrhem a že si pospíší, aby
zahájila vyjednávání s příslušnými státy, by ná
vrh Jeho Svatosti byl prakticky uskutečněn. —
Svatá Stolice dostala už ode všech válělcfoh
mocností souhlas k výměně válečných zajatců.

Bojiště východní. Ruská ofensiva v Ha
liči so zase zarazila. Rusové měli totiž v plánu
proraziti naši frontu v krajíně u Gorlice a se
verovýchodně od Zakliozyna; ale opětované ú
toky ztroskotaly se opět za těžkých ztrát ne
přítele. V těchto tvrdošíjných bojích zajistilo si
naše vojsko zabráním důležité výškové linio
příznivou základnu pro další události. Nepřátel
ský prapor porubán a zajato 850 mužů. —
V Karpatečh zastavila naše vojska postupující
Rusy ještě na haličské půdě. Kde pak mohli
vstoupiti na uherské území, byli těsně u hranic
zastavení. V údolí Nagy Agu u Volové, v nej
hornějším území Latorice a severně od průsmy
ku užockého odražení Rusové rovněž. V Buko
vině drží se vojsko naše u řeky Sučavy, která
protéká jižní Bukovinou, a v hořejším území
řeky Čeremoše, která odděluje Halič od Buko
vihy. — Za bojů ve vánoční době bylo naším
vojskem zajato 7 důstojníků a 12.608 mužů. —
Německý generální štáb oznamuje pokračování
v útocích v Polsku, východně od Ravky. Němci
dobyli u Borzymova důležitého postavení. U [nov
lodže odraženy všecky útoky za velikých ztrát
Rusů. Východně od Pilice jest situace nezmě
něna. Nepříznivé počací brání oběma stranám
v operacích.

Západní bojiště. Na celé západní frontě

ee docházík útoku spojenců, jinak panujeklid.
"Turecká válka. Turedká úřední zpráva

raví; že turecké vojsko obsadilo město Ardag
han a Rusy: donutilo k útěku. Turci spojení
s Peršany porazili rovněž u Meyanduwabu Rusy.

"Vali erzerumský eděluje, že Rusové zničili na
svém ústupu as 40 obcí, část mužského obyva
telstva zabili a část jako válečné zajatce dopra
vili do Ruska.

Na moři a ve vzduchu. Francouzská
-admirálská loď »Courbet«, na kterou v úžině
Otranské rakousko-uherský podmořský člun vy
pálil několik torpedových střel, potopila se u Va
Jony. Zároveň se sděluje, že vedle francouzské
ponorné lodi »Bernouli« zničen v Adriatickém
moři také francouzský podmořský člun »Curie«.
V průlivu lamaněském potopila se anglická bi
tevní loď »Formidable«; z posádky 760 mužů
zachráněno pouze 71. Zánik nastal ovšem zá
sluhou německého torpeda. Výbuchem min zni
čeny v Severním moři další čtyři anglické par
níky. Miny ničí lodi i neutrálních států. — Němoi
podnikají dále smělé útoky létadly. Na př. 30.
prosince sedm německých létadel vrbalo pumy
na francouzské pobřežní město Dunkergue, kde
-byla jimi způsobena škoda nemalá. Také Var
šava jest občas navštěvována německými letoi
a rakousko-uherští letci bombardovali nedávno
i rasko-polské město Kielce.

K svobodě čik porobě?
"V zasedáníjednotlivýchparlamentů ke
konci minulého roku snažili se státníci říší

poh nám nepřátelsky stojících vysvětliti pří-činu a účel světové války a tím v očích a
Širší veřejnosti dodati jaksi svému jednání vy

evy nepřátel našich shodovaly se v tom, že
nucení tasiti meč na ochranu svobody

ravdu krásná, jenom kdyby nebyla pouhýslovy! Více než kde jinde platí tu výrok
evangelia: »Po. ovoci jejich poznáte je.«

-< 00 ee týčeRuska, tu není zajisté nikoho.
do by nevěděl, jak ono s tou svobodou národů
znýšlí a jedná. Stačí otevříti jenom historii po

jdnieh dob, abychom poznali, jaké svobody
fávalo národu polskému a národu malorus

peněšitými tresty a vězením ti Poláci v fiši
ruské, kteří se odvážili dáti na štít svých ob
ohodů — polskýnápis. A Malorusové dodnes
nesmějí oslavovati svého buditele a největšího
básníka, ano ani v rukou svých nesmí míti biblí
v řeči své domoviny. A zprávy z obsazené části
Haliče přicházející vyličují tu slibovanou svo
bodu nejlépe, když uvádějí, že všecky mimo
ruské knihy jsou lidu sbírány a páleny. A jestli
již pouhý jazyk jednotlivých národů jest v ta
kové »lásoe« ruských vládních kruhů, oož te
prve politická, občanská práva národa! A při
tom pomíjíme úplně otázku náboženskou, otázku

víry, o jejíž svobodě pádný důkazpodává uvěznění arcibiskupa Ivovského a jednání pravo
slavného biskupa Eulogia v Haliči. To jest jistý
a se samou podstatou ruského života státního
již srostlý názor všech politických činitelů ruské

říše z minulosti i přítomnosti, že plným požívatelem práv svobodného občana v Ruskumůže
býti jedině a toliko — Velkorus.

A oo Francie, tato, jek ráda se prohlašuje,
první kolébka lidské svobody? O tom, jak smýšlí
se svobodou národů, mobly by vypravovati ital
ské pohraniční menšiny, mohli by vypravovati
Katalonci, neuvádíme-li -ani podrobené národy
koloniální, Země, respektive její vláda, která
svým vlastním spoluobčanům ujímá, osekává a
popírá základní práva svobodného sebeurčení,
jakmile se otevřeně přiznají, že jsou katolíky,
ta o svobodě národů může zajisté mluviti nej
méně.

A nejinak i Anglie. Světovládě její podro
bení národové zámořští vědí tak málo o hřejí
cím slunci svobody, jako věděli o něm otroci
starého římského imperia. A není třeba choditi
ani za oceán. V samotném sousedství hrdého
Albionu žije národ, jenž jest již po staletí ži
voucím protestem proti heslu anglických stát
níků o svobodě národů. Jest to nešťastný národ
irský, oloupený a dosud olupovaný o důležitá
práva občanská, národ, kterému Anglie vzala
řeč, vzala půdu, a který tak ve vlastní své do
movině jest národem ne svóprávným, ale pouze
trpěným. Tento národ zkusil a zkouší dosud na
svém těle krvavě, jak to upřímně myslí Anglie
se svobodou národní. Příslovíirské: »Čím dále
od Angličana, tím blíže k gentlemanu« ukazuje
pravou podobu frázistů na vládních křeslech
londýnských. Gladatone, jeden z největších stát
níků anglických, který spravedlivě chtěl měřiti
i národu irskému a popřáti mu aspoň těch nej
primitivnějších práv občaňských, musil padnouti,
protože měli angličtí lordové sleviti něco na
svých privilejích a úchvatech. A ještě v příliš
čerstvé paměti jest boj v parlamentě anglickém
o samosprávu Irska, kdy se strany nadvládců
anglických hrozeno bylo přímo vzpourou a ob
čanskou válkou, jestliže Irům dostane se toho,
čeho v každé spravedlivé říši národ vyspělý,
pracovitý a uvědomělý dostati a požívati má.

Jak rozumí svobodě národů Anglie, tak
Franole, tak Rusko. Na rtech med, ale v srdci
jed. Ne o svobodu národů, ale o rozpětí vlády
do nejzazších končin jedná se mocím trojdo
hody, o rozpětí světovlády, „v níž by národové,

anebo by ee stali hříčkou v mocných rukou
uchvatitelů. A tak všecka ta veliká slova o 8vo
bodě národů jsou mincí, která sice se leskne,
ale neplatí. Frk.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo 8 T. 0.vHradoi Král..Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky.

-Politický přehled.
-Dr. Kramář o českém snažení dne 1.

ledna v »Národ. Listeohbr velmi vhodně píše:
„..nio tak neztratilo v Čechách na ceně v těch
to těžkých dobách, jako — radikalismus ... ne
bude člověka v Čechách, který by nevěděl, že
ee ve chvíli »zkoušky ohněm« radikální meče
ukázaly — dřevěnými šavličkami, jen pobitými
lesklým, křehkýmplechem... Nikdo nesmí býti
z národní práce vylučován, naopak každý bude
vítán v boji za pevnou budoucnost národa. Ale
národu musí sloužiti, ničemu jinému... Každá
společná sohůze poslanců a zástupců střan byla
by dnes jen-na škodu, poněvadž by možnosti
společného postupu neškodilo vlc, jakomluvení
do vzduchu, debatování o — velikém neznámém.
Přirozeně by se mluvilo ne obudoucnosti, ný
brž o minulosti,a o té je nejlépe mluviti 00
nejméně... Ve jménu lásky k vlasti nadělalo

jmu či Ukrajincům,nehledě ani k Finům a|-se nejvíce chyb a hříchů... Je nutno, aby ze

eo R m k říširuské přivtěleným národům. Vědyť| jména ti, kteří národ vedou, dovedlipod MditiM lom,jnes,kdy vládní krohyruské hločněroshla-| vlastní zájmyzájmům oslkn, aby zapomnělinaSZR 0 V pda 0000 E n č r ne A
8 2 "T . :

osobní prospěchy, a aby dovedli sebezapřením
a sebekázní zorganieovati všedky síly národa

vk společnému postupu... Dej Bůh, -aby.český
národ našel mravní sílu podříditi se takó še
lezné kázni, kde toho žádati bude existence. a
budouonost národa! ©

vesko-německé vyrovnání. Na pověsti
o pamětním lista hr. Slůdrgkhoví, v něm čeští
poslanci žádají ještě za války za úpravu po
měru česko-německého v Čechách, píší »Národ.
Listy« dle vídeňské »Informatisne, že dokud
říše je nucena brániti s mečem © ruce nejpo
svátnějsí statky svých národů proti nepříteli,
není žádné vnitřní politiky, a všechny vnitřní,
sebe palčivější a nápravy vyžadující poměry
musejí ustoupiti pod nátlakem poměrů.

Odložení voleb do obec. zastupitelstev,
C. k. kor. kano. oznamuje, že povinnost aktivní
válečné služby vylučuje velkou část mužského
obyvatelstva, povolaného k účasti na volbách
v obecních zastupitelstvech, na dobu povolání
z vykonávání volebního práva. Úbytek tak znač.
ného počtu voličů nemohl by zaokolností zů
stati bez vlivu na volební výsledek a veil by
k volebním výsledkům, které by nijak neodpo

vídaly pravidelnému složenínič Dále jsouvšak také aktivně sloužící vojenské osoby vy
ňaty z pasivního volebního práva, takže četní
členové obecních zastupilelstov, kteří již půdobili
v oboru obecní správy, nemohou býti opětně
povoláni ku svým dřívějším funkcím. Vzhledem
k této situaci uznala vláda za vhodné v sou
hlaso s přáními, projevenými namnoze ze středu
obyvatelstva, uděliti příslušným zemským úfa
dům náležité pokyny, any odloženy byly volby
do obecních zastupitelstev, které se v nejbližší
době měly všude konati dle ustanovení obec- *
ních řádů.

Zatímní státní rozpočet rakouský na
dobu od 1. ledna do 30. června 1915 schválen
olsařským nařízením na základě $ 14. .

isterská rada konala se 2. Jedna ve
Vídni a trvala několik hodin. Téhož dne přijat —
olsařem také uherský ministerský předseda hr.
Tisza a měl pak konference s ministrem zahra
ničních záležitostí hr. Berohtoldem, ministrem
vojenství ryt. Krobatirem a ministerským před
sedou hr. Stůrgkhem.

V Albanii ve Valoně jest sice ticho, zato
však v Drači jest situace stále napiatější, poně
vadž vzbouřenci hodlají města dobýti. S po
vstalci svádí tuhé boje Essad paša. Italská vá
lečná loď »Sardegna« kotví před Dračí.

V víně Juanšikaj prosadil zákon, který mu
zajišťuje doživotní presidentství a dává právo
zvoliti si svého nástupce.

————

Osucy Husových
žalobcův. |

„Jak se vedlo charakterním katolickým vyh
nancům v cizině? ©Moderní romantik, odkojený
současnými předsudky, domníval by se, že »kle
rikální« cizina přijala vypověděnce s otevřenou
náručí, že je odměnila vyššími úřady a důchody!
Zvláště by každý nynější >protiklerikál« hádal,
jak bohatou odměnu obdrželi ti, kteří šli proti
Husovi do Kostnice svědčiti!

Zatím však soud kostnický vážným postu
pem dokázal, že zachovává daleko více duševní
rovnováhy než viklefisté. Podjímal se soudu nad
Husem velice nerad, ačkoliv církev dle stávajího

řádu směla zcela prá odsouditi Husa již předtřemi lety. Myslí-li někdo, že >si troufali snadno
zdrtit ubohého Čecháčka«, znehodnocuje neodpu
stitelným způsobem tehdejší slavný význam ko
runy české. Vždýť přece zásluhou Karlovou če
ská „říše stála svou mocí i kulturou v popředí
všech států středoevropských. Říše francouzská
a anglická družily se svou cenou k ní — ale ne
převyšovaly její slávy. Tudíž soud na Husem, za
nímž stál král, česká šlechta a docela i zástupy
prostého lidu českého, byl pro kostnické otce vel
mi hořkým soustem. Ti o břitké žalobce ani mno
ho nestáli, hrozilo-li z přeličení odštěpení říše tak
mohutné.

| Stanislav ze Znojma prchl před viklefisty na
-Moravu; na cestě do Kostnice učinilá mrtvice ko
nec jeho životu. Páleč setrval v Kostnici i po vy
dání svého svědectví — pak přijal úřad mistra v
Krakově. Tam jeho poměry hmotné nebyly roz
-hodně tak skvělé jako v Praze, ale přece jenom
-se uchytil dosti slušně. Nejhorlivějším žalobcem
Husovým byt Němec Michael de Causis, jehož
působení v Čechách ovšem nezanechalo pověsti
chvalné. Nabídi se totiž králi Václavovi, že zlepší
výnos proslulých zlatých dolů jílovských;. proto
že poněkud hornictví rozuměl, byly mu svěřeny
potřebné peníze k zařízení (reformního těžení.
Michael však nepořídil nic a zmizel r. 1408 ze ze

-mě; peněz nevrátiv. Živil se pak při papežské ku
ri právnickým písařením, neobdržel žádného vy
nikajícího úřadu, ač byl hlavou učenou a velice
bystrou. U dvora papežského žil však zcela bez

"úhonně, »nelanžoval po obrocích«, jak ovytýkůš
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"vě Nad-jeho rašví totiž sám proslulý- Jindřich
KaNeisen pronest řeč plnou chvály; pravil, že Mi
chael. se neucházel o tučná beneficia, nežádal al
mužen. Spokojil se obživou nejskrovnější, ačko
liv mohl dosíci velikých důchodů. Kaltelsen do
dal, že pro svou neporušenouvíru vytrpěl zesnulý
mnoho nenávisti a pomluv. (Aféra jílovská sama
posudnení dobře objasněna; stoji tu pouze svě
dectví Michaelových soků. Že před prchlivým krá
lem prchali rychle i občané zcela nevinní, jest do
statečně známo. Faktení jest pouze to, že melio
race se Michačlovi nepodařila. Kdyby bývala vi
na Michaelova přílišná, sotva by se byl tento muž
bez naděje na jakýkoliv zisk tolik exponoval
proti Husovi.)

Mnoho jiných učených odpůrců mistra Husa
a hamižné viklefské šlechty prchlo z Čech dílem
r. 1417, dílem r. 1422. Ale málokterý z nich nalezl
v cizině výživu: obstojnou. Česká země fanatis
mem viklefistů zbavovala se mužů nejinteligent
nějších, kteří velmi dobře viděli do budoucnosti.
Někteří z uprchlíků hledali útulek v Polsku, jiní
ve Štyrsku, Rostoku, Erfurtu, Žitavě, Lipsku a
Budyšíně. Bývalý pražský kazatel u sv. Jiljí Jan

povi do Plzně, že nemůže nikde dostati kazatel
ského místa. Ježto byl Prokop oloupen o své
knihy a jiné věci, sliboval Peklo, že mu dá část
svého šatstva a nejpotřebnější knihy, ačkoli jich
již část z nouze odprodal. Prosil Prokopa, aby
mu o nějakém místě pověděl a dodal: »Jsme v
nenávisti a v pohrdání u všech.« Přes to však

pravdy nad kacíři.
Prokop zase psal z vyhnanství v Lipsku ji

nému vyhnanci (1. října 1430): »Trpíme pro své
ho Ježíše Krista a víru katolickou, což jest chva
litebné, Někdy v mladém věku ve školách měl
jsem bídu, potom jsem měl v potřebách k živo
bytí dostatek; a nyní, když se kloním k stáří,
obracím se zase zpět k počátku, neboť musím
býti zase spokojen s živobytím bursálským (jako
chudý student), které jest špatnější, než bývalo

-v Praze.« Chce-li přítel pracovati v slově Božím,
ať se uchýlí do Šryrska, kde jest mnoho Slovanů.
Dodal: »Já také nevím, co činiti, avšak míním

dočkati času.« V druhém psaní (z 19. září1431)“praví skromně: »Hle, jak dlouho se prota
huje naše vyhnanství, a to pro hříchy naše; ale
útěcha naše jest v Bohu. Spravedlivěť trpíme pro
své hříchy, ale Pán Bůh dovede to obrátiti v zá
sluhu naši.«<Radí, aby se přítel odebral do Er
furtu; >tam, jak jsem slyšel, měl byste čtení mší
dost a plat od varhan, protože tam jest mnoho
kostelů a kaplí... v celém městě Lipsku jest jen
jediný (volný) oltář, protože všecky kostely ve
městě drží řeholníci.« (Musejník 1847, 525—527.(

Ondřej z Brodu psal z vyhnanství, že již není
v bídě, protože neprodal posud všech svých knih
a jiných věcí. Mohl prý se státi na universitě ros

oční to překazila. Roudnický augustinián Matouš
Beran potuloval se v letech 1426—1431 po růz
ných místech, r. 1431 dlel v erfurtském chudobin
ci. Do Žitavy prchla a tam strádala i věrná praž
ská kapitula, kdežto odpadlému arcibiskupovi
Kunratovi se vedlo znamenitě. Sedlák shrnuje své
výzkumy o katolických vyhnancích: »Zastávají
podružná místa církevní, některé přijímají měšťa
né z útrpnosti do svých domů, a aby měli z čeho
žíti, prodávají knihy. Útěchou jest jim přátelství,
jež cení nade vše, a naděje na lepší časy.c (Stu
die I, 141—147.)Jen některým podařilo se nalézti
lepší zaopátření, ale žádnému z nich se nevedlo
tak, jako dříve v Čechách. Není to výmluvným
svědectvím, že protestovali proti viklefským fan
tasiím z pohnutek ideálních?

Obrana.
Francouzská knuta nad katolickým

školstvím. Ve Francii popřává se svoboda i
živlům, které podkopávajísměle všeliký občan
ský řád, uvádějíce ve zmatek všeliké právo.
Proti vlasteneckým katolíkům však vydány zá
kony -jako proti cizím vetřelcům. Lidé, kteří
prací tolik zvelebili francouzskou kulturu a po

———

strádají: pod knutou zednářské vlád„Jako vyděděnci. Republika vynasnažila se zvl tě za po
aledních let všemi silami, aby přervala zvláště
starou tradici; usilovala, aby lid zapomněl na
tužby a snahy vlastních předkůy. K tomu měl
zví vésti převrat ve školství. O školské si
tuaci vo Francii napsal v 9. č. »Časopisu katol.

lách je zákonem z r. 1889 náboženství ze školy
vyloučeno. Kdyby se kněz přece opovášilv bu

„ dově státní školy náboženství vyučovati, byl b
trestán pokutou peněžitou neb žalářem dle 4
kona z r. 1905. Vyučování v nich je neutrální.

Protivníoř“ však sami uznávají, že slovo »neu
trálníe v tomto případě značí »protikatolické.c
Sám Viviani upřímně tuto neutralitu označil
jako »diplomatickou lež.« Ale s tím se stát
n kojil »Nedopřejeme. ai oddechu«, volal
vůdceradikálů Valle, »dokudbude přerhoženým
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možno. ze sebe vypraviti třeba jen hlas.c Stát
totiš povolujedle starších zákonů zřizování
svobodných škol. Tím vzniklo ve Francii mno
ho škol katolických a různé řády vychovatel
ské rozvinuly v nich svou činnost. Ale zákon
z ©.1004 zapovědělkongregacionistům jakékoli
vyučování. Touto jedinou ranou byl podťat ži
vot -asi 20.000 škol s 1,600.000 žáky. Katolíci
francouzští se však vzchopili, zřídili si 14429
škol s 960.712 dětmi. Ale co znamenají tyto,
školy proti 71.491 škole státní se 4,135.876 dět
mi? A ješjě jedna věc činí vyhlídku. do bu-|
doucnosti hodně černou: do škol katolických.
chodí hlavně děvčata, kdežto do škol státních ;
hoši! A ze 99.000 učitelských sil je na katol.:
školách 25.000 učitelek! Jistě by nejeden učitel, |
vyučující na školách státních, raději působil na
škole náboženské. Ale stát platí si své učitele
o mnoho výše, než tak může činiti společnost
náboženská, která je vyčerpána dvojím směrem:
platí tak jako jiní občané na nákladné školy
státní, ale nad to musí ještě nésti náklad na
školy své. A učitelé, mající rodiny, ohlížející se
na zaopatření ve stáří, nemohou 60 spokojiti
služným, kterým se spokojili skromní členové

řádů duchovních, zavázaní k ooelibátu, jimž prostará léta a pro případ neschopnosti klášter za
jišťoval existenci. Stojí tedy učitelé předvolbou:
přinésti se v obět přesvědčenía jíti na školu
katolickou, nebo si voliti méně exponované za
městnání, nebo konečně jíti na pohodlnou školu

liky vydržování vlastních škol 45,000.000 fran
kův. A teď ty ostatní církevní výlohy, jež na ně
stát uvalil! Věru, po té stránce katolíci fran
couzští hany nězasluhují!

Střednímu školství, vedenému v duchu
katolickém, byla zasazena strašná rána zákonem
z r. 1911, kdy byly četné kongregace zrušeny
a tím hojně po oelé Francii rozvětvené ústavy
zbaveny svých nejlepších učitelův. Podařilo se
sice biskupům, díky obětavosti kléru a laiků,
» velkými obtížemi udržeti resp. znovuzříditi
820 těchto škol; oo však jest to proti veškerým
středním francouzským dkolám, jichž se hned
r. 1902 čítalo 1102, když nad to na gymnasiích
svobodných jsou sice žáci vyučování, ale zkoušky,
aby měli přístup k universitě, musí konati před
komisí státní! — O středoškolském vzdělání
dívčím doznávají katolíci francouzští, že se věc
dosud nedostala ze stadia projektu.
V Io vysoké školství katolíci francouzští se
přičiňují! Mají 5 vysokých učelišť katol., na kte
rých se pěstuje nejen bohosloví, nýbrž ijiná
odvětví vysokoškolského studia, ba institut
v Lille má všecka oddělení, odpovídající čtyřem
universitním fakultám; ale titul »universita« byl
těmto učelištím odňat a nemají práva propůj
čovati svým odchovancům akademických hod
ností (vyjímajíc odbor bohoslovecký) Již tím
jsou v očích veřejného mínění tyto ústavy pro

hlášeny za cosi méně cenného. však znamená těchto 5 ústavů proti vysokým školám libe
rálním, když se čítalo již r. 1913 16 universit
a kromě nich jiné vydoké školy v takovém
množství, že na př. jen vyšších a vysokých
škol obchodních a průmyslových bylo 51. Kolik
tiste výbojného liberálního dorostu vychrlí do
celé Francie a do kolonií každoročně tyto in
stituty, když jen university měly v uvedeném
roce 29.423 posluchače! Co je těch 2200 poslu
chačů katolických institutů proti 17.000 akade
miků, zapsaných jedině na fakultách pa

Hžekých!«
Tedy ve »svobodné« Francii katolíci při

nuceni platiti obrovské sumy na ten kulturní a
výchovný směr, který představuje drzý výsměch
z jejich posvátného přesvědčení- Katolictvo
kromě dobrovolné daně na vlastní školství —
musí vydržovati celé zástupy cyniků, kteří se
snaží podvraceti životní názor křesťanský. Tak
se poutá svoboda tuhými řetězy.Teď ovšem po
jednou rozhodující kruhy blíží se ke katolietvu
s jidášským úsměvem, snaží se navázati přátel:
ské styky s papežskou stolicí atd. Ale — tak

si poblnají všichni násilníci, když se ocitajíM ně až po bradu a vztahují ruce po
ochranném provazci. To je zvláštní, že vláda
hledá nyní nejdůležitější oporu spásy u těch,
které dříve nazývala rakovinou republiky a že

— na druhé straně právě předky vychvalovaných radikálních frakcí vůli bezpečnosti
státu — vypověděla z Paříže. Sama republikán
ská epráva tedy nepřímo doznává, jak dlouho

Agltátorská činnost ruských klášterů ve válce.
Ruské rozkolné kláštery, které za míru utrácejí
své značné příjmy na účely celkem světské, roz
víjejí za nynější války značnou agitátorskou čin
nost. Vynikají zvláště kyjevskýklášter jeskynní,
klášter sv. Trojice u Moskvy, klášter Alexandra
Něvského v Petrohradě, klášter Solověckij v sev.
Rusku a klášter Počajev, který jest na hranicích
východní Haliče. Všecky tyto kláštery věnovaly;
více než 50 mil. rublů na válečné účely, což,
vzhledem k jejichbohatství není velikou částkou.
Klášter sv. Trojice u Moskvy má sám zlatých a
stříbrných předmětů za. 300 milionů rublů a jest

e ,
. +.

považovánza „duchovnístřed ruské Hiše. Je to
druh pevnosti, které nemohli dobýti ani Poláci r.

není duchovní kázně, Jsou to. většinou jen ústavy
pro národní ruskou agitaci. Mnichové káží mezi

„rozšíření pravé víry mezi slovanskými národy
v celém -světě.

většinou vysloužili ruští poddůstojníci, kteří v
klášteře vedou pohodlný život, je toto spojení ná
boženství a státní myšlenky vysvětlitelné. Jejich
kázání nepůsobí také na lid zvláštním dojmem.

Náhlá láska k Vatikánu. Nyní slavil orgie kle

Jindřicha VIII., tedy téměř už půl tisíciletí, neměla
zástupce u papežské Stolice; nyní si vyprosila,
aby směla jmenovati ryt. Howarda. Jedná se tu
o katolické Irčany. Poněvadž v anglické říši není
vojenská povinnost, musí Anglie sháněti vojska
najímáním; avšak šlo to v době zvláště poslední
tak pomalu, a katoličtí Irčané, mohoucí postaviti
armádu 300.000 mužů, se odvodům houževnatě
vyhýbali. Také Francie na volání kaitol spiso
vatele Bourgeta a zednářského (!) ministra Han
notauxe uchází se o obnovení diplomatických
styků s Vatikánem. Té zase jde o udržení fran
couzského protektorátu nad katolíky východu —
tedy zase o vliv politický. Zarazilo Francii, když
Turecko zavřelo universitu francouzských Jesui
tů v Bejrutě v Malé Asii, rozpustilo »ligu pro
ochranu křesťanů« tamže, laický to spolek k se
sílení polit. vlivu Francie v Malé Asii a Syrii —
a jen proto leze nyní ke kříži — ta Francie, jež
tak zpupně vyhnala a okradla papešského nun
cia Lorenzelliho při rozluce!

Zasloužilý evangelický pracovník. >»fllasy ze
Siona« dne 23. prosince m. r. přinesly tuto zprávu:
>Dosavadní kurátor filiálky v Poličce pan Frant.
Lopour složil pro blížící se stáří a chatrné zdraví
svůj úřad. Toto jeho rozhodnutí přijato bylo S po
litováním všeobecným. Máť pan Lopour značnou

unavným pracovníkem pro její rozkvět. Více než
25 roků namáhal se získati jí doma i v cizině pod
porovatelů. Nesčetné dopisy a prosby rozeslal do
světa v jejím zájmu. A činnost jeho nebyla mar
ná. Že filiálka má vlastní svůj dům, jehož cena
převyšuje 30.000 K, že má rozsáhlé pozemky pro
stavbu kostela a fary v nejkrásnější poloze a to
všechno bez dluhu, že má fondy v obnosu asi
10.000 K, jest následkem jeho obětovné činnosti.
Proto c. k. vrchní církevní rada: vyslovila mu při

za jeho horlivou práci pro království Boží. | ref.
superintendence mu vzdala čest za veškeré úsilí,
jež svému filiálnímu sboru věnoval, zvláštním pří
pisem. Dne 2. prosince večer odevzdal dp. senior
Nešpor osobně panu kurátorovi pochvalné tyto

dění, promluviv před tím na základě evangelia o
hřivnách a práci v království Božím a její odmě
ně, přičiniv i za seniorát slova ocenění dlouholeté
práce jeho. Místní farář. dp. Martinek z Telecího
ukázal v závěrečném proslovu, kde byly prameny
horlivosti páně Lopourovy. Byla to upřímná jeho
zbožnost, každodenní domácí pobožnosti živená.
Hluboce dojat děkoval oslavenec za projevy uči
něné.«

Věru tento evangelický kmet vykonal pro
svou církev práci obrovskou, která vyžaduje ve
liké obětavosti. A evangeličtí věřící uznávají, že
tak činil z upřímně zbožnosti. Oficielní kruhy e
vang. církve vyslovily za tu horlivost manifestač
ní dík. Tu se však vtírá do mysli ihned srovnání.
Představme si katolického kněze, který by-v 0
krese nábožensky smíšeném se staral o založení
katolické fary anebo expositury. Nastal by po
plach hned v listech několika politických stran
o výbojnosti »klerikalismu«. A což kdyby teprve
sbíral peníze na spolkový dům, na stavební po
zemky atd. nikoliv doma, ale i v cizině! A kdyby
k tomu jěště sháněl desítitisícový fond! Takový
nadšený bojovník pro šíření svého přesvědčení
zakusil by od lidí »svobodomyslných« tak bez
ohledných výtek jako provinilec velice odvážlivý.
A přece právě liberálové mají uznati, že jest ne
toliko právem, ale i povinností každého upřímné
ho zastance světového názoru, aby své přesvěd
čení šířil každou dovolenou agitací, tedy i sbírá

pagandu živly protikřesťanské, to musí dovoliti
rozhodně jak evangelíkům tak katolíkům. Ale zde
vládne loket dvojí. Co se schvaluje u církve e
vangelické, to se velmi přísně vytýká katolictvu.
A přece zevnější prostředky k udržení církevních
organisací jsou a musí býti u obou církví stejné,
Věrný sluha církve evangelické od církevní rady
a superintendenta pochvaly plně zasloužil,

Za válečného ruchu.

zavádělo jen pro zevnější formu, ;
však nastoupila válkou zkodška opravdové aut

nosti. Jak se
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mnoha:pottickýchodstínů v řišíke "šemu mo:
hojazyčně? Ve Ifontě stojí dělník vedle' profesora,
učitel vedle továrníka, čeledín vedle statkáře, ra
dikál -vedle konservativce. Všichni mají stejný

„oblek, stejnou zbraň, tytéž nocléhy, stejnou stra:

„úrým dílem, Nebezpečenství hrozí stejné všechněm,
- jejich útočení -jest společné. Nikde nejsou zájmy

$ednotlivců tolik společné jako na vojně. A spol
né riebezpečenství, společný :sebezápor sbližuje
všecky jako čarovným proutkem. Není potřebí
zvláštních domhrv, aby bojovníci uzavřeli upřím
né přátelství, protože válečné okolnosti jsou nej
poučnější školou, nejúčimnějším řečništěm k tomu

-efli. Ovšem popud vyšel z nutnosti zevnější, ale
právě tato nutnost vede k nejupřímnějšísolidari
tě, třebaže se nepředpisuje titul »bratře«. Srdeč
ná vzájemnost se jeví i mezi prostými vojíny a
důstojníky; při společných obtlžných úkolech pro

bouzejí se lepší vlastnosti, obětavost, trpělivost
atd. i u těch, kteří za míru jevili notorické znám
ky sobectví. Nyní. pochopí snadno každý, proč
staří vysloužilí »kriegskamarádi« z vojen Radec
kého se měli tak rádi a proč při shledané zapo
mínali na všecky stavovské rozdíly.

Velbloudi ve válce. Přes svůj zdánlivě velmi
těžkopádný chod mohou velbloudi, popřeje-li se
jim.v poledne krátkého odpočinku, běžeti za den 16
hodin a urazí trať až 140 km. ©Takovou námahu
velbloud vydrží 3.až 4 dny za sebou. a žije při
tom z hrsti datlí dehně. Nápoje může postrádati,

dostane- li před odchodem prvního dne dosti vody.
Nákladní velbloud uběhne s nákladem 150 kg v pí
sku asi 4 km za hodinu. Může-li denně klusat 12
hodin, urazí- 50.km. Pro dopravu- strojních pušek,
lehkých děl a potravin pouští, jako je Sinajský po
loostrov, jest přímo nepostrádatelný. Tak užívají
Peršané velblouda jako vojenského soumara, na
sazujíce mu široké sedlo, na němž spočívá lehké
dělo. V anglickém vojsku v severní Indii i v E

'gyptě, i v tureckém vojsku jsou zvláštní oddělení
obazu na velbloudech.“ Mimo to mají však Angli

- čané i Turci velké sbory velbloudí jízdy, jednak
pro jejich rychlost k výzvědné službě, jednak k
boji v krajích chudých na vodu.

Nezdary ©dobrovolníků ©Garibakdiho. »>Loc.
. Anz.« oznamuje z Milána: Garibaldim védený pluk

dobrovolníků poprvé ocitl se v bitvě 26. prosince
v Argonnském lese. Jak jeden spolubojovník 0
znamuje >»Secolu«, přibyl -tento ©dobrovolnický
pluk o 2500 mužích na prvý vánoční svátek po
pětidenním pochodu do fronty. Postupoval pak
dále v Argonnském lese a po čtyřech hodinách o
citl se u střeleckých zákopů. Prvá setnina byla
jen asi 30 m od německých zákopů a obdržela o
8. hod. ranní rozkaz k útoku. Ale Němci zasypali
útočníky deštěm kulí z pušek a kulometů. Mezi
padlými byl také, jak Již oznámeno, Bruno Gari
batdi, bratr, velitetův. Útok se nezdařil a útoční
ci shromáždili se v zákopech, které byly zatím.

kostt podniknutý útok zjednal- dobrovolníkům kus
-"zákopu německého. Sedm dobrovolníků vniklo de.

něho ale zákop pojednou vyletěl. do vzduchu. Opět“
musili ustoupit. Měli 40 mrtvých a 150 zraněných.

Zákopy vynálezem Turků. Zákopy, které za
moderní války získaly tak vynikající význam a
ktéré se všecbecně považují za vymoženost nej
novějšího času, byly již v 18. století využitková
nv prakticky Turky a používány velkou měrou ja
k) prostředek k úkrytu před nepřátelškou dělo
střeleckou palbou. O tom poučuje rakouský a ru

ský polní maršálek Karel Josef kníže z Ligne, kte
rý zemřel 13. prosince právě před 100 lety. Když“
ruská carevna Kateřina vyhlásila roku 1787 Por
tě váiku, dal kníže carevně k disposici svůj meč
jak> ruský polní maršálek a pověřen byl vysokým
„ruským armádním velením. Z počátku narážel na

„int.jky knížete Potemkina, ale v pozdějším prů
Lehu polního tažení byl lépe obrněn a vyznamenal
se zvláště při dobytí Bělehradu v říjnu r. 1789.
Kníže z Ligne, který obratně a elegantně ovládal
péro, sděloval o svých zkušenostech v turecké
válce-v dopisech hraběti de Séjur. V šestém z
těchto dopisů, který je prací z tábora v Očakově
1. září 1788, nalézáme následující zajímavé místo:
>Turci používají dvou výtečných taktických pro
středků. První týká se umění, zastříti své posice
jízdou a druhý je ten, že kopají v zemi díry, nebo

si zjednali úkryt před deštěm kulí nepřátelského
dělostřelectva. Každý muž má vlastní jeskyni. v
níž ss -skrývá tak dlouho, dokud' trvá kanonáda.«
——

Kulturní jist
Ke tritice mravních poměrů dichovenstva

ko konci středověku podal M. Josef LOhr v Můin
steru 1910 »Methodisch-křitische ©Bohráge zur
Geschichte der Sittlichkeit des Klerus besonders
in der Průdiózese Kčin am 'Aňděěme des Mittel
'alteres<.Často se stává, že názor na mravní po-:
měry duchovenstva v době uvedené bývá ne

| spřávný; tak | v díle Jana Schůfera, kde úsudek
-je subjektivně zabarven, zřejměpřestřeleno, zo
. Šdoňujese mnohé.—Takékázánízté doby,před|
(Piz synodální údekrety relořmační mají cenu
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dek obecný. Lépe hy se hodily zápisy o- visltaci
kanonické, ač snad i tu se může naskytnouti dosti

"denunciací, přestřelky a zobecnění. Nejlépe po-
"slouží ke 'statřstice těchto: mřavních poměrův.
„účty o trestech v diecésích, kde výlučně nebo
skoro výlučně stanoven byl na přestupky různé
trest peněžitý. K tomu uvádí dr. Lóhr, že v archi-*
diakonátu Xantenském bylo -na 450—600'klerikův',
a je 5 potrestáno peněžitě. Jest tu také uvážiti,|

že o dobrých kněžích se nemluví, že mnoho vyš

jen nižší svěcení. Upozornění toto jest také pro
naše krajany důležito; tak čteme na př. na fol.
43 rukopisu metrol. kapit. knihovny Pražské zprá
vu, že akolyty se stali: Zdislaus, Marguardus Pro
copius, Venceslaus Hermannus, Petrus, Jchannes,
„nati nobilis dominí Wilhelmi de Zwyereticz. (Pání

ale třeli se na výnosná beneficia úsilně.)
Pokračujeme? Neklerikální »Zvon< napsal V

čísle 39.« »Mnoho se u nás natoužilo, aby koneč
ně aspoň každý vzdělanější Čech byl Čechem ce
lou bytosti, aby myslil, cítil a jednal vědomě če
sky, nikdy obojatě, úhořovitě, aby toho svého

jak se. to na př. u Němce i zcela prostého rozumí
same sebou. Ale starých škraloupů zbývá na če
ských duších ještě mnoho, ba někdy se zdá, že
jich přibývá, že opouštíme staré ideály, a národní
citlivost že tupne.... NěkteřímoderníČecháčkové;
povznesli se vysoce nad naše úzkoprsé poměry
a mají firmu pouze francouzskou. Soudí, že na
šinec bude nad tím nadšeným údivem omámen a
Němce že to neodpudí....
se naší veřejnosti našimi listy doporučují, ale když
tam náš člověk přijde, trne údivem....
někdo pro sebe prospěšným podobný podnik zřizo
vati, ať si to dělá, ale ať vystupuje dle pravdy. —
Co článků napsalo se u nás proti krvákům! Co
akcí bylo" proti té mizerné literární stravě, co se
namluvilo o výchově uměním a — ejhle! Krvák|
za krvákem objevuje se denně na pražských i
předměstských nárožích. Plakáty některých bio
grafů! Jaké hrůzy, strašidelné scény, až vlasy
vstávají, bývají tu každodenně vystavovány! Ta
jemné, děsivé výjevy, vypoulené oči, rozervané
líce, paže napřažené se smrtici zbraní, svíjející se
postavy a zase scény, něco jiného vábivě, po
ťouchle napovidající, toť stálá pastva našich ná

"roží pro velké i — — malé. Jaký nevkus? Pravda,
ty plakáty sjezdí celou Evropu, k nám přišly od
jinud, naše práce ta není, ale též smutná pravda

je, že naši lidé Ihostejně hledí na ty bláznivé cizí
Scény.«.

ZÁLOŽN
-v Hradci Králové,

Janské náměstí č. 163.

Vkladyvázané výpovědi
a vkladystřádankové

Nové vklady (uložené v době moratorla) úrokují
sedle dohody avyplácejí se ztěchto vkladůob

mosy bez obmezení moratOrlia.

Národohospodářské hlídka.
„Překotnémuprodeji selských statků a used

losti v době válečné snaží se vláda čeliti tím, že
pomocí poliťických úřadů a"hospodářských orga
nisací bude míti statky a usedlosti, jež jsou na
prodej, v evidenci a postará se o to, aby nevy
hnutelný snad prodej nebyl učiněn pod cenou.

Bramborová mouka jako prostředek léčebný.
| Při katarhu a chřipce objevuje se často na nosea
ústech vyrážka, již možno nejlépe hojiti brambo
rovou moukou. Jakmile se objeví na nose neb v
ústech červené skvrny a záhy na nich malé pu
chýřky nalité vodou, posypme. ihned onemocnělá
místa bramborovou moukou a několikrát za den
to opakujme, neboť moučka 'se snadno sesype.
Tím se zabraňuje další šíření vyrážky, která též
za několik dní zmizí; jinak však trvá po několik
týdnů. Též jiné vyrážky na těle rychlemizí, za
sypávají-í se bramborovou moukou. Podobně

peme na plátno, jím ránu ovážeme a obvaz Ča
stěji obnovujeme. Bramborovou moukou též zasy
pává se rozbolavěná kůže u dětí neb odležená mí
sta u dlouho nemocných. Jako čisticího prostřed
ku užívá se bramborové mouky nejvíce s benzi

! nem. Mouku trochu ohřéjeme, smícháme s benzi
nem na kašičku a potíráme ji skvrny na látce neb

; Dapíru, Když se benzin vypařil, mouku vyklepáme.
i Zvláště výborně se jí čistí světlé kabáty, čepice,

o Do mísydámezahřátoumouku,v nížIpíráme kus po kuse. Čistěné předměty poté

stěné jsou Jako nové.
DN-:
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*Tekdika.nadoáéko Aaápoáakat: lóvý Véke Mděr

" ule: "Angličan Steiey, pravt: »Pro Anglii stala :se válíja *
řemeslem, pomocí jehož nabývá bohatství a kvetou- 

| cím obchodem; -jenž ji získává zmamenité příjmy.« —
| Jestliže tedy Angličané podnikají co. ve jménu humamity.

a kůltury. lidské, vždy va tím vězel prospěchářský cíl.
Ale nejdrastičtější případ. porušení. lidskosti jest angiic
ký monopol otrokářského obchodu, jenž stal'se v 18-st
centrem vší obchodní.politikyanglické. Pokud tento ne- <
lidský obchod přinášel užitek, prováděli jej Angličané.

„Ale když začínal jim býti: nebezpečný, hned. proti ně
mu.sami vystoupili. — Goelhe správně vystihl motiv,
jenž je k tomu přiměl: »Na západním pobřeží. Afriky
petřebují sami černochy k' upevnění svého území, a
proto jest proti jejich zájmu, aby byli odtud vyvůžení.
V Americe pak založili sami veliké černošské kolonie,
které isou velmi produktivní a přinášejí jim veliký uži
tek.. Pomocí jich hradí veškeré potřeby severoamenic
ké a obchodují takto výnosně, což by však bylo ohro
ženo novým dovozem otroků, a proto se staví proti. ne
humánímu obchodu.« — Činnost Angličanů v Indii jest
dalším příkladem ku'tury auglické. Smutně proslavený
sdobyvatel« Indie Warren Hastings podrobil Irdii nej
Surovějšímu násilí, jemuž se opřeli | v samotné Anglii.
— Burke prohlásil doslova v anglickém parlamentě:

« sŽajují Warrena Hastingse jménem věčného zákona

veškeré spravedlnosti, žaluji jej jménem lidskosti, již
' hanebně poskvrnil. Moji lordové, jestliže zavřete oči

. proti těmto hanebnostem, potom učiníte z nás, Angli
. čanů, „národ přechovávačů, pokrytců, lhářů, podvodní
ků; pak bude zničen charakter Anglie a na věčné časy
ztracen.« — Tak mluvil Burke — a Hastings byl —
osvobozen. Zachránila jej anglická obchodní hamižnost,

- Že povznesl obchod Anglie ze tří na pět millonů liber

šteriingů. Jakým způsobem — to bylo vedlejší. Ano, to
bylo dokonce »státní nutností:, jak naznačil tehdy pre
mierministr Pitt. — Zajisté ještě v dobré paměti tkví
burská. válka: Smutně proslavené dum-dum střely po

' šramoti'y tehdy velice kulturu anglickou. Ale nebyla to
jedina nelidskost, které se dopustili tenkráte Angličané.

| Je dostatečně známo, jak přepadali za nepřítomnosti
i mužů burské farmy, vraždili ženy a dětí, loupili a pá

lili. V anglickém koncentračním táboře zemřelo přes

1!

vých nemocí a vysílením. — V přítomné světové válce"
, Anglie provádí svou nemravnou politiku dále. — Cham
' berlajne praví, že Anglie válku chtěla a ji vyvolala.

Hybnou pakou by' král Eduard VII., duchovní kapacitou

, ubohý diplomat, jenž holduje starým anglickéný: Zása
| dám, že nejlepšími zbraněmi v záležitostech státních
i jsou podvody a lži; »managerem« v zemi byl zvolen

| chytrý žurnalista, jemuž je- každé veřejné mínění lho
: stejno, jen když se dělají obchody: lord Hamsworth,
. jenž v če'ných anglických listech systematicky zpraco

| vával anglický národ a podněcoval k válce. Hlavní zá
| jem pre válku byl však v kruzích anglických peněžníků.
- Střední vrstvy, lid. však si války nepřál a ji nechtěl.

Církevnívěstník.
Na sklonku roku. V den sv. Sylvestra byla kathe

drála královéhradecká raphmněnatak obrovským počtem
věřících jako nikdy v tomto věku. Vážná doba zvala
veliké zástupy, aby hledaly útěchu a posi:u před svato
stánkem Kristovým. Jeho Exc. nejdp. biskup proslovil
tklivvu řeč o významu Božského srdce Páně pro kri
tické «kamžiky života lidského, vysvětlil, co znamená
zasvěcení Nejsv. srdci vůbec a v dějinách národů. Pak
zasvětil Božskému .srdci-celou diecési a všecky věřící

v ní, konaje tuto zásáibnou modlitbu, kterou odporuču
jeme katolictvu k častému opětování:

»Nejsladší Pane Ježíši, vyznáváme se živou věrou.
"že Jsi v Nejsvětější svátosti okářní Jako Bůh i člověk,
: tedy také se Svým nejsvětějším srdcem, v pravdě, sku

tečně a podstatně přítomen. Klaníme se Ti s nejhlubší

| úctou a pokorou. Tvoji jsme skrze nezaslouženou mi
lost víry katolické a Tvými chceme vždycky zůstávatí.

| Ale, abychom byli s Tebou ještě pevněji spojeni, zasvě
| cujeme dnes každý sebe sám a zasvěcujeme svou vlast

Tvému nejsvětějšímu. srdci.

1 „Dobrotivý Pane Ježiší, slyš obzvláště dnes. naše
modlitby. Odpusť těm mezi námi, kdož Tebou pohrdají
a Tobě se posmívají, také tehdy, vědí-H, co. činí. Zů

: stávej s námi, Pane Ježíši, neboť se připozdívá, a prav
dy Tvé mezi námi velmi uby'o. Pronikní mocí své lásky

| všechna srdce, která Ti odpfrají;- vyburcuj, je<lí nabo,
| navštívením svým lhostejné, kteří ma Tebe zapomínají.
i Kdož chtějí blaho Wdské společnosti zakládati na neko
| nečném pokroku bez Tebe — těm ukaž a dej poznatí,

, že Ty jediný Jsl cesta, pravda a život, a že bez Tebe
; mizl pokoj a svoboda mezi lkémi. .

| Božský Těšiteli, utírej slzy plačícím, a uzříž-li srd
, ce zoufající, otevři mu útočiště ve Svém Božském srdci

a dej mu maději „odpuštění | života věčného. |
| NejaskávětšíPane Ježiší, hle. krvaváválka uvedla
| na. nás již nyní tolikerý žal a zármytek-i pláč. Bilu

se nad našimi otci, manžely, syny « bratry, kteří jsou
ve válce, Dej jim statečnou mysl a sílu, aby zvítězhli
nad Řepřítelem, Přiveď nám je šťastně zpátky, nebo,
-nejsou-li již mezi živými, dej jim za odměnu jejich obětí
život věčný v blaženém patření ne Tvou tvář. Žehnej
našemu císaři a králi, žehnej císařskému domu, žehutj
naší vlasti, která TI chce zachovávati věčnou věrnost

okatolické víře. Ukrať rallostivě dnů tohoto navštívenínášeho. Tvá budiž sláva dobytéhovítězství; požehnání
pokojea míru chcemevděčněuznávati za dhř Tvédo-'
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byšeo Vdčhkouč nů!Fe rá vděčný«
„radestný hlas: »Chváleno a velebeno bediž nejsvěttjší

„srdce Ježíšovo, skrze které se nám spasení stalo, Je.
mu čest a sláva na věky. Amen.« <

Nejdůstojnější arcipastýř konal tu, co se dělo zá
roveň v celém Rakousku. Sám vznešaný mocnář náš
zasvětil 8. prosince minulého roka (o dni Neposkvrně:
ného Početí Panny Marie) svůj dům a říši srdci Páně.

, Eplskopát rakouský ustamovil, aby se | věřící saml po.
"příkladu Jeho Vetičenstvá -zasvětili veřejně a slavně

Božskéma srdci. —Slavným požehnáním a chvalozpě

vem »Te Deum«, složeným od ředitele kůru p. J. Winsche, pobóžnost. byla zakončena.
- Týž den před polednem dostavilo se kněžsívo krá-|

tovéhradecké do residence blahopřát nejdp. biskupovi
, věsho Božího požehnání k- Novému roku. Za shromáž

PASS T ha

| nesená, obrátil zřetel na 'současné veliké události, na
nynější stav církve Páně a na význam zasvěcení diecé

"se Božskému srdci Ježíšovu. © Poděkova: vroucně za
blahopřání přítomných, jimž ke konci. udělil apoštolské
požehnání. — Na Nový rok sloužiř slavnou pontifikátní

-ce (coram episcopto). Na kůru byla provedena mistrně
+ zdařilá, složitá pastorátní mše p. řed. J. Wiinsche s do

provodem vojenské hudby. Tedy způsobem velice pří
padným oslavil regenschori své. šedesátiny, které slaví
v 40. roce svého obratného pěstování hudby chrámově.
. Upozornění vid. dachovemstvu. Došla nás zpráva z
Řezna, že první náklad »Variationes« je již úplně roze
brán. Ihned se přistoupilo k tisku druhého nákladu, kte
rý bude během 10 dní dohotoven. Jakmile exemp'áře ob
držíme, ihned je rozešleme v žádaném počtu na uděle
né nám objednávky. Proslirie, aby každý, kdo dosud
»Variationes« nemá, aniž si je od nás objednal, ob

jednávku v zájmu vlastním nám udělil bezodkladně;
jest totiž jisto, že i druhý náklad bude v brzku roze
brán. Račte toto sdělení lask. vzíti na vědomí, neb ne
možna každému z pánů jednotlivě informaci tuto podatí.
— Vyprošuje si. laskavé objednávky Družstevní knih

"kupectví, nakladatelství, závod hudební a papírnictví v
Hradci Králové, Adalbertinunr.

ml—
Za + Františkem Šedou.

„ Večtvrtek 3. prosince k 8. hod. več. při návratu z mé
procházky z Prahy hlásil mi náš ústavní portýr, že
dva strážníci přivez'i nějakého nemocného velebného
pána, který prý se stále po mně tázal.

Zašel jsem ihned do přijímací kanceláře a čtu v
knize přírůstků: František Šeda, katecheta ze Světlé
n. S. Zamys'il Jsem se nad během osudů lidských a
bylo mi ho z celé duše líto. Ihned šel jsem na pavilon
P., kde byl umístěn, vešel jsem do ložnice, kde osm
nemocných se nalézalo, a při pozdravu: Dej Pán Bůh
"dobrý večer, pánové! — rozhlížel jsem se. zda poznám
Františka. By' úplně nezměněn ve své marciální posta
vě a síle. »Pěkně tě, Frantičku, vítám k nám! Jak se

máš?« — Veliké jeho oči s otevřenýmizorničkami zdály se schopny mne pohltit.

»Viď, Otakare, že jsem tvůjspolužák, viď, že jsem
František Šeda, katecheta ze Světlé n. S.!« Sedi jsem si

'k němu na jeho ližko, hladil jsem mu hustý, tvrdý jeho
vlas a říkal mu: »Ano,-jsl můj spolužák, jen se uklidní,

-- vyspíš se a bude lépe!« .
Tu teprve chytil mne za ruku, téměř:křečovitě mne

„držel a vykládal: »Vždyť víš, že jsem nikomu nic ne
udělal, a představ si, policajti mme vedli. Ještě štěstí,
že to neviděly děti, Já byl na ně přísný, víš takový
mervosní, tužka upadnout, již býla výplata. Ale poli
»calti. — vždyť já za to nemohu, já se budu o ty děti
starat. když on padne v Srbsku, -vždyť mne znáš, ne

„ublížil jsem nikomu, a já to věděl, že přijde soud, že
mne budou vyslýchat, a onipolicajti, a ten chudák za
to padne v Srbsku. A ty děti? To nevím, co udělám.

Přerušil jsem jeho naříkání, rozmtofval jsem mu,

nevím. kam s tím směřoval) a radli jsem mu, aby o těch

:jednáme. »Ale víš, já katecheta, a mne vedli policajti.«
"Znova vše jsem mu rozm'uvit, dal dobrou noc a dosti
rozechvěn odešel jsem do svého příbytku.

Drubého dne časně z rána šel jsem do. lékařské
kanceláře, přečetl si celý jeho chorobópis, a tu vyzvěděl

' jsem, že předevčírem byl již v Praze, ubytoval se v
"koteh: »Paříž«, způsobil výtržnost v hoření restauraci
Representačního domu, poté znovu v moci v hotelu,

"probudiv celý personál, aby Šli s ním jako svědkové k
soudu, že jest nevinen. Ředitel hotelu jej uklidnil, do
vedi z-rána na nádraží a vlakem poslal jej k domovu.

"František vystoupil v Pardubicích, ubytovaf se v hotelu

du. o dětech, vojně a zastřeleném muži způsobil opět

"takovou výtržnost, že městskými strážníky odveden |apak odvezen byl do Ústavu boholckého.
-© Poté mluvil jsem o tomto případu s naším p.. ře

"ditelem a žádal jsem ho, aby kolega můj býl buď umí
"stěn v pokojíku sám a dostával přijepšenou druhé tří
dy (jelikož doposud nemáme tak zv. sanatoria I'a II.
třidy), anebo -aby -byl odvezen do Prahy, ježto každý

"kněz d'e zákona mána il. tř. právo. Byla rozhodnato,
že bude převezendo Prahy, a já s jedním opatrovníkem
žepojedus ním.

Zadal jsem na pavilon R a s.úsměvem.dobréhoji
"tFarriáneaenedijnem-na Jěško,kde František- pěkně

: ne přivňal,do špatné noci al-aaříkal;na stypollokity«
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odětech míuvil,sotva -mne k slovupusti. Saežil jsem
se tiovit o něčem jiném a tu dal se do pláče: »Já bych
tak rád na tu vojmu šel, vždyť zde na světě nic nemám,

nikdo o mne nestojí, jen peníze, jen peníze na mite kaž
dý chce. Ať zemřu, zemřn rád, ate tam dole, tam v
Srbsku.« — Začal jsem tedy řozhovor o tom, že poje
deme spolu do Prahy, Že si tém teprve zasedneme spo

lu Sami dva a pěkně si budeme vyprávět o spohužácích,kde který jest, jak se má atd.

Taťo látka zaujala ihnéd jeho duši apletá páté přěs
čeváté, vykládal, že' kol. Vlček jako pošiadec: by se
ho moh) ujati. Pak upřev své veliké oči na mne, pozno
va praví: +A víš, koho jsem včera viděl? Synáka,
chudák musel na- vojnu.« Pravím mu:

my již nemuskne.« Rozčili! se po mé odpovědi tak, že
opatrovník- přiskočii, obávaje se, aby snad mi něčeho
neučinil, a pak vykládat: »Když ti řeknu, že je na voj
ně, tak je to pravda, já ho viděl, seděl na koni jako dra
goun, usmíval se og mne a křičel: Tak s Bohem synáci,

již jdu, a budete vidět,- jak to porubám za vás zavšecky.«
Přišla. lékařská visita, odešel jsem a za chvíliod

vážel jsem ho do Prahy. Všechno to, doposud z jeho
řeči uvedené, policašti,“soud, děti, válka atd. — znovu a
znovu, páté přes deváté se opakovalo. Když přijeli
Jsme do pražského ústavu, požádal jsem p. vrch. ředi
tele, svého dobrého 2námého, aby dle slov Písma sv.
»měl o něj péči«. A opravdu měl a také mi telefonicky
referoval,- jak se vede Františkovi: »Přestal jisti —
abstinuje — musí býti uměle krmen — horečky stoupají
— tělo chřadne — sil ubývá« — až konečně 28. prosin- '
ce bylo mi sděleno, že zemřel. Ta marciální postava,

vtělené zdraví To vše podlehlo v krátké době příšerné
psychose.

*Zamystil jsem se do našich mladých let, do semi
nářských dob, kdy předčítali nám: © Vidi tres infra
moenia urbis fumare — a František po jejím prohláše
nf, zapálv si doutník, přiznal se nám, že on byt mezi
těnní třemi; viděl jsem ho v duchu pilného a svědomité
ho »dříče« dogmatiky, zahaleného pokrývkou v dormi
táři vedle Ludvíka Jelena a šepotajícího: Ouanguam

auiď gratia actualis sit, comprehendere non possumus,
tamen ex effectibus, auos gratřa in animo producit...
ete. etc.; zdálo se mi, že slyším, jak Tondovi Hartlovi
dává nějaký větší »flek«, až Pranc Jelinek se nad tim
pozastavoval, slyším jeho smích, když Vincenci Pro
cházkovi ta dřevěná nem'uvňata se slovy: »Hejčkej,
tátol« do pultu jsme dávali,
tvář, když »hecovali« jsme »Šištotá«, aby po turecku

promluvil. To vše- táhlo jako mračna mojí hlavou, pro
tože jsem při tom vzpomínal těch krásných mladých let

sen'inářského života, kdy bujelo nám mládí.
"Zaše! jsem s cesty, do vzpomínek — a to proto,

jelikož jsem nemohl účastniti se pohřbu, ač byl jsem
jedním z nejbližších (za příčinou pobožnosti na konci
roku) a proto tím více jsem vzpomínal. Čo mne těší a
c bude těšiti i vás všechny kolegy, jsou slova inteli

genta. vrchního ředitele pražského ústavu, na slovo
vzatého psychlatra p. dra Hrašeho, který mi řekl: »Ten
váš kolega muse! býti výborný řečník a pak inteligent
ní, vzdělaný kněz. jakých jest málo. Z celé té jeho psy
chosy, byť krátce trvala, bylo to nadmíru patrno.«

Tato slova vlastně byla příčinou, že po dlouhé době
vzal jsem zase péro do rukou a něco napsal —- protože

— a jsem jist, že to bude blažiti nejen jeho spolužáky,
a'e každého čtenáře, — Nevím. jaký byl jeho pohřeb z
pathologické kaple a nevím. kdo se ho účastnil, to

ský- v těžké době válečné pobožnosti svou pohřbíval

z našich kolegů. Abbé Hr.

Sochy, oltáře a j.
provádí absol. c. k. odborné školy
a c. k. umělecko-průmyslové školy

JanDušekv Chrudimi.
'Eprávy

„mísinía:z kraje.
Vánočsí hra v Adalbertimu. Jednota katašckých

tovaryšů v Hradci Králové pořádá v neděli 10. jedna
výpravnou vánočaí hru »Čarovná noc« o 3 jednáních.
Zpěvy. nacviěit a řídí p. Wůnsch zl. Orchestrální prů
vod obstará hudební kroužek. — Ceny míst: Křeslo 1 K,
sedad'o předních řad 80 h, zadních 60 h, parterre 30h.
Sedadlo na galerii 40 h. Dělnický, vojenský a student
ský Hstek k stán! 20 h. Dětské listky na sedaďa vprů
vodu rodičů poloviční, k stání 10 h. Lístky na sedadla
dlužno podržeti, protože je pořadatelé budou požado

vati, až P. T. obecenstvo místa svá zaujme. Předprodej
vstupenek v Družstevním knihkupectví (Adeibertiedm):
Začátek v 5hodinodpol, konec'v 7hodin. Hrajése
ve prospěch Červeného kříže. — Ovšem i naše. jednota

ném -poli. Přes to -však čitýmspolečným úsilím zbýva
Jícípracovníci-připravajívánočníhru.širšíhoslohu,
která vyžadujezvláštníspěče. Donlámo.tody,.šeJako.l

a e -—(ráz u

nilnýl©
Navánočaldar přoraněnévolísy,strolkya. ata

svaz katol. Orla v Hradci Králové: Všeodbor. sdruštení
křesť.. dělnictva v Nové Pace 10 K, farní úřad v Rá

16.02 K. dp. Vilém Havlák v Hobšovicích 4 K,
ský úřad Hořice20 K, dp.J. Macoun Vysket 490:K,

tičko 2'K. Prosí se +uctivěo další příspěvky, za něž se

vzdává srdečné »ZaplaťBůhl« Příspěvky peněžité | na
turá'ní račte zasílati na Zemský svaz katol, Orla pro
král. České v Hradci Králové.

Klavírní večer bude — jak již oznámeno — absol
vován ve středu dne'13. ledna: Jak z předběžnéhozá
zmamu možno souditi, stane se jistě dostaveničkem
hucbymilovného obeceňstva. Okresní komise, která na
sebe vza'a pořádání tohoto koncertu, zavděčí se zajisté

obecenstvu. ato tím více, že alespoň částečně nahraze
ny budou abonentní koncerty, které se loňského roku
tak veliké oblibě těšily a které pro válečné poměry ne
možno letos pořádati. Prográm večera volen velice peč
livě a obsahuje monumentální díla klasické literatury,
počíná díly klasických koryfeů a končí stěžejnými díly

Interprety těchto "děl jsou

vati po stránce výkonné i obsahové v pravdě umělecký

hudební požitek. K tomu druží se humánní účel podniku
— podpora dítek válkou strádajících.

Za MUDr. Karlem Sekerou. Minulou sobotu konal
z ústavu hluchoněmých pohřeb MUDra Karla Seke

ry. praktického lékaře v Hlinsku, jenž v náručí svých
i bratří tamtéž dne 31. prosince zesnul zaopatřen sv. svá

tostmi po krátké mozkové chorobě, Jakkoliv -byl zesnu
lý v místě málo znám a jen u zasloužiléhoa obecně.
váženého p. ředttele Rudolfina občas pobýval, byla ú
čast na pohřbu velmi značná. V první řadě s'uší uvésti
J. Exc. nejdp. biskupa, jenž zesnulého osobně poznal
na svých visitačních cestách a velice si ho vážil, členy
kapituly s vsdp. kap. děkanem a geň. vikářem v čele,
vsdp. p. preláta Musila, jenž vykoňal církevní obřady,
zástupce místního duchovenstva, c. k. úřadů, sborů pro
fesorských a učitélských, dá'ectihodné sestry všech ů
stavů. zástupce lékařů, bývalé jeho učitele na gymna
siu p. vlád. radu J. Nováka a p. ředitele měšť. školy

Šedu, jakož i hojné obecenstvo, jež se sešlo, aby do
provodilno zesnulého k nádraží. | Tělesné ostatky pak
převezeny do Hlinska a tam v rodinném hrobě pocho
vány. I tu byo účastenství velmi značné z široka da
leka, neboť velmi mnohý byl mu povinován svým zdra
vím a pod. Všechny místní spolky a zástupci úřadů, ja
kož i p. přísedící Karel Adámek s celou řadou hostí z
okolních měst, zvláště úředníků železničních, dostavili

se. ahy účastnili se poslední cesty zesnulého lékaře, s
„niž se vehni tklivě v pohřební řeči rozloučil vdp. fa
rář Habal, vytknuv hlavní rysy jeho sfále hudebně a
citlivě naladěné povahy, jež se věnovala se zanicením
svém povolání, své hudbě, studiu cizích řečí a cešto
vání -v zemích evropských. Z toho získal Zésnulý zna

domitč pro bližní své. Zemřel sice přédčasně jako u
štvaná oběť venkovských poměrů, -jak se vyjádřil čel

ný pražský operatér. ale teprve nyní vysvítá leho ztrá-
a každému, kdož mu byl poctivým přhelem a nemá
náhrady. —. Zesnulý narodi' se ve válečném roce 1866
„a odešel také ve vážné nynější době, studoval na gym
nasin německobrodském a věnoval se stále hudbě, hrá

vaje již od maličkosti na varhany po celou dobu gymn.
studií. Studia na vys. školách při své veliké píli ukon

čil v necelých 24 letech, kdy byl promován. Nato po
instruktivní cestě v cizích klihíkách usadil se v rodném
městě Hlinsku, kdež tak krátce svůj život dokončil
Zdědiv značné hudební nadání po svém otci, účastni) se
s počátku všech příležitostí, v nichž. mohl své vlohy
hudební uplatníti a byl tudíž široko daleko znám v bu-
debních kruzích. — Všichni přátelé vdp. Sekéry sdílejí“

vřelou soustrast nad předčasným skoňem bratra, je o
tolik miloval. Milostivý Bůh prorhěň trny v růže'a po
přejž zesmulému útěšného světla věčného!

Osoba. Pan c. a k. nadporučík v záloze Jos. Pěr
(pěst pluk č. 40) obdržel vyznamenání »Signum lauidis«.
Vysvobodii udatným zakročenímsvé setniny na sever
-mímbožišti jinou naší setninu z kritické situace. — Pan
Vilém Darebník, horlivý účetní Družstevního knihkupec
tví v Adalbertinu, sarukoje dne 16. t. m. k vojsku do

ujal ve zdraví svého úřadu. —Čtyřicátku své svědo
mité školnické služby dokonal na c. k. reálce bodrý a
všude oblíbený p. Jan-Šlechta v plné svěžesti.

Poděkování z: samocaice. Pohnuti vděčností za svě
domitou péčí, přátelské jednání a dobrodiní nám po-.
skytnuté, kterého se nám dostává od dobrodinců po
celý čas našeho zdejšího pobytu v nemocnici, vzdává

Novotné a dru Můlieroviza jejich svědomitou péči
lékařskou a opravdu vlídné jednání, Caihodné sestře
Věnceslavějako zdejší ošetřovatelce.bísdiž.všecíina Čest
a dík. kteréhož za svou svědomitou péči, spojenou s Má
skou k bližsímu, si plně zastouží. Mnohý má jf co děko
váti za Její obaluhu. Též zdejšímu Červonémakříží. za

tu. kteréž ném zvláště kpině polštářů pod hlavu. obeta
raly, na "nichž sepříjemně spi a o domoviněsni. Kos
neřaš dík všem „dobrodinchůzdejšího města, ktekft

pu ariávíd způssbem„přispělisvou»Btědrostl:kymešeho:stevu; oto:slejvětší zásluhumají: Šárky



zdejšíhoměsta, jako pí radová Baťková,pl radóvá
Richtrová, pl taj. Domečková,sič, Marie Neubertová z
děkanství a pí prof. Svobodová. Dobrodiní všech těchto
Udumišů bylo korunováno vánoční nadfikou. Vánoční
náladu připomínaly nám dva hezky ustrojené- vánoční
stromky, při jíchž osvětlení zapěl naši vánočáí píseň
»Narodli se Kristus Pán, veselme sel« a pak měl pohnut

* Mnohému se zarosilo oko této chvíle. Jak okrasa vá
nočních stromků tak ! větším dílem ostatní dárky slou
žily nějvíce kouření, velků a zvláštní to Hbůsice bez
mála všech vojínů. Kouřilo se, až byla tma ve světnici
tyto dny. Daárovanédýmky a čibukymaohýsí uschoval
jako památku na tuto válečnou dobu. K tomu účehi při
spělt i pp. poddůstojníci zdejší garnisony. Všem jmeno
vaným | nejmenovanýmdobrodincům-zdejšího města
opětujeme svůj uctivý dík a přejeme všem šťastiého
Nového roku 1915 s přáním, aby nám všem v brzku
přinesl světový mír a pokoj. — Vděční vojíni v c. a k.
reservní nemocnici obecné a měšťanské školy.

Jest heslem kouzelníků s lepkavými prsty, kteří ostra
žitost majitelů dovedou přemáhati ještě bdělejšími ma
névry vlastními. Došlo k pohostinskému vystoupení ta
kové -nepřátelské blídky za Labem, právě když starý
rok byl již v posledním tažení. »Na růžku« nezvaná
vzájemně podpůrná společnost začarovala sedm lahví
vína, u.p. Bureše vyvlastníia 3 pytle bramborů a 10
hlávek zelí; také zabrala mýdlo, snad proto, že tací
noční exekutoři ho potřebují jako soll. Dál se už ko
fistníci neodvážili, bojíce se, aby se jim nedostalo od
měny v žaláři Tento případ svědčí, že jest potřebí

„advojnáscbiti ostražitost i Jinde.
Bojanov u Chrudimě. Dne 28. září 1914 konána byla

v krásném farním chrámu Páně sv. Víta adorační hodi
na. Prostorný chrám byl věřícími naplněn, ač hrozilo
deštivé počasí. O půl 3. hodině vystavil kaplan dp. Jos.
Pivoňka Nejsvětější, jež ozařovalo přes 40 voskovic
(dar zbožných osadníků) a zdobilo mnoho květů. Úpra

„va oltáře byla překrásná. Po zazpívání »Zvěstuj Těla«
vystoupili kaplan na kazatelnu, odkud prostými slovy
liči nesmírnou lásku Kristovu, kterou v Eucharistii nám
podává. Ukončil prosbou o mír a výzvou za modlitbu

za všecky naše válčící vojíny. Po kázání zvučným te
norem zpívaj p. Jos. Rulík, host. a měšťan z Bojanova,
Htanie a vložku: »Přijď 6 lásko svatá ke mněl« —
Vsdp. biskup. notář a farář Václav Šafránek na stup
ních oltáře prosil Nejsvětějšího za šťastné skončení vál

"ky a udělit shromážděným požehnání Sanctisstmem. Na
„rozchodnou zazpívaly slečny Fanča Rulíková a Vlasta
Tiepáková © »Svatohorské Zdrávas«, jež rozsáhlým
chrámem velebně znělo a které věřící hluboce dojati
vyslechH. Před Nejsvětějším klečely co čestná stráž
družičky, které vsdp. V. Šafránek v upomínku na ado
rační hodina obdaroval obrázky, — Adorační hodina

ku všeobecnému přání opakována na Nový rok odpoled
ne. Hrozný vítr, vánice, oblaka plná sněhu — nic ne
odstrašílo zbožný Hd, jenž přispěchal z vesnic až 2 hod.
vzdálených, aby se Nejsvětějšímu pokořil. Kostel by

naplněn. Oltář ozdoben světly, jež věřící darovali. Dp.
Plvoňka vystavil Velebnou Svátost o půf 3. hod. odpo
ledne. Po zazpívání s průvodem orchestru Říhovského
»Pange lingua« dp, kaplan dojemnými slovy s kazatelny
promluvii, že Kristus je cesta, pravda a život. S prosbou

válčících ukončil kázání, které zanechalo v poslucha
čích hluboký dojem. Na kruchtě se vyznamenali! Ředitel
kůru p. Josef Tlapák se svými hudebníky, kteří rádí
a ochotně ze vzdálených vesnic přišli Spasitele uměním

svým oslavit, činil se jen což! Pan Tlapák hrou na
varhany doprovázel p. Jos. Rulška, měšťana z Bojano

se zpěvem »Narodil se Kristus Pán«. Na stupních oltáře,

ozdobeného antipendiem slovy: »Pojďte ke mně všich
al. kteří pracujete a obtížení jste a lá vás občerstvíml«
(dar pí Anny Marouskové z Bojanova), vzýval svátost
ného Ježíše vdp. Václav Šafránek za blaho našich vo
jiná a za svatý mír. Po udělení požehnání Nejsvětějším
rozhlaholity se kostelem dudy, flétna, křídlovka, klari

nety a housle s basou, a choť ředitele kůru pí Tlapáko
vá se'slečnami Aničkou Kápičkovou, Mařenkou a Loj
ziškou Tlapákovou (soprán), sč. Vlastou: Tlapákovou
(alt), p. Jos. Rulfkem (tenor) a p. ředitelem (bas) zazpí
vali Malátovu Ukolébavku. — Krásné -to byly chvilky;
nic se nedbalo, že adorační hodina trvá hodiny dvě,
lidu se z kostela nechtělo. Kde najdou v nynějších do
bách útěchy nežlí u Spasitele? Rádi šli a těší se, až
Spasitel zase pozve je na hodinu milosti. Z mnohých
úst styšeti bylo slova díků a uznání vdp. Šafránkovl za
krásné svaté chvíle u Spasitele prožité. — Duchovní
správa vzdává díky p. řediteli kůru Jos. Tlapákovi,
majiteli výrobny všeho druhu Ženského prádla, P. T.
zpěvačkám a zpěvákům, P. T. hudebníkům za krásné a
dokonalé provedení vánočních mší a vložek. Děkuje

všem dárcům svíček a květin za ozdobu oltářní. Děkuje

za tak velikou účast věřících. Milostný Spasitet buď
vám všem odplajitelem!

. — Patámkice. Sdražené katolické spolky uspořádaly
dne 17., A). a 24. prosince ve farnosti pardabické vá
noční slavností, při nichž potřební byli podělení oděvy,

tátkami, uhlím, moukou, brambory, vánočkami a dítky
jablky, ořechy a cukrovím. Celkem bylo poděleno 238
straa a rosdáno na 1 vagon brambor, 1 v uhlí, 5
metráků mouky,57 oděvů alátek na oděvy, 20 košli a
4 párůobevi v.celkovémobnosu1900K.Zvlášťdo

Novotného „byty předskoony býsně, spěvy, děteký, hry,

1
jež svou'srdočností, s všem zamlouvaly. O (uspořádání

katol.jednoty paní jimž výdatně pomáhalakatol. jed
nota mužůasdruženímládeže.Zvřáštnídíkpatří slečně

slavnost pro raněné vojíny ve staroměstské měšťanské
škole v Pardubicích. Na 90 vojínů bylo poděleno kromě
rybí večeře vánočkami, čajem, čokoládou, jablkovým
závinem, koláči a jinýmrozmanitým“ pečivem, cukro

tů. Nezapomenuto též cigaret a tábáku. Do všech mist
ností vystrojeny bohaté vánoční stromky, Slavnost Za
počala o půl 4. hodině odpoledne vánočními zpěvy a
hudbou, přednesenou pp. učiteli rekonvalescenty. Slav
nosti se súčastnili P, T. pp.: plukovník Julius Kraasz,
podplukovník z Rodtů, vrchní lékař dr. Vrabec, okresní

hejtman Nápravník, vysoce uřození hraběcí manželé
Henckelovi z Donnersmerku s rodinou, prof. Kopfstein
s chotí, dr. Tocháček s chotí a -mnohojiných vzácných
hostí. Po zahájení současně .do všech místností přinese

ny ozdobené vánoční stromky, pány členy výboru ka
tel. jednoty mužů a P. T. dámami čokoláda, čaj, pečivo
a Jiné dary, malé pak dívky v bllých šatičkách cukroví,
hoši v černých úborech cigarety, dýmky a tabák. Těž
ko vylíčiti dojmy a výjevy, jež se tu odehrály. Ani je
diné oko nezůstalo bez sizl a díků. Zvláště dojemně
jménem sl. c. a k. vojenské správy děkovaň p. phikovník
Krausz přítomným damám a pánům sdruž. katol. spol
ků a jich předsedovi dp. Jos. Novotnému. Vhodně vzpo
mněl zásluh katolických. spolkův o raněné vojíny p. c.
a k. vrchní lékař dr. Vrábec a ředitelka záložní nemoc
nice pí Kopísteinová se sič. Karlou Polákovou, Radost
všech vojínů, odrážející se v jejich tvářích, byla nej

lepší odměnou všem dobrodincům, jimž ještě Jednou
platí naše »Zaplať vám to Pán Bůh sáml« — (Pový
šení.) Pan inženýr Jindřich Horn, c. k. kontrolor finanč
ní technické kontroly, t. č. poručík c. a k. pěšího pluku
č. 85., horlivý a neúnavný místopředseda sdružených
katolických spolků pardubických, by) těchto dnů pro
statečné vedení si před nepřítelem jmenován c. a k.
nadporučíkem a velitelem setniny. Blahopřejeme. —m.

Rychnov, Každoročně bývá péčí milosrdných sester
za přispění si okr. výboru a pánů lékařů pořádána slav
nost vánočního stromku ve zdejší okresní nemocnici,
aby v tuto posvátnou chvíli na okamžik zapomněli ne
mocní na své bolesti a v duchu se těšil se svými mi
lými v dálné domovině. Letošního roku uspořádána by
la slavnost vánočního stromku též pro raněné vojíny,
kteří se tu nalézají v lékařském ošetření. Slavnosti této
súčastni! se pan c. k. místodrž. rada Ad. Wunsch, p.

Kubánek,děkan, p. E. Gelsler, c. k. okr. inspektor,pp.

i dam z města. Ve čtvrtek navečer o půš 5. hodině
shromáždili se všichni vojínové, všichni nemocní do
prostranného sálu, kdež stál velký, krásně ozdobený
stromek vánoční, pod nímž byly vánočky a dárky pro
každého vojína. Damský zpěvácký kroužek zapěl vekmi
dojemně a precisně 4 koledy, jež s neúnavnou pllf načví
čila stečna Růžena Matysová. Potom vdp. děkan Fr.
Kubánek v dojemné řeči své poukázal na význam po
svátného okamžiku, vzpomněl bojujících chrabrých vo
jínů v dálné cizině i jejich obtížných úkolů. Připomenul,

zdejšího města zdejší obyvatelstvo sympatisovalo a jak
všemožně se přičiňovalo pobyt jim zde zpříjemaiti. Pří“

k řečl mnohé oko vojínů zaroseno bylo slzou. Poté před
nesli chlapeček a dívka příslušné deklamace. Na ko
nec společně zapěno »Narodil se Kristus Pán«, což -bylo
velice dojemné. Pan c. k. místodrž. rada poděkoval p.
okr. starostovi za ochotu, s jakou vyšel vstříc této
slavnosti a za starost, aby vojínové dostali štědrovečer
ní večeři, sl. správě nemocnice, ctihodným sestrám,
zpěvačkáém, vdp. děkanoví za dojemnou řeč, sl. Odboru
Červeného kříže a všem, kteří jakýmkoliv způsobem
přispěli ku krásné této slavnosti. Vděční vojínové vzdá
vají srdečný dík a »Záplať Bůhl« — Též v lazaretě »U
labutě< pořádána péčí damského odboru ©Červeného
kříže a dam. odboru tělocvičné jednoty »Sokole slav
nost vánočního stromku a Vánoční nadílka, při které též
vdp. děkan promluvil.

Čáslav. Oprava. V poslednímčísle přinesli jsrne
zprávu, jak smutné vánoční svátky hrozí chovancům
okr. chorobince, že mají totiž býti zbavení dosavadní

renta ústavu tohoto p. náměstka Žateckého se podařilo
bědný osud tento od ubožáků odvrátit Budou ponechá
ni v místnostech přízemních i na dále a aby nevešli ve
styk s vojíny tam k pozorování dopravovanými, oddě
Jeny budou všechny jimi obývané místnosti uzamčenou
stěnou prkenou od ostatních prostorů choroblice. Okr.
výbor, lenž referentu v této záležitosti byl na ruku,
zaslouží sl jistě díků ode vší veřejnosti. Modlitby, jimiž

ubožáci toto zařízení uvítali, budou mu vděčnou od
měnou.—-Divadelní představení ve pro
spěch radfěných. pořádáno bylo školou slečen
Ptáčníkových před svátky vánočními.. Zvolena byla k
"toru pohádka »Sňěhurka«. Hra nacvičena obětavostí
slečen a p. řed. chóru Maléha a vypravena velice vkus
ně přičiněním p. stav. Skřivánka. Přivábila velice mno
ho obecenstva do Dusíkova divadla a všeobecně se 4
bila. Pělmá souhra a hezončkéobleky, péčí pí tovární

kové Beutlové pořízené,zaujaly kde koho a hojnýpo
"esk byl odměnou všem maličkým účiakufícím. Takétim |
očkaradostí zářila aradost jejich bylatémvětši, když

svěděly, jakznačnýobnossešet se tím ve prospěchvo

má. Slečny podnikatelky, které:pro dobré účely já
tolik tiše a bez zvučné chvály vykonaly, zašlouží plné
ho užnání i obdivu. — Polští hosté překvapil o
vánočních svátcích návštěvníky chrámu Páně krásný
mí, dojemnými koledami, které zapěli při službách Bo
žích, jež pro ně vdp. děkanem byly stanoveny. V ne
jednom oku zaleskla se slza a nejedna ústa zašeptala:
Škoda, že my nemáme cosi takového! Že bychom ne-,
rhěl krásných a dojemných koleď vánočních, ovšem
pravdou není, čeho však nemáme, jest obětavost těch,
kteří by k povznesení služeb Božích přispěti byl o
chotní. Mezi pěvci Poláky byli studující akademikové,
byl členové zde meškající- inteligence, byly dámy z.
předních rodin polských. A u nás? Smutno vzpomínati.
Jsme vděční bratřímePolákům, že dali tak vhodný pří
klad našim tak zv. lepším kruhům, jež došud k zpěvu
chrámovému chovaly se takřka apatický — až na pos
hodinoukritiku — Sylvestrovské zábavy le
tos, až na nepatrné výjimky důvěmých kroužků, pořá
dány v městě nebyly. A lze říci, že ani nebyly veřejno
sti postrádány, K povznesení a ušlechtění duše'beztoho
také aspoň v posledních dobách nijak nepřispívaly, ne

tingh-tanglů, promísený dvojsmysinoštmi, ba i přímými
oplzlostm! s nezbytným tancem do časného jitra. Vážné“
doby vrátily konec roku tam, kde vlastně býti má, do:
středu rodiny a jelích tichých radostí. Lze se z toho
jenomtěšit. — Valná hromada pravov. mě
fanstva konána byla ve. dnech předvánočníchzz -.
neobvykle klklné nálady. Zato však přinesla řadu pře
kvapení při vykonaných volbách do výboru a ještě ví
ce do správní rady. Na místo dosavadního předsedy p.
Jeřábka zvolen byl náměstek starosty p. Žatecký «
místop. J. Rósslera statkář p. Vančura.Má tím býti vy
týčen nový směr hospodářství v podniku, jenž v po
slední době vždy méně podílníkům vynáší. — Upo
zornění. O nádraží a poměrech jeho napsáno bylo
již v poslední době množství stížností. Jest sice pravda,
že některým bylo vyhověno, ale jiné čekají marně na
odstranění. Jest to zvláště prodej lístků, při němž o ny
nějších svátcích vánočních šlo přímo o život. Zařízení
jest pode vši kritiku při tak obrovském návalu. Když
se již pro Msiky má choditi určitou stranou, nechť jest
dře toho upraven také příchod a postaven dozor. Proč
to není zařízeno, jako na př. v Kolíně? Aby se prodá
valylístkyuoboupokladen,natoovšemunásanipo
mysliti nesmíme, natož toho žádati. A což to odcházení
z nádraží! Jedněmi dveřmi hrnou se Mdé sem i tam,

ač do vestibul vedou dvéře dvoje, ale jedny musí býtzavřeny!

Hilasko. (Za pěvcem Janem Sládkem.) Brzo ráno
za mlhovitého štědrovečerního dne 24. prosince rozná
Šela se v našem městě truchlivá novina, že zdejší měš
fan a majitel barvířského závodu pan Jan Sládek pod
lehl dlouhé, zákeřné nemoci, odebrav se u věku 60 ro
ků tam, kde věčný klid a mír. Smutná tato zpráva
každého bolestně dojala. Bylť zesnulý pro svou milor
povahu, obětavé konání dobrých skutků i zdařitů zpěv
při zdejším chrámu Páně všestranně oblíben a milován.
A brzy zvěstoval z omšelé věže starožitného kostela
zdejšího umíráček tklivými tóny do okolí truchlivou
zvěst o skonu šlechetného muže, jakých se rodí málo.
A hned přicházeli do domu smutku deputace různých
spolků, přátelé a známí zesnulého, aby projevili šle
chetné jeho neteři (která po dlouhá léta domácnost fe
ho vzorně vedla a k smrti mu poctivě dosloužila) svou
nejupřímanějšísoustrast. Brzy nato přijeli z tyrolského
Wórglu jeho příbuzní (sestra se svým chotěm), aby se
súčastnili pohřbu zesnulého, jehož ani těžký bol anf
vřelé polibky a projevy nejvroucnějších sympatií z
věčného snění vzbuditi již nedoveďty, — A když o Bo
žim Hodě odpoledne dne 25. prosince oznamoval veleb
ný hlahol zvěnů blížící se čas k pohrobené zvěčnělého, :
sešlo se k smutku přečetné množství obecenstva,
deputací a spolků, aby zesnulého doprovodili na posted
ní jeho pouti... Po tklivém srmutečnímsboru, který
se svým pěveckým sborem s doprovodem hudby s pi
etou zapěl ředitet kůru p. Benedikt Voldán, po vykoná
ní církevních obřadů hnul se imposantní průvod, seřa

děný péčí p. Ferd. Sokola, který rovněž i obstaral vzor
nou výpravu pohřbu, k pol míru. Průvod zahájii staro
žitný spolek hlineckých literáků, za nimž následoval
katolický spolek »Svornost«, jehož byl zesnulý dlonho
letým jednatelem, pak členové pěveckého spolku »Svan
tovíta«, divadelního »Pokroku«, řemesinická Beseda,
členstvo nár. soc. spolku »Havlček«, hasičský sbor a
Živnostenská společenstva. Za těmito kráčelo ducho
venstvo. Před rakví šly spanilé družičky se dvěma bu
jarými mládenci, nesoucími vkusné věnce. Za těmito

okrášlených myrtami-a bílými

tou rakev. Rakev provázela zarmoucená sestra, Svakr
a mladistvá neteř zvěčnělého. Za rakví následovala.
městská Inteligence a nepřehledné množství obecenstva

různých vrstev, Průvod vedt vldp. Jaú Habal farář
v průvodu duchovních dpp. Karla Jirky, katéchety v
Habrech a Aug. Jonáše, kaplana. Cestou pělí pěvci do
jemné žalmy a kapela p. ALJehličkyhrála tklivé po
chody. Na věži Ikaly zvony píseň elogickou. Šlechotný“ 
přítel dřímá v hrobce svých nezapomenatelných rodi
čů.Vánekz blízkýchzahrada lésůbudemudonášeti
od jeho drahých vroucí polibky. Ohlasy zpěvu sa
anívající £ bítskéko chrámu Páně, bodou ma upřímným!poadravyodbratrůpěvck. =:
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Upozorsění voledůstojnému duchovomstvu a Slav
sým patronátním úřadům. Dovolujeme si tímto doporu
čHi k zhotovení kostelních nádob a náčiní jakož | ku
provedení veškerých oprav firmu Jan Staněk, pasíř a
ciseleur, Praha I, 979, ul. Karoliny Světlé 12 n. Zvláště
v nynější době račte své potřeby opatřovati v hojnější“
mífe u této firmy, neboť následkem nedostatku práce
byla by nucenadělníky“propustiti a"lím připravití je I
jejich rodiny o výživu, neboť všechny práce hotoví se
ve vlastní jeho dílně,

Roztomilé dětské kalendáříky zvláště pro školní
mládež ma rok 1915 vydal spolek na záchranu opuště
né a zamedbané mládeže českoslovanské »Serafinské dl
lo lásky« v Čes. Budějovicích po 20 haléřích. Pra svůj

pěkný obsah zábavně poučný, případné Ilustrace a při
pojený zápisník s rozvrhem hodin velmi dobře se hodí
jako dárek pro školní mládež, které jistě způsobí mno
ha potěšení. Objednávkou vykoná se dobrý skutek, ježto
veškeren výtěžek věnuje se na opuštěné sirotky po na
šich padlých vojínech. Zasílá se aspoň 5 výtisků fraako
za 1 K. Stačí adresovatl lístek: Serafinské dílo lásky
v Č. Budějovicích. +

»Eva«, katolická ženská revue s bezplatnou přilo
bos »Katofická Učitelka« vychází měsíčně v Olomouci,
Dolní nám. č. 17, a ukončila právě XI. ročník. Jako
všechna čísla, tak i toto je bohaté zajímavým obsahem,
z něhož uvádíme: Ušlechtilý úkol. — A. Pavelčík-Zá
horský: Z cyklu Zmařené srdce. — Marie Afonsa» Po
líbení. — O. Fritz-Vltavotýnský: Já rád bych plakal,
nežli půjdu v dáli. — Úkoly ženy v době války. — J.
Zřibolová: Přání. — Jaroslav Novák: Zmařené sny. —

Kto. — Úsilí o novou německou módu. — Změny v
občanském právu, jimiž se rozšiťují práva žen. — Moda
V době války. — »Eva«: Pozdrav. — Besídka. — »Ka
tolická Učitelka«: Ilja: Katolická učitefka — štěstí dětí.
— M. Jiříčková: Slasti a strasti učitelek. — Americké
školy ve volném vzduchu. — Na sklonku roku. — Glosy.
— 1 číslo nového ročníku vyjde počátkem ledna a bude
každému na požádání zdarma ochotně zasláno. Redakce
má pro příští rok nachystané zajímavé a cenné práce,
jak poučné, tak zábavné a proto by mělo »Evu« ode
birati co nejvíce našich žen a dívek, aby krásné my
šlenky, ji zastávané a hlásané, co největšího rozšíření
došly. Vřele doporučujeme. |

Zase dopadeni podvodní dodavatelé.
Z Vídně 2. t m. oznámeno: Na počátku války
by w Pacově u majitelů hospodářství Richarda
aFr. Morawtzů rekvirovány vojenskou komisí
zásoby ovsa dobré a střední jakosti pro vojenské
účely a dne 29. července byli oba Morawtzové
vyzváni, aby za emluvených podmínek oves do
dali na pacovské nádraží. Při dodání dověděly
se vojenské úřady, že bratří Morawtzové pro
vedli s ovsem podvodné manipulace a když byla
dodávka ovsa přezkoušena, objevily se tak velké
nedostatky, že vojenský erár nejenom odepřel
převzetí „nýbrž vzhledem k manipulacím, jež
mohly by znamenati těžké poškození eráru v
dobách válečných, učinil udání pro podvod a.
přestupek $ 4. císařského nařízení ze dne 24.
července 1914, týkající se dodávek eráru k vá
lečným účelům. Udání toto přivodilo, že u kraj
ského soudu v Táboře podána byla žaloba na
Richarda a Fr. Morawtze pro tyto delikty a
a proti jich sestře Růženě a čeledínu Václavu
Novotnému pro spoluvinu. Táborský soud uznal
oba bratry, kteří prohlásili, že smíšení ovsa s
plevami stalo se náhodou, vinnými zločinu po
kusu podvodu a přestupku dle $ 4. uvedeného
v olsařském nařízení a byl Richard Morawetz
odsouzen na 6, František Morawetz na pět mě
slců vězení. Růžena Morawtzová, jakož i čeledín
Novotný byli sproštěni obžaloby na epoluvinu.
Proti výroku o vině byly podány zmateční stíž
nosti. Kasačnísoud zamítl zmateční stížnost ob
žalovaného Fr. Morawtze jako neodůvodněnou,
zamítl též zmateční stížnost státního zastupitelství
do osvobození Růženy Morawtzové úplně a No
votného pokud se týká osvobození od přečinu
dle $ 4. císařského nařízení. Naproti tomu vy
hověl soud zmateční stížnosti státního zastupi
telství, pokud jde o zločin spoluviny na podvodu
u Novotného, zrušil osvobozující rozsudek a. na
řídil proti Novotnému u krajskéko soudu v Té.
boře nové přelíčení v této záležitosti.

Všešicos. Dle »Reichsepost« v ministerstvu války
byla zřízena literární kancelář, která má ihned zpraco
vati jednotlivé episody války. — Ve Vídni zemřel me
cenáš vídeňské chudiny Karel Uhlein, který ročně dá
vai vídeňským dobročinným spolkům 50.000 K a nyní
konventu Milosrdných bratří ve Vídni odkázal millon
korun. — V prosinci m. r. bylo tomu 80 let, co česká
veřejnost ponejprv uslyšela zpívat plíseň »Kde domov
můj?«. Stalo se to při provedení hry Jos. Kaj. Tyla

„sFidlovačka«, kterážto hra poprvé a naposledy prove
ena byla 21. prosince 1834ve "stavovském, nynějším
německém zemském divadie v Praze. Nápěvy ke zpěv
uým částem hry složil Fr. Škroup, ředitel české zpěvo

"v roli žebravého studenta přednesi K. Strakatý, jest
»Kde domov můjž«, k níž složil Škroup nápěv v pozdní
mocidenpředpředstavenímulože svénemocnéchoti
—' Ve Vídní nebudou v nynějšímmasopůstě povoleny
žádné taneční zábavy -ve veřejných místnostech. To
platí 1pro zábavy spolkové, ktůré budon pořádány vo
"veřejných místnostech. Také v celém Německa platí týž



—. Ku přepočítání milinedy v papírových deseti

všem musilo by se pracovati nepřetřžítě ve dne v noci.
Kdybychom svazoval stokorunové bankovky po 200
kusectí do knížek, dostati bychom z 1 miliardy 50.000
knih. — V uptynulém roce uvaleno v Rakousku celkem
1477 konkursů, z nichž připadlo na Čechy 419, na Dolní

sů, vysvětlující se zavedením obchodního dozoru. —
V Lujtani zemřelý advokát dr. F. Manda věnoval svůj
majeték asi 200.000 K školským spolkům Radogoj a 1
Družba 'sv. Ctrila in Metoda, které chrání slovinskou
mládež před poněmčením — V sobotu byla ve Vídní

vzata do slibu první ženská poručnice.

Nové úplné vydání

brevířů
ve vydání římském

s veškerými novami a dodatky
P. 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 pojímají stávající proprium,
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 nak
datelství v Hradci Král., Adalbertinum.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby. v Praze. Český slovník boho

vědný. Pořádají dr. J.Tumpach a dr. A. Podlaha. -Sešit
2. vykládá slova Boso — branná povinnost. Sešit za
1.40 K. — Dr. J. Kratochvil: Věda a víra ve filosofii

středního věku. 'Vzdělavací knihovny katolické sv. 41.
Cena -1 K. — Křesťanská škola. Časopis pro šíření idei

náboženských v českém školství. Řídí V. Špaček. Roč.
13., sešit 8.—11. S přílohami Obrana pravdy křesťanské
ve veřejném životě a 'Rodinné vychování. Vychází s
přílohou Obrana každý měsíc za roční předplatné 7 K,
s přílohou Rodinné vychování o 2 K více. — Al. Do
stál: Sebrané spisy. Sešit 49,—52.Dvojsešit za 60 hal.
— Český jimoch. Časopis 'přo dospělejší mládež. Po
řádá V. Můler. Vychází jednou za měsíc. Ročník 19.,
čís.'10.—12. Předplatné na rok 2 K. — Bojem k vítězství.
Duchovní knížka pro vojíny. Napsal P. Fr. Žák T. J.
Cena brož. 24 h, v plátně 40 h. : V

Z nakladatelství Benediktiaské knihtiskárny v Brmě.
Slovo Boží na neděle a svátky. I. Doba vánoční. Podá

kový měsíčník. Řídí J. Vévoda. Roč. 23., čís. 12. Roční
předplatné 4 K. — Škola Bož. srdce Páně. Řídí P. Hlo
bil. Roč. 48., čís. 12, Roční předptatné 3.20 K. — Květy
Marianské. Pořádá P. Kr. Lux. Roč. 31., čís. 12. Roční
předplatné 1.60 K. — Anděl Strážný. Časopis pro křesť.
mládež. Řídí J. Dvořáček, Roč. 34., čís. 3. a 4. Roční
předplatné 1.60 K.

Nákladem A. Relnwarta v Praze. Pole a jeho právní
ochrana. Důležité zák. předpisy o ochraně majetku pol
ního, o knihách pozemkových a mapách katastrálních,
o úpravě hranic atd. Sestavli Ed. Srb. Cena 80 hal —
Chiévská mrva a její použití. Napsal dr. V. Hoštický.

50 h. .

Archa. Vydává Karel Dostál-Lutinov v Prostějově
A. dne každého měsíce. Ročník II1.; čís. 1. Roční před
platné 6 K.

Kazatelsa. Homiletický časopis. Pořádá F. B. Vaněk.
Roč. 13., čís. 1. a 2 Vychází nejméně desetkrát v roce
za roční předplatné 6.60 K. Afministrace: E. Šprongi v
Pethřimově.

Kazatel. Homiletický čtvrtistník. Pořádá Fr. Jirá

R. Prombergra v Olomouci.
Ve službách královny. Věstník Mariánských družin.

Vychází šestkrát do roka. Ročník 7., číslo 4, a 5. Před
platné 2 K.-Reďakcea administracev Praze II, Ječná
ulice 2. . s

Růže Inrdská. Mariánský měsíčník, Ročník6., čis.

v Blansku. Předpiácí se ma rok 1.60'K,
Apoštolát sv. Cyrila a Melhoda,Pořádají dr. A.

Stojan a A. Jašek. Ročník V., čís..9. Ročalpředplatné
LADK. Vychází měsíčně v Kroměříží. a

Rytafkářstvía cbov ryb. Stračný sávod k chovu

hospodaření v rybnících, spolu pokyny k vyhubení
škůdců rybničních. Napsař V. J. Štěpán. 2. vydánk s
četným; vyobrazeními. Rolníkovy knihovny sv. 23. Ce
na'L80 K. Nákladem Zemědělského koltkupectví A.
Neubert v Praze. :

Katolický učitel. Orgán Katol. spolky čéských uči
telů na Moravě a ve Slezsku. Ročník 6., číslo 22—24.
Pořádá M. Koutný. Vychází dvakrát měsíčně za roční
předplatné 4 K. Administrace v. Krčmaní u Olomouce.
KS
Nepostrádatelné pomůcky pro kněze

při duchovní správě raněných vojíňů:

Ander! Vojt., Katolická knížka nemocných. Pro po
třebu duchovních i nemocných. (Modlitby pří
udílení sv. Svátostí) v řeči: české, německé,
slovácké, polské, uherské (maďarské), chorvat
ské po 60 h. „

zrcadlo 20 h.

Blokša Jan, Manuale sacerdotis ad providendos
infirmos additis orationibus ad juvandos infir
mos lingua bohemica et germanica. Váz. K 2.2%.
Pro německé vojíny: Pesch:Der Sol
datentreund. Váz. v plátně 90 h.

Objelnávky vyřizuje
Oružst. knibkupectví a nakla adtství
v Hradci Králové. Adalbertinum.

Veledůstojnéma
duchovenstvu a

: slavným patronátním
úřadům dovolujesi dope
rečit! veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
olbáře,nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své olastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před

měty opravuje v původní intenci av ohni zlatí a Stříbří neboproti do

platku za novévyměňuje, Hotové
předmáty neb výkresy zasílá nauázku franko bez závasnosti koupě
Vše s6 posíld posvěcené. Prdes ruční“

stříbrných klenotů, jako: řetězů,

prsteny, tabatérky; jídelní náčíní ze stříbrapravého
i čínského všdy na skladě,

„Staréslato,stříbroadrahokamybupujesanejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasíř u ciselenr

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

P ,
. „Paramenta. i í

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 náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku.

se na požádání franko zašlou.

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších drahů pravých

vinčných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- 1 0izo
(— zemských. M
Cetná uznání zvláštěz krobůvele
důst. duchovenstva svěděf o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více neš třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátkyna teláry.
Též na splátkybez zv ní oén!

OOBOAOODWM
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poskytajeJobilejní,vzájemnědobročinný- kostel parameniů || | „Oharitasé v HradciKrál.,| | O
kterépovolénídořádnmajía výchověa ošetřování| | jenz založenjsa r. 1008 na zásadě křesťansképrádla, praporů. přikirový, koberců 1„„siňelýchdítekanebmisslívěnovatise ehějí, necbě Svépomoci, za dobu svého trván! vyplatil v ff | kovového máčímí ve výrobaáčh nestaršhe: o 2. . d .

A HáštemB.8.Pekrapka(a Teiig o5 | přísadech úmrtí oelkom791738 K, získav TTĚ| zárodnv Čechách, ©. a k. dvorníhododaratle

m „- „i| členů. Jakděkovnédopisy svědčí,přišla Podu- |' | sen dnššt |m ||" "0 em MeJogefaNeškudly
. © LEVNÉ p Spolekpřijímámužel ženyod 24 do 45 '

E Já Příspěně vai kašderodníobnáší2 K,| © v Jablonném n. Url. č. 86.
aa LO k é eánoubo vědyjest:do30 let 2 K, ab 0 :
EV L" "do40 let 4K, do45 let 10 K. kant člénse Tisíceuznávacíchreferencíaodporačení.—.

živnostenský spolek

tež lisované oválu zavazuje, že splatí pří ústrtí spěločlena2 K obráskové cenníky,rozpočty,vzory8 vé sbolí:
„vbezvodněúpravěa jakosti Il ješ se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří- | £ "$Děru franko. mEA a M AK Pb krach

m) | potr prohlá m výbora za svého život omy něo 20%,ned všadejisde.
E VIjej || Při spolku trvá od-r 1911 odbor, jen:| Šebíl100lot treáut a40 lod.všastní činavatí

L z edk | | Poskytujetéž. Š | -| Adresovánívědydoslovnéte' vyproluje.|
' — — „ WG“ věno "WR Zal.1860 „Zal.1860.

ní v denjejichsňatku, případněvdon„| Jejich, ameb také úmrtí těch,
kteří je do odboru věnného přihlásili.

. | 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 zdrár a nepřekročil
55. rok věku svého. Záplsné 6 E je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek po 1 K ve výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdárma zasíláme.

Karel Zavadil,
n

Antonin Zavadil,
nejstarš umělecký

. Závod pasířský. 
Veledůstoj. dachovenstvu a al.

«patronátním úřadům doporučuje“se ku provedení veškerých
rádob kostelních,

'se zlata, stříbra, bronzu a jiných:
* kovů v kašdém slebu, od:

nejjednoduššího do nejbohatšího
provedení dle liturg. předpisů.

areuná S29
kostelní

v odbor. proBhna"3
Fr. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

vPřebochovisícíhuEradce „Adresa zal: m zění práce aměl-ské:. "7 . . ra E P
| rálené. sópolek „Charitas“ v Hradel Králové, So Kan Brayojpošl:

Genníky srozpočtynapožádání - . věji a sezárukou.
7 ma Dr. František Reyl, © © Václav Jenšovský,. Cenyvelmimírné..Mnohodopo

předseda. jednatel., ručení a uznání po ruce.
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Za přečetné projevy upřímné a nelíčené soustrasti, kterých dostalo se nám při úmrtí a pohřbu našeho nězapomenutelnéhobratra pana 2. , >

MuoraKarla Sekery
obvodníhoanádražníholékařeveHlinsku, 9

„7 Jeho Exceffenci nejdůst. panu biskupovi ThDru Josefu Doubravoví za osobní účast při posvátných obřadech, vysocedůst.
panu M. Musiloví, papež. prelátu, kanovníku a měst. děkanovi za velmi ochotné vedení pohřebního průvodu a vyko
nání církevních obřadů při převážení v Pánu zesnulého, jakož i oběma městským důst. pánům kaplanům, vysoce důst.
katňedrální kapitule s kapitulním děkanem a papežským prelátem 7%Drem Janem Soukupem v čele, Msgru 74Dru
Františku Šulcovi, kanovníku a předsedovi Politického družstva tiskového, veškerému veledůst. duchovenstvu místnímu
a ctih. pp. bohoslovcům, veleváž. panu Jos. Smutnému, c. k. mistodržitelskému radovi, c. k. dvor. radovi H. Steinfeldovi
s chotí, veleváž. panuFrantišku Opdíkovi, c. k. státnímu návladnímu, veleváženému panu c. a k. plukovníku Václavu

Jirotkovi, slovutnému panu MUDru Bedřichu Honzdkovi, přimáři okresní nemocnice, který ochotně zesnulého ošetřoval
po dobu pobytu jeho v Rudolfinu a slovutnému panu MUDru Josefu Holečkovi, obvodnímu a ústavnímu lékaři, velé

úšeným pánům: vládnímu radovi Josefu Novákoví a řediteli škol měšťanských A/. Šedoví, jakožto bývalým učitelůmfethilého na Škofe měšťanské a gymnasiu, velectěným pánům zástupcům c. k. úřadů, profesorských a učitelských sborů;
velevážené paní Anně Czurbové jakožto předsedkyní a velectěným dámám z výbory dobročinného komitétu, ctihodným

Školským Sestrám d. N. D. z ústavu hluchoněmých a pensionátu císaře Frant. Josefa,které dojemnými zpěvy dopro
vázely mši sv. před započetím pohřebních obřadů v kapli ústavní obětovanou; stav. pěveckému sboru chrámovému
za přednesení krásných sborů smutečních, veškerému P. T. obecenstvu, jež v hojném počtu súčastnilo-se pohřebního
průvodu a vůbec všem, kdož lásku a přízeň svou na- jevo dali drahému zesnulému a žal náš zmírniti se vynasnařili.

„ V Hradci Králové, dne 3. jedna 1915.

- Jménem celého příbuzenstva: *
Prof. Dr. Emil Sekera. -a



Vladislav Sekera,
ředitel ústavu ktfíchoněmých.

pohřebníhoústavu,zá vzornévypravení hřbua pa aroslaru Davidovi, 
LZavlmeně upravenoudekoracíkrěinovou 1 katka sa

Diknáš plali také pamiJosefu Elenerov
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Francieza války..
Stát, který pokrokovými slovy překypovál,

utojí v péči o své raněné protiNámesku a Rekousku jako trpaslík proti obrům. ká ko
respondence (otištěné v New Yorker Staatszeřtung
1. prosince m. r.) sdělila, že nikde není posta
ráno o raněné tak špatně jako na území mezi
Dunkergue, Arrasem, St. Ouentinem a Com
jágne. »Zde leží raušní po stéch v místnosteck,

kde není vzdachu ani světla, dusných a melo
pených. Celé půldny a dny nevidí jiných lidí
mežli svoje spolutrpitele, často nedostávají ani
jísti, slyší sténání ostatních nemocných a umí
rajících a nemají již jiného přání, neš aby byli
nějak zbavení svých mak. Uím dále od severu
vnikal jsem do Francie, tím hůře to bylo v tomto
směru. Počet domů, v nichž leží nemooní za
pomenutí, nadobro zapomenutí, nedá se ani
zjistiti. Groteskní eměsice, která vládne za bi
tevní čarou, naprostý nedostatek lékařů a opa
trovníků, nemožnost sehnati obvazové látky,
nedocházení železničních vlaků, jež by raněné
dopravily dále, a jiné okolnosti vytvořily zde
takové hrůzné, do nebe volající poměry, až člo
věk domnívá se, že oetl se v dobách strašlivých
cholerových a morových epidemií nejtemnějšího
středověku, kde zasvěcení jisté emrti byli bez

moci ponecháni svému osudu.
Jistý lékař řekl mi, když jsem vycházel

2Jednoho takového špinavého selskéhostatku:»Představte ai, milý-pane,že vtomto mizerném
stavení, kde by za normálních půjněrů
místa sotva pro £0 osob, našel jsem před 2 ho
dinami náhodou 87 nemocných. Leží tam již
4 dni, opuštění od celého světa. Nějakým ne
dopatřením bylo stavení z venčí uzavřeno,
niledo nepřinesl nešťastníkům potravy. Ošetřo
vatelé následkem pověsti, že přicházeji huláni,
uprohli anebo snad sami na cestě k nové sku
ině memocných padli vysílením. Kdyby mne

l jistý stařec na fo neupozornil, že z tohoto
domu vychásí mrtvolný puch, nebyl bych dvéře
násilím vyrasil. Šest nemocných již zemřelo, s
ostatních může býti zachráněno sotva 25.Většina
Bemosných má nejsilnější horečku. Jiní zase
nemohou vstáti s lože« |

V obcí Peronné stojí již několik dní vlak
©těšoo raněnými připravené k odjesdu.Před.
noste stanieo vypravoval: »Každý den vynášímo
10 až 20 « každého s těchto Šesti
vlaků. Budesli: to tak déle trvat, nemusí tyto
Vlay zní odjíždět Zbudenámi pak pos

post: vat mrávé ubošáky.«
Zedn vlka zuby nehty hleděle za

dhovsti před svělem zdění, ž jádro fanoouz“
ského národa hledí vstříe s důvěrou pro
tikutolickým ministrům a úředaíkům a žev
té době kyiticlié velké lidové nedaly se
naštestí | vblerikalismnem.« Fotoúsilí: dá se vy
svědiitilehce.Uražte — ažby budouonostřekla,

Jaká to bude ú 'až se řekne, že pyšná bu
dová dlouho a spěvé kultarys se náhle
zPítíla jako domeček z baret přávě v době nej.
vážnější! Ještě pravnukům ge bude vyprávěti,
že národ zá těžkéválky vylii všecky zázračné
elixiry moderní filosofie a všecky mediciny,
nabízené protikřesťanskými poslanci, do moře
— že se stal Kristus francouzskému lidu mi
lejší než celé eástupy demagogů!

Takovou morální prohru hleděl zednářský
režim francouský odvrátiti všemi silami, aby
nedošlo k veliké rozpačitosti a případně i vzdoru
právě nejoddanějších radikálních živlův.

Katolický deník italský »La Liberta« napgal:

epuvěa na pronásledování, na bezpráví nanich s

ehvíli nebezpečí řadí sa kolem vlády, od níž
byli tak frivolně urážení a přecházení ve všem,
60 jim jako katolíkům bylo svwatoa s křesťan
ským heroismen: prolévají krev svoji za vlast..
mužové francouzskévlády a lože nevzdávají se
žádného svého plánu. Neupouštějí od svých ů
myslů a neskrývají niják svoji církvi nepřá
telskou zášť a chut k dalšímu náboženskému
pronásledování. Zatím co věřícílid francouzský
klečí mezi hromadami mrtvol a oltáři, trvá
zednářská francouzská vláda nepohnutě na svojí
nevěře, nesouo hlavu pyšně proti Všemohoucímu,
ovšem v bezpečí před německými granáty,

-© Ale-nouze zaužils i Napoleona hledati
kompromis s katolickou církví. Když tedy ny
nější ministerský kabinet seznal, že vojsku
francouzskému se vede stále hůře, začal sám
navazovati přátelskéstyky se Stolicí apoštolskou,
a to způsobem velice úlisným. Vláda poznala,
jak ve Francii stojí při svém přesvědčení neo
ohvějně miliony rozhodných katolíků, jejichž
pomoci republika rozhodně potřebuje. Proto
aspoň na chvíli ministři hleděli ukásati Římu
ueměvavou tvář, aby se jim dostalo morální
podpory. Napočátku války zakročovalo se tak
důrazně proti konfosnímprojevům katolickým
ve vojsku, jako by republice hrosila zkáza z
některých pobožností věřících vojínův. Ngnf
však dlezprávy pařížského »Heralidu« dal mi
nistr války vojenským veliteříím zmocnění, aby:
Da zvláštní ní mufstva i kněze ko
konání Botích v poli, Do té ehvíle bylo

Nyní vzrůstá v armádě franovuzské io
ptávka po svěosných melnilch s škapalířích,
taje kuší prosí snašně bobaté laiky, aby jim
k tomu účelu posilali hojně medailí a škapu
Mřů, jež by posvětili a pak rozdali vojínům.
V Domrémy la Pucelle (ve Vogesách na Mo
sele) stal se tamní rodný domek Panny Orle
únské za války oflem velikého množství pout
níkův. A jest významno, že dlezprávý »Corriere
d' Italia« valná většina poutníků skládá se z
důstojníkův a prostých vojínů, kteří spěchají
vyprosit si od středověké svaté zachranitelky

Francieochranu wvýchsní A še 0 n ;
malfavtýční projevy nestydí, patrno z toho,přívohoduzapisují svá jména do zvláštníuj

a připisují k nim svá přání. ,
Tak přes hlavy zednářskýchd ste 

určitěji širé davy franoouzských civilistův i vo
jínů osvědčují, že jejich srdoe tíhne ke kato
ioismu.

Zase následky hříchů zednářekých trpělivě *
na svá bedra k odklízení nesou katolíci. ,
jest veliká otázka, zda lidé ideální mohou e
vyhojiti na tělese republiky rakovinu, která se
vlekla tak dlouho a jež se tak hluboko za
kořenila.

———————————————————————————

Volné listy.
Kutuzovská taktika. Někteří němečtí

odborníci řekli, že spojenci při tažení do Ruska
nebojí se Kutuzovské taktiky. Mínění toto jest
úplně nesprávné, protože proti Napoleonovi,
táhnoucímu-na Moskvu,byl původně vrchním
velitelem ruských vojsk Barclay de Tolly a
protože Kutuzov ujal se velení teprve krátce
před bitvou u Borodina. Nebylo také Kutuzov
ské taktiky, jak si ji němečtí odborníci a profe

pánovéti rozumějípromyšlený plán, před
Napoleonem ustupovati, vojsko jeho vysilovati,
spalovati vesnice a města, ničiti potraviny 8
lákati Francouze stále dál a dále doe Ruska,
aby tam byli zcela jistě poražení. Nebylo Kutu
zovské taktiky abž dle jména, ani dle věcí.
Chybně pochopené události nadpisují se tu jedno
duše jménem vůdce, který tehdy na ústup Rusů
neměl žádného vlivu.

Bylo psáno také, že německý voják „zná
Tolstoje, Dostojevského a Turgeněva lépe, nešli
ruští důstojníci. O této věci nemůžeme nic tvr
diti, ale jisto jest, že pisatel takovýchto zpráv
Tolstoje nezná sám, neboť nemluvil by o Kutu
zovské taktice. Právě Tolstoj psal ve »Vojně a
Mfru« o tom, jak chybné jest mínění naRusi
a v celé Evropě, že roku 1812 Napoleon byl
úmyslně lákán do nitra země. Tolstoj tohoto
soudu ovšem: neměl sám ze sebe, aledodělal -se
ho hlavněz Bogdanovičových»Dějinvlasteneské
války roku 1812.« Není snad nestrannějšího díla
o váloe r. 1812; než tyto Bogdanovidovy Dějiny.
Frarictuzské spisy o tomto Napoleonovu tašální
jsou dílem nespolehlivé, dílem chvástavéá Ale
Bogdanovič vypravuje věsně, nezveličujpruských
vítězství a nezastírá chyb ráškých jenorálů. Bog
datioviťovi při splsování díle bylajedinou vůdčí
hvěadou pravda, byť byla vlastenochému oltšní
ruskému leckde i nepříjemna. Čtenáři, jenž
ďo knihy Bogdanovíčovy rožmyslně vnikne a
všechno bedlivě uváží, soud Toletojůvdostaví
se sám sebou: nebylo úmyslného.
leona do Ruska a nebylo teďy ani Ketuscvike

taktiky. jisté Kutuzovské taktice možno snad
mlaviti až tehdy, když Napoleon opustil Moskvu
a spěchal na západ k Němenu, a i tu taktika
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Kutuzova neměla rozhodujícího vlivu na zničení
francouzské armády, ba spíše ruským záměrům
překážela- Kutuzov důs'edně prováděl svou
myšlenku, utíkající Francouze jen pronásledovati
a nepouštěti se do bitev. Bylť přesvědčen, že
armáda Napoleonova zahyne sama sebou a že
škodlivo jest, obětovati v bojích tisíce vojínů.

a všichni jenerálové si přáli. aby Kutuzov ar
mádu francouzskou zničilv rozhodujících bitvách.
Tak nebo tak, Napoleonova armáda vzala za své.
Ostatně přání carovo a celé Rusi nemohlo býti
splněno, a návrhy příliš horlivých jenerálů Ku
tuzavových nebylo lze provésti, protože ruské
vojsko nad pomyšlení se vysilovalo a utíkající

.1. o
NE

- Důkaz. Když Napoleon roku 1812 přešel

kvapeni, neboť
vojsk francouzských ještě nečekalí. Jistá nepři
pravenost ruská byla zřejmazejména v tom, že

z niohě podetnější vedl Barklay de Tolly, a driihévelel PhížeBagration. Ruští vůdcové hned 00u
vali. Za větší jejich armádou hnal se Napoleon

již již Bagrationbyl takořka obklíčena 8 ar

konečně vymknyl. PředPolockem
Napoleon :poslal maršála Oudinota ohrožovati

ků, předešel Oudinota a zastoupil mu cestu.
Vittgestein Oudinota skutečně zastavil a zápasili

epolu nerozhodně až po dobu, kdy francouz

Tak ze dvou ruských armád staly. 80. již

Bagration Napoleonovi se postaviti nemohli,
přesilu.Jediným

rozumným manévrováním ruských armádtedy

N bývalyapoleon,

že ustupování Rusů bylo vynucováno nezbyt

ovací základny. Ale byly ještě jiné věci, které
dokazují, že nelze mluviti o Kutuzovské taktice,

byla po sběhlých událostech, dodatečně rus

orníky-dnes rozumí.
Tak na příklad Rusové měli připravený

Barkla .
ovy zastavily. Tento tábor znamenal, že se pů

vodně od ruských vůdců skutečně myslilo nato,
aby byl Napoleon na tomto místě uvítán. Konala
se tám válečná: porada, co činiti. Ačkoli někteří
jenerálové radili, aby se tam svedla s Bonapar
tem bitva, přece jen zvítězili svým míněním
vůdcové, kteří ukazovali na slabé ruské síly,
na nebezpečnost obležení a na nedostatek po

ato porada ukázala, že vůdoové ruští byli

bezradni a že lakajícíno plánu neměli. Na pří„že armáda ruská jest již

$PDSVe

:

| výst franoouzskou armádu mezi dva ohně,iohaud vysvětloval, že tábor u Drissy proto se

j rozpoznával
sílu. Tolly navrhoval to, a Armfelt sase ono.
Na konci porady car Alexandr, jenš byl příto

armáda jeho přílišse'protáhla a že třeba jest

zadní posily. Barklayde Tollyse rozinýšlel, ale
posléze návrh tent> zamítl pravě,- že „Napoleon
jest ženiálním vůdcem:a“ žp jest. nebezpečno
dělati proti němu nejisté pokusy a hazardovati
armádou na místě nepřipraveném. Na druhé
straně- však hlas všeho národa hlasitě volal, že
Smolensko musí býti bráněno a že nesmí býti
vydáno bez bitvy s »drzým vetřeloem«. Vůdcové
nemohli přání tohoto nedbati, protože Smolen
sko v tehdejší době Rusům bylo městem po
svátným. Rozhodnuto bylo město. brániti, ale
nepomýšleno na to, že to má býli hlavní bitva
s Napoleonem. A v pravdě postup bitvy ukázal,
že Barklay deTolly vyhověl jen přání lidu a
že obrana Smolenska byla jen chvilková půtka
zatímní. —— 2302 rá 0

Napoleon dal úfočiti přítno na- hradby,
které byly dobře ruskouwdělostřelbou:obsazeny.

tisíci mrtvými a -raněnými, takže po ústupu

bojovníkův.
A tak

vala „donitra země, stav její se lepšil. Ruští
jenerálové ovšem.to pozorovali, ale předemtoho
ani nepředvídali, ani nepřipravovali. Po bitvě

zase Napoleonova vojska byla mnoho seslabena.
Ztráty ruské ovšem byly nemalé, ale mnohem

leno bylo od zásobovacích prameňův a nedostá
valo tak četných posil jako Rusové. Při výržení

vojska převyšoval sílu ruskou dvakráte a po
bitvě u Valutiny Hory poměr francouzských
vojsk k ruským byl 150 tisfo proti 115. Rusové
měli také některé potíže se zásobováním, neboť
musili couvati dále, než ae původně myaslilo.
A tu opětně jest jiný důkaz, že v roce 1812
Rusové: žádného lákajícího plánu neměli. Musilit
zajisté opustiti veliké zásobárny, které před tím
pořízenybyly v pohraničních guberniích západ
ních; měli nedostatečný počet skladů na cestě,
kterou: couvali k -Moskvě. 2“

Jediné správné hledisko. Činitelé roku
1812 již dávno odstoupili e životního jeviště,
osobní zájmy zmizely, a máme před sebou
pouze dějinné výsledky oné doby. M lili se jak
Franoouzové, kteří rok 1812 posuzovalipo svém,

svá ještě za živých dojmů. Na příklad francouzštídějepisci tvrdili, že Napoleonrozpoznával ne
bezpečenství, že bitevní jeho šik byl příliš roz
tažen. Ale dnes můžeme toto mínění vyvrátiti
otázkou: Nuže, když Napoleon toto roztažení
bitevního šiku rozpoznával jako nebezpečné,
proč se nezastavil třeba u Smolenska a proč
se hnal za ruskou armádou k Moskvě?

Nyní vidíme již jasně, 00 bylo příčinou
záhuby franoouzeké armády roku 1812.Byloto
jednak pozdnítažení (k podzimu) bez příprav
proti nebezpečenstvím ruské zimy, jednak pé

a vesnio. K tomu přistoupila ještě zuřívá nená

ničila kde jaké potraviny a která bez milosr
denství pobíjela osamělé franoouzské vojíny,
jakmile vysílením, hladem a simou oddělili se
od větších zástupů. Tehdy však nikdo sí ne
uvědomoval, že pouse tímto spůsobem oveliká

armáda« Napoleonova „moůla. býti „zahubena.
Nejen že to nikdo nepředvídal, ale ruští voje
vůdcové, oplrajíce se. Napoleonovi a bránice
jeho poohodu,. zabraňovali vlastně tomu, 00 je
diné mohlo armádu francouzskou zahubiti. Na

"druhé straně ženiální Napoleon přes všechny
své zkušenosti usiloval oto, aby do podzimu
dostal se do Moskvy, tojest, aby -se stalo, co
musilo mu býti záhůbou.

Představme si! Car Alexandr dlel s po
čátku u armády, aby ji svou přítomností nadchl
k obhajování každé versty ruské země, nikoli
však k ústupu. Byl zřízen veliký tábor u Drissy,
-aby tam Napoleon byl zastaven. Národ zasypává
výčitkami velitele pro každý krok, o který před

„Napoleonem ustoupili. Ruský lid s carem ani
ve snách se nenadáli požáru Moskvy,ba nemohli
si ani představiti, že nepříte! vtrhne do Smo
lenska. A nejpozoruhodnější jest to, že ruští
vůdcové sami nemálo se horšili, že armáda u
stupovala do nitra země, Události mluví tedy
zřejmě, že Rusové němyslili nato, aby Napo
leona lákali do země, a Že měli na mysli, aby
„daleko se nédoatal.

ke ho jdena“jevo, žé mlaviti ještě dneso lákající taktice Kutůzovské jest neznalostí
tehdějších událostí a že za nynější války pro
"jevuje-se tímblud, který neshoduje se s dů
„kládnosti německých odborníkův..

Kutuzov. Jméno to jest známé ve 'vadě

laném světě a. v Rusku j posud velmí populární. Když Kutuzov před bitvou u Borodina
| jmenován byl na místo Barklaye velitelem cou
vající armády, byi již osmašedesátiletým star
cem. Úkolu toho podjal se těžce vzdychaje a
modle se v. hlavním chrámu petrohradském.
Běželo o velitele zkušeného, milovaného náro
dem a rodem Rusa, kteréž vlastnosti Kutuzov
spojoval ve své osobě. Kutuzor již v patnáctém:
roce věku svého pro své nadání byl jmenován.
inženýrem-praporečníkem a brzoupoutal na sebe.
pozornost carevny Kateřiny, která ho později
nazývala »svým Kutuzovem«.A teké skutečně
jméno jeho bylo spojeno s památkou nejvý
značnějších „činů této panovnice. Osobně byl

-ohrabrý a dyojí zachránění po těžkých ranách
učinilo.ho miláčkem veškeré Rusi. .

Když r. 1774 Turci dostali se na Krym
a když se okopali před vesnicíŠumou, Kutuzov,
bojuje pod velitelstvím jenerála Musina-Puškina,
védral s0's praporem v ruce do opevněné ves
nice a byl těžce raněn. Pušková kulka pronikla
mu levou skráň a vyletěla u pravého oka. Nej
zkušenější lékaři předpovídali mu enart, ale Ku
tuzov se uzdravil, pozbyv toliko pravého oka.
„Po uzdravení byl poslán Kateřinou do ciziny
na zotavenou a dostal se tak do styků6 Bedři
chem Velikým a Laudonem, s nimiž několikrát
rozmlouval .

Vrátiv sp domů, Kutuzov vstoupil do ar.
mády jenerála Suvorova, jenž mu svěřoval dů.
ležité úkoly, když Rusové podrobovali sobě
Krymu.. Roku 1788 při obléhání pevnosti Oda.
kova byl Kutuzov raněn podruhé azase těžce.
Puškůvá kulka, vniknuvší mu do tváře,vyrazila
v týle, a také tentokrát lékaři mu netušili, ale
Kutuzov měl proti smrti uděláno. Sotva že se
vyléčil, jmenován byl velitelem ařmády na

:Dněstru, kdež porazil početnější vojsko turecké,
41 Roku 1790 Rusové dobývali -pevnosti Io
"meilu a Kůtuzov vedl pluky, které měly za
úkol, dobýti brányKilyskó a vtrhnoutí do pev
nosti. Kutuzov, býv dvakráte krvavě odražen,
spřavil© tom vrchního veliteleSuvorova, který
-řekl pobočníkovi: »Roete mu, že jsem jiš poslal

oarovněsprávu ©dobyt Jamala a že jmenujiKutuzova velitelem pevnostit Uslyšev
vzkaz, Kutožov vymrštil se jako věpraha- po

: Me,„Ah3 Ta.. . “ - a)
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vém boku, ale byl mou:pravou rukou.«. KdjKutuzov se později tázal ŠuvoroYa,:00snemenal
vzkaz v: nejhroznějším -ohni mu přihesený, do
stal odpověď: aNičeho! Kutuzov zná: Suvorova
a Suvorov zná Kutuzova; Kdyby Igmailu nebylo
bývalo dobyto, byli bychom obapadli pod hrad

sepozdějidostalopřece. A
-© Kutužov nebyl -toliko vojínem, ale bylo-ho

Vynikal inteligencí: a obzvláštní chytrosti, jež
často pomáhala mu oklamávati odpůrce a 8 ú
spěchem vytočiti se ze všech nesnází. Proto
byla mu vytýkána vychytralost, neupřímnost a
dvorské pletichářství. Sám Suvorov karakleriso
val ho takto: »Rozumný, velmi rozumný, ani
Ribas ho neošidí.« Když Kutuzov r. 1812 jme
nován byl vrchním velitelem a odjížděl k ar

"mádě, byl tázán kýmsi z příbuzenstva: +A dou
fáte, strýčku, že porazíte Napcleona?« Kutuzov
odvětil: »Že porazím? Nikoli. Ale že ho oklamu,
doufám.«

A oklamal. Když Napoleon prodléval v Mo
skvě, Kutuzov s ním vyjednával a stále ujišťo
val, jak jest Rusku míru potřebí a že co nej
dříve podmínky z Petrohradu budou poslány.
Zatím však, lišák, Napoleonaschválně zdržoval,
aby odchod Francouzů dál se až v zimě.

Nové projevy 10c.demo
kratické.

Soc. dem. »Dělnický denník« v 12. čísle
prohlašuje: »Povinnost vojenská je moonější
nežli touha po míru. Naši soudruzi musejí ko
nati svou povinnost tím svědomitěji, že jsou
příslušníky organisací, zvyklých disciplině, Jdě
tě tudíž, hoši, na vojnu, a přineste nám brzy
rozhodnutí míru.«

Soc. dem. list »Humanitó« uveřejňuje ma
nifest, v němž vůdcové sociálně-demokratické
strany prohlašují, že jejich skupina zdržela se
veškerého prohlášení za zasedání sněmovny,
aby neporušila kázeň a jednotu, kterou národ
vůči nepříteli dosud projevoval. V manifestě se
dovozuje, že parlament musí vládu v jejím
obrovském úkolu podporovati, aby byly ukovány

čující válka může ještě dlouho trvati, ale ona
neunaví Francii, protože Franeie bojuje za za
chování své neodvielosti a jednoty. Franoiebc
juje za to, aby Elsasko-Lotrinsko vrátilo se ku
své pravé vlasti, za to, aby tato válka byla
poslední, aby z míru vznikla spravedlnost, aza
to, aby děti a jejich potomci nemusili se již
obávati návratu barbarství. Aby dosáhlo se to
hoto cíle, jsou sociální demokraté více než kdy
jindy odhodláni bojovati až do vítězství.

Německý předák soo. dem. strany Kautsky
prohlásil, že politický život vzplane po válce
mocněji než před vypuknutím boje. »Každá
strana — a také aociání-demokracie — bude
potřebovati vší svó síly, aby se uplatnila a ubá
jila zájmy jí hájené. Zachovati tuto sílu v při
oházející tísni, toť nejdůležitější úlohou naší
vnitřní politiky.Musí býti zachovány orgány
strany. Neméněmutna je.vnitřní sovřenost strany.
Jeme stranou kritiky i sebe samých, ale tato
muší zmiknouti ve válečném stavu« ——::.-

. Ale těžko volati po důkladné solidaritě
soo. demokratické, kdy s0o. demokratické před
povědi utrpěly obrovské fiasko a kdy skutečný
a přirozený vývoj dějinných událostí otřásl mo
hutně docela stěžejnými zásadami internacionály.
Jestliže vůdcové hned v několika říšíeh dosvěd
čují, že internacionála po válce bude vystupovati
se zásadami velice změněnými, pak zajisté nové
potřebné útvary nebudou odhlasoványode všech
svorně.

Ueská soc. dem. revue »Akademie« kon

kracie německé od stanoviska soudruhů bel
gických a francouzských k nynější válce. V ně
mecké s00. demokracii »duše mas, inteligence.
hlásící se pod její prapory, byla jiná nežli theorie.
Bylo jen třeba zkoušky, aby se to netajeně

čmecká sociální demokracie není stranou proti
militaristickou ani socialistickou. Je pouze její
čestnou povinností, aby se k tomu bez obalu
přiznala.« -0 :+

—— M —
Úvěrní družstvo Eliška

(zapsané společenstvos r. 0.
vHradbiKrál. Adalbertinum.

"Přijímá vklady na vkladní knížky a děty. —
Úvěry osobní a Živnostenské sa podmínek -nej
výbodnějších. —— | Vkusné střádanky.

válečným:úvěrům bed l. kzáčeti-ve stopáchsvéhgSěsdlého -o00.. St že strany74
to vyloučen. S ním, však přece souhlasí malá

strany. Ale to, o) přiznávala obrovské masa

veřejně jako nutnost nezbytná, Nyní tedy ko

nečně s00-. demokracie. veřejně. a prakticky sépřidává k důležité zásadě konservativní, ačkoli

pravý opak.. = .
Jem ještě v čerstvé paměti, jak Bebel ne

dlouho předsmrtí snažil se dokazovati, že věc
obecná -mobilisace v Německu by způsobili
svízele notušené, že již v prvním.měsíci války
by nastaly tak obrovské poruchy sociálního ži
vota, jakých by stát neunesl. A ejhle! Válka
trvá již skoro půl roku; v Německu nouze nc
nastala ani po anglických a francouzských po
kusech »vyhladovéní«, vojsko jest zásobován:
dobře a postupuje vpřed s nadšením a s velikou
nadějí,civilní obyvatělstvo válečnou akci horliví
podporuje a těší se na vítězství. Zkrátka konec
starým škarohlídným proroctvím!

Každý duchovní
správce

v osadě, kde se nacházejí katolíci různých
národnosti, potřebuje příručku ke zpovídání

NOVUS
CONFESSARIUS

| POLYGLOTTUS
v řečilatinské, o

anglické, české, chorvatské, polské, uherské,

o slovinské, slovenské, francouzské.
Cena compi. K1-—, poštou K 110. - Na
skladě má a objednávky obratem vyřizuje

Družstevní knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Králové Adalbertinum.,

Průběh války.
-Pochvala pro záložní důstojníky. Panovníko

vým rozkazem ze dne'31. prosince nařízeno, aby

leni také záložní důstojníci, kteří r. 1908 měli již
důstojnickou hodnost a kteří zároveň prodělávají
nynější polní tažení. — V rozkaze tomto výslovně
se mluví o výtečném chování neakť. důstojníků.
V N. Fr. Pr. vykládá nejmenovaný generál, že se
všeobecně uznává, že záložní důstojníci nepotře
bují se nikterak obávati porovnání s důstojníky z
povolání ... V některém ohledu nutno dokonce
oběti, přinášené reservními důstojníky, ceniti ještě
výše než důstojníkůz povolání...

Bojiště východní následkem vehmi nepřízní
vého počasí nevykazuje zvláštních pokroků, a na
celé frontě od Bzury až ke Karpatům je jakýsi
klid, první po pětiměsíčním zápolení,

. Na řece Nidě. jest v
zákopech před zimou a vlhkem chráněno topením
a odvodními troubami. Srážek zvláštních nebylo,
pouze dělostřelecký boj zuřil už několik dní na
naší polské frontě. Až úřední zpráva ze dne 11.
ledna ohlašuje, že na dolní Nidě přešli Rusové k ú

lami přejíti mělké koryto řeky; byli však všude
za těžkých svých ztrát odraženi. — Na Dunajci
Rusové odpočívají dále, a noční útok jejich na vý
šiny. severovýchodně od Zakliczynu rovněž od
ražen. — V Karpatech přes nepříznivé počasí vy
tlačila vojska naše Rusy na mnohých místech z
jejich postavení. Ruský postup vKarpatech a Bu
kovině zamezen i tím, že zásobování vojska stře

ctyhodné vzdálenosti a dle přiznání zajatců pohlí
ží ruské vojsko na Přemyšl s pověrečnou hrůou.
— A poněvadž znovu bylo zjištěno, že příslušníci
ruské armády používají rakouských uniforem, aby
přepadali patroly a menší oddíly, znovu se zdů
razňuje, že důstojníci a mužstvo nepřátelské, kte
H tak zákony a zvyky válečné porušují, nebudou
považování za válčící. — Za nepříznivého počasí
pokračují i útoky Němců západně od Visly jen po
malu ku předu. 

—.Ruské zprávy oznamují, že gardo
vé sbory byly z Polska odvolány do Petrohradu,

garda na bojišti nevykrvácela.
"Na jižním bojišti jest zase živěji, Noční útok

plně ztroskotal a východně od Trebinje odehrál se
krátký dělostřelecký boj. A dle zpráv srbských
objevil se opětně nadsrbskými městy Požarev

cem a Oradištěm rakouský.letec, a bombardovalJe... „

činům; dochází tu k bojům pouze menších oddíjů .
Anglický tisk oznamuje, že Angličané jsou již syti
posičních bojů a proto se připravují k otevřenému
útoku na německé posice. Vyslali do Flander velí-.
ké posilya ty chtějí vklínovat do německýchposic
a tyto současně zasypat palbou z moře. — Fran
couzi, zatlačení Němci od švýcarských hranic,
soustřeďují se k Belortu. Jejich útoky na Elsas
se nezdařily. 24
„© Na moři a ve vzdůchu. Francouzské loďstvo
v Jaderském moři nedodělalose dosud úspěchu,
poněvadž tu nemá žádného opěrného bodu. Koto
ru dobýti bylo nemožno, ani s Lovčenuani s moře,
což jest jistě překvapením. A pak francouzské loď
stvo překvapilo objevení se rakouského podmoř
ského člumu. — V neděli objevilo se nad ústím
Temže 16 německých létadel, ale pro hustou mlhu
obrátila se létadla na jih k Doveru, na nějž vrhla
pumy, jiná část bombardovala Dunkerke, Důnkir
chen, Calaisa j.

Turecká válka. | Spojené loďstvo anglické a
francouzské ostřeluje Dardanely, ale dosud bez
výsledně. U Egypta chystají se Angličané proti
tureckému vojsku, ale přes to se tvrdí, že Kahýra
bude brzy obsazena Turky. — Turecký hlavní
stan vyvrací nepravdivé zprávy ruského tisku o
porážkách Turků; naopak turecké vojsko postu
puje stále.

Anglická odpověď Spojeným Státům. Anglie
osobila si nyní právo zabavovati parníky neutrál
ních států tvrdíc, že dopravují zboží Německu a
Rakousku. Proti tomu ozvaly se všechnyeneutrál

a rázně zakročily v Anglii. Ta konečně podala vy
světlení, že je ochotna připustiti, aby nebyly za
bavovány potraviny, nejsou-li pro nepřítele že
však v tomto ohledu nemůže dáti žádného defini
tivního slibu. Anglie se obává, že by se neutrální
státy, sousedící s“nepřátelskými zeměmi, staly
skladištěm pro nepřítele. Přes to přeje prý si, aby
vývozu a konsumu amerického zboží pro 'neutrál
ní státy nebyly činěny žádné překážky.

Našemu veledůstojnému dnchovenstvu
ku provádění pracíkostelních vřele doporučujeme mladou českou

fina absol. c. k. stát, skoly řesbářskéBOHUMILABEKAv HOREKUTNÉ.

A'i Politický přehled.
-© Hr. Berchtold odstoupil. Císař sprostil ministra
zahraničních záležitostí hr. Berchtokla jeho úřadu
á nástupcem stane se bar. Štěpán Burian.

Naše národohospodářství — dle přednášky dr.
Plenera ve schůzi Společnosti rakouských národo
hospodářů — nebylo dosud válkou tak otřeseno,
jak se namnoze očekávalo. Úspěch válečné půjčky
jest příznivou známkou kapitálové síly země. Ne
zaměstnanost ve Vídni není mnohem větší než v
normálních dobách. Konsumní síla a výroba po
vznesou se jistě po válce. Mezinárodní obchod
bude zatím ovšem skrovnější. Válka podmaňují
cím způsobem postavila státní myšlenku nade
všechny jednotlivé zájmy, což bude míti zajisté
vlivi v politickémoboru. Stát a jeho autorita mu
sí opětně vstoupiti do popředí a jednotlivé zájmy
různých stran musí ustoupiti před potřebami státní
jednoty a celkového dobra. Velké oběti přinesené
způsobí-ebrod Rakouska. .

Školské politické otázky, tak píše orgán ně
meckého učitelstva vídeňského >»Lehrerstimme«,

skýci: národů opravdovou sfingou, rozluštila válka
svou železnou nutností. V »Deutschbohmen<, kde
každá třída, v níž se mělo vyučovati jinou řečí,
vyvolala politické bouře, jsou nyní zřizovány pol
ské školy uprostřed čistě německých obcí a fsou
klidně trpěny. Ve Vídni, kde jediná česká škola na.
Landstrasse zaměstnávala ustavičně všecky n
stance, máme nyní pět polských středních fkol a
nikdo netrne úzkostí o německou Vídeň. Zákon
Koliskův nemá pro Vídeň a Dolní Rakousy pražád
né vyhlídky . . . — překážek přibylo, ba gordický
uzel, zdá se, že jest rozťat. Tak přinesla nám vál
ka také trochu rožumu . .. — Pozoruhodno tedy,
že válka vzmužila německé učitelstvo ve Vídni k
veřejnému projevu proti zákonu Kotiskovu.

Polská šlechta dne 9. prosince přijata byla cí
sařen v soukromě adienci v Schónbrunnu, kde
císaři dodatečně blahopřála k Novému roku a k
jeho G6letému panovnickému jubileu, poděkovala.
mu za péči o Poláky v Haliči, přednesla různá
přání souvisící s válečnou situací a skončila stbem:
PM Tobě, nejmilostivější pane, stojíme a budeme
vždy státil

Hr. Tisza byl zase v neděli přijat císařem v
soukromém slyšení v Schonbrunně. Nato konfero
val s ministrem zahr. záležitostí hr. Berchtoldem.

Rusko odbyto Italii. Italský list Giornale d'
Italia ostře kritisuje prohlášení ruského ministra
Sazonova, který přímo Italii vyzval k účasti na
válce po boku trojdohody. Italie nemá dosud žád
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Jan Dušek v Chrudimi.
o Kulturní jiskry.

Mladí radikálové — staří despotové.
Velká revoluce francouzská volala po největší
svobodě, Napoleon všude ujišťoval, jik hájí Jido
vládu — ale po trpělivých hřbetech republikánů
se vyšplhal k samovládě. Pak začala republika

nová;poohleboval |ji Napoleoh jiný, až chytrýmia bezeharakterními kn fy se stal despotiokým
císářem. A zaserepublika! Uchvátil v ní přední
moc Clémenceau, na jehož tyranii a kramářskó
čnobry nažíkali sam: radikálové více než na
způupnéchování Napolesnův. V Anglií byl v XVII.

který křičelpo vládě lidu potud, pokud zmá
méný národ nu nesvěřil vrchní výkonnou moc.
Pak se jeho despocie brodila v krvi nevinné;
Ctomwell jako lord-protektor svolával a roz

mezi nejhorší krvežíznivce a potlačovatele svo
body. — Podobně radikálové jiných národů. —
A ejhle, i z »probuzené« Číny docházejí zvěsti,
že se tam opakuje stará hra dle vzoru evrop
ského. Juanšikaj sliboval zavedení lidovlády,
začal prováděti pronikavé reformy. Ale nyní
průchod některých státních náprav násilně za
držel a prosadil zákon, který mu zajišťuje do
životní presidentství a pak právo — zvoliti si
svého nástupoe. Ačkoli tedy Číňané zamítli copy

na k dost svých hlav,zůstalo jim pod temenemdost. Staré poměry se vracejí.: Proto jen
v y radikální ryčné proudy sledovati s bystrou
rozvahou!

Beznáboženské vyučování mravouce v Bavor
sku bylo zakázáno ministerstvem vnitra, jemuž
jsou podřízeny církevní a školní záležitosti. Vý
nos jest odůvodněn řadou odborných dobrozdání,
jež. podali profesoři filosofických fakult tří bavor
ských universit. Dobrozdání liší se sice značně od
sebe v mnohých úsudcích, ale nicméně přinesla
o obsahu a cílech beznáboženského vyučování tak
obsáhlou látku, že. umožnila ministerstvu na zji
štěném podkladě zaujmouti. samostatné stanovisko
k otázce, mohou-li býti dále trpěna dosavadní za
řízení těchto volných škol. | Bylo především ne
zvratně dokázáno, že při tak zv. bezkonfesním mo
rálním vyučování nejedná se nikterak pouze o vy
učování. mravouce, nýbrž v širokém rozsahu také
o vyučování dějinám náboženství, kosmologii, svě
tovému názoru atd. Poněvadž všeobecné učebné
osnovy těchto škol nepodávaly jasného: názoru o
obsahu a cílech vyučovacích, zkoumali zmínění

profesoři příslušnou pomocnou literaturu světské
morálky. Ze všech těchto spisů jest patrno, že při
beznáboženském vyučování mravní požadavky ne
odůvodňují se věrou ve spravedjivéhoBoha a bu

doucí odplatu;mrávní
ru křesťanského a židovského nemohou však tím
to vyučováním býti nahrazeny, Mnohá dobrozdání
uvádějí řádu dokladů z beznáboženské literatury,
z nichž je zjevno, že vedle mihavého pantheismu
jsou tu široce rozváděny názory přesněatheistické
a materialistické, že četné spisy hlásají nenávist
proti křesťanství neb aspoň proti církvi a jejím
příslušníkům, (že potírají víru v osobního Boha,
vychovávají k atheismu a nejisté vědecké hypo
thesy vydávají za jisté výsledky, že také tak zv.
bezkonfesní vyučování mravouce jest atheistické
a protikřesťanské! Proti dalšímu. trvání beznábo
ženských škol mšuví také — podle ministerského
výnosu — důvody paedagogické. Dítky navštěvu
jící beznáboženské vyučování jsou ve světských
školních předmětech v nejužším styku s dítkami
katolickými, protestantskými nebo —židovskými.
Toto společenství může snadno býti příležitostí,
že nábožensky vychované dětí jsou ve své víře a
ve svých citech znepokojovány neb otřásány. Do
voluje-li stát sám beznáboženské ústavy, Jest toto

něbezpečenstvítím větší:Stát všakřhájh má po
vimposí, ánn 6. převážné.

a vesvých školách.. Fně proti bez-:
ny vydřování nítuví

"gb

P

hs ©svého. vývoje.Mohou proto svě vyučo
vání
znání. této neurěítosti a proměnlivosti nětnají
ani státní dožorčí orgány ani rodičové dostatečné

záruky pro mravní výchovudítek. Tyto [v Vbeznáboženskémvyučóvánímnohem vyšší1
než kdekoli jindevyšány zvůli učitelově. (HL ")

(Novéúplnévydání|

brevířů
mámena skladě

ve vydání římském
s veškerými novami a dodatky

P. 1914.

ni je zřetelný, zvláštěpro slabší zrák jasný.Formát 11X18 169. Tištěné na papíru I |
Vkůži, červenáořízka K40—,'vkůži, zlatá|
ořízka K 45-—, v chagrénu, zlatá ořízka K 50—, Í
v morochinu, zlatá ořizkaa desky bohatě vkus- |
nou, zlatou rytinou zdobené, tištěné na papíře.
China K'67-—, v chagrénu, zl. ořízka K 49—.
Tyto breviíře ovšem pojímají stávající proprium,
nebof nově proprium Bohersiae dosud nevyšlo
a připrávuje se v nakladatelštví Kotrbově. Úprava
všakjesttaková,šemožnopo vydáníkukaž
dému svázku přiložit. — Nová vydání Pugte
tova možno dodati. Event. potřebnéceníky vám
dle objednávky na přání očhotně zašleme. —
Neobjednávejte přímo, obdržíte u nás v origi

nálních cenách!

Oružstovní knihkupectví a nakie
datelství v Mradeci Král., Adalbertinum.

Národohospodářská hlídka.
Nové memorandum»Sdružení českých katol|

zemědělců v Čechách: spolu s »Katofickým spol
kem českého rolnictva na Moravě, ve Slezsku a
v Dolních Rakousíchapodáno vysokému předsed
nictvu c. k. ministerstva ve Vídni. Citujeme něco
z censurovaného textu: >Statisíce rolníků opustilo
v hlavní žně své rodiny a role a spěchalo na povel
ke svým plukům. | Velká řada rolníků z první i
druhé výzvy už hrdinně padla, velká řada hojí se
z těžkých ran a nemocí, velká řada jich hrdinně
dosud bojuje. Odchodem jich z velké části osiřely
rolnické usedlosti. Rolnictvo Českoslovanské věr
ně stojí v boji za práva a Čest říše naší a přináší
oběti ze všech stavů nejtěžší. Co má a může po
strádati bez újmy a poškození hospodářství, 0
chotně dává naše rolnické obyvatelstvo pro naši
armádu a říši. Rohník byl vždy pilířem státu a ná
rodů a ukázal se jím i v této těžké době. Tyto vel
ké oběti —--doufáme — nebudou přehlédnuty a za
pomenuty veškerému našemu rolnictvu českoslo
vanskému. v dobách příštích. Přicházíme dnes se
zvláštním upozorněním a pronášíme slova prosby,
která plynou z nejvlastenečtějšího srdce a cítění!
Nám rolníkům jest přiřknut dvojí velký úkol: há

vovati jak naše bojovníky, tak i veškeré obyva
telstvo naše .. . Naši chrábří vojíní musímíti ve
diemečetakéchléb!Jakobezmeče,taktakébez
chleba nění vítězství! Chléb obstarává rolnický
l. Velká většina rotníků jest však nyní na váleč
nén poli. Konají taz hrdinně svoji povinnost. Jek
budou ale zpracovány jejich pozemky k příští
setbě? Nyní konají se přehlídky domobranců, při
nichž nové řady rokriků a domkářů jsou k vojen
ské službě odváděny. Za vlast bojovati jest příka
zem každého vlasteneckého muže ... Naše slabé
ženy dovedty síci, vázati snopy, obilí svážeti a:
mlátiti —. ale nedovedou orati a zasévati. Tyto
těžké práce dovede jen pevná ruka rolníkova....
Chceme vítězství našich zbraní — které jest mož
no, když jest dosti i chleba. A ten chléb a jiné po
traviny chceme vojsku, obyvatelstvu a svým ro
dům opatřiti připravením pozemků přes zimu a
na jaře... . Nežádáme my rolníci zvláštních vý
hod, nevyhýbáme se také svým povinnostem vů
či císaři a vlasti! Máme však na mysli nevyhnu
telnou výživu celé říše — a proto jedině — chtějí

masem, vínem, chmelem, zemáky atd. všechny,
zejména naší statečnou armádu, upozorňujeme, že
ve viastnínr zájmu vojska a říše měli by býti pone
cháni samostatní rolníci z domobranců k vojsku;
odvedaní v civilním svém poslevení, připra
viA-pote,je pohmojili,zpracovalia ose.. Urmdaza- |

novéúrody—stani Proelmib-orozkodnětí

(Váš E
ci k.

esoslpvanský jest obadáné.« 8: nám dnů 1
K zalajovýmíkábob,:

mo€,

-vMéř: Vem ve
úpozomělí: Mnozí na venkově my: "že k

oteklásí, že dajšího obilí vyjma pro Výmatní
bu aosev nemlají,že , osvoBozeníod rékvi
Úřady však mají právo učinýti těchto

zásob.ZJÍst- sé přiní,že SEAdejní zásoby, bývá práví
1 čemž. rozsu pravidlem smějí r

kutu, nýbež' Žatajené ODM

y Zero šlefiskováno 'státem. Proto“ zás

Llehvapotřavisaeiv Kralové: V
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g
pravdového stavu! jaMdáno přes 700tr | oznáťnenína různé ob
chodníky, klen žádal nepřiřněřeně vysoké ceny
zapotřeby Životní.. Letůš bylo do S. t. m. podáhie
už 21 podahbných oznámení. :

Výzva ke spofivósti, Ministěrstvo vyučování
poslalo Sptávám škol všech druhů výnos, v nětně
poúkazujíc'k dřívějšímuvyzvání, aby obyvatel
stvo nyní co nejvíce s potravinami šetřilo, Vyzývá

učitelstvo, aby zdiražnio dětem nesmírnou důležitost chlebovin a bramiborůpro výživu lidovoua
co nejdůrazněji vylíčilo nebezpečenství plýtvání
a tím i zmaření tohoto hlavního živného prostřed
ku veškerenstva i jednotlivců.

Zákaz krmení dobytka obllím a moukou vydán
byl nařízením ministra orby v dohodě s ministry
obchodu a vnitra ze dne 5. ledna. Zkrmování k
mletí způsobilého žita, pšenice, jakož i ječmene, i
když jsou tyto druhy obilí šrotovány, dále zkrmo
vání žitné, pšeničné a ječné mouky, způsobilé k
výrobě chtebovin, je zakázáno,Zemský úřád po
litický může též zakázati Šrotování žita, pšenice a
ječmene.Politickýzemskýúřadmůževšak:vými
nečně dovoliti zkrmování žita a ječmene, Přestup
ky tohoto nařízení trestají se peněžitými pokutami
až do 500 K neb vězením do jednoho roku.

-Cukr opět dražší. Cukerní kartet vzhledem k
silné poptávce konsumu dal do prodeje další 3
proc. kontingentu a zvýšil cenu o 2 K. Kartel,
který 21. m. m. zvýšil cenu o 1 Kanyní opět 0 2

K, odůvodňuje svůj postup tím, že v poslední době
stoupla značně cena suroviny.

"| Císařské nařízení o válečných úkonech právě
vydáno dodatečně k zákonu o válečných úkonech
v tom směru, že o vozidla a zvířata, požadovaná
původně jen k použití, může býti nyní požádáno

f též k definitivnímu přenechání. Tak nařízeno pro
to, aby dodavatelům vozidel a zvířat byla co mož

"no nejdříve poskytnuta za to plná náhrada a aby
jim bylo umožněno zjednati si jiné dopravní pro
středky. „

Dělaictvo pro letošaí zemědělskou salsonu.
Následkem poměrů válečných a z toho plynoucí
nezaměstnanosti pravděpodobně nebude -míti děl
nictvo letos v cizině tolik příležitosti ku práci a
proto nebude letos v četných okresech nutno, při
bírati dělnictvo ze druhých zemí korunních. Proto

| zemská správní komise všem větším zemědělcům
doporučuje, aby dle možnosti opatřili si děmictvo
na celou saisonu doma, t. j. v nejbližším okolí. Ve
škeré okresní ústavy pro bezplatné zprostředko
vání práce budou při tom co nejúčinněji pamáhati..

ZÁLOŽNA
v Hradci Králové,
-c
ste 40
Nevé vklady(uložené v doběmoratosla)úroku

„S60dle úobody a vyplácejí se z ičchio vůladůeb
ue0y bez obmoponímoraioria.
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Křesťanský živnostník.
Ústřední výborObchodní, živnostenské a prá

myslové Ústředny v Hradci Králové sešel se dne
11. lednat. r.o2, hod. odp. v zasedací síni okres
ního zastupitelstva v Hradci Králové k poradě o

f současné hospodářské situaci a o'obnově moráto
ria. Místotajemník dr. Wiškow$kýpodal pře

hled o činnosti Ústředny v roce'f914.Konstatoval,
že český obvodliberecké komóPý"tad očekávání
dobře obstál v prvních měsíříéh "všeobecné ho

: spodářské krise, způsobené svěĚtóvou válkou, což
zřejmoi ze statistiky konkursů, jichž bylo v celém
komorním obvodě r. 1914 122, v české polovici ko

moratho obvodu pak z tohoto-„počtupouze 2.7
99 případů“obchodních: dbzorů“ při na české
: kraje 53.Ač situaceobchodních ;Avýrpbních vrstev

| naprosto „závidění h přec jen není též
, zoufalá; to dlužno děkovali především(zkč spoji

, tosti "severovýchodočeského a průmytu
jež: jim zajišťus vysoce. vyspělým zemědějsti

seš o“



„jestálý asolidní okruh.domácíhokoá Votáz- |

- A zanineoonmákÚnlen vooduko
příložitosi:indervaňovati r, řozhadujlníchm

jedni za účelemrychlého porštČejakéchdárZam
snů volně, 66,vojů

ZSn mroný úupěsů
.dodávek. maloživno>

O“ požadavcích živnostnicíva: při obnově příročí
rekerovalp.Aut.Korálz Hořic,jenžpoukázalpře
devším na zmatek, jenž následkem nepřipravenosti

ozařládi. Jest! nutno především domáhati se toho,
aby dobrodiní mergtoria neznenžívaly kruby, jež

.naprosta ho nepotřebují a jež zádržováním pěněz
z bběhu způsobují všsobeenosti obrorfké škody.
Dlužno žádati, aby veškerá veřejnost, úřady, kor
porace i časopisy obrátily se proti zatajování pe
něžitých prostředků, jakož i neplacení
hů v kruzích občanů | dobře| situovaných.

"Tomuto zneužívání jest třeba především če
Mti. Místotajemník dr. Wiškowský praví, že "se
v těchto dnech má sejíti parlamentární výbor živ
nostenský, který vládě stran moratoria má podati
návrhy. Lze očekávati, že vláda, jak bylo tomu při
poslední obnově příročí, popřeje sluchu požadav
kům tlumočeným | obchodními a živnostenskými
komorami. Řečník nechce předbíhati usnesení ú

. středního výboru, navrhuje však ža podklad další
ho rokování vzíti tyto zásadní požadavky: 1. aby
moratorium bylo líkvidováno jednou pro vždy v

-dlouhodobém termínu a 2. aby se hledala formule,
dle níž by se dobrodiní moratoria nadále těšily je

-dině závazky obchodníků a živnostníků. S těmito
zásadními návrhy projeven souhlas významných
účastníků. Pan cís. rada Skuherský žádá, aby Ú

hou, k čemuž president p. dr. Ulrich odpovídá v
tom smyslu, že se stalo vše, co vůbec bylo možno,
že však snahy Ústředny rozbily se o odpor mini

" sterstva vojenství, Pan Petr Hajný z Jičína po
ukazuje k tomu, že cesta z Prahy do Jičína trvá
nyní 8 hodin; p. tarifní inspektor Geissler sděluje,
že Ústředna ve věci té již intérvenovala a znovu
intervenovati bude. Místotajemník dr. Wiškowský
obrací pozornost přítomných na ukázku aprovisace
některých horských okresů průmyslových a dává
na uváženou, zda by nebylo záhodno již nyní do

padech již dnes svá obilní skladiště otevřela. Ke
konci usneseno, aby c. k. místodržitelství bylo na
otázku zásobování horských okresů průmyslových
upozorněno.

Nastane-li v žívnesti porucha následkem
válečné doby, nechf živnostník :žádá o slevu
nebo odpis daně výdělkové. Důležitou podmínkou
pro možnost příznivého vyřízení takové žádosti
jest, aby důvodem .pro slevu daně nebyly jenom
okolnosti uvedené, jako k žádosti o slovu daně
v$ 73. odst. 2. zákona o osobníob daních, —
nýbrž aby to byla válka, jež přímo nebo ne
přímo jest příčinou porušení chodu živnosti.
Na př.povolání majitele živnosti ke konání vo
jenské povinnosti, dokázané obtíže v železniční
dopravě,ztráta zvířecíchi motorických sil k pro
vozování živností nezbytných a j. podobné
překážky. Tyto okolnosti musí býti v žádosti
výslovně uvedeny, pokud ae týte, musejí býti
nepochybným způsobem ze žádosti býti zřej
my, ták aby slevy -neboodpis mobly býti odů
vodněny přímými nebo nepřímými účinky války.

-0 jsou „nezb potřebyživotat“?
Kasační soud veVídni vynesl 31. prosince dů

ležitérozhodnutío otázoe,co:jsou Uzpotřebyživotní«. Předmětbylfapto:. nknoudu. v Josefozě.ve.
obchodu suniformami
žádal za dva nákrční pásky 3 K aza pistoli jen
100 K! Tržní oddělení magistrátu žalovalo ho
pro přestupek předražování -dle $7. cís. nař,

K poněvadžpřeby«.

zndní prokurašurastížnost k nějytěšíma
soudu,kierý rozhodl,še pojem »nesbytné:po

čb E bonenípojmemabeolatním,ný n
jn ejn s místnímiičaorýni P

a je „Pistole, teak nákrěníokutalně nak ykoou potřabou“a. mutil-li
přehnaně vynoké©ceny, jde skutečně o jn
proti $ 7. ofsařského nařízen

Za válečného ruchu.
Ruský vojenský odborník o rakousko

úkerské - Dle zprávy »Corriere della
Sera« praví vojenský odborafk »Ruského Blova«:
»Nosmíme býti optimisty.jako jistí vojenští api

sovatelé, neboťrakouako-uberské vojsko není

banotou,kterárá př první ráně zděla dává se naútěk. Naapak.Nanaší fronáč v Karpatech dostali

jseké vsko námk odporu,u) A avovákouherské vojako náns klade, a naši. důstojníci ne

Krs nikterak onm nepřítelem.VnašichKenyathey©

Budeme musiti prolítiještě

©Bye ts-ngbojištílu R Kamoko.doblědne,všudé'
zpřerážené pušky, rozbité vozy, odhozené tořby, spous
ty nábojů — a mezi tím plno mrtvých nepřátel, již leží

tu po sirašném zápase nepohřbeni.„Pohled strhané;
a černé jižobličeje“volá je: různý -. . Jé to nejsil- |
nější dojem, jaký jsme v:„Životě do sud, poznali.

lichernou osobní žášť. nepoctivé slepé strannictví, ji
miž je rozežrán náš život veřejný, politický, literární,
učený i umělecký, vzpomeneš-li, jak různí oni falešní
apoštolové smolí pro život pitvorná dogmata, čpící ře
meslem — pak zatneš pěsti, až v kostech to zapraská,

a divíš se, že ony krůpěje, které sjely ti prudce po
tváři, nejsou krev.

Vzpomeneš bezděky na ony různé směry, kliky,
straničky a sekty, na všechny ty hříchy proti skuteč
nému životu, jež podávají se nám s omáčkou pokroku
a gestem sektářské nesmrtelnosti. Vidíš teprve teď do
cela jasně, jak to vše je strašiivá brynda a -dělej co
dělej: do duše vtlačí se ti neodolatelně poznání, kterak
nezdravou byla už naše kultura, velebící zvrácenosti,
triumfující jimi a dusící všechno zdravé lidské cítění.

Kdo slyšel od drsných jinak +fárkanonýrů« a dělo
střelců ono prosté: »Bohu poručeno«, když jelo se trys
kem za strašného hřmění děl do »feuerlinie«, tomu pře
stává býti absurdní myšlenka; že nynější světová vál
ka jest řízením osudu a přijímá:-toto odůvodnění bez
reptání, oddaně, ať věří nebo nevěří. Je třeba nejsil
nějšího otřesu, aby lidé byli přivedení zase k rozumu.
Po měsíce odloučen od domova a rodiny, v cizím ne
hostinném kraji, uvědomíš si pojednou, že často z pou
hého furiantství nemiloval jsi dosti ženu a děti, že člo

věk často ubližaval. kdy mohl býti laskavým.
Náš průměrný měšťák trýzní v neděli večer svůj

nebohý mozek výběrem jídla z lístku, na němž je za
znamenáno třeba 20 'různých pokrmů. Co jíst večer,

probůh, měl-l' v poledne to či ono? Ohrnuje nos, hu
buje, že není vlastně -z čeho si vybrat a vysílá nemi
lostivé pohledy na číšníka, neboť se, mu zdá, že omáč
ka zase už není tak, jak má být. Těmito starostmi ne

mohou nám tu vlasy sešedivět Jsi rád, máš-li černou
kávu. Můžeš-li ji trochu přisladit, dobře, máš-li do ní

. kapku rumu, ještě lépe. A hlávně chleba.

t

Evropskáválka amožnéjejí uášledky. Všeobecnou
pozornost vzbudity články spisovatele | »Křesťanského
názoru světového«, vdp. faráře Jos. Šmejkala, v »Hlasu
Lidu«. o příčmách a následcích nynější světové války s
nadpisem »Politické reflexe« uveřejšované. Články ty
doplačny a nově upraveny otištěny jsou v brožuře prá
vě vydané s nadpisem: »Světová válka ve světle prav
dy«, uvažuje Jos. Šmejkal, s kapitolami: I. Povaha ny
nější války. II. Příčiny války. III. Překvapení. IV. Če
ský národ.“V. Kapitola o tidské hlouposti a zlobě. VI.

né následky války. Cena brožury 16 h, poštou 20
k, při větších objednávkách veliké slevy. Menší obno
sy zaslati lze v dopise v poštovních známkách, k větším
zásilkám přiloží se složenka k bezplátnému zaslání pe
něz. Zasílá: Česká sekce diecésního komitétu v Čes.
Budějovicích. Pro neobyčejnou táci hodí se brožura k

nám škodici předsudky. Měl by ji čísti každý Čech.
Pozor ma vyzvědačky! Jsouprokázány případy, že

se cizí mocnosti « naší říší válčící .všemožnýmzpůso
bem hledí zmocnit! různých důležitých dat. Mnohá, na
pohled nepatrná informace, může za nynějších poměrů
státi se. důležitou a prozrázení její osudným. Jest proto
„zapotřebí se zvýšenou, pozorností vystříhati se veške
„ých. podobných. rozhovorů s neznámými lidmi, byť by
se. zdáli zcela. nepodezřelými. Je dále. známo, že k ta
kovýmto službám. propůjčují se.začasté i osoby ženské,

a. budiž. tedy i vůči takovým osobám dbáno náležité
„Pagozposti.Zejmáza.se.také,upozorfuje,že.jesipovin:
meótíkažddbů,kdo,by s takovou podepřeloaosobu se

setkal, Maeboi připátrání a vyptávání přistiki, aby
4 pad a já-| nejena ní příblušné (voj.nebcivilnístráž,
vln ře - Poshdky. sčaštíttvo,rá "eb uporinů,0 Dáda; opětné „ i" z| měj“potře“30sĚMlsaděbet'a"310přádakí

a Ž n í zone B| >ČeskýDeriiikepřiášttyté censurovanéřády:+6
n jeynoali| k jistého| veškášopřvovarívoPřeníptot Vměří

nkSnake "|dnechjistéDeriinský'obchodníkobří i nabítel'
„rakouskýječmen za Láciné“pottze. Dé městské:aprols

2 ash PRKe isáčníkhnceháfe-dostavitsd rovněž“předněkojiša:dl“
dopisu:zkidedého vněíjm: ANkčLadije dne 8 -Jistývřílšský obchodník aprokližkv se přodlokženýh:

prosince uveřejíly list českého -dělostřelcé, z něhož povolením k vývoza ječmene, žádal za vývovní cebilvylímáme: »Mitý příteli! Némůžeš mítř ant zdání, jak | fníát. — a.
světový názor prostého vojáka, prožívajícího již čtyři| © : "
měsícepolníhotažení se -zgruntmszměně. Nevyiikajů |
ovšem sebe. Nebojsvět £, vše,:00.5 Mim.sýuviší,jexí | 0
se ám nynízcela jinák. oo ? .

Ná“příklad: pelitickébade. Dokulj i ppalí ješ JJ vv cehtách — nění tomu dávno — byli jsme pohromadě“ . i
4 Češi“ 1 Němec, 1 Půlák. Čím větši mráz, tím více| "o -+

tlačili jsme se k soběz.abychóm $e trocini“mahřáli.Co | ,

jestpollické tvaní proti: tolika stupkům mrazu,|musíš-li spáti Venkunebo "vé -Stodoleuž bdně rozire | *
haně? Lidé, kfeří u nás doma- :provezují Féineslně po

Hitické štvaní, nezapomínafiče. při. tom. pěstovati vlasy
a nehty, měli by prodělati jedinou noc, jakých jsme tu |
růnoho prožili, 'nebo pochod 50 Kilomětrů po bezedných
cestách, trvající plných 20 hodin, bez.odpočinku —*

byli- by snadno a rychle přivedení ke . “ — Úřady
zdravému rozumu. zajisté konají svou povinnost vůči obyvatelstvu ze

všech svých nejlepších sil. Bylo by záhodno vysvětliti
takové zjevy, o nichž »Český Denník« píše.

Ploeň za války. :

Složil učitel-vojákJosef Kubišta. Poprvé zplvána v Rači
slavonské 18, srpna 1914.

(Die nápěvu písně »Bože před Tvou velebaostíc.)

Bože, Paňe všemohoucí,
hlas náš k Tobě zalétá,
při modlitbě snažné, vroucí,
rajský mír kde rozkvétá:
vítězství přěj naší zbrani,
žehnej pažím rekovným,
sešli v blahém pousmání a
mír národům rakouským.

Nad hvězdami věčný králi,
císaře nám chraniž dál,
přej Mu vavřín neskonalý;
živ ať dlouho náš je král.
Popřej Jeho vznešenosti
dojít k cílům vytčeným,
dej, ať Jeho zářné ctnosti
blaží dál nás leskem svým.

V této bouřné války době
žehnej našim armádám,
sil je proti škůdců zlobě,
k slavným činům žehnej nám.
Pro vlast všecko dáti chceme,
slyš nás, Pane nad námi:
Vítězství kéž dobudeme
spojenými silami!

Za T prelátem

V neděli dne 10. ledna po 11. hod. dopolední vy
dechi šléchetnou duší“ svou kněz-jubilár, vdp. Msgre
dr. Antonín Brychta, kanovník kathedrážní kapituly u
Sv. Ducha v Hradci Králové. Zvěčnělý narodit se ve
Velké Střítěži, farmosti Modletinské, dne 1. prosince
1538. Byv po dokončených studiích theologlckých na
kněžském učelišti v Hradci Krátové r. 1863na koěze vy
svěcen, odešel na vyšší bohovědná studia do Frintanea.

ván navrátil se do diecése, kdež ustanoven byl profe
sorem Nového zákona na bohovědném učetišti koěž
ském v Hradci Králové; zároveň konat přednášky z

botem, a z nauky o umění učiti bluchůněrmé.Jako pro

byty plynné, pilně roztříděné, způsob přednášek hlad

znalost dokonalou a proto od těch, kdož nechápali do
sah a potřebu důkladné znalosti zvláště církevního prá
Va pro praktickou duchovní správu, byl považován za
učitele nad jiné přísného. Byv r. 1889 Praeseniován Ba
prebendu Řečickou,. vstoupil do kathedrální kapituly

sedícím. -biskupské konsistoře,
později jmenován by] přísedícím.biskupského ordinaři-,
átu v záležitostech kněž. semináře, radou diecésního

soudu trestního a předsedou Círk. soudu manželského.Roku 1906 dosáhl prebendy Blschofsteimské,
Po smrti nezapomemstelného gen. vlkářeme „kapit.

děkena dra Frýdka zvolen byl kapitulním děkanetmt“ie

pro churavost na vysoký tento úřad resignovál.syíča
vzácné zásluhy své opětovně byl vyznamenán jak Sod.
arcipastýř, tak od samého Sy. "Otgs: Tak roku 1905

látem Jeho Svatosti a, u příležitosti: slnláho .kněžského

„poíbřtear. 1908jem útěčhouP ávoStart taAopřek matJ Svatosti:Pí - R .
or R



'

učenostia obětavýmzápalem. přo Česta slávu Boží a.

drální veloevatyně jsou svědky jebo. obětavosti Jeho
nákladem
sné kaditelnice, dilo: Akademie křesťanské, umělé sví

„bolvs na pořízeníelektrického osvětlení kathedrálního chrámu Páně.

Až dcpozdních šedin zhstal zvěčnětývěren své lás
ce k vědě. Přečetné odborné časopisy theologické če
ské i německé měly v něm horlivého a plného přispí
vatele.a na slovo vzatého vědco a znalce v oboru prá

„va církevního. Vydal i větší práce samostatně, jmenovi
tě praktickou a obsažnou příručku »Vade mecum« a
obštrný, důkladný spis »O jmění církevním a jeho sprá
vě«, který našel vřelého přijetí a ocenění | u odborníků
práva světského.
-V obcování byl uhlazený, vlídný, ale vleklá a těžká

choroba nutia ho mělovati samotu a vyhledávati zátiší,
z něhož však přece rád dal se občas vyrušitl svými
přáteh; pak býval sdílný a přátelsky hovorný. Ve chví

-ích samoty a utrpent byly vedle modlitby knihy jeho

tniláčky; bohatá knihovnanemohla si stěžovati, že by
zapadla v prach. Přes těžkou "oční čhorobu, na niž ča
sto s naříkal a jež v mravenčí př byla ma velkou ob
tíží, stále a stále obíral se vědou.

Pohřeb zvěčnělého konat se za veliké účasti kléru
-katbedrálního města t z dlecése; zástupců všech úřadů
a množství obecenstva všech kruhů ve středu dne 13.
ledna na hřbitov Pouchovský, kdež tělesné pozůstatky
nloženy v hrobce kapitulní. Výkrop v domě smutku a u
brobky vykonal vdp. gen. vikář a kapitulní děkanMsgre
dr. Soukup, slavnostní Rekviem obětoval a absohici u
děti nejdp. biskup dr. Jos. Doubrava, který věnoval
zvěčnělému vřelou pohrobní vzpomínku.

S prejátem dr. Brychtou ztrácí nejen kathedrální
kapitula, nýbrž celá diecése kněze vzácné kvalifikace
vědecké, muže ušlechtilého, zbožného a zvláště kathe
drální chrám milovníka a mecenáše obětavého. Za vše,

co dobrého vykonal v skrytosti, kterou pro chorobu.

ou tolik si zamilovat, bude mu Pán štědrýmodplatelem. R, L P.

Nepostrádatelné pomůcky 10 kněze
při duchovní správě raměných vojímů:

Anderl Vojt., Katolická knížka nemocných. Pro po
třebu duchovních i nemocných. (Modlitby při

"udllení sv. Svátosti) v řeči: české, německé,
slovácké, polské, uherské (maďarské), chorvat
ské po 60 h.

BlaťákFr., Česko- německo- maďarské zpovědnízrcadlo 20 h.

' Blokša Jan, Manuale sacerdotis ad providendos
infirmos additis orationibus ad juvandos infir
mos lingua bohemica et germanica. Váz. K 2.20.
Pro německé vojíny: Pesch:Der Sol
datenireund. Váz. v plátně 90 h.

"© Objednávky vyřizuje

Oružst. knibkupecivíja nakladatelství
v MradciKrálové. Adalbertinum.

Zprávy diecesní.
Zprávy dlecésal. Jmenování jsou: Nejdůstpán

Frant. Jan Schopter, biskup Lourdský v Tarbes, radou
a asesorem b. konsistoře; vsdp. dr. Alois Kolísek, pro
fesor ma reálce v Hodoníně; čestným konsist. radou;
vsdp. Msgre Matěj Musil inful. arcijáhen kathedrálního
kostela atů, místopředsedou církevního ©manželského
soudu; vsdp. Václav Hlavsa, kanovník, radou manžel

" ského a církevního soudu; vsdp. Ant. Hrubý, kanovník,
radou církevního soudu; vsdp. dr. Hugo Doskočil, rek
tor b. kněžského semináře, prof. theologie, radou a ase
sorem b. konsistoře.— Ustanovení jsou pp.: Jos.
Kučera, farář ve Vejvamovicích, za děkana v Chocni,
Aug. Kristian, farář v Pěčíně, za faráře do Vrbice, Jos.
Pácal, administrátor, za faráře v Křížlicích, Jos. Drbo
hlav, kooperator v Bělé, za kooperatora do Lipnice n.
Sáz., Václav Jančík, kaplan v Novém Městě, za kapla
mado Veliše, VáclavOliva, kaplan vD. Oujezdě,za
administrátora do Č. Heřmanic, Rudolf Neumann, koop.
v Kunštátě, za administr. do Deštného, Viktor Bibus,
kaplan v Č. Verneřovicích, za koop. do Kunštátu, Boh.
May,koop.vNěm.Rybné,za admin.do Pěčína.—Na
odpočínek vstoppit Fr. Jeřábek, farář v Čibuzi. —
V -Pánu zesnuli pp.: Josef Kohout, katecheta měšť.
škol v Oolč.. Jeníkově, semfol 24. listopadu (mar. 1870,
vysv. 1896). Karel Valenta, admlu. ve Sv. Kříži, zemřel
7. prosince (nar. 1880, vysv. 1903). Fr. Chaloupka, jabi
lár. konslst -rada, pens. děkan ve Světlé, zemřel 11.
prosince (nar. 1836, vysv. 1861). Matši Dušek, konslst.
nada, b. notář, em. prolesor gyma. vb Vys. Mýtě, ze
mfel. 14. prosince (nar. 1843, vysv. 1085). Prant. Šeda
(V Oain.), katecheta ve Světlé, zemřel 28. prosince
(ar. 1968, vysy. 1998). Jan Kovář, katecheta v Holl
(ech, -zemřel£ lydma (dar. 1881, vysv. 1906). Msgre.dr.
Aut.:Brychta (V Onín.), jubilár, papežský prelát, kanov
alk senior, komšíst. rada atd, zemřel10. jedne (naroz.

1838,va“ 1668).— Uprázdněná místa: Heř-:„ jara, patron. kniž. Thurn-Taxise, od 1. léd
ná s Vehagdvice, fara, potron. kmiž.Kinského.Pě
čín, fara, patron. aáboženské matice. Číbez, fara, patroa.

gy božešaků batice — veziněsod 1. fodna1915. Druhá

it

.Ee ." NE

na (podnět polního:biskupa dra (Břelika:dalo (ro
všem vojenskýmvelitelstvím,v-sěrůž mimojiné jestu
vedeno: »Sborům„do.polo táhnoucímjest včas poskyt

(zpověď a přijímání).Velitelé“ sborů mají se v té: věol

kde bo není, s mísíním duchovenstvom.«.|

200leléhojubilea Malých Sva

zatele P. Frant. Videnskéhoz Hradce Král.
ku zaslíbení se celého mista Pánu Ježíši,
jeho Božskému Srdci. Celá osada -vechrá
mu Páně poutním shromážděná tak učí

-nila. Druhá jubilejní pobožnost bude. ko
nánažo Hromnicich odp. o 2. hod.
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Zprávy organisrační
a spolkové.

Pro Červený kříž a sirotky po padlých voljímech
zaslali za Zemský svaz katol. Oria v Hradci Králové:
Katol. beseda Karlín 5 K, dp. Lahůlek Kolín 12.55 K,
dp. J. Dítě Lanžov 4 K, křesť. soc. mládež Vodňany 3
K, dp. Jenček Třeboslice 4.25 K, dp. F. Pour Kutná Ho
ra 2 K, katolická mládež v Kostelci n. Orl značné množ

ství prádla, důst. duchovní správa ve Větrném Jeníkově
1 K, farní úřad Nechanice 14.73 K. | Prosí se uctivě o
dakí příspěvky, jež račte zaslati na zemský svaz ka
tol. Orla v Hradci Králové.

Křesď.soc.spolekpemíadívok »Amežka«v Hradci
Králové koná tuto neděli (17. t m.) valnou hromadu
v Adalbertinu.

Vánoční hra v Adaibertiau vydařila se nad očeká
vání skvěle. Složitý mechanismus pracoval souladně;
přiměřené světelné efekty, vhodně volené | skupiny,
zpěv splývající harmonicky s hudbou, rutinované he
recké výkony — to vše odměňováno klučným potles
kem obrovského mmožství obecenstva. Poctili nás ná
vštěvou i Jeho Exc. nejdp. biskup, vsdp. kanovník Hlav
sa, slov. p. místodrž, rada Smutný a jiní hodnostáři,
kteří nešetřili pochvalou. © Nedělní hra stala se svým
znamenitým průběhem novým dokumentem zdatnosti
p. J. Wůnsche, p. „Huňáčka, jiných ochotníků a pak
celé naší tovaryšské jednoty.

Zprávy
místní a z kraje.

Ve schůzích městské rady dne 5. a 11. ledna kona
ných učiněna byla tato usnesení: Uděleno bylo povo
lení k prodloužení zděného 'plotu kol továrny p. dra R.
Aningra. — Žádost p. Josefa Štěpa, maj. domu a pp.
společníků za úpravu ulice Rožberské a zpráva tech
nické kanceláře ohledně úpravy části Palackého třídy
před museem, „postoupeny byly k rozpočtu na r..1916.
— Za dar 20 K,-věnovaný p. drem R. Aningrem, továr
níkení, ve prospěch dobročinných účelů, vzdány byly
díky. — Vzaty byly na vědomí: Zpráva Společ. cukro
varu v Předměřicích n. L., že dnem 1. ledna +915 za
počne ambulantní prodej mléka ve zdejším městě. —
Cirkulář zemské správní komise král. Českého stran
opatření proti rozparcelování venkovského majetku po

kresního výboru zde, kterým svoluje k uzavření pře
chodné komunálí zápůjčky obce Královéhradecké u
zdejší spořitelny v obnosu 5000 K jakožto příspěvku
na stavbu nádraží na Slezském Předměstí. — Dopis
Všeobecného pensijního ústavu pro zřízence ve Vídní
stran vyplacení zbytku půjčky hypotekární Družstvu
pro stavbu domů soukromému úřednictvu v Hradci
Králové. — Přípisy okresního výboru zde, kterými o

pozemku od Lutherova ústavu pro zřízení schodiště do
Atídy Pospíšilovy a že převezme ve svou správu: sil
nici od Moravského mostu ke Střebší, silnici z Malšovic
osadou Náhonem až k hostinci »Na nové« a část silnice
od hostince »Na nové« až ku »Zděné boudě« v králové

* hradeckých lesích. .
„Dary Redoliiau. SI spořitena Králobradeckáza

slala zdejšímu ústavu hfuchoněmých částku 200 K ja
kožto c. k. méstodrž.schválený příspěvek ze zisku za
rok 1913. Vldp. VM Jan, farář v Bohármě, věnovaí ú
stavu před svátky vánočními 43 K se žádostí, by hlu
choněm!na Štědrý den a na HodBoží vánočnípomod
IMIse na jistý dobrý úmysí a za šťastnou hodinu smrti.
SI. okresnívýbor v NovémBydžově zaala! příspěvek
-40Knarok1914.Příspěveknatýžrokvčástce20K
zaslal sl. okresní výbor v Kostelci n, O. Prostřednictvím
důst. farního úřadu ve Výprachticích darovala 10 K pí
Atina Švestková, soakromnice z Výprachtic. Nezaámý

zasřii opěteě“46 R "Váo:
věnovat5.50 K a sk'“měsišký hrá he Zbrdslvíck 6
K jakožto příspěvek za rok: 1914..Vicip. Ed.Ed Al. Maůi

nočňímbednuvína. —Ředkelštví fistavuvzdává všem:
jmenóvaným dárcům "učtivé díky: Za podporudobročis- :
nému Ústavu našemu -| jeho chovaacůmposkytnutou a.

a doutá,:že-iaké v budoutnostipomoci své -neod
fenou Rudolfinu a jemu vzácnou. příze svou:| pome--T na dáte. Zaplať Bůh! :

vtrní škola F. a M. Kneprových v Hradci Králové v me-

čátek určiť o půl 11. hod, dopot. Vstup volný.

V

vojínech v neděli 17. ledna zábavní odbor prvníhotybářského klubu zde.
Čestnou medaili za čtyřicetileté věrné služby při

def. Skolníkovi zdejšího c. k. gymnasia. Medaile byla
mu v těchto dnech ředitelem ústavu u přítomnosti pro
fesorského sboru slavnostně odevzdána.

slepých dívek v Praze na Kampě.

c. k. ústavu ku vzdělání učitelů. Přinésti jest křestní
list a vysvědčení očkovací. Ježto mnoho rodičů již sy

sobilosti učitelské pro období jarní r. 1915 opatřené ná
ležitými doklady do dne 15. dubna £. r.

telství nejdéle do 30. dubna t. r.
Z čimnosti tariiního oddělení Obchodní, živnostenské:

a průmyslové Ústředny za rok 1914. V roce 1914 podá
no bylo železničním úřadům celkem 1373 reklamací aa
obnos 21.666 K. Vyplacený obnos činí 18.441 K, je tedy

něco menší, než obnos reklamovaný. Vysvětlení leží v
tom, že mnohý nárok nebyl uznán, jiný jen z části, dále
jest ještě celá řada nevyřízených reklamací z ménulé
ho roku, ježto — jak bylo sděleno — státní dráhy trpí
nedostatkem personálu. Celkový počet Ústřednou zre
vidovaných železničních dokladů přesahuje 100.000 ku-
sů. Doba válečná měla přirozeně neblahý vliv na tute
činnost, ježto hospodářský Život doznal značného ome
zenL Podány tři žádosti o slevy. Státní železniční radě
podány Ústřednou 'některé návrhy. Obojí akce měla
značné úspěchy. Také žádáno bylo o zavedení přímýci
sazeb pro uhlt do Doubravníku, do Bakova, do Bělá
pod Bezdězem, jež byly příznivě vyřízeny. Četné do
tazy různých firem byly dle možnosti obratem pošty
vyřízeny.

Upozornění z kraká peněžního úřednictva, Počát
kení tohoto týdne zváno bylo subskribění listinou jmé
nem zdejších peněžních úředníků a spolku »Dobroslav«
ku pořádanému dne 14. £ m. tanečnímu večírku, říze
nému p. Čtvrtečkou. Poznamenáváme k tomu, že zdejší
peněžní úředníci nemají na zamýšleném tomto večírku
nijakého podílu, neboť v těžké této době, kdy dobrá
polovina našich kolegů dlí na poli válečném, jest my
šenka na podobnou radovánku vyloučena.

Vyložení výtakáz platebních rozkazů na daž z
přijmu pro berní rok 1914. Ve smyslu $-217 odst. 3 zá
kona. ze dne 25.října 1896 č. 220 říš. zákona ve znění
povelyze dne23.Jedna1914č. 13 8.zákonaačlánku
60 položka 4 vykonávacího nařízení ku IV. hlavě cito
vaného zákona jsou vyhotovené | výtahy z platebních
rozkazů na daň z příjmu pro berní rok 1914 odhadního
okresu královéhradeckého — obsahující jména poplat
níků a obnos daně z příjmu — ve výpravně berního re
ferátu c. k. okr. hejtmanství v Hradcí Králové (v do
mě čp. 177/195) k veřejnému nahlédnutí po dobu 14den
ní od 23. jedna do 5. února t. r. v úředních hodinách

vyloženy. Pánům poplatníkům daně z příjmu, pokud se
budou moci jako takoví (ku př. pmtebním rozkazem)
legitimovati, je volno ve vyznačené době nahlédnouti
do těchto výtahů. Zhotovení opisů, výtahů a pod. do

voleno není. Ukládací případy, které zůstaly ještě ne
vyměřeny, budou pojaty do výtahů nejbližších.

Hledá se J. Karel, vojín c. k. pěšího pluku č. 18, 17.

pochodová 3. kompagnie, pojní pošta č. 214 a zářoveň
sluha nadporešíka F. Procházky. Odpověď naadresu:
J. Hodek,učitel,VysokýÚjezd—Jenfkovice.

Seznamcem na týdemnímtrhu v Hradci Králové
dne9. ledna 1915. 1hl: pšenice K32.—,ječmene 18.60,
ovsa 10.— až 12—, víkve 16— až 2.—, hrachu 60.—
až 70.—, čočky 80.— až 100.—, jahel 56.— až 60—, krup
40—až 72—,bramborů 5.80až 6—,máku 50.—až
60—, cibule 20.—, jablek 6.40 až 15—; 1 a: otreb žit
ných 18.50, pšemičných 18—; 1 kg: čerstvého másle
2.08 až 280, vepř. sádla 2.60, tvarohu 028 až 0.36; 1
vejce 0.10až 0.11; 1 kopa: zelí 16—,kapusty 280 až

3.—, drobnézeleniny 1.20až 2—; 1pytel mrkve220až 3—.

Natýbodní aúbímí tri v HirnáciKrálovědne D.Jak
na 1915konaný bylo přivezeno: hl: pšenice 8 o

ovsa 83, jetelového se 158, brambor 104, belo
15, jablek 15; kop: 4, kapnsty BO,drobaé zeleniny

wa .
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ebědní školy v Třebíči, rodem z Hradce Králové, pod
robi sepředc. k. zkušební komisipro:štřední a ob

chodní školy v Práze s úspěchem aprobaci z I.odboraobchodních věd pro obchodní akademie.

ně. —. Polské koledy. — Co je se stavbou kaple? —
Staré boje v novém vydání.) V tomto válečném čase
i v našem městě návštěva chrámu Páně značně vzrost
la zvláště v čase vánočním.Sluší zaznamenati, že v
žádném předcházejícím“ roce „nebylo ve chrámu Páně
tolik koled k poctě Ježíška zazpíváno, jako roku letoš
ního. K obvyklým koledám, zpívaným od žactva školy

měšťanské a obecné, družily se i pěkněnacvičené ko
ledy, zpívané dívčím dorostem. Vedle toho zpívány:do

zdejší polské kolonie, kteří pro, čas válečný museli do
časně opustiti svoji vlast. Koledy polské provedeny za
účínné pomoci našeho nového kaplana á rodáka zdejší

bo „dp. Kavy, za varhanového doprovodu p. říd. Va
mického. Jiné polské koledy budou zpívány v neděli 17.
ledna. Při tom musíme konstatovati, že příslušníci pol

kč- kolonie dobře se tu representují, zejména jejich

r YZ více míst jsou členové katol. jednoty dotazování,

Proti úkazu zdej
ší „městské rady bylo podáno odvolání k okresnímu vý

boru. Důvody ty uveřejníme i s naším vyvráťním. Pro
smešek sdělujeme, že jedním z důvodů paraduje také

mi (totiž jednou v roce v den sv. Jana Nep. 16. května

sikdy se tam úraz nepřihodil.) Smad v celém okresu
nebyla tak ubohým vchodem opatřena tančírna, jako v

uzoučká ulička vedla nahoru a lidu tam bylo leckdy
mamačkáno. Spiše za krematoriim na spalování mrtvol

by. se to hodilo.
. o Nedávno v továrně Abelesově přišel o celou do

téměř smrtelně zraněn -dělník Řezníček. Před rokem v
jmé továrně přišel o život dělník. Šmída a pod

be

řoďán protest zemské správní komisi, Ta w -dubna na»

Mdila okresnímu výboru, aby ve lhůtě zákomitézalVěcné stanovisko.
-Tak se věci prozatímmají. —Jistá individrá š

přůbledným úmyslemšíří zprávu o falešném zážrakk
yězi Petrovicemi a Týmištěm. Patrně »zázračné modlit
bičky« mašich nepřátel nemají už kurs. Štváti lid, že

kněží“ udělali válku. je dnes velmi nebezpečným spor
tem — proto zase tohle!

V. Bělč. Za nevlídného-zimního počasídoprovodil
jsme zá' velikého účastenství vé středu 13. ledná k po
slednímu | zaslóuženému odpočinku váženého našeho
souseda, stařečka p. Josefa Šolína, rolníka. Zesnulý by!
ryzl, poctivá staročeská povaha. Zejména vzpomínáme
jeho něžné péče o sv. kříž, který s takovou láskou v

naší smíšené osadě (s většinou evangelickou) opatro

Ho: "šlépějích následovala! Váěčná budiž mu paměť!

Horáček, advokát, bývalý víceletý čleň obecního za
Stupitelstva a výboru městské spořitetny v Nechanicích,
zakladatel a starosta »Hlaholn«,zakládající člen »So
kala«, člen mnoha spolků atd. ve stáří 69 let, Pohřeb: je

Jesné ostatky zesnulého uloženy do rodimié hrobky na
nevém hřbitově nechanickém. Četná řodina Hotáčkova,

kte: požívá všestranné vážnosti | úcty, ztratila: svého
itárostiivého otce právě v době, kdy 'dvk synové jeho

Budiž mu země lehkou!

7 Nechanice. Substitutém zemřelého JUDra Fr. Ho
ráčka. advokáta v Nechanicích, ustanoven byl JUDr.
Josef Czurba, advokát v Hradci Králové.

Kzáslibným slavnostem
Nejsv.'Srdci Ježíšovu,

rteré jsou nařízény výnosem nejdůst. Ordinariatu
i Hradci Král. z 25. prosince m. r., doporučujeme:
„LitaniekBožskémusrdciPámě.Cena100vý

tisků,vydánís notamiK3.—;100výt.,vydání
H not, se záslibnoumodlitbou(starý formalář)a—,

. Píseň k Božskémusráci Páně >Co.na, zemi av nebi« za K 1.20.
, Zásvětná modilíba, text- český nebo

(lormulář dle nařízení nejdůst. 'gptakopátu),
Laskavé objednávky obratem vyřizuje

Dražstevní knihkupectví 4 nakladatelství
y Hradci Křálové.

které povolání do řádu mají a výchověa ošetřování |

osiřelých dítek aneb missii věnovati “ obtějí, nechťweobrátí -«dotazem stran přijmutín stavenou
iu kláštera B. 8.“P. Krapke(a re ie). :

a.,
aa) So

VPIATIK) -178teždisované ovaly
v U upravěadeal

de je doporutuje

MEJ0S -JELÍNEK JŠmMyDLÁ

HRADEC KRÁLOVÉ

-=

004 Paramenta.

lgnásoV, Neškidiasyn“
(protokolovanáfirma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachlicích) *

M doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu

svůj osvědčený a často vyznamenaný —
výrobní závod *'

všech kostelních :paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenníky,vzorkyi roucha hotována ukázku

se napožádání franko zašlou.

s (Veledůstojnému '
„dachovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje al dopo

rečit: veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
olbáře, nádobky,paténky, pacifikály,

svícny. jampy k aditelnice „kropenkyatd. soé vlastní výroby, předpisům
olrkevním vyhovující. Siaré před

mě opravuje v původníintenci ai zlatí a střibří nebo proti do

platka za ovévýlrosy ves PHotové
předměty neb výkresy zasílá nau„kásky franko bez závaznosti koupě"

Vše s posílá posvěcené. Prdes ruční.

Sbled veškerýchslatých aa stříbrných klenotů, jako: řetězů,
inadonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. " Notářské

bo. Šinského „vědy nk ekladě.. s

Sare, slato, stříbro« drahokamy.kupujeza.nojogášíomy

JAN STÁNEK,o MOVOU5 eba obeelemr

Prahe1.979,alPA Světlé,čís.12.n.v. am

Nejvýhodnější an ejberpečnější:„vložení vašichúspor vám skytá jediněnaše "

| Českoslovanská záložna Vmaze
Spálenáulice č. 46-11

jež platíZúrok aš Dfíchod.daň.platí zá-1
" 'přatné ukládání s venkova

ložna sama. —

. d slění listyn —Pom — 5 „vinná revise „Jad sd
„dledoby výpovědní ložen“ v Praze. free

F Zápůjčkym |
„všeho druhu kulanině

SOBXEMCA: 7 F -nJan Horák,
soukenník

v Rychnověnad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druků pravých

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

zemských.*

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

<dobu více -neš třiostiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

|Velojemné látky na taláry.
"Též na splátky bez zvýšení cení

ran Kryšpín,
J. Sylvaterův (E

synovec. nástupce) [i R]
=uailetýčel9| he2 V

2 pro mabu M E| VEUNÉNA

okenkostelníchjEJA |yl

PRAHA-L, čj TEL i

al.čís.39novéblišeMa Be jE

NÍ

lého náměstí, (dříve přes
60 roků -na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se *

ku dodání oken chrá

mových od Bém o.šího až k bo

guralnímu provedení a
sice i s6 železnými

rámy, sítěmi, vsazeními č

Veškeré rozpočty, skizzy i odbor. rada beaplataě
beze vší závaznosti ku definitivní objednávce

Nesčetná veřejná | písemná pochvalná; nznání

Faloženoroky see

SratováclavskéWMatice Školák,

výhodnějšía a nejlevněšl ná
Uzniný za

kupnípramenv nkně veškerých

knslel paramenlů
prád) raporů. příkrový,kokorch u

oves ho náčiní c ovýrobaáchnejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavat-le

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

Tisíce uznávacích referencí aodporačění. —
ob.áskové cenníky, rozpočty,vzorys hotové sbotí
k výběru franko.

Bez velkoměsteké režie ve vlastuích“ disáoh s

a>mech, lerné pracovní síly oa venkově, Bově levnější(0 Dy až 0 309, neš věnde jinde.

Adresovánívědy doslovnése vyproboj:

„9
ÉĚY aček
OP

KKKBMJSZOOA
Z. . čo6l

areomá+

ikostelní M|
OŘNA"50b
Fr. Uhlíř,

vuje a dodává

umělé sklenářství a malba skla

pro

Biskupská "knihtisk
v vHradciKrálové|

nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek =oboruknihtisku. 
Oanv mírná vuhaaní mnuánná = m==kli4<
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(8 Při Mlabokái bolu mad rekyk drahého, morapoménu: "M

i *želného Fysooodistojného| pána . Má

8 teta preláta,kanovníkaSeniora Ba1 . kathedrálníkapitoly, jubilára atd. atd. |
| A byly nám velkou útěchou přečetné projevy soustrasti A M
68 a veliká účast připohřbu. „E

© Vzdáváme tudíž nejvroucnější diky předně J. Excel- 'Š8
s | lenci nejdůstoj. pánu biskupovi Dru. ýosefu Doubravovi| R
2 za vykonání posvátných obřadův i za tklivou promluvu, i
BS oceňující tak vřele zásluhy zesnulého. Za' vedení konduktu |

Me| vsdp. prelátovi gener. vikáři Dru. Janu Soukupovi. |

% Rovněž uctivě a srdečně děkujeme skovutnému sboru © ěě
VB | profesorů theologie, ostatnímu četnému veledůstojnému :

a duchovenstvua klášteru Želivskému,zastoupenémudvěma ©8
ji | dpp. kapituláry. Povinnou,hluboce oítěnou vděčností| jeme © Mě

zavázáni slovutným zástupcům sboru důstojnického, nižadů
politigkých, soudních, autonomních, ředitelů škol, městské
řady, ctihodným školským sestrám a wšem těm, kteří
jakýmkoli způsobem snažili se náš hol zmírnit. —— 

í Upřímný náš dík platí slov. pp. MUDru Honzákovi
- a MUDru Zippemu za pečlivé a obětavé ošetřování. —

Za všeckyslužbyvřelésoustrastia tásky*bitu
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| "stonásobně i
Kathedrální ka itola : |vHradciKrálové

jménem svým i za příbuzenstvo. .

| Malitel:Politickédružstvo tiskvé v BiraécíKrálová. —Vydavatel a zodp. redaktor: AmtonínPeebmen. —Tiskem Biskupskéknihtiskárny vHradci Králová:



Průběh války.
Bojiště východní. Proti rakousko-uherské

frontě v Polsku na Nidě útočili Rusové v po
sledním týdnu velice prudce, ale všecky jejich
pokusy o proražení skončily bezvýsledně. Ru
sové před palbou našeho dělostřelectva museli
ustoupiti, čímž připravena naší pěchotě půda
pro další útočný postup. Rovněž na dolním
Dunajci naše dělostřelba odrazila útoky ruské
a způsobila Rusům značné škody. A úřední
zpráva ze dne 18. ledna oznamuje, že i severo
východně od Zakliczynu byli Rusové donuceni
k ústupu. Ústup ten provedli v nepořádku a
v opuštěných posicích zanechali mnoho pušek
a střeliva. V Karpatech, kde cesty mrazem
ztvrdly, začíná býti zase živěji. Rusové byli

„snenáhla zatlačení až k hranicím; před průsmy
kem užockým se opevnili. — V- Bukovině Ru
sové savéposice drží, ale do průsmyků marně
ge pokoušeli proniknouti. — Německý hlavní
stan pak oznamuje, že útoky v Polsku západně

od Visly činí pomalupoby Prudké rusképrotiútoky severovýchodně od Rawy byly od
raženy za nejtěžších ztrát Rusů. Zároveň od
raženy ruské útoky ve východním Prusku na
branicích, jihovýchodně od Gumbinnen a vý
chodně od u V severním Polsku pokusili
se Rusové proraziti u měst Radzanóva,Biezunu
a Sierpce, byli však za těžkých strát vršeni
zpět; západně od Visly a východně od Pilice
je situace celkem nezměněna. Útokem na vý
shodní Prusko chtějí Rusové zmašit útok proti
Varšavě. Pozoruhodno, že vrchní velitel ruský
velkokníže Nikolajevič zvláštním rozkazem ozná
mil podvelitelům,že je bude volati k sodpověd
nosti za hromadné vzdávání se vojska a za 0
pouštění posic.

Bojiště západní. Na této frontě došlo zase
k většímu boji. Úřední zpráva ze dne 16. t m.
ohlašuje, že severně a severovýchodně od Sois
sonu jest severní břeh řeky Áisne Francouzů
prost. Německé vojsko v nepřetržitém útoku
dobylo míst Cuifies, Crouy, Bucy le Long, Nissy,
Vauxrot a Verreřie. Německá kořistza tříden
ních těchto bojů činí okrouhle 6200 zajatých,
14 děl, 6 strojních pušek a několik revolvero

„vých děl. Na bojišti naleseno více než 4000
mrtvých Francouzů. Ve Flandrech se z obou
stran bojuje pouze děly a také na ostatní frontě
střídají se prudké dělostřelecké, zákopnické a
minové boje. — V noci z 19. na 20. ledna
podnikla německá létadia útok na opevněná
místa anglického východního pobřeší. Vrhány

pony s výsledkem. Anglická střelba na létadiayla beze všeho účinku.
". © Turecká válka. Na Kavkaze po bitvě
u Šarykamiše musili Rusové ustoupiti k Tiflisu,
čímž rozptýleny jsou zprávy - ostatně již i
z Petrohradu vyvrácené — o ruském vítězství
u Šarykamiše. V Persii odňali Turci, spojení
s domácími kmeny, Rusům městoTobris.—Útok
na Dardanely francouzským podmořským člu
mem »Saphire'se-nezdařil; člun se potopil a
posádka jeho zajata.

Politický přehled.
Zvýšení zemské přirážky. Na za

kročení Švazuněm. majitelů domů v královatví
Českém, že zvýšením zemské přirážky bude no
vě zatížen majetek domovní a nepřímo i nájem
níci, sděleno mu Zemskou správní komisí, že
zemský rozpočet byl už vládě předložen a že
usnesení na zvýšení zemské přirážky nemůže
býti změněno, poněvadž příjmů ke krytí zem
ské potřeby lze docílitů pouze zvýšením zemské
přirážky. — Potřeba zvýšení příjmů vyplývá ze
zvýšení dočasných přídavků učitelských, ze
zmenšených příjmů následkem války a z úbyt.
ků, jež se dostavují v důsledcích přikazovacího
zákona. Dále slouží nové příjmy ke krytí ještě
váznoucího kontokorentního dluhu u vlády v
obnosu 27 mil. korun, Zemská půjčka je tento
kráte naprosto vyloučena.

Jubileum punktací. Dne 18.ledna
minulo 26 let ode dne, kdy ve Vídni za vlády
hr. Taaffa byl podepsán protokol o dohodě, na
níž se usnesli zástupci konservativního a ústa
vověrného velkostatku, české strany národní a
německé strany liberalní. Usnesení konference,
punktaof. došlo však souhlasu pouze v obou tá
borech velkostatkářských, u české strany národ
ní (Staročeské) a německých liberálů. Z punkta
oí uzákoněno pouzerozdělení zemské školní ral
dy a zemědělské rady ve dva odbory, český a
německý, pak rozdělení senátů u českého vrch
ního zemského soudy. vněmecké a česko-ně

„M o

Proti štváčům v Italii. Dle»Kóln.
Ztg« kardinál Gaspari vyjádřil se vůči žurnali
stům, že ti, kdož ženou Italii do války, přoka
zují jí velmi zlou službu. Zahajovat válku, do
kud nebyla napadena celistvost Italie, bylo by
neštěstím a zločinem ...

národa přece velice. K tomu velice přispěla o
kolnost, že mezinárodní zásady nejsou nyní vál
číoími státy (trojdohodou) uznávány. I když ne
utralita může býti zachována, musí býti přece
učiněny mocným způsobem přípravy k obraně
země a k úlevě hospodářských vlivů války.

Francie vydá majetek Rakušanů.
Amer. velvyslanectví v Paříži upozornilo vládu
francouzskou na osud příslušníků rakousko-u
herského mocnářství, zadržených v koncentrač
ních táborech anebo vypovězených do Švýcar
ska, jichž majetek ve Francii se nalézající byl
dán pod sekvestraci a kteří si přejí nabýti svých
věcí zanechaných v hotelích anebo ve stálých
bytech ve Francii. Na to francouz. ministerstvo
zahraničních záležitostí oznámilo, že příslušné
francouzské úřady dostaly rozkaz dle možnosti
povoliti vydání součástí oděvů a prádla, jakoži
jistých movitých věcí.

Spor mezi Anglií a Spojenými
Státy. Protest Spojených Slátů sereroamerio
kých proti zneužívání převahy na moři se stra
ny Anglie a porušování práv neutrálních států
nebyl odpovědí Anglie nikterak vyřízen. Anglio
ká vláda nechce se totiž zříci svého dosavadního
stanoviska prohledávati obchodní lodi s vlajkou
neutrálních států, nedopravují-li kontraband neb
takový náklad, jenž jest určen do neutrálních
zemí hlavněza tou příčinou, aby byl zaslán od
tamtud do států nepřátelských, zejména do Ně
mecka. Ale Anglie trvá i při tom, že takové lod
ní prohlídky nelze vykonávati na širém moři,
nýbrž že zadržené podezřelé lodi musí veplouti
do některého přístavu anglického a tam podro
biti se nařízené prohlídce, ať jest jejich náklad

——

Akce soc. demokracie.
V prosinci m. r. usnesla se v Paříži 80e.

dem. skupina sněmovny jednomyslně hlasovati
pro válečné úvěry a šestiměsíční zatímní roz

t.
Vůdce bavor. soc. demokratů 81.Volimar,

říšský a zemský poslanec, prohlásil tento měsíc
v rozmluvě s redaktorem »Nat.Tydende«: »Nyní,
kdy Německo je z venčí ohrožováno, musí být
vnitřní účtování přerušeno a odloženo na přízni

vějil dobu. Prozatím je německý národ ve savéjednotnosti veden neochvějnou vůlí, aby hájil
vlast, jéjí neodvislost a kulturu proti nepřátelům
a nepopřál si odpočinku, dokud tito nebudou
poraženi. Není jediného Němce, jenž by nechtěl
přinést velké oběti, požadované od něho, aby
tohoto cíle býlo dosaženo. Pochybuje-li kdo o.tom,
bude' zklamáh,« a

- O nynější situaci soc. demokracie uveřejnil
moravský orgán českoslov. 200. demokracie ú
vahu, která byla pak přejatai »Právem Lidue«.
Praví se v ní: »Pro příslušníkyčeskoslov. 800.
demokracie néní dnešní krise internacionály ně-,
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čím novým. A z příslušníků naší strany nebude
se nikdo jistým uvojněním jejích dosavad
ních zák „pozádíazatm. N ..

m vystybo! v infaraafionále přišě
vali jemeof lat guehovní ujejí po ,
vnášeli doní br o jejichý důležitosti A, 0
právněnosti poc. Aamokratyvšegh zem jší

válka názorně poydila. Názory paňí pie yotázce národnostní autanomie representovalyv in
ternacionále nepatrnou, osamělou menšinu. Ale
právě tato osamocanosk,výlučnosk, umožňovala,
že jeme zevrubnězkoumali jejípoda tu, že jsme
k ní stáli v poměru kritickém, Šímž neříkáme,
že bychom byli cítili méně mezinárodně. Na

opak, když jeme řemýsleli ospiob odlišnýchnázorech, shledali jeme, že naše pojetí inter
nacionály je vyšší, prohloubenější. My o někte
řých nedostatcích této organisace nepochybovali
a věřili jeme, že z ní vyroste cosi nového, lepšího.
My jsme v internacionále bojovali pro národ
nostní rovnoprávnost a proti nezdravým Centra
lisujícím proudům. A my dnes cítíme, že jsme
pracovali na krystalisování idel, které po uza
vření míru nabudou vážného vlivu při úpravě.
příštích poměrů.«

Pařížský soud válečný odsoudil jedacho
záložníka na měsíc do vězení za to, že zvolal
z hněvu nad odepřením dovolené: »Áť žije so
eiální republika! Ať žije internacionála'« — To
hle přece nebylo aspoň ve Francii žádnou vele
zradou. Vždyť přece již v tomto století se vy
střídala ve Francii na ministerských křeslech
celá řada 800.demokratů; nyní zasedají ve vládě
zcela rozhodní socialisté dva a jiní ministři jsou
svým smýšlením soo: demokracii velmi blízko.
Proto také tisk socialistický dokazuje, že to
zvolání naprosto nebylo pobuřující, že přece

sociální republice ee hlásí sami ministři. Nej
zajímavější přitó -aféře jest to, že týž vojín ne
byl trestán za to, že dal svému představenému
šťulec.

Jak německá tak francouzská a belgická

po demokraciejest rozhodně pro válku až doonce, pro vyčerpání všech finančních nákladův
i jiných prostředkův. +Tagc sděluje: »Socialističtí
poslanci francouzští měli 15. t. m. v budově
pašížeké sněmovny schůzi, jíž se eúčastnili fran
oouzští ministři Sembat a Guesde a belgický
ministr Vandervelde, který tam předložil návrh
anglických a belgických socialistů, aby v případě
potřeby byla svolána společná rada zástupců
socialistických skupin spojenců, aby prozkou
mala podmínky pro další vedení války,

a. p
Kulturní jiskry.

Stoleté nÁrozeniny proslulého dějepisce
dra. Fr. Bedy Dudíka připadají.na den 29.
Jedna. Tento učený benediktin rajhradský naro
dil se v Kojetíně, po přípravných studiích vstou
pil do rajhradského kláštera a stal se profeso
rem na brněnském lyceu. R. 1844 počíná jeho
historiografická činnost. R. 1847stal se zemským
historiografem moravským Roku 1851 podnikl

Švédska, pátraje tam po knihách, kte

— Feuilleton.

Generálbez vojska.
Mimo veselohru »Světapán v županu« napsal Ém.

Bozděch ještě jinou, taktéž ze života Napoleonova vá

Napoleon, vyznamenav se při dobytí Toulonu, kam se
uchýlili poslední povstalci z jižní Francie, byl jmeno
ván brigádním generálem a mět od dělostřelectva býti
přeložen k pěchotě armády na západě. Nepřijal však

tohoto vyznamenání a tak žil nějaký čas v Paříži bez
přikázané služby, byl teďy vskutku »generálem | bez
vojska<. V té době seznámil se s Josefinou, vdovou po

generálu beauharnaisovi, kterou pojal také později za
choť. A o tom právě jedná veselohra Bozděchova. Na

poleonovi dostal se náhodou do ruky kord krásně pra
covaný, s nápisem »Oenerál Alexandre de ©Beauhar

tinx. Eagsa přichází k Napoleonovi pro tuto rodíšnou
památku, za ním přichází i Josefina, jest dojata pozar
ností generálovou, neodmítá jeho sympatie a stává se
kgnečně jeho choji. A poněvadž má veliký vliv na prv
iho direktora republiky francouzské Barrasa, dociluje

svou přímluvou, že Napoleonovi jest svěřeno velitelství |
mad, francouzskou armádpu v Itahil. Potud veselohra
Bozděchova, která ani dikčí ami stavbou prvější vese
fohře se nevyrovnává,
f, Avšak kniha »Napaléog jntime par Artkar Lévy«,

p,níž zde byla nedávno zmínka, rozhodně tuto spojitost
popírá. nazývajíc ji básnickou legendau, Ani,v mám

meč žádné role. | Manželství Napoleonovu jest v oné
věnována kapitola II. Nebude snad nezajímavo

sněbču některé podrobnosti.
„ „Myšlenkou na manželství vážnězabývat se Napole

„JjiEod r. 1794 vida svého staršího bratra Joseta
„ženatěké„s Jelil„Glary,děařon. byšnlšho. obe|

jodníkav Marielile. Vsalonech MimedeTaliien spat

sluhou cenných rukopisů roku 1878vlasti
naší v b Boku 1800 počal vydátnti dějíny
Mojavý iva | jazyce m a pak němec

m Ma na vů nastřá6

rského mateřiálu. Řepaalí Dudíktím celou fadu studií, jakož i roku 1860
jtiku pramený »Mihrens Gesohichtsguellen«

jinyMoravyvableden k studiu široce založe
pu dospěly pouze k r. 1950. Významny jsou

ke Dudíkovy »Dějiny knihtiskařství na Mora
br (s r. 1876.) R. 1877 uveřejnil svouLpráci ošegkých knihách a rukopisech po Karlovi ze

Žerotína, jež se nacházely vo Vratislavi. Jméno
Dudíkovo byloctěno daleko sa hranicemi. Učenci
švédští právě v novějším čane vzdali historické
práci Dudíkově nadšený hold. Učený ten mnich
v fadě důmyslných úvah osvětlil starobylé ú
stavní, církevní a sociální poměry moravské a
snesl velký materiál k dějinám numismatiky,
knihovnictví a knihtisku. Dudík byl též osobou
velice oblíbenou u panovnického dvora.R. 1806
odebral se v družině arciknížete Albrechta na
italské bojiště, odkud vydával články o válce.
R. 1869 přibrán do družiny cís. Frant. Josefa I.
při cestě do Orientu. — Po celý svůj život byl
povahy nezištné a skromné, vynikal vřelou lá
skou k domovině a lidumilností. Zemřel roku
1890 u věku 75 let v klášteře rajhradském.

Při té příležitosti vhodno se zmíniti, že
právě sto let před smrtí Dudíkovou zemřel
proslulý otec kritického českého dějepisu Ge
lasius Dobner, jehož dvoustá ročnicenaro
zenin připadne na r. 1919. Pilná, podrobná jeho
práce a kritika svědčí o duchu gigantickém.
Netoliko svým kritickým pérem vymýtil z čes
kých dějin celou řadu bájí, ale shromáždil i
ocenil velikou spoustu dějepisného materiálu,
z něhož čerpali hojně historikové pozdější. Za
ložil novou osvícenou školu českého dějezpytu.
Dobner byl rektorem piaristické koleje pražské.
Jeho obrovské zásluhy o kritický nějepis oceňují
se v letech nynějších ještě nadšeněji než před
stoletím. :

Rozhodnutí říšského soudu o povisnosti
školních dtek k účasti ma n-boženských
úkonech. Říšský soud rozhodl 16. ledna defini
tivně v záležitosti Františka Pucholta ve Vys.
Mýtě, který byl odsouzen okresní školní radou
k pokutám peněžním, protože se vzpíral posílati
svou dcerušku, školou povinnou, k vykonávání
háboženských úkonů. Zemská školní rada pro
král. České zamítla stížnost Pucholtovu proti
rozhodnutí okres. školní rady vysokomýtské,
načež Pucholt podal stížnost na říšský soud ve
Vídni pro porušení státními základními zákony
zaručené svobody svědomí a náboženství. Zem
ská školní rada namítala proti stížnosti, uvádě

pob že neexistuje ani zákona ani nařízení, jimižy rodiče mohli býti donueeni přidržovati své
děti k vykonávání náboženských úkonů, že ná
boženské úkony jsou součástkou vyučování ná
boženství a že tudíž školní děti jsou povinny
obcovati vykonávání náboženských úkonů. Říš
ský soud vydal rozhodnutí tohoto obsahu: »Po
rušení ústavou zaručených práv o svobodě víry
a svědomí, pokud se dítěte týká, ae nestalo,

řil vdovu Josefinu de Beauharnais, starší sice o 6 let,
avšak, jak dí Marmont, zamiloval se do ní celou silou
svého charakteru. Josefina byla vysoké postavy, kreol
ka, roztomile,redbalých pohybů, pleti tmavší a zvlášť
roztomilý výraz spočívaí ve velkých modrých očích
s dlouhými řasami. Sňatek konal se 9. března 1796. Z
přirozené marnivosti učinila se Josefina při úředním
protokole snubním o čtyry roky mladší, Napoleon z de
likátnosti k ní o rok starším. A již 1'. března, tedy dva
dni po sňatku. musel Napoleon odebrati se k armádě
do Italie. Těžce nesl odloučení od milované ženy, píše
M doplsy překvpující něhou, avšak nedostává stejně
žhavých odpovědí a zaráží se nad její chladností. Její
odpovědi byly dva neb tři řádky a vždy předstírá v
nich nějakou nemoc, aby oddálila svůj odjezd za man
želem do Italic. Není však vyhnutí, musí se konečně
vydati na cestu. Marmont byl vyslán vstříc až do Tu
rina a doprovází ji do Milána, kde jest pro ni připraven
palác Serbelloní. Napoleon píše 2 bojiště listy plné“ lá
sky: »Věř, že nemohu míti ani jediné myšlenky, jež by
se tebe netýkala . . .«, »Toužím zvědětí, co číníš a jak
se ti vede. Byl jsem v méště Virgilfově, na břehu jeze
ra (OGardského),za stříbrného svitu luny a nebylo oka

Ztratil
jsem tabatěrku, prosím tě, vybeř mně nějakou, dej něco

hezkého na pi vyrýti, s ozdobou tvých v'asů, Tisíc po
Ubké tak horkých, jak ty jsi chladná . . .« Josefina však

stojníky, nebývá nouze. | Docházají výčitky: »Ty jsi
mně, vábec nepsala. nemiluješ svého manžela; víš. ja
kou radost činí mu tvé dopisy a nenapíšeš mu' ani šést
řádkůnazdařbáh!., P.

Napgleonpříspěchá. konečně, z pole do Milána, a

tomu však stalo se porušení těchto práv pokud
; ice ; dž

Kg pe lac le drnond prda dk
tskými úkony a váním sábobenství

Nátlak na otce. může býtvykonáván výlučně
Jen pokud se jedná o ýýtdování náboženství,

pro nade na otce v příčině účasti dítěte
na návět ogtela soháší zákonný podklad.«Fantastické domačaky empirickou vě
dou? Ti, kteří vytýkali katolictvu slepou víru,
sami poslušně věřili nejdivočejším výmyslům.
Materialisté, kteří jiným občanům odporučovali
vědu empirickou (nauku plynoucí z očité zku
šenosti), skláněli svá čela před celým předivem
vratkých bájí. Docela základní poučky materia
lismu, z nichž se vyvíjel celý dlouhý řetězce

další vědy, byly vzaty z říše domněnek nedokázaných. Tyto básnické předpoklady byl
na pyšném pochodu po celá desítiletí,ačkoli
pokusy o důkazy selhávaly stále určitěji, Tomuto
očividnému klamání lidu dávalo se směle ná
zvisko vědy. Ale empirická věda skutečná ne
toliko usvědčovala darvinismus a materialismus
jiného drubu z bezdůkaznosti, nýbrž docela po
stavila proti pohádkám jasná fakta, jimiž klam
byl zřetelně usvědčen. Jak veliké dokumentý
proti materialistickým výmyblům objeveny na
př. vitalismem!

Materialisté tvrdili, že již objeveny určité
stopy existence pradávného pithekantropa (opi
čího člověka, dokazujícího vývoj lidského poko
lení z opic). Proti podezřelému »praotci« lidstva
hned se ozvali vážní učenci, dávajíce mythického
patriarchu na zasloužený výměnek. Ale darvi
nisté sváděli drobné boje dále. Konečně nyní
v orgáně vědeckého spolku »Kepplerbundu« dr.
Platz podrobil důkladné kritice vývody obou
táborů a dospěl k tomuto výsledku: »S tím
pithekantropem je všechno nejisté. Je pochybná
jeho existence, je pochybná jeho přímá chůze.
Jisté jest jenom to, že —jestliže skutečně žil —
spadal život jeho do období mladšího diluvia,
tedy do doby, kdy člověk už dávno byl obyva
telem země a zvláště kolonistou evropského zá
padu. Proto nemohlo toto vybájené zvíře javaj
ské býti praotcem člověkal«

Orozpravách náboženských praví dr. J. Guth
ve »Společenském katechismu<: >V hovorech ná
boženských buďte zejména dívky a mládež vůbec
opatrny; horlivost, s kterou se jejich nezkušenost
pouští do řešení nejtěžších otázek životních a ná
boženských a která by také jiné chtěla pro sebe
získati, působí na lidi vážné a zkušené jako něco
prostoduchého, po případě nevážného... Čím
kdo vzdělanější, jest i liberálnější. Žádáš-li volnost
pro mínění svoje, musíš ji dáti i názorům jiných,
jak v politice, tak v náboženství, tak v umění.«

Významno, že moderní velikáši nezralé mlá
deži dovolovali volnou kritiku o dogmatech nej
složitějších s největší radostí. Nepoučili mladíky,
kolik učených odborníků, ba celých filosofických
a náboženských komisí o příslušných článcích ve
dli nejdůmyslnější šetření, aniž mohli dogma za
vrhnouti jako nějaký náboženský omyl. Neřeklo
se, jak velikého učeného aparátu jest potřebí, než
některý badatel v těch věcech se propracuje k

obavami, vždy však odpouštěl s oh'edy na své vojenské
poslání a na své dobyté vavříny: na bojišti vítěz a
doma klaman“ manžel! Uzavíral a skrýval svůj žal v“
sobě samém.

Po skončeném tažení v Italii vrací se Napoleon do
Paříže, aby příštím rokem podnikl výpravu do Egypta.
Josefina zůstala ve PFrancij. Byla-li vzdálenost mezi
Egyptem a Francií veliká, stáva'a se úměrně | nesrov
nalost mezi manžely vždy povážlivější. Napoleon ne
měl pouze podezření, měl dosti důkazů. Sotva přibyl do
Kaira, plše bratru Josefovi: »Mám mnoho mrzutostí v
domácnosti... Starej se, abych měl nějaké venkov
ské sídlo posvém příchodu; chci tam stráviti zimu a
uzavříti se pro sebe; protiví se mí jíž lidská povaha. .
A po nedlouhé době na základě zpráv z Paříže obdr
žených pln hněvu volá k příteli z mládí Bourriennovi:
»Mě tak klamati! | Je-li vinna, jest zapotřebí dáti se

rozvésti na vždycky! Nechci být na posměch všem za
halečům v Paříži! Budu psát Josefovi, on uskuteční
rozvod. Više sám Joseflině též o rozvodu a při návratn
svém nechce ji ani spatřit, chovaje pevný úmysl roz
vod také provésti. Dává se však přece uprositi, jeto
veřejné postavení -- stává se prvním konsulem — dik
luje mu tuto oběť. Nevidí-li ve své ženě již idedls
prvých dnů, nenaše!-i v manželství kouzla vzájemáé
lásky každým cnem se obnovujícího, chce aspoň dle
zděděných tradic míti slušný rodiňmý krb, občanský v
pravém smyslu. Nepřestává proto býti k Josefině pří
větivým a pozorným, chtěje ji i ostatní kolem sebe vt
děti spokojené. Toho znění jseu také všechny listy, jež
M posílá z válečného pole v Německu. | Josefina změ

ctťujíc dobře svůj vlastní. prospěch: čím výše stoupá

»Přichází kurýr. jehož Bertbler vyslal. da Janova., Ne
měla jsi anl'čase pěáti mě, chápu to snadyo. Zábrntňa
zábavami, ublížila by's sobě přimésti mně tu nejmenší"oběť„©

l
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Den korunovace se přiblíž. Ani zde nezaposíšk
Naplolosn| věsěvsti: potkedyhloštsvé Josiřisě,:Máčžak:W

c! přichlní



úsndku slortečně samostatnému. Jakpečlivě při
takových příležitostech 'se zkoumá historie, sóciál
mí a kulturní poměry, jak dlouho se sruduje duch
původních textů bible, knih sv. otců atd! Ale
mladík osmnáctiletý dovedl luštiti jediným pfe
metem problémy nejsložitější. K původním pra
menům učených theologických nitek vůbec pří
stupu neměl, pro skrovné vzďělání by jim byl aní
nerozuměl; ale přece jenom pro ten případ se mu
poskytla dokonalá amnestie od veškeré vědy

opravdu experimentální. 3 ——OÚ
„Za válečného ruchu.

Sv. Otec nařizuje madlitby za mír. Pa
pež nařídil dekretem, aby v určitých dnech byly
Šteny specielní modlitby se zvláštní formulí za
mír. Ve všech metropolitních kostelích, kathed
rálách a farních kostelích Evropy mají býti
štehy 7. února, v kostelích jiných zemských
dilů 21. března (květná nedělej. *
1 Oísaě zvýšení podpor rodinám vo

jině zajatých a pohřešovaných. Nejvyšším
rozhodnutím Jeho Veličenstva z 30. prosince
19[4 zvýšeny od 1.ledna 1915 po dobu válečnou
podpory: 1. rodinám zajatých gážistů a gážistů
aspirantů byla běžná sustentaco zvýšena na dvoj
násobnou míru normálně příslušícího obnosu;
A rodinám zajatých poddůstojníků aktivního
stavu povoluje se přídavek k rodinným požitkům
ve výměře sustentace 30 K měsíčně pro man.
želku; 3. schvaluje se rodinám pohřešovaných
gůžistů a gážistů aspirantů další vyplácení běž
né sustentace v jednoduché výměře a 4. rodi
nám pohřešovaných poddůstojníků aktivního
stavu další vyplácení běžné sustentace pro ženy
a děti, pak potřeb pro osvětlování, vaření a to
pení pro celou rodinu. Dále zmocňuje se mini
sterstvo vojenství, aby učinilo další žádoucí o
patření. — Vydáno též ihned příslušné prová
děcí nařízení.

Francouzské nesnáze. Minist. předseda
Viviani ve schůzi senátu vystoupil proti návrhu
senátora Delahaye na odročení debaty o vyučo
vání na vyšších učitelských ústavech i o všech
ostatních zákonných osnovách. Delahaye prote
stoval a tázal se: »Chcete za nynější doby opět
počíti s neužitečnými debatami a znovu vydati
se v šano zbytečné parlamentární žvanivosti?
Víte, že země není s Vámi. Parlamentní kontrola
jest pouhou frásí.« Dlouho trvalo, než spor po
někud urovnán.

Sněmovní skupina soc. demokratů vyzvala
vládu, aby se povolila větší svoboda tisku aspoň
v těch záležitostech, které nejsou povahy čistěi
vojenské anebo diplomatické. — Za předsednictví
senátora Dupuya také členové parlamentu stavu
žurnalistického se usnesli požádati Vivianiho,
aby povolil svobodu tisku.

Pichon dovolával se pro Francii japonské
pomoci; posláni do fronty i mužové42 až 4óletí
a konečně i I7letí mladíci povoláni ke službě
válečné. To všecko svědčí o tom, že se vede
francouzskému vojsku stále hůře a že jeat po
třebí, aby každý zdravý Francouz osvědčil obě
távou lásku k vlasti. Ale byrokratická paní Pro

císař do pokojů císařovny, starostliv o oblékání její;
sám zkouší diamantovou korunu vhodně posaditi na její
hlavu.

Jiné však cbtíže objevují se opět na povrchu. CE
sařovna jest velmi inarnotratná, nedovede se mírniti ve
svých vydáních. »Měla nestýchaný nepořádek ve svých
peněžních záležitostech, dí Sismondi. Jednoho dne na
chází Napoleon deficit jednoho milonu v jejím rozpoč
tu. -Za mizerné fintěnf!« volá v hněvu, -nechatí se 0
krádati podvodníky! Bude zapotřebí zakázati jistým ob
chodníkům vstup do domul« A dal také skutečně mo
distku slečnu Despréaux potrestáti domácím vězením
na několik hodin.

To' všechno byly však pouhé mráčky. Josefina vi
děla dobře, že daleko větší mrak vystupuje na obzor a
že z něho najisto blesk vyšlehne. Tímto bleskem byl
motiv politický. Napoleon stal se doživotním konsulem,
voleným císařem s dědičností. Nemělo-li nastati přeru

šení ve výkonu nejvyšší moci. bylo potřebí, abý Napo
leon měl dědice. Majorita francouzského národa oci

fovala se v obavách, že po Napoleonovi rozzuří se
znova hrůzy revoluční a nastane opět vpád nepřátel.
Kníže Meterních oznamuje r. 1807 na vídeňském dvoře:
-Záležitost nového manželství nabývá -——jak se zdá —

každým dnetn jistoty. Hluk o tom je všeobecný. císařov
na sama vyjadřuje se o své rozluce tak povýšeně, že
by bylo nesnadno toho nevěřiti.« A přece onen oka
mžik byl pro ni nezměrnou bolestí. Bylo to po večeří
dne 30. listopadu. -Nosila se káva«. vypravuje očitý
svědek de Bausset, -Napoleon béře si sám koftik z pod
nosu od pážite, dávajc znamení, že chce býti s císařov
non sám. Náhle sipčím ze salonu císařova zoufalý vý
křik glsařovny Josefiny. Stál jsem poblíže dveří, když
Napoleon sám otvírá dvéře a vida mne dí živě: Vstup
te, Baussete, a zavřete dvéře! — Vstoupím do salonu a
vidím císařovnu níftaženou na koberci, vyrážející křik
a nářek srdcervoucí . . .« © Omdlelou císařovnu bylo
nutno odnésti do jejích komnat a přivolati lékaře Cor
visarta. Oficielní rozluka přovedena 15. prosince 1800
večer, císař acísařovna upřítommosticelé rodinycí

“

tekoei su takých uškjch okolnostibere ve
Francii zhýčkané míláě ] pod ochranný plášť.Veliké množství statných mužů pod protekcí

službách zcela bezvýznamných, které zastanou
snadno čtrnáctiletí chlapci — jen aby se vyhnuli
německému dostřelu. Sám Clémenceau ostře kri
tisuje takové nedemokratické protekcionářetví
a tvrdí, že by se daly lehce sestaviti z ukrytých
zcela zdatných lenochů dva armádní sbory. Rov
něž pověstný Hervé v »Humanité« brojí proti
takovým chytrým, ale nespravedlivým výsadám.
Ovšem odvedení katoličtí kněží musí vesměs do
fronty. Kancelářské útulky se otvírají výhradně
pro zhýčkané chráněnce zednářstva,

Teorie ovšem liší se ve Francii značně od
prakse. Známý spisovatel Pavel Sabatiere obdr
žel pozvání k mírové konferenci v mezinárodní
komisi pro badání o ov. Františku z Aasisi. Li
berál Sabatiere sám sepsal život tohoto světce;
v příslušném spise na výsost chválil trpělivost
a mírumilovnost sv. Františka. Ale francouzský
autor knihy nyní rázem zapomněl na zásady,
jež hlásal před válkou. Odpověděl na pozvání
zcela odmítavě a vyznal váčnívým způsobem,
že jest pro boj až na nůž. Prohlásil slovo mír
ve francouzských ústech za zradu; myšlenka na
zastavení té války, vedené za národní ideály,
by prý byla známkou zrůdnosti. Prý sepoužije
proti nepříteli poslední pušky, posledníhomuže.

Ale — jest otázka, kolik mužů sežene

Sabatiere ň k poslednímu zápasu, když jiždyní velké davy franoouzských mužů tak ná
padně před puškou prchají. Lehce něco hlásat
— bůře však zapálit oheň nadšení tam, kde
zednářskými praktikami i malé jiskry patrio
tismu udušeny. ©

Mikado souhlasí s návrhem sv. Otee.
»Osservatore Romano« uveřejňuje znění tele
gramu, který mikado zaslal papeži jako odpověď
na návrh o výměně k vojenaké službě nezpůso
bilých válečných zajatců. Mikado praví: Připoju
jeme se z hloubi srdce k pocitům, jimiž je Vaše
Svatost proniknuta, a pokládáme si za čest ozná
miti, že je takó naším nejživějším přáním, co
možno nejvíce zmírniti útrapy války. Současně
považujeme za vhodné Vaší Svatosti oznámiti,
Že nyní ani jediný z našich vojínů není v ne
přátelské zemi držán jako válečný zajatec a
spolu ujišťujeme, že se všemi zajatými nepřáteli
v Japonsku se nakládá nejblahovolnějším způ
sobem.

Z osudů vojenských kněží na poli vá
Ječném uvádí »Korresp.Blatt far d. kath. Klerus«
tyto zprávy: Akt. polní kurát P. Valentin Rož
m an zemřel následkem zranění; dr. Sch wan
nel, O. M. J. (diecese litoměřická) padl na bo
išti; zemřeli: polní kurát v záloze Štěpán Gra
enschweiger (diecese sv.-hypolitská)na

úplavici a řecko-katol. akt. polní kurát Felix
Sozurko ze Stanislavě na choleru. Zranění
byli na bojišti: Akt pol.kurát. N. Mintscbek

z Gorice, akt. pol. kurát Václav Peer (88.pěěpluk). V zajetí jsou akt. pol. kuráti: Josef Ra
šek z Plzně, JanVeselý z Vídně, Stanislav
Gawel z Řešova, Josef Vymětal z Rivy,

sařské a nejvysčích hodnostářů korunních podepsali akt
zrušující jejich manželství. »Císař«, dí Motlieu, »nebyl
méně dojat než alsařovna; plakat do opravdy.« Josefina
odebrala se potom na zámek Maimaison, podržela ná
zev i hodnost císařovny a požívala roční renty dvou
milionů, později zvýšené ze dvou na tři Ministerské ra
dě nastávaly nyní starosti o volbě budoucí císařovny.
V úvahu přišly princezny dvora ruského, rakouského
a saského. N2 základě daného pokynu zaklepal Caulain
court, velvyslanec v Petrohradě, na dvéře... Čar
nebyl proti lomu, avšak carevna matka váhata ....
Byv odmitnut. obrátil Napoleon zraky své ke dvoru
rakouskému a uchopil se celé záježitosti sám. Na plese
u arcikancléře Cambacérés táže se náhle kněžny Met
ternichovy: »Myslíle, že arcikněžna Marie Louisa při
jala by mou ruku a že císař dal by své svotení?« A

dává: »Pište svému manželovi a zeptejte se, co 0 o
tom soudí.. A dvůr rakouský, bera v úvahu všechny
důsledky politické. dává své svolení.

V zassoupení Napoleona přichází maršálek Berthier
do Vidně se snubním darem. Mezi jinými-dary byl to
náhrdelník v čeně 900.000 franků, náušnice v ceně
400.000 franků. obraz Napoleonův zdobený 16 diamanty
v cené 60.000 iranků. Nešetřil tedy Nápoleonnikterak
projevuje přízeň své snoubence, jejíž věno nebylo větší
nad 500.00 iranků.

Sňatek v zastoupení slaven byl ve Vídni 11. břez

stu do Francie. Napoleon dovedl ocenití pocty, jež se
mu dostalo vyslyšením u jednoho z nejstarších panov
ničkých rodů vůbec. © vzrušené jeho mysli píše král
wůrtemberskémudcera jeho Kateřina.provdanáza Je
ronyma. bratra Napoleonova: »Nikdy byste nevěřil,
drahý otče, jak je zamilován do své budoucí ženy. Dal
zavolati' si krefčího | obuvníka, aby se oblekl s nej

terých bychom si'aní vy úsit-jí něpomysišií.«
Napoldon:zatlí

om krok za krokein dvorní ceremonie Bylo stanove

z Rovereds, Gustav Sumeau z Lince Akt

fecko-katol.polní kuráti: Antonín Lomnick iz Jaroslavěa VladimírSsdovský z Přemyšlů
Zál. polní kuráti: Josef Sehorr z Průgartan
(Tyroly), internován v Daurii na Bajkal. jezeře,
dr. Karel Drexl z Vorarlbergu (inter.na Sbifi)

Raimund Lux z Vídně(inter. v Krunojenk,Albin Mydlarz ze Lvova, Jan Herkner N.
Šeďa Nezvěstní jsou: Akt. palní kurát Rajm.
Bratosič od dom. pěš.pl. č. 5, Jan Ukřeja,
zál. pol. kurát, kněz diecose Ivovské, a zál kuřát
Julius Badoinský, řecko-katol.kněz ze Stani
slavě. Zraněn | v zajetí seměbran. pol. kurát
Fr. Kantor z Vídně;nezraněn zájat byl na

jižním bojišti a internován v Niši zeměbr. pól.urát P. Miroslav Hůlka, O.S.N. ze Strahova.
V ruském zajelí jsou ještě zeměbran.pol. kuřáli
Frant. Eder (Sv. Hypolit),Vladimír Cepuder
a řecko-katol.kněz ÚnuficioHadciewyoz

Pro Červený křiž, sirotky po padlých vojinech a ne
zaměstnané dělnictvo zaslali ma Zeltský sváž kalů.
Orla v Nradci Králové: Odbočka Čermná u Kysšperké
5 K, dp. J. Macoun, Vyskeř t6 K, odbočka Kutná Hora
5 K, nejmenovaná z Hodkovic 2 K, A. P. z Králové Dvo

ra 2 K. Úd nejmenovaných členů katol. spolků v Ko
stelci n. Orl. darovány zlaté a stříbrné předňěty. —
Prost se o další příspěvky i pro ty, kteří přišli ve vál
ce 0 zrak, na Zemský svaz katol. Orla v Hradci Králové,
Adalbertinum.

Z dopisu vojímova. Dne 3. t. m. zaslal vojín (který

jest příslušníkem soc. demokracie), své manžeke v
Hradci Králové dopis, který nám byl dodán k uveřejně

ní. Vyjímáme aspoň tato.vřelá slova: »Jsem velice pře
kvapen Tvojí obětavostí; vrátím-li se živ a zdráv,

všechno Tobě, draze milovaná manželko, stonásobně
oplatím .. . Štědrý večer oslavil jsem docela obyčejně.
Byl jsem v jedné chatě; po docela obyčejné večeři vy
šel jsem za ves do polí, až nohy mé stanuly na místě,
kde ze zasněžené země trčely tři úplně prosté kříže na
rovech padlých kamarádů. Vzdal jsem modlitbu vroucí

za soudruhy. Byli to čeští hoši, kteří zde padli na poli
válečném. Draze milovaná, přijmi můj srdečný dík za
všechno, vše mne velice potěšilo. Dojímá mě Tvoje šle
chetnost. Dá Bůh. že se zase šťastně shledáme a žíti
budeme blaženě v pospolitém živetě. Doufej, neb i já
doufám. V štědrý večer soumrak na zemi se sklání,
temným hávem zahaluje celou ves. Klekání se nese za
sněženou plání, zapadajíc tiše kdesi v dálce v les. Pří
rada již dávno bílým pod rubášem odpočívá, tiše o ja
ře sní, a my zde v chatě o ženách svých hovoříme, ja
ký máte asi štědrý den... Co dále se stane? Snad
brzy v krátkém čase se zase ve zdraví a v míru uzří
me. I Vás. ženy milé, drahé, zase bohdá po boji šťastně
spatříme . . . Složil jsem zde pár slok o štědrém večeru
tax, jak dojem v mysli mé zanechal. Doufám, že těch
pár slov vřele přijmeš. Přijmi srdečný dík za všechno.
Zdraví a líbá Tebe Tvůj R.«

Splritisté a válka, V krajích, kde spiritismus bují,
získává si nyní v době válečné ještě více cůdy. Najde
se vždy dosti lidí pověrčivých i těch, kteří chtějí vidět
do budoucnosti. Spiritistický stoleček je nejpohodlnější
a nejlacinější zpravodaj o všech světových událostech
a informace takto získané jsou ovšem pro vyznavače
Spirltismu naprosto směroďatnými. Zprávy o situaci na
bojištích si obec spiritistická získává sama, někdy se
však strategie a válečná taktika, provozovaná u spiri
tistického stolku. nevyplácí. Sdělení ze záhrobí done

no, že při setkání Marie Louisa se zastaví a skloní a
Napoleon zvedna ji obejme. Sotva však Napoleon se
dověděl, že císařovna se blíží k Soissonu, on, obyčej
ný smrtelník, bez ohledu na císařskou důstojnost a na
formality z protokolu ceremoniefu, incognito, v průvodu
pouze krále neapolského, vyjíždí jí vstříc. V Courcelles
potkává průvod; v iom již štolba volá: »Císařl« Napo
leon objímá Marii Louisu, která nebyla nikterak připra
vena na toto náhlé shledání a nařizuje Ihned zastaviti
se v Compiégne, kamž přišli v -10 hodin večer.

„ Mime Durand, první čestná dáma císařovny Marie
Louisy, sděluje: „První tři měske v manželství diel

havější stěží dovedly-jej na několik okamžiků oddáliti.<
I Marie Loufsa píše své přítelkyni: „Nepřítomnost

císařova postačí. kaliti mně veškerou radost; nebudu
spokajenýu a klidnou, dokud ho nespatřím. Kéž vás Bůh
vždy uchrání takového rozloučení; je příliš kruté pro
srdce milující a kdyby mělo trvati déle, nesneska bych
toho.. .« Štěstí Napoleonovo bylo jako zázračný sem.
On, z občanské rodiny pocházející, chovanec vojen
ských škol, dělostřelecký důstojníček, zakladatelem dy
nastie, jež má vládnouti největší říší v Evropě!

Dne 20. března [811 v 8 hodin ráno narodi se Na
poleonoví princ. Shromážděný lid v zahradě Tuilerieské
nedočkavě čekal okamžiku. Dvacet a jedna rána dělo
vá měla naznačovati narození princezny, 'sto“ran primto-“
vo. PH ráně dvaadvacáté propukl lid v zuřící jásot. Ng
poleon, stoje za -záclonou, potřížet ha 'všedbechoů: tuld
radost takřka rozvášněňbu abyt hluboce dojat; velké
slzy řinuly se mu po tváři i spěchal znovu obejmout
svého syna. Básníci z celé Evropy slavní i neslavní
zasílali své údy, stance a kantáty. A ve všech řečech!

Ale brzy po narození syna, kterého Napoleon nazval:
římským králem, počatyŠe stahóvati mraky se všečh:
stran, jejichž konečná bouře zamesla císaře daleko "do
oceánu na osamělýostrov, aby zde sám, bez manžel
ky,,bez syna, bez moci a svobedy“dokona! dráhu 'ží
vota tak slavného. Tak mocnýcísař zase wař te —
generálem bez vojska! AV. Chodovický.



Sou se mnohdy do uší úřadů, které doposud nemají pro
spiritismus porozuměnía pak je zie. Jak +0,L.« sdělují,
zle odnesli pořádání seanci spiritisté na Vsetíně. Obža
Jováno a odsouzeno bylo mnoho osob, zejména žen »du
chařek« pro „rozšiřování nepravdivých zpráv. Je na
podiv. že o tom nepodali důchové splritistům . zavčas
Zprávu, ©

ZÁLOŽNA
v Hradci Králové,:

Janské náměstí č. 163.n
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
20dle dohody avypláceljí se z těchto vkladůob

nosy bez obmezemí moratoOria.

Stromek štědrovečerní.
Povánoční úvaha. Napsal —R.

Minuly svátky vánoční a štědrý večer — dni svát
ků radostných — a život v rodinách i společnosti vzal
na se opět cbvyklý ráz. Stromek Štědrovečerní ozdob
svých zbaven. odstaven, očekává osud všeho pomíjejí
cího: dříve nebo později v prach a popel te obrátí.

Stromek štědrovečerní není původu slovanského,
nýbrž byl k nám z ciziny do měst zaveden koncem sto

letí osmnáctého, načež ve druhé polovici století minu
lého oslava došla i ve vsích rychlého rozšíření. Pouze
na Rusi a u Jihoslovanů oslava stromku nedošla rozší
ření, ježto (zvláště u posledních) udržel se tak zvaný

»bandjak«. U nás těsnými styky se severními a západ
ními sousedy ustupuje starý slovanský »Mikuláš« štěd
rovečernímu »Ježíšku« a nerozlučnému s ním stromku.

V tisku protikatolickém za posledních let bylo psá
no proti vánočnímu stromku často. Voláno tam: »Co tl
síc, ba milionů krásných svěžích stromků musí propad
nouti zkáze v nejbližších dnech, k oslavě tohoto nmalv
ního, cizího, bezvýznamného zvyku!« — »Jaké tisíce
národního jmění by mohly býti zachovány, kdyby strom
ky ty zůstaly na svém místě, ponechány svému účelu
co materiál k výrobě, průmyslu, etopu! Po 30, 50—80
letech každý z nich poskytnul by svému majiteli tolik
a tolik pevných metrů dřívíl«

Ale obraťme ist! Kde jste zanechali při této úvaze
nauku Darwinovu u boji o život o právu silnějšího nad

vypadal lesní podrost po řadě let, kdyby sazenice ne
byly mýtěnv! Jednotlivé stromky by vynikly, celek
nebo většina by zakrněla. Proto hospodář soustavně z
nich část vybírá, aby ostatním zby.o potřebné světlo,
místo, výživa. Vysečené stromky, na trh vánoční při
vezené, majitelům slušný zisk přinášejí. Protož nestav
te tu svoji starost o všenárodní blahobyt v tomto směru

tolik na odiv! Jest však jiná pravá příčimapovykujícího
citlivůstkářství našich odpůrcův. Každý z nás dospělých
— i ten stařec nad hrobem —dlí rád toho večera v
kruhu rodiny. jehož středem jest ozdobený, osvětlený
vánoční stromek. Rozpomíná se na chvíle svého dětství,

něm zůstavil. když rodina po předchozí společné modlit
bě k večeti zasedla, po níž se šlo případnědo chrámu

pomíná aspoň na krátký čas tlsnících ji bolů a v jásotu
obdarovaných. rozveselených dítek nachází útěchu.

večerních, pořádaných ve stech lazaretech, v nemoc
nicích, hostících tisice našich raněných vojínů, kde po
nejvíce soukromou dobročinnosti pořízenstromek sna
dilkou. Jaké množství oněch trpicích zapomnělo v ten
večerna přestálésvízelea bolesti!Oněmvšem—bez“

„rozdílu národnosti — přinesl tento vánoční zvyk potě

Jiným by získat těchto blahých chvil?
Snaha odstraniti tento zvyk má za cíl, aby svatve

i

AA

ant dospělejším nezůstala vzpomínka ma radosti očeká
vání příchoduKristova, na pospolitost křesťanské ro
diny. Byla by opět odstraněna jedna příležitost, aby
člověk mysl svoji od záležitostí všedních povznesl vý
še; den by zmizel, zanikl v ruchu a starostech každo

opanovala „pole jako ve dni jiná, Máme-li. tedy zacho
vati vše, co jest krásné, ideální, co vzbuzuje pocit přá
telské pospolitosti, zachrafime i dojemnou slavnost vů
nočního stromku!

chrámvNěmeckém
Brodě,

Napsal V, Předler.
Zjistiti přesná léta, kdy- byla postavena původní

"VIE ameboprvní.polovicestol. XIV. Jistojest totiž, že

-totickou,dsterá js městest padla v. oběť husit

skému pálení a drancování po dobytí Německého Bro

nulo, než se ve vypáleném a vylidněném městě usadilo
nové obyvatelstvo, než na holé zdi chrámů místo klon
by dán byl rovný dřevěný strop — a celé věky uply
nuly. mež trosky starého chrámu Nanebevzetí Panny:
Marie obdržely podobu nynější. Ovšem sloh barokní
přetvořil starou gotiku tak, že nelze zjistiti ani původní

ho půdorysu. Zdá se však pravdě podobným, že dávní
stavitelé měli na mysl vybudovati kostek trojlodní —
alespoň pilíř, který uvnitř na. pravo od velkého kůru
Stojí, s gotickým portálem tuto domněnku potvrzují. Ale
z neznámých příčin vystavěny byly toliko lodi dvě:
jižní a střední s jednou věží, kdežto k vyzdvižení věže

druhé s lodíseverní nedošlo.. .
Dnes půdorys děkanského chrámu tvoří obdélník

v déli 41.72 m. v šíří 18.65 m. Výška lodi obnáší 17.38

metrů. ;
První úpravu starého dvojlodi ve stol. XVII. při

pomíná »Matrix Ecclesiae Teutobrodensis aneb Kniha
Materzní vssech Pamětí« za děkana Josefa de Igla vul
go Josefa Kapucína (v 1. 1633—1637).Tehdy byla zba
rokisovína gotická okna, loď místo rovného dřevěného
stropu dostala valenouklenbu, vystavěny dvě kruchty
a šnek se schodištěm na jednu z nich, jakož i síň od
děkanství ke kostelu vedoucí. Vnitřek kostela byl vy
malován. Náklad hradil z části děkan, z části páni. Věž
kostela sdílela osud s hlavní budovou. Byla ohněm i
povětrnosti připravena o svou krásu. Roku 1570 byla
zvýšena o část nad čtvrtou římsou nákladem hraběte
Františka z 'Churnu a města Něm. Brodu. Později (ne
dlouho před r. 1670) přizpůsobila ji doba barokní zcela
svému vkusu (viz vyobrazení Něm. Brodu z r. 1704),
ale. na památku věků minulých nechala jí přece šest

oken gotických a jedno z půli. Šikmé, ostění jejich je
kamenem vyšpaletováno. Dvě z uvedených oken jsou
po jednom „nad první a druhou římsou hledíce k jihu.
Nejsou rozdělena prutem v pole. Jsou to t. zv. jeptišky.
Ostatní jsou nad římsou třetí. Třihledí na stranu jižní,
jedno a půl na stranu západní.

Původně i na této straně. byla tři okna; levé však
bylo vůbec zrušeno pro přístavek se schody k bytu
blásného. U prostředního bylo ponecháno jen ostění,
kdežto střední prut a kružba byly utlučeny; © pravé
bylo zazděno v dolní polovici hladce, v horní polovici
tak, že ze zdiva vyniká ostění a čtyřikstá kružba s čá
stí prutu. Na straně jižní byl v prostředním okně rov
něž utlučen prut s kružbou. Dvě krajová okna byla ce
lá zazděna: ostění. prut i čtyřlistá růžice v kružbě jsou
zvenčí patrny a bez -poruchy zachovány. Na úpravě
těchto oken je patra násilnost na gotice páchaná, aby
věž dostala vzhled sfavby barokní. Jenom za tím ú
čelem byla krajová okna zazděna, prut s kružbou z
prostředních oken vytkičen m nad to ještě výška jejich
nevysokým vyzděním nad ffmsou zkrácena.

Přestavovatel dosáhl, čeho chtěl. ale dosavadní
malebné silhouet) kostela docíleno teprve po r. 1700.
Když se roku 1702 dostal do Něm. Brodu za děkana
dr. Jan Kč. Vit Seidl, nalezl hlavní chrám uvnitř i ze

vně značně sešlý. Nebylo asi během desítiletí podnikáno
žádných oprav. | jal se přemýšleti, jakým způsobem by
se dala natřiční velebnost 'posvátného místa obnoviti
a rozmnužiti, Během tří let vypracoval-si plán a roku
1706 pustil se do stavby, vyžádav si prye svoléní kon
sistoře pražské i místního magistrátu. 12. dubna téhož
roku počato s pracemi přípravnými a, 8. května slav
nostním způsobem za zpěvů mládeže položenbyl- zá
kladní kámen k pilíři u oltáše sv. Josefa. Stavba rychle

Seipl kříže pro kopuli a sanktusovou vížku, vraceje se
od svěcení kostela polenského. 2

V osmibokém tambouru zřízena byla galerie s dře
věným. zábradlím na mohitné římse. K ozdobě rozleh
lého průčelí chrámu upravena nad vchody do kaplí sv.
Ondřeje a sv. Mikuláše rovněž galerie (zděná), jako by

ru komposity nesená, vyzdobená dvěma římsami a ú
seky. nedokončených tympanonů nad zmíněnými vcho
dy. Mimo to prázdná plocha stěny nad touto galerií
oživena byla dvěma výklenky pro sochy. Vnitřek ko
pule byl vyzdobenosmi .lesenami a malbou, provede
nou pražským malířem, Jakubem Steinfelsem. Plechem.

kůr literátský, čtyřmi kamennými sloupy nesený.
(Dokončení.)

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
Mvp o S m čom

-4BOHUMILABEKAvHOREKUTNÉ.

Zásoby na Moravě. Z úředních soupisů

svítá, že, odečteme-li ono vojsku prostředniotvím zemských dodávek rozdělené množství,

Morava je s to, aby ještě dodala, včetně zásob,jež tu jsou, okrouhle 1,874400 metrických centů
mouky. Úhrnná potřebaMoravy pro dobu od.
1. prosince 19l4 až do 1. srpna 1915 činí
1,667.800 metr. oentů mouky. Jestliže skutečně
„všechnyehlebové obiliny zde zůstanou a mouka
pouze v označeném smíšení do oběhu bude
uvedena, ubude do 1. srpna 1916 807.458 metr.

centů. Jest zde však také dostatekječmene, jimž
by mohl býti nahrazen úbnek oně:Jdečmene obnášejí 1,122,600 metr. centů,

jm

po odečtení třetinyk amíšení se zásobami póe
nice a žita 770400 metr. centů. K přípravě
307.458metr. centů ječmenné mouky, mající
uhraditi. úbytek na ostatní mouce, potřebí
při promletí až do 70*/, 453.670 metr. centů —
zbylo by tedy ještě 316.700 metr. centů k dal
šímu použití.

visice obilí v Uhrách. Na“základě
nařízení ministerstva jest každý povinen na

zvání správních úřadů přenechati ze zásob
pšenice, žita, ječmene a ovsa zvláštnímu hospo
dářskémuvýboru za hotové takové množství,
jež převyšuje míru, kterou úřad prohlásil za
nutnou pro jeho domácí a hospodářské potřeby.

Z porad Katol. spolku českéhorolnietva
na Moravě, ve Slezsku a Dolních Rakousích.
Užší výbor Katolického rolnického spolku konal
v pondělí dne 11. Jedna 1915 v Brně poradu o
spolkových záležitostech, která byla téměř vše
mi členy výboru navštívena. Velké úkoly při

tknuty byly spojku v nynější době válečné; spolek stal se ochráncem rodin a celého venkova,
pracoval za zmírnění útrap a zjednával ochranu,
poskytoval rady. Katolický rolnický apolek
hned v prvé polovici srpna ujal se obecních
starostů a předložil memorandum na zemské
úřady, by etarostové-vojíní a náhradní záložníci
ponecháni byli ve svých úřadech. Toto memo
randum podáno i k c. k. ministerstvům. Pro
starosty vydal spolek vzorek žádosti, které po
dávány byly. Teprve po těchto činech Katolic.
rolnického spolku podaly žádosti v témže směru
jiné korporace. Krok Katol.rolnic. spolku byl
úspěšný. Provedl v době požňové výhodný ná
kup obilí pro erár. Zakročil za rychlé a spra
vedlivé vyřizování žádostí o vyživ. podpory, za
odstranění hrozící nezaměstnanosti lidu prove
dením nouzových staveb, za uvolnění dopravy
železniční a poštovní. Podal k ©.k. ministerstvu
orby žádost, aby vyřazené vojenské koně byly
prodávány přímo rolniotvu. Odpověď na toto
podání byla velmi příznivá a žádost spolku vy
slyšena. Podal petici za zlepšení dodávky polní
pošty vojínům na bojišti. Přislíbena náprava.
Zakročil, aby obecním zástupcům byla povolena
bezplatná jízda po dráze. (Bylo povoleno.) Za
kročil, aby zhřebné klisny nebyly pro vojsko o
debírány. Podal žádost, by vojíni domobranci,
kterým v roce 1914 uplynul 42. rok, byli kon
cem roku propuštění. (Dosud nevyřízeno) —
Vydal poučení o nároku raněných a nemocných
vojínů na podporu. Vydal poučení, jak se mají

| ženy rolníků-vojínů hlásiti o peníze za odevzda
né koně a zakročeno za rychlé vyplácení při
fknutých obnosů. Zakročil, by raněným a ne
mocným vojínům poskytována byla dovolená-a

kaby nebyly od rodin vojínů exekučně vymáhány
"aně. Zakročil za povolení dovolené pro ty na
rukované starosty, kteří nejsou posud v bitevní
čáře. Vydal poučení o podporách a pensi inva
lidů vojenských. Podal c. k. ministerstvu financí
memorandům za upravení moratoris ve pro
spěch maloživnostnictva. Zakročil, by nemuseli
rolníci a obce dodávati vojenské správě obilí,
které potřebují pro svou domácí potřebu. Krok
tento potkal se s úplným zdarem. Obcím arol-
nictvu poskytl v otázce rekvirování poučení a.
porady. Zakročil o snížení předepsané dodávk
obilí pro Moravu a za zvýšení cen rekv. obilí.
— zakročeno dvakřáte. Také i zde docíleno ve
likého úspěchu. Zakročil, aby samostatní rolníci
a živnostníci, kteří jsou nezbytnými pro svá ho
spodářství a živnosti, obdrželi úlevy ve vojen.
službě. Zakročil o rychlé vyplácení náhrad za
přípřeže. Zažádal, aby se rekv. obilí od obef o
debíralo a hned platilo. (Provádí se.) Předlošil
o. k. ministerstvům obšírný manifest, aby mohly

býti na jaře pozemky obdělány.Podobných praktických zakročení bylo ví
ce. Spolek také se postaral o včasná tištěná po
učení v různých záležitostech, které s válkou
souvisí. Výbor konstatoval, že jiné korporace
neprávemsi přisvojujízásluhy za to, co vykonal
spolek Katol. rolniotva a že docela se snaží, aby
i v katolickém tisku byly zprávy v tom směru
publikovány. Patrno, že velká doba nalesla v
katolické organisaci pracovníky velice svědomi
té, muže bystré a pečlivé. VUV

Jak známo, byla loni
skvělá sklizeň. Dobrá a mnoho, zněl všeobecný úsudek.
A když vypukla válka, volalo se, že není potřeba, aby
sl lidé kupovali mouku do zásoby. Mouka také prý ne
bude dražší. Jak se však podivili lidé, když hned v
prvních týdnech války ceny mouky povážlivě stouply a
byly by letěly do nekonečna, kdyby se nás nebyly za
staly c. k. úřady. Vláda zvyšování učinila přítrž tim,
že zavedla maximální ceny. Na Moravě byla ustanovena
tato cena na69 apůl kal, stejnějako v Budapešti. V
Čechách na 70.35hal, v Tyrolíchna 74hal.



Novinka!
a husitská.

© Napsal Jiří Sahula.

Autor.na základě obšítffého dějepisného materiálu
«(používaje pijně nejnovějšího výtěžku vědeckého badáni
odobě husitské) probírá příčiny církevní korupce v
století XIV. a vysvětluje důkiadně následky papežského

„rozkladu na poměry české. Stručně a iadrně kreslí
knliturní4 politický vzestup zemí koruny české v době
Otce. vlasti a Václava IV. Probtrá dějiny české refor
mace před Husovým vystoupením.. — Pak. promlouvá o,
předních učitelích mistra Husa a před.ohách, dle nichž
Hus pracoval své spisy. Osvětluje stanovisko Husavo

'k svobodomyslnosti. osvětě a reformátorům konserva
tivním. V šíře rozvinutých kapitolách probírá Husovu

„relormačnípraksi a povahu boje viklefistů proti konservativcům. -- Konečně líčí výslednici hnutt husitského
pra naše země.

Důkladná a populárně psaná tato práce vydána ná
"kladem Politického | družstva tiskového v »Knihovně
Obnovy. Obsahuje 426 stran. Kniha tato vnáší do zmat

"ků zaviněných nekritickými úsudky a fantastickými ro
mány světlo skutečného uvědomění.

Aby se stala přístupnou vrstvám nejširším, stanove
na cena pouze 1 K 60 h franko. (Pro subskribenty, kte
rým již rozeslána, ponechána předem hlášená cena 1K,
třebaže spis jest rozsáhlejší, než jak původně stanoveno.

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové.

Cirkevní věstník.
z rycimovského vikariátu. (Vyznamenání.) V mi

nulých právě dnech by! vsdp. P. Václav Ehl, děkan n.
"odp. v Solnici. jmenován od Jeho Excel. nejdp. biskupa
dra Jos. Doubravy v uznání zásluh biskupským notá
řem. Populární a sympatický tento kněz si vyznamená
ní tohote úplně zasloužil. vždyť většinu svého kněž

"ského života ztrávil na německých štacích velice ob
tížných. kdež svou horlivostí, šlechetností a dobročin
ností získal si vřelých sympatií bodrého lidu, jemuž
zasvětil své nejlepší sily a věnoval své srdce a svou
lásku. Horské městečko Schwarzenthal, kde vdp. no

"tář Ehl 16 let většinou Uez kaplana horlivě působů, je
ště dnes vděčně vzpomíná svého bývalého duchovního
správce. Ač upřímným Čechem, byl miláčkem němec
kých farníků. Necítě se úplně zdráv, vstoupil předčasně
do výslužby. Nepřestal však ani nyní pracovati. Přijalť
místo fundatisty v Oedu v Rakousku, kde 4 Mia- byl

ném městě, přistěhoval se p. notář Eht.před rokem do
Solnice k veliké radosti všech, kteří měli příležitost
slechetné srdce obětavého kněze -poznati. I v Solnici
rozvtji p. notář horlivou Činnost, .vypomáhaje v du

-chovní správě s příslovečnon..ochotností a obětavostí.
'Ký div, že zásluhy -jehobyly oceněny na kompetentním
místě! Vdp. Ehlovi. dostalo se již velikého ©množství

"blahopřejných dopisů a. telegramů; též nejdp. biskup
svatohypolitský dr. J.- Rógsler-vřele gratuloval svému
intimnímu příteli.
kružích šlechtických a u pana arcivévody Salvátora
persona gratissima. Věru městoSolnice může býti vším
právem pyšno na svého, slovutného rodáka! Vik. klé
res připojuje se k těmto přečetným gratulantkm s vrou

"cím přáním, aby nebes Pán ještě -dlouhá léta zachovati
ráčil vdp. -notáře při svěžím zdraví k. ozdobě naší mi

"lené diecése!

Úmrtí. VZahrádce uLedčezemřeldne21. tmv
požehnaném věku téměř 85 det vdp. Jan Císař, kněz

Zvěčnělýparodii se dne. 20). září 1830 v Lipčicích. Na
(kněze výsvěcen byl dne 24. července 1853. Působil jako
kaplan v Zahrádce, jako kooperátor a administrátor v
Kaňkn. v Dolních Kralovicích a posléze. do- roku 1896
jako farář v Kališt. Utrpěv v plněnísvých povinností

is-»Národních Listech« v
prchlfity uveřejněny tklivé.
kostela o Chocně, Praví se

polských zažila chylle nadšené.
srdečnáúčast nejdp. blakupe dra

-polských uprchlíků. Arcinastýř ujlatiíi-celého českého- národa
záv. zpíval sbor český.

se

polské koledy. Od oltáře nejdp. biskup „mlavii od srd

Boha, aby se smiloval nad národem polským, aby vy
hnance vrátil do vlasti. Poručit jsem váš národ nejsv.
Matce Čenstochovské, královně ©kornny polské.« Po
skončené promluvě zazněla z kůru píseň: »Bože, cos

ném pohnutí biskupově patrno, že národ český v osobě
arcipastýřově spojuje se s národem polským. Po mši sv.
navštívil nejdp. biskup školu a pak rozmlouval s pol
skými dětmi, které obdaroval památkami. Delegát nejdp.
blskupa krakovského děkovat nejdp. biskupu králové

va. Pak navštívil Jeho Exc. baráky uprchlíků. Zpráva

končí, že ty chvíle zůstanou polskému Hdu vždycky v

Htavní role z mejvětšího dramatu. Cyklus postních
kázání pro rok 1915 sepsal Sylvestr Hrnčíř. Na základě
Didona, Sýkory, Diessla vytvořil autor řadu sedmi ká
zání: Jidáš, Petr, Pilát, Ženy, Lotři, Dolorosa, Ježiš,
jež zejména k roku 1915 přiléhají. Známý autor jest je
den z našich nejlepších kazatelů, který dovede na pra
vém místě dotknouti se srdce, jest kazatelem jadrným,
řeč jeho uhlazená, místy přímo básnická, upoutá po
sluchače od počátku do konce. Cena 70 hal., poštou 74

hal. Nákladem knihkupectví R. Prombergra v Olomouci.
Výsiraha. Pan A. Miroslav Marek, který dříve byl

ve službách »Volné Myšlenky«, obtěžuje nyní kruhy

»srukama sepiatýma«, praví, jak »nese kříž svůj, svou
Kalvariis, užívá přebytečně k vůli vzbuzení dojmu sva
tých jmen atd. Leč našinci, kteří Markovu činnost dob
ře znají, varují před ním důrazně. Maličkost! Své pros
by píše na listy s vytištěným záhlavím: Katolický den
ník »Česká Obrana«. Chefredaktor: A. Miroslav Marek.
— Jeden pan farář byl překvapen, když mu docházely
účty za tiskopisy vydávané od Marka. O takovou ak
visici zajisté žádný našinec nestojí. Kdo z katolíků má
nějaký groš přebytečný, ať jej věnuje chuďasům, kteří
upadli do nouze bez vlastní viny.

Každý duchovní
správce

-v osadě, kde se nacházejí katolíci různých
národností, potřebuje příručku ke zpovídání

NOVUS
CONFESSARIUS
POLYGLOTTUS

v řeči latinské,
anglické, české, chorvatské, polské, uherské,
německé,italské - rumunské, ruské, rusínské,

slovinské, slovenské, francouzské.
Cena compl. K 1-—, poštou K 1-10. - Na
skladě má a objednávky obratem vyřizuje

Družstevní knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Králové Adalbertinum.

- Zprávy
místní a z kraje.

Koncert Okresní komise pro výchovu zagedbané

mládeže v sále Grandhotelu dne 13. t..m. poskytl nám
příležitost po zdařilém vvstoupení v (Praze poslechnouti
i v Hradci školu znamenitého paedagoga klavirního pro

notlivými žáky, mezi nimiž krásně se uvedla i domácí

síla pí prof. Marešové. —„Okresní komise „vzdává
srdečný dík všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli
ke zdaru »Klavírního večera«. Veliká účast obecenstva,

nos večera v obnosu 460 K, jsou pro pořadatelstvo do

kvalitě všichni hráči vyslovili se s plným uznáním.
Dobročlaný komitét dam v Hradci Králové pořádal

vánoční nadílku v ústavě pro hlůchoněmé dne 24. pro
since. 15 chudých dítek poděleno šatstvem, pouzdry na

ková. M. Steinfeldová, sl. K. Holá a . Neubeřtová.

Z výborupak dámy paní: A. Czurbová,M Beránková,
M. Dostálová, A. Figlová, R. Hobzková, R. Jirotková,
B. Kořínková, A. Nováková, Z. Pokorná, A. Šantrůčko

vá, úhrnem26.60K. Paní P. Tobmanovázaalale různé
dárky. -- Všemvysoceváženým damám vzdává výbor

Veprospěch vdov a slrolká po padlých vojímech
bylo věhováno.z koncertu dne 17. ledna pořádaného
Prvním rybářským klubem v MradciKrálové v hotelh
Merkur 822K.

vé. úpozorňnje,
ko,. kamž lze

neb rancomzsky

posnou adresou. laleresemtů nechf přinesou s sebou
přesně psanou adresa zajatého, načež se jim ochotně
u pokladen v úředních hodinách od 9—12 hod. dopol.

dostane náležitých Informací.
Městské olektrické podmíkypřesiátí počátkem úno

ra z dosavadních místností v domě čp. 81. Technická
správa úřaduje již nyní v elektrárně labské; vchod se
strany důstojnických sadů pod věží elektrárny. Sklady
a kancelář instalační nalézají se rovněž v budově lab
ské elektrárny, kde možno činiti již nyní přihlášky na
přípojky bytové i domovní, na zařízení paušální a kde
se prodávají hmoty Instalační. Vchod se strany měst
ské proti důstojnickým sadům. | Účtárma elektrických
podniků přesídlí počátkem února do přízemí domu p.
MUDra Tvrzského čp 410 proti Grandhotelu. V účtár
ně vyřizují se výhradně reklamace účtů se týkající.

Uzavření vody. Následkem opravy hlavního potru
bí vodovodního nepoteče voda užitková v úterý dne
2. ledna od 9. hod. ranní do 9. hod. večerní, pročež je
v zájmu obecenstva zásobiti se včas po, tuto dobu vo
dou užitkovou.

+Drobaosti. Málokdy bylo počasí lednové. tak. ne
stálé jako letos. Minulý týden při abnormální teplotě
na některých místech rozkvetly chudobky, vzduchem ví
fil tu a tam hmyz, v sobotu se ukázala směrem jihový
chodním duha. Ale tento týden dva velice tuhé mražy
—. a pák zase obleva. — Dne 16. t m. v Adalbertinu
ubytováno 240 vojínů z různých pluků (dílem z budo
vy gymnasia, dílem odjinud). Vojenští kuchaři vyvářejí
v adalbertinské zahradě. — »Neodv. Listy<kárají, jak
bylo v posledním čase obecenstvo nesprávně informo
váno o stavu Záložního úvěrního ústavu a jak bylo i
loni obmyslně klidnělo nepravdivým ujlšťováním.

Posvěcení kostela v polské kolonii u Chocně, Nové
město vzrostlo v těsnéní sousedství Chocně: baráková
kolonie uprchlíků z Haliče. Zahnáni z domova invasl
nepřátelskou a bojem sváděným na jejich půdě, péčí
c. k. vládv'a zvláště J. J. místodržitele knížete Thuna
nalezli zde druhý domáv, vlastní polskou obec. Za pří
bytek postavena řada prostormých dřevěných baráků,
zřízena zvláštní politická správa, zbudována škola, po
staveny kuchyně, prádelny, lázně, nemocnice, zlepšeno
stravování uprchlíků. postaráno o oděv pro ně. Aby sa.
jim i útěchy a mravní síly dostalo, zřízena duchovní
správa a postaven kostel, jednoduchý sice, ale útulný -a
prostorný, P. Marii Čenstochovské zasvěcený. Zbudoval
jej p. architekt Drahoš z Vys. Mýta; o vnitřní výpravu
zásluhu má místní patronátní a děkanský úřad, květi
novou výzdobu zapůičil p. tov. Roubíček. V neděli dne
17. ledna t. r. benedikoval jej J. E. nejdp. biskup dr.
Josef Doubrava. Přivítán u slavnostní brány duchov
ním inspektorem polské kolonie, universitním profesorers
dr. Kaczmarczykem z Krakova a přednostou správy“
barákového 'ežení p. c. k. vrch. komisařem Wallesem
s úřednictvem, započal nejdůstojnější arcipastýř za do
jemné účasti uprchlíků posvátný obřad benedikce a po
tklivém kázání prof. dra Kaczmarczyka obětoval první
pontifikální mši sv. v novém kostele. Dojemnou promlu
vou Jeho Excelence zakončen obřad. Nezůstalo oka su
chého, když při odchodu nejdůstojnějšího arcinastýře
zpívána polská hymna. přerývaná pláčem klečících u
bohých uprchlíků.

Hořicko. V zdejším "okrese je na sta polských
(zvlášť ženských) uprchlíků, kteří jako členové III. řá-.
du často přijímají sv. svátosti; je to tichý, trpělivý Nd,

to těžké době jiného přání, než aby brzo mohl se vrá
titi do své +Galicie«, třeba zpustlé a ochuzené, znova
zasaditi rýč v tu rodnou půdu a znovu zříditi zbořené
chaty. Ve sv. zpovědi lze se s nimi ještě dorozuměti,
ale je žádoučno, aby se svých lidí njali v době postní
polští kněží, rovněž v Čechách nyní dlící a aspoň jed
nou za Čas k nim promluvili v jejich mateřštině. Duch.
správy by je ochotně pohostity a předem určily hodinu
pro polské boboshižby, Náš lid zachoval se k těmto
polským bratřím o vánočních svátcích šlechetně; těmto
však mělo by býti vloženo na srdce, aby se o sympatie
svých hostitelů nepřipravovali a když vidí. že by. jich

bylo třeba, ochotně rukou přitožili a sena svých 70 hal.
nespoléhali.

Dvár Králové s. L. Dne 15. t. m. zemřel u věku

Stuchi, ředitel škol, zakladatel Okresní komise pro péči
o mládež, zakladatel císařského jubilejního fonda pro
tutéž komisi. zástupce sirotčí rady, čestný občan obce
Kbelnické atd. V posledních časech zažil zesnulý mno

v pokojil

K záslibnýmslavnostem
Nejsv. Srdci Ježišovu,

které jsou nařízeny výnosem nejdást Ordinariatu
vHradci Král. z25. prosincem. r., doporučujeme:
1.Litaniok Božskémusráci Pásě. Cena100 vý

tisků,vydánísnotamiK3.—;100výt, vydání

pa ok38 zásbnommodkíbou(eac$ formal
2. Plseň kBožzkémmsrdci -Páně>Co na semi avnebkzaK120.7
3. Zásvětnémodlitba text český neboněznodký:

(formulářdle nařízení najet. episkopátu)
Laskavé. objednávkyobratem. vyřimujé.:



provádíabeol. ok odborné olsek. umělecké-průmýšlovéško

Různé zprávy.
" Rozhěl kříž. Na cestě z Vizovic do Rackové spá

chán. byl 10.lédna, zločin. Kříž minulého roku slavně

posvěcený. byl v noci vyvrácen, rozbit, soška Spasite
le uřažena. a odnesena. Kříž byl nedávno po podobném

zkanobení opraven a nový surový čin je nepochybně
dílém téže zločinné ruky..

" Lejkomyslné obviněal Josef Chýle seděl dne 14.
srpna 1914 v restaurací Horní Stromky na Král. Vino

hradec, v níž byla menší společnost, pak dva něměští
vojági a konečně manželka obchodního jednatele Berta
Khonová zeŽižkova. Společnost se rozešla bez zvláštní
příhody. Asl za čtrnáct dní přišel Chýle do tohoto ho
stince znovu a když ho Berta Khonová, jež tu byla ten
tokráte se svým manželem Alexandrem Khonem, spat

Hlta, dala ho ihned zatknouti aoznámila úřadům

Na zá

kladě tohoto oznániení byl Chýle dopraven do vazby
válečného soudu na Hradčanech, kdež pobyl přes dva

měsíce. 28. říma byl postaven před válečný soud jako
obviněný Po delším
jednání, při němž byla Berta Khonová slyšena | jako
hlavní svědkyně, byl Josef Chýle osvobozen. Spisy po
stoupeny c. k. zemskému trestnímu soudu v Praze za
účelem dalšího jeho stihání pro přečiny
tr. z., pro něž se c. k. zeměbranný divisijní soud prohlá
sil nepříslušným. Josef Chýle se proto ocitl podruhé
před soudem, obviněn, že hleděl jednak popuzovati k
nenávisti proti císařskému vojsku a jednak svésti k či
nům v zákoně zapovězeným. Žaloba tato projednávána
18. ledna. Jako svědkyně byla nejdříve slyšena B. Kho
nová, která. když vstoupila do síně, vznesla na před
sedu senátu požadavek, aby přítomňí žurnalisté byli
ze soudní síně vykázáni. Když předseda senátu prohlá
sil, že líčení je veřejné a že nikoho nemůže vykazovati,
vyslovila se, že jest jí lito, že není soudem chráněna.
Nato byl proveden její podrobný výslech, v němž si ně
kolikrát odporovala a rozpory tyto nedovedla vysvět
liti, Pak byl vyslechnut ještě její manžel. Alexanděr
Khon, jenž dal obžalovaného zatknouti,. načež se oba
manželé ze soudní sině vzdálli. ©Po výslechu dalších
dvon svědků odebral se soud k poradě, načež vynesl
rozsudek, jímž byl obžalovaný Josef Chýle ve všech
směrech žaloby sproštěn. Veřejný žalobce ohlásil zma
teční stížnost.

»Smllujte sele —volají slepé dívky po venkově v
bidě. nouzi a opuštěnosti roztroušené, Šlechetná srdce

přijímá správa Útulny slepých dívek, Praha III., Kam
pa č. 33. o.
"Počet polských uprchilků, »Čas« sděluje: Celkový

počet uprchlíků nepřekročuje ciíru 350.000, z nichž ma
120.000 dostává od státu příspěvek na výživu (70 hal.

denně, tedy 84.000 K denně). V Čechách od 27. října do
26. Hstopadu bylo polských vystěhovalců 33.248, vedle
nich na 40.000 Židů. Jsou umístění as ve 120 osadách.
Nyní ovšem je jelich počet o 15—20.000 větší.

Zemětřesení v Italii, Dne 13. ledna o 7..hod. 55 mim.
ráno navštívena byla střední Italie, římská provincie,

hroznýmzemětřesením; trvalo poze 12 vteťin, spousty
jsou však hrozné. V Římě bylo sice také zemětřesení

pocítěno, ale beze zvláštních šked. Město, Avezzano, jež
čítalo 11.000 duší, jest hromadou „ssutin. „Ze 6000 osob
vosadě Pescině zůstalo na živě pouze 1300. 16., 17. a 18.
ledna se otřesy opakovaly. Dle dosavadních zpráv vy
žádalo si zemětřesení za oběť 40.000 mrtvých a 50.000
raněných. Krá! italský objíždět postižené obce a také
papež Benedikt XV. na podiv celého světa opustil Va
tikán, prošel totiž se svým průvodem basilikou sv. Pet
ra a odtud krytou chodbou nad ulicí do nemocnice Sv.
Marty, kde zemětřesením poraněné utěšoval a podaro
val. Papež návštěvu svou opakoval. — Vláda Italská od
mítá všecku zahraniční pomoc yzhledem na nynější
vážnou mezinárodnísituaci.

Fasatický útisk cirkve v Mexiku. Nynější držitelé
moci v Mexiku jdou v pronásledování církve ještě dále
nežli ve Francii a v Portugalsku. Komati sv. zpověď je
úředně-zakázáno.Kněšísmějísloužitimělsv. jenv ne
dě“ nesňějí nositi „torsery a mus! chodšti světsky ob
lečení. Všěčky kláštery a kongregace sou davřeny.
Obrazy svatých, křiže, jakož i všecky náboženské od
zágky musí býti s cest a domův odstraměny. Sedmde
sátíletý biskup byt odsóužén k nuceným pracím. Četní

ná kter“ se nechtěli podrobiti tnafřízenímnepřátei„byti“ "Ve 'vězeňích. Kalolicky smýštějící

Ua dčiteléhs Euvržení do vězení a mnozí z alch
natddisení Četňí kněží byli odvlečení pochopy vládní
mi do“žaláře: se "Záminkou že-jeet jich potřebí ke 
způvílkáíí.

——

zivost zvířat,prával vady: *dobytka, pozajsková,a,ve věcech knihovních atd.

VII. bude obsahovati 6 čísel za sníženého předplatného
Pro studenty 1.40 K, pro (nestndenty 2 K. Z článků uvá
díme: Prof, Kordač: »Studentská HikiKka«v době války.

Prof. dr. Jos. Kratochvf: Nová filosofie a poesie. Th.

v budoucností! Dr. Jos, ši. Hronek: Karel kníže Schwar

zenberg. Jan Štnkbauer: K náboženskému probuzení a“
snahám monismu. Mimo to obsahuje stálou rubriku Z
duchovního života«. Polské a chorvatské besedy. Be
letristická příloha »Jihu« oživuje obsah.
seznamuje povšechně se studentským hnutím a kulturním
životem současným. Rukopisy, dopisy, publikace, před
platné. reklamáce posílají se jedině na adresu: »Stu
dentská Hlidka-, Praha II., Voršilská ul. č. 1.

Zbyněk Zajíc viděl, jak víklefisté za pomoci královské

bezpečen, odebral se počátkem září 1511do. Litomyšle

žaloval: »Pět nedělí ležel jsem dvorem svým v Praze,
stoje o to vší silou, abych mohl míti u Tvé Milosti sly
šení, kdežto protivníci moji mívají je pokaždé bez ne
snáze, kdykoli jim ho třeba. Chtěl jsem rozmluviti s
Tvou Milostí o nedostatky své, ama mi ta smlouva (to
tiž zmíněný kompromis) | netoliko není konána, ale i
mnohými kusy bývá rušena: neb již opět někteří kněží
zlevně vedou a káží bludy a porouhání proti svaté cír
kvi, a mně se brání, abych svého řádu nemohl vésti
proti ním; tak když jsem kdysi probošta pražského (sy
na králova milce Purkardta Strnada) pro jeho neřády
před se pohnal, tu sebravše se lidé s některými z Tvé

hrdostí a brannou rukou proti tomu; kněžím, kteří v

staveny, mmohým i zboží jejich opět pobráno a někteří
jsou i ze země vypovědění; listy velmi Šeredné a ne
počestné jsou na mne opět bity a metány; a když

jsem toho Tvé Milosti toužil, nestalo se k tomu nic.
Také řídký den, což jsem tu v Praze byl, by moji pro
tivníci na mě před Tvou Milostí některakých falešných

by to byl papežův interdikt na celou zemi a (jako)
bych já je kázal vybíjeti (tedy fanatisovali lid bez
charakterním podvodem),-a Tvá Milost věříc jim, čas
tokrát se na inne o to bouřila. Též mi kázal T. M.

psátí listy Otci Svatému (při kompromisu) i také jiné
listy na se dáti o kletby, že jsou ti nezhřešili, kteříž
v interdiktu jsou sloužili; a kdybych to byl učinil, to
by proti mé duši | proti mé cti bylo. Protož nemaje
jmé pomoci a nejsa sebou bezpečen, musimť ke bratru
Tvé M. do Uher jeti a prositi Jeho M., aby se ráčil za

se ještě ráčil milostivě rozpomenouti, ostavic mne při
duchovním řádu, jakož jest za gebožce císaře šťastné
paměti bylo, aby ráčil můj a mého žákovstva milosti
vý obránce býti, ať bych mobl i s svým žákovstvem
za T. M. tím snažněji Pána Boha prositi a toho Tvé M.
tim robotněji zásluhovati po vše časy.« (Palacký III,
L, 138—19.)

Kuchyňská sáj domácím lékem. Obyčejné naší soli
kuchyňské lze v mnohých případech užíti jako účinného
léku. Roztoku malé dávky soli, asi půl lžičky, ve vodě
lze užíti protí pálení žáhy i proti jimým obtížím žalu
dečním. Pití slané vody z rána na lačný žaludek pod
poruje velmi dobře zažívání | Taktéž precti zácpě o
svědčila se sůl jako. dobrý lék. K vyplachování úst a
krku hodí se slaná voda výborně. Velmi slaná voda
způsobuje rychlé dávení a jest tudíž nejlepším po ruce

le otok a mírní bolest. Taktéž osvědčuje se solhý roz

tok k zastavení krvácení dásně po vytržení zubu.
Evangelické konfesijní školy. Pod názvem

vých českých evangelických škol vydal synodní
školní výbor ve Chlébech r. 1914 zvláštní brožuru

ních evangelických Škol a polemisuje se s těmi,
kdo jsou sro spojení s nynějším útvarem školy o
bečné. Mezi jiným uvádí se: >»Spojením my (e
vangelíci) ničeho nezískáme, protože náš materiál
(žactvo) — lepší a nadanější (?) — dodaný do o
becné školy utrpí škodu, a konečný výsledek je
pro nás zarmucující a rovnal by se porážce« —
Tak si hájí evangelíci svou náboženskou školu.

Osudy evropských kolonistů v krajích rovní
kových. V »Naturwissenschaften«
Fehlinger, proč evropská kolonisace v tropech
zpravidla má neúspěch. Skutečně se Evropané a
jich potomci nemohli ve větším počtu udržeti v
krajinách tropických. Tak se oznamuje, že v ni

zozemské Východní Indii, kde už jezavedena ko
lonisace 3% let, byla nalezena jedna rodina, jež
zůstala čistokrevnou. a žije už tam ve čtvrté ge
neraci. V tropické střední a jižní Americe ubývá
obyvatelstva evropského, kdežto domorodců a

jivých výsledcích evropské kolonisace. Výsledek.
je pochopitelný, uvážíme-li, že různé lidské racy
jsou vlastně tvary, přiměřené místním poměrům.
a že rozdíly tělesných vlastností, vzniklé za ti-
síce let, nemohou býti jen tak zhola předělány.
Už velikost těla je přiměřena okoli. V horkých
krajinách žijící lidé mají menší průměrnou váhu.
těla, než obyvatelé pásma mírného. Ve španěl
sko-americké válce bylo odvodním lékařům Unie.
nápadno, žédobrovalníci Zjižních států vypadali
velice slabf vedle silných; mohůtných těl lidí z.
hor a severních prerií. Ukázalo se však, že silní
peveřané podnebí v Západní Indii a.na.Filipinách
snáze podléhali, než slabí-lidé z jižních států, kte
ří byli velice houževnatí, Také tmavá barva pleti.
je považována za přizpůsobení se tropickému
podnebí. Jako důkaz toho, že původně nebylo
lidstvo temně pigmentováno, je uváděn fakt, že:
novorozeňata černochů přicházejí na svět zbar
vena špinavě masově a teprve později barví se
jejich kůže temně. Temné barvivo kožní posky
tuje především asi ochranu před krátkovlnými.
modrými a ultrafialovými paprsky. slunečními,
jež v tropických krajinách nejsou tolik absorbo
vány atmosférou, jako v- zemích studenějších a
jimiž patrně Evropané více trpí, než velice pig
mentovaní černoši, Arabové, Australci atd. Koží
černochů jde také z těla více výparů, než koží
bělocha, takže bývá při velkém žáru slunečním

vždy chladnější, než kůže Evropanů. Také, ner
vový systém Evropanů trpí v tropických kraji
nách. Tak mnoho okolností společně působí, že
Evropané v tropech mohou býti jen časem schop
ni práce a že tam nemohou býti přesazení jako
stálí osadníci.

Papír ze slámy. Státní papírna ve Wansau
(v americkém státu Wisconsinu) podniká zajíma
vé pokusy vyrobiti papír z jiné látky nežli ze dře
va. Nyní se vyrábí všechen papír ze dřeva jehlič
natých stromů a celé lesy denně padají za obět o
brovské spotřebě papiru, najmě novinového. Jedi
ný větší list spotřebuje do roka tolik papíru, že na
to padnou čtyři tisíce hektarů černého lesa. Zvlá
ště v Americe je spotřeba papíru tak úžasná, že
národohospodáři tonou v obavách o osud lesů.
Jejich úplné vykácení, které vážně hrozí, bylo by
osudnou pohromou pro poměry honební a hospo
dářské. Proto se pomýšli na zachránění lesů vy
ráběním jiného nežli dřevitého papíru. V první řa
dě obrátila se pozornost ke slámě. Zmíněná státní
papírna vyrobila z ní nový papír, pouze novinový,
který je zcela dobrý,a jistý tamnílist ho hned po
čal používati. Používáno jé slámy kukuřičné, jíž
je úplný dostatek. Spojené státy sklidí ročně 150
mil. tun kukuřičné slámy. Dosud ji většinou zkr
mili, ale ani po této stránce nemusila by nyní na
stati ujma. Z rozmělněné dřevoviny lze lučebně
vyloučiti živiny dobytčí, takže polní hospodářství
by jich neztrácelo. Kromě toho sklízí Amerika je- :
ště miliony tun slámy rýžové a jiné. Zvláště rý
žová sláma hodí se k výrobě lepších druhů papí
ru. V Číně a Japonsku vyrábí se papír po výtce ze
slámy rýžové.

Uspávací prostředky. Narkosa (omámení, u
spání) k utišení bolestí operovaného člověka jest
prastarého původu. Asyřané byli již tisíc let před.
Kr. tak daleko, že vyvolávali přechodní bezvědo
mí ztlačením hlavní žíly, která zásobuje mozek
krví, zpusob to, kterého se ještě dnes na Javě po
užívá. Číňané prý používali narkosy před 2000 le
ty. Čínský chirurg Va-to dával svým pacientům
alkoholový odvar indického konopí a dociloval
tak bezcitnosti. Ve spisech středověkých ranhoji
čů dočítáme se o uspávacích nápojích, které byly
podávány před operacemi. Uspávacími houbami,
které vyráběl r. 1298 zemřelý dominikán a lékař:
Theodorich z Cervie, vyskytá se poprvé pokus
zmenšovat bolest vdechovanými parami. Houby
byly namáčeny ve šťávě bolehlavů nebo blfnů, na
slunci vysušeny a v případě potřeby navihčované
upevňovány pod nosem pacientovým, Z houby vy
cházející páry omamovaly nemocného. Když se:

pokusy, pacienty před operací uspat, ovšem bez.
výsledku. Znamenitý pařížský chirurg Dupuytren
vzal na pomoc dokonce i strach. Při vyvrtnutích
přiblížil se k nemocnému s ohromným aožem a
když nešťastník strachem byl bez sebe, provedl
Dupuytren operaci. Dne 17. řijna 1846 byla v ne
mocnici v Massachusets provedena první éthero-
vá narkosa. Již dříve však pokoušel se zubní lé
kař Horác Wells umrtvovati nervy kysličníkem.
dusnatým. Ale teprve o dvě léta později byl pro
blém narkosy poněkud propracován, když zubní“
lékař Morton s chemikem Jaksonem dostali dobré
výsledky s vdechováním étheru. Éther nastoupil“
vítěznon cestu světem. R. 1847 bylo pak Skotem
Tomášem Simpsonem poprvé použito chlorofor-
mu. 'Éther a chlorotorm zůstaly 'nejúčinhějšími:
zbraněmi v boji proti'bolesti do té doby, až nová.
doba: přinesla“ provádění bezcitnosti jistého místa

Mae ároě n vazápieník«| na.rok. 4015jako „premií
svým; ts KÝŘRLA „admjsstrace, iSolkýeh
Hlasů: V Brně, "pani

potřeby naleh rolníků: V obanl: Úroková míra, bře

. še ovšem už staletí rodiny portugalských židů; kosy tak, že dnés již třetinavšech dperací prová

"a mulstikamíjsou sné a zdravé.Tak

dalo by se irvémti množství přjkladů oneuspoko

ckýh činem, který
mé'"velkotr budoucnost, je“přerušení vědéní nervo

vého z operačního pole do mozku,kleré sse teď“



ovádí.a.je doceja prosto nebezpečí. Tentopo

vějte, kdy se provádí tisíce a tisíce operací.
"7 Všelicos. Dle zpráv petrobradských byla celá řada
"ruských časopisů přísně potrestána, poněvadž kritiso
vala nařízení vlády a vrchního velitelství — Slavný
-polský spisovatel Sienkiewicz přešel k Rusům a byl

„proto zvolen člénem petrohradské akademie věd. —
„Zemská jednota společenstev řezníků a uzenářů v Pra
ze schválila zvýšení cen párků a vuřtů z 10 na 12 bal.
— Spolek rakouských interesentů papírnických ve Vldni

"od I. ledna t. r. zdražil prodejní ceny papiru všech dru
"hů, prozatím o 10 procent. — Francouzský generalisi

| mus Jofire od začátku své činnosti propustil 77 generálů,
kteří svou kariéru děkoval pouze protekci. — Poslední

©dobou obíhají velmi dovedně zhotovené padělky sto
kórunových bankovek. — Noční práce v berlínských pe

"kárnách od 7. hodiny večerní do 7. hodiny ranní — za
kázána. — V New-Yorku jest letos počet nezaměstna
ných o 200.000 větší než loni. — Ze 100.000 rakouských
učitelů jest 20.000 žen. Z 80.000 mužských sil učitel
ských stojí 20.000 v boji. — Nejstarší polní poštu mělo
Rakousko, neboť ljiž Maximilian I. používal od r. 1490
na-svých polních taženích tohoto zařízení. — V celé

nápojů, dále otevírání nových výčepů lihových nápojů
a likérů, které obsahují přes 23 procent alkoholu. —
Ve Vídni zavedena úředně předepsaná novota v ka

. várnách: košíčky nebo mlsy s pečivem zmizely se sto
lu. Housky nebo koláče vydávají se nyní hostu jednot
livě na jeho požádání. — Proti zakročení Japonců v
evropské válce vystupují už některé francouzské listy
tvrdíce, že pomoc japonská byla by ponížením pro ar
mády spojenců a nebezpečenstvím pro budoucnost Ev
ropy.. -- Velkostatek konopištský zbaven byl povahy
rodinného jměníestenského a přejde nyní na přímé dě
dice arcivévody Františka Ferdinanda, teďy na jeho děti
Maxmiliána, Žofii a Arnošta z Hohenbergů. — V celku

. je nyní v Čechách 100.000haličských uprchlíků. —
Škola pro vojíny-invalidy v Praze, zřízená Spolkem pro
léčbu a výchovu mrzáků vpevnosti vyšehradské a spo

-jená s nákladnými léčebnami pražského sanatoria v Po
dolí (první v říši naší). počala svou činnost. — V Praze

„ jest již umístěn velký počet válečných uprchlíků; pro
to nařidilo místodržitelství, aby celý pražský policejní

"rayon byl pro další válečné uprchlíky uzavřen. — Zá
" kaz polských her ve Vídní odvolán, když společný mi

nistr financí ryl. Bilinski vyložil ministru vnitra bar.
Heinoldovi, že jde o existenci 40 rodin polských herců
Ivovských a též o to, aby se Polákům ve Vídni umož
nito/ v jejich neštěstí poněkud rozptýliti mysl. -— Ná

"»sledkem stavky zatčeno v Petrohradě 125 dě/nických
„vůdců.

(SO E

Úrěrní družstvo Bliška
zapsané společenstvo s r. 0.wHradoiKrál. Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhbodnějších. Vkusné střádanky.

| Besídka.
, Ziiřátka a Petrovštř.

. Romantismu valem ubývá Teď už těžko
vodit čtenáře do-příšerných hvozdů, kde číhají|
pilní vyvlastňovatelé s hřmotnou bambitkou

bí ruceA808č a 1 ně, smělíobčašévleké horaař uo nění. mezer v kr
ke na uk:

ah před množstvím idu že"netoužil po slávě
aovinářské a po stycích s velikými pány. Hle

8 si toliko s velikou pílíFn:jdivláněřemesla. Místo
"bouhýchřečívidy7 ač. větě okutip!Ale velice bdělt kteří s horečnóu
„jskostlivostí se vždy snažili o zveřejnění každého
absormálního ujevuspolebenského života, po
Stěrulise o vavíinys novšední ochotou. Sitromné

vystavovali s velikou reklamou do
klufihích skříní, aby vožěly široko 'a daleko po.

M o tickésvědí. - Jelikož s roman 2 oplnály::

Jdkáslsvůj . vrohevatů,Eradou had'pouze sous o
stály zlopověstné štyzy koloupky občanů,kteří
S00 sobe reklamovali privilegovamou avépráv

Kalnýmpotokemb:" odd od ohce
io, ke které náležely dle jména. Jak

sé něco ztratilo, nastávalo oetřn,-v oměch ohatácit« - tmorhRýval
Říkalosé'tatíťoj u

Jednou v pondělíatýskal si Lamka švagrovi

a pe A „dakopsážittlacinoou
0 nou msioinu?„„ 4>Hm, to nej odil, kdyby cis
i Šeraty . p poch Jbyn

spadlys plicdva centy. Já vím,jar'be náš
dldnšek ta 6několiknát + kurýro kdy ho
dusila.te « 9 “ n ?

»Hm— tahle rada není špatná Ale teď jak
dostat pohodlně kůži bez styku s psími suby a
bez povykování psího chřtánu Zadármo mi
žádný sedlák psa nedá.«

sinu — já jsem se tady v šikovném chy

tání šek čtvernožců neovičil.Ale myslim,že tonějak tajně přece půjde. Pohodný Brázdil by
do poradil, kdyby chtěl, abychomse mu pletli
do kšeftu. Ale viděl jsem dvakrát sám, jak to
dělá Když si pes pohodlně sedí, obňapne ho
Brázdil rychle ze zadu za oháňku, pětkrát šel
mou ve vzduchu zatočí —- a než ai omámené
zvířevzpomene, má-li se hubou chytnout ka
bátu či nožičkama země nebo stromu, už je
v pytli.«

»Tohle je rasovina, mizerná rasovina. —Kdyby oháňka povolila a pes uletěl.
»lnu pes by byl blázen, aby tidával kůži

po dobrotě. Ostatně nedělej tolik citlivého! Pře
dešlý měsíc seděls v kriminále proto, že jsi
zrasoval člověka — a to je horší«

»Ba — ba, beztoho jsem dušnost ulovil
v tom temném sklípku.«

»Hm — bylo by dobřese poradit sKadlub
nou, ten už má v chytání psů praksi« :

»Ale je to šelma nekřesťanské, pohanská
— takový jízlivý vejšílíba, třeba že je soused.
Kdyby mne byl chtěl šetřit, nebyl by před
soudem tolik povídal.«

»Teda si jdi koupit kůži do Patíže, Ostatně
—tamhle právě strejc jde. Počkej, houknu na
něj. Strejčku, strejčku Kadlubnůl«

Kadlubna se obrátil a vybafl hustý kotouč

nčýpu. »Co choeš?ř« Těžké boty sepohybovaly
Brácha mu všeoko krátce vyložil. »Víla —

musíte si pomáhat, poradit. Vlak jste oba skusili stejně, zavřeli vás najednou..
»Ba — ba«, kýval bradou starý kozák,

který už mnoho prodělal. Ale z očí mu každou
chvíli leh! ironický blesk, jakmile hlavu stra
nou obrátil. Pak vykládal zvolna a rozšafně:
»Teď není zadarmo ani příštipek, natož celý pe.
Na to se musí zchytra. Může se to udělat všeli
jak. Pes se chytne do smyčky a pověsí se na

-dvéře.— Praští-lisedo nozder, je po něm hned,

tam je K ad Ale k tomu musíbýt rukavelice šikovná. Vždyckysi pamatuj, že živá psí
kůže nikdy není bez zubů a bez povykující
tlamy. Je-li pejsek malý, přiláká se kouskem
chleba, semkne se mu flamička tak pevně, aby
ji nemohl otevřít — a odnese se snadno. Nejlíp
se chytá takový pes, který je ke každému pří.
tulný. Chodí-li za tebou některý pes z vesnice
rád, jsi šťastný člověk; toho máš v hrsti hned.«

»Tohle je moudrá řeč«, přitakal dušný
-Lamka. »Švagřety'skolikrát povídal; jak pes
Vranků za tebou chodí loudit. Toho bys mohl
mít hned.«

-»Pravda —'ale teď jen jak ho dostat, aby

strejče, nejbezpečnější ?«
»Máte-li doma stoličku, jaká se dává pod

nohy, e vykřojeným otvorem, bude ráda gnadná.

Stoličkaseo prována stranu, psu se hodí nějek, provúzek. vě.protáhne skrze
otvor, šlápne 60 šikovaě na stolišku; pak se
provázek přitáhne, až jest psí krk pevně u sto

ličky..Potom se.připoutmný, pes:bací „ne do
— tohle je zlatý nápad! Mário sto

ličku takovou pěknou, prkénka jsou i po straně.
(Na tu se může člápnout tedy pohodlně, aby

někams „rem neujela!« oPdoeřlo:velkčárka! A oje: Mokem. :
Ale — čím děív, tim Upe,

cha. Víte, švagře, jak se sešeří, če
Jičkoptuhle nan
dévk€ m —apon: „psavývoduj til k evéc

ná: mocně zabafal, ušklíbl se a ze dvou
p zubůvýhrklo: »Počkej,Lamko,jážes mirepřivedl-do kriminálu.

„A kdyžVlaá nazapadlo,al
přikvyly. klaratně manohozi

opovýsných chat temná

Ronvš zp00evéČik pi pes.SamakůvBršáňa,
tačil ogáse PA Wpoakakoval

svĎdoom.kterýhovsnošišéeh vesla

i ka blízko

n sk
Pevznjě váže po

Skamžiknejdůležitější Dušný Lamka s hekámím
přitáhl provázek. Teďuž pestak trochu

Shopil,oočdle. sŠvagře, uhoď honem, ta

temdé

cí s SE rdshoMašrov

zh okr naKebríl U

dřímání, probouzeli se a re zmatku odpo
hlučně neznámému kamarádovi. Ozýval se také

»todem bopem mi jotuhle muziku spískalničema n tom
zloději se nesmí nikdy věřit. Ještě by scházalo,
aby nás udal.« o

Brácha v rozechvění praátil kladívkemjen
tak na psí ucho. Hned zdvihal kladívko podruhé
k opravě rány. Ale tu se stal v jedné vteřině

překvapující obrat. Stolička se převrátila, na
zemi ležel Lamka jak dloubý takširoký —"a
pes s náramným povykem letěl k domovu.
Lamka zaklel a pak zařvaljako tur: »Ty's mně
dal, nešiko, div že's mi neurazil kladívkem celý
paleg.c

»Hm — proč pak's nepřišlápl stoličku
pevněji?

»Jo — to se řekne — jak ucítil pes ne
šikovnou ránu, škubl sebou jako posedlý. Nikdo
by neřekl, oo je síly v tom psím krku. To
jsem si pěkně zahnal dušnost. Hřbet mám jako
přeražený, paleo mi nabíhá, koleno odřené.. .«

»Švagře, honem, jenjhonem s tou stoličkou
domů. af se nestane ještě větší neštěstí. Psi ha

fají ee vsteklí, lidé z chalupvybíhají—jenpo“Zoruj!«
»Bodejť — honem, honem; ale jak? Utíkel

sám, tamhle se blíží Vranka, Já nemohu, nemo
hu... Ale až potkámtoho dědu Kadlubnova!
Vprsou mi to hvízdá jako melpzina. To jsem
se pěkně vykurýroval!« .

Temnýstín zmizel zapotokem..
Lamka si poseděl v kriminále znovu. Ale

na jeho Švagra neprozralil nic ani starý party
ka Kadlubna.Btačilo mu, že potýral Lamku©

Ale ani Lamkův pomocníkneušel trestu.
Když třetí den šel' Brácha po návsi, vy

řázil pes Vrankův jako divý a hned se zahryzl
chodci do nohavice. »Vranko, odžeňte tu potvoru,
vždyť jest jako zvětřilá.«

»Aleto se divím, mocse divíme«,odpovídal
Vranka s líčenou útrpností, když psa zaháněl.

»Tohle zvíře je přece tolik pokojné; jenom
když jde kolem naší branky kalený lotr, někdy
trochu zaštěká. Ale teďtohle! Ale — ale! Vždyť
vás měl ten pes do nedávna tolik rád!«

Brácha se hněvivě otočil a zamumlal do.
štětinatých vousů: »Tak! Chtěl jsem stahovat
kůži ze psa — a teď by mě pomalu ta slofta
skalpovala sama!«

Pěstounka
prosí ct. dámyo místo

cech. Nastoupiti možno od

řezna.Nabídky do admin. tI.

v jednoduchém i
přepychovémmo,
der.provedeníI“
chle zhotoví uměl.
závod knih

ighýrda Šimáčka
břevé, Pospíšilova tř. č. 181.
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„Jan Horák,
soukenník

SENSROSPODONOOONOVU:

: Vklady na knižkyzůrokujev Rychnově nad Kněžnou ;

z,čěne taŠ | S MVÁkO0
nemvš 10.0 : © Městská spořitelna

: ve Vysokém Mýtě,

w j
Cetnů uznání zvláštěz krabůvele

za niž ručiobec Jest tedy vklad ve.
Vysokomýtskáé. . vždy zcela bez

důtst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

ODO CKD GOOUS CRO

W BrateráslavákéMatceŠkolské,|| JO S. R 0 US,

dobu více neš třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Veolejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

= «
bi

Uznanýza nejvýhodnější©a„dlvnšjší ná- uměli prům. závod řez- YY TAVp ČEM J

kuoípramen©Zabomu béřský pozlacovačský s ak Ako ra

| A MBERI M oS-ELINEK E JE————-— | ŽAMBERKU -———-. | NMwDLÁ h
m TĚ. HRADECKRÁLOVÉ TV

a (doporučuje sed odbornýzávod NB

prádla. Ppraporů. příkrovů, koberců a prokostelníp
ovovéko máčiní vo vřtobzách nejstaršíhozávodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele Renovování starých a památných

J | | oltářů, soch, kazatelen, křížovýchJosefaNeškudly|| 32:2
v Jablonném n. Orl, Č. 86. Novéoltáře,kazatelny,křížové

Tisíce uznávacích referencí aod oručení,— ossty a veškeré kostelní zařízení

"k pr vk er počky,vzorya hotovésbodí i v každém slobn a v nejčistším
Bos velkoměstskérežie ve vlastujch dílnách provedení.

domech,lerné pracovnísllynavenkově, čím levnější KAEZNÝAAHtakdneb nisi rěnovátive:obtějí.nenbf

osmyaš o 2090 nedneš všude jinde. ční se obrátí s dotazem strau přijmutína. venon

Jubil. 100 let. trvání a40 let. vlastní članosti. íZO A emně cesty one klášteraB,8.P. Krapka(uTeplic). |
Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Prmí osa =
3ta všechobeslaných Paramenta.

9 ý Ň

arevná KRKA || IgnáceV. NaškudlaSyn

E a POS DODBOBBDBUBBBEU i (protokolovanáfirma)

kostelní [ te] || "JablonnémnadOri©eenáov odbor. pro- 2 Cě doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
ď okna vedeníshoto- svůj osvědčenýa Často vyznamenaný

voje A dodává výrobní závodFr. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla ředitele kůru ea, „paramehtů,
vTřobochovicíchu radso Cenníky,vzorkyi roucha hotována ukázku

Králové. prosí vld.kduchovenstvo Fr. Niederle v Lipnici se na požádání franko zašlou.

Oonníky arozpočtyne požádání nad Sázavou. M

: Poděkování z Vamberka.
Při pohřbu mé nešťastné sestry pro evili velikou laskavost a soucit

vdp. farář J..Sejichar z NěmeckéRybné adp. J. Jirsa, katecheta ze.
berka. Proto na tomto místě dovoluji si jim. vřele poděkovati.

Zároveň: srdečné diky vzdáváme všem účastníkům pohřbu, kteří
" ubohou sestru doprovodili; zvláště paní učitelové Jedličkové i všem

vákům a K tklivýzpěv, všem družičkáma mládencům.
M A eeest známsvou nezištnouláskou k chuďlněa odvšech věm "ová kuji i zá vše, čím hleděl sestře za jejího ubohého

"života ulehčití její trpké dny. Též milým přátekhma sousedům, kteří se jí
-„ útrpně ujímali, povinována jsem hlubokou vděčnosti a díky. —— :

+ 53 Ešl = : “ př Všemohoucíz4 ně odplatíjejichdobrýmsrdcíma oddělíodBRE8" 3.2 ZN 6
k: „ZaplaťVámBůhl“
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Portugalské zmatky.
Když v této zemi bezcharakterní zednáří

spolu s křivopřísežnými důst jníky spáchali
státní převrat, radikální živly dychtivě čekaly,
jak zednářeká republika stane se vzorcem států
jiných. Domnívaly se, že bude připraven skvělý
triumf všem zednářským heslům a slibům, je
jichž předčasné fanfáry zaznívaly i v jiných
státech evropských. »Aspoň v jedné zemi bude
tedy realisován dokonale volnomyšlenkářský
politický a kulturní programi« těšili se někteří
Balvní snfikové. Ovšem, moená tela Francie
právě velice churavěla, ačkoli její zřízení státní
spočívalo takó na základech zednářských. Ale
evž na tom? Vždyť nejmladší republika nemusí
pásledovati svou sousedku v jejích chybách!
Malé Portugalsko poučí veliké státy, jak se mají
demokraticky a osvětově zrefurmovati poměry
veelém světě. 9

A zatím? Hromadné zločiny na svobodě
občanské tábly se jako dlouhý, příšerný had.
Kriminály přeplněny osvícenými muži, kteří si
dovolili třebas jen nejskrovnější kritiku aednář.
ské tyranie. Došlo i k pouličnímu vraždění
katclíků. Při volbách znásilněna většina voličů
tak bezohledně, až to bylo tepáno divokými
radikály zahraničními. Stávky nespokojeného
dělnictva dosáhly výše nebývalé. Kdo si nějaké
peníze ušetřil, prohal z vlasti před zednářskými
vyvlastňovateli. Docela vychovanci zednářů vr
bali na veřejných ulicích proti svým vychova
telům pumy Ti, kteří slibovali sociální reformy,
epali si po byrokratiekém způsobu vlastní měšce.
Anglie převrat ze zištné politiky podporovala.
Nezakročila ani proti barbarskému řádění zednář
ské vlády v té době, kdy všeliké právo občanů
samostatně myslících bylo šŠlapánov prach.

Ovšem že anglická vláda učinila s Portu
galskem tajné emlouvy a při vypuknutí nyněj
šího evropského zápasu čekala od Portugalska
vojenskou pomoc. Ale co může poskytnouti
žebrák, který sotva v třesavých rukou mošnu
drží? Portugalská vláda slibovala a slibovala,
ale lid sám roptal hlasitě. ——

" Zatím hovor o válce i míru byl hlavně
agitašním prostředkem k volbám. A jednotlivé

vostí, než před evropskou válkou. »Lidovoi«
rozšiřovali všude mínění, že jeou royaleté přá
teli Němoův a že jest potřebí k vůli spořádku«
sničiti zcela royalistickou stranu, která stejně
jiš tolikrát byla sveřepým způsob-m ubíjena.

Jak se chovají důstojníci? Zednáři je na
učili bezcharakternosti již před svržením vlády
královské. Není divu, žo tedy důstojníci zcela
důsledně uvažují: Bylo-li dovoleno zraditi vládu
královskou, proč bychom masili býti slepými
sluhy samé strany převratu? Jestlile zednáři

a do ulic, když se mělo vypraviti

další vojsko do portugalských kolonií. Tedy
vláda si nezískala srdoé důstojnictva ani tím,
že mu dala do sněmu hlasovací právo na úkor
konservativního občanstva.

Lid se domníval, že vojsko bude vypra
veno do Egypta — a odtud bouřlivé demonstrace
davů, které docela zamezily nalodění vojska.
Důstojníci přítomní se ani nesnažili potlačiti
odpor mužstva k válce. Když se roznesla po
věst, že bude psláno vojsko bojovat do dale
kých krajů, většina reservistů uprchla ze země
takže vláda s bídou sehnala jen kolem 7000
nových vojákův. Patrno, jak milují svou vlast
i živly radikální, které nedávno republiku vítal
s velikým jásotem. To v monarchii Viléma Á
jest vypěstována zcela jiná láska k otčině! Tam
reservisté neprchali, nýbrž vítali výzvu k obra
ně vlasti s velikým jásotem. Nadto se hlásily
hned statisíce dobrovolníkův. Němci ze zámoř.
ských krajin bez nucení přijížděli k vojenským
praporům. Patrno tedy, že Němci mají důležité
pohnutky k upřímnému patriotiemu. Jinak by
tam nebylo tak veliké válečné nadšení. Podobně
v Rakousku, které zednáři tolik pomlouvali,
všichni národové vykonali vzorně svou povin
nost při vypuknutí války. Je-li tedy někde hni
l ba, pak se zahníždila v přední řadě v nej
mladší republice evropské. Kde se začalota
bezohledně bojovati proti katolickému oltáři,
tam nyní nastal boj proti ministerským křeslům.

rávě v minulých dnech rokovala minister
ská rada o potrestání zatčených důstojníkův.
Ministerstvo vojenství snaží se povážlivé z'ov
v armádědle možnosti přikrýti rouškou nej
větší šetrnosti; prý se mají prováděti procesy
obyčejnými vojenskými soudy, protože odboj
důstojníků nemá rázu politického, nýbrž pro
zrazoval jen (l) nedostatek respektu oproti před

viti listy, které přímo anebo nepřímo nabádaly
k odepření vojenské poslušnosti. Ale tahle opa
tření rozhodně disciplinu ve vojsku neposílí!

Nejnověji se oznamuje, že generálmajor
Carvalho s jinými důstojníky nepochodili se svou
prosbou u ministerstva války, aby bylo zrušeno
přeložení jednoho důstojníka. Když druhý den
(20. ledna) řada důst:jníků chtěla žádati za pro
puštění u presidenta republiky, byl obklopen

níků zatčeno a dopraveno na válečnou loď.
Většina zatčených důstojníků náleží k republi
kánům. “NěkteM z nich docela pomáhali při

státním převratu. Množství jiných ddetjnínůpřihlásilo se jako váleční zajatci, aby tak de
monstrovali svó sympatie se zatčenými kolegy.
Již také proskakují zprávy, že celá portugalská
vláda se vzdala svých hodností a že generál
Pimento Castro strhl na sebe všecku moa. To
by znamenalo hotový státní převrat.

A ke všemu ještě bída stoupá v zemi do
povátlivé výše! Ačkoli v Portugalsku válečný
stav není, přece jest tam obtížnější hospodářská

finančnímu řízeví se připojilo oohromení dovozu
i vývozu, takže nouze se ŠIMístále hrozivěji. —

itují se levně.= Insorty
Obnovavycblsí v pátek v poledne.

Tak vyhlíží nejnovější vzorek protikřesťanského:
spasiteletví.
———ó
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Východní bojištů, Na celé frontě východ

ního bojiště bojuje se jednak o její střed, sto
jící (proti Varšavě, i o její obě křídla, z nichž
jedno zaujímá Karpaty, druhé pak rozloženoj
v severním Polsku a ve východních Prusích.
Na těchto křídlech jedná se patrně o obchvat
né pokusy, v centru pako průraz. V jihozá
padní Bukovině trvaly už několik týdnů po:
tyčky,při nichž naše vojsko obmezovalo se ta
defensivu, až konečně dle úřední zprávy ze dne
23. ledna přešlo v ofensivu a dobylo města Kyr
lybaby a výšin ovládajících město. Pokusy ne
přítele získati přesJakobenu a Kyrlybabu dále pů
du setudíž nezdařily,čímžodražen první ruský ú1
tok, vedený proti Sedmihradsku a tím i překažen
pokus Rusů ohroziti pravé křídlo našich pluků
v Karpatech. Na jiném místě v Karpatech u
Rafailové, malé obce haličské, ležící severozá
padně od známého karpatského průsmyku Já
senné a 10 km od uherských hranic, pokoušeli
se Rusové proniknouti přes Karpaty, ale marně;
proto ustoupili na severozápad k městu Zie
vé, od Rafailové ro km vzdálené.Zielovái nů
failová leží na železniční trati ze Stanislavě do
uherské Jásenné, A odtud severozápaduě vhor
ním Ungu a u Vezerszalla, vesnice na silnici
z uherského Munkačeva do haličské Stryje, by
li Rusové opětně poraženi; patrně chtěli se za
se zmocniti výšin, ovládajících tamější průsmyky.
V bojích za posledních dvou dnů zajali naši
v Karpatech Io50 nepřátel. A úřední zpráva
ze dne 24. ledna sděluje, že Rusové ustoupili
jižně od Tarnova před úspěšnou rakouskou dě
lostřelbou. Na sever odtud, při ústí Nidy do
Visly trvá dosud dělostřelecký boj. Na něme
cké frontě západně od Checiny (město to leží
jihozápadně od Kielců na úpatí Lyse Gory) a
v krajině Ravy živý dělostřelecký boj, v po
vodí Suché pokračují útoky německé, V sever
ním Polsku u I'rzasnysze odražen útok rusk
a z Blinna a Gojaku byli Rusové vyhnáni.
Vevýchodním Prusku v dělostřeleckém boji
jihovýcnodně od Glabinu byli Rusově nuceni
vykliditi jednotlivé posicea severovýchodně od
Glabinu odraženv útoky nepřátelské za těžkých
ztrát Rusů. — Úřední zpráva ze dne 27. ledna
oznamuje, že v údolí Horního Ungu byl včerá

nepřítel vypuzen ze svých postavení na pohrá:ničních horách na obou stranách užeckého
průsmyku. Jeden z nejdůležitějších karpatských
průsmyků, Ojehož držení bylo průběhem pol
ního tažení už často rozhořčeně bojováno, a

který byl od r. ledna Rusy obsazen, obzvlášť
sn opevněn, dostal se tím opětně do našichukou.

Bojiště západní. Z
této frontě jest význačnějšímboj na obou stranách

průplavu Bassée, kde Němci napadli posice
posledních bojů na)

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA
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Angličanů. Jižně od průplavu byly anglická
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ne 2. . /
posice v délee 1309 dobyty; Angličané marně
se pokusili, abyzpět dobyli tohoto postavení.
V Jižní části Vogés byly odraženy všechny
útoky Francouzů a podobně nedaří se frau

| enuzské ofensivě i na ostatních stranách. —
19. ledna podnikly německé vzducholodi zase
útok na anglické pobřeží; letěly v moci a po
užívaly reflektorů. Na Yarmouth vrženo 5 pum,

pumy na Cromer, Kingslynn a j. města.
Tarecká válka. Úřednízpráva turecká

jrá. dále přehnané zprávy ruského tisku
© domnělýchúspěších ruské armády na Kav
kazu. Naopak Rusovébyli zapuzení ze všech

Stejně prý zastaven postup Rusů na Erzerum.
Ne Kavkaze na obou stranách přerušený další
operace prošpatné . ,

Válka v kolonijch. Burové v jižní Africe

hlásalo. Burové pod |
Í s Angličany. Anglická zpráva ze dne 21.

edna sděluje, že Burové postoupili 25 mil do
Cuydasu, napadlí britský hlavní oddíl a donu
tili jej k ústupu. —A v Maroku sotva že byli
Prancouzové vypuzení z Marakeše, zmocnil se
vůdce povstalců Abdul Malik i hlavního mě
sta marockého Fesu, Francouzové znovu jali
se vyjednávati s Malikem, slibujíce mu titul
krále a různé výhody, když zastaví boj. Ale

marně.
„ "Na moři. V Severním moři nad ostrovem

Helgolandem došlo v neděli dopoledne k prvé
větší námořní bitvě mezi anglickým a němec
kým loďstvem. Úřední zpráva mluví o výpadu
německého loďstva. Z německé střany vyrazily
pancéřové křižníky Seydlitz, Derffinger, Moltke
a Blůcher, provázené 4 malými a 2 torpedo
vými loďstvy; Angličané měli 5 bitevních a
několik menších křižníků a 26 torpedoborců.
Boj trval 3 hodiny a skoučil ústupem silnějšího
loďstva anglického. Německý křižník Blúcher
potopen a ostatní německé lodi vrátily se do

přístavu Z posádky Blicheru, čítajicí 885 mu„ zachráněno 123. Na straně anglické poto
pen 1 naddreadnought a 2 torpedoborci.. An

glická zpráva ovšem tvrdí, že na anglické straněnebyla žádnáloď potopena.

Úrěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo 8 r. 0.WHradci Král. Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobuf a živnostenské za podmínek nej

výbodnějších. Vkusné střádanky.

Volné listy.
Vytře| jim zrak. V době válečné nema

lou úlohu hrají úskoky a klamy, jimiž protivník
snaží so odpůrce svého zdolati. Vzpomínáme si
na jednu takovou episodu z roku 1805, kdy ra
kouský plukovník vytřel zrak Francouzům.

olní maršál Jelačič očekával Francouze
sa Freiburkem při vstupu do Černého lesa, kde
— jak se domýšlel — pochod bude nepřítele
státi potoky krve. Jmenovitě spoléhal na tak

a které jest ovládáno skalami, jichž není těžko
brániti. Ale Francouzi, kteří již se dověděli o
kapitulaci Mackově v Ulmu, vrhli se dravě do
$Černého lesa«a za třidni jím prorazili a usa
dili se v Donaueschingen, kde se jim dostalo
hojně potravin a odpočinku. Maršál Augereau,
jehož sedmý sbor usadil se v městě, ubytoval
so ve velkolepém zámku Fúrstenberském. Po

K aenem zotavení vydal se Augereau proti
elačičovi a po četný drobných šarvátkáchdostal se do Stockachu,zmocnil se Voralbergu

a obsadil Bregeno. Jelačič stál u Feldkirchu u
známé soutěsky, za kterou bylo možno dlouho

odporovati. Francouzové chystali se na krvavýas, aby se zmocnili tvrdé posice, ale byli
mi překvapeni, kdyžJelačič nabídl kapitulaci.
- Při sohůzce obou maršálů rakouští důstoj

" správou, že loďstvo francouzské bylo u Trafal

Bu porešeno Nelsonem,o kteréžudálosti v tájoře Augereauověnebylo posud nic známo. Ka

| gy Jelašičova byla smluvena tím způsoem, že Rakušané, eplníce jisté výminky, odeberou se do

elibojovati. noci přede dnem, kdy Jelačičovi bylo
aložiti zbraně, některé pluky rakouské proti
maršálovi se vzbouřily, protože nechtěly kapi

Úeoh aže rok nebudou proti Fran

míti se vzdáti a odtáhl se svou pěší divisí,

k níž připojily se některé pěší pluky divisí jiných. Kníže Rohans vojskem tímto vrhl se do
or. Vzdoruje příkrostem cest a počasí, odváž

ným Bom v Pro oddíly maršála Nee,
speložen mi v tyrolsk čstech,řeronoua Benátkamído: sid fráneb | kéar

K. n V“' 9m:

mády, jež pod vedením maršála Massony táhla
za arolvévodou Karlem, ustupujícím do Friaul
ska. Kníže Rohan ukázal tím, že kapitulace Je
lačidova nebyla nutna.

Bylo v tehdejší době zvykem, že vítěz po
sílal důstojníka z generálního štábu ke každé
kapitulující divisi, aby ji zavedl na určité místo,
kde muvila složiti zbraně. Kníže Rohan vyola
ného francouzského- důstojníka si aai nevšiml a
odtáhl od Feldkirohu na opačnou stranu, než
kde byl tábor Francouzů Ale jízda rakouská
tábořila na malérovině předFeldkirchema ne
byla daleko francouzských předních stráží. Chtě
le-li uniknouti, musila polokruhem obejíti fran

no. Jízda ta
skládala se ze tří plukův, a brigádě této velel
plukovník blankeneteinských husarů, jenž rovněž
proti kapitulaci nanejvýš byl rozhorlen.

Když důstojník jenerálního štábu franoouz
ského přibyl večer do tábora, aby druhého dne
odvedl jízdu na emluvené místo, plukovník na
bídl mu pohostinství ve svém baráku. Oba se
smluvili, že z rána se vydají na pobřeží jezera
Bodamského, kdež měly býti zbraně složeny a
kamž cesta trvala tři hodiny. Po půlnoci fran
couzský důstojník však pojednou zaslechl lormoz
a rozpoznal, že rakouští jezdci veedají na koně.
Vyběhl a uviděl, jak škadrony se seřazují a
chystají k odchodu. Plukovník hulánův arci
vévody Karla a plukovník dragonů rosenber
ských přispěchali k plukovníkoví husarův a
ptali se, oo tak brzký odchod znamená; tutéž
otázku učinil i francouzský posel.Plukovník,
klidně se přetvařuje, odpověděl, že polní mar
šál Jelačič se obává, aby nějaké posměšky fran
couzských vojáků na Rakušany nezavinily ne
milých srážek. Vykládal, že na určené místo
jest sice nejkratší cesta táborem francouzským,
ale jelikož na této cestě skutečně jest se obá
vati nějaké šrůtky mezi vojíny, že Jelačič ve
shodě s maršálem Augereauem nařídil, aby ra
kouské oddíly učinily značnou zacházku na
pravo a tak obešly francouzeký tábor a město
Bregeno, čímž zamezí se všeliké nepříjemnosti.
Doložil, že tato cesta jest delší a že právě z to
ho důvodu oba vojevůdcové ustanovili odjezd
o několik hodin před svítáním. Plukovník se
divil, že francouzský důstojník o tom nebyl
zpraven a poznamenal, že dopis s rozkazem

aršála Augereaua nějakým nedorozuměním asi
I zadržen u předních stráží. Konečně plukovník

kterómusi důstojníkovi nařídil, aby se po roz-:
kaze sháněl po celé linii jízdy.

Důvody tyto byly tak přirozeny, že ani
oba plukovníci ani franoouzský důstojník proti
nočnímu odjezdu ničeho neměli. Francouzovi
ani na mysl nevstoupilo, že by se chtěl plu
kovník vymknouti kapitulaci. Rakouský velitel
znal krajinu dokonale a vyhýbal ee dobře fran
couzským hlídkám. jejichž místa ostatně pro
zrazována byla ohni. Ale nemohl se vyhnouti
tak zvaným hlídkám létacím, které francouzští
velitelé posílali mimo tábor obyčejně v noci.
»Oui vive?« (Kdo jest to?) zaznělo náhle noční
tmou, a milý plukovník ocitl se pojednou před
silným oddělením francouzské jízdy. Ale Ra
kušan nepozbyv duchapřítomnosti, prohodil
k důstojníkovi ho provázejícímu: »To se týká
vás, pane pobočníku! Račte jeti 6e mnou, a
bychom pochod avůj vysvětlili francouzské
mu veliteli.« ©

Oba předejeli,a franoouzský pobočník oz
námi! heslo veliteli sedmého pluku jízdních

apalivod, kteří ho poznali jako pobočníka marAugereaua. Vědouce, že oddíly rakouské,
majíce aložiti zbraně, jsou očekávány, propustili
rakouskou jízdní brigádu bez námitky. Fran
couzský velitel k tomu ještě rozkázal, aby jeho
ezdcové. zastrčíli tasené šavle do pošev, což

je znamením pozornosti a dobré shody mezioběma oddíly. Po dlouhé cestě a za svítání

plukovník“ spatřiv před sebou rovnájší půdu,ne bez zřejméironie pobočníkovipravil, že maje
do franoouzských rukou odevzdati koně tří plu
ků, musi pečovati o to, aby byly v-dobrém stavu.
Nařídil zastaviti a krmiti. Sám však zůstal na
koni a shromáždil kolem sebe důstojníky a
jezdce tří pluků, jimž posud velel. Pak nadše
ným a daleko slyšitelným hlasem oznámil, .že
divise knížete Rohana dala přednost oti před
zátiším a odmítla účastniti se hanebné kapitu
lace. Divise Rohanova vrhla se do Tyrol, kamž
by i sám zavedl svou brigadu, kdyby se neo
bával, že tam nebude moci tolik koní uživiti.
Ale protože má před sebou rovinu -a že latí
získal šesti hodin před pronásledovateli, navr:
huje všem, kteří mají opravdu rakouské srdce,
aby ho provázeli Německemdo Moravy, kdež
se spojí s vojskem milovaného císaře Františka.

Blankensteinští husaři na toto proslovení

odpověděli hromovým-»hurá«. Ale dragonía
huláni Poapeo -mlčeli. Za chvíli začal lomoz,křik.a bádky,až konečnědůstojníci a plukov

záni kapitulací a že stav maršála Jelačiče ne
chtějí snesnadniti- ©Poté blankensteinský plu

pak jest dovoleno,aby radili sami sobě a zařisovali se dle své odvahy a. oddanosti k vlasti.
„Jděte jen jděte«, volal k -oponentům sa ode
vzdejte Pranoouzům své szneuclšné prapory a
sbraně.« .

Po těch slovech odvedl svůj pluk na ro
vinu a za chvíli tryskemzmizel v dáli. Vyhý

se francouzským hlídkám, ve dne se skrý
v lesích, v n>ci spěchal ku předu, aš so

mu podařilo, dostati se do Moravy a spojiti se
s vojskem rakouským. :

. Obrázek z ší . Na franeous
ském bojišti u řeky Aleny stal se výjev, jejš

ro zajímavost a logiku války zaznamenáváme.a franoouzeké straně od raněného Němce se do
věděli, že v protějím německém zákopu: velí
jistý bavorský princ, který v předchozích dnech
vzbudil obdiv nepřítele svou lví emělostí. Fran
couzi se smluvili uoctíti hrdinu, jsk jim bylo
možno. Francouzfký setník, jenž v zákopě tom
velel, byl výborným hudebníkem. Sestavil ze
svých lidí orchestr dechových nástrojů, tahacích,
harmonik a sehnal také jedny housle. Uvičil
tyto hudebníky tři dni, pak napsal pořad kon
certu, který byl zdoben obrázkem, namalovaným
malířem, jenž v setnině sloužil Na plakátě
pak napsali, že na pootu statečného bavorského

rince bude se příštího dne o 5. hodině večer
Konati koncert. Do plakátu zavinuli kámen a
vhodili do německého zákopu.

V určenou hodinu ozvala se ve francouž
ském zákopu fanfára trubek, a hned poté obje
vil se bez bázně setník nad krytem ozbrojen
pouze taktovkou, aby mohl náležitě celou kapelu.
svou obhlížeti, a vojíni sby na vyvýšeném místě
viděli mávání taktovky. Koncert byl přesně dle
pořadu sehrán. Po posledním čísle zabouřila,
ve francouzském zákopu ohnivá marseilisisa a
hned za prvých zvuků jejich vystoupil z němec
kého zákopu důstojník, po vojensku se vzpřímil
a ruku přičinil k čapce na pozdrav. Byl to ba..
vorský prino. Francouzeký setník odpovědší
také pozdravem, po čemž z německého i fran-,
couzského zákopu ozvalo se tleskání a volání:
slávy. Oba důstojníci pak sestoupili a hudební
elavnost se skončila. ,

Výjev tento, mající za svou dekoraci ros
ryté bojiště, po němž rozsóvána jest smrt, možno
nazvati kulturním dokumentem, který po své
vnitřní a lidské stránce osvětluje nynější dobu
způsobem, o němž nelze určitěji mluviti...

s

Novináři a novináři. Za této války novi
ny, které v předchozích letech se probily k ur
čitému významu a získaly znamenitého počtu:
Štenářů, mají opravdovou žeň. Nikdy snad ne
žili novináři velkých deníků v takovém ruchu
jako dnes, a nikdy, dokládáme, nebylo hapsáno
tolik a takových nesmyslů, jako v přítomné
době. Zprávy, nové zprávy stoj co stoj! Čtenáři
jsou čekáním netrpělivi; a zač by stály naše
noviny, kdyby nedovedly svým odběratelům
každý den dobrásousta náležité upraviti a před
ložiti?! Proto fantasie mnohých novinářů tolik“
lítá a proto rozum jejich tak pomalu leze. Nikdy
také soudnost čtenářů nebyla tak těžce zkou
šena jako dnes různými těmi zprávami ze

o ol ají vý Kde tkuvále zajímavýzjev! žto s počátku
hnalo se všechnopo novinách,dnes zátopa mf
davosti již mnoho opadla a nejsou řídol čte
náři, kteří s jistou lenivostí a jen krátce do no
vin nahlédnou, nebo dokonce mrzutě je od sebe
odstrkujíce, ptají se známého souseda v hostinci:
'»Prosím vás, ja to již nemohu čísti, jest tam
něco nového?«

Kdyby jen trochu konfiskační prakce byla
uvolněna, musily by se některé noviny přímo
práskati, neboťnavěšují-li svým čtenářům na n
těžké bulíky, tropí si posměch z lidské imteli.
gence vůbec. Jako na př. ta zpráva,že jedna
válečnáloď(nebylato loďaninaše,ani.ně
mecká) zabnala na útěk dvacet bitevních jed
notek, z nichž bylo sedm pancéřníků a tři kříš-
níci! V této zprávě evropské obecenstvo se přímo
uráží. Proto byl to včasný krok, že předseda
našeho ministerstva byl žádán o zmírnění kon
fiskační prakcea o větší svobodu novin, které
zajisté po leokteré stránce přispěly by k uklid
nění zmítaných myslí a často pomohly by ob

jasů otázky,týkající se udatnostinaší armády.Tak na příklad nikdy jeme nesouhlasili s ví

deňskými německými listy, které soeměbňovajynepřátelskéarmády a ličily jejich: mravní a:
lesný rozklad. Počínání toto -nepřímo obraoelo
se pak proti ohrabrosti našich vojínů, na coš
právě v tyto dni ukázal rakouský. důstojník,
jenž v nekonfiskované zprávě promlouval o

1777 Túto novinářskou
beshlavost, podoaňovatiodpůrce, v Německu

| jédlia náležitěci jizakázali.Hle,co
jest tu důvodův, aby vější mínění© těchto:
„tájmech dostavilo se iu nás
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: 'Oblapík. Ode všech novinářů, kteří bitvy
a vitězetví opsád.ji za svými redakčními stoly,
"rospěšaněliči se americký zpravodaj D. Thomp
son. Čtemé-li o jeho houževnatosti, odvaze a
ehtivosti, viděti bitvy na bojišti, jest nám, jako
bychom předsebou viděli některou Verneovskou

pickou postavu.D. Thompson přišel z Ame
y 8 malým balíčkem, v němž měl neffiutnější
třeby. Dal za sebou poslati tři velké fotogra

Šoké stroje, velké proto, aby nevzbudil nikde
mínění, že ohce fotografovati za účely vyzvě
dačskými. Jako doporučení měl list jistého ka
nedského důstojníka, aby eměl fotografovati ka
medské čety, kdyby se s nimi někde potkal

Devětkrát se pokusil « Paříže proniknouti
k francouzské bitevní čáře, ale pokaždé byl za
držen, postaven válečný soud a vězněn.
Pokaždé se vytočil a vymlavil na dopis kanad
ského důstojníka Konečně se mu podařilo
dostati se až do Amiensu, ale byl opětně zatčen
-a odsouzeň na smrt zastřelením. Ale anglický :
důstojník se bo ujal, dal ho dopraviti dvěma

"četníky na dráhu a koupil mu jízdní lístek do
Londýna. Teprve u vlaku četníci se vzdálili.

"Několik mimut posději přijel na nádraží vlak
-s'raněnými. Sotva to Thompson zpozoroval,již
hmáti po fotografickém stroji a, rozžav magne

-sové světlo, vlak si ofotografoval. Jasné magne-:

-a hrůzu, neboť se lidé domnívali, že jest to záře
nějské pumy. Thompson byl opětně zatčen, ale

měl opěíně štěstí, neboť několik anglických vojínů, slyšíce jeho angličinu, vzali ho do ochrany.

dyž pak nedlouho poté njel do nádraží vlak.s nákladem děl a prachu, Thompson jsa unaven:
vlezl si pod jedno dělo de vagonu a usnul
Když se probudil, -byl již v Monsu, kdež nepo
zorovaně se vyplížil z vozu, vyměnil si 6©
skotskýmvojínem čepici a vtáhl statečně s ostat
ními vojáky do zákopů. Sotva že se tam po

ohlédl, již počala německá střelba, ačipornýThompson hneď se otáčel s fotografickýní stro
jem a pořizoval si snímky. A když musil pluk
před německým :útokem ustoupiti, zvědavý a
vytrvalý zpravodaj odcházel ze zákopů poslední.

Několik večerů potom pobýval ještě ve

franoouzakých zákopech a když všechy plotnyval -odešel do Amiensu, aby odejel do
M ndyz VIď0i,30 vlků jo , ne

seděla ruská hraběska. Thompson se s ní brzo
: seznámil a vylíčiv ;ji své postavení, požádal ji,
. aby na některou chvíli přijalajeho fotografickou
; kořisť,Ze bude asi -v -Boulogni .prohledáván. A
„stalo se, jak předvídal. Když u něho nic nena
„lezli, byt propuštěn; pak zašel si k hraběnce
„pro snímky, které poglal svému listu do Ame

r jÁ Ale nepopřávaje si oddechu, odešel do„Belgie,neboťzachtělo se mu prohlédnouti Brussel,
skamž pustl se pěšky. Ani deset kilometrů před
městem potkal hulánekou hlídku. Vytáhl hned
americký praporeček, zámával jím a zvolal: »Ať
žije císař.« „A to byla všechna jeho němčina.
Nemoha se s nedůvěřivým důstojníkem hulán
ským smluviti, byl dopraven do Bruaselu a tam
uvěmněn. Brze ho však pustili, ale byl policejně
hlídán. Protoše však se pohyboval jako rtuť,
byl již druhého dne zatěan německým důstoj
níkem jako vyzvědač. »Dovolte mí předem, a
bych sí vás vyfotografovsí«, pravil Thompson,
vytahuje aparát »Prosím, račte se usměti. , .«
„Důstojník však se nemálo pohněval, vytáhl šavli
„4 milému zpravodaji aparát rozbil, plotny od
al a rozkázal mu, aby do čtyřiadvaceti hodio
z Brusselu se vyklšdil. Thompson z Bruselu bral
se pěšky do Gentu a odtud s vlakem do Ostende,

o rý loží zraněn v jisté flanderaké ves
“

Kutuzev. Minule jsme řekli, že Kutuzov,
jmenován byv vrohním velitelem proti N
leonovi, nedoufal, že Napoleona porazí, ale
mýšlel se, že snad oklame. Když po nerozhodné
bitvě u Borodina ruská armáda protáhla Mosk
vou, bylo jedipým úmyslem Kuturovovým, ae
ehati Napoleona klidně v Moskvěačekati. Kd
pek Napoleonův předvoj dostal se do styku
s odpočívající a sbírajícíse armádou ruskou,
prvá starost Kutuzovova byla, zamesiti všechny
stášky a w Napoleonovi vzbuditi mínění, že

" ruské vojskojes naprosto ochablé a neschopnédalších zápasů. Když Kutuzov se dověděl, že

nné vojůma 2oousakýmn maršálekurat, Napoleonův svak, našoptal svým jene
rálům, aby sapřádali « Muratem rozmluvy, hodně
mu lichotili a dávali na jevo, jak touží
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po míra. Kutuzov totiž věděl, že Murat jest na
svou královskou důstojnost hrdým a při skrovné
své inteligenci domýšlivě povídavým. Ruští p- /
nerálové »králevskými výsostmi« tedy neskrblili,
bluboce se klaněli a Murata šimrali tak, že
s přátelskou blahosklonností leoco o franoouzské
urmádě povělěl, oo neměl povídati, a že před
stíranou toubu ruskou po míru bral za bernou
minci. Napoleon, který v Moskvěčekal na posly
míra, Muratovými náladami byl jem utvrzován
v mínění, že Alexandr I mír uzavříti musí.
Kromě toho Kutuzov, když k němu Napoleon
poslal svého pobočníka, jenerála Lauristona, do
dovedl o potřebě míru tak výmlavněhovořiti,
že Napoleonovi o nějakém klamání se emi ne
zazdálo. Kutuzov také za přítomnosti Lauristona
napsal a zapečetil het, v němě carovi radil,

(po váloe. Posla tohdjo Katuzov propustil zároveň
s'Lauristonem, aby snad francouzským vojskem
mebyl nikde zadržován. Sotva však Lauriston

odešel 'Kutuzov hned poslal druhého posla, který
carovi měl oznámiti, že armáda jest plna bo

"Napoleon příliš pozdě poznal, že byl kla
mán a že byl v Moskvě úmyslně zdržován. Když
nabyl jistoty, že oar Alexandr na mír vůbec ne
-pomýšlí — vždyt od něho nedostal nejmenšího
vzkazu — odhodlal se, poraněn jsa v sebově
domí svém, odtáhnouti k Němenu, kamž z ar
mády jeho došlo jen několik tisíc mužů.

Politickýpřehled.
Následník trůnu v německém hlavním

stanu. Arcikníže Karel František Josef na ce
stě do něm. hlavního stanu přibyl 21. ledna do

sta Viléma a v zámku Bellevue
:fovnou. Po hostině na rakousko-uherském vel
vyslanectví odjel arcikníče do hlavního stanu,
kamž dojel 22. ledna o 9. hod. dopol. a uvítán
byl císařem Vilémem. Téhož dne navštívil ná
sledník také princeBedřicha Leopolda a Val
demera, následujícího dne korunního princeně
meckého v jeho hlavním stanu a večer odejel
do Vídně. Na zpáteční cestě setkal se arcikníže
s ministr. zahraničním bar. Burianem ve Frank
furtě, jenž jel dále do hlavníhe stanu němec
kého. V salonním voze konferoval následník s
bar. Burianem přes hodinu. Do Vídně vrátil se
arcikníže v neděli a v peudělí dopoledne přijat
byl císařem ve slyšení, trvajícím od půl 8. až
dó */, na 9. hod. Po této audienci přijal moc
nář ministra vojenství ryt. Krobatina a ua to
ministra zeměbrany svob. p. Georga.

Minister. předseda hr. Stůrgkh dle sou
kremých zpráv požádal panovníka za propuště
uúf.a označil za nástupce svého ministra vyučo
vání ryt. Hussarka. Demise hr. Stůrgkha nebyla
prý však přijata.

Kateličtí poslanci meravští dr. Hruban a
prof. Šrámek konferovali ve Vídni s vynikají
cími osobnostmi. Odvážilí se všeho, co mů
v těto době prospět české národní věci.

Posl. Ire vystoupil ze strany Schonerero
vy prohlásiv, že vystoupil ze strany té na zá
kladě zkušeností v nynější válce a následkem
změny svého názoru © rakouské vnitřní politice.

Komise pro správní reformu, zřízenáza
vlády bar. Bienertha rg1r a jež měla připraviti
reformu státní autonomní správy, zejména po
kud se týče organisace správních úřadů, jejich
činnesti a řízení, byla císařským vlastnoručním
listem rozpuštěna.

Ministerská komfereace o zásobovacích
otázkách konala se ig. ledna ve Vídni. Usne
seno použiti rekvisice bude-li toho potřebí.

M žePěedpisech o pečení také nařízení o no
pi o peření. Zároveň projevenopevné odhodlání učiniti s největší rozhodnosti

všechna opatření nutná-k zabezpečení výživy lidu. k
Bulharská vláda pověřilavšecky své

zástupce v hlavních městech, aby dotčené
vlády informovali o srbských ukrutnostech
v Macedonii. Za vše činí se zodpovědny srb
ské úřady.

V holandské sněmovně projeven souhlas
se zřízením vyslanectví u Vatikánu, zvláště pro

uzavření.míru. Zájem Holandska vyžaduje,*ybylo při případném mírovém vyjednávání v Ří
mě zastoupeno.

Švédske proti trejdohodě. Švédskávláda
v notě ze due 20. ledna zamítla rozhodně
všecky požadavky trojdohody o průvozu do

ÚvěrySmat

Ruska. Tím je všechen dovoz do Ruska téměř
znemožněn, ježto Archangelsk zamrzl a doprava
sibiřskou draho je velmi nákladná.
-Angličtí protestanté proti Vatikánu.

Londýnské sdružení protestantských společností
v resoluci, zaslané minister. předsedovi Asguit
tovi a státnímu tajemníkovi siru Ed. Greyovi

Kesruje proti vyslání anglického vyslance dotikánu. *

o
Nové směrnice.

Známý předák soc. demokracie ve Fran
ci Vailant protestovalv »Humanité« proti
brzkéma skončení války. Prý zostření zápasu
jest příkazem povinnosti;jest vůlí národa a
povinností vlády vyžádání rychlé pomoci od
Japonska. Soc. dem. předáci francouzští docela
vydali provolání k vůdcům soc. demokracie
ruské, aby zastavili boj protiruské vládě, ačkoli
tam jest mnoho socialistů pozavíráno. Fran
couzský mírový řečník ze Švýcarska, soc. dem.
Barlett, chválí zacházení francouzské válečné
správy se zajatci.

: a anglické soc. dem. strany Hyd
mann uveřejňujev italském tiskulánky, ji

Naopak však místopředseda rakouské
poslanecké sněmovny (německý soc. demokrat)
Pernerstorier v »Berliner Tageblattu« dovozuje,
že jediným nepřítelem Rakouska jest Rusko,
které musí býti konečně spoutáno, protože

stavuje svými potměšilými intrikami naši
i neustálému nebezpečenství války. Když

dovodil, jak násilněse vládnev Rusku nad
jinými národnostmi, popřel myšlenku pansla
vismu. Slované nemajíjednotné kultury ; západní
Slované nechtějí se zříci západní kultury, po
třebují tedy Rakouska.

Kolínská »Rheinische Zeitung« praví, že
tohoto času jest internacionála fakticky mrtvá.
»Nic nepomůže zavírání očí před skutečností.«
Hněvá se právem na cizozemské soudruhy,
kteří cosi mluví o boji proti »německé nekul
turnosti«, tupíce zcela nespravedlivě Německo.

Soc. dem. »Můnch. Post« v 17. čísle hněvá
se na ty,

v

Jsou to prýbásníci, pro

fesoři získaní Francií, ale především svobodní

zednáři,Jehehě hlava (Ernesto Nathan) vyhrožuje králi italskému republikou a revolucí.
Proti válce však jsou soc. demokraté a kato
líci,jimžjest velikou mravní oporou Benedikt XV.

V Sofii 25. ledna německý soc. demokrat
Moritz Parvus schvaloval v řeči proslovené
před vlastními stoupenci válku proti Rusku.
Poukázal na to, že bybyli Bulhaři ohroženi,
jakmile by Rusko dobylo Cařihradu. Proto jest
nutno, aby Bulhaři drželi s Němci.

Poslední záchranné
prostředky.

Kdyby francouzského chorého muže ne

podporovalo úsilně tolik zahraničních spojenců,již dávnobyl by klesl pod tíhou německých
děl A zle jest i za příchodu nového vojska
anglického, takže topící se vláda horečně se
chápe posledních záchranných pramic. R
socialistický deník, který vycházel v Paříži, by

licejně zakázán, protože kritisoval ruský abso
utismus a všelikou nezdravou reakci. Divné sá

to dala vysvědčení ta Francie, která přece tak
pyšně hlásala, že bojuje proti aírkví k vůli pod
poře osvěty a svobody!

Generál Joffre, Kecý Jest smýšlení křesťanského, přišelna obrovské šlendriány protekčních
dětí vednářské vlády; poznal, jací obmezení a

pesohopní lidé P avění v čelo pluků.Protona sto Vysoký ústojník nod
poslal do pense, aby nopřekášeli. jednodejo

Za míru by se mu ovšem takové dělání

pořádku nepodařilo; kdyby se zmínil o potřeběúkladné očisty důstojnických sborů, by)hosendopensesám.Alenouzenutíkpovol
nosti. ,
„© Také se začíná přemýšleti, že by se od
poručovalo zakrošiti proti podvodným a velice :
zištným vojenským dodavatelům. Soc. dem.

»Humanité« vyzvala ministra války Milleranda

Hradeo Králové,
Palackého třída čp. 80.

vyplácí se napožádání Ihned.



aby uveřejnil jména vojenských dodavatelů,
ješto jest zapotřebí důkladného úředního roko
vání o dodávkách armádě, Již nyní se tvrdí,
že“ jest v republice na obzoru dodavatelské

ama. — Také se jiš adělu
pokladník armády Deseland a jehomilenka byli
vojenskými úřady zatčení,
: Samo Rusko zakázalo hromadné požívání
alkoholických jedovatin dříve než Francie. Re
publika ovšem aspoň při početí války obmezila
značně prodávání otravného absintu a lihovin
příbuzných. Protože věak spotřeba byla stále
značná, nařízením ze 7. ledna t. r. zakázán pro
dej absintu v malém i ve velkém a rovněž za
kázáno obchodování jak « absintem tak s liho
vinami podubnými. Jiným dekretem jest upra
veno otvírání nových výčepů tak, aby 6e pro
dávaly likéry vyrobené pouze z vína. Nyní ko
nečně se vzal aspoň trochu zřetel na dávné
volání Akademie lékařství a i Akademie věd.
Francie koná ctnost.z nouze. Ale příslušná na
řízení daleko ještě nestačí k radikální nápravě;
zvláště nařízení o nových výčepech jest velice
polovičaté. Vždyť za nynější doby připadá ve

rancii jeden výčep na třicet dospělých lidí.
V severním území: docela na patnách dospělých
a v departementu Eure na jedenáct dospělých.
»Národní Listy« dokládají: »Před několika lety
navrhovala vláda, aby se stalo opatření, aby
jeden výčep připadal na 500 obyvatelů. I kdyby
se vzalo pouze 200 obyvatelů za měřítko, zbylo

v proti nynějším 500.000 ještě 200.000výčepů.ové nařízení jest zajisté naprosto nedostatečné,
aby zmenšilo vůbec nějak oitelně počet, pováží
meli ještě k tomu, že pátý odstavec výnosu
dokonce připouští výjimečná povolení nových
výčepů.« 

Soc. dem. »Vorwarts« přináší zprávu, žd
francouzské vojenské úřady zakázaly rozšiřování
kritisující »Humanité.«

Francie v těžkých svých okamžicích shání
úsilně nové vojsko. Vykonána nová přehlídka
těch mužů, kteří byli uznáni za neschopné k vá
lečné službě; ti se nyní vřazují ve velikém počtu do
pěchoty. Ministerstvo vojenství také pro nedo
statek důstojníků rozkázalo povýšiti po dobu
trvání války četné poddůstojníky na důstojníky.
Po skončení války podrží hodnost důstojnickou
jen ti důstojníci, kteří si získali ve válce vyni
kajících zásluh.

Kanovník Dr. A. Podlaha slavil 22. ledna
abrahamoviny. Dr. Podlsha patří k nejlepším
znalcům české topografie a dějin umění. Clánky
jeho v Hlídce, Vlasti, Methodu, Časopisu Musea,

kém lidu, Věstníku české akademie, Sborní.
ku historického kroužku jsou toho svědectvím.
Za pomoci České akademie vydává »Soupisy
památek uměleckých a historických v království

kém«, a za pomoci »Dědictví sv. Jana Ne
muckého« »Posvátná místa království České

o«. Vydal dále »Ediliones archivi capituli Pra
gensis« a s drem Tumpachem sestavuje »Dějiny
a bibliografie české literatury náboženské od r.
1828«, pečuje o list »Slavorum Llitterae theolo
gicae«, o »Akademii Velehradskou« a »Vzdělá

vací knihovnu katolickou«. Tento orátý učenecvyniká péči mravenčí. Jeho obrovské práci do
stalo se zaslouženého uznání i v kruzích neka
tolických. Dovede pracovati velice účelně. Bůh
mu popřej dlouhá léta k další ušlechtilé práci!

Zemřel šlechetný dělník. Dne 14. t. m.
na Kladně rozloučil se s tímto světem hor
livý křesťanský sociál, horník Josef Brož. Byl
delegátem a programovým řečníkem prvního
sjezdu katolického dělnictza českoslovanského
r. 1894 v Litomyšli, stal se zakládajícím členem
křesťansko-sociálního spolku na Kladně, byl ná
bradníkem výboru družstva »Vlastieca členem
mnoha jiných našich spolků. Odešel do krajů
lepších pravý křesťanský hrdina který vytrval
v obětavém boji jako pevná skála uprostřed
zpěněných vln. Obrovskábyla jeho práce orga
nisační, za kterou dosti trpěl. Již jeho sociální
postavení svědčí, jaké rytířské mysli bylo za
potřebí k plavbě proti mocnénfu modernímu

roudu. Tím větší čest, že vykonal pro kato
jokou věo více než celá řada katolíků dobře

situovaných, kteří sedí za pecí i tenkráte, když
jim nehrozí poškození existence! Brož narodil
se roku 1864 na Kladně. — Pohřeb jeho 17. t
m. byl velice slavný! Dostavili se četní ctitelé,
aby vzdali upřímný hold obětavému dělníku,
který pro své přesvědčenítak velikou práci vy

vn Uestnámu budiž pamět!Bůh odměnižvěrného služebníka svého věčným blahem!
Osudy francouzského protektorátu nad

katolíky v Orientě. Vládafrancouzská počínala
ei- šibalsky. Doma katolické kněze s mnichy
pronásledovala, tvrdíc, še jsou překážkou ros
voje a národního blahobytu. Ale současně se
sama. usvědčovale se lži, protože v sámořských
křejích vyznamenávala kněze za jejich zásluhy
'o školství K buftura 'vůbce. "Pllni- práce fan

republiku i veliký zisk od Pu kněží Byu-ntudíž v dalekých krajích katoličtí kněží Franoii
tolik dobří, mohli škoditi skutečně v republice
samé?

Ačkoli francouzská vláda vystupovala proti
domácím katolíkům tak bezohledně, zuby nehty
hleděla udržeti svůj protektorát nad katolík
v Orientě. Ovšem protektorát se hodil Francii
velmi dobře za nástroj politického vlivu. Jen a
jen z klerikalismu ujišťovali sednáři papežskou
stolici, jak chtějí i nadále na Východě zájmy
katoliotva hájit. V Cařihradě zástupce proti
katolické vlády zednářské poručníkoval papež
skému delegátovi. Když však Turecko zrušilo
ponižující kapitulace a ještě více se ablížilo
s Rakouskem a Německem, bylo přirozeně od
zvoněno francouzskému protektorátu, který tr
val několik staletí a zvýšil tolik politický vý
znam Francie“v samé Asii. Nový apoštolský
delegát v Cařihradě (biskup Dolci) byl příjat
před vánocemi od sultána nazákladě přímého
ověřovacího listu papežova. (Dřívevšecky diplo
matické styky papežského delegáta potřebovaly
v Cařihradě prostřednictví francouzského vy
elanoe.)
: Obratem na Východě zasazena Francii
rána velmi citelná Sím člen francouzské vlády
se vyjádřil, že to znamená více než ztracená
bitva. Republika v zájmu vlastním se velice
houževnatě stavěla proti zřízení vyslanectví státu
tureckého ve Vatikáně, aby její vliv nebyl o
ohromen. Nyní však takové politické zařízení
jest jen otázkou času. Turecko již sí u Franoie
vypůjčovati nebude a proto má volnou ruku.
Dokázalo také, že ke katolíkům dovede býti
daleko snášelivější než sevobodomyslní« násil
níci francouzští. Francie se utíkala k různým
obmyslným čachrům, aby v posledních chvílích
překazila přímý diplomatický styk Vatikánu
s Portou Ale všecko marno. Dříve se okázale
pyšnila, že přerušila obvyklé diplomatické spo
jení s Vatikánem. Ale teď sklízí pelyňkové símě
své pýchy. Nyní se papežetví v hlavním moha
medánském městě osamostatnilo, přestalo po
ručníkování zednářské vlády v záležitostech
církve katolické. Církev slaví vzestup v době,
kdy zednářská republika spěje k rozvratu.

- Projev pokrokových stran moravských.
Dle »Lidových Novin« (z 20. ledna) konala se
19. t m. v brněnském zemském domě schůze
předsedů pokrokových stran moravských a je
jich zástupců v zemském výboru. V debatě o
časových otázkách zemských i národních bylo
jednomyslně zjištěno, že český lid na Moravě
věren sobě, dynastii a říši, s příkladnou politio
kou kázní a zralostí podřídil se veškerým vo
jenským požadavkům, které přinesl a přínáší v
této těžké době veliké oběti na životech a stat
cích. Souhlasně zjištěno dále, že po celé zemi
je naprostý klid a pořádek,který není nijak o

rožen ojedinělými, zcela výjimečnými případy,
vyvolanými neznalostí domahu a následků, při
pady, které se v dobách tak rozčilených obyčej
ně hustěji vyskytují než v dobách klidných,
které však nikde nenabyly karakteru nějakého
uvědomělého, hromadného a organisovaného
hnutí a nesmí proto odnikud padnouti na český
lid ani stín politické zodpovědnosti na ně. Sohů
ze vyzněla přesvědčením, že český lid zachová
i příště vzorný klid a pořádek, který zachoval
dosud. Schůze se súčastnili poslanci dr. Strán
ský a Staněk a přísedící zemského výboru dr.
Pluhař, dr. Budinský a Sonntag. — Potud tedy
sám pokrokový tisk.

politickým cestám dra Hrubana a prof.
rámka do Prahy a do Vídně píše orgán prof.

a sNáš věk«: »Všecek politický svét český
všiml si o vánocích, že pobyli v Praze naši
olanci dr. Hruban a prof. Šrámek a ne pouze
odiny. Kdo zároveň četl projevy dra Hrubana

tou dobou ve veřejném tisku uveřejněné a po
suzovanó o nutnosti, aby české poselstvo všech
stran v této velké době se konečně sešlo a
k národu i za národ patřičně promluvilo, kdo
nezapomněl na manifosty našich předsednictev
a: poslaneckých klubů stran Éatolioké národní
a křesťansko-sociální hned na počátku války a

ak před vánocemi — toho nezůstalo tajno, i

dyž ostatní četné kroky na veřejnostještě nevešly, že naši poslanci, 60 na nich je, konají
velkou svoji národní povinnost a že k ní na
bádají i zástupce stran ostatních. Na nás tedy
vina nepadne, že by se bývalo 00 omejkalo.
Národ: ostatně bude ve vhodnou dobu plně
o všem zpraven. Ani dnes neslošili a nesloží
naši vůdcové rukou v klín«

Rozpor mezi zedsáři. Francouzská zed
nářská lože zrušila všechen styk se zednáři ně
meckými pro rozpor názorů o nynějším vá
lečném konfliktu.

Starosta města Ríma děkuje papeži. Jak
se náhle los obrací! Jak jest
zednářský starosta Náthan vyrazil proti pa
skému stolci s nespravedlivými útoky? Zednáři

když Nathanovo | tví vedlo k velikému
lužení přes to, že protikatolický starosta se

GCAroDYIYCO| ETOSTRUSKYCO paMACEROD. IVREIUN
rychle a neslavně prohal i před hněvem svých.
stoupenců ze starostenského křesla. Nyní věčné
město zvláště po zhoubném zemětřesení italském
hledí na papežskou stolici jiným okem. Dne 28.
ledna »Osservatore Romano« sděluje: »Římský
starosta kníže Collonna navštívil dnes pa
pežskou nemocnici Santa Marta, v níž ošetřo
vány jagy četné osoby, které byly raněny při
zemětřesení dne 13. t.'m. Starosta sešel se na
své pochůzce s Msgrem. Misciattellim a Zampi
nim. Když se starosta. při své návštěvě rozlou
čil, žádal Misciattelia, aby tlumočil papeži jeho
oddanost, při čemž projevil veliký obdiv nad
umístěním a ošetřováním raněných, svědělcím.
o velkodušné lásce k bližnímu « — Nouze učí

znáti ené přátele.emětřesení v minulých dobách. U Ipří
ležitosti nového zemětřesení v střední Italii za
znamenány byly některé katastrofy toho druhu
v dobách minulých. R. 79 po Kristu výbuch
Vesuvu, jímž zničena byla města Hereulanum
a Pompej. Udává se 30.000 mrtvých. R. 1681
nový výbuch sopky Vesuvu. 20000 mrtvých.
R. 1667 zemětřesení na Kavkaze. 80.000 mrtvých.
R. 1669 výbuch Etny. 12 obcí zničeno a 25.000
obětí. R. 1693 zemětřesení na Sicilii. 100.000
mrtvých. R. 1703 táž katastrofa v Japonsku.
200.000 mrtvých. R. 1731 zemětřesení v Číně.
100.000 mrtvých. R. 1765 zemětřesení v Lisa
bonu. 50.000 obětí. R. 1783 zemětřesení v Kalabrii.
100.000 mrtvých. R. 1797 zemětřesení v Panamě.
40.000 mrtvých. R. 1868 zemětřesení v Peru.
20.000 mrtvých. R. 1883 výbuch sopky Kraka
toa (Java). 40.000 mrtvých. R.1895 zemětřesení
v Japonsku. 20.000 mrtvých. R. 1902 výbuch
sopky Mont Pelé na Martinigue. 32.000 mrtvých.
R. 1905 zemětřesení v San Francisku. £00

mrtvých. R. 1908 zemětřesení v Kalabrií a na
Sicilit. 80.000 obělí.

Šechy, oltáře aj.
provádí absol. c, k. odborné školy
a c. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek v Chrudimi.E n
Obrana.

O povinnosti školní mládeže k účastí

rozhodnutí říšského soudu, týkajícího se stížnosti
Frant. Pecholda (Národní Politika psala Pechouta
a mylně uvádí, že katolická dcera navštěvuje
obecnou školu ve Vysokém Mýtě, ježto toho
jména ani dítka na oné škole vůbeo není), ro
zepisuje se obšírně »Osvěta Lidu« a případ ten
chce učiniti obecně rozhodujícím, že nestává

ovinnosti pro školní mládež súčastníti se ná
Poženských úkonů.

Nehledío k tomu, že jmenovaný případ má
platnost ojedinělou, dlužno uvésti nález ©.k.
říšského soudu ze dne 9. dubna 1913 č. 108 o

účastidětí školoupovinnýchpři A nýmovičeních: (Viz Vládní věstník. Roč. 1913 část IX.
Příloha k Věstníku vládnímu).

V konkrétním případě uznal c. k. říšský
soud nálezem ze dne 9. dubza 1913 č. 108 za
právo, že výnosem c. k. zemské školní rady
moravské, kterým potvrzen byl trestní nález
okresní školní rady proti stěžujícímu si otei
dítěte školou povinného, jež nesúčastnilo se vy
hlášených náboženských ovičení svého nábo
ženského vyznání, ani vůči stěžovateli ani vůči
jeho dítěti nestalo se porušení práva svobody
a vírya svědomízaručenéhočlánkem 14státního
základního zákona ze dne 21. prosince 1867 č.
142 ř. z. a že také nenastalo porušeníčlánkem

zaručeného práva osobní svobody $ 1. zákona
ze dne 27. října 1862č. 87 ř. z. 2

Důvody rozhodnutí: Dcera stěžovatele na
vštěvuje obecnou školu v Z. aniž se súčastní
náboženských ovičení. Poněvadž otec opětně

bez výsledku byl vybídnut, aby ji k tomu pedržel, naopak prohlásil, že svou dceru do ko
stela a ku zporědi posílati nebude, odsoudila
jej okresní školní rada k trestu peněžitému,
eventuelněk vězení. ee

Následkem stížnosti otce J. Št byl tento
nález nálezem c. k. moravské zemské školní
rady potvrzen..

roti tomuto dle $ 85 zemského zákona
ze dne 21. ledna 1870 č. 17 s. z konečnému

nálezupodala Št sížnostks k.řáskému
soudu, uváděje, Že © „uvedeným nálevybylo porušeno: 1. Právo svobody, víry a av
domí jemu čl. 14 státníhozákladního. zákona
ze dne 21. prosince 1807 č. 142 ř. s. taručené

aprávo, osobní svobodyjemu článkem 8 tohoto:státního základního zákena, a zákomem ze dno

37. Hina 1863 č. 87 ř. s. saračená a.
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Ad 1.0 porušení víry a svědomí vůči J..

„nežádá se účast při náboženském výkonu. Rov
měž není tu porušení $ 1. zákona. ze dne 27.
Hjna 1862 č. 87 ř. z. zaručeného čláňkem 8 cit.
státního základního zákona ze dne 21. ledna
1870 z. z. C. k. okresní školní reda jest povo
lána, aby uložila trest, o nějž se zde jedná.

Aď 2. Avšak ani porušení svobndy víry a
-svědomí nezletilé dcery stěžovatelovy nelze ohle
dati,protože podle školních zákonů
řádně vyhlášených jako žačka školy
obecné jest povinna, aby se súčastnila
vyučování a náboženských evičení svého ka
tolického vyznání. ($ I, 2, 3, 5, 20, 24, HK z.
škol. $$ 2 a Ó zákona ze dne 2. května 1883
Ť z. a zemský zákon zedne 21. 1870 č. 17 z. z.)

Podobně v př u dcery Frant. Pecholdapraví říšský soud: »Porušení státním zákonem
-saručených práv o svobodě víry a svědomí, po
kud se týče dítěte, práv takových
nemá. Neporušuje se tudíž „právo svědomí a
víry u dítěte, žádá-li se na něm súčastnění ná
boženských ovičení.
. Konečně, co dodává pan pisatel v »Osvětě
Lidu« o tom, že nutno, aby Bůh byl ctěn v du
chu a v pravdě — totiž odmítáním nábožen
ských veřejných projevů a úkonů, to dá se po
chopiti; jest to jeho vřelým přáním. Ale není
ani poctivo ani spravedlivo tvrdili, že ten, kdo

může Boha otíti v duchu a v pravdě.
Pohodlné ocenění Husova významu. J.

Karas vydal brožuru »Před Husem a po Hu
sovi.« V. úvaze čtou ee ke konci tato slova:
»My moderní lidé nemůžeme Husa akceptovati
(přijati)v celé jehotheologickéšíři a hloubcea
snad i věci nedosti domyšlené, nám je lhostej
no, věřil-li v neposkvrněné početí nebo nověřil
li, ale musíme akceptovat Husovu opravdovost.
Náboženství jest věcí osobní potřeby a osobního
zájmu jedince. . . Ideálem nové doby je úplná
svoboda názoru jednotlivce, evoboda projevu,
tedy svoboda vyznání pro všecky, pro věřící i
bezvěrce. Naprostá tolerance... .«

Pan spisovatel asi sotva zná Husovy spisy.
-Jeho řádky dělají dojem, jako by Hus mněl ně
kdy s církví spor o neposkvrněném početí. Ale
vždyť přece článek víry, hlásající, že Panna Ma
ria se zrodila bez poskvrny hříchu dádičného,
byl teprve prohlášen v XIX. století! Nábožen
ství rozhodně není jen věcí osobní potřeby a
osobního zájmu jedince. Vždyť přece každá kon
fese upravuje poměr celých davů k životu ve

soukromé přesvědčení«, ale obsahuje pravidla o
veřejných skutcích křesťanských. Evangelium
přikazuje neporušenou víru každému, kdo ji má
příležitost poznati, pod trestem věčného zatra
cení. Křesťanetví nepřichází k duši žebrati o mi
Jostivou shovívavost, neláká úlisnými prosbami;
ale majestátně poroučí, zavazuje přísně k urči
tým povinnostem. Křesťanství není předmětem
osobního filosofického sportu, neprosí, aby ně
který učeneo laskavě uznal za pravdu aspoň
část Kristovy nauky; přikazuje jednotlivcům i
davům, aby přijali všecky články Kristovy nauky.
Božské zjevení Nového zákona nestalo se k vůli
tomu, aby mělo lidstvo o čem »debatovate; Kri
stus a sv. apoštolové naopak kladou důrsz na
to, že jest velikou Boží milostí pro každého
člověka, kdo celé zjevení může porovnati a
přijati.

Kdo jest tedy křesťanemopravdu evange
lickým, rozhodně nerozumí toleranci tak jako
novohusita; vždyť čte v evangeliu přísné hroz
by proti těm, kteří nechtějí nauku Ježíšovu při
jeti, ale nikde nenachází takových slov Spasi
telových, která by dopoušlěla věřiti a filosofo
vati jakkoli. Proto také snášelivost ko křesťanům
tak zv. svobodomyslným považoval Hus za ve
liké provinění, titul kacíře považoval za nej
těžší urážku. Všecko pozemské mělo dle učení
Husova cenu jen potud, pokud to eměřovalo k
blahému životu posmrtnému. »Kterážkolivěk
péče není potřebná k jednomu konci, jenž jest
radost věčná, ta jest péče nehodná — Nižád
ného zákona nesluší křesťanu slyšeti a čísti,
jedné (jenom) zákon Božích přikázání. — Opu
stíc svět a žádost jeho, nepoddávejme se pří
lišně službě lidskéó!«—Tak zní vlastní slova
Husova.

"© Tedy náboženství není žádnému křesťanu
skutečnému s»věcí osobního zájmu jedinoa.« A

moja Husovibyla víra záležitostísoukromou.Kdo tedy chce oslgvovati Husovu „náboženskou
opravdovost a zároveň odporučuje, aby si každý
uspořádal svůj poměr k Bohu dlevlastní libo
vůle, dle vlastních tápavých filosofických do
mněnek bez ohledu na autoritu Písma, spojuje
vodu s ohněm a prohlašuje za nepotřebnou ve
'teš břávní zásády Husovy životní práce. Jestliže
se papouškuje dlefomantikůí minulého století,
že Hus hlásal pravdu nejčistší a že za ni umřel,
mají konečně novohusité jasně vyložiti hlavní

té brandy a odporučiti je k věření. Aleokolo skutečné věrouky Husovy ohodí pánové
v rospacích, zastírají nejdůležitejší otázky fráze

mi, aby nemusili příznati, že Husovy odchylky
od nauky katolické vrhaly lidstvo zpět o šest
století. Nechtějí veřejně vyznati že právě no
vohusita by považoval za velikého zpátečníka
každého, kdo by tu spravdu« ochotně přijal.
Proto také erangelické »Hlasy ze Siona« v čís.
1. zcela správně kárají: »O té »Husově pravdě«
se píše mezi dnešními tak zv. moderními če
skými lidmi s jakousi podezřelou povšechností.
Napovídají,že opravdovánáboženskásnaha sice
náleží k Husovi, .ale vlastně že to všechno patří
do středověku, dnes že se jiné pravdě hledí
v tvář. A zatím opravdovost nejen náboženská,
nýbrž přímo křesťanská jest přiHusovimo
ment rozhodující, bez jehož objasnění a k němu
se přiznání jenu všechny oslavné bengály pou
hým lžihusistvím.«

Praví-li Karas, že ideálem nové doby jest
úplná svoboda projevu, naprostá tolerance pro
věřící i bezvěrce, kácí jeden ze základních slou
pů životního názoru Husova a zavírá oči před

skutečností. Kde idea uchvacuje masy a kdese
chce prakticky uplatniti v celých společnostech,

tam naprostá tolerance jest zjevem nevídanýmdosud. Praktické provádění programu jak nábo
Ženského tak sociálního a politického naráží
všude na odpor jinak smýšlejících, kterým se
zvláštní výsady nepovolují už proto, že by.se
dílo hroutilo. Vždyťpřece víme, jak vyhlíží na
př. snášelivost politická v parlanáentech, voleb
ních schůzích v době, kdy ústa svobodomysl
ností oplývají.

Jestliže Hus žádal neúprosně, aby všecko
lidstvo věřilo stejně, jestliže nazýval kacíři i
nekřesťany, kteří mají příležitost zákon Kristův
seznati, vedl si důsledně a rozhodně nestojí pod
nynějšími politickými agitátory. Ale — považo
val-li za nejtěžší zločinlibovolnou přeměnu kte
réhokoli článku víry, pak rozhodně nemá býti
jména Husova -zneužíváno k podpoře svobodo
myslných hesel moderních. Že Hus Ipěním na
Viklefovi sám značně pobloudil, jest známo o
becně; ale proto ješté neřekl, že obecné učení
církve má podléhati proměnám a že se má za
chovati enášelivost k odstředivým věroučným
směrům. V semé Kostnici Hus ani slovem ne
prohlašoval, že nauka křesťanská se má pozmě
niti, ale naopak snažil se houževnatě dokazovati,
že se drží pevně nauky starobylé.

ZÁLOŽNA
vananetato A1,
Vkladyvězanévýpovědi4 k =a vklady střádankové
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
se dle dohody a vyplácejí se z těchto vkladů ob

nosy bez obmezení moratorla.

Národohospodářská hlídka.
Cukr, Ve schůzi válečného výboru dolno

rakouského živnostenského spolku jednalo se
o cenách cukru. Zástupci cukerního průmyslu
odůvodňovali zvýšení tuzemské ceny cukru o
45—5 K silně zvýšenými výlohami doprav
ními a nedostatkem dělnictva. Uvedli však, že
jsou v říši dostatečné zásoby pro konsum asi
na dvě leta, že však se musí počítati s obme
zením osevné plochy, poněvadžvysoké ceny
obilí budou míti za následek přechodk obilní
prod-'kci. Bylo navrženo, aby také pro surový
cukr byly na dobu války stanoveny nejvyšší
ceny. Dále -že by neměl býti vydán úplný
zákaz, nýbrž jen obmezéní vývozu cukru. —
Uvažuje se také o návrhu zachovati větší měrou
zásoby chlebovin tím, že by se cukr přidával
do chleba a to asi Io procent jako přísada
k mouce pšeničné a 5 přocent k žitné,Bylo by
arci třeba postarati se 1 0 zlevnění cukru a to

snížením daně. — Spolek pro průmysl cukrovarnický v Čechách ohradil se delším podá
ním u rakouské vlády proti chystanému zákazu
vývozucukru... S..

Sušené mléko začala vyrábět Hospodářská
mlékárna v Prostějově na stroji, který jí byl
dodán prostřednictvím Ústředního svazu hospo

se také sušení provádí. Sušené mléko určéno
jest pro dodávky vojsku na válečném poli.
Postup sušení záležív tom, že mléko, slévané
do žlábku,spouští sé odtud na otáčející se dva

kajíc na jejich povrchu se přisoušína škraloup,

který vhodně u vněnými élnými noži samočinněse seškrabujeK sušenípoužívásepouze

mléka odstředěného. K požívánípřipraví sesušené mléko tím, že se jistá dávka v horké
vodě nebo černé kávě rozpustí. Usušené mléko
má přijemnóu,lahoddo chuť, dá se dlouho

uchovat a lehce dopravovat a pro zásobování

a stravování vojska ve válce nabývá velkéhovýznamu. Za obyčejných poměrů sušené mléko

nemohlo seposud vjati ve všeobecné spotřebě,poněvadž náklady špojené se sušením mléka
výrobek značně zdražují.

Za válečného ruchu. |
Papež o nynějších pohnutých událostech.

proslov. Pravil,
onec války, ale

bylo v jeho moci. »Neopomeneme též v bů-.
doucnosti pracovati, pokud toho vyžaduje po
třeba... Náleží nesporně zejména biskupovi
římskému, jenž byl Bohém dosazen za nejvyš

sati, že nikomu není dovoleno 2 jakéhokoliv
důvodu porušovati spravédlnost.« Není však
vhodno ani užitečno vtalovati autoritd papežovu
do konfiktů válečníků samých. Kristus zerhřel
za všecky lidi, tedy jeho náměstek musí mitovatř
stejně všecky bojovníky. Dále papéž' jest spb“

táborech veliký počet dětí, o jichž blaho se
musí starati stejně a bez rozdílu. Proto. jest
nutno, aby v ních neviděl zvláštních zájmů,
které je rozdělují, nýbrž epoledné pouto víry,
které je činí bratry. © 7.

Pokud jde o belgický národ, zaslal papež:
malínskému kardinálu-aroibiskupovi přípis, »Ape
lujeme v něm na city lidskosti oněch, kdož pře
kročili hranice nepřátelských národů, abychom
je zapřisahali, aby jimi obsazená území nepusto
šili více, než je bezpodmínečně nutno z důvodů
vojenského obsazení a což ještě je důležitější,
aby bez skutečné 'nutnosti nebyly uráženy city
obyvatelů ohledně toho, co je Jim nejdražšího,
jako ohledně chrámů, sluhů Božích, práva ná
boženství a víry. Co se týče oněch, kteří vidí
svou otčinu obsazenou nepřítelem, pochopujeme
úplně, jak těžko musí jim býti, jsou-li podrobdhi
cizímu panství, ale nepřáli jsme si, aby přání,
dosíci opětně neodvislosti, dohánělo je zejména
k tomu, aby překáželi udržení veřejného po
řádku a tím svoji situaci ještě podstatné zhoršo
vali« Přes pohnutou skutečnost nesmí nasteti
malomyslnost. Čím temnější jest budoucnost,
s tím větší důvěrou chce se papež blížiti k trůnu
milosti, aby vyprosil milosrdenství, Sv. Otec

4 konol poukázal na nutnost pokorných moiteb.
Modlitba sv. Otce Benedikta XV. za mir.

Sv. Otec nařídil, aby v Evropě 7. února a v
ostatním světě 21. března konala se tato mo
dlitba za mír:

Ve brůzách války, která hubí lidi i národy,
ku Tvému přemilému Srdci utíkáme se, o Je

o Bože milosrdenství, s hlubokými povzdech:
želáme zastavení hrozné pohromy, k Tobě,Král
pokoje, s důvěrou voláme o kýžený mír. Ze
svého Božského Srdce vylil jsi do světa pa
praky lásky, aby všeliký nesvár byl vyhuben
a v lidech panovala toliko láska; pokud jsi na
této zemi diel, bědy lidské nejútlejší účastí jí
maly Tebe. Ach! Kéž pohne Srdcem Tvými
tato doba, těžká pro nás tak hubivou nenávistí
a tak strašnými pohromami!

Ustrň se nad tolika matkami, které trnou
o osud svých synů; ustrniž se nad tolika rodi
nami, které osiřety odohodem svých hlav; slituj
se nad zbědovanou Evropou, které hrozí tak ve
liká spousta! Vnukniž panovníkům i národům
záměry mírumilovné, urovnej spory drásající
národy; učiň, aby si lidé opět dali polibek po-.
koje, Ty, jenž cenou krve Své učinile je bratry.

A jako jsi tenkráte na prosebné zvolání
apoštola Petra »Pane, zachráň nás, hyneme«
milostivě odpověděl utišením rozbouřeného mo
ře, tak dnes, důvěrnými prosbaníi našimi smiřen
jsa, odpověditi račiž navrácením pokoje a míru
světu „rozbouřenému.Ty pak, Pánno přesvatá,
jako v jiných hodinách hrozných zkoušek, tak
i nyní pomozúám, odhráň nása zachtaň. Ames.

“ Dobrý pastýř. Polské listy vyslovují:se
s velkou chválou o fářáři ve Skřidlině P, Ga
vroňském, jemuž obec jeho děkuje, že šťastad
přestálavpád Rusů. — Že obec Skřidlina—
praví »N. Ref.« — zůstala bez pohromy, je zé
sluhou váženého kněze P. Gavroňského, k
ovčineosvůj neopustil, ale zůstal na místě avo
chvílích nejhorších spěchal se slovem útěchy
tam, kde bylopotřeba. Osoba jeho vzbuzovala
u Rusů velkou úotu Když na příklad po obsá
zení Skřidliny -vpadli Rusové do fary a spatřili
faráře modlitřse.a domácími lidmi růženec,sů
stali u dveří stážesmekli čápky a čekali aš do
konce modiitby. Horlivý kněz tento nedbal deště:
kulí a zuřící bitvy, jestliže bylo třeba zhopatěřti
umírajícího. Tak šeldo dvorů přes to, žebyla

nejvěMvel místě:zplném hni a žeOonejvětší ne (, savpatřiti umípajícího důsťoj
níka rakouského a vrátil se v dešti kalí o40
větštní obtížemi. Proto téš pollíšejí oby ,

“ .



s velkým obdivem na svého duchovního .

ko 4 lnou k němu » nejupřímnější,nejsrdednějšíu.
“ ' Steteční Moravané. Dru. M. Bartákovi,

starostovi samosprávného města Kroměříže, do
šel v tyto dny telegram od velitelství 13.země
bráneozé pěší divise s datem 20. ledna 1916,to
koto znění: »13. zeměbranecká pěší divise, při
které hrdinně bojují synové naší vlastí a zvláš
z Moravy, oslavuje dnes, 20. ledna, významné
jubileum — stý den bitvy se stejným nadšením
a sebeobětováním jako prvního dne bitvy, s pev
mou nadějí, že konečným cílem jejích ohrabrých
bojů bude poražení nepřítelo. Oznamujeme Vám,
, starosto, udatné držení se mužstva 19. země
ranecké pěší divise proto, poněvadž při ní bo

jují hrdinně též Kroměřížané.«
Poměry ve Španělsku. Francouzský list

»Progres de Lyon« poukazuje na to, že ve Špa
nělsku trvá silná strana Německu příznivá, která
nechce nic slyšeti o připojení k trojdohodě. K

o cn ežízvláštěšpanělskéduchovenstvoické.
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Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci

Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podník.
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Cirkevní věstník.
Zprávy dlecésaí. Jmeno vá ni jsou pánové: Váci,

Bayer, archivář bisk. konsistoře, imenován sekretářem*
církevního a Frant. Hruhý, protokolista bisk. konsisto
že, sekretářem manželského soudu. Václav Ehl, děkan
ma odp. v Sólnici, Fr. Jeřábek, farář na odp. v Třebe

ghovigich, jmenováni b. notáry. Fr. Komárek, katecheta
ve Vamberku, obdržel farní synodalie. —- Ustano
venfisou pánové: Fr. Dyořák, farář ve Skuhrově, za
Jjaráře v Chotusicích, Hugo Bitterman, administrátor, za
Fooperatora ve Vrbich Aug. Michálek, admin., za Kap

né, za kaplana do Oujezda, Jan Medek>kaplan v Lužci,
aa admin. v Kuněticích, Václav Koza, exposita v Libři
cích, převzal excurrendo administraci fary v Čibuzi, P.

Jnoncenc Kaulich. O. S. B., kaplan v Machově, za kap
jara do Metličan, Jan Benák, kaplan v Ostružně, za kap
deha do Nového Města n. M. — V Pádu zesnuli pp.:
Ant. Michl (V Vuln.), b. notář, farář ve Zbislavi, zemřel

JS, ledna (naroz. 1854, vysv. 1879); Jan Císař (V Vuln).
senior dlecése, jubil. děkan n. o. v Zahrádce, zemřel žl.
ledna: (naroz. 1830, vysv. 1853); Alois Culka (V Vuln),
farář v Kuněticích, zemřel 23. ledna (naroz. 1868, vysv.
1890). -—-Uprázdněná místa: Zbislav, fara, pa
trom. hraběte dra Jos. Osvalda Thun-Hohenstein-Salm
Reifferscheid, od 21. ledda; Skuhrov u Habrů, fara, pa
ron. liberae collationis, od 1. února; Kunětice. fara.
patou. náboženské matice, od 28. ledna 1915.

Velkolepý komcert Spolku českoslovanských pout
siků do Lařd v Praze vynesl 600 Kčistého výtěžkuve
prospěch vojínů v poli. Velikou zásluhu o jeho zdar
mají kromě umělců jak hierarchie a jiné duchovenstvo,
tak | šlechta. I ze zdaru koncertu patrno, že Spolek se
těší velikým sympatiím a že v národě zapustil mocné

kořeny. :
Kus záslužné práce. O vánocích přinesty denní ča

sopisy obšírné zprávy o jmenování vdp. profesora re
álky v Hodoníně dra Al. Kolíska konsistorním radou
diecése královéhradecké. Proč vyznamenal J. Excel
biskup královéhradecký kněze cizí dlecése? Tak asi
tázal se mnohý, kdo nezná záskéh dra Kolíska a po
vznesení církevního zpěvu právě v naší dlecési. Jest
pravda. dr. Kolísek ziskal si neocenitelných zásluh o

*propagování české myšlenky luráské a o Slováky, ale
nedá se také upříti, že vykonal | v naší djecési kus
perné a záslužné práce, za kterou s vyznamenání za
sloužil. Ač Moravan duší, tělem, srosti takoměř p. kons,

časně zesnulého populárního probošta vsdp. dra Jos.
Mrštíka hortivou činnost cyrilskou rozvimul. Ano, směle

možno říci. že cyriiské sjezdy v naší i jiné diecési bez
probošta Mrštíka a dra Kolíska nebyty ani myslitelny.
V 1. číste »Cyrila« r. 1915 oceňuje redaktor vdp. dr.
Dobr. Orel mnohostrannou činnost páně radovu, jež se
jevila I. při cyritských schůzích a sjezdech a II. pfi ji
ných příležitostech. Ad I. Již při prvadch cyril. exerci
citch v Kutné řtoře byl dr. Kolísek, tento neúnavný a
poštol ujařntesého „lidu slovenského, mezi těmi málo
Moravany, kteří se jich sáčastašli. Tehdy měl krátký.
proslov: Pozdrav z Moravy. Při třídenním kursu v
Hradci Králové měl programovou přednášku: Hudební
esthotika. Tehdy při koncertních veČárech zpíval a to
při prvém „písně slovácké ža doprovodu ředijele A.

vodu řed, Ungra. Při obou večerech měl veliký, úspěch,
stále muse! přidávat a opakovat „VHořicích „pti cyril.
sjezdu měl předaášku -O ldejé písai< azpíval při

: kopoeřiním večeru. Pro Chotiíhoř r. 1909 byt. dr. Kolk
sek na programu 4 měl přednášku připřavenoš,"ale mu
sel na rychlo odjetído. Skotska. V Kutné Hoře r. 1911

slaví r. 1913 měl přednášku“»Vice zpěvu«. Při večeru
zpíval. Pro Poděbrady r. 1914 měl na pr "před

nášku »Slovenský kanctonále. — Ad II. V- fikenéHoře
r, 1908 měl dr. Kosek o slovenském vedéřuveřejnou

-přednášku: »Zápasy Jidb slovenského«. O katolickém.
slezdu v Hradci Králové r. 1910 měl při jednom večeru
proslov a zpíval. V Kutné Hoře r. 1913 přednášel o Ale
šově večeru v Měšť.besedě »O písní slovegské« se
zpěvem. V Rychnově n. Ka. r. 1914 měl přednáška »O
kulturních poměrech lidu slovenského« ve Všeodb. sdru
žení křesť. sociálním. Připojíme-li, že skoro ve všech

těchto městech proslovil dr. Kolísek kázání, pak máme
za to, že již dosti, ano mnoho vykonal pro duchovní ob

rození naší diecése. A „proto klérus diecése hradecké
s povděkem přijal jmenování dra Kolíska kons. radou. —
Pisatel těchto řádků byl o cyrilských sjezdech svěd
kem toho enthusiasmu, jaký zavládl když dr. Kolísek
buď přednášel nebo zpíval za doprovodu cymbálu. Tak
v Rychnově byla veliká dvorana do posledního místa
naplněna. Dostavila se Inteligence se slov. p. místodrž.

hodnostáří dra Kolíska vyprovázet na nádraží. Všude
kde přednášel, musel slíbiti, že přijde opět. Jméno dra
Kolíska jest tak zvučné, že jest i za hranicemi chvalně
známo; před knězem tak veliké inteligence, před kně
zem, jenž ovládá perfektně více světových řečí, klobouk
dolů! Kdo poznal ryzí charakter, bezpříkladnou oběta
vost, nezištnost. příslovečnou skromnost tohoto slovut-.
ného, na slovo vzatého učence, řečníka, spisovatele,

dr. Kolisek vším na cestě do Lurd i v Lurdech samých,
dají mi za pravdu, že nepřehánkm. Jen energickému a
vlivnému zakročení dra Kolíska u biskupa lurdského J.
M. dra Schoepfra podařilo se, že moh! loňského roku
předseda české sekce J. Excel nejdp. Msgre dr. Jos.
Doubrava světový euch. kongres před tváří všech ná
rodů česky pozdraviti. Mám za to, že kněz takové po
tence zaslouží! by si vším právem lepšího údělu, než
se mu dosud dostato. Částo již se ozývaly vážné hla
sy: dra Kolíska jest škoda pro Hodonín, jeho místo iná
býti jinde. Než náš Kolfsek netlačí se do popředí, jest

spokojen, pracuje ve dne v noci a ovoce prací jeho
dlouho ještě bude obtažovati ty, pro které s mravenčí

dlouhá léta zaslouženému vyznamenání, jehož se mu v
olzí diecést dostalo, nechťjej blaží to slastné vědomí,
že nepracoval a nepracuje nadarmo a že veliké řady

nané práci. ,

| Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ko provádění pracíkostelních vřele doporučujeme mladou českou

Jána sbsol. c. k. stát, koly řezbářskéBOHUMILABEKAv HORE

| Zprávy
místní a z kraje.

Schůze městské rady dne 25. ledna. Na návrh iněst.
zastupitelstva ze dne 21. t. m. uloženo bylo měst. dů
chodenskému úřadu, aby vedl účtování á jour. — Fir
mám: Jos. Fránkl a syn, Bratři Boháčkové, Josef a An

na Kalhousovi, Jindřich Štraus pronajato bylo vybírán:
obecní dávky z lihovin na rok 1915. — Pánům maaže
lům Danielu a Růženě Remešovým, majitelům domu cp.
S31, uděleno bylo povolení k obývání jich domu čp. 531
zde. - Zřízen bude odbor ku podpoře akce »Stříbrného
kříže- a všichni pp. členové městské rady se za členy
»Stříbrného kříže- přihlašují. — C. k. okresnímu hejt
manstvl v Hradci Králové navrhnou se jakožto nestran
ní znalečtí důvěrníci při vyšetřování živelních pohrom
na polních plodinách pp.: V. Formánek, soukromník,

vrchní inspektor pojišťovací banky »Slavia«, Milan Alo
rávek, majitel domu, František Morávek, majitel domu a
Josef Komárek. majitel domu. — Vzata byla na vědomí
zpráva c. k. okr. hejtmanství v Hradci Králové, že p.
J. Tykal, lesní adjunkt, není osvobozen od služby do
mobranecké. — Usnesení městského Zastupitelstva zc
dne 21. t. m.. aby hospodářský odbor uvažovat, zdali
by se mělo pronajmout polní a luční hospodářství v
becní, postoupeno bylo témuž odboru. — Ježto sděleno

skému dívčímu lyceu zde, provede se společná akce
lycei ve věci zastavených státních subvencí a podá se
ještě zvláštní žádost za vyplapení subvence pro městské
divčí tyceum v Hradci Králové.

Osobní. Po téměř půlroční službě na válečném poli
přijel do Hradce na kratičkou dovolenou c. a k. polní
kurát ydp. dr J. Konečný, který zde byt vicerektorem
kněžského semináře. Byt uvítán vřele od četných přá
tel. Jest vyznamenán za svou neohroženost a obětavost
dechovním záshržným křížem II. třídy s válečnou de
koracl Těší se veliké lásce jak u vojenských předsta
vených tak u mužstva. Ovšem muž, který plynně ovládá
pět jazyků a koná se zápalem skutky -lásky k bližnímu,

vejmidobře se uplatní vrůznojazyčnémvojsku. Přeje
me mu srdečně. aby další službu vykonal v plném

zdraví.
Z výboru Učedmické bosjdky v Hradci Králové.

Poslední dobou dostalo se besidce od několika přizaiv
ců četných peněžítých darů: Obecní zastavárna 50 K,
okresní výbor 30 K, obchodní gremiem 30 K, okresní
komisepro péčí omládež20K,Žtvnost.-ten.jedaota

-10 K, spolek +Svormost« 10,K, p. c, k. asistent J. Udlí

nek 6K, p. škol. r. Pr. Fiacher 2K. p proť.Pr. Rejthá

; nk 2K. —.Šlechetným:dárckm výbor srdobnětato děs". s
.Sezame vojínů.vHradciKrálovéodpo

čátku mobllisace do konce r. 1914: Čtvrtečka Fert W
p. pluk z Ojesshábla, Kováříček Vincenc 18. p. pluk z
Lípy u Kostelce jiad Orl., Pichler Petr 59, p. plak+

Plarrwelfen, Simlýj Josef, záložní myslivec 2. prap.: z
Vinaru Vys. Mýta, Loremz Josef 99. p. plul z Rausen
bracku, Novák Josel 24. zem. pl. z Kouřimě, Winkel
mayer Ant., sappeur 2. prap. z Vídně, Achleitner Jose“
2. pl. z Išlu, Viktorin Váci. 36. .p. pl. z Rasoch u Chlum
ce a Čidi, Letzel Fr., podmyslivec 2.prap. z Neb. Ryb
né, Kóscielecki Ondřej 90. p. pluk ze Starého Dzikowa,..

' Emlera Fr. 18. p. pluk z Lipnice u Dvora Králové, Stra
ka Fr. 38. dom. pluk z Pušperku u Klatov, Lišták Frant.
99. p. pluk z Kolibí, Sannicolo Guiseppe 3. pl. tyrol. sny
slivců z Teragnola okr. Roveretto, Berger Rup. 27. p.
pluk z Onsswerku uBrucku n.M., BlažekJosef 18. p.
pluk z Prahy, Šmerda Jan 8. p. pluk z Vavřince u Blan
ska. Koniček Jak. 3. p. pluk z Hradčovic, Frás Josef
56. p. pluk z Wieprz -u Vadovic, Recz Konr. 20. zem.
pluk z Korobeze Buczacze, Surmvoli Fr. 9. p. pluk z
Dittmansu, Pekete Janoš 48. p. pluk ze Zahy, Hobbart
Mich. ©. p. pluk z Kirchbachu, Schmidt Josef 49. p.
pluk z Vídně, Markbard Štěpán 84. p. pluk z Vídně, Tha
nel Karel 21. zem. pluk z Veigelsdorfu, Oller Mat. 84.
p. pluk z Neu Ruppersdorfu, Rodinger Jiří 99. p. pluk
ze Schonitze, Bonnetti Klem. I. zem. pluk tyrol. střelců
z Cavedine, MacháčekFr. 18.p. plok z Dubence,Oann
Fr. 59. p. pluk z Oberirnprechtingu, Benscík Janoš 13.
dom. pluk z Kórmondiarose, Zotti Josef 49. p. pluk z
Kremže n. D.. Starzuk Ivan 41. p. phik ze Sczusky.
Wagner Ant. 49. p. pluk z Etzenu, Imre Nystor 1. oluk
husarů z Hazdadorogu, Pokorný Ant. 49. p. pluk z En
gabrunnu, Mitterlehner Fr. 2. zem. pluk z Pergu, No
vák Melchion 20. zem. pluk z Kiszabadky, Doroszenko
Fedor 20. zem. pluk z Diczonu, Najman Josef 74. p. pl.
z Bohánky u Hořic, Lebeda Jar. 18. p. pluk ze Žďáru u
Turnova, Matějů Lad. 18. p. pluk, jednoroční dobrov.
z Kamenice u Nov. Města n. M. Všichni tito zemřelí
vojíni pochováni jsou na vojenském hřbitově pouchov
ském, oddělení IV. Tři mrtvoly převezeny na jiná mí
sta k pohřbení a sice: Macháček do Dubence, Pokorný
do Engabrunnu v Dol. Rakousích, Matějů Lad. do Dob
rého. Sem převezena mrtvola JUDra Jiřího Czurby,
jenž pohřben byl na Pouchově dne 11. října m. r.

Jen 15 z těchto 45 vojínů zemřelo následkem zranění na

válečném poli. Ostatní podlehli nemocem vnitřním. Pa
trno, že jest tu lékařská pomoc při velikém počtu ra
něných vzorná. .

Kostelní zloději v Libčasech. V noci dne 21. £. m.
vloupali se do zdejšího farního kostela zloději. Po krát
kém žebříku, jejž vzali v sousední panské zahradě, vy
stoupili na přístavbu, nacházející se před postranními
dveřmí chrámovými, vymáčkli tabuli v okně a po sil
ném drátě z farského plotu. obtočeném hadrem a u
pevněném na rámě okenním, spustili se do vnitř koste
la, kde paklíčem zotvírali svatostánky u všech tří ol
tářů. Ze svatostánku hlavního oltáře odcizil pouze víč
ko od ciboria a ze svatostánku vedlejšího oltáře ná

dobky pro sv. oleje. Z kostela vyšli hlavními dveřmi,
jež si odzávorovali, Též do sakristie chtěli vniknouti a
to dveřmi zvenčí, jež silným železem snažili se vypá
čiti -—zůstalo však pouze při pokusu. Aní fary neušet
řili. Sklepním okénkem, jež značně vybourali a rozší
HH. byli by snadno dostali se do sklepa; avšak ostraží
tý strážce domu. statný bernardin, který stálým vrče
ním a poštěkáváním aepokoj jevil, byv do dvora pu
štěn, překazil jim záměr jejich. Bude jistě těch různých
krádeží letos více. Právě se dovídáme, že v přilařené
obci Voznici p. starostovi bylo odcizeno z komory ně
kolik kousků uzeného masa.

Třebechovice. Oděvní společenstvo v Třebechovi
cích konalo 18. ledna svou výroční valnou hromadu za

vdal --- mimo jiné věci — způsob a třídění vojenské do

dávky jednotlivcům, o čemž však anl z daleka nelze
| referovati. Také všeobecně překvapilo. že v účtech

společenstevních vykázán schodek 179 K. Schůze za

l hájenave 2 hodinyodpoledne atrvala dlorho do noci,
ale světla do záhadných otázek nepřinesla. Jednomysl- 

, ně schválen návrh na subrevisi společenstévních účtů.
Bývalému předsedovi dostalo se skvělého zadostuči

: nění.
Čáslav. Polský večírek. Na pamět hrdiné

. polského "povstání v r. 1863 konán byl komitétem pol
" ských vystěhovalců v pátek 23. ledna večírek v hotelu
" +U bílého koně«, k ačmuž vedle četných vystěhovalců
! polských z Čáslavě i okol dostavila se řada zástupců
* úřadů politických a samosprávných, jakož i četní ho

sté z řad místní Intetigence. Večírek zahájen byl pro

| slovení řed. semináře paed. z Nového Sandce p.Magie
| rou, v němž dotknuv se případně podobnosti osudů ná

roda polského s českým, uvedl, proč národ polský pro
léval svuli krev tak obětavě a hrdinně v povstáních
minatých věků, zvláště pak v roce 1863.Načrjávaje pak
řadu útiskův a pronásledování, jimž byl a jest vysazen

- Mdpolský, žádal, aby národ český věnoval bratrskému
národu polskému pomocnou ruku, tak aby z tohoto 0

sudem vnuceného styku Poláků s Čechy „vzešel svazek

, vzájemné lásky, porozumění a sopČinnosti pro všecku
budoucnost. Vdp. děkan Dostál, ujav se za přítomné Če
chy slova, ujistí přítomné bratry polské, že Čechové
Histéjich mezapomenosužpro tu jejich horoucí lásku
k otělně a pro tujejich příkladnou zbožnost. Přeje jim
pak, aby dočkali se toužesého cíle každého národa, že

" Jané svobody, proniž tolik krve aslz prošili.Za bosf
vého potlesku konči pak slovy: »Kochajny36:2 nedal- 



By se! Nato -přednosenabylačetná čísla zpěvná ahg-.
dební, k nimždoprovod obstarača učitelka sl Anderlová..

jakož ičepé vlastenecké: deklamace, yjáště z Mieczklewicze. programu pak setrval hosté čeští s bra
try Poláky v družné zábavě v dolejších místnostech
hotelu. — Polská škola otevřenabyla tohoto týd
ne přičiněním -p. řed. Magiery a benevolencí | místní
školní radyv zasedací síní pravovárečnéhoměšťanstva
ve stárém pivovaru. Počátek školního vyučování zahá
jen byl službami Božími v děkanském chrámu Páně u
přítomnosti rodičů dítek a četných vystěhovalců. Žáci
přijímají se však k zápisu i nadále. — Valná hro
mada spolku sv. Ludmily konánabyl v ne
děli 24. ledna v zasedací síni radnice za dosti četné pří
tomnosti. V podaných zprávách ukázalo se zmova, jak
záslužným jest tento spolek a jak významným jest či
nitelem pro čáslavské chrámy Páně. Přes 950 K vě
nováno bylo v uplynulém roce na potřebné předměty
chrámové, na ozdobu vnitřku a na povznesení boho
služeb. Pro patronátní úřad resp. pro město je to ve
liké ulehčení, neboť takřka všecko to by připadlo krýti
zádušní pokladně. Obětavé členstvo zaslouží zŤ to za
jisté plného uznání. Do výboru jednoty zvoleny byly p.
1. dámy: pí Bayerová, Bucková, Heyerová, Hoffrová z
Wehrfeldů, Tomíšková a sl. Chudobová. Přejeme jedno
tě hojnéhozdaru.— Konference sv. Vincence
pol ochranou sv. Petra a Pavla odbyla výroční valnou
„hromadu tak, jak působí: tiše a bez hluku 19. ledna. Na
podporách vydáno bylo chudým v uplynulém roce 349
K61 h. Podporováno bylo 28 rodin a jednotlivců jednak
dary peněžitými, jednak potravinami. Činných členů

„čítala konference 11. Kéž žehná Bůh konferenci tak
štědře i v*roce novém! — Zdražování. životních

"potřeb roste iu nás den ode dne. Někteří obchodníci
přes noc zdražují zboží, ač mají zásob minulých dosti.
Zdražují se vedle potravin i takové předměty, které

„zvýšení naprosto vylučují. Je viděti v tom systém
„a bude třebajmenovati tyto chamtivce. Jiná pomoc asi
(nebude.

, Valná hromada křesť. soc. vzáěl. spolku v Čáslavi.
Výroční valná hromada konára byla, jak ani jinak ne

*mí možno, za účastenství slabšího než v letech minulých
„a za náladv vážné. Četní členové dlí v dáli, věrní své

vlastenecké povinnosti a' řada jiných se k nové službě
připravuje. Že i činnost spolku v uplynu'ém roce nestála
na tě výši jako jindy, jest pochopitehno. Jenom první
pololetí zaznamenává život čilý a cílevědomý. Zpráva
jednací podahi o tom jasný. obraz. Také pokladna snol
ku cítila úbytek členstva. Na výši udržela se však čet
ba a odbírání časopisů. Knihovna rozmnožena byla cen

ným dařem dp. adm. J. Samce, začež. budiž mu vzdán
srdečný dík. Volby výboru bylo třeba vykonati tak. aby
život spolku nedoznal újmy. Za předsedu zvolen byl
proto p. Ryšavý, c. k. vrch. oficiál, za jednatele p. Al.

Jeřábek, za pokladníka p. Jan Pavliš, krejčí, za správce
p. Jan Pummer, obuvník. Poumrtná vzpomínka věnová-.
a zemřelým členům p. pokladníku Vebrovi a dleuhole
tému býv. předsedovi p. Lesákovi. Přejeme spolku, aby
+ za přechodných poměrů nynějších udržel ducha svor
Bosti, bratrské lásky a obětavosti, tak- aby v budoucnu
opět s toutéž chutí a radosti šel ke krásnému svému
cíli — k povznesení a prohloubení křesťanského pře
svědčení « křesťanského života.

Úmrti v Kunšticíchu Sezemic. V „sobotu dne 23.
ledna zesnul v Pánu zaopatřen sv. svátostmi dp. Alois
Culka; farář v Kuněticích u Pardubic, u věku 46 let.
Ačkoli nebezpečná n již deiši dobu.podrývala jeho
zdraví. přece až doVánočních svátků konal všechny
povinnosti svého úřadu. Za účelem operace byt potom
odvezen od svých příbuzných do okresní nemocnice v
Kolíně, kdež také zemřel. Byl knězem vzorným, v plně
Al povinností nejvýš horlivým a dobročinným. Byl da
leku- známým velice zručným hodinářem. V mistech.
kde působil, chudším lklem opravil na tisíce hodinek
kapesních i nástěnných a budíků. Tato obětavost získa
la mu srdce četných zástupů i v.těch obcích. kde.větši
nou převládal duch protikatolický. Na dobrotu zesnulé
ho dlonho budou vzpomínati ty kolátury, kde horlivě
pracoval na vinici Páně. Na vyslovené jím před smrtí
přání byly jeho tělesné ostatky převezeny. do Sv. Kří-'
že uNěm. Brodu, jeho rodné osady a tam.v úterý 26.
ledna za účasti okolních kněží: pochovány. R. i. p.

Zahrádka u Ledče, Jak již v předešlémčísle .ozita- .

Cisaf, senior diecése naší, kněz jubilár, os. děkan, bisk.
notář a farář v. v. Pohřeb zesnulého konal se v neděli
dne 24. ledna udpoledne za veliké účasti kotaturníků za
hrádeckých a kališťských. Průvod vedl J. M. vsdp. wput
želivský Sal. Roubíček, v kostele pohřební řeč proslo
vll snístní farář dp. Václav Stýblo na slova sv. evajge
la: »Pane, pět hřiven Jsi mi dal, aj,.jiných pět nato jsem
získal. Mimo J. M. vsdp. opata súčastnili se: -pohřiu
ještě následující vdpp.: Václav Vačkář,.děkan v Ledči,,
Frant. Machač, děkan v Dolních Kralovicích, Frant. Holz
mann, farář v Kaliští, P. Hugo Kubík, konv. praem. kláš
těra v Želivě. P. Kosmas Pytlík, farář v Senožatecl. /
P. Lohel-Prchal, farář ve Vojslavicích, P. Milo Záruba,

farář v Jiřicích, Otakar Oliva, katecheta měšť. škol a.
Leop. Sokol, kaplan v Dol. Kralovicích. Mile působilo.
na obecenstvo, že| patronátní úředníciJeho Jasnosti:
Fr. Jos. kníž. z Auerspergu z Dolních Kralovic, totiž n.
patr"Romisařa vrchní lesmistr Karel Wagner a p. patr
účetní Frant. Orund pohřbu stařečka kněze se stúčast
niti.: Všem účastm pohřbu srdečné: Zaplať Pán Báh!

- Redboř u Kolize. (Opozděno.) Poláci vystěhovalci:
nalezli druhý dumov v krásných Čecháchtaké -v..okolí
Kolína. Mezi všemi, již přátelsky ruky podali k zpří

jemněnípobytu«. náleží náš váp. farář Fr, Kratochvíl..

+" 34 VV“ bo..POP

Svali vrogenoůjemností, tvářiCentiemanacíle "tkáěaí
k svémilé osobě upřímné,tiché Poláky. Takuvádí je
do kostela, kdež jazykem českým | polským — kterýžto

dem- českým jako starostitvý pastýř. Libě se nesoucí
polské koledy naptňují jásotem celý chrám, Hdu vlhne
oko, ozvěna hluboko zapadá v duše všech děkujících
vdp. faráři. jenž s opravdovou péčí pastýřskou umožnil
vylíti city víry Poláků mezi svými bratry. A Poláci
jsou vděční svému proboštu — jak ma říkají. Vděčnost
svoji projevili o novém roce, kdy všichni přišli k němu
s krásným obrazem na památku. Na něm vepsali slova
nezapomenutelná, jež vytrysknouti mohou jen ze srdce
přeplněného láskou a úplnou oddáhostí: »Za Tvoji do
brotu a Tvéstarání přljmi od nás bídných. poděkování.
I žij šťasten v milosti světa: zdráv t milovaný dlouhá

léta. Mohutní naše radost nad pronikavou prací našeho
otce. Působení jeho v Radboři v duchu vpravdě apo

štolském oceněno bylo nedávno mřlostíJeho Excelence
nejdp. biskupa dra Jos. Doubravy. Dnes připojeno k
vyznamenáníještě jiné rovněž drahé, když spatřuje
každou neděli, Jak zástupy z daleka spěchají do Radbo
ře do chrámu Páně, jejž změnil v Betlem svojí ne
únavnou prací a širokým rozhledem. Přejeme z duše

své vyznamenánému 'vdp. faráři nového vyznamenání
za píli 4 vytrvalost. něžnost a laskavost k nám. Důh
Nejvysší staň se jemu štědrým odplatitelem! .

Vamberk. Před svátky vánočními měl pohřeb sta
rosta z Rovně p. Vincenc Kosek. V něm odešel na věč
nost jeden z nejlepších mužů naší farnosti. Byl to muž
dobrého charakteru, muž práce a také modlitby. Byl
35 roků starostou spojených obcí Rovně a Jahodova a

20 roků členem okresního zastupitelstva. A že dobře
pracoval ve prospěch těch, v jichž čelo postaven, do-.
svědčují jmenované obce. | roveňská škola ztratila v
něm velkého příznivce. Byl dobrým katolíkem. V ne
děli a ve svátek víďali jsme jej často v chrámu Páně a
nebyl-li ve Vamberku, byl jistě v Rychnově n. Kn. Je
diný ze všech:starostů obcí přilařených | súčastnil se
vždy křesťanského cvičení ve své obcí — nevynechal
nikdy. Víme o něm také, jak těchto křesť. cvičení se
zastal, když kdosi z mladších proti nim mluvil. »Až ta
dy budete jegom vy mladí, dělejte si co chcete. ale
pokud zde my staří budeme, bude cvičení vždycky.
Však i vy budete jinak smýšleti, až přijdete do našich
let« —-to jsou jeho slova. A také v jeho přítomnosti ni

kdo si nedovolil náboženství zlehčovati. Náležel straně
agrární, ale takových budeme si vždy vážiti. Mělibýti
vyznamenán za své dlouholeté starostenství; žel. že
smrt tomu předešla. Jiné vyznamenání: všeobecná úcta
a vážnost zdobí jeho památku. Pohřbu sůčastnil se i p.
místodržitelský rada Wunsch, p. okr. inspektor Geisler,
starostové okolních obcí, místní pp. učitelé se školní
mládeží. zástupcové různých korporací a obecenstva
četmě. Pan řídící školy roveňské Svoboda napsal jeho
životopis, který v krásné úpravě a. vazbě dán rodině
zesnulého v upomínku dd výše jmenovaných obcí. Od
počinuti lehké dejž mu, 0 Pane! — Letos jsme měli

-je horlivě ve znamení zpěvu a hudby. Zpěváci i hudeb
nici v pravdě mnohdy překvapili. Všechna čest říditeli
kůra p. Klapkovi! Nemalou zásluhu kromě mnohýchji
ných má též mladý p. Ant. Bednářa výtečný houslista
Mrázek, úředník z dráhy. Těšíme se na velikonoce. 
Dne 15. ledna přijeli do zdejšího lazaretu, k němuž pro
půičil místnost v. staré továrně-p. tov. Zeman, ranění
vojíni počtem 24. Přivítání p. starostou, tov. Ant. Bed
nářem, jenž jménem obce je ujistil, že se vynasňaží,
aby jim pobyt zde byl zpříjemněn a tak si jednou od
nášelt dobré vzpomínky na Vamberk. A skutečně obě
tavost občanstva je velká a vojáčkům se zde Hbf. Kéž

"tak až do koncak Zdravotní péči o vojáky na starosti
má, horlivě a obětavě vykonává obvodní lékař pan
MUDr. Rud. Roubal — Každoročně| zdobí | náměstí
vamberecké hromada silničního štěrku. Zajisté se vždy
vážně a dlouho přemýšlí, kde by nejvíce dělala parádu

-a podivihodno -- vždy u sochy Panny Marie,kde' je
náměstí skoro nejnžší! Snad proto, aby, až shince tro
chu víče zahřeje a v poledne nohy ušlé na zídce kolem
sochy odpočinku hledati budou, snáze na ni výskočili

parádu!

O místo
|ředitele kůru

(ad Sázavou.;

Různézprávy.
"(Novusconfessarins polpelottus. Vydal Václav Ko

trba. Cena kompletu 1'K, jednotlivé jazyky po 10 b.

s vojíný ze všech téměř končin mocnářství a kdy. při-'

Padá mu veledůležitý úkol v pravdě -samaritánský, aby. |
ve svátosti pokání léčil auzdravoval duše raněné hří
chem, klade se nám kněžím v ruce pomůcka, jež umož

pomoci.. A. touto pomůckou velevítanou a praktickou je

»Novus: confessarhs „polyglottuse, zpovědník, mocný

n. „Pb

+

knězi, aby posloužil útěchou svátostnou —kajícníkůn
Wzných jazyků. Jestif »Novus confessarins potyglottus
vydán ve čtrnácti fečích, -pro kněze latinsky a pro ka

Jicníka v jeho mateřštlně. Obsahuje zrcadlo zpovědní,
napomenutí, uložené pokání, lítost, ohlášení o sv. přijí
mání a posledním pomazání. Otázky zpovědního zrcad
la shodují so ve všech řečích a jsou stejnými čísly. ozna
čeny. Jak se pak »Confessarla« mápoužítí, jest vyzna
čeno v latinském výtisku. Pro každý jazyk jest jeden
volný výtisk o dvou listech. -Jest velice výlodno, že

nejřeba thrmočníka, aniž třeba co mřuvitl, čímž se snad
něji zachová zpovědní tajemství, zvláště v nemocnicích,
kdež nemocní leží blízko sebe. »Confessaria« možno
upotřebiti vždy, kdy setká se kněz s cizinci, řeči kněze
neznalými. — Vedle celkového vydání ve všech čtr
nácti jazycích možno dostati i výtisky v jednotlivých
"řečích po 10 hal., tak že několik kajícníků najednou mů

že zpytovati svědomí, čímž pak zpovědi rychleji po
kračují.

Všelicos. Po císaři Vilémovi nařídil nyní
též král saský, aby u dvora drážďanského po
dáván byl výhradně jen t. zv. válečný chléb,
t j mísený s brambory. — Také na školách
obecných a měšťanských zavedeno bude vojen
ské ovičení proto, ježto převážná většina vojínů
nbsolvuje pouzetyto nižší školy a je u nich
zřejmý nedostatek vojenského těloovičného vy
chování — V Rakousku bylo na. válečnou
půjčku upsáno 2 135,527300 K, v zemích uher
ských 1.170 milionů K, celkem 3.305 527 300 K.
— Ministr obchoduvydal v dorozumění s mi
nistrem vnitra, veřejných prací a orby nařízení,
jímž se-až na další zapovídá dobrovolný prodej
koží a kožešin. Zároveň bylo oo nejpřísněji za
kázáno ceny koží a kožešin zvyšovati. — V Če
chách jest asi 350000 uprchlíků z Haliče a Bu
koviny, z nichž 120000 dostává podpory od
státu. — Marconi vynalezl způsob, jímž možno
zjistiti, odkud pochází jiskrový telegram. To
umožní odhaliti tajné stanice jiskrové telegrafie.
— 8v. Otec věnoval polskému obyvatelstvu
v Haliči válkou postiženému 10.000 lir a sbor
kardinálů 3.000 lir. — Členové anglické šlechty

vydali provolání ve prospěch černohorského'obyvateletva, které trpí hladem. — Německý
generální guvernér v Bruselu nařídil městské
správě, aby odstranila z Bruselu pomník, zří
zený španělskému anarchistovi Ferrerovi.
Ruská vláda zamítla návrh ruských přůmysl
níků na odstranění všech patentů rakouských
a německých. — Dividenda Rakousko-uherské
banky za rok 1914 stanovena na 108 K na
každou akcii.

Velké překvapení!
Premie pro každého,
který hledá a najde!

8| Vypisujeme premii pro roziuštitele
léto skrývnčky. - Kuždý, kdo najde
důstojníka a přemaluje, obdrží pán
uké neho dámské bodinky v ceně
-25K,nebokupřání20 Kvhoto
vosti jako premil. Podmínkou jest,
abykaždý zasflatel učinitobjednávku,
na výborný řetěz »Diunae z imit.
zlata a obnou K 165 v pošt. znám
kách přiložil. Rozdělování cem
s po dojítí rozluštění. Všecky

silky račte Málti m
Obchodní dům bodinamí.

Fr. Schmidt,
Praha, Královské Vinohrady.ZA a ee

Antonín Drahozal v Humpolci

venstva a slavným patronátním úřadům svůj.odborný závod

k znovuzřízení a renovování oltářů, kazatelen,
soch, křížů -a veškerých v obor ten „sp dajícíchkostelních předmětů dle předložených neb dle
zhotovených projektů. — — Veškeré rozpočty
skicy i odborná .radg bezplatně. Četná po

chvalná uznání od veledůstojnéhoduchovenstva
k volnému uahlédnutí.

Zal. 1850. Zal. 1850.

KarelZavadil,

Antonin| Zavadil,
nejstarš umělecký ©

závod pasířský.
Po Etnátním opo

se ku provedení veškerých 

nádob kostelních, ,
se zlata, stříbra,bronzuajiných
kovů v kašdém slohu, od

„mejjednoduššího do nejbohatšího

"přede dle liturg.přednisí.em»učnípráce umělceh
ceny. Veškeré opravy a sovy. 

"shlaoní rovádíse 00 nejpečliV 1 a Wezárukou.

Oenyvelmi mírná, Mnohodopo-.
zadní 1 oemánípo.ooe :



„STPK ARO

které povolání do řádu mají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek aneb míssii věnovati se chtějí, nechť

te obrátí s dotazem stran„Pýjmat Da představenou
in kláštera B. S. P. Krapka(aTeplic).

VYVTYVVVYTYTY

Inteligentní vdova
mluvící perfektně německy přijala by místo

v rodině, k staré dámě,nebo k dítkám
den), kde by nemusila vykonávati. hrubé

práce. Na pa se nehledí. Ct nabídky pod zn.
»Zkušen pěstounka. do administrace t 1.

— Nejvýhodnějšía nejbe 3 ší uložení vašich
M depor vám skytéje ně naše

ČaskoslovanskázáložnaVPraze
Spálená ulice č. 46-I1.'

jež platí úrok aš Důchod.daň platí zá: ložna sama. — bez
platné ukladání s venkova
složní lísty zdarma.—Po
vinná rovíse „Jednoty sd

OOOO000000000000

Jan Horák,
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

viněných látek
své vlastní výroby, jskož i tu- i Cizo

zemských.

Cetná usnání zvláštěz krabůvelo
důst. ducbovenstvasvědčí o pootivá ob- ,
slezo řyze křesťanského závodů za

. „dobu než třiceticetého působení.
Užiňte; přosím, malouobjednávkuna.

: zkoašku. —,

*Velejemné látky na taláry.
Též 'na splátkybez zvýšení osn!

|0090000000
Paramenta

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jabloňném nad Orlicí (vČechách)
(bratr P. J.Neškudly, faráře ve Výprachticích)

doporučoje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového sáčin:.
Cenníky, vzorky i roucba hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

bod0,

JNAdalaNa

TYC AA (pasteed baspenTARP,
6B

tiny“ 4 se Eos M 1
Pál

17 RT esŠkotaké.
papaDnynan vlak a a.najeroějínár

tade . 4.

' : aji
, EE DORhi dbK ŠM.ZVe .OK)

:kostelní JŠokna2%
F'r.Uhlíř|

prác “ příkrová, koborcůsore 8 baách nestarš .
závodu v Čechách, ©e. . k. "dvorníhododavatle umělésklenářstvís malbasklavřobochovicích u Eradce

Králosé.

Genniky»rozpočtynapožádání(S =

Pěstounka
prosí ct. dámy o místo:
k-dítkám od 1 do 3 let. Vyzná se ve všech do
mácích i ručních prácech. Nastoupir možno od
15.února neb od 1. března.Nabídky do admin, ti

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

obrázkovéPalo, „Vsorya vé zboží
k výběra franko.

Bos volkoměstskérežie“ve: vlastních důnácha

domech, levné pracovní ally na venkově, čímžleraěkíCenyaš o30, neš všude jinde.

Jabil 100Jet trvání a 40let. vinotníčinnosti.
Adresování vědydoslovné se vyprošuje.

Sklomalba

E. Škanda, Brno,
umělec. úsínv prvého řádu
botoví a dodává ehrámoré
okna. V každém slobu a
provedení, od nejjednoduš
šího vzora do nejbohatší

„ sklomalby figorá.ní, hotovi |
pravou vlašskou mosalku
kaménkovou pro facady, ol

tářní obrazy. náhrob
ky atd. s nejširším
zaručením umělecke.
ho a odborně dokona

lébo provedení.
Rozpočty ochotně a zdarma.
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VAZACAE
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DAVWDLO'
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sovaneová

MY-44

ČEM

VV BV/ UD85 (i) ),o db“:7 ieh (8811
=Be- macz 0= Poděkování. z

ES Cve ba
kDa Při hlubokém bolu nad rakví drahého, nezapomenutelnéhoveledůstojného K
DE pana biskupskéhonotáře v3 ja:O

Ne Antonína Michla, “n
M

(8)

KOÁVKÉ:C.21C-216

laráře ve Zblelaví u Čěslavě,

byly.námvelikou útěchou přečetnéprojevy soustrasti a-veliká účastpři pohřbu.
1. Vzdáváme tudíž nejvroucnější díky slav. centrál. ředitelství Jeho Excellence
vysokorodého pána JUDra Josefa Oswalda, hraběte Thuna— Hohensteina | Salma —
Retfferecheida v Praze, slav, patronátnímu úřadu v Žehušících, veledůst. páru Ant.

-Sehreibrovi, konsist. radovi a biskup. vikáři ve Žlebích, za vykonání posvátných
-obřadů, veledůst. duchovenstvu, zvláště pak důst. pánu Martinu Kloudovi, kaplanu

DRLAS

218:
LAD

S
PSOMAL

( [4 i
MP

8

P,

=- -v Ronověn. pz dojemné kázání ve chrámu Páně, důst. pánu Janu Hlaváčkovi, >
m kaplanu v é Skalici,za tklivoupromluvuu hrobu,slav. sboruFh Ln - slav. obecním zastupitelstvům, alav. správám škol, slav. sborůmhasičským, slav. ň

jE Živnostenskému spolku, důst. farnímu úřadu v Semtěši, všemslavným korporacím =
MéN a všem, kdož jakýmkoliv způsobem bol náš zmirniti se enažili. =

O2) Za všecky služby vřelé seustrasti a lásky k bližnímu <

Pán Bůh zaplaf stonásobně!
Viléma

roz.Miciova,

U
NA

DEL3C
Vítězslav

kaplan ve Zblalavi.

František Prane,
+216DI6

P
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P

M“ x ČC-0 L(SNOeBA "MJ7 M

sklad obuvi, kHradec Král.=== (umostu)==
doporučuje velmi levný



V této pohmnté době sesiiují se stále více výkřiky
-$vit uvážitvých: »Jsme slábi. Jako břečťamovíjí seko)

Pírama, tak natmo slabému člověku připiati se k Nej
moceějšímu. Netojikovimetní síla —ale ioddaná dů
věra vede k blahu. .

V č. 18. »Zvonu« volá básník AL Horák: »Vývin a
vzestup —-všemocná vůle jednotiivcova, individualismus,

"táska, oběti, ideály — — slova, slova jen, slova .. <
«Přirovnává občany této zeměkoule k truboům, uhnitým
tyčkám, bezcenné hádře -: 2.jo“račuje: »To jeme my

-se všem! velkohubými teoriemi, my, přirudy králi, zlo

Skoro přílišný to pesimismus po tak ryčných In
trádách o pokroku humanity, svobody, o mocné záři
vědy! Pravdou však jest tohle: Člověk příjal svůj život

-jak duši tak velice složitý mechanismus těla) od Bo
ha. Tedy jen tenkrát jest silný, jen tehdy kráčí zdatně

-k. jasnému a prospěšnému cíli, řídí-li se vůlí Toho, kte
rý jest původem jeho života. Jinak naposledy po všech

« vášnivých rozbězích umdlená duše přiznává se k ban
„krotu. Škubej sebou jakkoliv, pokoušej se přetvořiti se
„vy madčlověka; pokud tě budou spínati svory dosavad
:má lidské přirozenosti, nenalezneš blaha v odklomu od
| Boži vůle. Dřív bys musil sám objeviti prostředek, jak

utvořiti tidi těla jmého, jimých potřeb a vášní, jiné po
vahy. Jinak se musíš podrobovati zákonům dosavadním.

„; Nestmo, abys uznal svou podřízenost vůči Tomu, kdo tě
„ck životu probudil. :

AL Horák netoliko cítí dobře velikou odvislost lid
stva odBytosti nejvyšší, ale med v následující básní
pokorně pronáší modlitbu: »Buď vůle Tvá! Jsem před
Tebou jako mizerný groš v marnotratníka dlani, jak

ý ostrov — květy bohatý koš — uprostřed bonří

klade hlavu svou do rozevřené čelistí Iva. Lehám k

, Tvým nohám jak sluha před uzavtené dvéře spícíhopá
ma, a čekám příštího rána — — čekám na zavolání —<

“ Takové probuzení ohlašuje se nyní steron ozvěnou.
Již byl také nejvyšší čas, aby se lidstvo probralo z 0

* pohrých fantómů. Člověk, který klekl před svým Stvo
řitelem, byt u lehkomysiných polovádělanců terčem po
směchn. Ale titíž smíškové holdovalí hotovému modla
ření Vyvolávali do světa na př. heslo o rovnosti všech

" Hidí;ale v zápětí vypřáhli koně z kočáru některé hereč
ky, aby konali slažbu podřízených valachů. Modlitbu k
Nejvyššímu provázeli pohrdlivým újměvem, ale sami
se v básničkách chlublit, jak klečeli před některým na
partumovaným „»andětem«.| Psali s pochlubou, jak si

*gchovali po vynikajícím muži nedokouřené špačky jako
„vzácnou relikvli; klaněl se pitvorným malbám, jichž
sláva zanikala, jakmile péro odborníkovo tu »esthetiku«

důkladně rozebralo.
A co hlavního — moderní povýšenci, kteří zamítali

tituly, zavrhovali pozdravy a povimou úctu k rodičám,
modlařihi nejvíce před vlastním »iá«. Klekání před mod
bami Jiným! často bylo u tvorů pyšných a obmezených

' jemom prostředkem, aby obrátil? pozornost na sebe. Ve
Bká sobělibost platila jim za vnitřní osvícenost. Provo
lávajíce, že pracůjí úsilně k šíření svobody, rozšiřovali
hrabost a rostahování na úkor práv lidí jiných. Mláde

"mec s poniženým úsměvem »pucoval kliky« u nenávi
děných byrokratů, sliboval k vůli obdržení místa všecku

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA
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poddanost á mimořádnou úslrha. Ale ze skrčeného je

Mašující: »Já si svůj. poměr k Boha upravím Hboyglně
sám, nepotřebuji k tomm žádné porady, žádného porač
nictví!< — Lehká, ale při tom ekrotně jednostranná a
podloudná smlouva tam, kde »upravovala« pouze stra
nz jedna, nečekajíc na ioďpověď druhé strany zájmové.
Mládeneček totiž diktoval, čeho si od Boha přeje, dle
nálad a rozmarů třebas i něco milostivě na chvíli slíbil.
Ale pak dost! Bohu dle jimochovy logiky nezbývalo nic
jiného, než tu smfouva © poměru k věčnosti potvrditi.

Holenku, 'chtěl jsi tedy wpravovati poměr sám!
Věděl's, že nebe k vůli tvému rozmaru nebude spěchati

prow. <* ti zdálo, že triumíuješ. Ale kdybys chtěl tak
chytře a »výprávně upraviti svůj poměr k některému
bližnímu, hnal by tě od svých dveří jako podvodníka.

mět strpěti tiše sám Stvořitel takého jinocha i lidí jiných.
»Bodu se říditi vlastním přesvědčením, upravím si

sám náboženské zásady«, ohlašovaly mělké dušičky,

výšeným hlavičkám bylo vtrodno okamžitě připome
nouti: »Tedy si utvoříte náboženství dle vlastních ná
lad — každý ovšem dle své zvláštní letory jiné. Nu a
začnete se modřití sami k sobě, vždyť jste přece sami
zákonoďárci. A kolik takových nekontrolovaných boho
slovců, tolik bůšků.« Takové sebezbožnění ovšem jest
honbou v jednom kruhu; nemůže nic kalého založit, zato

A ještě jiné zjevy z nezdravého rozhýčkání! Mno
hý ideu Boha potlral, při každé příležitosti snažil se do
kazovati, že Bůh neexistuje. Když však se mu stalo ně
jaké neštěstí, začal — srouhkáním.Hned potiranou ideu
povznesl z prachu zepomenntí jen proto, abyměl. na

Méně zlý byl ten druh jdi, kteří se domnívali, že

žehnal. Jakmile nedůtklivou tvář ovanul jen trochu 0
střejší vítr, už bědovala, proč že jako Bůh ... Hned se
zapomnělo. že Bůh není pouze slitovník, ale také soud
ce — a že tedy každý člověk má přemýšletí, zda neza
slouží za své skutky trestu.

Nynější doba však nemiluje
změkčitým vzdychálkům, mluví fečí drsnou, ale správ

slabým tvorem jest jednotlivec, odkazuje celé řadybe
zových panáčků s cvočkem v patě do příslušných mezi.
Před zraky lidstva vyvstávají nádherné obrysy velko
lepých obzorů zaovu. Duše se probouzí, poznává sama
sobe, odvažuje střízlivě vlastní sílu a kleká u vědomí
své slabosti zbožně před Nejvyšším..

Průběh války.
Bojiště východní na rakouské frontě roz

loženo jest nyní od vhebu řeky Pilice v ru
ském Polsku dolů směr:m jihovýchodním, táhne
se dále podél řeky Nidy do Haliče, kde zaují
má posice při Dunajci, odtud směrem jižním až
do Karpat, kdež jest fronta ohnuta na jihový
ebod a tvoří ji pravé křídlo rakouské, jež je
rozestaveno při branici haličeko-uherské až do
Bukoviny. Na druhé části tohoto pravého křídla,

I

LÍSTKY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

Insert, itají se levně. =
Obnova vyčhsí v pátek v poledne. Ročník XXI.

ohlašované roské ofensivy a místo tře
o vpádu ruského do Uher silná rakouská o

fensiva, jíž se podařilo zmocniti se Všech pře
chodů, čímž obnovena jest karpatská fronta,
která poslední ruskou protiofensivou v druhé

lovici prosince ve východní části byla
ud zat'ačena. Těchto úspěchů docíleno přes to,

že počasí bylo nepříznivé a že do Karpat povo
lány byly ruské posily. V těchto těžkých bojích,
po celý týden trvajících, zajato celkem 10.000
nepřátel. Rasové obnovili tu dice útoky své me
zi průsmyky Dukelským a Užockým a pak
v končinách severně od Volovce a Voloveho—
ale ty byly rázně odraženy. — Na střední Piliei,
tedy asi v obdelníku mezi městy Tomašovem,
Novým Městem, Koňskem a Předhořím, odvá
žili se Rusové ojedinělého útoku? byli však od
ražení. — Na východopruskéhranici neudálose
nic podstStného. 7%fronty severopolské zazna
menává úřední zprává německá srážky němee
kých oddílů s ruskou jízdoů“u Lipna a západ
ně od Šerpce. Další úspěch oznamv'e se z okolí
řek Ravky a Suché; tu Němci nejdále postou
pili na Varšavu. “

Bojiště západní. Ve Flandříchbyly„cuze
dělostřelecké boje. U La Bassée dobyli Němpni
několik zákopů a také u St. Hubertu, v samém
srdci Argon, došlo k větším bojům. Vlastní Ar
gonský les rozkládá se ve východní části Fran
cie v délce 35 až 40 km a v šířce 12 až 15 km.
Je úplně neobydlen. Strategický význam Argon
leží v jejich blízkosti za francouzskou pevnostní
linií Toul—Verdun. Jimi je západní strana pev
nostního pásma zabezpečována proti obklíčená
V Argonském lese budují se vždy dříve ochran
né příkopy, než je získáno útokem kus půdy;
pracuje se minami a ručními granáty. Tuto
válku pevnostní vedou arci obě strany. Proto
cení se každy metr získané půdy jako úspěch.
Proto tedy Francouzové drží svá postavení
v Argonách tak houževnatě, aby chránili svou

na pásmu od Dukly až do Bukoviny, ukázala
A istov

Blokáda Anglie podmořskými čluny.

ohytáním neutrálních lodí i tehdy, kdy jejich
náklad určen byl neutrální zemi nebo pro sou
kromníky — chce vyhladovět válčící státy.
Němoi sáhli k odvetě: jejich podmořské člugy
zahájily blokádu Anglie a znemožňují i dopra
wu do severních měst franoouzských. 30. ledna
tuto práci začaly a hned 'první den potopily
šest obchodních parníků na západním pobřeží
Anglie a sev. pobřeží Francie, kde jsou hlavní
tepny zámořského obchodu obou států. Chef ge
nerálního štábu námořniotva německého ohla
šŠuje,že Anglie se právě chystá dopraviti četné
vojsko a veliké množství válečných potřeb do
Francie. Proti této dopravě bude postupováno
se všemi válečnými prostředky. Pokojná paro
plavba varuje ee naléhavě před přiblížením se
k francouzskému a anglickému pobřeží. Obcho
du do Severního moře doporučuje se cesta o
kolo Skotska. Proti neutrálnímu obchodu akce
německá namířena není. Anglie se rozčiluje, ne

TELEFON ČÍSLO 83.
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„právem vytýkajíc Německu, že porušuje mezi
národní právo. Německo blokujíc Anglii nekrade
neutrální lodi i s nákladem, jako to dělá Anglie.
"Také Francie naříká.

Válka turecká. Hlavní stanturecký .ohla
„Šuje, že místní boje, které se v minulých dnech
strhly na kavkazské frontě, skončily úspěchem
tureckého vojska. — V Mezopotamii u Kurn
rozprášili Tarši dva anglické prapory. Dleita.
ských zpráv soustředili Turci na hranici
egyptské 48000 a u Akahy320) „užů; tyto

A Angličané čini-úsilovně potřebná opatření na
obranu E :

Vídeňský a budapeštský starosta na
zván, polního maršálka arcivévody Bedřicha

yli-minulý týden návštěvou v nejpřednějších
Korioloh vojska vídeňského a budapešťského, při

i na těle nesrovnatelně otužilejším.R SÚ
-———

V hrozivé krisi.
-. Již při prvních porážkách francouzského

jsme poznamenali, jak jest válka gene
„„zájní zkouškou z občanské pootirosti, obětavosti
„a jiných otností. Válka přerušuje výnosné kšefty
" demagogů, kteří se živili a svou popularitu u

držovali frázemi; válečný stav totiž vyžaduje
neúprosně místo laciných řečí činy a činy.

" Dne 28. srpna m. r. napsali též:
»Všecky složky národního života projdou včase

<válečném ohněm zkoušky...

„. —Ajiž seve světěpře
třásá ohromující důkaz francouzsko-zednářské
korupce. Kněžím francouzským dala vláda do
rukou pušku, aby krváceli na bojišti za zájmy
svých francouzských nepřátel a aby ke všemu
se nechali tupiti neslýchaným způsobem od
zednářských spolubojovníků, Zato však zbýra
lým svým mazlíčkům připravil ministerský ka

binet teplá hnízdečka ve skladištích a Jinde,kde snadno lze naplniti kapsy vyprázdněné
rozkošnickým životem. A nejdůležitější finanční
úřad za nynějšího času válečného svěřen nej

olaud náhle zatčen; obviněn, že dopravil veliké
množství podšívek a vlněné látky dodomu své
shýralé milenky, ženy pařížského majitele ob
ohodního domu. Ukradené zboží mělo se pro
dávati pařížským obchodním domům. Tak bez

citně zneužív podvodník velice zodpovědného+úřadu v době, kdy se ozývaly veliké stesky,

je trpí vojsko špatně ošacené v zákopechveli-kou zimou! Desolaud za partykářského ministra
Caillauxa byl šéfem vybírání daní, maje plat
"84.000 franků, Velice slušné zaopatření! Mohl
šiti přepychově i bez krádeží v okamžicích,
kdy se nedostávalo mnoha francouzským plu
kům ani nejnutnějšího A přece s bezcitností
do nebe volající snažil se i po svém povýšení

hrab 7 nepoctivě miliony do své soukromépokladny.
Jak se přišlona jehó neomalené podvody?

vují na rozkaz Desclaudův zboží přes náměstí
vendomské do bytu prohnané ženy, která hrála
velikou společensKou roli ve společnosti paříž
ských notabilit Když byla zostřena pozornost,

objeven br! široce založený »vyvlastňovaci«systém; shledáno, že již část zboží intendanto
kumpánům také dodána Nadto při do

movní prohl.doe Desolaudova bytu i v jeho vile
vwSavigny-sůr-Orge nalezeno ké množství

poslařeký nepoctives
.. V r

obchodoval zbožím smíšeným, odcizoval k vůli
dobrému kšeftu všecko, 00 se dalo.

Nižší úředníci, kteří. dobře problédli obrat

zachovali obytré mlčení již proto, že brali z ne

procenta, Sama »Humanité«, jejíž výstražnýnlas
hleděli zištní kupčíci umlčeti, napsala, že ko
nečně mnsf'přestati nešvaryve vojsku a vojen
-skó intendantuře. Dodává: »Kolují podivné po
věsti, mluví se o výzbrojních předmětech na
příliš nakvap a špatně dodaných a o četných
příživnícich v intendantuře, kteří na úkor státu
strkají do kapes obrovský zisk. Praví se, žo
vojenští úřadníci z politické nebo osobní ochoty
dostávají vojenské osoby ze služby ufronty do
skladišť, nemluvě ani o nesčíslných stížnostach
na službu zdravotní. Neodpomůže-li se všem
těmto nešvarům, nemůžeme ničeho doufati, i
kdyby samí geniové vedli naše Vojsko.«

Pak ovšemse nesmí diviti nikdo steskům
pařížského »Journalu«, že pro. nemocné vojíny
není ani přikrývek ani slatnníků, že ubožáci

„leží na hrstoe slámy a na zemi. Autor článku
vyzval obecenstvo, aby sbleslo peníze na lepší
opatření ohorých vojínů: »šournále také sdělil;
Že tisíce francouzských vojínů bylo nutno do

viti za.-frontu přoto, že: nebyli s to spósti
námahu války. Ačkoli censurá člének ten značně

jsou příšernýmdokladem, -jak se Francie stará
o ty, jichž záda jsou obtěžkána největším bře
menemválečnédoby.-3

Není divu, že za takých okolností nastává
v lidu francouzskémveliké kvašení. V Grenoblu
zabavila policie balík letáků 's nadpisem »Vers
la paix« (k míruj.“

Překvapujícím způsobem tedy z svývojové
linie pokroku« stočila se spirálovitá křivka.
Přední nositelé francouzského»moderního my
šlenkového rozvoje« hřeší bezeotně proti tako
vým primitivním pravidlůía poetivosti, jaká zná
i každý negramotný divech. Z vejce »nejzář
nější kultury« vyklubávají se zakrslí a bezcitní
byrokrati. '

"© Čína více však klopí zrak socha ženy před
stavující frahcouzskou svobodnou osvětu, tím
vítěznějším leskem září do temnot republiky
kříž. Vláda ovšem prohlásila úředně, že není
nikdo zavázán kostely uržovati; chrámy vy
dány v šano zániku na základě zákona. Mnoho

chrámů prodáno ve dražbě, takže přeměněnyve skladiště, tančírny a výčepy. Z některýc
menších docela zařízeny záchody, jakoby vládní
kreatury se chtěly veřejněpochlubiti, že šlapou
po všech ideálech svých: poctivých předků a
Žestaré umělecké památky jsou promaterialisty
nynější bezcenným brakem. Ale — nyní za války
volá se po kostelích ve Francii všude. Chrám
pařížské jsou přeplněny prosebníky. Po kněžío

úpěnlivě. Ani mnichům vyhnaným nebrání se
vstup do francouzské armády.

. Nyní Francie procitá z pséno karnevalu.Vidí, že republiku neokrádali lidé vyohovaní
katolickým kostelem, ale dhamtivci odkojení
protikřesťanskými -hesly. Srovnává se práce
obětavých jeptisek v nemocnicích se šlendriánem
lehkých nevěreckých fiflen a lidí, kteří olupují

i zmrzačené vojny: Francouzi se konečně přesvědčiliznovu, žebiblické Desatero jest mocnájší
brází proti přívalu korapce všeho druhu, než
všecky moderní filosofické systémy. K tomu
poznání však se přišlo trochu pozdě.

Politický přehled..
Společná ministérská rada komala

|06B.ánora ve Vidal Sádastaitisejí nejenspo

leční ministři, ale i. minister. předsedové hrabě
Stůrgkh a hr. Tisza a jednotliví odboroví mi
nistři rakouští i uherští. Společná tato porada
věnována byla nejen. politickým a diplomatie
kým otázkám, nýbrá i záležitostem finančním,

„Změny v ministerstvech. opotoěníí[saři

vým společ.ministrem financí jest ustanoven
bývalý ministerský předseda dr. Kčrber. — CI
sař jmenoval dosavadního správce ministerstva
pro Halič odbor. přednostu de. ryt. Moravského
Dzierzkroje ministrem krajanem polským. |

Porady katolických poslanců. Dne
31. ledna radili se v Brně zemští a říšští poslan
ci katolické strany národní a křesť. sociální na
Moravě. Posl. Hruban a Šrámek podali zprávu
o svém vyjednávání s předáky českých stran v
Praze a o svém zakročení ve Vídni v zájmu
životních potřeb národních. Uloženo předsed
nictvu, aby dále pokračovalo ve svých sjedno
cujících snahách na základě národním, rákous
kém a dynastickém.

- Němečtí poslanci z Čech oešlise
2. t. m. ve Vídni za předsednictví posl. Pachéra
a obnovili svaz hěmeckých poslanců z

stoupenyjsou stranypokrokové,agrárnís hě

Místodržitel terstoký princ Hohen

dvoru a jeho nástupoem Bude zemský prosident
v Krajině bar. Fries-Skene. (5

. Polské Kolo. Dr. Leo vzdal se před
gednictví Polského Kola na říšské radě z toho
důvodu, že jako presidentu města Krakova, není

žovati se delší dobu stále mimo pevnost Krakov.
Komise pro reformu správy, právě

zrušená, vydaja přehled své činnosti, z níž za
jímavo jest, že většinou hlasů zamítnut byl re
ferát bar. Haerdtia o zřízení politických kraj
ských úřadů a krajských zastupitelstev, přičemá
dosavadní okresní zastupitelstva byla by zruše
na. Kraje autonomní správy měly býti při tom
utvořeny z obol dle možnosti národostně stejno
rodých. Většina vyslovila se proti této reformě
poukazujíc k tomu, že by nastala spletitost správ
ního aparátu, že utvoření národních krajských
zastupitolstov jest prakticky nemožné a že kraj
ská zastupitelstva jsou v odporu s historickou.
jednotou království a zemí.

Panská sněmovna 0 zásobení o
byvatelstva. Deputacevšech třískupinpán
skó sněmovny dostavila se 26. ledna k minist.
předsedovi hr. Stůrgkhovi, aby s ním poroko
vala především o opatření vojska a obyvatelstva
potravinami. Po sdělení jednotlivých členů de
putace prohlásil hr. Stůrgkh, že vláda jest usta
vičně činna pro obhájení všech požadavků ho
spodářského života. Ministr obchodu podal pak
zevrubný výklad o stavu jednání strán zřízení:
obilní nákupní společnosti. Ministr orby pro
mluvil o zásobování obilím a moukou, načeš

ministrevnitra pojednal o platnýchjiž předpisechÓntch proti majitelům obilních a moud
ných zásob. ulenové deputaceprojevili mínění,
že se vláda neúnavně stará, aby hospodářské
škody válečným stavem vyvolané byly pokud
možno odstraněny.

Převrat v Portugalsku Nynímv
Portugalsku slovo 4óletý generál Pimento- Ge

tu znamená odmítnutí stržení Portugalska do
válečného dobrodružství. Generál Castro n

aby všichni zatčení dhotojnlcí By propudání oahy vráceny byly šavle lukům a

sad om eo je obravolněodložilwake
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-© Katolická škola —vzorem. JUDr. AWred
Vetter, říditel c. k. úřadu k zvelebování živností
va Vídni, píše ve »Wiener Mode«: »Před. lety
uvedly mne-úkoly mého krásného povolání,jímá
mne osud oběťastnil, do irské školy, řízené ka
tolickými mnichy. Ve vejkém klenutém sále,
za jehož okny třpytilo se' moře, tvořily upro
stšed lavice uzavřené pole, obemknuté jako
drahocenná sazba širokým okrajem. Podél zdí
stály nízké, vhodné skleněné skříně, naplněné
různými předměty, tvořící malé museum zboží
znalecké. Mladý štíhlý kněs zkoušel čĎernovlasé
hochy. Nejprve ve čtení, psaní, počítání— jako
všude na světě. Pak následovaly dějiny národ.
hrdin, štěstí a zábuba Irska... Při rozloučení
tázal jsem se bělovousého rektora, k čemu jsou
technologické sbírky ve skříních. »To bned u
vidíte«, a rozkázal uklidnění řadám hochů, chy
stajícím se již bouřlivě k odchodu. K jeho po
kynu předetoupil kterýs malý Patrik a rektor
započal s otázkami: »Jaký to máš knoflík na
svém kabátě ?« »Knofiik z ořechové skořápky.«
»A z jakého ořechu ?e »Z palmy.c »A kde roste
palma?e Hošík vypravoval pozvolna roztomilou

+

nějž mořské proudy přinášejí cizokrajné plody.
Z nich klíčí palmy, jibbž plody přivážejí angličtí
námořníci, které na koneo soustružnici v kno

úlek, lycel na takovéto otázky takó tak určitě
odpovídali. Když rektor zpozoroval můj podiv,
zavolal ještě několik jiných hochů. Jeden dal

vající zprávu, neboť v domě jeho otce předena
byla vlna irských ovcí,jasně chápal celý technický
a ekonomický pochod od suroviny až k hoto
vému produktu. Jiný vyprávěl leccos o syém

ocelovém péru a tak dále. Rozmlouval jsem po
té ještě dlouho s rektorem. Vyznalse mi, že

£ přítelem a stoupencem suměleckého řemesl

stanou se mužové a ženy, kteří zboží sami vy
rábějí nebo spotřebují; dlužno je tudíž, jak jen
lze záhy, poučiti, co výroba a spotřeba vlastně
snamená. I když jich osobní výkon jen nepatr
nou jednotku celého hospodářského dění zna
mená, mají se přece rozpořnenouti na svou zod
povědnost, jinak by nemohly podati zralých
úsudků o hospodářských věcech« — Ve knize

"Leopolda Weignera »Umění a řemeslo«, kde
tento posudekjest uveden, připojen jest zají
mavý dodatek: »Bylo by velmi významno, kdyby
jaké u nás v tomto směru nastal příznivýobrat
ve vyučování. Jistě by tím vykonán byl pro roz

voj vý značný pokrok.« (Strana 77.) — Ch.mění a temný středověk. Leopold
Weigner vydal knihu »Uméní a řemeslo« (Čes
ký. Čtenář, kniha.28.). Obšírně popisuje vývoj a
podmínky bnutí umělecko-průmyslového, jehož
snahou jest, aby se do řemesla vrátilo opět u
mění, které jako zářné slunce provázelo kdysi
starého řemeslníka, nerušeného v jeho činnosti
kapitalistickým systémem hospodářským. Při
tomto pohledu dostarých dob- středověkých
píše autor (str. 57 a 58):

»Jen krátce zajděme tedy do šedé dávné
naší minulosti. V prvních dobách výroby pro
vlastní potřebu sluší vzpomenouti umělecko

průmynáné činnosti teprve za-doby klášterníhoospodářství v řanním středověku. V tehdejších
klášteřích scházeli se nadaní umělci a zruční
řemeslníci, kteří „přispívali k tomu, že zde u
srály první květy uměleckého řemesla v nové

kráse, drž byly předem vyplněnyv bohatémíře všechny. jich životní podmínky.Veliké zá
sluhy přičísti sluší klášterům zejména o povzne
sení a výcvik řemesel stavebních. Nejstarší sta
vítelové byli vlastně klášterníci a to jak pokud
staveb dřevěných tak i později kamenných se
týče. Pod vlivem klášterních mnichů tl

nenáhlu stav stavebních řemeslníků, zedníků,
eníků, sochařů atd. Avšak klášterní dílna

fest také kolébkou řemesla urzčseckého. Třebaszávory klášterní předpisovaly bratřím nej

větší jednoduchost života,Přaba ku poctě Božíod této bylo upuštěno. těchto prvních do

mětů denní spotřeby, ne o Š
bytek, jako v prvé řadě tedy o předměty po
svátné v kostelích a klášteřích. Zde tpojována

ba osvátná úcta před krásou s úctou předdůstojností a svatosti. Umění stříbrnické a zlat
nické, vyšívání a malování, řezbářství dřeva a

|vána. Náčinía nádoby kostelní byly nádherně
a umělecky pracovány. K nejstarším památkám
remního středověku v plastice re slonoviny a
malby patří zajisté ozdobné skřínky a truhly,
vnichž ostatky svatých byly ukládány. Vzácné

y klášterního umění jsou žalmy, mešní
mnihya evangelia, které mnichy s obdivuhod

"mou pečlivostíA jemností Da enu byly
m skvostnými malbami a inioiálkamisdo-esy Tyto knihy opatřovány byly vazbami,

P,

umělbely:

k oýrčh kovovými sponamia drahými kameny opatřenéještě dnes jsou nej
krásnějšími památkami uměleckého řemesla z
této doby. Mniši, kteří dovedli takovéto draho
cenné umělecké práce hotoviti, vyplnili 00 nej
lépe své poslání jako mistři řemesla a umělec
kého průmyslu.

meslo provozováno "v palácích králů a na hra
dech knížecích; i zde šlo po většině spíše o

„ukojení potřeby ke cti a chvále Boží. I paní
súčastnily se téchto prací; vznešené dámy zá
vodily s klášternicemi v osvědčování zbožnosti
hotovením a darováním plodů své píle anadá
ní. Tiché umění klášterní kvetlo po celý stře

dovýk« — Ch.Změny přesvědčení. Materialistické na
zírání na tento svět láme si v nynějších po
hnutých dobách vaz. Monistický životní názor
nepřinesl do srdcí vzrušených ani nejmenší ú
těchy, odnímal naději, neuhodl, jaký účel má
celé obrovité bnutf národů v dějinách světa.
Křesťanské náboženství však dává odpověď ur
šitou na všecky stěžejní otázky. Není divu, že
nastává veliká změna přesvědčení;jinými slovy:
ti lidé, kteří: pro samostatné myšlení horovali
pouze ústy, učí se vlastně důkladně přemýšleti
teprve nyní. Kdyby byli chtěli uvažovati svo
bodně a hluboce již před válkou, byli by přišli

ZÁLOŽNA
v Hradci Králové,

Janské náměstí č. 163. Z—————

Vkladyna knižky4 "0
V yvktadystřadankové4 je o "08
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokají
se dle dohody avyplácejíse ztěchto vkladůob

mosybez obmezení moratoria.—

k těmže výslednicím, k jakýmd přímo fysickynutí mohutné otřesy nynější. spočívalo na
nedokázaných předpokladech, to přece nemohlo
býti vědeckým názorem; 60 odporovalo dlouho
leté zkušenosti a vedlo k zoulalému potácení,
nemohlo býti lidstvu zdravým lékem. Jestliže
se v posledním desítiletí vracejí tak četní vyni
kající filosofové francouzští ke katolickým ná

| zorům našich prostých pradědů, sami se zřetelně
obviňují, že jejich předchozí filosofická směrnice
nebyla vědecky zdůvodněna, že byla vlastně
lehkomyselnýmsportem. Skutečná vědase přece,
opouštětinikdy nemá "177

— [v táborech dělnických, které do nedávna
bezmyšlenkovitě ipělý. na frázích, podávaných
od zručných stylistův a gumových eskamotérů,

pozoruje se obrat veliký. Marně zavírajíbrány
Ipřed osvěžujícím vánkem ti, kteří nedovedliáti lidu za ztracené náboženské zásady pra
žádné náhrady.

Freiburská soc.-dem. »Volkswachte z 28.
prosince 1914 volá aby soudruzi a zvláště jejich
Ženy setrvaly pevně přistarých názorech. Sama
přiznává: »Jest na př. v posledním čase nápadno,
že ženy soudruhů odešlých na válečné pole
projevují takovou zbožnost a taký obrat ve svém

nepovažoval vůbec za možné, Ačkoli tyto ženy
dříve, dokud jejích: mužové byli doma, nena
obázely času ani zájmu pro návštěvu kostela,
chodí nyní vwneděli do kostela dvakrát, ve
všední denna prvou mši a každý vošer dochá
zejí k růžencové pobožnosti.« Prý tak zapírají
své muže. Podubné zjevy se ukazují mezi sou
druby v poli; nesluší soudrahovi, jestliže posílá
z bojiště dopisy překypující zbožnosti, protože
se pak využívá takých listů od církve. — Marné

životní: blíže než žurnalista sedící v teple za
zeleným stolem a který zkusil příliš málo. Pra
ví-i »Volkewachte,.že sjest málo čestným«
obraceti se v nejtěžších okamžicích na Boha,
sama vyvolává bezděčně otázku, zda jest čestno
popírati existenci Boha bez vědeckých důkazů.

S.mo »Právo Lidu« sdělilo: »V Holandeku
byl vlivem socialistického vůdce Troelstry za
ložen »Svaz náboženských socialistů« se sídlem
v Amsterodamě. Dle přijatých stanov jest cílem
Svazu propagování »náboženského socialismuc,
kterým má být v socialistických organisacích
00 nejenergičtěji potírán duch materialistický.
Do svazu mohou býti přijati všichni, kdož oče
kávají od uskutečnění socialistického ideálu další

vývoj náboženského života společenského besofrkevniotví a dogmatářetví.c
Tedy zase krok vpřed — ato v zemi, kte

rá ani válkou stížéna není. Leš kdo choe pě

do vle, -60 mužigmatářst bodlajícímuse
lošiti dělnickou organisabas stanov, bezR “
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dogmaty jako sloupy nezbytnými. Jinak by prá
vě mužové věďdýpohlíželi na pravidla mravouky

jako na výron tápavého, bezdůvodného snění alouznění. A kde se jedná o ukojení nábožen
ských potřeb širších davů, tam se dostavuje
oírkevnictví jako výslednice nezbytná. |

Ale — jak i dle jiných zjevů patrno —
proměna přesvědčení postupuje v širých davech
vítězně; odklon od materialismu nezastaví ani
sta frázistů. Duše lidská nachází sama sebe,
pěstuje vážný sebezpyt — a to jest rozhodně
pokrok k lepšímu.————

Kulturní jiskry.
Nadměrný počet středních škol. Volé-li

se po.rozvoji kultury všude, má se dbáti, aby
rozdílení vzdělanosti bylo účelné. Tisíce škol
praktickému využití osvěty mnoho neprospěje,
jestliže není postaráno, aby aspoň polovička
absolventů různých škol mohla své vlohy u-.
platniti v příslušném postavení. Rozmnožování
učeného proletariátu jest palčivou otázkou 60
ciální. Je-li počet středních škol přílišný, hrne
se do niéh i mnoho žactva málo talentovaného;
-aby školy nebylo nutno uzavříti pro nedostetek
studentů nadaných a pilných, hlásí se k slovu
přílišná uhovívavost, slevuje se na požadavcích.
Tím však v konkurenci i ve svém duševním
rozvoji trpí žáci talentovaní. A potrm — mocná
rotekce k vážným praktickým úkolům nevy
frá absolventy nejschopnější, nýbrž ty, kteří.

mají nejvíce »strýčků.« Zkrátka jsou některé
sjevy velice choulostivé, které hlasitě volají, aby
střední školy vyhověly svému úkolu všestranně
a důkladně. sNárodní Listy« uveřejnily tyto

znamné řádky: »Ve Vídni přednášel minulý
týden dvorní rada univ. profesor šl. Wetistein
o reformních otázkách rakouského školství a
jejich sociálním významu. Vytkl zejména, že
úroveň středního školství klesá a soudí, že 80
to děje hlavně proto, že školství v Rakousku
trpí politickými vlivy a sice jednak tím, že po
litické strany zjednávají si agitací vliv na sty
dentstvo, jednak tím, že +třelní školství stalo
se předmětem politického boje. Následek tohoto

"boje jest nadbytek středních škol v Rakousku:
ve dvaceti letech stoupl počet středních škol
z 8.000 na 14.000. Odpovídá to skutečným
potřebám? ptá se pan profesor a odpovídá na
otázku tímto poukazem na- Halič: »V Haliči
stoupl počet gymnasistů ze 12.000 na skoro.
40.000, tudíž trojnásobně, a Halič má třetinu
všech rakouských gymnasistůvůbec!« Vhodná
látka k přemítání! Nezneužíváse jenom nábo
ženství. Kvůli hmotnému zaopatření se zneužívá
i hesel kulturních, sociálních, vlasteneckých
vůbecvšech. a e

Zpráva o svatém Metodějí ve Španělich, .
»Čech« píše: »V Barceloně v archivě koruny .
aragonské (Archivo general de la Corona de —
Aragon. Codice 107 de Ripoll, folio 117) našel. +
kněz Zacharius Garúa Villada T. J. dosud ne-. ©
tištěnou a neznámou zprávu o sv. Metoději.Byl

požádán, aby nám zaslaljet opis. Snad ještědosti zpráv o slovanských apoštolech jest u
kryto v rukopisech cizozemských archivů a..
knihoven.e -©

Soeiálně-demokratická kázeň. »VorwAris«
. ledna uveřejňuje následující prohlášení:Soci

álně-demokratická frakce v říšském sněmu Bě,
meckém usnesla se ve schůzi v úterý po ze- |,
vrubné rozpravě na následujícím: Frakce připo- —.
juje se k prohlášení představenstva frakce ze
2. prosince 1914, učiněného ohlasování Lieb. |.
knechtově, odsuzuje co nejostřeji porušení dis- *
oipliny Liebknechtem, odmítá rozhodně jím ší

řené odůvodněníjeto hlasování jako neslučitelnése zájmy německé sociální demokracie a rov
něž odsuzuje Liebknechtem v cizině šířené, *
v omyl. uvádějící zprávy o událostech uvnitř „'.
strany. Poněnadž frakci nepřísluší podleorga
nisačních stanov vykonávání dalších o ení,

musí konečné rozhodnutí ponechati příšaím, isjezdu strany, Dále se frakce usnesla: Hlasé:
vání frakce v plenu říšského sněmu má se dít- *
uzavřeně, -pokud pro jednotlivý případ není
výslovně dovoleno svobodně hlasovati. Myslí-li
některý člen frakce, že podle svého přesvěd
čení nemůže se súčaatniti uzavřeného hlasování |:
frakce, přísluší mu právo vyhnoutí se hlasování, ;:
aniž to však smí míti demonstrativní obarakter.

4
6.

Našemu veledůstojnému duchovemstvů
kmprováděníprncí kostelníchride dpomčni ce mladou českoainuabsol. c.k. stát, úkolytesbájské :, BOHUMILABEKAvHOREKUTEÉ.

Vláda zabavilaza Moravěvšeckyzásobymouky 2 |
obj, pokudjiž snadzabavenynejsou,tím způsobem,
že ze zásobjest volnospotřebovatipouzepro vlastní*
domácnost a setbupříslušnémnožství,jinak však nesmě z2z%
so
ubo

kok3
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d 1 bm 3010Kol hlav nd úemásonučíse nesm/ zabaviti objií

4 šeťově. Na 1 ka počítá 9 seťového obřli290 kg čti na
"4 měřiči 40 ki.

Nové předpizy o výrobě a prodeji chleba a
. Nové ministerské nařízení zakazuje úplně | používání
- jemné pšeničné mouky na pečení a pšeničné mouky

vaření na výrobu chleba. Množství mouky, pomžité k
výrobě chleba, smí sestávati napříště jen až do 50 proc.
ze pšeničné chlebové mouky a pšeničné jednotné mou
ký neho žitné mosky nebo Hbovolných směsí těchto
mouk, kdežto zbytek musf sestávati ze surovin, za něž
nařízení stanoví ječnou, kukuřičnou, ovesmou, rýžovou,
bramborovou válcovanou, bramborovou škrobovou mou
ku a bramborovou kaší. Dále připouští se přimísení cu

kru a to až do 5 proc. váhy mouky. Nařízení obmezuje
dále výrobu malého pečiva, k níž smí býti použito jem
né pšeničné mouky na pečení jen až do 50 proc., pěe
ničné mouky na vaření jen do 70 proc. celkové váhy
mouky, kdežto ostatní část cělkové váhy mouky, jež
má býti zpracována, musí záležeti z uvedených surogá
1m. Vyráběti všeliké jiné druhy pečiva jest zakázáno.
Předpisy o výrobě chleba a pečiva neplatí jen pro vý
robu živnostenskou, nýbrž také pro domáct hospodář
ství. K živnostenské výrobě bábovek a koláčů atd,

, pšeničné mouky používati jen do 50 procent. Nařízeníto platí od 6. února tr.
, Maximální cena mouky z bramborového |škrobu

ministerským nařízením stanoví se za 1 g 50 K. Nejvyšší
cena zahrnuje v sobě náklady dopravy k nejbližšímu
nádraží, náklady naložení a cenu pytle. Při opětném
prodeji smí se vedle dopravních výloh připočítati k nej
vyšší ceně přirážka 1%%.

Cakr ke krmení dobytka daně prostý. Aby bylo pod
porováno krmení cukrem, přiznal. mifistr financí pod
statné úlevy pro bezdaňové používání cukru ke krme
ní dobytka, připuštěné od r. 1903. Tak bylo rózšířeno
daně prosté používáni na serový cukr a upuštěno od po

stavu. Také denaturování bylo značně zjednodušeno a
tím zlevněno. Též

ském, totiž pro zemědělskou výrobu líhu, bylo dovoleno
po dobu nynějších -mimořádných poměrů používati cu
kru daně prostého.

"© Rakouské obchodní komory pro obchodní mosopol
obliní. Ve Vídni konala se 29. ledna schůze zástupců ně
kterých obchodních komor (pražská obchodní komora
se schůze. neúčastnila), stálého výboru pro průmysl,
Živnosti a obchod, a obce Vídně, které se účastnili také

zástupci Živnosti mlynářské a pekařské, jakož i stavu
*“obchodního.Jednomyslně schváleny tyto zásady: Při
měřené zásobení obyvatelstva říše chlebem a moukou
lze očekáváti jen tehdy, když zásoby obilí a jeho ná

"hražků, jakož i mouky, v celé říší po ruce jsoucí, bu
dou plánovitě rozděleny po celé oblasti říše a na ce

"lou dobu až do příští sklizně, k čemuž vhodno zavede
-ní obchodního monopolu.pro obilí a-mouku. Má-li býti

s úspěchem proveden, je bezpodmínečně nutno, aby vlá
da Ihned $abavila veškeré zásoby obilí a mouky, jakož
i vhodných surogátů, ať jsou v rukou kteréhokoHly drží
tele. Převzetí a roždětení veškerých zásob v Rakousku
a množství, uherskou částí říše daného k disposici, má
býti provedeno dle vzoru německého válečnou obilní
společností.

pohledávek, jež byly splatny do konce srpna 1914, v ú
noru a v dubnu t. r. a dažší čtvrtinu pohledávek, splat

v září a v říjnu 1914, v březnu a květnu t. r. D
čtvrtina splatných pohledávek v Hstopadu 1914 má

býti zaplacena v dubnu t r. Koncem května 1915 majt
tudíž býti zaplaceny všechny pohledávky splatné do
konce října úplně a listopadové pohledávky z polovice.
Zbytky pohledávek listopadových a pohledávky pro
sincové a lednové poshovují se prozatím do května r.
1915, pak bude splatnost jejich zase upravena pro po
zdější dobu. Pohledávky, které vznikly před 1. srpnem
1914, jsou ale splatny po 31. lednu t.r., nebudou zákon
ně poshověny.

(| Říšský monopol obísi v Německu. Německé státní
ministerstvo vydalo nové předpisy, dle nichž veškery

žásoby chtebového obilí a mouky všeho druhu — až
m nepatrné, přesně vypočtené výjimky — nechať se

, nalézají kdekoli v říši německé, přecházejt nyní ze sou
*kromé a jinaké držby v majetekstátu. Stát převezme

vydaných nařízení jsou to v Německu v prvé řadě ob
ce, a tyto opět — zajisté úkol to nepralý a nejvýš zod
povědný — množství, jež takto obdrží, budou rozvrho

", vati na vlastní konsumenty.

Za válečného ruchu.
Bar amerického kněze rodinám vojínů.

„Vdp. Alois. Vychodil z Ameriky věnoval pro
stěsůniotvím 0 r-Methodějské záložnyrodinám

"svémých vojínů K 500—. Šlechetný kněz zá

rannů n p politování,že následkemmora
pomehl poukázati více.Vyramenaní 00. Kapučíni,P. Honorát

ak kvar jr v Rozwadově,ou medaili sČerveného kříže« P válečnou
ora. Kapucini v Roswadově, válkou zpu

>stošeném, 600.osobám po pět týdnů ytova:

A přídžeší a| roadělili s mimi poslední sousto.

nili vě»,

s nnéass=sud

Tento í kyrát, výmluv

dnem 1 nocí noupavsj Vla střel Bedněné, obvazuje, těší a zaopatřuj e. V

bo sa nezranpera a dopisy ich
o plny oh a obdiva přo rdlaného Feřeholníka.

Daryproraěnévojigy,sirotky.aproty,kteřípři

Králové: Okrsek hospodář. sdružení k. z. v Kostelci n.
O. i0 K, Vojtěch Kellner, Vejprnice u Plzně 5 K, Morá
vek, Roveň 4 K 14 h, nejmenovaný z Voděrad 3 K, pl
Herzánová a 'p. Kutík z Černilova podušky. Prosí se

zdvořile o další příspěvky v penězích i jiných dáseke
Pamatujme též na své nezaměstnané dělníky a našince
raněné v nemocnicích. Veškeré dary přijímá a kvituje
Zemský svaz katol. Orla v Hradci Králové.

O výchovném vlivu války přednášel bývalý evang.
' farář Gottíriéed Traub z Dortmundu v Budapešti a dva

ným. dárcům, kteří Kaíbřotně 2 Vřelého křesťanského

vzdává ředitelství Rwdoliina hluboce cíšká díky. št
Pán Běh všem!

Vojenští rokodvalétodníi. S upřímným soutitent vé.
. tálo zdejší oběeeistvo transporty zraněných chrabrýdy
' bojovníků a sttážilo se štědrostí jehoh bolesti zmíruití,

Nyml se radujéme, že většina těchto hrdinů se rychlé
pozdravuje. Rekonvaloscenti, kteří se v čelném mna
ství po hradeckých ulicloh procházejí, těší se zaslouže»
né přízní všech městských vrstev. Ke cti oboceňstvů
slouží, že s vřelými sympatiemi civdisté mlaví jak '$

| nii« 30. ledna dovozovat, že válka:
1. Zvyšuje naši. znalost dějin. »Rozumime nyní lépe

dějinám, protože dějinysami děláme«. Zjevuje se nám
chladná, kovová tvář dějm. Jen silní snesou její zrak;
ale i slabé sílí její pohled.

2. Dává poznání, že stát jest útvarem nejvznešeněj
ším, nedotknutelným. © Jeho majestát legalisující smrt
nejdražších květů stromu svých občanů prýští z dějin,
ze svatých nutností. Traub odmítá pojem vlasti, kde
jde o ospravedlnění války. Nepřeje si důvodů nacionali

stických. Jedině svazek státní klade onu nejsvětější povinnost!

3. Válka odmete kastovnictví. Člověk poznal člo
věka. Nyní existuje jen dvójí druh Jidé: stateční a zba
bělí. (Němci říkají zbabělým nyní »Drůckeberger«-.) —

Tohle měřítko zůstane i v míru. Nebude prý nadále o
tázký: »Čí Jsi«, nýbrž: *Co umíš«. Již není lidí bez
významných, bezejmenných. Že zástupů šlehají síly a
vlohy. Dobudou si zasloužených práv.

4. Nastane vzrůst obyvatelstva prudčí, dle tajem
ných zákonů, jimiž příroda nahrazuje své ztráty. Řečník
brojí s vervou a dávkou bonhomie proti matthnsianismu,
obvyklému v kruzích zámožných, že větší obtíží vycho
vat dobře jedináčka než několik dětí. Ovšem stát musí
pečovat o levné byty. Moudrý člověk byl, jenž připo
menul, že část válečné nábrady musí býti vynaložena
na rozřešení otázky drobných bytů.

5. Válka učí pravé náboženskosti: víře, že tajemný
osud vším vládne, že Prozřetelnost vše řídí, že nutno
pokorně se podrobit Učí všáť“
lost člověka na útrapách. lýnot jh není pouhou Daj
kou. Sociální demokrat Frank, jenžpadl na bojišti, na
psal před. svou smrtí: »Tělo jest otrokem duše<. Ejhle
žák Marxův, vyznavač převahy prvků hmotných! Sta
tečnost a zbožnost jsou prvky tětož ethosu. Válka váží

livé.«
. »Čas« dodává: „ak zřejmo. Traub, silná německá

individualita, chvalořečí. době, která zdá se mu- otevírat
tolik možnosti do budoucna. Rodlvuhodný a nanejvýš

zajímavý jest duch díešního, všude po organisaci tou
žicího Německa, mobilisujícího nejen svá vojska, nýbrž
celý zdroj idealismu a víry v svůj dějinný zápas. Disca
mus moniti! (Učme se po napomenusf!).

Cirkevní věstník..
Modlitby za mír. »Osservatore Romano< oznamuje:

Evropští biskupové, kteří z jakéhokaliv důvodu neob
držeti ještě dekret ze dne 10. ledna, kterým sv. Otec
nařídit zvláštní služby Boží a modlátby za mír a kteří
následkem toho nemohou připraviti slavnostní konání

zmíněnýchslužeb Božích na neděli dne 7. t m. byli.
zmocnění odložiti služby Boží a modlitby na den 21.

března (gmrtehná neděle). Toto datum -jest. jak známo,
stanoveno také pro služby Boží mimo Evropu. - .

Modlitba sv. Otce Benedilta, XV. za mir. Vydala
svým nákladem Matice cyriHo-methodějská v Olomou
ci. Modtitbu z originálu upravAi dr. Fr. Ehrmann, pre
lát a kanovník v Olomouci. Text modlitby je opatřen
pausami,, aby lid ve chrámu. při společném jejím pro
nášení v neděli, dne 7. února, modlil se souledně a jed
notně.Objednávky řiďte na Sekretariát Matice- cyrilo
metodějské v Olomouci, Dolní náměstí č. 17. 100 modti

teb zasílá se za 1.20 K vyplaceně.

Královéhradeckou bankovníjednotu vHradci
Králové doporučujeme co nejlépe pří veškerých

obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

Zprávy—
místní a z kraje.

Dary na Rudolfina. Vídp. dr. Ladislav Klouček,

Cleir v Americe, zaslal zdejšímu ústavu pro hluchoněmé
peníz 50 K (za sebe 35 K a t$ K obdržených od Pavla

1 ová z Hradče Králově ve vide úmrti svého. chotě p.

| argbjekta Viktora Wein

jmenovaný dobrodinec z Voděrad daroval. 3 K Šlechet

lid jest dostl vyspělý, aby ocenil veliké oběti udatných
bojovníků všech národností. A zajisté | vojímy velice
těší opravdová účast civilistů na jejich osudu. Tak to
má býti. Takové sbratření má rastatř všude. Vždyť sů
tak jeví také solidarita všeho občanstva rakouského ve
chvílích velice vážných. To, co pro naši obranu chraběf
vojíni podmikH, nikdy jim civilisté plně nezaplatí. Prote
aspoň všeobecná úcta a láska jim budiž odměnou!

Všeobecná úvěrní společnost, zapsané společenstva
-s ručením obmezeným v Hradci Králové, oznamuje, že
XL.řádná valná hromada konati se bude v neděli dne 2t.
února o 9. hod. dopol. v místnostech společnosti s tim
to programem: Zpráva o činnosti a účtech za rok 1914
— Zpráva rady dozorčí. — Návrh na rozdělení čistého
zisku za r. 1914. — Volba 3 členů dozorčí rady. — Vol
né návrhy. — Kdyby se v ustánovenou hodinu nesešel
v $ 15 stanov společenstva podmíněný počet členů, ko

ná se o hodinu později druhá valná hromada nebloděk počtu přítomných členů,

Záložaí úvěrní ústav. Dne 3. L m. konána v zasedací
síni okres. zastupitelstva důvěrná schůze větších vila

date:ův a akcionářů k vyslechnutí zprávy dozorstva.
Hlavním referentem byl úředník Zemské banky dr. Zá
veský. Zde bylo tedy sděleno, že se prohospodařilo 2
milionů korun. Ovšem překvapení bylo značné. Vždyť
před rokem se mluvilo o znamenítém zisku, krátce
před válkou správní rada ujišťovala, že není třeba žád
ných obav, v polovici minukého řoků už se řeklo, že
se přece větší suma ztratila. Pak se mhivilo dlouho ©
ztrátě sedmi milionů. Později se nereagovalo na řeči,
kteréudávalysumu'dvojnásobnou.A teď —konečněz
kuřete vzrostla již slepice velká jako pštros. Aby moll
ústav přece žíti, má se odepsati vkladatelům 15 procent
a za jiných 15 proc. mají se uštědřiti akcle nové. Staří
akcionáti-sleví 90 prócent. Po té zprávě začala debata,
jak se mohlo tolik ztratit, aniž bylo obecenstvo ovědo
měno aspoň o desítině ztrát. Na prvém místě se hovoři
lo o správní radě. Někteří hleděX ji omývatt tvrzením,
že byla »optimistická«, že maoho důvěřoval. Inu —
vkladatelé zase mnoho důvěřoval — správní řadě, to
"tiž její zcela řádné (nikolřoptimistickéani pesimistické)
kontrole. Poďe toho, jak dozírala správní rada, vedlo
si | úřednictvo. Kdoby chtěl správní radu bráti pod
ochranný plášť, musí přece vysvětlit, proč se půlčovaly ©
desetitisíce, ba i statisíce lidem, jichž nemovitosti byly
nejvýš v ceně čtyř nebo šesti tisíc korun. A což teprve:

-půjčování tiskovým podnikům, které již byly jinde za

dlužené! Jest otázka, kolik bylo těch optimistů opravéu
prostomystných, když ani po ztrátě statisíců u p. Alan

ze nedali si práci se zběžnou přehlídkou, komu a na
jakou hypotéku se půjčoválo jinde. Po té veliké ztrátě

„mohlo se přece ještě mnoho zachrániti, kdyby bývala
správní rada přikročila ihned k pořebné operaci; čle
nům této rady přece nebylo neznámo, jak obrovské su
„my se půjčovaly samému úřednicivu Záloždtho úvěrního
ústavu. My 'to víme teprve: nyní. — Ve schůzi někteří
říkali, že úřednictvo bylo neschopno. Ale vždyť přece
bylo vybíráno v značném počtu od lidí platících za ve
lice osvícené, z absolventů' zdejší obchodní akademie.
A jestliže tito funkeionáři úřadovali Jinak, než jak se v
akademii naučili, pak prozrazovali vlastně jinou vlast
nost než neschopnost. Protekce při půjčování byla tak

„úžasná, že každá kritika na to jest slábá. 26 mtitonů

"ztráty neznamená přece škodu náhodnou, nýbrž obvi
: uje celý vládnoucí systém. Nyní jen si vřele přejeme,

stužná práce sanační. Jest potřebí, aby dozorce podpo

stencí.

Seznam cea na týd. trhu v Hradci Králové dne 30.
„ledna 1915. 1 hl: vikve K 20.—až 24.—, hrachu 70—až
j80— . čočky 100.— až 120.—,jahel 70.— až 72.—, krup
6- až 80.—.brambor 6— máku 52—až 56.—,Ině
ného semene.“— až 44—; 1 a: jetelovéhů| semínka

červeného 160.— až 220.—,otrub žitných 25.—,pšenjč

ye A.—; 1 kg: másla 2.80 až 3.40. vepř. sáda 2.70až 3.20, tvarohu 0.36 až 0.40, L velce 0.10 až 0.12, 1 ke
pa: kagusty 2.— až 4.—, drobné zeleniny 1.— až 1.30,

1 hl cibule 20.— až 22.—, 1 pytel: mrkve 2—až 4—,
jablek 12— až A4—.

Na týd. obliní trh vHradci Králové dne 30. ledna
bylo přivezeno: hl: jetelového semínka 316, "máku :2,
brambor 38, cíbule 12; kop: kapusty 48, drobné zelení
ny 72; mrkve-28 pytlů, jablek 18 hl, podsvinčat 28 kusů.

Psl pro zdravotní službu v poli K účelu výcviku

velitelství c. -a k. posádkové nemocnice č. 2 ve Vídní
a za vedení rak.-uher. spolku k výchově policejních a
vojenských psů ve Vídní VII, Kirchengasse '41, kters.

psů, t. 1. alredaieterrieři, němečtí ovčáčtí ;psi, dober
mahští pinčlicinebo rotweileři. Za vůdce psů prozdra
votmickou službu přijímají se mužové — také vojenskou
službou povinní a službu nastoupivší — počínaje 18..

rokém věka, Jé jsou tělesně achopot |a „nejsou u armády
: M «. JAK6



k přihlásiti lze ushora jmenovanéhospolku. Podotý
se, že osoby blásící se za vůdce, jež mohoudodati

eného nebo výcviku schopsého policejního. psa,
mají přednost.

Kutná Hora. Těžká ztráta stihla velice váženého,
šťěchetného| profesora bohosloví vkdp. dra J. Jindru,
konsistorního radu v Hradci Králové, Přijel ve středu
dne 27. ledna do rodiště svého Kutné Hory navštívit v
nemoci- jediného bratra Františka, majitele hospodářství.
Fined 'se dovědě!, že bratr, byv zaopatřen sv. svátost

matka že náhle onemocněla a že její život jest v kral
ním nebezpečenství. A již v pátek, dne 29. ledna, kdy

konán byl pohřeb zesnulého p. Františka Jindry, o 6.
„hodině ráno v náručí svých dcer, útěchu náboženskou
"přijímajíc z rukou syna-kněze, zesnula v Pánu pí Anež

roce věku. Zesnulá byla jedinou sestrou městského a
zádušního pokladníka v. v. p. Fr. Mašiny v Kutné Hoře
a tudiž tetou dp. Jos. Mašiny, katechety měšťan. škol
chlapeckých v Kutné Hoře. Nepříznivé spojení želez
niční v době válečné a okolnost, že pohřeb zesnulé paní
připadl na pondělí dne 1. února (tedy na dem mezi ne
dělí a zasvěceným svátkem), znemožnily mnohým ú

čast na pohřbech, ale proto přece prvního pohřbu sú
"častnilo se 15, druhého pak 25 P. T. duchovních pánů

S vys. důst. papežským prelátem Karlem Vorličkem,
arciděkanem a vikářem kutnohorským v čele. Hojná

* čast všech Ýrstev: obecenstva svědčila o přízní, jíž se
oba zesnull těšili. Čím hlubší bol cítí příbuzenstvo, tím

"větší blaho račiž poskytmouti milosrdný Pán zbožným
duším, jež se k němu právě odebraly!

Úvěrní dražstvo Eliška
. zapsané společenstvo s r. o.

' VHradoiKrál. Adalbertinum.
Přijímá vklady ns vkladní knížky a JN —: Úvěry osobní a živnostenské za

výhodnějších. , Vkusnéstřdanky,

Pardsbice. Katolická jednota paní v Pardubicích
ve valné hromadě 17. ledna v sále »Bubenči« s povdě
kem uvítala veliké účastenství členek i hostí. Výbor
skládal účty ze syé celoroční činnosti a byl odměněn

neutuchající pochvalou. Mohl dokázati, že vedl spolek
za cílem stanovami vytčeným s, poým porozuměním a

"hojným ovocem na poli charitativním (rozdal potřeb
ným členům i nečlením na 5000 K), vzdělavacím v pra
videlných měsíčních schůzích (v přednáškách, v šíření
tisku, dobrých knih) a socialní (účinnou agitaci ve pro
spěch hesla »Svůj k svému«). | Korunou činnosti jest

chrámový odbor. který na výzdobu chrámu, na přípra
"Vu povznesení církevních slavností věnoval 1500 K.

Pravidelné měsíční přijímání sv. svátostí bylo zdrojem
> obětavé Činnosti zasloužilých paní a slečen. — Volby

správního výboru, chrámového odboru i družiny sv.
Petra Klavera provedeny jednomystně a funkce přijaty
s ochotou a nadšením. Výbor děkuje za nacvičení krás
ných čísel hudebních i zpěvných neúnavně obětavé vá
žené slečně B. Pinkové z Věrnova a zvláště dp. No
votnému za povzbuzující' slova časové přednášky. No
vému výboru a jeho práci vroucí »Zdař Bůh!« m..

Hořicko. Polšti uprchlíci, na něž si náš venkov již

zvykl a kteří pro.svau lichost, čistotnost a skromnost
nebyli žádnou obtíží, odstěhují se do Chocně, kde ve
veké kólonii. snad se jim tak nepovede, kde však o

náboženské jejích potřeby lépe bude postaráno. Mnozí
„ nastoupí cestu domů a zteknou“se raději podpory stát
"m ježto jim příbuzní píší, že kraj je vojska prostý a
že mají od čeho býti živl, ježto potraviny »pochovali«,
L J. zakopati. Místo Poláků přijdou sem uherští a pol-.
ští židé, z nichž karavana 50 osob již je v židovské sy

1

jejich opuště
nou vlást A spirléhí jejch tuáěb“ Aby toto Jejich přání
bylo spíněmo, vymaloval a věnovat pro jejich obmém:

skou, královnu Pojsky, komslit. tada vsdp. Ed. New
maun, akad. malířze Sv. Jiří.Krásný,uměleckýobraz
tento, měficí 2 čtverečné miétry, nese ta svém rubu ná
pls: »Bratřím Polákům, kteří <bro hroznou válku 1914—
1915 nucení byli opustiti své domovy, s přáním: Kéž
jim vrátí Matka Boží opět vlast a zahojí její rány, vě
muje autor.« Darem timto býň polští! emigranti tkHvě
dojati a vřele mistru dárci děkovali.

Za Alolsem Celkou. Hodinářský talent zesnulého
faráře rozšířil jeho popularitu vždy v širém okolí. Ale
také přinesl mu mnoho práce, takže neúnavný umělec
pracoval někdy dlouho přes půlnoc, aby vyhověl zdar
ma přečetným zakázkám. V jeho bytě každý den bylo
hodin nástěnných, budíků, hodinek kapesních jako v ho
dinářském krámě. Při tom se opakovala historle o bo
sé ženě ševcově a kovářově kobytle bez poďkov. Col
ka totiž někdy dlouhý čas nemohl si spraviti hodiny
vlastní. Hodinky jíž by'y tak pevně v jeho erbu, že
lidé, kterým jméno Culkovo- náhodou z pamět! vypadlo,
ma Hradecku a Pardubsku doptali se na něho dle hodi

nářského zaměstnání. Jednou byla dlouhopřipoutána k
lůžku stařena raněná mrtvicí. Chadinka nemohla mlu
viti, takže se dorozumívala jen nemodulovanými výkři
ky a posuňky. Culka uměl choré lidi velmi dobře těšiti
a spěchával k nim rád i s hmotnou podporou. Stařenka
v jednom okamžiku vyrazila výkřik a těžkou rukou
ukazovala na hodiny. — »Ptáte se, babičko, kolik je

hodin? Právě pět.« — Stařena zavrtěla hlavou, ale zno
vu ukazovala na hodiny. — +Aha, vy si tedy přejete,
aby sem přišel velebný pán! — Nemocná hned živě
přisvědčila. — Z N. Hradce do Kunětic nesl si Culka v
koši veliký počet hodinek k opravě na nové působiště.
Vždyť dovedl spravovati | takové cibule, které jiní
hodináři vraceli. — Ale v Kuněticích brzy zabrala jchog
pozornost otázka záchrany a obnovy kaple sv. Kateři

peněz, dopisování; sbíral milodary. Po veliké námaze
jeho tužba došla splpění. Brzy však hrozila zkáza jak
kapli tak celé hoře. Culka postavil se s některými přá

teli na houževnatou obranu, vymýšlel bystře cestičky,
které by vedly nejlépe k cili. A i tentokrát slavil ví
tězství. Kámenpřestal se na hoře lámati. Nedočkal se
však ubožák projektované obnovy památného hradu.
Ligdtmihnáduše Culkova odešla předčasně do krajin lep

ších. Čestná památkabude zachována knězi opravdulidovému a horlivému.

provádí absol. c.k. odborné školy
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jen Dužek'v Chrudimi.

Různé zprávy.
Potřeba rozvahy, bdělosti a opatrnosti Pro výstra

hu poukazujeme na několik kriminalistických případů.
V Berouně hovořil jednoroční dobrovolník R. Stein s
číšnící M. Podroužkovou. V tom vkročil do výčepu číš
ník K. Kynčí; vyřídil svowsšležitost a pak skrze zuby
procedil jakousi poznámku, kterou se cítil Stem uražen,
problašuje. že jest tamířengfpřoti jětro souvěrcům. Kynči
žalován pro přečin pobuřování dle $ 302, spáchaný po
pezováním proti židovskému náboženství. Při přelíčení
dne 2. ledna před výlimečným senátem pražského zem.

decké výpovědi Steina a Podroužkové velice si odpo
rovaly. —. Obchodní příručí Isak Schiffmann z Haliče
padělal si průkaz, jakó by byl faněný. Tak se dostal do

Prahy zdarma. Ale tam se přišlo vyšetřováním n to,
že Schifiman vůbec v bóji nebyl. — +Čas« sděluje 23.

ledna: »Na severní dráze Ferdinandově od Krakova až
do. Vídně řádí celé desitký nebezpečných zlodějů, po

ně nezanesli těžké choroby. Jako všude, pociťujeme i
my těžce každým dnem stoupající drahotu, která je
tím trapnější, že je založena na libovůli a že namnoze

není k ní příčiny. Může-li někdo požádati za 1 kgsoli!
40 h za kousek mýdla20 h'a za I2 hpak jej přene
chati, pak -to není jistě v pořádku a přivádí to do ob
čanského života jen zmatek a nejistotu. Snad se po
příkladu Německa mnoho aspoň na dobu války zmono

polisuje, ježto posavadní nařízení o maxknálních ce
nách vyžaduje doplašní.

„ Pro nový dřevěný kostsi polských omigramiáu
Chocně, který byl v tamní kolonii za nemnoho neděl
postaven, nebylo vhodného obrazu na hlavním oltáři.
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dnech podařilo se ostravské polic velmi zajímavým
způsobem polapiti 8 těchto darebů. Poficejní orgány

| zvěděly, že značná část zlodějů pochází buďto přímo
anebo z okolí Tarnova. Ačkoliv přístup lehkých ženštin
do Mor. Ostravy je zakázán, byly do veřejných domů

puštěny ženštiny, které Tarnov opustily zároveň s ji

Individva, jež byla na místěpozorována. Výsledkem to
hoto pozoróvání bylo pak zatčení oněch osmi darebů,

z nichžnejnebezpečnější jsou Saul Jakub Mermet a 0.
Drožkovský.

H
B. Žuonikom a švakrem israslem Krup»

Ubytovati“se na Žižkově a šli ohlásit na pali
cejmí ředitelství příslušníky svých rodin. Přihlésili mí-.
mo sebe 25 příslušníků. rodin. Jelikož však příslušníci
přijeli až 17. ledna, byli žalováni oni tří muži pro pře
stupek podvodu, spáchaného vylákáním peněz, které jiš
m příslušníky domácností obdrželi. Při líčení udali že
jsou kupci, ale vymlouvaji se, že nedovedou an! číst
ani psát, takže předpisům nerozumějí, a domnívali se,

i
byly v Praze. Ostatně prý přebrané peníze již komité
tu zase vrátili, takže nepovstala žádná škoda. Okřesaí
soudce dr. Němec usnesl se za souhlasu veřejného ža
'obce dra Čáslavského, aby byl předvolán správce ko
mitétu k zjištění, zda Žalovaní včas škodu nahradil.

Poněvadž pak Župník měl u sebe 1900 K, propustil jel
soudce na svobodu, ale zadržel jim částku 400 K až do
té doby, nežli se prokáže, že vylákané peníze vrátil.

Z Českoslovanské záložny v Praze. Za měsíc leden
1915 bylo od vkladatelů uloženo K 72.880.22, vybráno
K 63.028.24; zůstatek vkladů k 31. Jednu 1915 činí K
1,035.862.84.

Moravská agrární a průmyslová baska v Brmě vy
kazuje ke konci měsíce ledna t. r. na vkladech K

27,897.629.14. 3
Nehlahé hospodaření v memocenské poklaéně. Dne

23. ledna před senátem vkdeňského zem. soudu projed
pávána aféra velice výstražná. Na lavici obžalovaných
usedli soc. dem. úředníci bemacenské pokladny pomec
ného dělnictva gremia vídeňských obchodafků. Žaloba
sdělovatla, že sekretář Fr. Schwerzel byl zároveň před
sedou pro zřízení a udržování útulku pro dělníky rekon
valescesty. Takový útulek zřízen v Děrilu. Alepříslné
né konsignace byly tak upraveny, že bylo umožněno
osoby pokoutním způsobem přišímati anebo přes vyme
zený čas v útulku udržovati. Ale Schwerzel ke všemu
ještě fingoval (nepoctivě předstíral) | přijetí do útudku
těch osob, které tam nikdy nepobývaly. Také udával
obviněný delší pobyt některých osob, než jaký byl ve
skutečnosti. Takovým způsobem způsobena nemocenské .
pokladně škoda 5640 K 50 h. příslušnému výboru pomoc
ného dělnictva 4366 K a předstiráním jiného vydání
škoda 4259 K 27 h. Celkem nepactřvým jednáním proti
stanovám způsobeno tak škody na 14.275 K 75 h. Ža
loba pravila, že tyto veliké zíráty věk dlužeo připočíst
i na vrub Jindřicha Kulnanna. předsedy ©pokladny,
který do všebo viděl, o pletichářatví se přesvěděli a ke

všerfu ještě si pokoutně vypůjčí ze spolkové pokladny
ed Schwerzla 300 K va agitaci a jimé účely soc. dem.
strany. Dekazována účast na podvodných machinacích
! úředníkům Siebererovi a Malcherovi. Žaloba tvrdila,
že věděli o tom, jak v letech 1911—12 Schwerzel z pe
něz pokladny užil na volby do nemocenské pokladay,
na volby říšské a jiné agitační podniky 140% K, tedy
skoro celý zpronevěřený obnos; částečně užil spolko-

obdarování otce svojí nevěsty. Schwerzel přiznal sám
dosti mnoho z toho, z čeho byl'viněn. Také přisvědčil,

rových vysvítalo, že skutečnévýlohy pro jednoho re
konvalescenta: činily -jen -2:K56 tu-denně, ačkoli správa
počítala denně 9 K. Prohlásil, že na nic zlého nemystil,
když falšoval podpisy lékařovy. Mět prý na mysli pou
ze dobro útulku. Pronesena ještě řada »obran«, které
budily útrpný úsměv. Vina Schwerzlova byla tak zřej

na dva roky do těžkého žaláře, zostřeného posty a tvr
dým Itžkem. Kullmann byl propuštěn z důvodu, že jeho
Jednání bylo ve vysokém stupni nedbalé, takže -se mu

Za pětku se oženil. »Mladoboleslavské Listy« píší:
v blízké obci žila a žije delší dobu žena, která měla 6
nemanže'ských dětí. Otcům obce taková přítěž zdála se .
býti přece jen velkou, neboť nebyla vyloučena mož
nost, že ještě nějaký světoobčan by přibyl. Proto pře
mýšleli. jak by se Marjáhky zbavili. Mistr kovář při

šel ná dobrý nápad. V'cihelně pracoval jakýsi dobrák
František M., | zavolal si ho "starosta obce a stíbll mu
pětků, když vezme st Marjánku za ženu. Frantík kývi,
učinil vyznání Marjánce, došli na farý a ruka byh v
rukávě. Po svatební noci došel si na obecpřo pěfku a

obec zbavila se příslušnosti n ch dětí Mar
jánky, ježto dobrák Prancek připsati si je dal na sebe.

Všelicos. Náboj pro 10.2 cm děto stojí 42 K, pro 12.7
cm dělo 54 K, pro největší dělo 35.6 cm 1920 K.: — Ru
ská hlavní vězeňská správa nařizuje,že do vnitrozensí
dopravovaní zajatci nesmějí míti u sébe více: než 25
rublů pro osobu. — Oubernátor ruský v Kursku nařídil,

že v lazaretech nesmějí se čísti od t. 1914 vydané no
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| JOS. ROUS,
bárský:Pozlacovačský6

o oltářnictví

— VŽAMBERKU—
-doporučuje avůj odborný závod
pro kostelní práce.

| BRenovovánístárých spamátných
" oltářů, soch, kazatelen, křížových

oest atd. provádí se s největšíJS-$ | počlivostízacenymírné—

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.

OD00000000000000

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
mejnovějších drahů pravých

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

zemských.v
| Oetná uumání zvláštěz krabů vele
" důst. duchovenstva svěděf o pootivé ob

sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu víóe než třicetíletého působení.
Užiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku
Velejemné látky na taláry.

Též na splátky bez zvýšení cen!

OO0000000000000
OOOOO0000000000000

- které povolání do řádu mají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť

eo obrátí s dotazem stran„Přimat na představEb kláštera B. S. P. Kropka(a Teplic) „Vi

areoná

kostelníWe
v r. pro BDM. Ň x

ohna"35:5z,(SSE
E'r. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

v Přobochovicích u Hrzáčo
Králové.
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Ye prospěch
Svatováclavské Matice Školské,

Uznaný za n jvýhodnější a nejlevnější né
kupní pramen v Rakouskuveškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a
Lovevého máčíní ve výrobaáchnešstaršhe
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavat:le

Josefa Neškudly
-v Jablonném “n. Úrl. č. 86.

až uznávacíchTeferencía od tobe —obráskové ocenníky, rozpočty, vzory a hotovézbož
kvýběru franko. M

Bez velkoměstské režieve vlastujch dílnácha
domech, levnépracovní síly na venkové, čímš levnější
ceny až 0 20"/, neš všade jinde.
Jehbíl.100lot. trvání a 0 let. vlasimníčinnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Paramenta.

+ tgpáce V, Neškudla syn.
m „(protokolovaná firma)

v Jablonnémnad, Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškadly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčin“.
Cenníky, vzorky i roncba hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

a.
odporučuje vzácné přízníveledůstojného ducho
venstva a slavným patronátním úřadům svůj

odbornýzávod ,
pozlacovačtsky
k znovuzřízení a renovování oltářů, kazatelen,
soch, křížů a veškerých v obor ten spadajících
kostelních předmětů dle předložených neb dle
zhotovených projektů. — — Veškeré rozpočty
skicy i odborná rada bezplatně. — Četná po
chvalnáuznání -od veledůstojného duchovenstva

k volnému nahlédnutí.

č!

uroby,

Delnickýmspolkůmvyhody!aoj

Literární pomůcky
pro duchovní správu polských
úprchliků a homiletic.literaturu

pro dobu postní |
dodá ochotně

Oružet. knihkupectví a nakladatelství
v Mradel Králové Adalbertinum.

Velké překvapení?
sa | Premie prokaždého,

2-28 |- kferý hledá a najde!
kM Vypisujeme premíil pro rosluátitele

NÍ JÍ této skrýměky. - Každý, kdo najde
, i důstojníka a přemaluje, obdrží pás
"D0 ské neho dámské bodínky v ceněči 25 K, nebokupřání20 K vhoto

r vosti jako premil. Podmínkou
MNÍ aby každý maflatel učinil objedr ávka

"9 na výborný řetěz »Dluna« s imit.

SJ zluta a obnos K 1:66 vB snám"EJÁJÍ kách přiložil. Rosdělo. ání cen
MD se po dojití rozluštění. Vdeozy

jd silky račte fíditi na
Obchodní dům hodinami.

Fr. Schmid

Praha,KrálovskéVintána. |

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje1i dape
reělt! veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře,nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice,kropenky
std. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před

měty opravuje v původníintenci av ohni zlatía stříbřinebo protido

platku za novévyměňuje. Hotové
předméty neb výkresy zusílá nau- ,ázku franko bez závasnosti koupé:
Věžes6 posílá posvěcení. Práce ruční.

Sblad sletýchastříbrnýchklenetů,jako: řetězů,
madonek, křížků, prstýnků, náramků atd. i Netářaské
protony, tabatérky, jídelní náčiní ze stříbrapravého

i čínského vždy na skladě.

Staréslale,stříbro©drahokamybupujesanojvyěšiceny

JAN STANĚK,
pasíř a ojselear

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

der. provedení rý
chle Pnototí uměl.Vazbakmhč
přepychovém mo

Richarda Šimáčka

J. Sylvaterův A a o
synoveo nástupce) £ C M% JE

uměleÁ. i VM kv IN č
proMADU B | JŘ

oken kostelních. p
PRAHA-L,

5. 146. st., Malá Karlova vžj
ul. čís. 29 nové blíše Ma- %
lého náměstí, (dříve přes VM
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo- Ž li

„ročuje se

ku dodání obenchrá- j ý
Ho aš k bokatému1. M R

Veškeré rozpočty, skizzy i odbor. rada bezplatně
beze vší závaznosti ku definitivní objednávce
Nesčetná veřejnái písemná pochvalná uznání,

Založeno roku 1803.koho bukaaku
Inteligentní vdova
mluvící perfektně německy přijala by místo

v rodině, k staré dámě, nebo k dítkám
(přes den), kde by nemusila vykonávati hrubé

práce.Nap se nehledí.Ct nabídky pod zu»Zkušená pěstounka« do administrace t L

!
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= Hroznědotkla se nás ruka Páně dne.21. a., 20.ledna, |JŘ i
M3|| kdy odvolán v život věčný náš milý bratr, pán : a

= FRANTIŠEK JINDRA 
ji. a naše drahá, vroučněmilovanámatka,paní - 2)

ANEŽKAJINDROVÁ. |
Velikou útěcheu byly nám sice vznešené pravdy víry a |

katolické, avšak i etně projevy vřelé soustrasti, jež za- |BS3
slány nám byly do Kutné Hory telegraficky a písemně, Ba
anebo byly ústně projádřeny, vlévaly hojivý balsám v rány- |B3
bolestné. Všem těmto šlechetným duším, jež nás v žalu <
velice potěšily, buďtež nejvřelejší díky naše. 0

Zvláště vděčně vzpomínáme J. M. nejdp. opata želiv- ||ž
ského Fr. S. Roubíčka, J. M. nejdp. inf. preláta Msgra Dra 9
Fr. Ehrmanna, vlet. konventu sv. Voršily v Kutné Hoře, s
vlet. kongregace šedých sester III. ř. sv. Fr., výs. důst. |Šš
rektorátu b. kn. semináře,jakož i všech spolubratří kněží, |Bg|
již slíbili v modlitbách a při mši sv. pamatovatina drahé © |Bž
zesnulé. 3

Velikou útěchou byla nám též při pohřebních obřadech osobníúčast ==
P. T. veledůstojných a důstojných duchovních pánů a to: Msgra Karla ©
Vorlíčka, papežskéhopreláta, bisk. vikáře a arciděkana; biskup. notářů: ete
Frant. Frydrycha, c. k. profesora ústavu učitelského,Frant. Můllera, c. k. =
profesora škol reálných, ThDra Karla Truxy, ředitele dívčího klášterního 9
ústavu učitelského, Ed. Stucka, faráře v. v., Jos Marka a Frant. Poura, 6
fandatistů, Fr. Pekárka a Karla Dvořáka, kaplanů, Jos. Zuzánka, Josefa s
Valenty, Vítěz. Kudrnovského, katechetů z utné Hory, Karla Vimra, (NE
správce vikariátu ledečského a faráře v Čestíně, Jos. Ptáčka, bisk. notáře, — |8ž
vik. sekretáře a faráře v Sedlci, Aloise Nováka, faráře v Křeseticích, Jos. s
Pavla, faráře a Frant, Paplhama, kaplana na Bykáni, Frant. Kratochvíla, 22
faráře v Radboři, Jos. Šorma, faráře na Kaňku, Josefa Zeleného, kaplana £

v Sedlci, Fr,Velebného, c. a k. vojenského kuráta a kaplana v Církvici, s |Jos. Navrátila, kaplana v Nebovidech, Václava Mazače, kaplana v Zbra- vě
slavicích, Jos. Buryška a Fr. Mňačka,jáhnů-bohoslovců z Hradce Králové; | |
rovněž účast sl. Bratrstva Mariánského,ct, deputace c, k. výsad, sboru z
měšť.ostrostřelcůkutnohor. i četného P. T. obecenstva z Kutné Hory a okolí. 2 |

ý Nemohouce všem jednotlivcům zvláště poděkovati,do- 5
NÍ volůjeme si tímto všem vzdáti upřímné díky a *%. |

mZaplaťBůh!“ e
a V Kutné Hoře, dne,2. února 1916. Ji ň
:) Jménemvešketéhopříbuzenstva: 14 CJŠ
2 František Mašina, ©-|Th.Prof.Dr. Jan Nep.Jindra, (A
5 městský azáchížnípokladníkv u. o bisk, konsistornírada. a JSU ULO ONO oěk|
SAi : Pr TOA P SVATABb L ÁVÝVete[

8 |
Mašitel:Pattobě družstvo úshové vIran Králová. —Vydavalní1.vodě, redaktor:AmoulePocheen —Tukom Hlkápeké kaliiskáry v nné Kolová;



Průběh války.
Slova císařova. Listem 5. února minist.

předsedovi hr. Stůrgihovi zaslaným obrací se
opět mocnář ke svým národům. Plných šest
měsíců stojí říše naše v boji proti četným ne
přátelům. Jeho Veličenstvo jest spokojen se
svými národy, je jim vděčen za jich věrnost a
obětavost v dobách nejtěžší zkoušky. Veřejně
uznává osvědčené občanské otnosti všech národů
říše a v těch ctnostech vidí záruku, že veliký
boj bude čestně a slavně vybojován a že Věe
mohoucí dopřeje míru, v němě zaceleny budou
rány, vysušeny slzy a odměněny oběti pro ve
liký oil přinesené.

Bojiště východní. Těžisko válečnésituace
jest nyní na východním bojišti, což dokazuje
přítomnost císaře Viléma i cara na tomto bo
jišti Nejcitelnější pro Ruey jest jejich neúspěch
vwBukovině a u průsmyku užockého. t ra
kouských vojsk pronikla již v jižní Bukovině
do údolí horního toku řeky Sučavy; údolí to

„probíhá mezi obcemi Jswerem, Moldavou a
Brjazou, jež vojsko naše také obsadilo. 7. února
ohlášeno úředně, že vojsko rakouské proniká

v Bukovině dále a vtáhlo také do Kimpolungu.
9. února oznámeno, že vojska naše obsadila
Wamu, ležící východně od Kimpolungu. Boje
o užocký průsmyk mají význam již proto,
že užocký průsmyk a západné od něho lupkov
ské sedlo jsou cestami k Přemyšlu. Západně
odtud mezi průsmyky dukelským a ušockým
už po několik dní odehrávají se nové úporné
boje, poněvadž vojska naše tuto z Karpat po
stupující ohrožují z boku západohaličskou frontu

* Rusů, jimž tam velí generál Radko Dimitriev,
kdežto na větší části karpatské fronty bojuje
ruská armáda Brusilova. Naše těžké dělostře
lectvo na Dunajci ostřelovalo krajinu u Tarnova
a docílilo tam, dobrého účinku. V těchto bojích
o Karpaty v minulém týdnu zajato na 6.000
Rusů. Severně od sedla voloveckého podařilo
se spojenému vojsku dobýti místa Rusy tvrdo
šíjně héjeného; zajalo tu mnoho Rusů a uko
řistěno mnoho -střeliva a válečného materiálu.
— Německé hlavní. velitelství dne 8. února
osnamuje, že na východopruskýchh raniPefeh
jihovýchodně od jezerní pánve a v olsku na
pravo od Vísly došlo k několika malým sráž
kám-Alezpráva-že-:císnř-Vitém-odobral-sena

výohodní -bojiště;“kde dae.:6. února navštívilsletskou zoměbranu v zákopech u Oruszozynu,
východně od Wieoszcowy,.a 7. února prohifšel

— svěděl:o významu::bojů sváděných:bezmála
před branami«varšatekými Němei;pokračujítu

eestu:.do. Varšavy. — Reský „ministr financí
smoeňuje.se. k vydání 600 milionů:ruhlů.v po
kladníeh-poukátkáchjak. v ruské: tab v vizo
zemakévalutě a vedle'toho 40:milionů liber č
lingů pokladničníchpoukázek-v angtické valutě,
takže. Rusko válčt již na anglický účet

Bojiště západní. Z tohotobojištěoznamují
úřední zprávy boje jižně od průplavu, dále jiho

© DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA

sápadně od La Basste a v Argonnách; jínak
mimo dělostřelecké boje neudálo se tu nic pod
statného.

že 18. únorembude zahájena blokáda anglické
ostrovní říše; moře okolo Velké Britanie aIrska
a též kanál mezi Francií a Anglif prohlášen
za válečné pásmo. Nebude ani dbáno lodíneutrál.
ních, poněvadž anglipká admiralita vydala roz
kaz, aby anglické jodi používaly (podvodně)
vlajek neutrátních. Německávláda tímto pro
hlášením neutrály pouze varuje, aby se nevy
dávali nebezpečenstvím, která v okolí Anglie
jich čekají, — Doprařa anglického vojska a vá
lečného materiálu do Francie byla už zastavena,
rovněž i plavba mnoha společností plavebních
z Anglie.

Válka turecká. Předvojetureckého vojska
dospěly již k Suezskému průplavu a srazily se
tam s anglickými strážemi. Samy anglické zprávy
přiznávají, že v tomto boji drželi se Turci lépe,
než se očekávalo. Velké turecké vojsko postu
puje zatím ke kanálu za vedení Džemela paši.

Volřé listy. 
Marseillesa. J nynější válce zdvihají senejen fysické a mravní síly státův a národův,

ale v souvislosti dějinné stále vynořují se nové
a nové vzpomínky, jPř živě představují události
minulé. Slyšíme-li, žd y západních zákopech na
„Wacht am Rhein“ odpovídá se „Marseiliesou“,
pak živě vzpomínáme na několik sét Marseillanů,
kteří na počátku velké revoluce vytáhli z rod
ného města, aby bránili vlast a kteří se prosla
vili svojí válečnou písní.

volání: „Vlast je v nebezpečí !“ Revoluční hnutí
a ohrožená bezpečnost Ludvíka XVI. a jeho
choti zlákaly na sebe pozormost Evropy, které
nemohlo býti Ihostejno, co se ve Francii děje a
jak vnitřní její rozbroje působí na země soused
ní. Vyhnaná a vystěhovalá šlechta chystala se
brannou rukou vtrhnouti do země, revoluci po
tlačiti a zříditi předešlé feudální řády. Tato šlechta
nejdříveshromažďovalase v Italiiv Turině,ode
kudž podněcovala francouzské jižní krajiny, aby
povstaly proti revolucionářům.“ Když všák oje
dinělá poslání neměla žádoucích: účinků, fran
couzští šlechtici. odebralt -se "do Německa, kdež
ústředím hnutí!svého učiniti Kóbleht na Rýně,
odkudž čile vyjednávali a zde očekávali pómoci
evropských mocnosti. V Koblenci také pomýšfeli
na to, jak: by krále Ludvíka XVI., jemž'zřejmě
byl.'v zajetí národu, osvobodili a zachránili 'od
hrozné : bouře, jejíž: rudé -červánky -rysovaty*se
již na:obzora.

Německýcísař- (l. a král pruský

všechny rozepře a sjednali veliký spolek proti
Francii. V Anglii tehdy rozhodoval proslulý mi
nistr Pitt a v Rusku vládla Kateřina HH.,a obě
mocnosti tyto, které na sebe nevražily, smiřily se
za tím účelem, který měli na zřeteli Leopold II.
a Bedřich Vilém. Rusko a Rakousko zajistily
své hranice proti Turecku mírem, aby tím větší
pozornost mohly věnovati francouzským revolu
cionářám. Ke spolku přihlásili se všichni pa
novníci z rodu Bourbonů, neboť byli příbuzní
zajatého a ohroženého krále Ludvíka XVI.

Když jenerál Lafayette pro svoji umírněnost
a náklonnost ke králi Jakobínům stal se pode
zřelým, a když král Bedřich Vilém II. vstupoval
s vojskem svým na půdu francouzskou, záko
nodárné shromáždění v Paříži dne II. července
1792 prohtásilo, že vlast je v nebezpečenství. Rá

ny dělové oznamovaly zvěst tuto ve všech vět
ších městech, a národní gardy chystaly se na
pochod proti nepřátelům, kteří souborně nazváni
byly „tyranem“.

Marseillská městská rada sehnala šest
set bojovníkův a prostě jim řekla „Marchez a
batez le Tyran“ (jděte a srazte tyrana)! A ná
rodní gardisté tito s bouřlivým „jděme“! vydali
se do boje. Všichni byli dobře ozbrojeni, ručnice
na ramenou, šavle po bocích, a měli s sebou
také tři děla. Berouce se ku předu s divokým
srdcem a silnou nadějí, setkali se spřekážkami.
Leckde zavírány byly před nimi městské brány,
ale stateční Marsei'lané tito hrozí, že si otevřou
bránu petardou, po kterémž slibu projevena hned
vůči nimochota, neboťjejich chmurný zevnějšek,
rozhodnost hlasův a ohnivé zraky nevěstí nic dobré
ho. Vždyť neopustili nadarmo své slunné město a
přímořský přístav a ne bez účelu jdou svou vá
lečnou cestou z nejzazšího konce Francie k ur
čitému cíli svému.

Můžeme si představiti, jaká horečka schvá
tila Francii, když v klidném a obchodním mě
stě tolik hospodářův a otců rodin zanechalo
svých řemesel a nástrojů. Různe pověsti a htůza
pe veškeré Francii předcházelytento pochod a
budity ozvěnu. VPaříži se na příklad mluvilo,
že tito marsettiští jsgu galejní otroci a dárebáci,
žev Lyoňuzavírali přednimikrámya že jejšéh
počet páčí se na čtyři tisíce. Přosktakavalytéž

Beno byl nebezpečném drancování. Ovšem jistoaspo o to i bez: „žoldy“,zřízení a pro
viantu. Vojáci; kteřf v roll heženeh s nimi

nale z
j, tvrdiliže tito marseiliští jsou doko

U orakudětA' né zpláyo eh znělyneurčitě.

Tvářnost těcittopolovk, když ani. tek
km dobřeMa re v přítomnédobějest téasna' a neurčita..Byli to zasmušilci, plní zlost
ného ohně. S obličeji pokrytými prachem, esmattií,
větrem: ošlehaní, berou se namábavě ku' předu,
aby s ostatrifmi vlastenci bajovali proti „tyranu“,
který ohraničuje Francii ohnivým pásem. '

PlukovníkRouget de Lisle myšlenky,v těchlo
lidech bouřící a ku porodů pracující, vyslovil
chmurnou melodií a slovy. Tak povstala hymna

P

se setk

AW L ©

“ .
"M '

u

LÍSTKY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA
+



se
. . 1 o

. Marseiliských, hudební to skladba, která. došla

vřela ve všech republikánech, hřímalyji revoluční
armády v bitvách, za porážek i vítězství. Francil
zůstala „marseiilesa“ jako veliký odkaz předkův
a jako nejživější vzpomínka na doby horoucí

lásky, k vlasti, mesobecké oddanosti, vzletua
nadšení. Vzpomínají-li si Francouzové na doby,

„ před sebou podařeného intendanta, jenž okrádá

okny prolévající krev svoji v hrůzách bitevních,uvědomují si zajisté bolestně rozdíl dvou oddílů
„svých velikých a rušných dějin.

Vzpomínky na rok 1814. Mnohá jména
západního bojiště.zývala se válečně v roce 1814,
kdy Napoleon rozvinul proti spojencům přímo

báječné strategické 'umění. Po bitvě u Lipskav říjnu1813 francouzská armáda rychle ustupo
- vala na západ, jsouc se všech stran obletována

kozáky a stíhána vojsky spojeneckými. U Hana
"vy zastoupil cestu Napoleonovi pruský jenerál
Wrede, jenž se domníval, že lev již má vytrha
nou hřívu a otupělé drápy. Smělost svou. však
draze zaplatil, neboť byl krvavě poražen — a
Napoleon, uniknuv tímto průlomem svým proná

níků, vníchž opětně oživena bylanaděje,že nenívše
mu konec a že císař za Lipsko nepřátelům ještě
důkladně se odmění. Asi 80.000 vojínů Napoleon
měl sice ještě v pevnostech v Německu, ale po
sádky ty skoro všechny byly zajaty. Od Hanavy
Bonaparte spěchal přes Frankfurt a Mohuča 9.
listopadu byl již v Paříži, odkudž počal sbírati
a organisovati nové vojsko proti vpádu nepřátel.
Ale ve vysíleném národě nebylo již zápalu a
onoho ducha, kterým Napoleon dostoupil vrcholu
své moci a slávy. Celá země trvalými válkami
unavena práhla po míru, a proto nepůsobily již
Napoleonovy výzvy, mluvící o £ti národní a zá
chraně vlasti. Kromě toho měl císáf proti sobě
již své ministrya vlivné politiky.

- 14. listopadu povolil sice senát Napoleo
novi 300.000 mužův, ale nenávist proti konskripci
uchvátila jíž všechnu mládež. „Napoleon vida
tuto nechuf a zmalátnělost, zdvojnásobil své ú
silí a chytal se všeho, aby svou armádu doplnil.
Invalidi, celníci, žandarmové a poštovní vozkové
musili k vojsku. Inženýři byli poslání do sever
ních departementův, aby opravovali pevnosti, a
v Paříži konány časté přehlídky vojska, při čemž
počet jeho v úředních zprávách byl uváděn vždy
dvojnásobně.

*© V lednu 1814 Napoleon měl 250.000 mu
žův a vytrhl do pole. Spojenci byli opanovali
nejúrodnější krajiny východního Francouzska, a
armáda jejich páčila se na 600.000 bojovníků;
domnívali se tedy, že brzo dostanou se do Pa
říže. Napoleonův válečnický bystrozrak, jak již
svrchu pověděno. zazářil v těchto bojích stkvěleji
než kdy před tím. Neúnavně jako rozdrážděný
lev vrhal se na nepřátelské armády, porážel je,
zatlačoval a tisnil. Kdyby jenerálové bývali po
dobným duchem oživování a kdyby nebylo bý
valo zrady v Paříži, kdo ví, nebýval-li by úči
nek bojů těch jiný. Francie byla napadena se tří
stran vojskem pruským, ruským a rakouským.

Hlavní armáda spojenců Rd Šwarcenberkem aBlůcherem, „majíc ve středu svém tři mocnáře,
mířila ku Paříží a tiskla před sebou Neye, Mor—ě——-2

Feuilleton.
Honba za motýlem.

Prostomyslné děti ženou se za motýlem
tím dychtivěji, čím obratněji jim tento pestro
křídlý letoun uniká. Jakmile jest motýl chycen,
už o něho málokteré děcko stojí — zvláště se
třena-li místy barva. *

„A zrovna takové osudy má pachtění lidské
. za pozemským štěsím; čím četnější a mohutnější

rozlety do duhového vidma, tím více rozbitých
údů, tim častěji bolestné zklamání. Jest tragickou
vlastností lidstva, že si nejméně všímá právě toho,
oč nejčastěji brká — a že na druhé straně roz
ráží si lebky o takové zdi, před nimiž miliony
jiných odvážlivců skonaly. Smějeme se hlouposti
velké mouchy, která naráží s houževnatou vy
trvalosti a rezčileným bzukotem na sklo, pokou
šejíc se zalétnouti do volné, vonné přírody. Ale
jakkoli máme scnopnost samostatného usuzování,
nepočínáme si lépe.

- Několik příkladů k té honbě za motýlem
štěstí! Ozývala se fráze, že náboženství lze velmi

„dobře nahraditi uměním Umění, které jest účelem
" samo sobě, učiní prý člověka daleko šťastnějším

než kterákoli.positivní víra. A skutečnost? Di

tak obrovskou, jak nebylo před tím nikdy. Kde
-však větší štěstí aspoň u těch, kteří mohli každý
den navštěvovati operní dvoranu? Vidítezástupy
nervosních nedůtklivců hyperkritiků, pro které má
často divadlo vážný význam hlavně proto, ab

. si mohli zakritisovati. Právě ten, kdo má um
""jecký vkus velice vytříbený,při sledování umě

tiera a Marmonta. Ve svrchovaný čas přispěchal
na bojiště Napoleon a couvající armádu zastavil.
Poté, sebrav všecky nejbližší své pluky, vyrazil
prudce proti spojencům a rozrazilve dvíarmá
du Blůcherovu, jejíž jedna část spěchala k Troy
esu, aby se spojila se Šwarcenberkem, druhá
pak část zůstala pod Metami. Napoleon pospišil

maršálem překazil a nemoha úmyslu svého se
dodělati,Blichera porazilv krvavébitvě u Briennu.
Blůcher stěží ušel zajetí.U Briennu,jak známo, Napo
leon nedbal osobní bezpečnosti a přes.všecho

rosby setryalaž do konce bitvyv pršce střel. Pot
lůcher spojil se se Šwarzenberkem a silná je

přinucen byl bojovati proti nepříteli dvakrát po
četnějšímu. Po celodenním boji a po nevýznam
ných úspěších spojenců Napoleon nicméně ustou
pil k Troyesu, odkudž poslal Coulaincourtovi,
vyslanci svému na kongresu Chatillonském, plno

tak nedošlo k bitvě, která by jedním rázem roz
hodla osud Francouzska ajejí výsledek za těch
okolností byl velmi pochybný.

„U Troyesu Napoleon nemohl však dlouho
prodlévati, neboť bylo se mu obávati, aby ho
spojenci neobešli a netáhli přímo na Paříž.Prot
rakouskému jenerálu Bubnovi držel se sice mar
šál Augerau v Lyoně statečně, ale Belgie byla
již ztracena, pruský jenerál Bůlow obsadil Bru
sel; také Cáchy a Lutych byly již v rukou
spojencův. 

Ze Chatillonu mocnářové poslali Napoleo
novi výminky, jimiž Francie obmezena byla sta
rými hranicemi svými. Napoleon byl sice výmin
kami těmi rozezlen, ale nicméně poslal je tajné
své radě do Paříže, kteráž kromě jednoho hlasu
je přijala. Zatím však Napoleon úžasnou pohyb
livostí spojenecký postup na Paříž zadržoval tím,
že porazil Rusy a Prusy u Champanbertu, Mont
mirailu a Vauchampsu. Nabyv zase mysli, plno
mocenství Coulaincourtovi udělené odvolal. VÍ
tězství u Vauchampsu mělo ten účinek, že Raku

tosti poslal tchánu svému, císaři Františkovi, sou
kromý dopis, chtěje ho získati na svou stranu,
ale pokus ten byl marný.

Polska. Na počátku nynější -válkyRusové

NěmcisvýmPolákůmSlo ou samostatnostá rozšíření národních práv. Rakouskonemusilo sli
bovati ničeho, protože naši Poláci do žádných
útisků stěžovati si nemohou. Vynořila se opětně
stará myšlenka zřízení Polského království, a jest
zajímavo, jak novinová veřejnost tuto otázku řeší.
Die „Času“ vynikající německý publicista' Harden
postavil se proti dřívějšímu mínění svému, že
lze vedle Pruska zříditi stát polský. Harden
nevěří v možnost jeho a zamítá s hlediska
německého jeho prospěšnost, bojí se příštího
irredentismu pruských Polákův a nechce vzá
jemné vztahy Německa a Ruska úplně rozbití.
Německý redaktor George Cleinow zdůrazňuje
zejména tyto věci: Pro Poláky nastala v dnešním
seskupení mocností nová příležitost svou posici
naprosto změniti. Proto se v Německu domni
vali, že v některých místech nastane rozhodně

zmýlili. Mnozí nepodnikli proti Rusku nic, jiní
přidali se přímo k němu. A tak zastihl velikýw————————"2
muka; každá chyba se ho dotkne palčivě. Po

chvíle. -Bylo psáno, jak bude, dobře, až budou
kathedrály proměněny v operní místnosti, v nichž
se bude lidstvo svíjeti radostí při poslouchání
Wagnerovýchoper.Ale—generacenynějšínechce
se svíjet nadšením ani v těch místnostech, kdě
již ta operní hudba hlaholí. Pařížská opera na
př. měla v posledních letech úžasné deficity, pro
tože rozkošnická Paříž hrnula se výhradně k leh
kým, dovádivým a mák uměleckým operetám.
Právě nyní by mělo umění v Paříži tak značnou
práci potěšující, uklidňující. A ejhle — velká o
pera zavřela se v den mobilisace, otevře se te
prve až po skončení války; zato však se hustě
plní chrámy, které před vypuknutím boje hostily
návštěvníků dosti málo.

Zvláštnější však jest tento zjev:pokud ne
bylo velikých, účelně zřízených stánků Musy, sám
lid skládal nadšeně národní zpěvy, jež se ozý
valy na každé mezi, na každé pasece. Nyní však,
kdy komponisté skladeb umělých přímo chrlí do
národů nové a nové ladné melodie, nacházejí
v lidu veliké obliby flašinetářské odrhovačky,
harmonika vítězí nad flétnou a kytarou, lid sám
přestává umělecky tvořit. Kdy vlastně nacházelo
umění vroucnějšího ocenění? Zdav nynější vysoce
kulturní době, kdy možno píti z mohutných
zdrojů — či dříve, kdy si musil lid pracně po

jest vznešeným průvodcem člověka po pozem
ském suchoparu, oblaží, potěší každé nezkažené
srdce. Sebe ostřejší sevěráky hrůzných převratů
nedovedou zaváti kouzlo uměn. Ale při tom

dějinný okamžik Poláky v bědné situaci, zastal
e malé. Příčiny odmítavého chování Polfků

Němcům vidí Clelnow jednak ve lžech, jimiž
bylo Německo opředeno za silného spolupůso
beni spisovatelův a politiků polských (Cleinow
naráží zde na psaní proti pruské politice haka
tistické, protipolské), jednak ve sklánění Poláků
předruskou mocí,zvláště hospodářskou. Poláci prý
se snažili jednati v Rusku jak s vládou tak se
stranami krajnímia při tom hrozili zároveň nebez

„pečenstvím německým. Protože však: protiruská
revoluce Poláků měla vždy povahu převážně so
ciální, bylo to i pro Poláky nebezpečné a proto
"se podařilo R. Dmovskému, vůdci národně-de
mokratické strany, strhnouti na sebe vůdcovství
v Polsku vůbec a hnáti pak do krajnosti svůj
oportunism k vládě ruské. Po vnitřních nesho
dách se pak Dmovski dohodl s realisty o při
klonění k Rusku, takže dnes neni „vlastněsku
tečné národní polské nezávislé strany. Poláci

v Kongresovce Salt se také, že by musiliustoupiti po vitězství Německa v politickém vlivu
vyspělejším Polákům pruským.

Hardenovi odpovídá polský redaktor Feld
man, že na počátku války přesvědčení o nutnosti
zříditi polský samostatný stát proti Rusku a na
ochranu Německa bylo všeobecné. Nyní na
jednou Harden odmítá ideu.takového mezistátu,
ačkoli dříve ji přijímal. Dnes nazývá takový státní
útvar „ilusorním kostlivcem“. Feldman se brání:
„Pane redaktore! Národ o 23 milionech lidí,
početně na šestém místě v Evropě, není kostliv
cem. A rozhodná vůle tohoto rozvíjejícího se
národa — není iluse.“

Feldman odmítá narážku Hardenovu, že by
Poláci nebyli schopni vlastního státního života
a přechází k idei mezistátu. Harden máprý jen
dva důvody proti němu: že prý by byl nebez
pečný pro Prusko a že dnešní říšský kancléř
jest proti němu. Feldman proto dokazuje, že pro

rusko nebezpečenství by nebylo, že naopak
dnes Bismark by nestál na svém hledisku a
v zájmu Německa jistě by chtěl polský mezistát
vytvořiti. A báti se, že by tento stát byl stejným
duchem proti Prusku veden, jako Srbsko proti
Rakousku, jest prý nemožné, právě tak jakó
jest nemožné spojení Polska s odvěkým svým
nepřítelem, Ruskem, proti Německu. Naop
Polsku bylo by nutno dáti řadu území, v nich
bydlí Poláci, na které však činí si nárok Rusové,
a tím by bylo navždy zajištěno spojení Pruska
s Polskem proti Rusku.

Myšlenky tyto jsou velmi zajímavy a 0
světlují nepříznivé dnešní postavení Poláků,kteří
zajisté od války mnoho očekávají. Že touží po
nějaké svobodné Polsce, jest přirozeno, neboť
nelze potlačiti vzpomínek na slavné království,
které bývalo jednou z nejmohutnějších říšt
evropských.

Nasemn veledůstejnéma duchovenstva
ku provádění jn kostelních vřele doporučujeme mladou deskoufinu absol. c. k. stát, školy t-sbářské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

Politický přehled.
Křesť. sociálové němečtí u hr, Stůirgkha.

Členové předsedniotva akčního výboru jednali
8 hr. Stůrgkhem o různých záležitostech, sou
visících s válečnou situací. H-. Stůrgkh prohlá

du uměleckého. Umění nevypučí samo sebou,
kyprou půdou pro zdravé uměleckénadšení jest
příslušná "výchova mravní. Umělecké rozběhy da
vů jsou přirozenou výslednicí dobře zřízené ži
votosprávy. Jinak i nejkrásnějšť plody umělců
moderních jsou pro široké kruhy dneška pouze

„mědí zvučící“,jel tónzaniká bez ohlasu.Právě když vrůzných národech kultura do
stupovala závratné výše, bývalo tam štěstí nej

chycený motýl blaha přicházel o svůj pel; .pře
civilisované obyvatelstvo v krátkém čase zívalo
při patření na nádherná umělecká díla, až uměl
ci snažili se zadržeti pozornost zoufalými objevy
nových směrů, předkládáním umělkovaných
zrůdností. Tak jenom potvrzovali resignaci, po
všechnou únavu obecenstva. Čeho Člověk má
v nadměrném množství, toho si přestává vážiti;
neplatí-li toto pravidlo pro vynikající jednotlivce,
osvědčuje se na davech. Ale vzpomeňme, v jaký
nadšený vzlet dávalo se umění ve službách idef
náboženských! Jaká ta živá účast v nejširších
vrstvách, jak nádherná díla vytvořena právě v pro
středí náboženském! Tedy právě tam, kde umění
nebylo pokládáno za vrcholný cíl.

Ale navažme zase nit větám úvodním. Jen
toho sl opravdu vážíme, jen to nás činí velice
šťastnými, čeho nabudeme velikou prací anebo
po velikém strádání. ,

Když v minulém století panovala jednou ve
liká drahota, řekl chudý řemeslník: „Až bude

chléb levnější, budu js a pořád jenom jist“ —Před drahotou takové zásady neměl, po zlevnění
potravin na své heslo pamatoval sotva týden.

Kdo má plné zdraví, necítí žádného zvlášt
ního potěšení; považuje to za jakousi obvykldu
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vojeňského zaopatřovacího zákona, Vláda bude
ve svých snahách pokračovati,aby obilí i jiných
zásob, kterých mohou Uhry postrádati, mohlo

býti použito Pro potřebu této poloviny říše.vnečně přislíbil minist. předseda, že zasáhne
do váznutí. které nastalo ve vyplácení rekvisic.

Dr. Weiskirchner u cisaře. Vídeňskýsta
rosta 6. Února podával císaři zprávu o pozoro
vání, které učinil u vojska, .a o hospodářské
situaci ve Vídni. M.cnář přislíbil také, že bude
věnovati péči zaopatření invalidů a superarbitro
vaných.

Společný ministr dr. Koerber. Jmenování
dr. Koerbra společným ministrem financí a zá
roveň správcem Bosny a Hercegoviny provází
i maďarský tisk radostným vítáním. »Pester
Lloyd« píše, že silný a cenný muž nastupuje
dědictví po Biliňském. Dostane se mu idůvěry

Maďarů, které svým jednáním si zaslouží,
Obchodně-politické porady zemědělské

konaly se,v Praze 2. t. m. Zástupcové rakous
kých, uherských a německých zemědělců pro
jednali tu celý soubor zemědělskýchzále žitostí.

fedmět jednání prohlášen prozalím za důvěrný,
bude však sdělen všem vládám. Myčlenka celní
unie s Německem byla prý všemi účastníky

zamítnuta.
V anglické sněmovně dolní echválen ná

vrh vlády, aby nebyly podávány zákonné před
lohy, které by mohly vyvolati strannický spor.
Vláda umičuje také tisk. Při vyslání vyslance
do Vatikánu zakázala tisku po čtyřiadvacet ho
din o tom psáti,

K důvěrným poradám o národnostní
dohodě v vechách. JUDři K. Mattuš, V. Hora,
Ant. Šauer, Jos. Pilař a Přem. Šámal dne 8. února
veřejně prohlašují, že jako čeští účastníci, byvše
pozváni se strany německé k součinnosti na
dorozumívací akci, domnívali se, že nemohou
tuto součinnost prosté odmítnouti, a to proto,
že nechtěli připustiti, aby právě české straně
byl vytýkán nedostatek dobré vůle a ochoty
k dorozumění, Čeští účastníci obmezili se prý
toliko na prozkoumání návrhů německých. K ně
jskému positivnímu kroku se strany české vů
bec nedošlo; zejména nesprávné jest domnění,

* že byly konány společné schůze obou táborů,
nebo žo dali čeští účastníci k některým zásadám
vyrovnávacím svůj souhlas. Tak se obhajují
zmínění pánové. O této dorozumívací akci jed
malo se v létě 1914 a byla jen válkou přerušena.

Vzpoura v Indočíně. Francouzský ministr
osad oznámil úředně, že v Indočíně, nejdraho
cennější kolonii francouzské, vypukla vzpoura
pročež vyhlášen tam stav obležení. Podnět ke
vzpouře daly čínské pluky, které vpadly přes
hranice, napadly vojenskou a civilní stanici
Samnu a prohlásily Samnu za čínskou državu.
K čínskému vojsku připojili se také Indočíňané.

Katolíci za války.
Papežova akce pro výměnu zajatců — jak

jsme již předpověděli — přes souhlas válčících
států setkala se s překážkami značnými. Bene
dikt XV. však nelenil a navrhl, aby došlo aspoň
k výměně -zajatcův občanských, omezené na
ženy a muže překročivší 5ó roků a na děti. PH
znivě odpověděly na ten návrh Anglie, Německo

nutnost, za vlastnost těsně spojenou s přirozeností
lidskou. Kdyby neviděl řadymrzákův aosob chorých
sotva by si vůbec vzpoměl, že může také někdy
onemocniti. Dostavi se fysická rána, optimista
jest upoután po dva měsíce na lůžko; tu teprve
důkladně srovnává, rozlišuje velký rozdíl mezi

lidmi nemocnými a zdravými, sibuje si svatosvatě, jak si bude zdraví znova nabytého vážiti
jako velikého pokladu a významné osobní vý
sady. Když se však uzdraví, vzpomíná si na své
předsevzetí dva — tři měsíce. Pak se jeho po
city vrátí do staré koleje — zdraví mu platí ni
koli za privilej, za štěstí, ale za všední nezbytnost.

Dítě mající rodiče každou chvíli vzdoruje.
řipravuje' jim svým chováním i jiné hořké chvile,

kteří by rádi poslouchali, kdyby měli koho; ale
neprobudí se ze své lehkomyslnosti, pokud ro
diče nezemrou. Pak teprve poznává, jak veliký
poklad do hrobu se uložil.

„Máme novou dráhu; jaké cestovní po
hodlí, jak rozkvete město! Nastává nám doba
netušeného štěstíl“ Radost trvá rok. Pak život
třebas více fádnější než dříve. Opozdí-li se
někdy vlak o půl hodiny, bývá někdy rozčilení
pasažérů horší, než když dříve forman zapřáhl o
půl dne později. Lid si již zvykl na přesnost jako
na tuctovou nutnost — nikoli jako na blahot
výhodu. (Až za sto let aeroplan dorazí z Prah
do Říma zašest hodin, rozčilí se pasažéři značně,
zpozdí-li se přistání v Římě o čtvrt hodiny.) Na
účet nové komunikace změnily celé řady ob
Čanstva svou životosprávu, mnozí opustili docela
slušné postavení, aby si pomohli k lepšímu —
a pak cítí zklamání. Lokomotiva jest direktivou,
podmínkou nového zaměstnání; nevyhoví-li tedy

a Rakousko-Uhersko.O. výměnu vojenských in

Sv. Oteo darovál pro polské obyvatelstvo,
které bylo postiženo válečnými událostmi, 10.000
lir. Sbor kardinálů věnoval k témuž účelu
3.000 lir

Dne 7. února konány v katolickém světě
slavnostním způsobemmodlitby za mír. Ve Vídni
obcovali pobožnosti členové olsařského rodu.*

Jeho Veličenstvo ofsař pochválil manife
stačně neumdlóvající horlivost a obětavost du
chovenstva u vojska pozemního i námořnictva.
— Velitel 2. praporu 1. domobraneckého pluku
major:Fr. Christian zaslal matce polního kuráta
Matyáše Ortnera list, v němž praví: »V četných
bitvách opět a opět jsem se obdivoval hrdinské
mysli syna Vašeho. Bylvždy tam, kde bylo ne
bezpečí největší. V nejpruděím ohni nepřátel
ském obvazoval raněné, zaopatřoval umírající

eratými svátostmi a neustále povzbuzoval bojující kestatečnosti. Kněz hrdina v pravém slova
smyslu! Abych správně ocenil činnost jeho v tá
boře a na pochodech, k tomu se mně naprosto
nedostává slov! Neznal únavy, neznal šetření
své osoby. Po nejtěžších námahách byl těšitetem
všech, kteří toužili, aby se jim dostalo milosti
svaté církve naší. Jeho vlivu dlužno mnoho při
psati, že mužetvo 2. praporu 1. domobraneckého
pluku i v situacích nejzoufalejších zachovalo
chladnou krev a v důvěře v Boha bojovalo se
statečností nedostižitelnou. V eynu Vašem vidím
pravého kněze Božího! Jsem hrdý na přátelství
jeho, které zachovám po celý život.«

Franoouzeká vláda zakázala rozšiřovati
katolické modlitby za mír. Pařížský kardinál
Amette do Ř.ma sdělil, že hlavní vinu na zákazu
nesou anarchističtí a 800.-dem. roznášeči novin,
kteří, nabízejíce v hlavních třídách pařížských
noviny, vykřikoval: »Papež chce, aby Francie
vešla v mír.« Když kardinál na kázání vysvětlil
účel modliteb, policie zákaz odvolala.

Dne 7. t. m. odebralo se předsednictvo
klubu moravských poslanců stran katolicko-ná
rodní a křesťansko-sociální k moravskému místo
držiteli. Předsednictvo vyložilo, jaké obtíže na
venkově působí. Pak žádalo zejména: 1. Aby
rolnickým rodinám ponecháno bylo potřebné
množství obilí pro dělnictvo zemědělské, depu
tátníky a místní chudinu. 2. Aby určené množ
ství obilí (67 kg) na jednu osobu bylo pro hor
ské obyvatelstvo zvýšeno o množství, připadající
na půldruhého měsíce, aby mohly rolnické ro
diny v horských krajích vyjíti s chlebem do
15. října, kdy teprv chléb z nové úrody je v ho
rách možný. 3. Aby určené množství obilí pro
osev polí na jaře bylo pro horské kraje zvýšeno
o 50 kg na 1 ha (dosud stanoveno na 1 ha
200 kg zrna) a ponechány zásoby obilí seťového
i pro ty pozemky, které jsou osety oziminami
a jetelem, aby v případě vyhynutí podzimního
osevu mohly býti ony pozemky osety. 4. Ab
rekvirované obilí bylo semíláno „v domácic
venkovských mlýnech a otruby ihned aby obcím
ponechány byly. 5. Aby peníze za dříve rekvi
rované obilí byly obcím, které obilí už ode
vzdaly, vyplaceny. — J. Exo. p. místodržitel u
jistil deputaci našich poslanců,že se těchto
spravedlivých požadavků ujme.

Katol. poslanec Kadlčák (zástupce Valašska
a Záhoří) poelal 25. ledna ministerstvům ob

vždy přesně, snáší nezasloužené výtky. Po ně
jakém větším štěstí skutečném nebývá někdy sto
py; motýlu blaha setřena křidélka.

„Máme organisaci; konec útisků. Teď začne
náš prosící stav také jednou poroučeti. My jsme
páni.“ — Radost z velké akvisice. trvá tak půl
léta. Začnou boje v samé organisaci, pohlaváři
přidržují poplatníky své k tuhým povinnostem,
vzniká despocie druhujiného; a pak — sokové se
sorganisovali také, vedeu třebas tužší válku než
před tím. Začínají nové stesky na zbědovaný stav
organisovaných, volá se po nápravě.

„Máme nové stroje, ty chrlí lehce spoustu
produktů. Tedy tento pokrok stane se konečným
blahem širých vrstev.“ Jak dlouho radost potrvá?
Pokud stroje neujařmí velké davy pracovníků,
kteří jsou nuceni pracovati levněji než dříve ve
vlastních dílnách.

Ve velkoměstě i při jistém přebytku exi
stuje více bídy a zármutku než na vesnicích.
Nádherné výkladní skříně, veliký kapitalistický
ruch a různé radovánky nedovedou zamaskovati
dlouhé řady různých zklamání a strádání větši
ny obyvatelstva. A velkoměstský ruch působí ča
sto silný a neblahý odraz na venkov. Pohodlné
moderní prostředky komunikační usnadňují rych
lou dopravu davů venkovského lidu do velko
města. Co tu vidí venkovan pozlátkového blaha!
Jaké množství nejrůznějších cetek, knih, nádher
ných restaurantů! „Inu — tady se mají lidé jako
v rájil“ vzdychne roztouženě. Veliká bída totiž

v konfekcích a restaurantech. Ale — venkovská
mládež, která byla před návštěvou velkoměsta
šťastna, vrátí se domů s palčivýmostnem závisti
v srdci; chodí zadumaná — ta tam bývá pře
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chodu, orby a veřejných prací a moravskému
místodržitelství pamětní spis, aby se konečně
přikročilo ná Moravě k stavbě vodních nádrží
a k jiným vodním stavbám, aby se pomohlo.
jak zemi tak nezaměstnaným. —

-2 rakouské provincie TovaryšstvaJežíšova,
bylo povoláno do zbraně 22 bratří-laikův a dva
kněží za polní kaplany. Křomě toho kněží i
soholastikové ošetřují od počátku války v ně

ošetřují přes 300, v Trávníku a Velehradě téš
po 300 atd. Jakmile vypukla cholera, přihlásilo
se 69 Josuitů k ošetřováníubožáků. Haličských
uprchlíků nalezlo útulek v jesuitské koleji koru
tanské (ve Sv. Ondřeji) na 100, v koleji na Vele
hradě 70. Přechodně usídlil se v kolejích jesuit
ských daleko větší počet uprohlíkův.

ZÁLOŽNA
v Hradci Králové,

Janské náměstí č. 163. =

Vkladyna knížky4 -0
Vkladyvázanévýpovědí4a vklady střádankové
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
se dle dohody a vyplácejíse z těchto vkladůob

nosy bez obmezení moratorla.

«Kulturní jiskry.
== Rozčilení v Paříži nad spoluvinicí Des
clandovou. V době tak kriticky napjaté a vážné
by přece jenom soudní tribunály francouzské
měly míti větší smysl o průchod práva. Ale
pro veliké defraudanty skoro vždycky měly ve
Francii vládní kruhy zednářské velmi mnoho
ohledův. Obyčejně totiž rafinovaný podvodník
měl řadu spoluviníků mezi vysokými notabili
tami. Tudíž z bázně, aby zločinec neprozrazoval

(případněi na muže stojící blízkoministerskýchkřesel), zacházelo se s ním jako s cohorým děc
kem. — Stará hra se opakuje i nyní. »Berliner
Tageblatt« dne 7. t. m. sdělil: »V Paříži je velké
rozhořčení, poněvadž paní Béchoffové, milence
Desclaudově, bylo dovoleno odcestovati, místo
aby byla zatčena. Předevěírem, vypráví »Figa
ro«, zastavila před jejím domem na Avenue
Henri Martinově automobilová drožka, prováze
ná čtyřmi bezpečnostními úředníky, z nichž dva
byli na kolech. Dva obsadili domovní vohod a
dva byli na stráži u automobilu, jsouce připra
veni každou chvíli jej doprovázeti. Na to objevil
se ve dveřích dělník s velikým zeleným kufrem,
nad čímž diváci projevili úžas, jenž se ještě
stupňoval při nakládání dalších dvou velikých
cestovních kufrů. Jestliže s počátku se čekalo,
že paní Béchoffová přece jen bude dopravena
do vyšetřovací vazby, tož ukázalo se na vege
lých zprvu obličejích veliké zklamání, když byl
nakládán druhý a třetí kufr, Tu teprve ohtěli
úředníci rozehnati diváky, kdežto před tím se
chovali zdrželivě. Madame Béchoffová vyšla
hustě zahalena závojem. »Zlodějka!« křičela

dešlá spokojenost.
A což lidé, kteří si pomohou z nízkého po

stavení k vynikajícímmístům? Jak je dlouho těší
nové tituly, nádherný komfort, nákladné bály?
Jest starou zkušenosti, že šťastnou ženu těžce
hledati na velkoměstských parketách. Povýšenci
touží ještě výše. „Mrzí je dobré bydlo“, správně
říká upracovaný sedlák. Duševní přerod bere se
dle vzoru oné pohádky o bábě s rozbitými
neckami, která příznivých okolností využila k stá
lému stupňování svých požadavků, až naposledy
chtěla býti panovnicí mořskou. Lidi pozemsky
smýšlející nenaplníš stálým blahem nikdy. Podáš-li
prst, místo díků hned tě začnou hubovati, proč's
jim nedal celou ruku. Čím výše stoupají, tím
rozčileněji závidí lidem ještě výše postaven
Napoleon Bonaparte rozdával svému chudému
příbuzenstvu celá království a knížectví, ale —
neučinil ani jediného z těch povýšenců opravdu
šťastným; naopak vzájemná žárlivost těm lidem
otravovala život více než bývalý nedostatek.

Balsám tak zvaného štěstí stává se při ča
stých dávkách něčím všedním, obyčejnou limo
nádou, která nerozvlní krev k jásavému varu.
V zimě s velikou toužebností čekáš na jaro, rý

muješ sí celý složitý plán, jek využiješ přirodyv letním čase. Opravdu tě potěší první jarní
květiny, pak tvá radost z probuzené přírody
ochabuje — až v létě při spoustě květů civíš do
práztina a raději někdy zíváš, než bys šel k po

s rozhudou pamiskem; staneš-li se veli pá
nem, dáváš se nutit do nejvybranějších jídel.
Bohatá tabule stáváse ti někdy docela 'protiv
nou — tvojí vlastní vinou; když jsi jídal pětkrát
denně, pak jsi ovšem necítil hladu nikdy, ale



prov sol. o. k. odborné školy
E,k" utělecko-průmyzlovéškoly

Jan Dušek v Ghrudimi.
j z divajek, »je hanebné nechat ji ujet.«
Uředníci pozbylitrpělivosti a zatročili proti 0
begenstvu. Tu se sutomobil rozejel. Dya z úřed
níků posadili se rychle vedle paní Béchoffové, |

m 90 druzí dva jeli za vozem ry kolech.Teď je paní Běchoffová — dodává »Figaru« —
na místě,jež její přátelé tají.

je nemocna a uprchla zrovna ve chvili, kdy Deehaye psal ministru apravedinosti,jaké jsou dů
proti jejímu z1wtčení.c
Umírání vede k vážným názorům. Svě

toznámý básník Jindřich Heinedělal všipy ns
Boba, nebenechával vrabcům, přestoupilk pro
testantství bez vnitřních důvodů, — ale když
ležel v Paříži roku 1850 už tři léta těžce ne
mocen vysýcháním míchy, tu enášeje dnem i
nocí veliké. bolesti, obrátil. Sobotní (ze dne 6.
února 1915) »Zeite přináší jedno jeho psaní, jež
napsal pařížskému baronu Jakubu Rothsohildovi

a v němě stojí: »Bndším své veliké bolesti trpělivě a oddán do vůle boží. Člověk není s t:, aby
posoudil, co Bůh dopouští. nebo čím trestá, ale
tolik vím, že vše, co Bůh činí, dobře a spra
vedlivě činí. Dobré skutky, které jsle mně, pane
barone, prokázal, budou dozajista na zemi i na
nebi odměnědy.« — Napsal těž před smrtí jiný
list, svěděloí o pevné víře v Boba. Heine zemřel
jako věřící žid a dle obřadu židovského byl ta
ké na hřbitově Montmartreslkém pohřben.

Ze soc. dem. tábora. Boc. dem. poslanec
dr. Sůdekum přihlásil se s jinými jako dobro
volník do německé armády. — Soc. dem. posla
nec Ledebur vystoupil z představenstva soc.

vody

hlásil, že uveřejní své důvody. — Pařížský tisk
soc. dem. velice se horší na carskou vládu, že
zatkla a odsoudila soo. dem. Burceva. — »Hu
manité« podnikla prudké útoky proti vládě, pro
tože tato nečiní žádných opatření, aby skončila
hospodářskou krisi, která je způsobena hlavně
příročím. K obnovení hospodářského života musí
býti především umožněno diskontování všech
směnečných obchodních papírů. Oběh směnek,
jepž činí v normálních letech asi 40 miliard.
obnášel od počátku srpna do konce roku 363
milionů. Nelze si mysliti žádné větší poruchy
hospodářského života. Anglie a Němegko učinily
včas opatření, aby zabránily jakókoliv poruše.
Pozoruje-li se výkaz německé říšské banky, se
zná se, že oběh peněz v Německu je normální.
Též mimořádné finanční operace jsou tam pro
váděny = velikou lehkostí. Francie sama jest
bezmocnou proti hospodářskému zbahnéní. —
Ve Francii řádí obilní lichváři velice drze. Or
gány kapitalistův začaly klamati národ tvrzením,
že ceny stoupají pro nedostatek obilí. Ale »Hu
manité« konstatuje, že prvého února bylo ve
Francii na zásobách 38,000000 centů obilí, a
vedle toho dováží sv každý měsíc téměř dva

miliony centů. Přes lo však dosáhla cena obilí
še ve Francii nikdy neslýchané 33 až 34 fran

kůza cent. »Humanité« konstatuje, že tato dra

přesvědčil ses, že člověk. přesycovaný z jídla
zvláštní radosti necítí a — že se kloní k nervo
sitě, k omrzelosti. A pak ještě pukáš zlostí, žes
přišel někde o desitikorunu, ačkoli koem sebe
vidíš tolik spokojených tváří lidí nemajetných!
Chceš-li ukojiti všecky své potřeby důkladně,
zařídiš-li se tak, že tě nemusí trápiti žádná sta
rost, rozmnožíš nikoli své štěstí — ale tichou a
dusivou nudu. Ze smíchu do pláče, z pláče do:
smichu! Takové vlnění jest životem skutečným.“

Slyšíte některého občana vyvolávali, že má
každý člověk právo na existenci pěknou, že má
nedostatek přestati všude. Ale právě takový re
formátor pohrdá okázale lidmi, kteří se takové

obratem ruky hubuje se na blahobytníky, kteří
málo zkusili -- jejich kvalitu nelze srovnávati
s charakterem člověka mnoho trpícího. Ejhle —
reformátor sám dokazuje nepřímo, že bolest
očišťuje, povznáší, že činí člověka neskonale do
konalejším než líný blahobyt. .

Zámožná matka aspoň třikrát týdně připo
míná svému dítěti, co jiné děti zkusí, jak tedy
má býti vděčno. Marné vysvětlování! Čím více
sluch na výklady navykne, tím menší účast citu.

«Teprve když dítě někdy zakusí veliký nedostatek,
dovede si trochu blahobytu vážit. Pozorujte děti
bohatcovy! Nejnákladnější hračky leží pohozeny,
rozmazlené děcko škemrá o hračky jiného druhu,
aby jimi následující týden mrštilo o podlahu také.
Přesycení! A na vesnici hrá si dítě s velikou
radostí „na koně“ pomocí motouzu a ucha od
hrnce. Dejte toto děcko do blahobytu děcka zá
možného — za půl roku se bude nudit při nad
bytku. zas Dětí.vesnické bývají hubovány,že
mnohosnědi: Na parketách domlouvají,děcku

2

bota jest výsledkem kartelové ebilní licbvy,a vy
zývá energigky vlédu, aby sestátačním obilí
vzoru Německa učinila přítrž řádění liohvářů. —
Soc. dem. poslanec dr. Liebknecht povolán k:

vojsku A poslán jako domobraneo do Kůstlinu.|

rašstesní |
knihkupectví

„+ a nakladatelství

v HradciKrál., Adalbertinum

F
nabízí se k obstarání všech literárních t
uměleckých novlnek, i staršího vydání. Ob
sáhlý sklad kdekoliv vydaných různých zá
bavnýci: i poučných knih české literatury.
Všediny vycházejíci české i německé i jino

jazyčné časopisy a sešitová díla lze u nás
odebírati. Bohaté zásoby papíru i všech do
papírového oboru spadajících potřeb. —
Farní a úřední tiskopisy, modlitební knihy,

růžence atd.

Obrana.
Nedůslednost filosofův. Němeský folosof

Kant napsal, že přední povinností myslitelovou
jest, aby byl důslédným. Zároveň však dodal,
Že této povinnosti zřídka kdo dostojí. Dobře;
kde však přestává důslednost, tam fakticky končí
i opravdová věda, uvolňujíc vzlet bájím a pří
zrakům. Známý předseda monistického svazu
Ostwald se chlubil, že překonal materialismus.
Praví, že po stránce vědecké jest nad materi
alismem již rozsudek vyřčen. Hmoty prý není,
jest jen energie. Ale jinde tento krajně nedů
sledný muž píše: »Jest přece celkovým výeled
kem vědy, že duch je funkcí těla.«

Když odpůrce vývojové teorie Wigand
Darwinovi napsal, že mu pošle své dílo, Darwin
odpověděl, že je důkladně prostuduje. Ale pak
— nanámitky proti vývojovým domněnkám vů
bec nereagoval a v dalších vydáních svého díla
»Vznik druhů« na ně vůbec neodpovídal. Tak
se úmyslně vyhýbal ryze vědecké rozpravě,

šlenin.
Dr. Fr. Krejčí (rolnomyšlenkář) napsal o

materialismu: »Následky nesprávného stanovis
ka objevily se v ethice (mravouce) nejzřetelně——————-""""""—-—
matka, služka i otec, aby více jedlo; poslechnutí

rr Se takovému mazánkoviza vynikajícíčin!ubujte později cukrového mazánka, že málo cítí
s lidskou bídou! Neví, co to vlastně jest; jeho
apatie jest přirozená potud, pokud prudký seve
rák nezalehne drsně do jeho vlastních skrání.
Dětem vychovaným v přepychu v pozdějších
letech vede se obyčejně nejhůře.

Jen se snaž všemi prostředky učiniti některé
lidi dokonale šťastnými! Uvidíš, jak pochodíš.
Opatříš-li všecko. uplete si lidská vůle (vždy ku
zlému nakloněná) bič sama na sebe; různé vášně
otráví křišťálovou vodu, kterou jsi nabídl. „Teď
se nám vede konečně dobře“, líbují si na čas
někteří lidé, kteří dlouho strádali. Ale — za rok
sL dozvíš, že se stoupnutím jejich příjmů stouply
také jejich dluhy. Dobře Rieger napsal, že dove
deme neštěstí snášeti lépe než štěstí. Kdo by
chtěl založiti někde pozemský ráj, lidská přiro
zenost davů mu brzy odpoví, že ani takového
stáléhc ráje nesnese, že jej zpustoší rozmarně
sama, nepocití-li žádných úderů fysických z venčí.
Napomínejte ditě stokrát, aby se varovalo ohně —
všecko málo platí. Teprve když se důkladně
spálí, stane se opatrnější.

„Tak dlouho my divadelní ochotníci horlivě
jsme hráli v mizerném lokále! Konečně“ jsme si
pracně pořídili světlý, veliký sál. Teď se teprve
naše činnost rozvine!“ — Nadšení trvá někdo

úl léta, sál jest zanedbáván; předseda hubuje,
e dluhy vzrůstají, že se takhle musi dům pro

dat... . Osvěta, vzdělání! Překrásná věc. Jakmile
se postaví s velikým nákladem školy a jakmile
jest. mládež přísně zavazována k pěstění toho neb
onoho druhu vzdělání, zájem jako by mizel. Dělá
se většinou jen to, co se přísně poroučí — a

ji... Bthikou poznáváse cena filosofie pra
živoš .. . ODůsledekmateriaiamu vethickém
ohledu jest mejegoističtější egviem . .. Jest to
boj všech proti všem, přenesený na poměr in-,
teligentních lidí, sankce (schválení) snahy ply

ným na úkor jiných, sankce despotismu, práva 
silnějšího, evangelium vášně a požitkářství činící
slepým pro Oslek. pro blabo jiných, evangeliům
křivdy a msty. Mravní cit odmítá důsledky ma
terialismu a tím oelou materialistickou filoso
fi... Materialisté chtějíce ujíti výtkám s ©
thickébo stanoviska činěnýmjejich systému, mu
ní být nedůslednými. Avšak neváhámveostanoviska mravnostního říci, že
slouží toinaterialistůmněmeokým, 0
nichž jednáme, ke cti, že dovedli v
této příčině býti nedůslednými«c (O
filosofii přítomnosti. Praha 1904, str. 41 —42.)

Tedy dle Krejčího jest zcela v pořádku,
jestliže věda nevyvodí praktických důsledkův.
Mají tedy casty védy sloužiti nikoli skutečnému
životu, ale pouze hračkářskému sportu? Má-li
oo býti důslednéh> v každé příčině, pak jest to
skutečná věda. O pravdách vědeckých tvrdí se
souhlasně, že nikomu nemohou uškoditi. Ale
jestliževýslednice materialistiokých názorů silně
lidstvo poškozuje, smí se materialistioká teorie
nazývati vědou skutečnou? K čemu pracný Úi
losofický hlavolam, jestliže zástupcové samé Íi
losofie varují před praktiokými důsledky vědy?
Materialistům tedy dle dra. Krejčího slouší ke
cti — nedůslednost.

Haecklovu systému vytýká Krejčí (na str.
225.) »neurčitost, nejasnost, a nedůslednost.« Ale
hned na str. 226. dr.Krejčí píše: »Pro postup
poznání v širších vrstvách vykonal Haeokel.
svými byperbolami (nadsázkami) filosofickými
víc než tak mnohý z jeho odpůrců.« Ale ty
»hyperboly« přece dle Paulsena a jiných vymi
kajících odborníků jsou holé výmysly, které u
váděly lid do politickéko zášeří. A právě lidé
ti, kteří zdůrazňují veliký význam vědy skutečné
a bezohledné, měli aspoň rázně vystoupiti proti
Haeoklovým zúmyslným nepoctivostem. Komu
víc posvěcoval účel prostředky nejzáludnější
než právě Haeoklovi? Kde se nalezne vědecká...
nedůslednost, tam má kritický vědec zakročiti
s bezohledným odsouzením a nemá krýti pa
chatele omluvami a tvrzením, že nedokázané
legendy otvírají obzory skutečného uvědomění.
Haeckel vnesl do světa místo pochodně světla
zmatek a upevnil vládu tmy.

O Sahopenhauerovi praví Krejčí, že patří
přítomnosti, ačkoli ten filosof zemřel již před půl
stěletím. Prý jeho idey žijí v nynějším směru
idealistickém a princip (zásada) jeho metafysiky
jest »přijat od filosofů, o nichž je patrno, že
budou dlouho míti vliv na myšlení svého oko
Iit« Ale Palckenberg nazývá systém Schopen
bauerův »bohatým na nedůslednosti;« dle úsud
ku Haymova jest ta filosofie »překvapujícími
změnami bavícím románem.« Právě moderní fi
losof francouzský Fouillée napsal o soustavě
Schopenhauerové: »Nesouvislá: směs bledův a
pravd, vědeckých fakt a ontvlogických sofismat,
pověra spřežená 8 nevěrou, rej bizarních idei
koňmo na formulkách.«

Tak se jen potvrzují slova jiných vážných
filosofů, že dosavadní filosofické systémy, které
se snaží dáti náhradu za křosťanetví, končí roz
————————

při tom se ještě na látku silně hubuje. — „Otevrou
se nové obzory, duše přijde osvětou do po
vznášejícího prostředí.“

Pravda. Ale také celé houfy studujících od
cházejí do praktického. velice prosaického života
s povzdechem: „Byli jsme postavení na horu
vysokou velmi se slovy: Toto všecko vám bude
dáno. Budete podobní bohům Před zrakem naším
vystupovaly čarovné světy nové. Již jsme si při
pínali křídla k rozletu do pohádkových říší, jichž
brány se otvíraiy. V tom rána hromová srazila
křídla, starost o chléb zahnala nás do prosaické
pustiny. Kdyby se nám nebyly otevřely průhledy
do světů vyšších, nyní bychom jiným tolik ne
záviděli, žili bychom v klidu větším“

Motýlek štěstí při chycení přinese tolik
zklamání! Ejhle, jak veliký tu úkol křesťanství
k regulování lidských tužeb, k poučení, k jakým
vyšším cílům slouží slast i bot! Neustálé připo
mínky Pisma, že všecko jest na zemi nestálé, že
bolesti trpělivých Jobů jsou poklady pečlivě u
kládané a ceněné v říši Nadpřirozena — tof nej
lepší škola praktického života. Zbožného člověka
nesklátí v prach ani veliký bol, neomámí ho sebe
větší radost; jest připraven vždy ná. všecko a
tuží své duševní síly ke všem zápasům. Křesťan
nemá nenávisti k vonným květům pozemského
života, ale také si zde nechce stavěti nedobytný
hrad stálé rozkoše. Sebezápor přináší duleko
více radostí ze života, než nenasytné hitání vše
ho, co se smyslům jeví jako slast. Kdo jest ry
tiřsky připraven vždy na strádání a utrpení, kdo
se nevyhýbá těžkým zkouškám, toho štěstí ne
znudí a negchoulostiví, ten nalezl kámenmoudro
sti, rozumí i divým vírům života a kráčí s jas- .
nou licí v před. .



hodným bankrotem. Jestliže filosofové při své

bezradnostivoje se dokoncek pochvalymyšlenkové nedůslednosti, sami zřetelně —tře,

baže nepřímo — bankrot potvrzují. A lodě adostává se velice vážné satisfakce důsledné a
hluboké filosofii velikého sv. Tomáše Akvin
ského.

Národeh
Španělsku. Byly zde již zaznamenány zpróvy,

Ji v tom ohledu zdatně si vedou španělskéláštery ve prospěch celého národa. Dálejest
konstatováno, že za účelné zavodnění Horního

poví ze Saragossy, který první poukázal v se
nátu na potřebu rozlehlé pláně. — Na týdenní
sjezd mlókařů v Madridě vyslaly kraje podpy
renejské řeholníka dona Estebana jako zdatného
odborníka. — Biskup Msgre Benlloch postavil
silnici z Urgelu do města Andorra la Bella a
jeho přičiněním provedena jiná důležitá silnice
z Manresy do Baselly. Španělský tisk ohválí
jednomyslně hompodářskoučinnost kněžetva' na
rozhraní Španělska a Francie. — Jinde ovšem
taková kněžská práče naráží na tisíce překážek,
nastavených od úzkoprsých protikatolických fa
natškův, kteří se bojí o svůj »pokrok« tolik, že
neváhají občtovati svému bojiosvětu skutečnou.

Doporučujeme:
K době svatoposiní:

.A. Kaška, Křížová cesta Pána našeho Ježíše Kri
„sta. Brož. 16 hal.

„Jais Aex. Křížová cesta Pána našeho Ježíše Kri
sta. Brož. 14 hal.

"Křížová cesta Pána našeho Ježíše Krista dle >Ol
táře«. Brož. 12 hal.

Vzbuzení tří božských ctností, text český, 100
kusů K 1.20..

Vzbuzení tří božských ctmosti, text německý, 100
kusů K 1.20.

Píseň: Žádáš-li, křesťame (ke křížové cestě), 100
kusů K 1.20. '

době válečné. 100 kusů K 14—.

K sv. misslím.::
Písně: Bůh ti tento život dal, 100 kusů K 1.20.
4Gott zu leben, 100 kusů K 1.20.
Blaťák, Sv. misle. Str. 40. Cena 10 hal.

K pobožnostem k Bož. Srdci Péně:
Pobožnost k Bož. srdci Páně, text český (litanie

- a zásv. modlitby), 100 kusů 3 K.
Litanle k Bož. Srdci Páně, text český nebo ně

mecký, s notarni 100 kusů 3 K, bez not K 1.20.
Modlitba zásvětná k Bož. Srdci Páně, text český

nebo německý, 100 kusů K 1.20.
Modlitba zástibná (formulář dle nejnov. ordin. na

řízení), text český nebo německý, 1 výtisk
2 hal.. 50 výt. 75 hal.

Písně: Poklad' nebes nejvyšší, 100 kusů K 120.
Co na nebl a na zemi, 100 kusů K 1.20.

. Modlitba svatého Otce Benedikta Xv. za mír,
100 kusů K 150.

Litanie k sv. Josefu, text Teský nebo německý,
100 kusů bez not K 120, 100 kusů s notami
(nová komposice) K 50.

Objednávky vyřiziíje

Oružst.knihkupectvía'nakladatelství
v WrádelKrálové Adalbertinum.

Něrodohospodářská hlídka.
Konečně přece. Ve Vídni po kavárnách

objeveno několik pokoutních burs, kde péštští
agenti nabízeli pod rukou a velmi draho k pro
deji mouku. Ale na Táborské třídě zatkla v ka
várně policie 21 takových agentův; učiněno
trestní oznámení i na kavárníka.

Zase falšovatel a lichváři chycení do
I. Obchodník moukou a pekař v Siklosu

azar Weiss prodával úplně zkažený ohléb,
takže mnoho lidí, poživších tohoto chleba, one

moenělo. Byl proto obžalován a odsouzen na
rok do vězení a k pokutě 100 K. Weiss u soudu
doznal, že má jmění přes půl milionu. — Pešť
ská policle zpozorovala, že v některých pešťských
kavárnách jsou etablování pokoutní obohodníci
životními potřebami. Tito agenti — mezi nimi
četní uprchlíci z Haliče — koupili totiž veliké
zásoby potravin, a v kavárnách je za nesmírně
vysoké ceny prodávali. Tato lichva nabyla tako
vého rozsahu; že v některých kavárnách bylo
obchodováno jen luštěninami, v jiných slaninou
a pod. Policie zakročila nyní velmi přísně proti
těmto vyděračům. .

, Úntřední' spolekproUstáření cen
oukethi průmysl v Rakousku 4%Uhrioh prohla
šuje, že. rafinerie vyrobí nejméně 100 procent
tuzemského kontingentu po rafinádý a že až

do počáťku-nové skřízně předat obchodu a Ron:aumu: rafitiáďii za- nezměněnbu; nynější základní
nani 70'K 'sa'10Wko: taďy nukr' zdráždí“'ne

bude. Dále se rafinerie uanesly, že dle možnosti
připraví dalších 5*/, bílého -cukru a -rovněž ho
ughovají až do nové sklizně pro domácí spp
třebu, aby tek byly. dostatečnézásoby oukru
při nastávající potřebě cukru pro míchánf mouky
na pečení s cukrem. ©

Omezený osev cukrovky. V kruzích od
počítá se už s. obimezeným setimborných

krovky bude omezeno asi o 20—259,. Ceny
obilí jsou tak vysoké, že pobídka k setí obi
bude větší než kdykoliv jindy.

Na podporu chudého lidu. Starosta Vídně

v obvodu města ladem ležící zužitkovány byly.
osetím zeleninou a brambory, čímž se značně

přispěje k zásobování zejména chudého obyvaa.
Zabavení kovů v Rakousku. Vydánajsou

tři ministerská nařízení, kterými se upravuje
povinnost ohlásiti zásoby určitých kovů a jich
směsí — kroměželeza (totiž hliníku, antimonu,
olova, mědi, mosazi, niklu, cínu, směsí z cínu
atd. v nezpracovaném stavu; dále rud předcho
zích výrobků, desk, ploten, plechů, tyčí, rour, :
drátu, starého materiálu, bílého plechu atd.:

pro účely vojenské správy a konečně přesněvymezují podmínky, za kterých dopouští se
osobám soukromým volně naložiti s určitým
množstvím těchto kovů.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvoS r. 0.vHňadolKrál..Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. — ;
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej-;

výhodnějších. Vkusné střádanky. |

OěkanskýchrámvNěm.Brodě.
NapsalV. Fiedler.. .

JI.

l zvenčí dostalo se opravy všemu, co jí potřebova
lo. Dokončení stavby bylo slaveno 18. srpna 1709, kdy
se držívala v Něm. Brodě slavnost posvěcení chrámu. ,
Dlažba do presbytáře byla. pořízena o rok později. Ká
men na ni dal zdarma Michael Kirchner, pán na Herálci,
poněvadž dostal od děkana Seidla velmi pěkného an
glického psa, který byl opět dán darem císaři Jose
fovi L

Vydání se stavbou spojené hraženo bylo jednak
děkanem samým, jenž nejen penězi, nýbrž i stravou

duše. pro kterou výmohl děkan Seidl obratným způso
beni jí náležející, ale dotud obcí nesptacené dluhy (na «
př. z nadace Humpolecké úrok přes 30 let neodváděný).
Na co nestačily tyto zdroje příjmů, dodali dobrodinci.

po!d Kinský, farář haberský, děkan počátecký Kotlas, |

ho, bylo všecko do poslední cihly, latě a dovozu za
placeno. Připomenouti dlužno, že | robotníkům byla
denní mzda vyplácena, v kteréžto záležitosti pomáhal |
děkanovi měšťan Profin. |

Při ce'é stavbě“ nepřihodilo se žádné neštěstí. Ko- |
pule byla o sobě vysoká 8.85 m, široká 11.7 m. Zvenčí ;
od střechy ke kříží měřila 23m. Nynější kopule po-|

chází z r. 1911, ježto svrchu uvedená vzala za své vi- |
nou nedbalého krytí z r. 1894. Uvnitř kopule byla sice
ponechána galerie, ale dvě velká okna by'a zazděna, |
takže nyní je vyskleno jen pět. Poněvadž lucerna ne- ;
byla uvnitř s prostcrem kopule spojena, jak bývalo a
zvenčí vížka nad lucernou nemá té lehkosti jako prve,

nebylo plně dosaženo bývalé eleganceani uvnitř ani|
zevně. Kdy byl na věži zřízen byt pro hlásného a po
staven přístavek se šnekem vedoucím k tomu bytu, |

kdy dána na věž střecha čtyřboká s kucernou v podobě |
|

Seidla, neboť dvouhlavý orel nad bání věže byl čá
sti znaku jeho, jejž dosud spatřujeme nad vchodemz
presbytáře do sakristie. Výška věže až k orlu obnáší
51 m

Ze čtyř kaplí při chrámu Matky Boží Nanebevzaté 
dvě jsou na severní straně lodi, dvě v průčelí vedle
hlavního oltáře vhodně umístěny..Tři z těchto kaplí i:
s přístavkem před hlavním vchodem a oběma schodišti .
na kůry vzaly původ v prvních letech století XVIIL,
kdežto jediná kaple Lewenfelská sahá půvódem do r.
1656—7. Založena by'a pod titulem kaple Všech Sva
tých s oltářem sv. Jana Křtitele Janem Jindřichem star
čím z Lewenfelst a byla vlastně hrobkou rodu jeho. R.
1790 dal děkan Stejskal oltář sv. Jana Křtitele odstra
niti a na místo jeho postaviti oltář sv. Barbory ze zru
šené kaple světice téhož jména. Nad tabernakujem za
věšený obraz znázorňuje uvítání sv. mučednice v ne
besich. Rám ozdoben jest řezbou a třemi anděly. Po
stranách svatostánku jsou dva“andělé klanějicí se. —
Cemý obraz sv. Jana Křtitele, zbavený rámu, ponechán
jest osudu v předsíni děkanství. Kaple Lewenfelská —
v přítomnédobě sv. Barbory zvaná — jakož | jedno
ducho mříží uzavřený vchod její vyzdobeny sou vkas

rámu na stropě se nezáchóvší. V této kapli bývají v

době vánoční jesličky, na Zelený čtvrtek Ue
zahrada.: '

epištolní straně hlavního oltáře byly postaveny r. 1702.
Sv. Ondřej byl v Německém Brodě ods dávna upřímně
ctěn a za prvního ochránce města zvolen, poněvadž, v
den jeho památky přestala v Něm. Brodě morová rána.
Není vyloučeno, že oltář v kapli se nalézající jest star
ším kaple samé, o níž neznámo, kdo hradil náklad na
Stavbu její. Podnes každoročně dme 30. listopadu slou
ženy bývají děkovné služby Boží v kapli svatoondřej
ské v uznání velikého svrchu uvedeného dobrodiné.
Oltář sv. Ondřeje, zdobený čtyřmi sloupy a sochou sv.

Rosalie, byl r. 1918 opraven ze zvláštního daru, po
skytmitého Jeho Veličenstvem efsařem Františkem Jo
sefem I. Zde jest pohřben důstojný nástupce Seidiův,
děkan Schalfer. ,

O kapli sv. Mikuláše víme, že ji zřídil brodský pri
mátor Mikuláš Skřivánek. Bohužel při poslední opravě
děk. chrámu byl oltář sv. Mikuláše vyzdvižen a ve zdi
prolámány dvéře, kterými se sice uechodí, ale citelně
táhne. O'tář, rozmnoživ v městském museu spoustu ko
stelních předmětů, čeká, bude-li kdy zase svým stínem
krýti tělesné pozůstatky děkana dra Jana Seidla, který
v kapli sv. Mikuláše »jacet et tacet« — leží a mkí —
jak, ne bez významu, hlásá prostinký epitaf. V kapli sv.
Mikuláše býval druhdy strojen Boží hrob, kdežto nyní
se tak děje v kapli sv.-ondřejské. :

Nejposléze došlo k stavbě kaple sv. Jana Nep. R.
1708 obdržel děkan dr. Seidl od 70 brodských občanů
peníze, jako dík za dosažení jistých výhod od císaře
Josefa I.. aby na způsob kaple sv. Jana Křtitele (Le
wenfelské) postavil se strany sakristie kapli ke cti sv.
Floriána, sv. Jana Nep. a 14 sv. pomocníků. Ale stavba
vyžadova'a 'většího nákladu, než obnášel onen dar. I
byl schodek vyrovnán jednak příspěvky literátského
kůru a děk. Seidla. jednak ze jmění kostela. Na oltáři,
hrubší práce z r. 1718, umístěn obraz sv. Jana Nep:,
před kterým již r. 1703 konány pobožnosti ke cti téhož
světce. Sv. Jan tu stojí v úboru kanovnickém s ruka
ma i očima vzhůru pozdviženýma při psacím stožku, na
němž je úřední listina a otevřená kniha s nápisem: »In
vita difficillimum tacere, auae dicenda non sunt= (>V
životě jest nejnesnadnějším zamičeti, co se řící nemá“).
V pozadí zříme kříž a níže svržení sv. Jana do Vltavy.
Kolem jsou v oválových, jednoduchých rámcích obrazy
14 sv. pomocníků: sv. Jiří, mučedníka — Blažeje, bi
skupa a mučedníka — Erasma, biskupa a mučedníka —

Krištofa, mučedníka — Diviše, biskupa a mučedníka —
Cyriaka, mučedníka — Jilí, opata — Acháce, vojína a
mučedníka — Eustacha, mučedníka — Markéty, panny
a mučednice — Kateřiny, panny a mučednice — Barbo
ry, panny a mučednice. —Zbývající prázdné místo jest
vyplněno deseti andílky a dvěma relikviáři. Za mensou
oltářní stojí skříň s ostatky sv. Floriána, druhého pa
trona král. města. Něm. Brodu. Je to jemná práce fez

ta, ozdobená čtyřmi klečícími andílky a soškou sv. Flo
riána, jemůž po jedné i druhé straně stojí mali andělíčci,

s ostatky světcovými nesena náměstím ve slavném prů

zevnějškem kapti Lewenfelské. Kaple sama nevyniká
sice ladností své sousedky, nicméně jest vzácným a vý
mluvným svědkem, že jako jinde, podobně i v Něm.
Brodě byl Jan Nep. dávno ctěn, než byl formálně za
blahoslavence 4 svatého prohlášen.

pro duchovnísprávu polských
uprchlíkůa homiletic.iteratúru
pro dobupostní

dodá ochotně

v Hradci Králové Adalbertiniim.

Besicika.
Malý kaprál. .

Věděl sám Napoleon dobře, že tak jmenu
je ho vojsko pro malou jeho postavu, že však v
tomto názvisku skryta je velká obliba, keré se
těší u vojáků vůbec. Literatura Napoleonskájest
úžasné obsáhlosti, o žádném člověku nebylo na
psáno tolik knih.

Vezměte však- kterýkoliv životopis Napo

zelný takřka vliv a prestyž slova a pohledu
Napoleonova na jeho okolí. Kniha »Napoléon

se také tímto psyohologickým problémem. By.
Napoleon malým kaprálem, ale. duohem veliko
myslným.

místa

teli a přezírá je; jedna i druhá odp ]
velikomyslnost.,dovede.: sap>mínati,„petivnéasahrnouti přísaí a nedbati ani možů ho novdě
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ku. A v tom naobází psychologieklíč sepoňK
částečnému objasnění. Zdeněkolik obrázků ze
smíněnéknihy. ©“ —. |

Před sňatkem s Josefinou číhil Napoleon
e ní několiknávštěv; tehdáž byl generálem bež

urč tého veňí, v příkazností. Oba navětíví
též notáře Raguideau, který byl právním rád
cem Josefimy; tato téže se ho na jeho názor na
toto manželství, »Ah«, praví muž zákona, »vzíti
si generála, který nemá leč čepici a Šavli! M

generála beze jména abez budoucnosti!
Lépe vzíti si nějakého dodavatelé c —--——

. Napoleon žaslechl tato slóva, čekaje v před
síni; neřekl však nikdy ani slova. Vytrestal jej
však po osmiletech -jako císař v předvečer své
korunovace. Dává si zavolati dobrého tohnto
muže do Tuilerří a wykazuje mu jedno z před

korunovaci, aby dobře viděl, kam to přivedl
malý generál beze jména a bez budoucnosti.

Př poslední výpravě do Italie vyslalo di
rektorium generála Clarke k Napoleonovi jako
tajného pozorovatele jeho Napoleon měl úplnou
snámost tohototajného úkolu, nemstil se však
generálu, který se podvolil této službě vyzvě.
dačské. Naopuk, jmenoval jej později vyslanoem,
pak guvernérem ve Vídni, v Berlíně, ministrem
války a vévodou de Feltre, a jeho doeru při
eňatku opatřil věnem. E

Za pobytu v Egyptě generál Davout se
spojuje se všemi, kdož jsou nepřátelského smýš
lení proti Bonapartoví. Císař projevuj- mu svou
přízeň, činí jej posléze princem z Eckmuhlu a
vévodou z Averstadtu. Dramatik Josef Chénier
psal ostře proti olsaři, nicméně stává ee gene
rálním inspektorem při universitě císařské, Na
poleon zaplatil mu jeho dluhy a vykázalpensi.

Historie s Bernadottem je přímo typická.

tím více, vida jeho úspěchy. Paní de Štačl,
Fouché, Chateaubriand, Thibeaudeau, B'gnou,
Marmont, Savary, Marbot, všichni dosvědčují, že
ve všech spiknutích měl Bernadotte vždy race.
A přece císař činí jej prvním maršálkem, prin
cem de Ponte-Corvo a dopřává mu báječných
dotací. Bemmadotte pojal za choť slečnu Désirée
Clery, sestru Julie, manželky Josefa, bratra Na
polevnova. Svého času pomýšlel sám-Napoleon
na sňatek s Dósirée, avšak sešlo z toho. Kdyby
byl chtěl své nelibostí dáti průchod, nebyl by
zajisté Bernadotta stále vyznamenával 8 DOVY-:
šoval a tak umožnil, by Bernadotle zasédl na
švédský trůn. Ovšem byl by jinak ušetřil sobě
zkušenost černého nevděku a Francii potupu,
viděti jednoho svého syna, Bernadotta, bojovati
v předních řadách nepřátel francouzských.

"9 Generál Solignao zpronevěřil při armádě
ne méně než šest milionů. Napoleonpíše ke
komandu: »Sesadil jsem generála Solignaca.
Oznámíte mu jeho sesazení a naznačíte mu, že
císař, jenž nechce užíti přemíry přísnosti, ne

půjde dále, jestližeudaný obnos zplna bude narazen pokladně armádní, Jestliže však generál
Solignao váhá tak učiniti, bude postaven před
vojenskou komisi jako zpronevěřitel peněz urče
ných k udržování a odměňování vojska.. .«
A generálu se do restituce asi nechtělo, neboť
muse! Napoleon třikráte psáti, než k tomu do
šlo. A nutno dodati: R. 18156byl generál Solig

na rm z prvních,který vkomořerepresentantů žádal sesazení císařovo!
R. 1809 byl komandaňtem armády v Por

fantasie státi se králem této země. O ové vůli
svolal v Oportu shromáždění, které by pronealo
abdikaci rodu Braganza a žádalo od císaře no
vého vladaře; domníval se, že volba nemůže
padnouti leč na něbo.

-Nejmenší následek toho zajisté bylo by
tříštění vojenských sil na prospěch nepřítelův.
Napoleon, čině ostré představy Soultovi, končí
svůj dopis: »Jea na vážkách dlouhou dobu, jaké
stanovisko mám zaujmouti, rozhodl jsem se ko
nečně při náklonnosti, kterou k vám pooiťuji a
při vzpomínce vašich služeb u Slavkova i jinde
vykonaných: zapomenu na to, 00 86 stalo, oče
kávám, že sloužiti budete dále a svěřují vám

místo prvního generála při mé armádě veŠpanělsku.«

provinění zajisté velice osudné. Napoleon pí
o tom Eugenovi: »Pobočník Bataille ztratil mé
rozkazy, zasluhuje potrestání; vsaďte jej na ně
kolik dnído vězení. Pobočník může stratiti na
pochodu své kalhoty, ale nemá stratiti své pá
píry a svou šavli«

-“ Kaprál Bernaudat, udatný jinak chlapík
vyznamenaný křížem, oddával se přes příliš
itkům vína.' Napoleon dověděv se o tor,

piše: »Napište kaprálu Bernaudatovi, af nepije
aať se chová lépe. Zdáse mi, že mu byl

křiž pro jeho statečnost. Není potřebí mu jej“opět bráti, protože-miluje víno. Ať však uváší,
"uváděti se do: stávu, který zhe

Bélime byl sekretářem ministra války Clar

T av dr
—— +



volil si milý Bélime za zády N
vzíti s jeho tabatěrky malý šňupeček..Na
leon však postřehl krádež odrazem v sroadie,:
rychle we obrátil, vzal tabatěrku a podalji u

leknutému sekretýři se slovy: »Vezrmětésl ji,
pró nás oba je malá« A -diktoval dále.
7 Za mécestyv Givete(městečkovdepart:
Ardennen) — píše Napoleon — »pracovalo od
dělení anglických zajatoů na anovuzřízení visu
tého mostu. Mezinimi pozoroval jsem horlivost
a činnost osmi neb deaíti zvlášť, kteří ;vrhll se
se do člunu umožniti dílo mostu. Dejte rozkaz
sestaviti seznam desíti oněch mužů, kteří se nej
více vyznamenali, nechť jsou znova oblečení,
každý obdrží pět napoleonův a cestovní pas pro:
Morlaix, zdo budou odevzdání dopravnímu úřa
du; nechť se jim ožnámí také důvod jejich pro
puštění na svobodu .. .c
"Roku 1806 byl usvědčenv Berlíněkníže.
Hatzfeld na základě vlastního listu z vyzvědač
ství a měl býti vojenským soudem odsouzen k
smrti. Několik hodin před rozsudkem podařilo
se kněžně Hatzfeldové dostati se až k Napole
onovi. Když jí Napoleon ukázal líst jejího man
žela, pravila vzlykajíc: »Ano, je to jeho písmo.«
Napoleon vida její zlomenou duši, dává se po
hnouti s praví jí: »Nuže dobře, madame, hoďte
tento list do ohně, nebudu míti s dostatek dů
kazů pak ztrestati vašeho manžela. Kněžna

novými:

— a kníže býval by ztracen.

k svému policejnímu ministru Fouchérovi, který
takřka vždy byl hotov státi sb nástrojem k pádu
svého velitele. Vévoda de Vicence di: »Fopohé
byl jednou z velkých ohyb Napoleonových.«

R. 1800 stojí Fouché (jako policejní mi
nistr) v čele strany, která čeká na porážku Na
poleonovu v Italii, aby se bo Francie zbavila.
R.'1804 dle Bourienna Fouché sám podporuje
spiklence. R. 1810 posílá Fouché pod záminkou
mírového jednání sám o své újmě splnomooněn
ce do Londýna. Tentokráte míra už 80dovršila.
Napoleon sesadil ministra, tento prohlještě včas
do Toskánska, Uprošen později svou sestrou
Elisou, dovoluje Napoleon Fouché-ovi usaditi se
v Aix, později ve Ferridres. Na přímluvu Duro
covu smí se objeviti opět u dvora a vstoupiti
jako člen do senátu. R. 1813 stává se guverné
rem v Ilyrii. Fouché pohne pozdějiMurata, aby

návratu z Elby Napoleon vždy ještě důvěřivý,
jmenuje ho znova ministrem policie. Konečně
shledáváme se s Fouchém v čele prozatímní
vlády, zuřivě žádající abdikaci císařovu.To byla
odměna ashorivavosti a velikomyslnosti Na
poleonovy!

i Marmont dí o
Napoleonu: »Příroda dala mu srdce plné uzna
Josti a blahovůle.« Kníže Metternich praví ve
svých mémoirech: »V životě soukromém byl
laskavý a jeho shovívavost šla Často až k ala
bosti.« Jak jinsk dala by se vyložiti obliba jeho
u většiny francouzského národa ? Vzpomeňte na.
jeho návrat z Elby do Francie. Přichází s hrat
ou lidí a bez jediné rány z děla, s nadšením

všude vílán a v triumfu, zmocňuje se opět své

po ný oněhož svrhnoutipo maléhoaprála dakáz.lapouze spojená Evropa!
P * P » A. V.Chodovický.

200lelé jubileum v Mal. Sva
loňovicích dochází oblibya porozumění
v celém .okoli. Svátek Hromnic již ráno,
a „zejména odpoledne, svolal k jubilejní
slavnosti četná sta ctitelů radostné Matky
Boži Svatoňovické.

Cirkevní věstník.
Upozornění. Kniha již loni ohlášená (»Do

předhusitská a husitaká«) bude sezasílatí
dpp. subskribentům ještě příští týden.Připomí
náme, še jiným nelze zasílati za cenu při sub
ekripci stanovenou; jak již rozměr spisu avědčí
(428 stran), stanovena cena subekribujícímpod
cenu výrobní. — Družst. knihkupeotví v Hradci
Králové. — o je

Kostel neb oltářní obraz zdarma, pouze
za náhradu režijních výloh, vymalujév roce
1915 nebo 1916 katolický akademický malíř a

ropagátor umění církevního, jenš vyzdobil ně
kohikohrámů Jeho Apoštol. Veličenstva a Jeho
sofénř.Výsosti arcivévody Eugena. Také by re

ba

M

:posílán- do Tuilerií proroz
Napolenu ktověl ehodě pokojema nesháruje

"en Jé po XXIL vycházívěrný a spolehli

draholsnel anablní“ zanedvošnév roes« 2 . —

p a1a : 1
elrkovním. »Kazatel« nastu
ve -saamení shomiliex,vádyt všude ze:volá.

broušené při:
ného Ooetka. Jsou to pravé pertíhs bolestně sesvitu vědnéhosvětla , Válečná
dotýká
razně na srdce naše. Kristus a válka. Matka a
válka. Jsou to promluvy nanejvýš časové.Exborty
středoškolské v. rámci apologetickém podává
»Kazatele 1. O významu náboženství. 2. Jest:
nad tebou nekonečný Bůh. 5. Nezapomeň, že
jsi stvořen pro věčnost. — Pro rok 1915 skýtá:
»Kazatelevelmičasovoupřednášku:Husa jeho

erger, knikkup=o-a nakladatel v Olomouci.
——p=

Výborová schůze
Polit. družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana N. v Hradel Králové
bude

ve čtvrtek dne 18.února 1915,©2.
hodině odpolední

v diecesňím
. kova tři

Dr. Frant.Reyl,
jednatel.

Zprávy organisační:
a spolkové.

Třináctá valná hromada křesť. sociál.
spolku paní a dívek „Anežka“ odbývánabyla
dne 17. ledna v horním sále Adalbertina. Po
hnutá doba nynější zavinila asi také, že účast
členek byla letos slabší než léta předešlá. Schů

omluvou churavého duchovního rádce spolku
vld. p. kanovníka dra, Reyla. Vyslovila zároveň
upřímné přání, by vzácný ten příznivec spolku,
jemuž spolek velikými díky je zavázán, brzy
zase dokonale zdráv v střed náš zavítal. Dále
rozvinula v stručném náčrtku letošní činnost:
spolku, omezenou jen letos na plnění úkolů
oharitativních, protože spolková akce byla oohro
mena válečnou dobou, v ostatních oborech ne
příznivými okolnostmi. Taktéž patronát služeb
ných dívek, jejž spolek v život uvedli, nyní ne
pracuje, postrádaje k tomu místnosti. Staré ná
vštěvnice jeho však scházejí se dobrovolně a
derou peří na podušky pro raněné vojíny. Pře

vyslechnuty se zájmem. Při provedených vol

jednohlasně zvoleny: za předsedkyni pí.R. Ji
rotková, za místopředeedkyní pí. R. Hobzková,

Ad. E:glová, za knihovní paní E. Uhrová, do
výboru pak paníZ. Rezková, J. Smolíková, A.
Rossová, Škodová, Kieslichová, slečna R. Peocol
dová; za náhradnice půní A. Pastorová, slečna
R. Pospišilová; za revisorky účtů paní Dvořáč
ková, sl. Hodková, za duchovního rádce vidp.
kanovník dr. Fr. Reyl. mW

Pro osleplé vojíny ve válce a nezaměst
mané katolické dělnictvo zaslali.na Zemský
svaz katol. Orlů v Hradci Králové: Dp. Josef
Elitzer z Ranné 18 K 50 h, dp. J. Smat, kaplan,
Uhl. Janovice 1 K, nejmenovaná z Hradce Krá

»

na Zemský svaz katol. Orlů v Hradci Králové.
Přijímá se jarní prádlo, kteró se zasílá přímo
našim katolickým vojínům do nemoenic. Staré
zlato a stříbro se vyměňujeza železné prsteny.

Všem lidem dobrévůle! Tíseň velká do
lehla v některých krajích na naše katolické
dělníotvo. Jest potřebí rychle pomocitěm, jichž
četná rodin: činí nynější drahotu v nezaměst.

citné duše o pomoo. Přispějte též našim raněným
vojínům, a zvláště těm, kteří.v boji oslepli.

Prosíme zvláště P. T.duchovenstvo a katolické
organisace o sbírky v čase velikonočním na
dárek velkonoční. Pomozte také našim
vojákům z katol. organisací prádlem jarním,
jakož i jinými potřebnýmivěomi. Bůh lať
sa vše! Příspěvky a dary (které veřejně se kvi
tají) zasílejte na Zemský Bvaz katol »Orla«

kdci Králové,nebo na Všeodborové sdru

a katol. spolkyspo

pořádají v neděli dne 16. února 1915 v sále Buče večírek za laskavéhoepoluúčinkování

4 t sl, R. Fialovy, učitelky a p. t el. B. Pinovy.z Věrnova s tímto pořadem: 1. A. M.Vy

PO



„prosbaZpíváal R.Plalova.4.
v trudných dobách.« Přednáška p. řiď. V, Špač

prárdem ki ..G, Braga: Legenda. Píseň:6Pi nkova, sl. Svobodova a p. K. Pošmourný. 6.
K. Macan: Přijď k nám. Zpívá sl. R Fialova.
2 B,Chopin,VI.Hornov:»Vhospůdce.«Melo

- drám. S1."B. Pinkova a.sl, M, Polákova. 8: A.
Vrchlický: Česká legenda vánnění. Recitace sl.

"Pialovy. 9. A. Romberger: »Malá symfonie.«
Hrají klavír, 2 housle, a 6 malých nástrojů, 10.
Z libických písní: Mézlnté radiče. Zpívá sl. R.
Fialova. Mezi jednotlivými čísly hraje sóxtett.

„"Pytupné 50 haléřů, v předprodeji 40 haléřů. Za
čátek určitě v 7 hodin večer. Přeplatky budou
s díkem kvitovány= = n

: Královéhradeckou bankovníjednotu vHradci

sbchodech bankovních a uhelných. Podporujte
"při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

== = === -a
„5 Zprávy m
>. anistnía z kraje.
um- Pebožnest na vyprošení míru. "Svatým

"v+Otcem Benediktem XV, nařízená pobožnost tato
konala se v neděli dno 7. února v kathedrálním

, chrámu Páně slavnostním způsobem. O 10. h.
sloužil za asistence kathedrální kapituly J. E.

, nejdůstojnější arcipastýř pontifikální mši svatou,
"jíš súčastnili se četní zástupoové úřadů, vojen
. ské posádky, rady městské, biskupský seminář

a množství pobožného lidu. — Po měl sv. vy
stavena byla Nejsv. Svátost Oltářní, před níž
zapěn žalm »Minerere« a vykonánamodlitba za
mír. Odpoledne byl J. E. nejdp. biskup přítomen
nešporám a růženci, načež se pomodlil za úča
sti četného lidu a kleru modlitbu za mír Sv.

-Oteem Benediktem XV. složenou, vykonal po
' božnost litanií ke Všem Svatým s modlitbami

v době soužení a zakončil výstav Nejsv. Sva
tosti. Za dopoledních služeb Božích zapěl ka

: thedrální sbor s doprovodem orchestru a varhan
-nové krásné »Ecce eacerd:s magnus« složené
p. dómským kapelníkem Wůinechem za řízení
téhož a záslužného účinkovaní vojenské hudby.

-Při pontifikalní mši sv. provedli titíž účinkující
zdárně instrumentální měi Greithovu s vložkou
zpívanou pí. podpluk. Kořínkovou. Ná školách
středních a městských pobožnost za mír vyko
nali katecheté přřdopoledních službách božích
v jednotlivých ústavech. m.—

Schůze městské rady, dne 8. února, Vza
ty byly na vědomí: Dopis Svazu českých měst
v Praze, ohledně výroby siranu amonatého v

pnámé Plzeňské. — Zpráva technické kancefe ohledně pohonu na elektrických drahách
mocí akkumulátorů. —Výměr o. k. místodr.

itelství v Praze, kterým ozoamuje, že námitky
pí. A. Korbelové, majitelky mlýna v Malšovi

- olch, podané do úpravy řeky Orlice v trati Hra
deoKrálové—Malšovicev km.08£—26byly
zamítnuty. — ©Výměr 'e. k. místodržitelství v

Praze. že poskytnut byl meliorační příspěvek
K 375— panu V. Bartošovi, rolníku ve Svi
narech. — Předložena byla městské radě pra

>vidla o -vybírání dávky z piva, z vína a z liho
„Vin, opatřené schvalovací doložkou Zemské správ
ní komise“— Sližnost Spolku majitelů domů v

"Hradci Králové do sohváleného obeoního roz
-počtuna rok1916:aepředložís0zprávoudkres
nímu výboru. 3

V příčině Záložního úvěrního VE
dotazovali se interesénti nédučkavě, jak se ža

-ohovají po konstatování ztráty 26 milionů 6. k.
-úřády. Nutno vkladatele upokojiti aspoň etruč
ným oznániením, že o; k. soudní orgány jénu na

.bdělé stráži. Dochází zvěst, že trestní vyšetřo
Váníjižzapočalo© 1
„© Skon hrdiny, Došla soukromá ápráva, že

ma poli oti a slávy padl na soverním bojišti šlo
ehetný p. Kořínek, praporčík, syn. obecné váže
ného p. ředitele zdejšího ©. k. gymnasia. Tato
zvěst vzbudila velice živou účast ve všech kru

-ších hradeckých. Panu řediteli přiztrátě tak ve
liké jest útěchou poznání, jak vřelé lásoe se
těší v Hradci celá jeho rodina a jak s upřím
ným soucitem sdílí zdejší obyvatelstvo její zá

:Pmutek.
Mladý život skosen. Dne 10.února zem

řel zbožný ch>vanec Borromaea, svědomitý žák
V. třídy o. k. gymnasia Jan Pořiz, rodem z N.

"Studence u Chotěboře,nedukončiv ještě 17.rok
svého- nadějného života. Posilněn byl,na cestu
do věčného klidu zbožným přijetím sv. ovátistí.

«Pohřeb koná se v sobotu 13, t. m. o 2. hodině
odpol. z kaple zdejší nemocnicena hřbitovpou
chovský. Odpoělv-j v, pokoji!

Nové zdražení. Právovarní měšťanstvo v
„Hradci Králové oznamuje hostinským, že od
10 £ m. počítá pivo sudové o 8 K dráže (l hl
ležáku za 28 K, výčepného 21K, granátu 27K).
Dosavadní bonifikaoď zůstanou v platnosti, avšak

«budou účtovány se starých oeů, jelikož esny

'

+

| , Pivo lahvosvýšené se povašují za:
—- Zavé se zdražuje o 4 hal na litrové láhvi.

váech pivovarských potřeb:

dru Jos. Doubravovi za udělenou nám peněžitou podpo

ru k přilepšení v nemoci, ctihodným školským sestrám
zdejšího dívčího pensionátu císaře Františka Josefa L
2a.darování mnoha lahví dobrého vína a koňaku. Ctihod
né sestře Věnceslavě' jako zdejší ošetřovatelco“ vzdá
váme rovněž uctivý dík za svědomité rozdělování těch
to Jí svěřených darů a za její péči. Opakujeme ještě jed

Žapinť Pán Bůh! —Vúšční těžce nemocní vojími v © a

k. náhradní vojenské nemocnici v obecných a měšť.
školách. |:

Návrat z

týden (3. t. m.) vrátila se šťastně do Hradce z
Ouiberonu (na západním pobřeží Francie) přes
Paříž, Bern, Čuryeha Solnohradsko,SI. počne
od 16. t. měs, vyučovati francouzštině a něm
čině. Přihlášky možno učiniti denně v Dlouhé

Z činnosti Okresní Jednoty živnosten
ro správní okres Hra

dec Králové za rok 1914.Pozoruhodnýkrok
v otázce zájmové svépomocí úvěrové učinila
Okresní Jednota založeňím Živnostenského úvěr
ního družstva, z. s. e r. o. v Hradci Králové,

jehož ustavující valná hromada byla po nékolia přípravných poradách konána 10. května.
Stejné družstvo založeno bylo Okresní Jednotou
též v Kuklenách. S vypuknutím válby změnila
se ovšem podstatně působnost Okresní Jednoty;
směřovala nadále vždy více jen k jskémus také
mus obmezení nezaměstnanosti. V ohledu tom
starala se Okresní Jednota společně s Obchodní,
Živnastenskou a průmyslovou ústřednou králo
véhradeckou především o to, aby členským apo
lečenstvům přidělen byl přiměřený podíl na
maloživnostenských dodávkách vojenských, oož
zdařilo se dosti brzyv oboru obuvnickém a z
části i truhlářekém a po delší době krejšovekém.
K popudu Okreaní Jednoty svolání členové apo
lečenstev dne 17. srpna za účelem založení Do
dávkového družstva krejčovského, z. s. 8 r. o.

38 zájemníků ze všech téměř obcí politického
okresu královéhradeckého. Probrány v obsáhlé
debatě důvody pro založení svépomocného druž
stva krojčvského svěd'ící a usneseno jedno
myslně družstvo založiti. Ihned pak přihlásilo
se do družstva 29 členů. Když byly schváleny
Okresní Jednotou navržené stanovy, provedena
volba představenstva. Okresní. Jedn sta se snažila
opatřiti veřejné dodávky a práce též pro jiné
obory řemeslné, zejména pro živnosti stavební.
Okresní Jednota odporučila též členským spo
lečenstvům. všeobecnou podporu pomocné akce
válečné a vyzvala je též k účinnému osvědčení
stavovské solidarity. Také lonš podávala Okres
ní Jednota různá vyjádření a dobrá zdání úřa
dům státním a samosprávným, a zakročila při
různých příležitostech někol:kráte — a.to zvlá
ště v daňových záležitostech — o své újmě ve
prospěch zájmů maloživnostenských. Zejména
doporučeno bylo upolečenstvům zvláštním oběž

slu cís. nař. z 19. říjoa 1914 č. 203 ř z. žádali
o slevu,- resp. odepsání všeobecné daně výděl
kové.. Okresní Jednota za nejnepříznivějších.o
kolností a s pranepatrnými prostředky dosáhla
slušných poměrně výsledků. Zajisté tedy-Wůčast
něná představenstva budou výborů i radále ra
dou a činem nápom-cna u

Záložna v Hradci Králové bude konatí
valnou hromadu v neději. dne.7, březnat r.o

Seznam cen na týdenním trhu.v Hradci
Králové dne 6. února 1915 1 hl: vikvé K 20—
až 30' , hrachu 80— až 100—, čočky 100 —
až 140—, jahel 70— až 73—, krup 60— až

—, brambor 6-—, máku 52 — až 60 —,cibule
"—; 1 g: jetelového semínka červeného 160—

až 220-—,žitných otrub 26: , pšeničných otrub
20—; 1 kg: másla č-rstvého 3-— až 3-60,sádla
vepřového 8 - áž 8-20, tvarohu 036 až 040;
1 vejce 0-10 až 01!; 1 kopa: kapusty 3— až
b-—, drobné zeleniny 080 až 2—; 1 pytel
mrkve 4— až 5 —, jablek 16.— až 24 —

Na týdenní trh v Hradci Královédne 6.
února 1915 konaný přivezenobylo: hl vikve4,
hrachu 6, čočky
máku 67, cibule 8, brambor 56%, jablvk 1675;
kop: kapusty 10, drobné zeleniny 100; mrkve
20 pytlů; podavinčat 140 kuvů,

Viržiaky bez vnitřaich dutinek. budou
dány v téchto dnech do oběhu z toho důvodu,
rotože dovuž slámek, které jsou cizozemské
o původu, z olzozemska po čas války jest

nemožný. .
Pre kuřáky. Možnost přenesení zárodků

nakažlivých memocí obmatáváním a dutykem
zboží v prodejnách vystaveného měla za násle

«

dek zákaz vykládání potravin. důvod při

měl ©.k.ministerstvo financí k vydání řade
kterým dotýkání se cigar a cigaret v trafikách
se sapovídá. Dříve trpěný výběr cigar tímto tu
diž odpadá a musí se kupující spokojíti s dout
níky, kteró mu trafikant sám

Záložna v Hradci Králové udělí dne 25.
března t. r. požitek z nadace B. E. Tolmana,
býg. kontrolora záložny, v obnssu K 84 —, dle

| Intencí zakladatele ohudému a potřebnému čle
nu záložny. Žádosti buďtež podány do10. března
t r. v kanceláři záložny.

Pouchov. Dne 9. února bylo požehnáno
sňatku p. Josefa Čápa, rolníka na Pouchóvé, s
Mařenkou Havlíkovou ze Slezského Předměstí.
Srdečně gratulujeme!

Krvavá událost v Pileticích. O pátého
dině ranní dne 8. t m. ohromena byla. tiché
osada naše tragickou zprávou: Hostinská paní
Kalhousová úkladně zavražděna, hostinský pan
Frant. Kalhous zastřelen. Strašné divadlo, jehož
nezapomene nikdo, kdo je viděl. Na lůžku v
kaluži krve v smrtelném. zápase ležela mladá,
každým otšná paní hostinská. Kdo se dopustil
strašného zločinu? Hned ptali se lidé po muži
a on? V zamčené nálevně s proříznutým hrd
lem a prostřelenou skrání visel hostinský. Proč
dopustil se tak strašného činu, jest dosud ne
známo. Dle soudního nálezu byl zachvácen ší
lenstvím, jehož příčinou — alkoholism. Nebohá
hostinská nalézá se v nemoonici. O jejím životě
se pochybuje. Zanechal nešťastný otec po sobě
dvě dívky v stáří 7 a 4 let. Čtyřletá bude míti
smatnou vzpomínku na otce, neboť ona spala
právě s matkou. Když otec kladivem tloukl že
nu do hlavy, probudila se a křičela, ale otec
hned ji ztišil: „Nebudeš zticha,zabiju tě taky!«
Pochmurnou náladu hostinského prý zvyšovala
také ta okolnost,že měl větší obnos uložený v
»Zál. úv. ústavě,«

Třebechovice. Za dva měsíce bude tomu
rok, 00 zemská správní komise nedala místa
našemu odpůrci, ale nařídila okresnímu výboru,
aby v záležitosti stavby kaple sv. Jana zaujal
věcné stanovisko. Během této doby musela ka
tolická jednota třikráte zakročiti u okresního
výboru, až teprve 6. února t. r. dostalo se nám
vyrozumění — záporné, To nás — a každého,
kdo zná poměry — ani málo nepřekvapilo.

Ovšem bude potřebí
náležitě všecko vyložiti u zemské správní ko
mise. O to se postaráme a jeme předem pře
svědčeni, že rozhodne dle práva a spravedlnosti.

Kostelec m. Orlicí. Vzdálen své vlasti a svých mi
lujících rodičů vydechl duši svou, konaje vlasteneckou
povinnost na jižním bojišti v bitvě u Ivanjice mezi 7—

9. prosincem m. r. pan Jindřich Heintz, účetní úředník
c. k. místodržitelství a t. č. desátník pěš. plukuč. 102,
16. setnina. Členové hudebního kroužku katolické jed

„noty »Allegro« s láskou vzpomínají svého milého člena,

který vždy ochotně spoluúčinkoval,jsa milovníkema
dobrým odborníkem hudby. Též velmí ochotně pomáhal při
zpěvu a hudbě na zdejším chrámovém kůru. Čest budiž

jeho světlépamátce) Zarmouceným rodičům kéž aspoň
nepatrnou jest útěchou-soustrast všech, kteří jejich milé
ho, nadějnéhosyna znal. Slavné zádušní služby Boží
konány budou v sobotu 13.údora Lr

Dvůr Kralové m. L. »Školský Obzor«
velice se rozčilil nad čerstvým rovem -ředitele
Stuchla na. to, že jsme. stručně konstatovali:
»V.poslednich.časech zažil zesmulýmnriohotr
kých chvil. Tenitá. pouť dokonána odchodem do
věčného klidu.« Tato slova jsou prý farisejstvím,

„Mfazidejská«Obbora přý tak „vyprovokovala (!)
*k“odvetným řádkům. A hned »Škol. O« dodává,
že klidíbouři, -kde sije svár, že musí býtk
provinileo připraven na mnohou trpkou ehvíli

-atd, Tážema se: horečně rozjetého péra pisate
lova, zda Obnova těmi. řádky tvrdila opak a
zdali tedy vyvolala nějakou nutnou repliku.
Napeali jeme pouhopouhou pravdu, nerozvádě
jíoe, z jakých příčin a od koho trpěl. Že se 0,
pověstné afóře »pealo po celých Uechách«, to
jest zoela vysvětlitelno; vždyť jisté kruhy se
vždy postarají o důkladné rozslapání, hodí-li se
to k jejich účelu. Zato však tytéž kruhy velice
nápadně zmlikly, když sebovraždou skončil utrá
pený učitel z Pardubska, protože-ho nedohnal
k zoufalství kruhy konservativní. Ale psala-li
Obnova zcela správně -o „utrpení Stuchlově
(vždyť přece hořké chvíle řediteli ukrátili život),
uveřejnila jiš dávno před tím dopis na obranu
žalobců Stuchlových To snad bylo také nějaké
farisejství? Proto jest nejlépe nechat už aspoň
mrtvolu napokoji, jestliže řádky naše nikomu
neubližova'y a ublížiti nechtěly.

Radosti světa neznají ubohé dívky v Ú

šlechetní dobrodinci, svým dárkem! Adm.t.
(příspěvky. přijímáa urežejší1 ké



Cennou četbu
poskytují

"publikace „KnihovnyObnovy“
Mímo Jiné vyšty tyto spisy:

Brodský Boh., Naši přátelé. Str. 100. Cena 60 h.

Brn 'Ed., Dech katol, obmovy.Str.'722. Cena4K '
Brynych Ed. Kříže a kalichy.Str. 439.Cena 2K.

Brynych Ed, Štít víry, 2. vyd. Stř. 108. Cenasníž. 50h.

t Mimra Fr., Obrázky -ze smíšenéosady >Řada L
"6 18 Čen- k. —RadI Št. 40 LCe, na 2

AWovotnýDr. Jos, Člověk bez svobodné vůle?:5.Str. 256. Cena K 3.20.

An Dr. Jos, ladex a věda.Str. 210.Cena"K240.
Novotný Dr. Jos., Spiritismus zdokonalenímkřesťamstvíP?Str. 259.CenáK260.

Hovotý Dr. Jos., Světem k Bohu. Str.468.Ceha6
PečinkováB., Žemy.Str.160.CenaK2.30.

Reyi'Dr. Fr, kótysocliní podá. Str.320.Ce“»na 3 i

Reyl Dr. Fr.. Jádro křesťanské sociologie. Str.7 364. Cena 5 K.

Řezníček Dr. V. Královéhradecké vzpomínky.Str. 200. Cena K 1.4.

Sahula Jiří, Karel IV. jakokřesťan a vlastemec.
Str. 488. Cena 3 K.

Sahula Jiří, Rozmarné příhody. Řada II. Str. 320.
Cena K 1.80. — Řada III. Str. 384. Cena
K 3.20.

Sahula Jiří, Doba předhusitská a husitská. Str.
428. Cena brož. výt. K 1.60, váz. výt. K 2.60.

Objednávky vyřizuje

Oružst. knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Králové Adalbertinum.

PEPELEKTTUFYT
Veledůstojnémn

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
rečiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance,kalichy,
olbáře,nádobky,paténky, pacifikály,

aviony.| lampy, aditelnice, kropenkyatd. své vlssiní výroby, předpisům

oirkevním vyhovujicí Staré"předopravuje v původníintenci a
volní zlatí a stříbřínebo proti do

platko za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkreay zasílá nau
kázku franko bez závaznovii:koúpě“

Sklad stříbrných klenotů, jako: řetězů,
S rý vejaOrotýmků,náauúáramkůatd.4 Notářaké

Protomy,: tabojěrky, jídelnínáčiní :sesthihra pravéhopř Je „adč všdy, na;akladě,

"Stare olato, stPbro a črehokamy bepuje 50 nojvyěšísamy

k T kK, bo

"+ odbor pro
vedeníahoto

| vuje a dodává

Er, U: aUhlíř,ala
vZroboené uHradcePote

od 1

[ . ň

—

Jest -ehled

které porolání do řádn mají a výchově a ošetřování
osifelých dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť
se obrátí s dotazem stran přijmutí na představenou
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Průběh války.
Bojiště východní. Boje karpatské upoutá

vají na obou válčících stranách plnou pozornost.
Rakouská válečná akce v Karpatech krok za
krokem se soustavně rozvíjela a nejdále pronikla

v Bukovině, kde postupujícíoddílydon BSeretu, jiné rakouské síly, operující proti Haliči,
dostaly se až k Viznici (okres. město bukovin
ské na hranici haličské, jižně od Kolomyje) a
k sousedním haličským Kutům a Kosovu, jednak
k Delatynu(na řece Prutu, asi 20 km na západ
od Kolomyje) a obsadily i Nádvornou (85 km
me jih od Štanislavě); Rusové ustupují ke Sta
mislavi, jež jest důležité místo železniční a má
přímé spojení na Lvov. V úseku dukelském
prudce útočili Rusové, naši věak přešli k proti
útoku, zahnali Rusy (sibiřské vojsko) se dvou
výšin a zmocnili se vesnice u Vizkóze. Rovněž
úspěšný byl boj ve středních lesních Karpatech.
V těchto posledních bojích karpatských zajato
už na 29.000 Rusů. — Také třetí ruská výprava
do Východních Prus se nezdařila. Rusové chtěli
totiž vpadnouti v týl německé frontě, jež stála
ed Tylže na jih k Mazurským jezerům; byli
však překvapení velkým německým vojskem,
před nímž museli ustoupiti. — V Polsku na
pravé straně Visly překročilo vojsko německé
dolní Skrvu (Skrva vlévá se mezi Plockem a
Wloclavkem na pravém břehu do Visly). —
Vrchní armádní velení rakousko-uherské ohla
čuje, že ruští vojínové, aby oklamali naše, uží
vají rakousko-uherských stejnokrojů a přepadají
naše menší oddíly. V karpatských bojích stalo
se, že celý ruský prapor v rakousko-uherských
stejnokrojích přešel k útoku; byl však rozehnán
a většinou zajat. Takoví zajatci budou i napříště
ekamžitě souzeni dle stanného práva. — ÚUně
kolika nedávno zajatých Rusů byly nalezeny
masky tištěné letáky, vyzývající ke vzpouře proti
caru a generálům. Nyní však ruský generální
štáb prohlašuje, že Rakousko-Uhersko dalo tyto

muským vojskem. Vůči tomuto prolhanému tvr
mení oznamuje se z válečného tiskového stanu,
e právě z ruské strany od počátku války pro
vosuje se vůči nám zcela otevřené podněcování
ke vzpouře nejrůznějším způsobem, — Následník
twůnu arcikníže Karel František Josef navštívil
we dnech právě minulých na bojišti armádu
Bóhm Ermoliho a armádu Danklovu. —. Císař

gen odebral se opět na východní bojiště. —řední zpráva ze dne 16.února sděluje, že čára
Seretu byla překročena a Rusové zatlačeni
k Prutu. Jižněod Kolomyje, kde se rozvinuly
větší boje, zajato přes 500 Rusů. Celkové ztráty
Rusů v bojích na dukelské frontě odhadují se
ma 50.000 raněných a mrtvých. — Na pravém
břehu Visly obsadili Němci města Bielsk a
Plock. —V devitidenní bitvě v Mazursku jsou

VHradci Králově, dne 19. úňora 1915.

16. února dobyto Kolomyje, při čemž zajato
9000 Rusů, ukořistěno:několik strojních pušek a

dvě děla. — V úseku karpatském až do Aroboy
JH gin trvají boje dále; zajato tu dalšícnepřátel. .

Bojiště západní. Na bojišti tomto na jed

krokem přece postupují.
Na bojišti jižním žádná změna. Nehledío

k nepatrným pohraničním bojům je klid.
Turecká válka. Turecké zprávy nanovo

prohlašují, že výzvědné turecké oddíly přes
palbu děl a strojních pušek přeplavily se přes
suezský průplav a podnikly bodákové útoky na
pancéřové vlaky, které ustoupily. — V Mezopo
tamii došlo takó ke srážce tureckého vojska
s anglickým, při čemž Angličané ustoupili. —
Sultán v provolání svém k Egypfanům ozna
muje, že armáda turecká spěchá vyprostit Egypt
z vlivu Anglie a slibuje mu svobodu.

Na moři. Vyhláška německé admirality
o blokádě vod anglických působila jak na Anglii
tak neutrály. A ozvala so především Amerika,
která dodává trojdohodě kontraband. Bez ame
rických zbraní, střeliva a zásob byla by troj
dohoda již dávno na hromadě. Zvláštními nota
mi vystupuje Amerika proti Německu a Anglii.
Anglii varuje před zneužíváním mezinárodní
vlajky, Německu hrozí — ovšem zdvořile —

oplátkou pro případ, že by ptapůe americkouloď. Přiznává mu právo prohlídky lodí, kterou
ovšem na blízku nepřítele nelze provésti. Ame
rika svými notami obrání svůj výnosný obchod

loďstvo uzavírá přístav balkánský v Dedeagači,
aby zabránilo vývozu polních plodin do Italie. —
Na ameřickou notu odpovídá vláda německá
odůvodněním svého zakročení proti Anglii pro
blašujíc zároveň, že německé ponorné čluny
dostaly rozkaz, aby se nedopouštěly násilností

roti americkým lodím obchodním, pokud je
ze jako takové poznati. Radí však americké

vládě, aby svým obchodním lodím důtklivě do
poručila, by se až do úpravy otázky vlajkové
vyhýbaly anglickému námořnímu bojišti.

Tedy naše chrabré vojsko rakouské,
v němž jest tolik Slovanů, stkvěle uhájilo a
rozhojnilo svou slávu. S pocity plnými důvěry
možno nám hleděti vstříc dokončení zápasu.
Patrno, že přispěje naší říši jen k politickému
zmohutnění. Říš rakouská nešahyne, sláva vla
sti, olsaři!

Politický přehled.
Ministerské porady. V Pošti konaly so

porady obou vlád o otázce zásobovací. Uhry se
zavázaly, že jakmile skončí soupis zásob obílí
a mouky v zemích koruny uherské právě pro

váděný, vyd hned potřebné množství Předlitavsku. Současněs ním vydán bude zákaz
posílati obilí a mouku z místa na místo bez
úředního svolení. Nato budou provedeny rekvi
sice pro města a okresy, pokud tyto o ně žá

Obnova A v Dátek v poledne.
Ročník XXL

dají. Pozoruhodno, že naše vláda musila hod
ně houževnátě vůči Uhrám hájiti stanovisko, še
není zvláštního zásobovacího území předlitav
ského a zalitavského, nýbrž že celá říše jest
jednotným zásobovacím územím.A toto správné
stanovisko vláda naše v posledních poradách
v Pešti uhájila.

Ministr dr. Koerber o svém pracovním
pregramu. Ve svém proslovu k úřednictvu pra
vil mezi jiným, že v Bosně a Hercegovině za
všech okolností bude nutno vzkřísiti daleko vi
ditelný pevný pořádek na základech pravdy a
spravedlnosti, ale za stálé ochrany nedotknutel
nosti státní autority.

Bosensko-hercegovský směm byl rozpu
štěn, ač doba mandátů vypršt teprve v červnu;
stalo se tak následkem nastoupení nového správ

ce Bosny a Heroogovin dr. Koerbera.Pruská poslanecká sněmovna sešla se
minulý týden a vyřídila rozpočet na rok 1915
a některé zákony s válkou souvisící. První čte
ní rozpočtu doprovodil ministr financí výkladem.
Pravil také, že německé zemědělství pod zášti
tou hospodářské politiky stalo se tak výkonným,
že jest úplně s to opatřiti zemi chlebem i ma
sem. Je třeba pouze jistých opatření z opatrno
sti, která by zajistila správné upotřebení pří
tomných zásob a dosažení dostatečné sklizně
v roce příštím. Rozpočet přikázán komisi roz
počtové.

V ruské dumě prohlásil Miljukov,že hlav
ním úkolem Ruska jest získání mořských úžím
a Cařihradu. Ovšem výrok ten velmi rozladil a
oohladil Rumunsko a Řecko. — Vláda ruská
dne 1. ledna odhadovala válečné výlohy na 5020
milionů rublů; denní válečné výdaje Ruska činí
14 milionů. — V hosudarstvenném sovětu vedle
jiných schváleny také návrhy: Neprodlené zru
Šenípozemkového majetku německých,

Albánci v Srbaku. Albánci ve velikém
počtu vpadli do nového Srbska v kraji prizrem
ském, zahnali Srby, obsadili několik osad a po
stupují na Kuru-Dervent,

ti americkému presidentuWilsonovi

vzmáhá se ve Spojených státech odpor, jekov nynější světové válce straní trojdohodě. Na
příští neděli svoláno jest v celé Americe na
9000 schůzí, ve kterých se bude protestovat
proti notě podané Spojenými státy Německua
proti dodávkám válečného materiálu americký
mi továrnami trojdohodě.

Japonsko proti vině. V Číně panuje ve
liké rozčilení nad požadavky Japonska, ježto

br ji před delší dobou tajně oznámeny Anji, Francii a Rusku a těmito byly schváleny.

ředevším žádá Japonsko od Číny výhradní důlní práva ve východním Mongolsku, kde se ne
smí stavěti žádné železnice bez souhlasu Ja
ponska. Japonci mají míti právo zakupovati ve
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vých. Mongolsku a v jižním Mandžursku zemi a
provozovati zemědělství. Japonsko žádá převe
dení německých privilejí v Šantunu na Japon
sko. Čína nemá poskytnouti jiným mocnostem
bez souhlasu Japonska doly ve Fukienu, stavbu
drah něbo stavbu přístavů. Japonsko žádá spo
lečnou kontrolu s Čínou nad železárnami, že
leznýmii uhelnýmidoly...

|" veledůstojnémuduchovenstvu
ku provádění r kostelních vřele doporučujeme mladou českoufinu absol. c. k. stát, školy řesbářské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

Výchova kněžského dorostu
v době husitské.

Proslulá Karlova universita, která po sedm
desát let představovala ohnisko vyšší vzdělano
sti středoevropské, hynula pro viklefské spory

jf za života Husova. V bouřích následujícíchusité většinu universitního jmění zkonfiskovali.
Zmizela fakulta theologická i právnická. Fakulta
lékařská uboze živořila do polovice XV. atoletí
Vdomě valně porouchaném. Zbyla pouze fakulta
artistská, která vlastně byla připravkou pro fa
kulty vyšší. Husité ovšem teoreticky uznávali
fakultu bohosloveckou za největší ozdobu každé
university, ale jakkoli v patnáctém století tolik
theologických hádek rozpřádali, přece se nepo
starali o znovuzřízení fakulty tolik důležité pro
celou církev husitskou. Tomek projevuje údiv:
»Sotva uvěřitelno, že na konci theologiockého
(patnáctého) století přednášky theologické byly
ponechány soukromé pili'« (Geschichte der Pra
ger Universitt, 150.)

Menší některá obdarování po husitské válce
daleko nestačila k vzkříšení řádného učeliště,
ačkoli tendencí darů bylo přispění k výchově
kněžského dorostu.

Na fakultě artistské porůznu někteří mistři
husitští přednášeli něco z bohosloví, ale syste

„matické učení bohoslovné nezačalo po celá dvě
století, kdy vládli kusou universitou kališníci a

nich protestanté. Přijaty některé resoluce,
bo se má pražská akademie podporovati, ale od
slov ke skutkům bylo daleko. Tudíž husitský

aP něm protestantskýdorost kněžský vzdělával se na filosofické fakultě a v latinských ško
lách po městech. Winter k tomu připomíná:
sNáboženství bývalo v těch školách ve všech
dost, ale z theologie, jak ji kněz potřebuje, nic.
Protož také, kdo ze škol tehdejších vyšel, stejnou
měl způsobilost k úřadům světským i ke kněž
ství: neměl vlastně odborné způsobilosti žádné,
byl pouze literně vždělaný člověk, jenž mohl
v praktickém životě hoditi se k tomu i onomu.«

inter: Život ofrkevní, 497.)
Bylo tedy přirozeno, že k úřadu kněžskému

se hlásili lidé, kteří již třebas delší dobu půso
bi v povolání jiném; špatně placení učitelé,
sukoentoři a pod. i ve starším věku stávali se
kaplany, jestliže se jim naskytla příležitost k ob
stojnějšímu místu kaplanskému. Ovšem samy
sociální poměry kněžstva byly velice zbědované,

takže učenější lidé málokdy volili trnitou pout
stavu duchovenského, Kdo « jiných stavů se
dal na kněžství, tomu obyčejně v předešlém
saměstnání se dařilo velice špatně. Na kněžství
se dávaly i celé řady řemeslníků, kteří vůbec
vyššího vzdělání postrádali. Roku 1550 Bavo

| rovský ve své Postile trpce si stěžuje, že »mnozí

opouštějí svá předešlá řádná povolání, jakobyo snadnějšího nebylo než knězem býti, k tomu
"se tábnou.« Maohý, odtrhna od sebe kopyto,
"kladivo a nechaje veřtatu svého, jdemezi kněze
a to nejen mezi bratrské. Zámrský vyčítápro
testantským pánům,že »na kněze nemají dobrého

zoru, posílajíce řemeslníky od veřtatu, téměř
sedlákaod pluhu s listy svýminá svěcenína

+ >

kněžství beze všeho uvážení, ledajaké běhouny,
církvím nepovědomé, od starších kněží neexa
minované (nezkoušené)... a chtějí-li učenější
kněží těm slinoplíekačům o nepořádnost kázání
domluviti, anť hned pán bude svého zastávati«

Ueští Bratří starali se o svůj kněžský do
rost mnohem lépe než protestanté a husité.
Proto také měli právo vystupovati ostře jak
proti kněžstvu protestantskému tak proti du
ohovním neumělým, kteří se i do Jednoty vtí;
rali. Na velikou neumělost kněžstva protestant
ského rázně si stěžuje učený Český bratr Blaho
slav. Prý lidé zcela neumělí vyloudí lehce svě
cení. Někteří prý »jako krávy« ničemu nerozu
mějí. »Někteří hospodáříkové, řemeslníci, vdlu
Žíce se a zapletouce se v živnosti, i běží, kamž
rozumí, pro kněžství... Jiní pak chtíce se
Bratřím více podobniti, do Vitemberka běhají,
mnozí ani slova latině též i německy neumějíce
a jsou pouzí oslové, když jen svědectví od ně
kterého pána aneb kněze faráře přinesou, vždy
sobě to objednávají, leda se jen evangelium
rozmnožovalo. Předešle byl jeden lotřík svěcen,
při examenu měl odpovídati česky na otázky
latinské Eberovi (dru Pavlu Eberovi ve Vitem
berce). On se zeptal v latině: Kolik jest částek
pokání? A on česky odpověděl: Tři, totiž víra,
láska a naděje. A takž podobně i na jiné mírné
odpovídal až hanba. Byli tu studenti Uechové,
někteří i naši mládenci, Eneas, Švoro a jiní,
však pro hanbu mlčeli, aby se nemuseli zakra
jana styděti« (Gindely: Geschichte der Bohmi
schen Brůder II, 469.)

Když arcibiskupovi Antonínu Prusovi (Bru
sovi) uloženo, aby světil také kandidáty kališné
(r. 1565), naříkal r. 1566 arcipastýř v dopise
Maxmilianovi IL: »Přivedliť ke mné asi 35 jino
ohův, ale toho dopustiti nechtěli, abych já s ofi
ciálem a notářem svým je examinovati (zkoušeti)
měl. Nicméně obávaje se za příčinou blízkého
sněmu, že by snad odtud horší věci pojíti mohly,
začal jsem je světiti. Když jsem jim však nižší
svěcení udílel, shledal jsem je býtitak neovi
čené a k úřadu kněžskému neschopné, že nejen
kněží, nébrž i čeleď moje dumácí z toho pohor
šení vzali.« (Borový: Antonín Brus, 186.)

Jak si již zvykla česká veřejnost na pro
měnu řemeslníků v kněze, patrno z vysvědčení,
jaké dala protestantská konsistoř kutnohorská
r. 1586 svému knězi Bílkovi. Konsistoř dosvěd
čuje, že se »před kněžstvím choval řádně, když
na řemesle dělal, i když služebníkem jináč
poslem u starších havéřských jesti byle (Win
ter: Život církevní, 441. /

Ovšem za takých okolností hledělo se na
kaplana jako na novosvěcence jako na člověka
nesamostatného, duševně nevyspělého, který
potřebuje vychovatele. Poměr faráře ke kapla
novi zůstával jako učitele k žákovi. Novosvěce
neo byl nucen na faře teprve úřadu svému se
doučovati. Přirozeno, že mnohý novokněz proti
tak veliké závislosti reptal. Proto synoda kněž
stva husitského r. 1521 nařídila, aby žádný
mladý kněz nebyl přijat do tří let za faráře, ale
nechaje toulání a zahálení, v Plsmech svatých
aby se učil a faráři byl poddán. Některý farář
pro svou neumělost musil z farářství svého
znova jíti za kaplana do učení. Věřícízvykli
na neumělost a závislost mladších kněží zcela,
takže je výjimka překvapovala. Na př. mělničtí
r. 165Ó měli po smrti farářově na faře mladé
dva kněze; protonamítali konsistoři: »Nevíme,
kdo koho bude uščiti, kdo koho poslouchati.«
(Winter: Život ofrkevní, 488, 499, 607.)

Hromadným způsobem prozrazena veliká
nevědomost kněží pod obojí způsobou r. 1608
na statcích českobratrského šlechticePetra Voka
z Rožmberka. Mooný velmož tehdy nařídil, aby
kněží, nacházející se pod panstvím rožmberským,
pořadem konali v neděli a ve svátek na Třeboni

služby Boží a kázali za přítomnosti páně i celého
jeho dvoru. Ale málokterý se našel, který by
nebyl odbyl kázání jen čtením. Proto »domluvy
horké od pana vladaře jé docházely, a mnozí
2 bázně a úzkosti veliké, když na ně pořádek
přišel, za nemocné sebe pokládali, nevědouce,
jak by bez nebezpečenství smrti náhlé před
takovým pánem kázání vykonali.« (Musejník
z r. 1880, 442—443.) Ubožáci ovšem za svou
ignoranci nebyli zodpovědní sami. Prostředí,
w kterém vyrostli, ponižovalo stav kněžský
vůbec.

Co za Karla IV. tak slibně kvetlo, bylo
pohřbeno na celá dvě století. K radikální ná
pravě v tom eměru došlo v celých Čechách
teprve v době pobělohorské. ——

Za válečného ruchu.
Matkám a ženám našich vojínů na bo

jišti. Tak nadepsány jsou rozpravy nazvané i
polní dopisy, které napsal J. Mohr a přeložil P.

Antonfa Koutný, kooperátor v Němčicích naHané, Morava. Každémua zvláště duchovnímu
správci jest vyslechnouti co chvíle tolik tužeb
matek a žen našich udatných hrdinů na bojišti,
A kde často nalézti elov, jimiž by ukonejšen
byl bol jejich? Velmi vhodnou pomůckou jsou
právě tyto přeložené polnídopisy Mohrovy. Ar
cibiskup frýburský a bamberský,jakož i biskup.
lucemburský se o nich vyjádřilivelice pochva.
ně. V Německu a Rakousku bylo jich vydáno
přes 70.000! — Dopisy jsou dvojí: »Matkám na
Šich vojínů« a »Ženám našich vojínů.« Každá
stojí 10harozesílá se jen po 10 exem., jinak za
obnos předem ve známkách zaslaný. Objednáv
ky vyřizuje překladatel.

Kapucínský kměz ma bojišti. O kapu
cínském knězi na ruském bojišti, Kaju Peratho
nerovi, vyjádřil se důstojník, který se vrátil
z bojiště, v dopise kapucínskému klášteru v Bol
zanu. V něm mimo jiné jest psáno: Páter Kajus
jest knězem, jakému není rovného. Za nejprud
šího deště kulek šel a křížem v ruce a modle
se růženec před vojskem proti nepříteli. Všeoko
mužstvo stalo se dobrým příkladem a duchovním
vedením pátera Kaje zbožným a takó já sám
jsem tímto šlechetným knězem nabyl opět ji
ného náboženského smýšlení. Pokud jest pá
teru Kajovi možno, obětuje mši ev., často za
nejprudšího boje. Pak se povídá: »Když páter
Kajus slouží mši sv., půjdeme všichni« A bez
dalšího vyzvání jiným následuje druh druha a
tak kupí se všichni kolem kněze, jen je-li po
někud možno.

Pro francouzské zajatce v Německu. *
Praktický smysl Němců postaral se o vhodnou
četbu pro francouzské raněné. Tiskárna sv. Bo
nifáce v Paderbornu vydává sbírku nábožen
ských letáků pro franoouzské zajatce s názvem
»Dieu et 'Eglise« (Bůh a oírkev). Prvním jejím
číslem byl spisek »Voici Noěl« (Ejhle vánoce).
Čtyřstranné letáky, které mají po něčem podati
všecky důležité pravdy náboženské, stojí fenik
za výtisk. Na evangelické straně při vydávání
a šíření náboženské literatury pro zajatce jest
zvláště činná biblická společnost.

Fr. X. Šalda o poměruválky kokultuře.Zajímavé
myšlenky pronesl tento proslulý Hiterární kritik ve svě

byly tyto: Válka sama je dílem kulturním, je dílem děca

ho připravovaným millony mozků a srdcí, válka, zvláště
dnešní světová válka je arcidílem lidského umění orga
nisačního, není náhlým bojem, ale vrcholem dlouhé prá
ce a organisaceza míru. Aaa koneczvítězí vevůlcs
ona strana, která dovedla vyvinouti největší sumu nej
vyšší energiev du, kdoji vnejvyššímnapětíumívy
volati.Mravnícenaválkyje, že námsice strašně,als

krásně nkazuje,že hrdinství nemínic náhlého,vzrostší



ho.v jediném okamžiku, ale že je to vytrvalost, státi
nemmdleněna svém místě. Je to ona mravní síle, která
vyhrává bitvy. To pochopuje Ruskin, když na otázku,
proč máme ctíti vojáka i v míru, odpovídá:

-© ale. proto, že v. případě potřeby dá

se zabít. — Jeden z vychvalovatelů války, de
Maistre, praví, že válka Vyvíjí v- lidech ctnosti,
o mchž v míru nemáme potuchy. Není v tom
však celá pravda, válka nemůže v lidech vyvinouti, co
v nich není; kdo je matým v míru, bude matým i ve
válce. Válka má však ten význam, že ukrytý heroismus
všedního života vynáší na světlo. Ona nám také obje
vuje jedinečnou krásu lidu, který s úsměvem na tváři
tvoří toto dílo za ostatní. To nám lépe než co jiného dá
vá přesvědčení, že jest kdesi síla, která drží svět a ta
je klidná a pokorná. Toto poznání nás obohacuje. Tím
je válka kladným prvkem. Proti odstředivým tendencím
moderního života soustřeďuje. ©Tvorba kulturní musí
míti spravedlivý poměr mezi individuem a kolektivitou.
Válka zdůr.zňuje mravní Pospolitost lidstva, bez níž
není pravé kulturní tvorby. A proto není neodůvodně
no, čekáme-li od této války nápravu i v moderní tvorbě
kujturní. Připomíná jednotlivci závislost na celku, učí
správnému poměru mezi volností a vázaností, že vol
nost je ne v požitku, ale v napětí, třeba v zápase, neboť
požitek je spotřeba, tvorba však je výrobou nového.
Válka sama nemůže nic vytvořití, nrůže jen spolupraco
vati na vytváření nových poměrů. Válka však nemůže
nestupňovati víru v lidství. Válka urychluje vývoj děl
a činů, způsobuje úžasné zrychlení děje životního, Ne
můžeme předvídati vývoj, neboť pak by to nebyl vý
voj ale logické schema.

Vdp. farář J. Hlavsa z Chomutic, který jest nyní
polním kurátem, po pětinedělním působení v ruském
Polsku machází se v Mor. Ostravě, kde vede vojenské
matriky.

Z dopisu vojísova dv Kuklen. »Přijměte můj tisícerý
pozdrav, který zasílám z myslivny sněhem zapadlé. S
obou stran myslivny hřmí naše těžká děla a uprostřed
stojí náše pušky. Pokud nám čas dovoluje, zabýváme se
uměním kuchařským.

Chodíme také ma divokou, vlků je zde dosti. Kořisti jest
sice poskrovnu, neboť kažďý vlk chrání svůj kožich.«
(Napsáno 10. února t. r.) *

Poprava dle stanného práva. V pátek 15. ledna byla
v Mor. Ostravě na nádvoří budovy okresního soudu po
prava dle stanného práva. Stanným soudem byl odsou
zen pro velezrádu Abraham Schimel, nájemce dvora
blízko Nov. Sandce. Odsouzený byl zastřelen,

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo Ssr. 0.VHradoi Král..Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky.

Klofáčova »Zlatá husa« již vydražena.
Stalo se tak dne 16. t. m. u staroměstského
okresního soudu. »Národní Listy« píší: »Beze
jmění ujal se před několika léty vlastnictví
ohromné této budovy aza stejných okolností
ji opouští, strhnuv s sebou řadu věřitelů, kteří
své pohledávky měli až na deskách pozemkové
knihy a při dražbě vyšli na prázdno. Hotel
»Zlatá husa« byl svého času značně přeceněn
A tím způsobeny velké ztráty těm, kteří odha
dům věřili. Majitel hotelu řadu půjček sloučil
a utvořiljednu velkou pohledávku u Pražské
městské spořitelny, jíž však neplatil ani splátky,
ani úroky. Loni na jaře nastoupile spořitelna
právní kroky a než se rok 8 rokem sešel, pře
šla »Zlatá husa« do vlastnictví jiného a sice
sličné dámy, dcery kom. rady Josefa rytíře Men
číka ze Zebinských, jíž byl dnes hotel soudem

řiklepnut.Dům byl odhadnut obnosem 2,437.757
k; zařízení hotelové atd. odhadnuto obnosem

214.982K 8 Celkový odhad obnášel tedy2,662.739 K08 h, nejmenší podání 1,326.364 K
54 h. V pozemkové knize váznou na +»Zlaté
huse« tyto pohledávky: daně a poplatky asi
40.000 K, Hypoteční banka 188.327 K, Městská
spořitelna pražská 1,435.000K, Nuselský akcio
pivovar 90.000 K, kom. rada Josef rytíř Meněf
700.000K, Moravská agrární banka 6.000 K aj.
Celkem 2:/, milionu korun. — Vadium 267.866
68 h složili dr. Vladimír Podlipný za Městskou
spořitelnu pražskou, dr. Eduard Sohwarz za
stavitele M. Blechu a kom. rada Josef rytíř
Menčík za svoji dceru pí. Marii Trnkovou, roz.
ze -Zebinských, majitelku velkostatku v Hum

ustangvených 5 minutách vyčkávací doby byl
hotel »Zlatá husa«
roz. šlechtičně ze Zebinských, za obnos 1,651.000
K. Jak se dovídáme, učiní pan Menčík rytíř ze
Zebinských opatření, aby »Zlatá husa« v rukou
spanilé dcery byla užitečnější než dosud.«

Soc. demokracie o válce. Ve Frankfurtě
mluvil dne 14. února ve schůzi před tisíci děl
níky, členy odborových organisací, s00.-demo

kratický říšský poslanec a člen předsednictva
soc.-demokratické strany Scheidemann o válce
a zásobování potravinami. Pravil, $e válka musí
býti přivedena ko šťastnému konci, aby nebyl
uzavřen žádný mír a hladu, nýbrž mír, který

by nám dovolil,abychom se najedli dosyta. Německé dělnictvo chce pouze mír, který bude
pro Německo čestný. — Tvrzení nepřátel, že
potírají německý militarismus, znamená pouze,
že chtějí poraziti naše bratry a syny. Aoglický
marinismus, který tyranisuje svět a používá

falešných vlajek, g daleko horší než německýmilitarismus. Schůze vyslovila přání, aby svě
tový zápas skončil co nejdříve ve prospěch Ně
mecka. — Ale i francouzská soc. demokracie
jest pro válku do krajnosti. Pověstný bývalý
protimilitarista Hervé činil v »Guerre sociale«
náladu, aby se socialistická konference vyslovila
pro takový boj. Protože ve francouzské armádě
se jeví veliká únava, žádá Hervé, aby soc. de
mokraté v armádě potírali takovou resignaci a
zdůrazňovali nutnost pokračovati ve válce. —
Na druhé straně stoupenci posl. Westmeyera a

Kláry Zetkinovéve Wůrtenbersku byli ze nyvyloučeni, protože ve svém »Tagwachtu« hájili

bývalé názory srany o „válce. Socialistickástrana ve Wartenbersku vótšinou »Tagwachtu«
odporuje.

Znamení doby. Známo, že francouzská
vláda na počátku války usilovala všemožně, aby
národ se representoval na venek jako »proti
klerikální«, Nad soukromými pobožnostmi při
mhouřila oko. Ale na ministerských křeslech

jevila se silná nervosita okamžitě, rar“ projevy pobožnosti jevily ráz hromadný, jikmile
se začalo psáti, že národ se obrací od zednář
ských »ismů« k víře svých předkův. Takový
bankrot dlouholeté výchovy protikatolické vláda
potvrditi nechtěla. Bránila se zuby nehty, aby
ušla ironickému úsměvu ciziny. Naposledy však
davový tlak ji přinutil aspoň k některým ústup
kům. V posledním čase vláda pokusila se opět
o omezení bohoslužeb pro vojsko. — Ale pro
hnané věštkyně, které vydělávají zvláště nyní
vwPaříži veliké miliony, nechává řáditi dále,
Bezpochyby tyto ženy upravují své předpovědi
válečné velice loyálně, věští dle přání vlády.
A takový olej se dobře hodí do koleček zednát
ského apatátu, která jindy skřípala proti svšem
pověráme zlověstně. Nadto dává vláda veřejně
vyvěšovati »proroctví« pověstné madame de
Thébes, která ovšem předpovídají francouzským
vojům úspěchy. :

V 15 nemocnicích řádu Milosrdných
bratří rakousko české řádové provincie bylo
přijato r. 1914 do ošetřování celkem 21.697 pa
cientů, z r. 1913 zbylo na další ošetřování 1482
nemocných, tak že ošetřováno dohromady 23.179
chorých. Postelí pro nemoené bylo před válkou
přichystáno 1763, ale za příčinou ošetřování ra
něných a nemocných vojínů byl počet lůžek
skoro ve všech těch nemocnicích značně zvýšen.
Ošetřováno 21.601 katolíků, 373 Řeků, 755 evan
gelíků, 91 starokatolíků, 703 židů, 34 mohame
dánů, 42 bez vyznání, 11 pohanů. Na rok 1915
setrvalo v nemocnicfch pro další léření 1998
pacientův. Propuštěno bylo 19846, chorých,
zemřelo 1335. Počet ošetřovacích dní byl 516.171.

„České husovské rukopisy c. k. stu
dijní knihovny v Olomouci“ je název článku
z péra dr. Bohuše Vybírala v posledním dvoj
čísle Uasopisu vlasteneckého spolku musejního
vwOlomouci. Památek husovských není v olo
moucké ofsařské knihovně mnoho, ale jsou pro
vědecké badání vesměs důležity. Tiskem vy
dány všechny dosud nebyly. Dr. Vybíral proto
pořídil pokud možno věrný opis všech českých
husovských rukopisů olomucké studijní kni
hovny, přepsal je také novým pravopisem a
připojil přehledný souhrn příslušných výsledků
vědeckého badání.

Rafinovanost defraudanta Kavky, Po
věstný tajemník Spolku českých žurmalistů de
fraudoval daleko více, než se posud myaslilo,

Podrobná revise zjistila, že zpronověňi celkem81.000 K. Rovise trvala dlouho proto, že revi
denti byli nucení stopovati velice chytré kličk
účetní tajemníka, jejž z rukou trestních orgán

svobodila jen předčasná smrt. Na pozůstalost
avkovu, jak známo, byl prohlášen konkurs.

Prohlídka zápisků Kavkových zjistila, že byl
ten muž přímo obléhán zástupem známých,
kteří na něm vymáhali pohodlné půjčky. Leč
došlo také k seznání jiné velice charakteristické
okolnosti. Z osobních dlužníků Kavkových totiž
žádný nejevil ochotu k navrácení vypůjčených
peněz, ačkoli se přece jednalo o saffgci pokladny,

pro chudé žurnalisty tolik důležité. Někteří
jegu v pozůstalosti Kavkově, Srozhorleně tvrdí,
že od Kavkyžádných peněz neobdrželi. To by
bylo velice zvláštní! Jistě Kavka své privátní
účetnictví jiš k vůli vlastní osobě 4 k vůli

řitelský výbor konkursní podstaty se usnesl,

aby byly vymáhány půjčené obnosy cestouprávní na všech dlužnících, jichž dluhované
obnosy jsou v zápiscích podrobně uvedeny. Bude

jistě zajímavo atopovati, kteří »dobráci« se po
starali o veliký achodek spolku »rukou svornou
a nerozdílnou« e Kavkou.

K hospodářství v „Minervě.“ Na valné
hromadě »Minervy« došlo '81. ledna k; útokům
na městské zastupitelstvo Prahy. Zástupcové
obce Pražské prohlásili, že nebudou zasedati
společně v kuratoriu se zástupci »Minervy«,
pokud se zastupitelstvu pražskému nedostane
zadostiučinění. Třicet šest členů profesorského
sboru »Minervy«zaslalo obrněný protest proti
nezřízeným výpadům, v němž praví: »Jsme si
toho dobře vědomi, že byla to jen a jen zásluha
a blahovůle slavné městské rady, jež loni za
ohránila ústav, jeho žactvo i sbor profesorský
od blízké již a jinak neodvratné katastrofy, za
viněné z největší části neprozíravou a osobními
intenoemi řízenou nynější správou spolku Mi.
nervy, která z váženého druhdy spolku — úcty
hodného to a v pravdě krásného to díla Elišky
Krásnohorské a jiných ušlechtilých a nezištně
obětavých přátel vyššího vzdělání dívčího —
učinila dnes, po 5 letech své vlády, bezvýznamnou
frakci, odpudivši od sebe takřka celou českou
veřejnost, a z bohatého, 20 let před tím nastřá
daného jmění záladního vydala téměř vše,aniž
se opravdově, upřímně a vhodně starala včas
o náhradu, jak byla povinna i prospěchu školy
i vlastnímu účelu a oti spolku samého. A sotva
že slavná městská rada přes nesnáze a průtahy
právě výborem spolkovým působené ujala se
záchrany gymnasia a zabezpečila mu obětavě
další trvání a klidný rozvoj, věnujíc na něhned
v prvním roce plně stokrát tolik, 0o spolek
nyní může dáti — dostává se jí opět na zmí
něné valné hromadě spolkové místo povinných
díků tolik urážlivě nespravedlivých výtek a po
dezíravého podceňování jejích snah ryze kul
turních a úmyslů čestných, že přítomní — vý
borem vřele uvítaní! — zástupcové slavné měst
ské rady a městští členové gymnasijního kura
toria schůzi opustili« — Podepsaní ke konci
prosí za další podporu ústavu.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c, k. odborné školy
a e. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek v Chrudimi.

Křesťanský názor světový na novém
postupu. Mluviti o tom, jak nejlepší a nejby
střejší duchové nynější Francie se vracejí ma
nifestačně k víře svých otců, bylo by nošením
dříví do lesa. Již tolik proslulých filosofův a
umělcův volá ve Francii spoluobčany k návratu
ke Krietu! Utváří se již situace, která velice
překvapuje příslušníky cizích státův. Zatím co
prostý lid posud ještě velikým dílem jest v te
natech proudů protikřesťanských, francouzská
inteligence, ba i studentstvo houfně se připojuje
k světovému názoru katolického kněžetva.

Ale i v těch krajích německých, kde za
ohvátily širé vrstvy názory protikřesťanské,
konstatuje 69 nyní obrat velice potěšitelný. Ná
boženský proud tam zachvacuje stále více duší,
k čemuž značně přispěl popud proslulých učenců,
jako Paulsena, Euckena, Žiegliera, Steina, Lam
prechta a jiných. Ovšem na veliké proměně
smýšlení má také nepřímo značný podíl počínání
materialistických fanatiků, jako Haeckla, Ostwalda
a jiných. Protože vážní vědoi v pravý čas od
kryli podvodné cestičky monistické vědy, lid
prohlédl ještě lépe, než když monistické dohady
nenabyly ještě přílišné smělosti.

© Když »Reichsbote« naříkal na nevěrecké
proudy v německém lidu, odpověděl časopis
pro život gymnasijní: »O lhostejnosti našich
vzdělanoů vůči náboženství může mluviti jenom

- ten, jenž ani nezná trhu knižního, ani si ne
všímá veřejného života.« Z moderní lyrik
německé nasbíral protestantský farář Kare
Arnošt Knodt velice obsáhlou anthologii, svěd
číc[o mocném náboženskémnadšeníněmeckých
básníkův. Náboženské básně Gustava Schůlera
vzbudily v Německu mohutný ohlas. Karel Busse
napsal: »Všude a ve všem dnešním básnění cítit
van ducha, jenž. dobře se snáší s nejhlubším
smyslem a bytím dětské slavnosti vánoční. Před
10 či 15 lety by ae toho nikdo nebyl nadál. Od
té doby ušli jsme dalekou cestu, jež vedla od
nadělověka k člověku.Nastupující mládež nestojí
již mimo dobré a zlé; materialismus i natura
lismus ztratily takměř úplně svůj význam vůči
oné veliké náboženské touze, vůči těm lákavým
provoláním romantiky. Křesťanství přišlozase

„na denní pořádek... Není pochyby, odkud
vítr vane. Ďuchnašeho hejnovějšího básnictví
jest spřízněn ©oním duchem, v němžto lidetvo
vánoce slaví.c

Z křížové eesty české knihy. Tak nade
psán jeden článek ve »Velkém rodinném kalsn



dáři adruženíčeských zemědělol:a české strany
Agrární«. Šepšáno chytře všecko tak, jakoby
láska k české knizeažínale husitstvím a kon
šila protestantstvím a byla vzkříšena zase teprve
v'době osvícenské působením žáků Voltairových.
0 přečetných katolických šířitelích českých knih
mic. Zato však věnována polovice článku Ko
miášovi. Z úvahy té odnese si čtenář dojem,
jakoby sektáři měli největší zásluhu o knižní
vzdělání lidu a jakoby katolíci byli těm osví
eencům největší závadou. Takovým způsobem
w době nejvýš vážné se připravuje solidarita
národa. Ze v nejširších vrstvách lidových bu
zena veliká láska k české knize od proslulého
filosofa Tomáše otítného již dávno před vystou
pením Husovým, o tom ani zmínky. A jest

chloubou naší přede všemi národy, že
titný jest prrým mužem v Evropě, který šířil

vyšší, universitní vzdělání jazykem národním
mezi lidovými vrstvami.

Pisatel Prokop Čermák lituje, že za Husa
a krátce po jeho upálení bývala milovaná kniha
hdu českému a těm, kdož s ním šli, z rukou
brána; ba bývala pronásledována, pálena. A na

dokladtoho . uvádírozkaz e 1410),abyen ni iklefo e na sněmu
Koetniskéni odsouzeny keapáléní i knihy Hu
sovy; dále že koncil basilejský vydal nařízení,
aby byly spáleny i jiné knihy českých husitů.

Ťážeme ee předně, zda latinské knihy
Viklefovy, v nichž byly tak úžasně zrůdné
myšlenky anarchistické, byly knihami českými?
Kdyby se byly ty. svazky v Čechách vůbec ne
objevily, bývali by se uvarovali strašných mat
kův a sporů sami husité. Dále: kolik těch knih
Husových a jiných husitů vlastně bylo v těch
letech od katolíků spáleno? Vždyť přece celá
léta již předupálením Husovým byli katolíci
vČechách psanci. Přední obhájci konservativních
zásad byli od Václava IV, z Čech vypověděni,
dvůr královský a vůbec výkonná moo státu
českého byly na straně husitův. Hus odešel
s Prahy proto, aby nečinil králi přílišných za
hraničních nepříjemnosti, a aby papežská sto
lice byla udržována v optimismu. Nikdo z kato
líků nesáhl na Husa. A kdo se také mohl od
vážiti páliti jeho knihy? Zato však byli proná
sledování krutě ti mužové, kteří se odvážili

Po velikých vítězstvích husitův ovšem nemohl
býti proveden ani rozkaz koncilu basilejského.
Kdo však tehdy nejvíce mezi knihami českými
řádil, byli sami husité. Obrovské knihovny
klášterní, které představovali píli několika věků
a jichž náklad na našich penězích šel do milionů,
byly od Táborů ničeny bez přečtení hromadně.
Jestliže Koniáš před opravou anebo zničením
knihy napřed zkoumal, zda příslušné svazky

mají nějaké věroučné ávady: Táboři si e kontrolou nedali žádné práce. Měli
na knihy učené, protože »misterské nálezky«
im byly »nálezky dábelskými«, vyšší učenost
im slula »zpohanilostí«,

niášů bezcitně knihy spalovaly anebo je metaly
pod kola vozů. Ale radikální živly husitské vy
metily se i na knihách, náležejících osobním

espotický Jan ze Želivapopraven od kališní
ků, kteří drželi s husitskými mistry universit
ními, nastala v Praze panika jako o soudném
dni. Radikální stoupenci Želivského netoliko
Vřaždili a drancovali kališné konšely, ale obo
žili se i na kojeje a jiné domy kněžetva husit
ského. Knihy jednotlivých mistrův i knihy uni
versitní byly od želivovců fanaticky trhány. Je
den z mistrů docela byl oloupen o vlastnoručně

- í traktát Husův o přijímání pod obojí.Tak
naě jeden spis Husův úplně ke zkáze. Mistřii do vězení. Tak zacházeli sami radikální hu

uité s osobními přáteli Husovými a s učenými
knihami. Současný letopisec o tehdejším ničení
kulturních památek napsal: »Stala se jestv Pra
ze větší škoda, než když jest král Sigmund le
Šel okolo Prahy, maje lidu víc než sto tisfo.«
fBtaří letopisoové čeští, 51.)

Divno dost, jak takové úžasné, systematio

ké ničení drahocenných českých knih můžepřejíti mlčením pisatel, který jeví tak veliké polito
vání nad rozkazem arcibiskupa Zbyňka a nad ji
nými daleko menšími pokusy o ničení knihy.

ždyť nikdy před dobou husitskou ani později
nebylo spáleno v Čecháchtolik nádherných a
cenných svazků jako právě za války husitské
od těch, kteří Husa nejvíce otili,

Censura kníh a odstraňování závadných
foliantů nebylo ničím vzácným v žádné olrkvi.
Vždyť na př. r. 1649 i kališný administrátor
byl oensorem knih k vůli tomu, aby záplava
sektářství ještě více zmatky nemnožila. A kte
rá církev odporučovala v vůbec, ab

jí věřící i také knihy útočící na její
onfesi?

Ve století patnáctém, které bylo tak jadrně
husitským, měli kališníci příležitosti a volnosti
dosti, nahradili spálené knihy katolické ně

F lepšími. Učinili tu busité vážné pokusy ? Pala
p Peak spisovatelstvírávaické.Alo19rám obor inéně utěšenýbyl pohledna

polenauk dějinaých,kteraknevzděláršno,aleza
nedbáváno bylopu celý ten věk... Nemámet

bohužel nikoho, jehož bychom v bokpostavímohli dějepiseům souvěkým. Není se čemudl
viti, že i básnické umění szakrsalo a zahynulo
dokonce v nekonečných hádkách o víru; o
pravdunenívoelé historii literatury
české doby jalovější v ohledu tomto,
nežli o kterém nám zde jednati jest... písní

ne tak varných, jako radějihanlivýchaousměšných dala by ae vždy sebrati zásoba
dosti hojná, avšak vnich. tak málo šetřeno zá

konův krasocitu, jeko i v písních náboženských.«(Dějiny IV, I, 377—3881.) Tak a poděbně dále
kritisuje Palacký tehdejší literární úpadek. Denis
odsuzuje husitskou literární zaostalost slovy
daleko ráznějšími. Zkrátka za vlády husitisemu
prodělával pergamen a papír křížovou cestu pod
samými husitskými pery.

Není potřebí znovu podrobně uváděti, jak
sami husitští mistři na universitě vzácné knih
(svolumina znamenitá«) kus po kuse prodávali;
za to však husité zbytky zděděných knih po
mistrech husitských pečlivě schovávali a dopl
ňovali sbíráním jiných literárních památek po
husitech. A kdo budil v době našeho probu
zení na počátkustoletí XIX, zálibu lidu českého
v knihách více než katoličtí kněži? Tolik aspoň
krátce jako odpověď ha agrární článek, ph
paušálně katoliotvo líčí jako tábor největšíc
nepřátel české knihy. Že působením Koniašo

vým byla odstraněna celá řada pověrečných,uboze naivních úvah, není právě zle. Aje že
sektáři ničili knihy nejvzácnější, učinili národu
škodu nedozírnou.

rušslevní

knihkupectví
z P naklaĎatelstní

v Hradci Král., Adalbertinum

:
nabízí se k obstarání všedr literárních t
uměleckých novinek, l staršího vydání. Ob
sáhlý sklad kdekoliv vydanýc: různých zd

pevných i poučných knih české literatury.Všedny vydidzejíci české i německé i jino
Jazyčné časopisy a sešitová díla lze u nás
odebírati. Bohaté zásoby papíru i všech do
papírového oboru spadajících potřeb. —
Farní a úřední tiskopisy, modlitební knihy,

růžence atd.

Národohospodářská hlídka.
Výstraha lichvářům. Dle zprávy »Reicha.

pon zatčení polští uprchlíci Moritz Hůitner,hicl Tannenbaum a jeho syn Baruch a dodání
trestnímu soudu, aby se s nimi započalo pře
líčení prolichvářské stupňování cen potravin. —
Dne 19. t. m. konalo se u policejního soudu
v Pešti líčení s obchodníkem moukou Davidem
Reissem, který prodával mouku nad maximální
cenu (kilogram za 84 h) Byl odsouzen k po
kute 100 K. Velkoobchodník JakobWeiss, od ně
hož Reiss mouku kupoval, byl odsouzen k pokutě
400 K. Z nejtěžší viny usvědčen ředitel šegled
ského válcového mlýna Desider Forray, který
prodal velkoobohodníku Weissovi mouku za
10 K nad maximální cenu. Forray odsouzen na

10 dní do vězení a k pokutě 700 K.. Přísná a velice účelnákontrola. Některé
rodiny v Berlíně pokusily se koupiti větší zá
soby mouky, než jak bylo k vůli ochraně nuz
ných úředně dovoleno. Magistrát vydal tudiž
vyhlášku, že koupě a prodej mouky nad míru
stanovenou zákonem (dra kilogramy mouky a
chleba dohromady na osobu týdně) podlehne
nejpřísnějším trestům. Provinilci budou trestáni
až šestiměsíčním vězenímanebo velikou pokutou.
Kteří obchodníci se proviní přestoupením pěf
slušných předpisů, propadnou netoliko ozná
meným trestům, ale bude jim neprodleně od
Ďata i koncese na provozování živnosti

Úsporné topení. Poučení,jak v kamnech topiti s ú
sporou pahva, vydala již 1. prosince 1890městská rada
vDrážďanech.1.Nežšíse vložípalivok rozášlánío
lmě dotopeniště, přesvědčímese, sdultje topeniště ú

plně čisté. | Veškeré abytky po dřívějším lopemlod

budižpopel zašho vybrán ihned,jakmilese naplnildo
polovice. 3. Upotřebené uhří k topení má býti velikosté
asi slepičího vejce, co možná stejně vejkých kousků a
zcela suché. 4. Při rozdělávání ohně pokryjí se palivem
asi zadní dvě třetiny roštu. Dříví k zapálení uhlé pološť
se s několika úlomky uhlí2v předu na rošt. 5. Dříví má
býti dobře vyschlé a tence naštípané. 6. Po zapálení
dříví mají se dvířka topící zavříti a dvířka popelníku 0
tevříti. Jakmile uhlí se vzňalo, je třeba dbáti toho, aby
byl udržován státý čilý plamen, neboť jinak plyny z
palivazahřivanéhose vyvinujícíunikají.nespálenéa způ
sobují mnoho kouře a sazí. 7. Hoří-hi veškeré uhli dobře
plamenem, rozprostřeme žhavé uhlt co možná stejne
měrně po celém roštu. Při topení nechme přístup vzdu
chu potřebného ke spalování paliva hlavně jen poote
vřenými dvířky popelníku, skrze popelník a rošt, tedy
spodem. Správné řízení přístupu vzduchu je tu nejdůle
žitějším k docílení dobrého a úsporného spalování. Mno
ho vzduchu anebo vzduch přiváděný na nepravém místě,
na př. pouze topicími dvířky, ochlazuje topeniště velice,
zabraňuje tím dobrému, úplnému spalování plynů a pa
liva a zdražuje topení. Čím větší a silnější oheň, tm
více vzduchu třeba ze spoda příváděti. 8. Dohořívá-li
oheň, je třeba méně vzduchu k dokonalému spalování,
pročež nutno k zamezení ztrát tepla otvory pro přívod
vzduchu přiměřeně uzavříti. 9. Upotřebí-ll se kamenně
ho černého uhlí spékavého, doporučuje se přimíchati k
němu asi čtvrtinu až třetinu hnědého českého uhlí, číně
se spékání černého uhlí zamezí. Jak v kamnech hoří,
přesvědčíme se občas. Poznáme vždy dobrý oheň po
dle stejnoměrného červeného svitu v popelníku. Není-li
oheň v úplném pořádku, nadzvedněme poněkud hořící
uhlí a odstraňme popel a strusky. Spečené části paliva
rozdrobme a rozprostřeme je zase po celém roštu. II.

Zanedbáváním včasného odstranění strusek trpí rošt i
stěny topeniště. Kromě poškození topeniště však zmen
ší se také výkonnost topení, což prostým přikádáním
paliva nelze zameziti Včasné odstraňování strusek má
v zápětí lepší využitkování uhlí, tudíž úsporu uhlí. 12.

Neotvtrejme příliš často anl na dlouho topící dvířka,
neboť tím rušíme hoření. 13. Dohořívá-li uhlí a chce
me-li na dále oheň udržeti, nadzvedněme veškerou žha
vou hmotu pohrabáčem, rozprostřeme ji a odstraňme
strusky, načež vsunemě stejnoměrně rozprostřené pa
livo žhávé na zadní dvě třetiny roštu a přední třetinu
uvolněme pro přiložení čerstvého paliva (uhlí). 14. Ni
kdy nepřikládejme čerstvé palivo (uhlí) prostým naho
zením jeho na žhavé uhlí v topeništi, nýbrž uložme he
před ně na uprázdněnou přední část roštu, jak uvede

vinuté z něho plyny nuceny jsou odcházeti přes žha
vou vrstvu paliva na zadní části roštu, spaluj! se tu. Po
dostatečném vznícení se paliva čerstvě takto přilože
ného se toto opět po celém roštu rozprostře. 15. Mast
noty, pryskyřice, petrolej anebo papíry a dříví pefrole
jem pošité nebuďtež nikdy užity k rozdělávání ohnět —
V Praze, 24. ledna 1915. Stav. rada prof. Čížek.

Chov králíků masařských nabývá za poměrů da
ných zvláštního významu pro výživu obyvatelstva.
Králíci se rychle množí, brzo dospívají na maso a v
nastávajícím období jarním lze je chovati bez velkého
nákladu, anoť kromě odpadků z domácnosti a zeleně
zvláštního krmiva netřeba opatřovat měrou značnější,
zvláště když jsou po mce odpadky zelinářské, Maso
králíků chovaných je lahodné a lze z něho připraviti
pokrmy nejrozmanitější a tak drzhé maso takměř zcela
nahraditi za dob, kdy je pro neobvyklou drahotu méně
zámožným nedostupnou lahůdkou. Na maso hodí se nej
lépe domácí králík stříbřitý, ale v čas nouze chovejme
onen druh, který je nejsnadněji a nejlacinějik dostání.
Chovem králíků lze nyní úplně předejít nottzi o mase
způsobem nejrychlejším, nejvydatnějším a také nejlaci
nějším. A k tomu ještě opatříme si k účelům různým
kůži a spratky, po nichž je také již nebývalá poptávka.

O přemršišné módě v zemědělství napsala bratrská
„Selská Obrana: časové poznámky, z nichž vyjímáme:
>V letech osmdesátých a ještě dříve na úkor domácího
plemene skotu bovězího všude se zavádětly krávy nižo
zemské, známé »holanďanky« černobílé. Jako dnes pa
matuji, jak onu plemeno různými »odborníky« a »znalci«
v novinách a na schůzích vychvalováno jako spása Ga
šeho zastaralého dobytkářství. Nebylo pamského dvora,
nebylo většího »statkáře« — bývalého sedláka — aby
neměl stádo »holanďanek« ve chlévě. Byty « móliš.
Měl se některý »zpátečník« ozvati, že pžemeno, vyrobtšé
v přímořském:ovzduší nížin holandských, sotva asi bu
de prosptvati v drsnějšímpodnebí českomoravském v
poměrech zcela odchylných! Tomu by »odborníci« byli

py, leč by úžasně rozšířená choroba plicní — tuberku
losa — se hlavně jako památka po nich prohlástia. Ale
ty Statisice, vydané za původní býky a krávy, už se
nám nevrátily. Za nedlouho přišly do módy »stmentál
ky«, jinde zase »bernský« skot, ba mnozí až do Anglie
zajížděli pro dobytek, jímž »zvelebovali« náš chov zví
řat. Však také výsledky nejsou o macho skvělejší, vež
byly ony s sholanďfankamik. Podle toho, které plemeno
jeprávě vmódě,dovážíme zcelého světabez ladi a
skladu, co se právě někomu namane-na výletech dobře
placených, a ještě více podle toho, co jistým »odbormí
kům« více vynáší, kupujeme za úžasné obnosy cizí do
bytek, a již jsme toho docíili, že máme nyní v Čechách
1 na Moravě nejkrásnější strakatinu všech možných ple
men. — MěWjsme ustálená pléměna koní. Kdož by se
nepamatoval—z těchnejstarších-hospodářů,bývalých
seďláků — ta prožlavený chov koně lanáčkého na Mo



vnejednomohledu nad mnoháplemenacizí. Lečkoně
„smašivyšli z módy. »Odborníci« všeho drum z chovu

začalo se svážet ze světa, co kdo na »studijní« cestě u
viděl, a tak šťastně jsme v tom zvelebování dospěli
tam, kde jsme se octli s dobytkem hovězím. —Podobně
jame »zvelebili« ovčáctví a dopracovali se výsledku 0
pravdu skvělého: ponenáhlu u nás ovce bude vzácnější
než bobr anebo křepelka. Páni »odborníci«zapomněl s

-cizím plemenem přivážeti současně i poměry a podnebí,
v jichž ona plemena se vyvinula. Zapomněli, že na pa
joucích bujnou travou porostlých luhů Východního Frýz
ska vypěstěné ovce na chudičkých salaších našich hor
ských hřbetů prospívati nemohou právě tak, jako na
výšinách alpských v hojnosti vonných travin vychovaná
kráva nemůže zvyknoutí na řízky v těsném, dusném
„chlévě. Tak jsme si »zvelebovati« naše drůbežnictví,
"sadařství, včelařství. Tak »zvelebujeme« zvířemu hospo
dářskou ! plodiny vselíké. Bez ladu a skladu, bez nut
mých pokusů a zkoušek zavádíme cizí plemena, cizí plo
diny, domácí vyhazujíce bez rozvahy.«

První sušárny bramborů v Čechách zahájily již vý
-tobu. K podnětu českého odboru rady zemědělské pro
království České a za přispění fondu pro zvelebení cho
vu a zpeněžení hospodářského zvířectva zřízeny byly
v Čechách koncem minulého roku první 2 sušárny bram
borů. Vzhledem k tomu,že se při těchto podnicích sou
časně jedná o propagaci sušení bramborů v Čechách,
zvoleny dvá různé typy Sušíren: typ válcový k výrobě

bramborových vloček, jež se pak semílají na bramboro
mou moučku a krupici, a typ bubnový, v němž se suší
bramborové řízky, které se pak rovněž uvedeným způ
sobem semílají. —-Sušárna prvého typu přičleněna byla
k Družstevnímu lihovaru v Olbramovicích. sušárna dru
bého typu k Družstevnímu lihovaru v Bohdanči. — Obě
sušárny zahájily právě výrobu, takže bramborová mouč
ka jimi vyrobená objeví se co nejdříve na trhu.

ZÁLOŽNY
Janské náměstí č. 163.

Vklady na knížky 4 "08
Vkladyvázanévýpovědí4 m
Nové vklady (uložené v době moratorla) úrokují
Se dle dobody a vyplácejíse ztěchto vkladů ob

nosy bez obmezení moraioria,

Zprávy organisační
a spolkové.

Neuznaný dobročimý, spolek kněžský. Spolek sv.
Josefa k podpoře kněží deficientů v Čechách vydal vý
roční zprávu, která po stránce finanční jest utěšená,
po stránce však morální zaráží. Za celý rok 1914 při
stoupilo ke spolku pouze“9 nových členů a mezi těmi
není ani jediného kněze z diecése královéhradecké. Pra
vím, že zjev tento zaráží, když vzpomínám, že před lety
bývalo právě mezi klérem dřecése| královéhradecké
vždy nejlepší pochopení pro každý | výhodný podnik
stavu kněžského. Dodnes mezi starším klérem králové
bradeckým je značný počet členů u spolku sv. Josefa
v Gorici i u spolku sv. Josefa v Praze, jak dokazuje
značný počet podporovaných deficientů kněží z naší
diecáse. Mezi 208 deficienty spolku sv. Josefa v Praze
čítá se 58 deficientů z diecése královéhradecké. Starší
"klérus patrně rozaměl si lépe svému prospěchu, nežli
miadší kněžská generace. — Podpora deficientská není
ovšem nyní tak hojná, jako bývala v letech dřívějších,
ale feimenší podpora obnáší přece 200 K. Uvážíme-li,
že roční příspěvek členský obnáší pouze 40 K, jedž již
2a 5 let kařenčních zajišťuje ve výskržbě podporu 200
*, dlužno uznati, že je to velmi výhodné pojištění pro
„případ Invalidíty. A to by neměl zejména mladší klčrus
přehlížeti, protože při nynějších zvýšených požadavcích

mnohém pravděpodobnější nežli v dobách dřívějších. A
Jak ubohým je osud předčasného pensisty při ubohě zá
kánté pensi, měl by každý kněz uvážitit — Přednost
$polku sv. Josefa záleží také v tom, že základní Jmění
stále přibývá, obnáší tou dobou 1.201.614 K 73 h v Cen
ných státních papírech, ačkoli spolek za svého 40letého
trvání vydal na podporách již 1.089.250 K 75 h. Loň
ského roku podporoval 208 deficientů obnosem 58.537
K. Nechceme neuznávati působnost vídeňského »Emeri

podník eminentně český, po léta osvědčený, naprosto
zajištěný a velmi výhodný. Upozornění toto mohlo by

-postačiti. aby každý z mladší generace kněžské v dlect
si královéhradecké vzal korespondenční lístek a napsal

"na adresu: Spolek sv. Josela v Praze, Karlov 453—II.:
»Příhlašují se za čléna.© Rr. Reyl.

Pro 'nezáměstnané dělnictvo, oslelé A raměné vo

jsy na Zemský svaš katol. »Orle« v Hradci Králové
"zesfali: vidp. Ludvík Císař, Voděrady 50 K. vidp. J.
Ptáček, Sedlec 5 K, p. A. Fait v Hradci Králové 3 K,

*hežínenovaníčlenové -katol. spolků v Kostelci n. Ori.
Asahi znovu hléténé uboší a labák. Zaphť Bůh všém!..

“

—Prosí se olaskavédalší sbírky na Zemský svazka
tot »Orla“ v Hradci Králové.

(Čerailova okolí.Dne2. února pořádalakatolická
násodní jednota valnou hromadu. Nád očekávání byla

Unger. Slova ujal se dp. Jiří Sahula, který pro posilu
myslí v nynější obtížné době promluvil na théma: »Ú
těcha-v náboženství. Pak čteny a schváleny byly
zprávy: jednatelská. pokladníka obou odborů, knihov
nfků. Výbor ponechán byl při starém, poněvadž mnoho
voličův odešlo ma pole válečné, Účastníci schůze, jak
muži, tak ženy. a dívky, děkují srdečně dp. řečníkovi,
který i ve chvílích těžkých dovede poskytnoutipovzbu
zení a útěchu. Aby i nepřítomní členové účastnili se
aspoň duchem valné hromady, zaslány jim byly na ná
vrh vldp. děkana pohlední lístky, které je jistě potěšily,
jak tomu nasvědčují zase vzpomínky na nás.

Spolkový a náboženský život v Čermilově v r. 1914.
Přednášky. Katolicko národní jednota pro Černilov
a okolí pořádala letos 5 přednášek: dvakrát přednášel
zde dp. Jiří Sahula, jednou Msgre Fr. Šulc, jednou odb.
p. učitel ze školy v Kuklenách, jednou dp. Jan Řezní
ček, katecheta z Červ. Kostelce. V Libranticích před
nášeli: vlp. z Pouchova a p. Fr. Šupka, redaktor »Štítu
v Hradci Králové. | Titfž přednášeli v Bukovině. —
Spolkové zábavy. Spolkový ples pořádalaK. n.
jednota v Černilově, spolky křesť. sociální ve Výravě,
v Libranticích (skupina mládeže), v Bukovině. Okresní
věneček mládeže byl pořádán v Čemilově. Ochotníci
sehráli dvě divadla: veselohru »Od starého k mladému
posvícení<«a pak »Na Martinci«. Orel »Brynych« pořá
dal orelský večírek. Každoroční výlet pořádaný do Dol.
Černilova válečným! poměry byl překažen. Jednota se
súčastnila s praporem katolického sjezdu v Chocni, pří
tomna byla smutečním bohoslužbám za následníka trů
nu a za sv. Otce. »Orel« Brynych« súčastnil se orelských
cvičení v Kostelci n. Orl a v. Třebechovicích. Jednota
s praporem provázela svátostného Spasitele o Božím
Těle a o Velikonocích. U Božího hrobu stáli stráží orlo
vé v krojích. -. Spolky. Kat. nár. jednota: mužský
odbor 96 členů, ženský odbor 36 členů. Raiffeisenova
záložna v Černilově 87 členů, Orel »Brynych«:9 členů
zakládajících. 31 činných, 21 přispívajících. Odbočky:
v Bukovině se 30 členy, v Libranticích se 46 členy, ve
Výravě se 48 členy. Raiffeisenky: v Bukovině se 30 čl.,
v Libranticch s 18 čl., ve Výravě s 26 členy. Skupiny
mládeže: v Bukovině a Libranticích. Kostelní spolek
ve Výravě čítá 31 členů. — Odebírané časopi
sy: Štít 191 výtisků, Venkovan 71, Obnova 24, Dorost
62, Milotický hospodář 9, Kříž a Marie 37, Sv. Vojtěch
480, dílo »Šíření víry« 21, Ráj 4, Orel 4, Pán přichází
130, Dědictví Maličkých 19, Dědictví sv. Jana Nep. 16,
Dědictví sv. Prokopa 2, Český Kraj 7, Selská Obrana 8,
Zemědělský věstník 87, Čech 6, Ludmila 16, Našinec I.
Český Západ 1. Poklad věřících 3, Jitřenka 9, Časové
Úvahy 12. kalendářů kat. 145. Kromě toho více knížek
náboženského a poučného obsahu odebíráno soukromě

91.82 K, na chléb sv. Antonína 170.02 K, na sv. Otce 20
K, na vídeňské Čechy 10 K, na kostely v Bosně 11 K,
na misie africké 8 K, na Boží hrob v Jerusalémě 3 K,
na elektrické světlo 98.18 K, na bluchoněmé 15 K, na

spolek sv. Rafaela 7.42 K, od bratrstev k uctění N. Sv.
Ol. a růžencového 189.12 K, na doplatek při zařízení
elektrického světla sebráno bylo 279.58 K. Ze sbírek

pořízeny byly: výzdoba oltářního svatostánku 38 K,
doptacen zelený pluviál 116 K, opraven černý a zelený
pluviál, pořízen ornát červený a dva opraveny, poříze
na nádobka na sůl 7 K. Sbírka na seminář obnášela 141
K.Pořízeny byly oltářní pokrývky v ceně 110K (dar ne
jmenované). Sbírka na Červený kříž, kterou podnikl
Orlové, obnášela 120 K. V kostelním parku vysázeno
bylo 10 kulových akátů v ceně 22 K (dar K. n. 3.) Da
rována byla dvě malovaná amtipendia sv. Antonínu a k
Jezulátku. -- V Libranticich posvěcena byla slavným
způsobem nová krásná škola. Památku nehynogcí zi

| opatřila této budově velký, krásač řezaný kříž v ceně
95 K. který pří svěcení školy byl zároveň slavně posvě
cen. Pro chudé děti polské ve škole pro Poláky v Čer

, úlově zřízené darováno bylo k Ježtšku více šatstva a
' prádla a na obuv 68.30 K. —Všem šlechetrým dárcům,

kteří pečují o okrasu sv. chrámu i o své trpíct bratry,
vzdán budiž tisícerý dík! Počet sv. přijímání stoupt proti
roku minulému ze 7001 na 9453. — Zdárné počátky v
činnosti organisační na rok 1914 slbovaly pěknou žeň,
ale válečnými poměry práce ta byla namnoze odchodem
členů úplně ochromena, jinde aspoň poškozena. Kéž by
Pán Bůh dal, aby se všichni členové našich spolků ve
zdraví navrátii, by po pohnutých událostech s tím vět
ším úsllím a s větší láskou věnovali se prácem slonží
cím-k utvrzení vlastnímu i spohobltžních na poli nábo
ženském. národním i hospodářském!——

Abrahamovisy. | Tuto sobotu dovrší "padesátilett
vsdp. Th. Dr. František Reyl, skdelní kanovník kathe
drální kapituly v Hradci Králové. Již teďy padesát lot
života, z nichž téměř tři desítky věnovány neúnavné a
velice obětavé práci spolkové ve prospěch katolického
du českého. Věnovalť se náš jabilár organisačnímu ru
chu již před tím, než byto umožněno nezapomenntelné
mubiskupu- Brynychovi postaviti se spolkové čimnostiv
dleofsí v čelo. Pak pracovali oba společně spolu s vsdp.
dro. Šelcem, vdn. pral. Rytbem,dp. Čemým a jinými

duchovními s laiky pp. J. Polákem, V. Jenčovským útá.

dých. Po dokončenístrdí zyrmastiních v Hradci KÁlO
vé vstoupil do zdejšího semináře. Vysvěcen byl r.úw.
Ustanoven byl vikaristou kathedrálního | chrámu,“ rok
nato vicerektorem, pak od r. 1893 rektorem studentské
ho seinináře »Rorromaea«. R. 1897 povýšen byl na dok
tora bohosloví na universitě pražské. Jen krátce pobyt
v nové, velice účelně zřízené budově »Borromaea«, k
jejíž stavbě došlo v přední řadě jeho vlastním víceletým
přičiněním. Byl totiž jmenován r. 1909 rektorem kněě:
ského semináře. Dne 3. března r. 1912 byl instalovám
na sídelního kanovníka kapituly královéhradecké. Spol
ková činnost jeho nezemdlela ani nyní; naopak hodne

blížící se těžké choroby, která ho loni již na podzim u
vrhla ma lůžko. Celé měsíce visel mezi životem a smrtí

ze svých abrahamovin jako rekonvalescent. — Práce ja
bilárova jest mnohonásobná. Jest spolnzakladatelem «
dlouholetým jednatelem »Politického družstva tiskové
ho:. Místopředsedou jednoty katolických tovaryšů stal
se jako vlkarista před 25 lety a brzy mato řídij tente
lidový a sociálně tolik důležitý spolek jako předseda.
Zůstal mu věrným správcem až do dnešního dne. Jest
dlouholetým | předsedou dozorčí rady »Všeodborového
sdružení křesťanského dělnictva pro království České«,
v němž čile pracují jeho žáci. Vykonal obrovský počet

spolek, obyčejně dr. Reyl stát u jeho kolébky, pronášele

promluvu a udíleje praktické pokyny. Ovšem řečmi ča
sto při slavnostních příležitostech netoliko v Hradci,
ale i v jiných významných městech českých. Při vot
bách — i když jeho zdraví bylo chatrné — rozvíjel vždy

i svízelným a pracným řízením volební techniky. Veli
ké energie a práce velice složité vyžadovala příprava
ke třem velikým katolickým sjezdům v Hradci Králové.
Jako pořadatel několika sociálních kursů prázdninových
získal si svou všestrannou péčí a účelným vedením
vždy veliký vděk účastníků. Stál u kolébky »Obnovy“«
a »Časových Úvah«, jichž byl dlouholetým redaktorem.
Roku 1900 založil »Politický klub křesťansko demokra
tický< pro Hradec Králové a okolí. Jest zakladatelem a
předsedou dobročinného živnostenského spolku »Chari
tas-, který již nyní stal se vítanou a velice účinnou
podporou přečetným rodinám po zesnulých členech
středních vrstev mašeho lidu. Jest duchovním rádcem
katolického spoku paní a dívek »Anežka«. Již za života
arcipastýře Brynycha byl zvolen za předsedu diecésní
ho svazu katolických jednot. Celé ústrojí východočeské
ho života spolkového v kruzích katolických těšilo se a
dosud se těší z jeho horlivé kooperace. | sdružení české
mládeže katolické má v dru Reylovi obětavého přízniv
ce. Jako muž, který příčiny sociálních neshod poznal ne
toliko z knih, ale i z časté praktické zkušenosti, stal se
docentem sociologie v kněžském semináři. — Jeho čín
nost literární jest velice obsáhlá. Již v prvých letech
svého kněžství psal četné články do »Čes. Východu“
»Aletheie-, »Obnovy«, »Časových Úvah« a do jiných
listů. Z jeho větších samostatných spisů | jmenujeme
zvláště: »Úkoly sociální politiky«. »Jádro křesťanské
sociologie“ a »Reformu manželství«. Konkurenční -jeho
vědecká | práce =O všeobecných pojmech křesťanské
nauky: byla poctěna cenou 1000 K. Spisy Reylovy kou
velice obsažné, látka v nich účelně roztříděna, autor
místo rozvlektých kritik řadí velice pečtvě fakta k
faktům, spojuje dokumenty v organický celek krátkými,
výstižnými poznámkami. — Že organisační práce naše
vyžaduje všude mnoho osobních obětí, o tom by byly
celé kroniky. A obětavostí vytrvalou povzbuzuje vsdy.
kanovník nadšence jiné. Netoliko vydával mnoho z to
ho, co mu při velice jednoduché životosprávě přebývalo,
k účelům spolkovým, ate i v činnosti charitativní vždy
osvědčil srdce šlechetné. Získal si díků mnohých, ale I
když hmotně podporovaný člověk někdy“ se 'neukázal
hodným dobrodiní prokázaného, dr. Rey! máv) rukog a
podporovat z příjmů velice skrovných zase občany jiné.
Jeho praktická humanita k vrstvám strádajícím mitvl
ještě zřetelaěji o jeho dobré vůN než jeho spisy o '$b
třebných sociálních reformách. Všude k chiďaásům jevi
soucit lidumlinými skutky. Jako knězpřispěvá dle Své
možnosti k utvrzení zásad křesťanských, v fůzných fór
mách zdůrazňuje, že bez pevné základny nábožensko
mravní jest nemožno docíliti faktického sociálního bia
ha; zároveň dbá o to, aby zásada evangelické charity
byla provázena praktickými reformami. Byt jmenován
od Jeho Excelence nynějšího arcipastýře již před při
jetim hodnosti kanovnické konsist. radou. Od sv. Otce
Pla X. obdržel čestný kříž »Pro ecclesia et Pontifice«.
— Jen stručně jsme načriti hlavní linie Reylový obsáhlé
čímnosti, která jest povzbuzením i pro jiné, aby Šli mezí
lid v době. kdy živly protikatolické mezidrobrými Hd
mi uchvátily tak veliké oblasti Práce křesťanského so
clalismu jest i velikou prací vlasteneckou, ukazuje ná

rodu bezpečné cesty k zdravému rozvoji, mírní vel
třídní třenice; obnovujte křesťanský solidarismus, sbli
žuje všecky vrstvy národní k společné práci. Zasloiiži
lému jnbilárovi přejeme, aby do druhé padesátky vkro
čil v plném zdraví a dokonal své veliké úkoly dle přáný
započatých s plným zdarem.

Zprávy dlecésní. Jmenování jsou: vsdp. Msgre
Matěj Musil, arcijáben. pap. prelát atd. imenován před
sedou manželského církevního soudu; vsdp. Msgre dr.
Pr. Šulc. prof. bohosloví. místopředsedou; vsdp. Váchy

Ant, Hrubý,kanovník,radoub. magšejskýho jL
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Amt Vích, vik. správce, farář v Těchozíně a p. Ent. Ša
vrda, farář v Luži, obdrželi Expositorism canon., p. Jas
Dudek, duch. správce v saoatorin v Luži a p. Jaroslav
Procházka, kaplan v Nekoři, ordinariátní pochvaku —
Ustanovení jsou pp.: Ant. Audrlický,kaplan v
Sadské, za katechetu do Oolčova Jeníkova, Ant. Ma
chaně, katecheta v Chrudimi, za katechetu do Holic,
Viktor Vlach, kaplan, za administrátora ve Zbislavi, P.
Stanislav Runa, O. Praem., za kaplana do Sadské, Jan
Roháček, administrátor v Chotusicích, za administrá
tora do Skuhrova, Jan Medek, kaplan, za administrátora
v Kuněticích, Fr. Velebný, n v Církvici, za admini
strátora v Nových Dvorech.— Uprázdněná ml
sta: Zbíslav, fara patron. JUDr. Osvald hrabě Thun
Hohenstein-Salm-Reifferscheld, od 21. ledna; Kunětice,

fara, patron. nábož. matice, od 28. ledna; Skuhrov u
Habrů, fara lberae collat., od 1. února.

" Nový generál Tovaryšstva Ježíšova hr. Vladimír
Ledochovskl, dosavadní gen. asistent haličské provincie,
narodli se 7. října 1866 v Losdorfě. Je synem hr. Anto
nína Augusta Ledochovského a jeho druhé choti hra
běnky Selis-Zizersové. © Jeho nevlastními bratřími z
prvního manželství otcova s hr. Marií Seillernovou jsou
vládní rada na odpočinku Ant. hr. Ledochowski a ryt
mistr n. 0. Kazimír hr. Ledochowski, vlastním bratřímí
a sestrami jsou hr. Marie Terezie Ledochowská, gen.
ředitelka družiny sv. Petra Klaverského pro africké mi
sie, hr. Julie Marie, řeholnice kláštera Uršulinek v Kra
kově, hr. Arnoštka Mane Josefa, choť hr. Mečislawa Le
dochov'ského, a konečně dělostřelecký major hr. Ig.
Ledochowski, Studia svá prý generál jesuitský konal
ve Vídni. Upozorni! na sebe vědeckými pracemi a svý
mi kázáními. Dlouhá 'éta působil ve Lvově, pak byl r.
"1901 zvolen provinciálem v Krakově a r. 1906 gen. asi
stentemv Římě. Bratranci nového generála Jesuitů jsou
hr. Josef, býv. hejtman gen. štábu, který pro své stano
visko v soubojové aféře Tacoli jako protivník souboje
složil důstojnickou šarži a vystoupil z armády, a hr.
Vladimir, který je komořím arcivévody Maxe, bratra
následníka trůnu.

Doba svatopostní jest přípravou k slavnosti veliko
noční. Přípravou k vlastní době postní jest doba od ne
děle devítníku do popeleční středy (tři neděle před po
stem). Dříve udělován popelec toliko veřejným kajícní
kům; k nim se přidružovali z pokory a zbožnosti i jiní
věřící, až konečně ustanoveno, aby se uděloval popelec

času, že »Bůh postem nepravosti dusí; ducha povznáší a
ctnosti síly i odplaty podává«. — Svěcené ratolesti na
neděli květnou jsou dle sv. Augustina »znamením chva
lořečení-a obrazem vítězství Kristova nad mocí ďábel
skou a nad vládou smrti«. — Křesťané před velikonoč

(ními svátky v době 40denního postu již za nejstarších
časů vykonávali kajicí pobožnosti a chodili k správě
Boží. Toho doklady jsou již ze IV. století. Sv. Jan Zla
toústý praví: »Otcové ustanovili 40 dní postu, abychom
v těchto dmech všickní modlitbami, ahmužnou, postem,
bděními, slzami, vyznáním a vším ostatním jsouce očiš
tění, s čistým svědomím přistupovali (ke stolu Páně).«
V devátém století platilo již za hřích, jestliže se v po
stě někdo nezpovídal. Konečně vydáno přísné církevní
nařízení, aby se každý katolík zpovídal aspoň jednou v
roce a aby v čas velikonoční přijal Nejsvětější svátost.
——=

Královéhradeckou bankovníjednotu vHradce
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

Zprávy
místní a z kraje.

(/ Schůze městské rady dne 15. února tr. Uděleno
bylo povolení k provedení různých adaptací v kanov
mické residenci čp. 51 zde. — Schválen byl návrh dis
posic ředitelství měst, dívčího lycea, učiněných násled
kem odchodu p. prof. B. Markalouse a školníka J. Čap
ka k vojenské službě, — Žádost škol. výboru živnost.
školy pokračovací o svolení k vyučování v místnostech
budovy průmyslového musea. — Schváleno, aby kulo
víté jihmy na Příkopech byly v korunách sestříhány,
by se zamézilo šíření nákazy, kterou jsou postiženy. —
Vyžádají se oferty na ječnou mouku a brambory. — K
vyzvání c. k. okr. hejtmanství zde provede se ve zdej
ším' městě sbírka mílodarů pro invalidy. — Výkaz ho
fovosti pokladní ze dne 8. února vzat byl ma vědomí.
. o Nové dary na »Rudoifinmm«.Slov. pan dr. Bohumil
""Tolman, c. k. náměstek státního zástupce v Chrudimi,

věnoval účelům diecésního ústavu pro hluchoněmé část
ku 6 K. — Dp. Jos. Valenta, kaplan v Kopidlně, zaslal
pro hluchoněmé chovance z odkazu jednoho hluchoně

mého 10 K. — Šlechetným dárcům nejsrdečnější dfk!
Zaplať Pán Bůh!
7 Dobročinný komitét dam v Hradci Králové vzdá
vá uctivé díky vláp. V. Sekerovi, řediteli »Rudolfina«,
za dar 20 K, jež věnoval ve prospěch chudých dítek hlu
choněmých k uctění památky svého p. bratra MUDra
X. Sekery. O

Divadela! kru »Mlalýlordc pořádá dne 6, a 7. března
Okresní komise pro péči o mládež spolu s jednotou div.
ochotníků »Klicpera«. V roli Cedrika Errola vystoupí
Anička Žeríškova z Plzně, lZletá umělkyně, jež na
městském divadle plzeňském v »Malém lordu« docílíla

vělíkého úspěchu. Přědstavení bude pořádánov. sobotu

dne 6. března večer sobyčejnýmiceomenia vneděl 7.
březnaodpoledne scenamisríženými.Čistý výnos u

hradeckého. Záznamy na mista přijímá již nyní papirnic
ký závod p. Růžičky. :

Dárkyamerickýchdětíanšimsirotkůmpopadlých
vojímech vystaveny budou v neděli 21. února ve sběrně
Ženského odštěp. spolku Červeného kříže ve starém
Rudolfinu, kde možno je prohlédnouti oď půl 10. do 12
hod. dopoledne. Vstup volný. 0

Pro vojenské rokonvalescenty. Civilní pacienti, kte
M byli ošetřování v »Rudolfinu« (místo v okresní ne

mocníci), byli dopravení 17. t m. do nemocnice. Budova
takto vyprážděna proto, že v nejbližších dnech bude v
ní umístěno 200 rekonvalescentů vojínů.

Záložna « Hradci Králové dle výroční své zprávy

za rok 1914 měla koncem roku 871 člena, vklady na
knížky činí K 2,300.318.20, půjčky směnečné činí K
841.239.18, hypoteční K 1,527.315.65, fond reservní K
160.095.91, pokladní obrat K 13,212.689.57.

Spoř, a Záložní družstvo Prvai všeobecné jednoty
úředníkův moanářstvírakonsko- uherskémv Hradci
Králové, zapsané společenstvo s ručením obmezeným,
konat! bude 33. řádnou valnou hromadu v neděli 28.
Února o 10. hod. dopol., po případě o hodinu později v
kanceláři družstva v Jiříkově třídě č. 539 (proti Adal
bertinu). Program: 1. Schválení výroční zprávy a bi
kance za rok 1914, rozdělení přebytku. 2. Čtení zprávy
revisního svazu o revisí v r. 1914 konané, 3. Stanovení
výše závodních podílů a úrokové míry záloh, pak urče
ní úhrnu půjček. 4. Čtení výroční zprávy První všeobec
né jednoty úředníků. 5. Zadání šesti stipendit v obnosu
402 K. 6. Ustanovení odměny za vykonávání různých

funkci při družstvu. 7. Volba feditelstva a dozorčí rady.
8. Volné návrhy. Nesejde-li se dostatečný počet členů
v určitou dobu, bude se dle článku 26. stanov za hodinu
konati druhá valná hromada se stejným pořádkem ro
kovacím, jež bez ohledu na počet přítomných členů plat

Vyhláška. Dodatkem k výnosu ze dne 23. ledna 1915
č. 2320 zakazuje c. k. okr. hejtmanství v Hradci Králové
dle svého výměru č. 5783 ze dne 13. února vývoz
mouky z okresu. | Každé překročení tohoto zákazu
bude přísně trestáno dle císařského nařízení ze dne 20.
dubna 1854 č. 96 ř. z. Zákaz nevztahuje se na dodávky
mouky pro vojenské ústavy.

Z Klubu českých velocipedístů pro
Hradec Králové a okolí. Ve výborové schůzi
dne 6. února t. r. konané usneseno vzhledem k
mimořádným poměrům nesvolávati letos valnou
hromadu a ponechati dosavadní výbor v čin
nosti. Pp. členové klubu se žádají, aby i nadále
přízeň mu věnovali, aby svým velkým povinno
stem dostáti mohl.

Rolnické skladiště vyhořelo. Jest věru v nynější
mimořádné době trapnou katastrofou pro širé okolí, že
hltavý požár schvátil v oci na 18. t. m. (o 1. hod.) rol
nické skladiště blíže nádraží králověhradeckého. Na mí
sto neštěstí dostavily se rychle čtyři sbory hasičské.
Ak plameny vykonaly velikou zhoubu přece. Shořelo
asl 40 vagonů obilí a zásoba oleje. Semínko v přízemku
na štěstí bylo zachráněno. Knihy ještě podařilo se vy
nésti, ale po odchodu záchranců již se sřítil strop. Ze
skladiště zbývají ožeh!é, popraskané zdi.

Vik zastřelen a to v nedalekém okolí královéhra
deckém. | Zpráva ta velice 'překvapila, ale ukázala se
pravdivou. Zda a jakými cestami vypudily válečné u
dálosti čtyřnohého majitele drahého kožíšku do lesů
Pallavicinských u Vysoké (blíž Nového Hradce), ovšem
se neví. Myslilo se s počátku, že lesem pobíhá vzteklý
pes. Pan hajný Remplík ruského uprchlíka střelil 10. ú
nora a odevzdal jej p. lesnímu správci. Takový nenadátý
„úlovek sotva se znovu zdaří v těch lesích za půb století.

Výměna otrub za oves. V okresu vojenského veli
telství v Litoměřicích a sice při vojenských zásobních
skladištích v Terezíně, Chomutově, Mostě, Ústí n. Lab.,
Králové Hradci. Josefově, Kolíně, Čáslavi, Záboří u Lab
ské Týnice a v Pardubicích budou až do odvolání vydá
vány otruby za dodaný oves dobré jakosti a sice tak,
že za I a dodaného ovsa obdrží se 1 a otrub buď pše
ničných nebo žitných nebo ječných. Interesenti nechť
se dorozuml s jmenovanými vojenskými skladišti, po
případě nrohou oves v těchto skladištích hned přímo
odevzdati. Podle pořadu došlého ovsa budou vydány
poukázky na otruby. Pytle na otruby musí interesent
sám dodati. Pytle dodaného ovsa obdrží dodavatel hned
po převzetí ovsa zpět. (Sdělení pražské obchodní a živ
nostenské komory.)

Seznam cen aa týd. trhu v Hradci Králové dne 13.
února 1915, 1 hl: hrachu 80—9% K, čočky 100—120 K,
lahel 70—75 K, krup 60—80 K, máku 60—65 K, cibule

12—14 K, jablek 18—24 K; 1 g: vikve 40 K, brambor 9
K, jetelového semínka červeného 180—200K, otrub žit
ných | pšeničných 26 K; 1 kg: čerstvého másla' 3.40

až 4 K, vepřového sádla 4.40 K, tvarobm 0.44 až 0.48 K;
1 vejce0.10až 0.12 K; 1 kopa: kapnsty4—5K, drobné
zeleniny 1—5 K, 1 pytel mrkve 5—6 K.

Na týdétní obljmí trh v Hradci Králové dne 13. úno
ra 1915bylo přivezeno: hl: vikve 9, hrachu 4, jetelového
semínka 315, máku 3. brambor 28, jablek 23, cibule 15;
kop: kapusty 12, drobné zeleniny 50; 10 pytlů mrkve;
1 vepř, 133 podsvinčat a 10 kůzlat.
- Básník.JosefKalusšadesátníkom.V úterýdne
16. února slavil své šedesátiny Josef Kalus, řídící učítel

roku prostý tkalcovský tovaryš, je vlastně básník sů

dy, aromance,místy jsouctakřka knerozeznánícd na

tvní tvorby Hidové,ja za to tím upřímaější. Kalusa by
chom těžce mohli řaditi k moderním básníkům školy
»Lumírovců«, jejichž uvědomělá, na moderním chápání
kvzosu založená poesle došla nejvyššího výrazu 8
votní prací Jaroslava Vrchlického. A přece jeho Písaě
(1882), Z Valašska (1885), Oblaky (1887), Kresby a el
sně (1895), Přímořské dojmy a elegie (1903), Kopretiay
(1904) anebo jeho Valašsko v písních (1906) majt v 30
bě plno jarní mízy lidové, plno vroucnosti, něhy a ma
Ivaíhopela národní neuvěďomělé tvorby. | Jsou stejsě
výronem prosté a něžné duše lidské, tak jako zas je
nom k podobné dovedou promluviti s plnou silou.

Zloději. Krádeží nyní přibývá. Dne 16. t. m. v noci
byla v Roudničce okradera vdova pl Františka Jarešo
vá o 12 slepic a několik hektolitrů žita a Jetelového se
mínka. Její syn jest 6 měsíců na vojně, výpomocný děl
ník narukoval 15. t m. Tudíž zloději vyčíhali vhodnou
příležitost právě po odchodu dělníkově — vdova zůstala
doma sama. Když ráno 16. t. m. hospodyně šla dávat

slepicím, padla do mdlob bolestným překvapením. Když
$e vzpamatovala, učinila pokřik, ale hosté z laciného
kraje posud nejsou vypátráni, Proto kdo něco má, ať
zdvojnásobí v nynějším čase bdělost!

Falešné dvoukoramy začal vyráběti majitel knih
tiskárny, závodu mydlářského, obchodník J. Simon ae
Dvora Králové, Dílo své provedl dosti uměle, takže mohl
napáliti mnoho lidí, kdyby nebyl chtěl zbohatnouti na
Jednou. Ubytoval se minulý týden v Tufmově v hotelu
»Slavie«. Požádal vrchního číšníka, aby mu vyměsíl
hned celé sto dvoukorunových bankovek za bankovky
větší. Taková hromada dvoukorun přece trochu překva
pila, ale stalo se po vůli žadatelově. Ale došlo také k
důkladné kontrole bankovek, jichž stáří již na první
pohled prozrazoval vzhled nápadně stejný. Číšníkovi
stalo se nápadným zvláště chybně označené datum. Byly
zjištěny I jiné zvláštnosti. Proto zabájili četníci po host,
který zatím odjel, bedlivé pátrání. Simon dopaden ve
Dvoře Králové, Zapíral houževnatě. Ale když byl zave
zen do Turnova a tam konfrontován s vrch. číšníkem,
doznal, že skutečně vyráběl padělané dvoukoruny. Po
svém doznání byl dopraven ke krajskému soudu kráko
véhradeckému.

V nemocnici Milosrdných bratří v Novém Městě «.
Met. zbylo z r. 1913 na r. 1914 v ošetřování 32 nemoc
mých, během roku- 1914 bylo přijato 423 nemocných.
Celkem tudíž léčeno 455 pacientův. Z nich bylo propuš
těno 352 vyléčených, 45 zlepšených a 14 nevyléčených.
Zemře!o 21. V ošetřování zůstalo 23 nemocných. Dle
náboženství bylo z nově přijatých 406 katolíků, 16 e
vangelíků a 1 israežita. Dle domova bylo 408 z Čech. 7
z Moravy, 1 ze Slezska, 1 z Haliče, 5 z Dolních Rakous
a I z Pruska. Dnem 17. září 1914 byla tato nemocnice

jako »Záložní nemochice Červeného kříže« na rozkag
© k. okr. hejtmanství z většího dílu vykHzena a prd'c.
a k. vojsko připravena. Počet k tomu účelu připrave
ných lůžek obnáší 50, Z těchto bylo koncem roku ob

ležených 3. Mimo to poskytovala tato nemocnice po je
den měsíc 39 vojínům ambulanční ošetřování, ponejvíce
obvazy pu střelných ranách. Z té příčiny nebylo možao
všem žádostem o přijetí do nemocnice vyhověti, násled
kem čehož byl stav nemocných koncem roku proti dří
vějším letům o něco nižší.

Piletice. V neděli dme 14. února zemřela v okresaí
nemocnici v Hradci Králové“zdejší všeobecně vážená

P Kalhousová, jež stala se obětí šíleného muže. Bylamatkou vzornou, ženou spořádanou.
jí jistě vděčnou vzpomínku. Du Kdo Wiznal, věnuje

Čáslav. Ve prospěch vojínů ve válce o
sleplých věnovala městská rada 50 K a okresní vý
bor 100 K. Ze spolků věnovala odbočka kanc. oficiantů
10 K. Lze doufati, že i jiné spolky súčastní se obětavě
sbírky na tento tak šlechetný účel a že každý dle své
možnosti co nejvíce přispěje. Sebrané obnosy přijímá
c. k. okr. hejtmanství, — Pak že je zle! Poslední
představení biografu (v Dusíkově divadle umístěného)
přivábila opět takovou spoustu diváků, že množství jich
bylo nuceno vrátiti se domů bez touženého požitku. Vi
dime-li, jaké vrstvy občanstva z města | okolf do bio
grafu se hrnou, musíme se usmáti strašákům o nedo
statku mezi lidmi. Vždyť návštěvníci rekrutují se napo
řád ze tříd nemajetných. Jest v tom viděti veškeru tu
lehkomyslnost široké společnosti a její spoléhání, až ne
bude, že musi jiní vypomoci. V tom ohledu myslíme, že
by to nemělo býti Ihostejno ani obci, kdo a jak často se

do takových zábav hrne. Co se týče pak vedení blogra
fu, zvláště těch tak zvaných komických.atrakcí, to by
zasluhovalo kapitolu zvláštní. K prostředkům vzdělava
cím a umravňovacím jistě blograf takhle počítán býti
nemůže. A což teprve ta reklama divokým! obrazy!
Kdyby tak jiný spolek tímto způsobem jednal! — Sen
saci dne způsobila po městě našem brožura p. učit.
V. V. Jeníčka, vydaná pod názvem šMusejní patholo
gle«, v které antor promlouvá o rozličných nepořádcích
a zlořádech v městském museu, zvláště pak ve spolku
»Včele« se zahnízdivších. Jsme zvědaví, jak se zachová
k jednotlivým faktům tam uvedeným městská rada,
které zodpovědnost za stav musea jako majetku král.
obce čáslavské na prvém místě připadá. Dávno již při
mlouvali jsme se na těchto místech, aby zajisté vzácné
a cenné sbírky musejní býly po příkladě jiných měst od
borně uspořádány, zinvestovány a do vhodných rukou
předány, ale marně. Teď je vlastně povinností městské
rady vyšetřit a zlístit, nemá-li padnouti na al odlum, že

mlčí k šlendrlánu veřejně odkrytémn. Více nežli osoba
musí tu platiti pravda. Myslíme, žesouhlesiti bude s tím
I ten, kdo byl z toho všeho »pathologického« jednání ob

viněn,neboťjen tek ize dobýt si satisfakce arehabili
P (2.



udstech nášeho města. V prvé řadě ovšem předcházeti
má příkladem město samo a netrpěti na místech nejví
ce frekventovaných, v parcích, zákoutích ulic skládku

* rězbitých lahví, cylindrů a pod. věcí. Také v době blá
ta by bylo záhodno méně šetřiti škrabáků a košťat Na
přechodu k městské opatrovně, kde nyní kromě malič

" kých dítek do 6 roků vyučovány jsou i dvě třídy žáků
" obecných škol, bývá totik bláta, že při nejlepší vůli musí

to děti nanésti do školních síní a jako prach to pak
všecko vydýchati. A přece při trochu dobré vůli a 0
-choty by bylo lze to napravitl. Bláto, které ina dláždě
ném chodníku je naneseno po kotníky, třeba oškrábati a
přechod několika kameny prod'oužiti. Stane-Hi se tak,
ovšem nevíme, ale doporučujeme to v úvahu p. škol.
lékaři.—S radostí pomalu. Všem, kdož vidouce
u gymnasia narovnané cihly, se domnívají, že se již

„aačne se stavbou c. k. gymnasia a že se za tou příči

nou dovážejí zásoby staviva, oznamujeme s politováním,
še na něco takového se vůbec nepomýšlí a že klidně

proto mohou úvahy a návrhy o pracích nouzových dále
" opřádati a jimi se těšiti.

Bolanov u Chredimě, 7. únor 1915 byl pro osadu
bojanovskou velkým svátkem. O 10. hod. dopol. měl

- slavnojtní kázání vldp. bisk. notář a farář Václav Ša
fránek. S nadšením přednesl svoji řeč, v níž povzbuzo
val osadníky k modlitbě vytrvalé, neboť dle slov Páně:
»Proste a bude vám dánol« jen vytrvalá a vroucí mod
Hitba je nám prospěšná. Se vzpomínkou na sv. Otce, na
šeho císaře a krále, na vlast a její syny statečně boju
jicí ukončil s mladistvým zápalem přednesené kázání,
jež v duších přítomných zanechalo hluboký dojem. Po
kázání celebroval místní kaplan slavnou mši sv. před
vystavenou Nejsvětější svátostí. Na kruchtě pod osvěd
čenou taktovkou p. Jos. Tlapáka, řed. kůru, provedena
precisně latinská mše Fr. Schěpfa s průvodem varhan a
orchestru. Oraduale Skuherského: »O sanctisima«, offer
"torium pro bas »Exraudi« Jos. Libánského, solo s do
provodem varhan a orchestru zazpíval p. Tlapák. Vy
zmamenali se naši páni hudebníci! »Venkované«, ale po
chlubiti by se mohli v každém městě se svým uměním.
O palmu vítězství s hudebníky závodil zpěvácký sbor.
Paní Tlapáková, sl. Anička a Fanča Kapičková, Mařen
Xa, Vlasta a Lojzka Tlapáková držely še znamenitě. Je
podporoval krásným svým tenorem p. Josef Rolík, měš
Čan a obchodník z Bojanova a silným basem p. Tlapák.

Aby dobrotivý Bůh vyslyšel naše vroucí prosby, usta
novit vdp. b. notář o půl 3. hodině slavnostní adorační

hodinu. Kostel byl do posledního mista naplněn. 700 zá
světných modliteb k Božskému Srdcl Páně — aby se
čeřlo modlitbičkám pověrečným — rozdáno v kostele
věřícím. O půl 3. hodině přistoupil ke společné adorační
modlitbě před vystavené na oltáři Sanctissimum, jež přes
-40 voskovic ozařovalo. Z kazatelny kaplan líčil nesko
malou dobrotu nejsvětějšího srdce Páně: dopouští, ale
neopouští, hledá. co ztraceno, shovívá chybujícím! Ne
styděli se mužové za slzy, když je kazatel vybízel, aby
doufali, aby skroušeným srdcem prosili Všemohoucího
za své syny, bratry, přátely ma poli válečném! Po ká
zání celým kostelem nesla se k Sanctissimu vroucí zá
světná modlitba. ©Po té dvojhlasně zpívány litanie k
Nejsv. Srdci Ježíšovu. © Po litaniích celým sborem, v
němž vypomáhá 8 děvčat IV. třídy školy bojanovské,
přednesena vroucně vložka »Ó srdce Spasitelel« od A.
Hromádky. Při modlitbě sv. Otce za mtr, již u oltáře
recitoval vdp. notář, každá ústa šepotala vroucí prosbu,
aby se Bůh smiloval. Po slavnostním požehnání Nejsvě
tějším zazpívaly sl. Anička Kápičková a Vlasta Tlapá
ková svatohorské »Zdrávas«. Klenbou chrámovou ve
lebně se rozléhalo. Mimoděk ruce mužů spínaly se a
ústa prosila: »Buď nám milostiva, oroduj za nás.. «
Dík osadníků cele vznáší se co nejuctivěji k sv. Otci
Benediktu XV., k našemu vrchnímu velepastýři Jeho
Exc. dru Jos. Doubravovi za nařízení krásné a povzná
žející pobožnosti, k mílému našemu panu faráři a bisk.

notáři Vácí. Šafránkovi za její provedení, ke všem, jak
zpěváckému sboru, tak P. T. pp. hudebníkům, zvláště
pak p. Jos. Tlapákovi, řediteH kůru, za spoluúčinkování
a k zbožným věřícím za přehojné účastenství. Chváleno
a velebeno budiž Nejsvětější Srdce Ježíšovo, skrze které
36 nám spasení stalo, jemu čest a sláva ma věky!

Uiterární pomůcky
pro duchovní správu polských

dodá ochotně

Oružet. knihkupectví ledateiství
vWradelKrálové .Rdsinortinum.

Různé zprávy.
Velikozoční dopisalce Ústřední Matice Školské o

vládly“opětně všechen trh a zjednaty si takovou oblibu,
-Je jest po nich nejčilejší poptávka. Z té příčiny upo
„morňujeme pp. obchodníky, by objednávky již nyní či
míli přímo v kanceláři Ústřední Matice Školské v Praze
J, Husova tř. č. 3, kde možno též zakoupiti zdařile pro
vedené originály předmáchnašich mistrů, jež mohou 80
bě | ménězámožnízakonpitiza levnýpeníz. Cónyori

-glnálů do 50K

»Vojínáv přítel«, modlitební knížka pro vojáky, jest
"již zase rozebrána. Nový náklad se připravuje.

„Výtečný leták »Důležitá rada pro každého vojíma<
z péra P. A. Storka S. J. byl právě tyto dny vydán v
novém nákladu 30000 výtisků. O výborné jakosti jeho
svědčí, že první veliký náklad byl v několika týdnech
úpmě rozebrán. Doporučájeme vřele k nejhojnějšímu
rozšíření. Cena jednotlivého výtisku 2 hal., při..větších
objednávkách 1 bal. "Objednávky vyřídí »Družstevní
knihkupectví a nakladatelství v Hradci Králové«.

Citlivá srdce se smiluji nad nejchudšími dívkami v
Útulně a chorobínci slepých dívek v Praze III., Kampa,

a jim dárkem, odkazem a pod. bídu jejich ulehčí. Adm.
4. L milodary uveřejní. .

O původu Máďarů vyšel právě posmrtný spis Ármí
na Vámberyho, v němž se dokazuje,že základ maďar
štiny jest ugro-finský, že však později byly přibrány
jazykové živly turecko-tatarské a to v -dobách velmi
dávných. Tato směs jazyková jest důkazem, že Maďaři
vznikli ze zbytků hunských vojů, kteréž po smrti Atti
ly a pádu jeho říše zůstaly v-rovinách Pannonie a kte-“
réž po staletých zápasech úplně splynuly a jednotný ce
lek utvořily. Při splynutí tomnabyly živly turecko-ta
tarské převahu nad agroskými. Maďarská kritika praví,
že studle tato jest velmi přesvědčivě provedena, a ač
zavdá podnět k učeným sporům, že snesla velmi cenný
materiál pro další výzkumy. Diu jest připojen srovná
vací maďarsko-turecký slovník. Knihu vydalo Athenenm.

- -————9
Kprvnímu

sv. přijímání
nabízíme z nové zásilky právě nás došlé

upomínky
, v různých cenách i velikostech,

v hojném výběru.
Vzorník zašleme ochotně P. T. interesentům

na požádání proti zpětnému vrácení.

Pro dobu postní
nabízíme svůj obsáhlý sklad

, modliteb. (křížovácesta),
písní, růženců

1 modlitebních knih kdekoliv vydaných. i
Objednávky ochotně a bezodkladně vyřídí
Družst. knihkupectví a nakladatelství

v Hradci Králové, Adalbertinum.

Všelicos. Jednota svazů čes. společenstev
hostinských a výčepníků protestuje proti jaké
mukoliv zdražení piva, a důtklivě doporučuje
všem hostinským, aby neodebírali piva od pivo
varů, které by, nedbajíce vážných výstrah, přece
jen v této kritické době pivo zdražily. — Dne
4. února 1915 bylo tomu 100 let, co se narodil
slavný mecenáš jihoslovanský, ďakovský biskup
Strosemayer. — Blíže hangarů pro létadla a
vzducholodi v Německu zřízeny veliké posady
pro slepice, neboť je zjištěno, že slepice spatří
aeroplán dříve, než možno ho zahlédnouti okem
lidským. — Vojenská správa německá objednala
40.000 párů dřevěnek jako přezůvek přes oby
čejnou obuv pro německou armádu v zimě,
Dodávku tu provádějí četné obce na české
Šumavě, kde se obyvatelstvo výrobou dřeváků
zaměstnává. — Papežský dekret o válečném
modlitebním dni dne 7. února uveřejněn byl

v osmi řečech: italsky, francouzsky, anglicky“německy, španělsky, portugalsky, rusky a polsky.
— Vláda připravuje také nařízení o maximál
ních cenách uhlí. — Od vypuknutí války zmen
šila se účast na inalé loterii takovou měrou,
že obrat klesl na polovinu — Dle polských
listů jest dosud na polském bojišti zničeno přes
1000 kostelů. — Policejní president petrohrad
ský nařídil; aby se zastavila činnost proroků,
věštkyň atd. Jest jich prý několik tisíc. — Man
želství následníka trůnu arcivévody Karla Fran
tiška d' Este dno 8. t m. požehnáno třetím dít
kem, princem. — Po Čechách šíří se falešné
pětikoruny; mají letopočet 1900, okraj nepopsán,

[ mají modravou barvu a jsou lehčí než pravé.
— V Bystřici na Krasu stavěn bude vodovod
nákladem státním a bude zásobovati 98 míst
na Goricku, 9 v okolí Terstu a 2 na Posto

josku — Generálem řádu jesuitského zvolen, Ledochowski, syn známé a zasloužilé u nás
polské rodiny Ledochowskýoch, nar. 1866. — U

rohlí ruští zajatci z vojenského tábora u Mi
ovio hr. M. Tolstoj, dobrovolník A. Laskiewlcz

a důstojnický sluha hr. Tolstého byli již zatčení
ve dvoře Bludu u Lověio, okr. Chlumec n. ©
— Na moravském Valašsku počíná se v do
mácnosti opět avititi bukovými třískami, jako
sa starých »zlatých« časů. Není na petroleji —
V Rakousku se za rok zlate skoro za

(1 milKa s tohopřipadápřes90*/,na Čechy.

— Na plesu v Sofii spáchán byl pumovýatěn
tát, jímž byly zasaženy právěosoby s nejpřed
nějších rodů. Ranám podlehli: syn býv. ministra
války a doera nynějšího minista války a další
dva. Atentát jest prý dílem msty politická —

. Tančící derviši -v počtu několika set, jimž sul
tán věnoval prapor, odebrali se na bojiště, —
Ministerským nařízením zakazuje se zpracová
váúí ječmene ná slad od 19. února t. r. a ječ
men v pivovarech a sladovnách zabaven. —
Obecných škol bylo r. 1914 v Bulharsku 8348.
a dětí školou povinných 528.836, z nichž sku
tečně školu navštěvovalo 431.668. — Minister
stvo vojenství všem velitelům železničních tratí
vydalo výnos, jímž se při všech vojenských
transportech v železniční dopravě zakazuje po
šívání alkoholických nápojů.

E 1039/14/17.

©Dražební edikt
a vyzvání k přihláškám.

K návrhu vymáhající strany Juta Netika v Hradci
Králové jako správce konkursní podstaty pozůstalosti

-JUDřa Alfréda Rudolfa, advokáta v Hradci+ Králové,
konána bude

dne 12. března 1915
o 9, hodině dopolední u tohoto soudu v síni číslo 35 dle
schválených dražebních podmínek dražba těchto nemo

vitostí:
Pozemková kniha Hradec Králové.
Vložka číslo 509.
Označení nemovitosti: Dům čp. 343 s pozemky č.

k. 485 st p. a zahrada, 172/5 a 172/6 v Hradci Králové.
Odhadní cena 78.700 K.
Nejnižší podání 39,350 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 naznačeném, v hodinách 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 tl
pro něž toho času na nemovitosti 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, 1
dne 3. února 1915.

£

Doporučujeme:
K době svatopostní:

A. Kaška, Křížová cesta Pána mašeho Ježíše Kri
sta. Brož. 16 hal.

Jais Aeg. Křížová cesta Pána našeho Ježíše Kri
sta. Brož. 14 hal.

Křížová cesta Pána našeho Ježíše Krista dle >Ol
táře«. Brož. 12 hal.

Vzbuzení tří božských ctností, text český, 100
kusů K 1.20.

Vzbuzení tří božských ctmostí, text německý, 100
kusů K 1.20. :

Píseň: Žádáš-li, křesťame (ke křížové cestě), 100
kusů K 1.2.

Píseň: Matka pláče, 100 kusů K 1-30.
Komárek Fr., Rozjímání sv. růžence v přítomné

době válečné. 100 kusů K 14—.

Plísně: Bůh ti tento život dal, 100 kusů K 1.20.
Gott zu Hebea, 100 kusů K 1.20. „7
Blaťák, Sv. misle. Str. 40. Cena 10 hal.

“ 

K pobožnostem k Bož. Srdci Páně:
Pobožnost k Bož. srdci Pámě, text český (litanie

a zásv. modlitby), 100 kusů 3 K.
Litaale kBož. Srdci Pámě,text českýnebo ně

mecký, s notami 100 kusů 3 K, bez not K 1.20.
Modlitba zásvětná k Bož. Srdci Pámě, text český

nebo německý, 100 kusů K 1.20.
Modlitba zásílbaá (formulář dle nejnov. ordin. na

řízení), text český nebo německý, 1 výtisk
2 hal., 50 výt. 75 hal.

Písně:Poklad nobes nejvyšší, 100kusů K 1%.
Co na zebi amazemi, 100kusů K 12.
Modlitba svatého Otce Benedikta XV. za mír,

100 kusů K 150.

Litasle k sv. Josefu, text
100 kusů bez not K 120,
(nová komposice) K 150.

Objednávky vyřizuje

Oružst. knibkupeciví a nakladatelství
v Hradci Králové Adalbertinum.
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Gnaiky arospoňšyna požádání

Zal. 1850, Za). 1850.

-Karol Zavadil,
nást.

Antonin Zavadil,
nejstarš umělecký

závod pasířský.
Veledůsto). Gachovenstru a mnátním m doporaču
Aku provedeníveškerých
nádob kostelních,

so zlata, stříbra,bronsua jiných
kovů v každém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího
provedení dle liturg. předpisů.
Jem „nění práce umělecké
ceny. Veškeré opravy a novu
stízení provádíse co nejpečli

věji a se zárukou..

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
ručení a UzDÁDÍpo race.

o Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy
hlášený řaludeční likér pod náz'em

ea Aměrs de kondres
zní lékařskými vědátory jakožto příjemný

(3 občerstvujícíprostředek doporučovanýnabízí

A. J. Andres v Ústí n. Ori.,
továrna nejjemnějších likérů.

Paktéž čuje ee ku koupi pravého trane.

esgnacu, srěmské slivovice j č pův. jam-jam.ramu a všech druhů nejjemnějšíchlik
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
wmělá! veškoré kostelní nádoby a
nášlnía to: monstrance, kalichy,

elbáře,, nádobky,paténk„paténky,pacifikály,svicny,lampy, kaditelnice,kropenky

atd, svévlastní výroby ré předecírkevním vyhovující.Poet“ Skaré

' m oprarelev původníny ai slatí a stříbli nebo proti do
platku za nové čňuje. Hotové

čty neb výkresy sasílá nau
úsku franko bez závaznosti koupě

6 00posílá povvěsené. Práce ruční.
Ailad stříbrnýchklenotů, jako: řetězů,
men noh naamkůatd.“ Notářské

protony, tabatárky:kry sn náčiníze stříbrapravéhoého vědy na skladě.

Arěsta, úno ©čroadonykupujes obl om

JAN STANĚK,
posíř a ciselour

Praha-L.-079., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

v jednoduchém i

der. provedení ry
chle zhotoví uměl.
závod knihařský

Richarda Šimáčka

| ouěsOkresní výbor v Hradci Králové vypisuje
ofertní řízení na stavbu inundačního železo

©betonbvého mostu na silnici u Správčic
rozpočteného nákladem K 8.397'40.

Plány, rozpočty, soutěžní a technické
podmínky vyloženy jsou v úřadovně okresní
k volnému nahlédnutí.

Nabídky opatřené vadiem ve výši 10%,
rozpočtených nákladů podány buďtež pode
psanému okresnímu výboru do dne 27.
února 1915.

Okres.výbor vHradciKrál.,
dne 15. února 1915.

Okresní starosta:
Mynek Srdinko.

OO00000000

Jan Horák,
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

die roční salsony keliekcl
nejnovějších druhů pravých

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

semských.

Cetmá nanání zvláštěs krahůvele
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

yu

lisovanéová

vbezvadneúpravěajakos'!

vlastnív

(2

ne obrátí s dotazem stran přijmatí na ředstavenou:2 7 klášteraB. S. P. Krupka (u Teplic).

J05. ROUS,m. závod řez
Borsk pozlacovačský a

oltářnictví

pro kostelní prábe.

Renovovánístarých apamátných
oltářů, soch, kazatelen, křížových
cest atd. provádí se s největší
pečlivostí za CENYMÍTNÉ.===

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

Bospočty a informační cesty
Sdarma A bez ZÁVAZKU.===

První ceny na všech obealanýchvýstavách.

“Katolici!N ejbe ější
vvýhodnějn vá kyká je ině ale | vašich
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vinná revise „Jednoty sd
dle doby výpovědní ložen“ v Praze.
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všeho druhu kulantně. a



Patronát v orientě.
(14.) Poměrů neznalý představuje si snad

pod tímto slovem zbytekstarého ideálního prá
va, pouhého titulu bez reálního podkladu, něco
podobného, jako je naše patronátní právo, jehož
kořeny rovněž sahají až do středověku a jež
moderním poměrům dnešním již neodpovídá.
Patronát v orientě je však věc jiná, která se
těžce dotýká existence katolíků na východě vů
bec, a v říši turecké zvláště, an jejich politicko

vní život mezi tolika národy určuje a hájí.
Co jeto patronát v orientě, o němž často již při

nesly naše listy kusé zpráy, jak tomu bylo inedávno při vypuknutí války turecko-rusko
anglické?

Při nejistých poměrech v orientě je třeba
každému Evropanu ochrany jeho evropské vlá
dy anebo konsulátu, bez něhož by se sprave

dlnosti sotva kdy dovolal. Dopustí-li se Evro
pan skutku trestného, může jen od konsula býti
potrestán, nikoli od orientální vlády a konsul
diktuje mu buď vazbu anebo v případech,
a nichž by vzešlo pohoršení proti národnosti,
vypoví jej vůbec ze země. I biskupové mají
veliký vliv ochranný, ten je však přec jen bez
-politické ochrany a rázu více mravního. Je-li
tomu tak, tím více ochrany potřebují osoby
morální, naše katolické ústavy a řády, jež sice
odedávna v turecké říši působí. a hluboce svým
vlivem do tamějšího epolečenstého života zasa-v
hují. Při neupravenosti poměrů a slabosti vlády
však každé chvíle s někým, zvláště pak s jiný
„mi vyznáními, z nichž v prvé řadě jmenuji řec
ko-ortodoxní, do konfliktu přicházejí.

Posud byla to vláda francouzská, k níž se
naše řády v takových případech o pomoc utí
kaly a ona také vzdor oddělení církve od státu,
vzdor svému nepřátelskému stanovisku vůči
sv. stolici povinnost svou konala, nikoli z lásky
k řádům, ale aby své postavení, svůj primát
mezi ostatními státy uhájila.

K vůli tomuto patronátu byla a je úřední
řeší diplomatickou na východě frančina, k vůli
němu náleží francouzskému konsulu při veřej
ných projevech ať církevního, af civilního rázu

první místo, což při východní obřadnogjí mnoo znamená Jemu plynouz této intervenče i příj
my, neboť — jak známo — bez bakšiše na vý
chodě nikdo ani prstem nehne, kterýžto mrav
my na západě dnes pilně kopfrujeme. Naše ú

"stavy mají na východě veliký vliv, v nich je
velký obrat peněz, od nich je značná část oby
vatelstva af v paedagogicko-humanním, ať ob

- ehodním styku závislá, oož snadno pochopíme,
fedatavíme-li si jedinou jesuitskou universitu

Řeyrutskou, která má 1000 posluchačů, 100 u
čitelů, na níž studuje velká část Turků. Při ne
dostatku evropské inteligence jsou misionáři a
členové řádů i od konsulů vyhledávanými spo
lečníky a mnohý z těch pánů vysoce si váží,
je-li do kláštera pozván na hostinu. Naše řády
mají tam i společenský vliv, jehož žádný kon
sul nepodceňuje, a býti dobře zapsán na fran
eouzském konsulátě, nebylo nikdy k zahození.

Když přišla francouzská rozluka, očekávalo
se, jak to dopadne s patronátem na východě a
co bude říkati papež. Kdyby ten byl promluvil
k řádům: »já vám zakazuji obraceti se v nalé
bavých případech na francouzskou vládu a do
volávati se jejího protektorátu«, byla by věc vy
řízena, ježto žádný řeholník nebude jednati proti
vůli hlavy církve. Patronát vznikl ze smlouvy
a není žádným právem zbraní neb jinou cestou na
bytým; ke každé smlouvě-však náleží strany dvě;
kdyby řekly řády: »Nám z francouzské protekcv
žádných výhod neplyne, ode dneška budeme se
obraceti na vládu svou aneb na vládu většiny
našich členů«, co by z celého patronátu zbylo?
Žádná smlouva neplatí, nemůže-li se jí zjednati
fysického důrazu. Papež však nepromluvil, po
kud jsem to stopoval, bezpochyby aby na vý
chodě nový zmatek nezpůsobil a aby Franc.:
zlé zlým nesplácel, zvláště když Francie se od
volávala na berlínskou smlouvu, kde byl pro
tektorát prý Francii přiřknut. A tak to zůstal
až do nynější války, v níž — jak známo, kon
fiskují ee statky německých a rakouských pří
slušníků v Rusku a Anglii V takové bezohled
né době, kdy moc jde před právem, nemohii
ovšem v Turecku míti více ohledů a konfisko
vali francouzský, anglický a ruský majetek zrov
na tak. Universita beyrutská, kde se přednášelo
francouzsky a která se považovala za ústav fran
couzský, byla na rozkaz turecké vlády zavřena
a tak se stalo dojista s jinými ústavy, vyjímaj
františkány, kteří mají jako Šestistyletí obyvu
telé v celém orientě domácí právo.

To se musilo dotunouti nejen Frarcie. prot:
níž to bylo namířeno, ale i sv. stolice. A aby
nepovažovala opatření turecké za ostří proti se
bě namířené, prohlásila turecká vláda, že hned
po válce založí u římské kurie vyslanectví, čím“
by každý protektorát cizí v její říši odpadl. Bu
de to na jedné straně pro Řím zisk, jako vů
bee — zdá se — autorita papeže stoupne, zvlá
ště kdyby mír vyjednával se tam pod předsed
nictvím zástupce papežova. Na druhé stran
však nedá ee upříti, že by katolíci v orientů
podléhali turecké vládě více. I kdyby Turecko
přišlo o svou evropskou doménu, vyslanectví
tureckého aneb evropského patronátu v bývalé
formě bude potřebí, protože na pobřeží Malé
Asie žije na tisíce zámožnějších katolíků, jako
obchodníci, lékaři, řeholníci.

I tato otázka bude tvořiti předmět míro
vých konferencí. Katolíci mohou vším právem
býti zvědavi, jak právní poměr jejich příslušní
ků bude na dále upraven. To nám může býti

zajisté bdí.

Volné listy.
Vzpomínky na rok 1814. Když Napoleon svého

tchána, císaře Františka, pro svoji věc získati ne
mohl, bojováno bylo znova. V bitvě u Monterau
Napoleon sám řídil děla, a když mu bylo domlou
váno, aby se nedával v nebezpečenství, odpově

Inse:typočítají se levně.
Obnova vychází v pátek v poledne.

děl, že ještě není pro něho kulka ulita. U Monterau
dobyl velikého vítězství, takže vojsko jeho opětně
nabylo naděje v jeho šťastnou hvězdu, a rovněž
cbyvatelstvo na nejednom místě vzchopilo se k
dalšímu usilování. Jenerálové však čím dál víc po
zbývali mysli a zanedbávali své povinnosti, a Na
poleon nejednou musil je přísně kárati,

Aby povznesl kleslou mysl Pařížanů, Napoleon
posílal tisíce zajatců do hlavního města na odiv,
a prapory v bitvách ukořistěné byly císařovně ve
řejně a slavnostně odevzdávány. Ale vítězství cí
sařova obyvatelstvo pařížské spíše děsila, než aby
je upokojovala, ueboť cbčané pařížští práhli jedině
po pokoji a měli za to, že každý nový úspěch Na
poleonův znamená jen prodloužení války, která
se jim z duše protivila a která střebala poslední
síly Francie. Jak již připomenuto, jenerálové ne
měli již bývalé rozhodnosti, a mezi nimi zejména
maršál Augereau byl takořka již stínem dřívějšího
hrdiny. Později vyšlo najevo, že Augereau v do
bě té ýšlel již nato, jak by se Napoleona zřekl.
Když mu Bonaparte poslal rozkaz, aby od Lyonu
rychle spěchal na sever a nepřátelům zastoupil
zpáteční cestu, Augereau příliš dlouho váhal a o
mlouval se pak tím, že po odpadu Muratovu bylo
mu za těžko pro rychlé pochody se rozhodovati.
Poznamenati jest, že Murat, kterého Napoleon uči
nil svým svakem a králem neapolským, dal se na
stranu spojenců, protože tužil již Bcnapartův ko
nec. V bitvě u Borodina Napoleon se © Muratovi
vyjádřil, že z holátka učinil orla, čímž chtěl říci,
že Murat bez něho nebyl by nic na světě zname
nal. A také skutečně mimo vojáckou odvahu a vá
lečnickou drsnost —Murat neměl těch vlastností,
kterých mají potřebí králové. Napoleon leckdy o
schopnostech svého svaka vyjadřovaí se ironicky
a ani za mák necenil jeho diplomatické schopnosti,
kterouž dormýšlivý král neapolský nezřídka se vy
chloubal.

Polka hraběnka Potocká ve svých »Pamětech<«
mluví o Muratovi takto: »Dva dní po svém přícho
du dal se mi chlásiti princ Murat se svojí četnou
družinou. Byl velké postavy a krásné tváře; krá
sa jeho však nemohla se líbiti, protože byla bez
ušlechtilé výraznosti. Vypadal jako herec, který
představujc krále. Bylo viděti že způsoby jeho
jsou stroiené a že z pravidla má asi jiné. Nemluvil
špatně, protože byl na sebe vekmi pozorný, ale
gaskoňský jeho přízvuk a některé výrazy příliš
vojenské nenasvědčovaly, že by byl princem. Vy
právěl s chutí o svých válečných skutcích a téměř
hodinu o jiném nemluvil. Murat již měl způsoby
princů, neboť mluvil sebevědomě a věděl, že jest
poslouchán, ne-li s potěšením, tož aspoň se zdvoři
lostí. Když konečně odcházel, důstojně pozdravil
a řekl, že jde studovat mapu Polska a posice ru
ského vojska. - *

Několikdní potom byl veliký ples v zámku.
Strýc můj, kníže Poniatowski, vystrojil velmi
krásnou slavnost na přání Muratovo, jenž, chtě se
ukázati, pravil, že by rád vlastníma očima pře
svědčil se o tom, jsou-li Polky tak krásné, jak z

jsem se slavnosti účastniti. Dostala jsem však hned
rychlý zprávy. Princ dostavil se tam v parádní
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uniformě. Viděla jsem ho později v tom skoro di

vadelním kroji, jenž princia | průvodu1 dobřese hodil. Jediné cHothol byl na Muratovi li
hodný, chochol trojbarevný, jejž bylo viděti vláti
všudy, kde bylo v bitvách největší nebezpečenství.
Poláci nadšení touto statečností byli by rádi vložili
na chochol ten korunu —královskou. Nedověděli
jsme se nikdy, zdali Napoleon něco takového své
mu svaku k
korunu ponrýŠlel a že rád srovnával osud svůj.s
osudem Sobieského. Byl to jeho nejmilejší hovor,

-„ k němuž stále se vracel a dával si vypravovati
vše, co týkalo se Sobieského a jeho zvolení
králem.«

Tento Murat v rozhodné chvíli dobrodince
svého zradil, a Augereau, jak jsme již pozname
nali, měl aspoň jakous takous výmluvu, že rozkazu
Napoleonova nevyptnil, jak se toho okolnosti do

máhaly. .

Další boje o korumu. Napoleon ovšem snažil se
obyvatelstvo země vzpružiti líčením, že běží o

korunu a slávu, a každý jen trochu prozíravý
Francouz to dobře věděl. Bonaparte spoléhal již
toliko na armádu, která k jeho osobě věrně Inula
a která, vzpomínajíc slavných vítězství, rozplame
ňovala se k větší a větší udatnosti. Císař s chrab
rými bojovníky svými hnal před sebou poražená
vojska spojenců a šířil strach až po Rýn. V jednu

"chvíli přes 100.000 mužův utfkalo před 40.000
Prancouzi, kteří drali se ku předu jako lvové. A
v tuto dobu přišlo k němu poselstvo od císaře ra
kouského, jenž žádal jednati o příměří. Bonaparte
nechápaje, že spojencům jde toliko o získání času,
projevil souhlas. Doufalť stále ještě, že prostřed
mictvím svého tchána z nebezpečenství vyvázne a

(pak'svoji předchozí moc zase obnoví a upevní.
Nic nebylo úmyslů spojenců tak vzdáleno, ja

ko tyto Napoleonovy naděje, a jest divno, že tak
prozíravý duch plně si neuvědomil, že koalice ne
ustane. pokud nebezpečný pro ni povýšenec ne
bude z Francie odstraněn. Po smžuveném $příměří
spojení panovníci ustoupili až do Chaumontu, od
kudž na pohled vyjednávajíce, podstrkovali nové

-a nové potíže, jen aby vojska jejich zase mohla se
zříditi a nabýti dechu.

Pravé úmysly spojenců se ukázaly, když ještě
za vyjednávání jenerálové Biilow a Wintzingerode
vtrhli z Belgie do Francouz a přes Remeš spojili
se s Blicherem. Bliicher rozmnoživ přibylými voj
sky svoji armádu, rozhodl se znova táhnouti na
Paříž. Napoleon tento úmysl vytušiv, zůstavil je
nerála Maedonakla proti Švarcenberkovi, od
Troyesu pospíšil za Bliicherem, a podařilo se mu
důmyslnými manévry dostati pruského maršála
mezi vojsko Mortierovo, Marmontovo a armádu,
kterou sám vedl. Blicher zuřil, neboť viděl pševa
hu vojsk spojeneckých a pozoroval bezvýznamnost
40.000 vojínův armády Napoleonovy, | proti | níž
stálo ještě skoro 400.000 Rusů, Rakušanův a Pru
sů. Ale přes zřejmý tento nepoměr Blicher musil
nejen ustupovati, ale také utíkati. Posílal tedy
přes tu chvíli kurýry ke Švarcenberkovi, vytýkal
mu: váhavost a svému králi stěžoval si na diplo
macii, která se misila do vojenských rozkazů, ne
líbil se mu ani Metternich. Stíhání Blůchera trvalo
do prvého března, až Napoleon se rozhodl pruské
ho maršála poraziti na hlavu.

*

. Solssons. Jinéno toto stalo se Napoleonovi pro
kletým. Vymyslil důmystný a neklamný plán. Mor
tier a Marmont hnáti budou Bliichera přímo na
Aisnu, ou, Napoleon, z Chateau-Thierri postoupí
k Fismes a přetne Blicherovi návrat k Remeši.
Blicher s Wintzingerodem, vidouce za sebou Na
polecha, stahovali se od Fismes podél Aisny k Sois
sonsu, od jihozápadu přoti městu tomuto postupo

ná se dvou stran mohla se zachrániti jen přecho
dem přes Aisnu na sever, ale jediný most, po kte
rém mohli přejíti, byl v Soissonsu, a pevnost ta
to byla v rukou francouzsképosádky, jíž velel mla
dý jenerál Moreau. Soissons byt tedy důležitou

. strážaicí Aisny.
Krátce před tím bylo Soissonsu dobyto Wint

zingerodem, ale ruský jenerál, dostav nefříznivé
zprávy od Bliichera, ustoupil již třetího dne z do
bytého města do Remeše. Po odstupu ruského je
nerála dostal ministr vášky v Paříži rozkaz, aby
jmenoval velitelem Soissorsu osvědčeného jenerá

Clarke „četl povrchně zprávu o obraně města
Auxerre, kdež Moreau velel. Třicét rakouských
dragonů vyzvalo jenérála Moreaua, aby jim vydal

- město. Moreau omráčil pyšným pohledem vyjed
navatele a odpověděl: »Města budu brániti až do
smrti!« Clarke radostí se usmál a rozhodl, že Sots
šons právě takového jenerála potřebuje. Kdyby
byl ministr zprávu o Auxerre přečetl pozorněji,
byl by se dověděl, že tentýž Moreau druhý den po
své rytířské odpovědi, vida přichůzející sbor rá
kouský, nejen že nebránil města do smrti a nečekal

-na vyjednavatele,nýbrž že prostě utekl, nedav na
> nepřítele ani jednou vystřeliti. 4,

«. Napoleonvytiskl Blůchera od Remeše, kdežto
: Mortier a Marmont pomalu zatahovati léč s druhé
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valo mu než útočití na město, které střehlo most
přes řeku. V čeře vojska jehopostupoval Wintzin
gerode. Jenerál Moreau byl velmi překvapen, když
mu bylo oznámeno, že od Remeše přicházíWintzin
gerode a zároveň od severu od Laonu že objevují
se čety pruského jenerála Bůlowa. Dříve nežli cha
bý Moreau mohl se o něčem rozhodnouti, dělo
střelecký velitel, národností Polák, dal se do střel
by a vyžlaboval veliké mezery v ruské pěchotě.
Brzo však postavena byla ruská děla, která do

na Soissons střílel Biilow. ©Nebylo pochyby, že
města takovou přesilou bude dobyto, ale Wintzin
gerode dobře věděl, že to znamená zdržení a že
každé chvíle lze čekati Napoleona od Remeše a že
Mortier a Marmont jsou již nedaleko. Nebude-li mě
sto co nejdříve v rukou spojenců, bude jejich armá
da zcela jistě zajata. Wintzingerode a Biilow pe
čali tedy vyjednávati. Moreau svolal válečnou ra
du, v níž hovořil o beznadějnosti města a hroz
bách nepřátelských a když výkladem svým pro
jevil zastřený úmysl město vydati, nařídil hlaso
vání. Hlasy se tříštily, až polský plukovník Ko
siňski přihlásil se o slovo a rázně propověděl:
»Znáte-li, pane jenerále, dekret císařský z 24.
prosince r. 1811? Dekret ten nařizuje, že velitel
pevnesti svolává sice válečnou radu, ale spravuje
se dle hlasu, jenž radí k vytrvalé obraně. Na ten
to dekret se odvolávám a žádám, aby přestalo se
vyjednávati!. .

-. Jenerál však úskočně odvětil: »Zapomněl jste,
plukovníku, uvésti, co všechno dekret obsahuje.
Nařizuje: skutečně, že velitel má se přikloniti k mí
nění, které jest nejen nejodvážnější,'ale také nej
rozumnější a které možno provésti. Mínění vaše
má ovšení mnoho odvahy, až do chvástavosti, ale
chybí mu rozumnost a možnost provedení.: Po
této odpovědi jenerálově Kosiňski odešel a pora
da se rozhodla pro vydání města. Posádka za
čestných výminek právě vycházela, když od Fis
me zaduněla děla, která zvěstovala, že Napoleon
útočí na zadní voje Bliicherovy a že dal poslední
rozkazy, aby jeho důmyslný plán došel vyplnění.
Ale brány Soissonsu byly již otevřeny a do města
hrnula se Bliicherova armáda, která rozmnožila se
voji Biilowa a nabyla spojení s druhým břehem
Aisny. Napoleonův plán byl zmařen chabým jene
rálem a jméno Soissons zapsáno bylo v paměti je
ho bolestným zklamáním. *

$

Hříchy národů. V přítomné válce na východ

minule jsfhe poznamenali, jak živé a bolestné vžpo
mínky chová na znamenitou minulost. Národ dva
cetimilianový, obývající druhdy rozšáhlcu říši, ná

tány byly kostky a že mu rozlomena byla páteř
jednoty. © Rozdělení toto ovšem bylo důsledkem
hříchů, které Sienkiewicz ústy polského primasa,
na poradě králem Kazimírem svolané, vytýká tak
to: »Nestavím se proti starodávným | svobodám,
ale proti oné svévoli, která rukama našinců vlast
naši ničí. Zajisté již v této zemi zapomněli na roz

še bolesti působí, tak bezuzdná volnost — otroc
tvím končí. K jakému zmatení došli jste, občané
této slavné Republiky, že ten mezi vámi za obrán

majestátu se protiví, ne kdy je toho třeba, ale
tehdy. když témuž majestátu jde o spasení otčiny.
Sněmy, jediný základ této Republiky, rozcházejí
se bez výsledků, neboť jediný svévolník, jediný
špatný občan pro osobní prospěch porady zkaziti
může. Jaká iest volnost, která jedinému dává prá

jsme došli v užívání té volnosti jak chutné ovoce
nám vydala... Hle, jediný slabý nepřítel, nad
nímž předkové naši tolik slavných vítězství do
byli, nyní jako blesk šíří se od západu k východu.
Tam vás dovedly vaše sněmíky, vaše vetování
(obstrukce), vaše svévole. vaše překážení králi
při každém kroku. Krále, přirozeného obránce vla
sti, nejprve jste učinili bezmocným a pak jste opět
naříkali, že vás nebrání! Nechtěli jste vládu vlast

A ústy krále Kazimíra Sienkiewicz tepe vady
předků tímto způsobem: »Bůh hledí do srdcí na
šich, že jsme hotovi ještě dnes se vypraviti a že

livost našehonároda, který jako Proteusstále no
vou postavu na sebe přijímá! Zdaliž můžeme dou
fati, že jest toto obrácení upřímné. ochota že není

žeme důvěřovati tomu národu, který nás nedáv
no opustil s tak lehkým srdcem a s útočníkem se
spojil proti vlastnímu králi proti vlastní otčině,
proti vlastním svobodám? Bolest nám svírá srd
ce a stydíme se za své poddané. Kde podávají dě
jiny podobný příklad? Který král dožil se tollke
rých zrad a talikeré nepřízně, který byl tak
opuštěn?<

o

Choulostivá slovesa. Nedávno jistý list napsal:

*

její opak proto, že sloveso popírati žádá správné
věty vyjadřovací. Bude tedy s prospěchem, když
strany této věci upozorníme na mluvnici. Bartoš
praví: »Při slovesech zapírati, odpírati, příti se vě
ta vyjadřovací uvozuje se spojkou »žé«2 jest zá.
porná. Jsou-li v slovesa ta záporná, pak věta
vyjadřovací uvozuje se pouhým kondicionálem a
jest tolikéž záporná. Na příklad: Pohnaný zapíral,
že otec jehu úředníkem nebyl. Přel se, že toho ne
učinil. Nezapíral, by zaň neslíbil. Nepřím se o to,
aby jiné cesty býti nemělo. Dle toho svrchu uve
dená závadná věta měla zníti: Nikdo nemůže po
ptrati, že by cirkev katolická povinnost svou ne
konala. — Právě tak ošemetné jest sloveso pochy
bovati. Ke slovesu tomuto věta vyjadřovací se
pojí kondicionálem; záporem ruší se pojem po
chybnosti, jimž kondicionál jest podmíněn, násle
duje tedy po nepochybovati >že«. Na příklad: Po
chybovali jsme, abychom tak snadno propuštěni
byli. Nemálo o tom pochybuji, aby ho svésti moht.
Nepochybuji, že jste nemálo toužili.

ZÁLOŽNA
v Hradci Králové,
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Vkladyna knížky4 "a
Se vtedy střadankovéddJa "08
Novévklady(uloženévdoběmoratoria)úrokují
se dle dobody avyplácejí se ztěchto vkladůob

o nosybez obmezení moratoria,

Průběh války.
Bojiště východní. Na rakouské frontě

v ruském Polsku na řekách Nidě a Piliel a
v západní Haliči situace se nezměnila, svádějí
se tam především dělostřelecké boje a přestřel
ky; ojedinělé výpady Rusů byly bez námahy
odraženy. Na Dunajci a Bialé nejasné počasí
překáželo nejen dělostřelbě, nýbrž i jiným ope
racím válečným. V Karpatech trvají známé do
savadní boje na frontě mezi průsmykem Dukel
ským a Vyškovem; Rusové jsou tam útočníky.
leč jejich ofensiva se stále ztroskotává. Na jiho
východo-haličském bojišti trvají boje jižně od
Dněstru v kraji mezi Stanislavovem a Nádvor
nou. Tu zvlášť chorvatské vojsko dobylo vyni
kajícího úspěchu proti Rusům. Dle úřední zprá
vy ze dne 22. února zajato tu 2000 nepřátel,
ukořistěna 4 děla a mnoho válečného materiálu.
V této zprávě podmaršálek Hófer poráží ruskou
nepravdu, jejímž cílem bylo nejen zatajiti ruské
ztráty, nýbrž i před cizinou poškoditi věrohod
nost zpráv našeho generálního štábu. V úřední
ruské vyblášce tvrdilo se totiž, že je přehnan
námi ohlášený počet 29.000 válečných ruskýc
zajatců, které naše vojsko od konce ledna až
do doby před několika dny. zajalo v bojích na
Karpatech. Než počettento se mezitím zvětšil
a stogjpi na 64 důstojníky, 40.600 mužů. Vedle
toho jsme ukořistili 34 stojní pušky a 9 děl.
U Přemyšlu došlo'k velmi prudkým bojům.
Samy ruské zprávy přiznávají, že obhájoům
velmi prospívají umělé překážky, jako miny,
vlčí jámy, drátěné překážky a španělští jezdai.
Při posledním útoku měli Rusové těžké ztráty.
Nejvyšší vojenské velitelství německé ohlašuje,
že celkový úspěch t. zv. zimní bitvy v Mazurech
činí 100.000 zajatců, 300 děl a množství váleč
ného materiálu všeho druhu. Desátá ruská ar
máda generála bar. Sieverze může býti tímto
pokládána téměř za zničenou. Rusové pokusili
se tu sice a rychle sebranými oddíly z (rodna
o výpad, ale odraženi za velkých ztrát. Dosud
trvají boje severozápadně od Osovce (blízko jižní
hranice východopruské), pak severně od Lomže
(která leží přes 50 km na jihozápad od Osovce),
jakož i u Přasnyče, který leží asi 80 km na
západ od Lomže. Nejzápadnější část této ně
mecké armády pronikla od Plocku směrem na

Vyšegrod, táhne se tedy podle„Převého břehuVisly, směrem jihovýchodním. V Polsku, jižně
od Visly, byl odražen výpad ruské divise proti
posicím německým na Ravoe. — Dle úřední
správy ze 24. února mělo rakousko-uherské
vojsko úspěchy na nejhornějším Sanu, asi 25
km na jihovýchod od průsmyku Dukelského
apak severně od sedla Voloveckého, asi 40 km
na jihovýchod od průsmyku Užockého.

Bojiště západní. Franoouzové pokračovali
ve svých marných enabách ofensivních, a to
v širém okolí východně od Retmeše a u St.
Mihielu. Němci při svých bojích v Elsasku ne
spouštějí ©mysli evůj vyšší cíl, totiž přiblížit
ce k Belfortu. — Francouzská pevnost Calais
byla v noci e 21. na 22. t. m. vydatně bombar
dována pumami.s létadel.

Bejištěld Srbovév pošlédnídeběi opět s děl otevřená města na nadieh 
+ Mo

, 2. :



pietoh. Proto velitelství naší jižní armády

ně nakrátkoudobuE o 3
a vyrozumělo nej o o v e Že

na příště katěé čatřelování bude zodpověděno
stejným bombardováním.

Na moří. O válce vy
mení vlastně zpráv. Anglické admiralíta nařídila,
aby se o událostech ve vodách ujbřeků angiio
kých nevydávaly zprávy. A německá admiralita
jich také nebude vydávati, nebot podmořské
čluny nemohou se každou chvíli vraceti a refe
rovati, oo provedly. © Pozoruhodno, že dánětí
kapitáni, kteří propluli vodami anglickými a
Severním mořem. oznamují, Že ani v anglických
vodách ani v moři Severním nelze spatříti an
glické vlajky — všecky lodi staly se najednou
sneutrálními«. Ale přes to doprava mezi Lon
dýnem a soverní Francií jest úplně zastavena.
— Došla také zpráva, že v sobotu potopen
první parník dopravní s 2000 vojáků a v pondělí
druhý. Tento druhý parník potopen na jižním

„břehu Anglie mezi městy Hastingsem a Brigh
tonem. — Přes všecko ohlácholení vlády an
glické ochabuje anglická lodní doprava čímdál
více. Celkem zastavilo plavbu 15 linií. Mezi ná
mořníky panuje pravé zděšení, takže Často přes
nabídku dvojnásobné mzdy není je možno při
měti, by loď doprovázeli.

Válka tarecká. Spojené anglické a fran
eouzské loďstvo dne 20. února dopoledne bom
bardovalo Dardanely; rázně mu však odpověděla
turecká dělostřelba, takže nepřátelské loďstvo
bylo nuceno se vzdáliti. — Na různých bojištích
nenastala žádná změna.
=———

Politický přehled.
Porada předsednictva posl. sněmovny.

Členové předsednictva posl. sněmovny sešli se
29. t. m. ve Vídni; ministerský předseda hr.
Stůrgkh slíbil, že jest ochoten s členy předaed
nietva jednati o přítomných důležitých otáz

kách. Porada byla problášena za přísně dů
věrnou. — Předsednictvo odebralo se 23. února
k hr. Stůrgkhovi a předneslo mu avé názory
e projednané látce. Pokud so týká svolání Hč
ské rady, vyložil hr. Stůrgkh předsednictvu ob
šírné důvody, pro něž zatím na svolání říšské
rady nelze pomýšleti.

Následník trůnu na Komopišti.V„mdělí ve 2 hod. odpol. přibyl arcivévoda Karel
František Josef d' Este do Benešova, kde byl
uvítán takó dětmi zvěčnělého arcivévody Fran
tiška Ferdinanda a jejich poručníkem dr. Jar.

- br. Thunem. Následník objal a políbil několi
kráte dítky a odejel s nimi na Konopiště, od
kud po 5. hod. odpol. nastoupil cestu doVídně.

V sídle rakousko-uherského vrchního
velení byla minulou sobotu schůzka rakousko
uherského ministra zahraničních záležitostí bar.
Buriana s něm. říšským kancléřem Bethmann
Holwegem. Něm. říš. kancléř navštívil také vroh
ního velitele armády arciknížete Bedřicha,u ně
hož dlel právě následník trůnu arcikníže Karel
František Josef. Sohůzky se také súčastnil ná
čelník generálního štábu bar. Conrad z Hot
zendorfu.

Společný finanční ministr dr. él. Kórber
z návětěvy své v Pešti odcestoval do Sarajeva,
kde v paláci zemské vlády přijal zástupce du
ehovenstva všech vyznání a úřadů.

Polské kolo dne 20. února konalo schůzi,
které se súčastnil téš ministr pro Halič dr. ši.
Morawski, několik členů panské sněmovny a
zemští poslanci Dle změněných stanov zvolen
předsedou klubovním bývalý společný ministr
financí dr. ryt. Bilinski, 49 proti 2 hlasům, ač
okamžitě nemá žádného poslaneckéhomandátu.

ní mandátů uherských poslan
oů. Ježto letos v červnu vyprší mandáty členů
uher. poslanecké sněmovny, měly by se konati
nové volby sněmovní. Vláda však, majíc volby
v době válečné za nemožné, chce prý sněmu
mavrhnoati, aby platnost nynějších mandátů
byla -na nějakoudobu prodloužena.

Pruská posl. sněmovna v pondělníschůzi

přijala předlohu zákona o příspěvcích na ná
klady,spojené s vydržováním ústavů pro poy.moc za vá

Italská sněmovna měla minulý Hidenzasedání, jež zahájil předseda Maroora. Vláda
italská ve schůzi 20. února čelila každému po
kusu zavésti debatu na mezinárodní politiku.
Jádrem řeči ministerského předsedy je věta, že
vláda nemá důvodu, aby třeba jediné slovo změ
nila ve svém prosinoovém prohlášení. Velká

většina sněmovny jest protidobrodražné polí
tios a pro neutralitu Pooalé Italii konaly se
četné socialistické demonstrace pro naprostou
neutralitu.

Japonsko proti Číně. Japonsképožadavk
znamenají vlastně. že značná část čínského Mand
šurska i Mongolska má so státi skutečnou japon
skou provinoií a že obchod s Čínou a vyušití
přírodního bohatství Číny stává ee výhradným

právem Japonska, před kterým musí ustupovatiRusko, Anglie a Francie. Taxpřerdstlo Japon
sko trojdohbodě přes hlavu. Z toho je zvláště
v Rusku zděšení. Zraky trojdohody upírají se
ke Spojeným státům v naději, že tyto nedopu
stí, aby se čínské trhy staly japonským mo
nopolem. ,

rušsťevní

knihkupectví
-e a naklaĎatelství

v Hradci Král., Adalbertinum
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nabízí se k obstarání všech literárních 1

ponor novinek, i staršího vydání. Obsáhlý skladkdekoliv vydaných různých zd
bavnýdi i poučnýc: knih české literatury.
Všedny vydiázejíci české i německé i jino
jazyčné časopisy a sešitová díla lze u nás
odebírati. Bohaté zásoby papíru i všedi do
papírového oboru spadajících potřeb.
Farní a úřední tiskopisy, modlitební knihy,

růžence atd.

Soc. demokraté
o válečné situací.

Dne 7. února konala se konference před
stavenstva francouzské strany socialistické spolu
s poslaneckou frakcí a zástupcův odborových
svazů téže strany. Tajemník Dubreuilh hájil
válečné stanovisko soc. strany poukazem na
právo obrany národní, jak bylo uznáno inter
nacionálou. Když německá vojska byla již na
pochodu k Paříži, bylo nutno na venek mani
festovati, že francouzský národ jest jednotným
v obraně za hrozícího nebezpečenetví. Sociali
stický ministr Guesde prohlásil krátoe, že o mí
ru nemůže býti řeči, nutno vytrvati až do zdár
ného rozuzlení. Každý hlas únavy musí býti
umlčen. Bývalý antimilitarista Hervé vyslovil
se podobně; bylo li usmrceno na půl milionu
francouzských vojínů, musí prý býti tato oběť
řinesena pro vítězství národnostního principu.
lavní řečník, ministr Sembat, dovolával se po

moci států neutrálních; pravil, že bez Anglie a
Ruska by bývala Francie dávno zaplavena. Ně
mecký soo-dem. »Vorwárts«, který přináší tyto
zprávy, poznamenává: »Pokud jde o ofieielní
mluvčí strany, jsou odhodláni vytrvati až do
konce zrovna tak, jako zástupcové německé
sociální demokracie.« Prý francouzské řeči do
kazují, jak bude obtížno obnoviti po válce inter
nacionálu; z promluvy Sembatovy patrno, že
francouzská soc. demokracie se prohlašuje soli
dární s francouzskou vládou. Chce-li poraziti
francouzská soc. demokracie německý vojenský
systém, pak musí bojovati s obrovskou masou
německých soc. demokratů, kteří se staví proti
porážce svého státu zrovna s takovou energií
jako soc. demokraté francouzští a angličtí.

V neděli nato konána socialistická konfe
rence Angličanů, Francouzů, Belgičanů a Ru

Němci nedověděli o různých neshodách mezi.

účastníky. Také již v sobotní předporadědošlo
ke konfliktům. V neděli enašili se přesvěděltí
Franovuzi Vaillant a Sembat přítomné dele,
o nutnosti vytrvati ve válce Podobně mlu
Bolgičan Vandervelde. Přijaty konečně resoluce

hájící válku trojdohody. Zároveň protestovánoproti zatčení socialistiokých členů ruské dumy,
roti potlačování s0c.-dem. listů ruských a proti

ruskému útlaku národů podrobených.
* Když zprávy o průběhu jednání pronikly

do tisku přece, rozproudila se ve francouzském
tisku měšťáckém ostrá kritika; delegáti sjezdu
londýnského prudce napadání pro kritiku ně
kterých výstředností trojdohody. Francouzské
listy vyslovily politování, že ministr Sembat
účastnil se sjezdu. Docela »Temps« volal, že pro
Sembata a Guesda již není ve vládě místa.

Socialističtí členové francouzského parla.
mentu na poradě dne 17. t. m. jednomyslně
schválili londýnskou resoluci, v níž socialisté

v boji až do konce.
Vlny rozechvění nad kritikou londýnské

ského parlamentu. Ministerský předseda Viviani
byl interpelován pro účast dvou členů vlády na
konferenci. Viviani prohlásil, že směrnice vládní
politiky vůči válečným spojencům jsou nezmě
něny. Vláda bude pokračovati v boji až do kon
ce. Dotekl se též významu Elsaska-Lotrinska.
Viviani zapřísahal parlament, aby konal své po
vinnosti a aby nezostřoval nedorozumění. Jeho
řeč působila dojmem uklidňujícím a provázena
pochvalou.

Ještě určitěji prou násilnostem ruskýmrotestováno ve štokholmském soc.-dem.orgánu.
veřejněno tam prohlášení socialist. poslanee

dumy Čejdzy, že socialistické schůze, na nichž
se mělo jednati' proti nouzi, byly rozehnány,
dělnické časopisy potlačeny, že zatčeno pětčle

nů dumy. List štokholma Í zvěstoval dále,šeodepřel socialista Tuliokov hlasovati pro rozpo
čet, a otištění jeho protestu bylo ruskou oen
surou zakázáno.

Mezi německými s00. demokraty jest vá
lečná energie velice nadšená. V četně navětí
vené lidové schůzi ve Štutgartu 22. t. m. soe.
dem. říšský poslanec Volfgang Heine zdůraznil,
-še každý předčasný krok v Německu ve pro
spěch míru mohl by míru spíše uškoditi než
mu prospěti. Doložil: »Chceme-li mír, jakého
potřebujeme, musíme nyní především důvěřo
vati německým zbraním, bojujícímu německému
lidu, ale též i přání a vůli německého císaře po
míru. Dvakráte v posledních letech zajistil nám
císař mír svým osobním rozhodným zasažením.
Prohlášení v listu »Nord. Allg. Zig.« o projed
návání mírových podmínek nesou pečeť osob
nosti říšského kancléře, vyhovují však také vůli
císaře. Kdyby bylo nutno, bude německá 800.
demokracie státi kancléři po boku, jakmile pů
jde o to, zakončiti válku mírem, který by ne
měl v sobě zárodek k novým konflikům, mírem,
který by dal světu opět pokojnou práci.«o

„a“

„Vědecky zduvodněného názoru životního po
sud není. To uznávají vesměs i ti všichni vynikají
cí myslitelé evropští, kteří zaujímají k zjevení
křesťanskému stanovisko zamítavé. Kdyby sku
tečně někde průzračnými vědeckými dokumenty
byly opodslatněny protikřesťanské názory o pod
statě a účelu lidského žití, pak by jiné moderní
směry filosofické rázem byly nuceny prohlásiti

sla soupeřství odporných domněnek; prohlásila by
soutěž jiných směrů za vědomé klamání idu zce
la právem. Ale nejrůznější proudy myšlenkové o
účelu lidského Života množí se dále, veliká neji
stota mění se konečněv závratné rozpaky. Posud
filosofie za náboženské nauky náhradou positivní
hodnoty nedala, nedovedla nahraditi dogmata ně-
čím lepším. Nejdůležitější otázky lidského Života
jsou jí zrovna tak velikou záhadou jako před ně
kolika tisíci let. .

Proto má dosud: filosofie pramálo práva ha
urvání půdy různým konfesím, které Vedou lid
stvo cestami účelnými a vyzkoušenými. Frisch
eisen-Kóhler prohlásil upřímně: »Každá filosofie
nosí svůj zárodek smrti v sobě. Dějiny filosofické
ho myšlení neukazují žádné souvislosti, žádného
pokroku, naopak chaos (zmatek) mínění a arar
chii názorův a theorií (nauk), z nichž žádná není
dokázatelnou, a přece vystupuje každá se stejným

„nárokem na všeobecnou platnost. V tom,oboru

%
ÚvěrySea *

Hradec Králové;
Palackého těída čp. 80.

vyplácízenapožádáníihned.
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Jest boj všech proti všem.< Také zcela otevřeně"
odkrývá praktickou výslednici všeho toho marné
ho snažení; praví, že jednotlivec, který touží po|
pravdě o světě, nemá kdy čekati, až věda svou

:nekonečnou úlohu dokončí.Jestliže tedy člověk hledá bezpečnou základ-.
nu a určitý cíl svého životnífio úsilí, nemůže roz
hodně svěřiti svůj osud vůdcovství těch lidí, kteří
sami přiznávají, že teprve Boha hledají. Rozumný
člověk nedá si předpisovati morálku od těch, kte
ří sami nevědí, zda činy přikazované aspoň po
«nrti budou odměněny. Nehledá v těžkých oka
mžicích útěchy u těch myslitelů, kteří pouze od
poručují srníření s sneodvratným osudem«, kteří
krčí rameny nad pozemským bezprávím, aniž by
věřili, že lidské křehké úsudky dokonale opraví,
moc nadpřirozená.

Konfese nabývá obrovského významu právě
v nejkritičtějších okamžicích obrovských mas.
Kdýž vypukla válka, všichni vynikající zástupco
vé filosofie i ve Francii stáli bezradně při žádosti
obrovských pluků za duševní útěchu. Slibovaný

" zázračný balsám moderních myšlenkových prou
dů byl úznán obecně za výrobek mastičkářův, tak
že samy protikatolické listy začaly volati, aby
poskytly vojínům posilu positivní konfesní vě
rouky. 

Ale za této situace, kdy četné kanceláře na
výrobu nových životních názorů zavřely své pro
dejny, ozývají se dále naivní hlasy proti konfe
sím. Na př>v »Učit. Novinách« dne 18. února pí
še kritik o výboru spisů Kosmákových pro mlá
dež (v >Knihovně naší mládeže«) toto: >Se stano
viska čistě kulturního nutno (až na malé výjimky)
postaviti se proti Kosmákovi naprosto odmítavě.
Z Kosmáka, zvláště z jeho >Kukátek«, dalo by se
dosti vybrati pro dětskou četbu; jsouť v >Kukát
ku« práce, o nichž bychom mohli důvodně souditi,
že byly psány přímo pro děti. Uvědomtm-li si, že
výbor určen byl pro katolickou sKnihovnunaší
mládeže«, nemohu proti němu ničeho namítati.
Jedno ovšem je jisto: tento výbor, v němž snad
každá povídka staví na katolickém názoru světo
vém a katolické morálce, je četba jen pro věřící
katolické děti, a — chcete-li míti četbu pro Skolu
— tedy jen pro školu konfesijní, katolicko-konfe
sijní. Do knihoven veřejných, t. 1. interkonfesii
nich škol obecných i vyšších nehodí se knihaj
prodchnutá katolickou dogmatikou, katolickou mo
rálkou, katolickým názorem světovým.c

Toto zamitavé stanovisko jest typické, proto
že se opakuje v nejpestřejších variacích. Ale tohle
'není žádným rozluštěním nejpalčivějšího problé
mu současného; naopak takové hledisko otvírá
bránu celému přívalu otázek velice důležitých.
Taková pokroková zásada vede do velice spleti
tého bludiště. Má konfese nějakou oprávněnost?
V theorii k tomu přisvědčují i lidé, kteří se s cír
kvemi rozešli. Jak se má tedy uplatnit právo kon
fese, která dává na každou důležitou otázku živo
tosprávy určitou odpověď a která vlastně řídí
všecky kroky člověka? Pokud jest dovoleno i ve
škole interkonfesijní vyučovati náboženství, 'po
tud se musejí připouštěti i nutné a přirozené dů
sledky takové výchovy. Nehodí-li se do školy na
plněné dětmi katolickými kniha s tendencí kato
licko-konfesní, jakou jinou morálku, jaký jiný ná
zor světový se má v knihách určených pro tuto
mládež propagovati? Snad životní názor Haeck
lův, který byl tak neslavně odbyt od opravdo
vých učencův? A cHicete-lišířiti životní názor Ost
waldův, povězte, které přesvědčení tohoto moni
sty vlastně platí. Vždyť již několikrát Ostwald
své názory změnil. Či by se hodilo ve škole šířiti
náhledy učených spiritistů? Ty jsou pravým opa- |
kem názorů Haecklových. Anebo sáhnouti k jiným
filosofickým směrům? Jest tu výběr veliký, až
příliš. rozsáhlý. K opanování myslí všech světo
občanů se hlásí Comte, Fichte, Hegel, Spinoza,
Nletschze, Tolstoj, Schopenhauer atd. Za vládce
všech duší se přihlašují myslitelé, kteří proti sobě
vedou boj na nůž. Nějaký životní názor dítěti
vštěpován býti musí, nemá-li se státi z děcka >li
berální neutrum<, nemá-li vychovanec tápati jako

. začátečník v bruslení na hladkém ledě. Jistý zor
ný úhel konání a účelnosti žák | ve škole inter

-konfesní míti musí. nemá-li propadnouti neplodné
pochybovačnosti, která činorodou energii zžírá
jako rez železo. Nuže — kdo řekl, že pro katolic
kou mládež katolická dogmatika a morálka se
nehodí, sám na sebe uvaluje nezbytnou povinnost
určiti, v jakém jiném světovém názoru má býti
děcko vychováváno. Vyberte si ze směrů,které se
tolik křižují! Ale vybírejte co nejopatrněji a jed
notně pro školy všecky, aby různá učeliště ne
stala se svářícími se tábory. Rodiče pak budou
míti právo se.tázati, jaká experimentální věda

od zásady nového světovéhonázoru pode„Pp . -P ty ep. o .
© Na základě justamentu, zaujatosti anebo mod

ního rozmaru tak důležitá otázka řešiti se nedá.
Při tom každý vážný myslitel stále musí míti na

zřeteli, že poníráním anebo škodolibým sarkasmem
© duše se nenasyti. A kde se zahnízdí Indiferenti
* sms, nikdy se nic positivního nepostaví.

To je věru zvláštní,že by duševnímuroz„. „s J ŘA m- . , : : . .

Ken “„ Ann. Mne Opace rou ale rmrví0 P

voji dítěte. překážela kniha křesťanské (ňeklerí
kální) fendence. Je-li tomu tak, pak by bylo nutno
spáliti celé stohy knih nejproslulejších, které jsou
přední duševní Dottavou vyspělé inteligence Na
mysli hned tanoujména pověsti světové: Dante,

vantes, Tasso, Coppé atd. Jest zajímavo, že prá
vě proslulý liberální spisovatel Anatole France
odporučuje vřele občanům všech konfesí právě —
knížku sv. Tomáše Kčmpenského o následování
Krista. Či by se měly vyloučiti ze žákovských
knihoven i knihy, v nichž jšou stati z evangelia?
Zamknete-li na deset zámků knihy charakteru ka
tolického, spálíte nejkrásnější květy světové lite
ratury vůbec, oloupíte lidstvo o nádherné pomní
ky kultury. m

A což obrátíme-li zřetel ke knihám s jinou
náboženskou tendenct! © Jsou tu díla proslulého
paedagoga Komenského a jiných. Husovy spisy
přece vesměs mají výlučné stanovisko konfesní
— a jejich četba se odporučuje i žákům škol inter
konfesních. Zkrátka pánové jsou velice snášeliví
ke každému spisu konfesnímu, který jest zahrocen
proti nauce katolické. V tom vězí tedy veliká ne
důslednost těch, kteří se tváří, jako byse stavěli
proti konfesní lektuře vůbec. Nejnověji sám Fr.
X. Šalda zřetelně se vyslovil, že umění má se pě
stit na půdě náboženské, pokrokový »Přehled«
souhlasil, že i katolický světový názor má právo
se uplatnit v“literární soutěži s jinými názory.
Nobelovu cenu obdržel posledně indický básník,
jehož výtvory mají tendenci určitě náboženskou.
Na středních Školách se čtou antické básně a ú
vahy, jež zřetelně propagují zásady konfesní. Jen
před katolickým názorem světovým mají býti u
zavřeny skříně všech žákovských knihoven! Kdy
by se tolik ubíralo veřejně dětem jiných konfesi,
které tvoří malé frakce rakouského žactva, ozva
ly by se právem protesty veliceobrněné. 

P T interesentůmdoporučujemevřele. „ právě u nás vydanou, poutavou a

nejvýše časovou knihu:
-L Sahulo

Doba předhusitská
a husitská.

Brožovaná K 160, vázaná K 200.

Důkladná a populárně psaná tato práce
vnáší do zmatků, zaviněných nekritickými
úsudky a fantastickými romány světlo sku
tečného uvědomění. - Dostati lze u každého .
knihkupce, zejména pak v nakladatelství:

Družst. knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Králové Adalbertinum.

X—
Národohospodářská hlídka.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. Vzhle
dem k četným mmožícím se dotazům akcionářů a
vkladatelů z Hradce Králové a jeho okolí sev.
vých. Čech usnesl se kroužek interesentů, jenž již
od prvopočátku poměry a akce ústavu pilně sle
duje, zříditi k vůli pohodlí a úspoře výloh pp. ta
zatelů >Komitéakcionářůa vkladatelů v Hradci
Králové«, v jehož čele stojí tito pp.: dr. Hrouzek,
ředitel okresní kanceláře, Josef Jihlavec, stavitel,
Štěpán Chládek, notář, Jan Matuš, sládek, Th.Dr.
Fr. Šulc, konsistorní rada, cís. rada K. Skuherský,
Jan Černý, starosta, vesměs v Hradci Králové.
Sdružení toto sleduje úspěšné provedení sanační
akce, hlavně však záchranu ústavu a varuje pp.
interesenty před předčasnými, s výlohami spoje
nými kroky, poněvadž ani v právním zastoupení
nelze jakýchkoli výhod si 'zabezpečiti. Taktéž o
chotně zodpoví veškeré ústní neb písemné dotazy
a to bezplatně. Tyto řízeny buďtež na p. dra
Hrouzka, ředitele okresních kanceláří v Hradci
Králové.

Komitét vkladatelů Záložního úvěrního ústa
vu královéhradeckého v Praze zasílá nám tyto
řádky: >V dohledné době snad již bude definitiv
ně řešena otázka: Sanace či úpadekZáložního ú
věrního ústavu v Hradci Králové? ... Pro ar
gumenty nevyplácení peněz nebyla nouze: »Mo-,
bilisace a tím úbytek úřednických sil, nával obe
censtva, sanační akce, zkoumání knih a bilancí,
zjišťování aktiv a pasiv, pak opětně nastavší pří
ročí, obchodní dozor 1 jeho naprostý zákaz každé
výplaty< -- to vše bylo nuceno vkladatelstvo při
jmouti jako důvody negace na místě požadované
výplaty hotových peněz. Mimozákonný stav u
činil pak konec všem aspiracím dalším... . Z o
ficiáiních zpráv dozotstva nad obchodováním Zá
ložního úvěrního ústavu vyřímáme, že podle vý
sledku dosavadního šetření činí položka ztrát sku
tečných 1 v= „x2 2 1be
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cích Ve zakládající 26 milionů K. Ztráty efektní
nutno prý hledati v povšechném úpadku v odboru
textilním, kožalském, stavebním, neméně však v
lehkovážném povolování a nedostatečném střeže
ní již poskytnutých úvěrů, v nezpůsobilosti úřed

„nictva i samé správní rady a konečněve snaze
obou, nepříznivé bilanční výsledky utajovatí a
předváděti své klientele ve světle příznivém. Jak
jedno zlo plodí druhé, tak platil Záložní úvěrní ú
stav z výsledků uměle předstíraných ochotně da
ně a přirážky, nepovinné dividendy a tantiémy
—. nezasloužené — tak dlouho, až klest vysílen.
Úhrada shora vzpomenutých ztrát per 26 milionů
korun proponována jest odpisem 15 mil. K na ak
ciovém kapitále, 3 milionů reservních fondů, 1 mi
lionem vrácené, přeplacené daně s přirážkami, I
millonu garančního fondu správní rady a konečně
ze 6 milionů korun, které mají sleviti vkladatelé
ve formě žádané slevy 15 proc., má-li se dospěti
k zachování ústavu. Takovým způsobem má do
cíleno býti žádoucí rovnováhy. Při tom však dále
nutno předpokládati, že úvěr v obchodním spojení
se Záložním úvěrním ústavem se nalézajících vek
kých bank pražských zůstane ústavu zachován,
že vládou dostane se Záložnímu úvěrnímu ústavu
v novém tvaru náležité podpory zápůjčkou něko
lika milionů korun nejmírnějším úrokem zúročitel
ných, vrácení přeplacených daní a přirážek, spla
cením správní radou upsaného garančního fondu
a že dále. nebude činěn se strany vkladatelů žádný
nárok na bezpodmínečné splácení vkladových po
hledávek. Dle chystaného návrhu vyrovnacího
mají vkladatelé přistoupiti na 15procentní odpis
pohledávek, dále mají převzíti 15 proc. v úpisech
nového ústavu. Naproti tomu dostalo se jim po
měrného zastoupení svého akciového kapitálu v
budoucí nové správní radě. Pokud se týče akci
ového kapitálu, v dosavadních bilancích a účet
ních výročních zprávách obnosem 15 milionů vy
kazovaného, konstatuje zpráva, z níž data čerpá
na, že nesrovnává se se skutečností, neboť jest to
taxativní cena emitovaných dluhopisů I. a II. se
rie, která však nikdy ve skutečnosti dosažena
nebyla. Tak na příklad uvádí zpráva, že poslední
emise r. 1911 vlastně nebyla zcela uskutečněna a
zůstalo 6300 kusů akcií v portefeuilu banky. Dnes

-má ústav celkem 16.650 akcií ve vlastním depot.
jež representují účetní položku obnosem asi 7 mil.
korun vykázaného akciového kapitálu, který má
býti, jak již podotčeno, až na 10 procent odepsán.
.. Podotknouti jen chceme, že snaží se komitét
vyšlý z řad pražských pp. účastníků a vkladatelů
Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové, v
Praze I. čp. 13,sledovati všecky zájmy svých číe
nů nejusilovnějším způsobem i stará se též o
právní zastoupení všech nároků svých pánů čle
"nů při příštím vyrovnávacím neb Konkursním ří

zení před c. k. krajským soudem v Hradci Kráové.

Kterak má se Obyvatelstvo za války živiti.
Z pamětního listu, vydaného c. k. ministeriem
vnitra v lednu 1915,vyjímáme tyto cenné pokyny:
Naši nepřátelé snaží se nás vyhladověti. V nesčet
ných vyhláškách nepřátelské ciziny projevuje se
jasně úmysl tento. Čeho se jim nezdařilo nasaze
ním milionového vojska, snaží se docíliti tím, že
zamezují nám dovoz potravin a obyvatelstvo na
še v nebezpečí hladu uvádí. Avšak ani tento zá
měr se nezdaří, uloží-li si jedenkaždý z nás přís
nou povinnost a pravidlo životní, šetrně hospoda
řiti s potravinami, jež zde máme, — Masná krmě
se zhusta přeceňuje. Není nezbytno, denně aneb
častěji denně požívati masa. Častěji, jmenovitě ve
čer, lze nahraditi maso jinými výživnými a vydat
nými pokrmy (mlékem, sýrem, pokrmy mléčnými

i moučhými). Zabíjeti mladá zvířata není hospo
dárno. Telecí maso jest též méně výživné. >Tele
ČTmásomá jeji polovici výživné síly«, praví milu
va lidu. Rovnočěňnou náhradou masa hovězího a
vepřového jest máso skopové, taktéž zvěřina a
maso ryb. -:- Mlékoasýr jěst nejtfežitější a po
měrně nejlevnější potravou, jež bfiKóviný' obsahu
je, a mohou poskytnouti za podstatně tmalé 'výle
hy dobrou náhradu za maso a vejce. — Spotřebu
tuku lze mnohostranně bez újmy obmezitt. V do
mácnosti, najmě při vaření pokrmů, jest záhodno
šetřitl této poměrně drahé potraviny, již snadno
lze nahraditi žividlem. jiným. Nejlepší náhradou
tuku jest cukr; místo mazání tuku na chléb (chléb
s máslem) lze přidati často ovoce, povidla, mar
meládu, med s pod. — By šetřéno bylo zásob obilí,

„vhodného pro přípravu chleba (pšenice, žita), sta
novena byla již úředními předpisy povinnost, mí
siti, připravuje-li se chléb, mouku s jinými druhy
(ku. př. s moukou ječnou, kukuřičnou, s výrobky
brambor). Nepatrná změna chuti nebude nikomu
vaditi. Též v domácnosti nebudiž používáno ne
mísené mouky pšeničné nebo žitné. Předsudek
vůči tmavým druhům mouky jest bez důvodu. jež
to jsou výživny a stravitelny. — Taktéž luštění
ny (boby, čočka, hrách) zasluhují zvláštního zře
tele. ježto jich lze použíti k přípravě vydatných a
výživných krmí. Též brambory poskytují .
vhodnou a levnou náhradu za mnohé potraviny,
ježto mají hodnotu potravní a lze jich různě po

užít, Aby se hospodárné s brambory zacházelo.
ď
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buďtež vařeny ve"slupce a teprve pótom oloupá“
ny; jinak ztrácí se mnoho látek výživných. —Ze
Jenina jest obzvláště důležita, ježto | způsobuje

jest zásoba — bylo. by lze zabrániti nedostatku a
zdražení tuku, Rovněž se, doporučuje požívati i
sladkých pokrmů, ovoce v jakékoliv podobě, ze
jména zavařenin neb marmelád, jakož i medu. Je
účelno, chřániti ovoce včas před zkázou a je
vhodně zužitkovati (sušiti, nakládati). — Voda ha
A Žízeň nejlépe; mléko jest nápoj "nad jiné vý
živný. Za prostředky, jež vydávají se často nad

-míru za lihové nápoje, lze často lépe opatřiti nutné
potraviny. Suroviny, jichž třeba pro výrobu liho
„vin (obilí, brambor, ovoce .atd.), mohou účelněji

sloužiti, použije-li se jich jako potravin. Taktéž ká
va a čaj nabudou výžiyvnosti teprve, přidá-li se
-cukru nebo mléka. Na místě těchto zámořských a
tudíž pouze v obmezeném množství po ruce jsou

- cích požívatin mohou nastoupiti lépe mléko aneb
výživné mléčné neb moučné polévky, krupice atd.

Ministr orby rakouským zemědělcům. Ministr
orby vydal k zemědělcům rakouským provolání,
ve kterém zdůrazňuje, že na letošních jarních pra

„cích záleží více než v dobách miru. Pohotovost
vojska a důvěra občanstva jest podmíněna výno
sem zemědělství. Především jest nutno, aby ani
jediné pole nezůstalo neobděláno. Pěstovati se
mají rostliny, které slouží přímo výživě lidí, jako
žito, pšenice atd. Poukazuje pak na správné cšet
řování domácích zahrad na venkově a zdůrazňuje,

hospodářsky odůvodněno, aby výsev cukerní ře
py byl omezen. Ministr doporučuje pak šetřiti 0
sivem, dobře zpracovati půdu, řídce vysévati a
-silně hnojiti. Rostliny potřebné za krmivo pro do
"bytek mají býti pěstovány jen v takovém rozsa
hu, jaký odpovídá počtu dobytka. Zvýšená po
-zornost má však býti věnována rostlinám olejna
tým a přádelným, jakož i pěstování letní řepky

-a řepáku letního, jakož i konopí a Inu.
Opatření -proti lichvě s potravinami v Pešti.

Vrchní městský hejtman Beda svolal správce
všech budapešťských městských hejtmanství ke
konferenci, v níž především sdělil přítomným o
patření, která učinil proti lichvě potravinami, ze
jména moukou. Porada věnována byla též zásadní
otázce, v jaké výměře má býti kvalifikován pro
dej mouky jako obchodníkům ve velkém nebo ja
"ko drobný obchod. Účastníci shodli se na.jednotce
váhy 30 kg, až do které jest dovolen drobný pro

" dej. Pokud jde o potrestání překročení maximál
ních cen, bylo usneseno, ulóžiti drobným obchod
níkům, kteří až dosud byli nucení opatřovati si

-než velkoobchodníkům.
»Boj « chléb.« Tato velice uobsažná brožura

agrárního poslance dra Vyškovského poctivě vy
kládá příčiny zdražení chlebovin a masa. Polemi
suje se v ní s náhledy dra Stoklasy a kritisuje se
„zde neopatrné počínání agrárních podniků. Vytý
ká se agrárním činitelům mlčení, kdy na podzim
veliké zásoby obilí se vyvážely za hranice.

Obrana proti obliním lichvářům. Kdo v pra
vý čas takové vyděrače udává, pomáhá velice
zdatně státním úřadům v obtížné bbéčio finanční
pořádek v říši. Který list ukazuje Přstemna tako
vé provinilce, zjednává si zásluhu, že mimořádná
nařízení za doby válečné nabývají plné platnosti
i tam, kde se staly zištné pokusy obcházeli tako
vá ochraniá opatření. Proto také »Pester Lloyd«
přinesl zprávy, jak obchodníci uprchlí z Haliče a
severovýchodních Uher zabývají se nyní v Pešti
výnosným obchodem obilím. Poněvadž bursa je
zavřena, zřídili si své soukromé bursy, v. nichž
systematicky zvyšují ceny všech potravin. >Slo
ven. Týžden.< oznamuje v téže věci, že oni uprch
líci, jak pešťská policie zjistila, skupují všechny
potráviny, které se dajískoupiti'a sice za tak vy
soké ceny. jaké žádný sólidní obchodník platiti ne
může. Nekupují však sami, osobhě, nýbrž pro

"střednictvím svých agentů, d'tak zabřali do svých
rukou ohromné zásoby potravin, které většinou
skrývají, aby ceny ještě více vystoupily, z části
prodávají v nejbližším okolí bojiště za závratné
ceny. Pešťskápoliciepřišla konečně' těmto lich
vářům na stopua nyní neminedne, aby osm až
-deset takových uprchlíkůnebylo zatčenoá postr
-kem odesláno z Pešti. U každého z těchto zatče
ných policie našla hotovost mnoha tisíc korun a
přes to zjistila, že tito lidé se neštítili bráti od
státu obvyklou denní podporu, vyměřenou pro
nemajetné uprchlíky. >Pester Lloyd« uveřejňuje
jména osob, dopadených dne 13. t. m. v pokoutní
burse. Byli to Chiel Weisman, Naftali Sommer,
Lazar Berger, Feiwel Mittelman, vesměs z vý

„chodní žaliče, pak Koppel Krauthammer, Moritz
Rosenfeld. Chaim Kammer, Pinkas Schachner,
Markus Eckstetn, Cijiel Hollinder, Samuel Hirsch
tal, nacházející se vpolicejním vězení pro zvyšo
vání cen. Podobně jako pešťská policie věnovala
"také vídeňská policie v poslední době náležitou
"Pozornest nekalým rejdům a >Reichspost« v čísle
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ze dne 24. února uveřejňuje jmáfa 42 osob, které
byly vídeňskýmmagistrátemaž do 12.února po
trestány pro nedovolené provozování živnosti
pro účasténství' v pokoutních bursách, nebo pro
zatajení zásob. Vyměřené jim tresty jdou od 300
do- 2000 K-R od 4 do 6 neděl vězení. Jich osobní

del, Pinkas, Salomon, Efraim, Chaie, Moses, Wolf,
Majer. Judas, Mechel, Lazar, Israel, Lów, Abra

ham, Isidor, Laib, Hersch, Josna, Osias, Kiwa atd.
a při34 »Reichspdstc' poznamenává, že pocházejí
z Haliče. o

| Kprvnímu
sv. přijímání

"nabízíme z nové zásilky právě nás došlé

upomínky
v různých cenách i velikostech,

v hojném výběru.
Vzorník zašleme ochotně P. T. interesentům

na požádání proti zpětnému vrácení.

Pro dobu postní
nabízíme svůj obsáhlý sklad

„ (křížO ovácesta),
i modlitebních knih kdekoliv vydaných.

Objednávky ochotně a bezodkladně vyřídí
Družst. knihkupectví a nakladatelství

v Hradci Králové, Adalbertinum.

Za válečného ruchu. :
Svatý Otec a Poláci. »Osservatore Roma

ng« uveřejňuje krakoveký dopis. Autor připo
míná provolání, které vydal biskup krakovský
k národům evropským na prospěch zemí pol
ských válkou tak těžce postižených a praví, že
dary, kteró věnovali svatý Otec a sbor kardinálů
pro Poláky, jsou nejen ryzím činem milosrden
ství, ale že mají i jiný vážný význam. Ve skut
ku svatého Otce — praví se v onom dopise —
vidíme důkaz neobyčejného zájmu o nás a ne
obyčejné starosti o osud země naší, která byla
velkým předchůdcem nynější hlavy ofrkve Lvem
XIIL nazvána zemí vždy církvi věrnou. Ve víře
této ofrkve, v naději v- pomoc Boží hledá národ
polský všecku útěchu i posilu. Dnes máme čer
stvý, nový důkaz, že náměstek Kristův celé
srdce oddává našemu národu a že z celého
srdce si přeje nám poskytnouti pomoci a v tom
také vidíme my Peláci jistotu, že za nedlouho
se rány naše zhojí a že nám přijdou dnové

-čťastnější.Z prohlášení Benedikta XV. mohli
jsme očekávati, že nejen si přeje býti naším
protektorem a ochráncem, nýbrž že i nad to je
ochoten povznésti hlasu svého v obraně blaha
i existence národa, krutě válkou postiženého.
Možno, že i nám nastane chvíle, kdy hlas ná
městka Kristova bude položen na váhu osudů
našich.«

Z činnosti posl. Kadlčáka. Ježto noviny
oznamovaly, že Masaryk odejel do Říma, byl
požádán posl. Kadičák, aby se ujal obcí, zastu
povaných na říšské radě od Masaryka.V minu
lých dnech dlel opět posl. Kadičák s deputací
města Vsetína ve Vídni u ministerstov. Města
Kopřivnice a. Příbor (která rovněž zastupuje
Masaryk) jmenovala posl. Kadlčáka za záslužnou
činnost a nezišínou podporu ve svých záleži
tostech čestným občanem.

Uznání pařížského „Jourmalu“ rákouské
armádě. Pařížský »sJournaledostal od svého vá
lečného zpravodaje tuto informaci: Práce, vy
konaná rakouskou armádou v nynější válce,
má za následek, že všechny francouzské iluse
utrpěly. Dnes není rozumného člověka, který
by myslel, že jest možno válečnou moc Ra
kouska za nedlouho zlomiti. Tato armáda, jak
koliv utrpěla ztráty, má velké tradice. Dnes
víme všichni, že tato monarchie může všechny.
svoje ztráty rychle a snadno nahraditi. Tato
armáda dá ještě nesmírně mnoho práce Rusům
a mnoho lámání hlavy. Rusko může ovšem po
staviti armádu ještě 10 milionů, avšak jest pro
ni nedostatek zbraní, střeliva, a pak jest také
nedostatekželeznic. 1

Z dopisu českého poručíka.Ve své gar
nisoně v Sinji'dlí jsko rekonvalescent po úpor
ných bojích p.poručík V. z K, odkud se ode
bere zase k frodtě. Be svou četou navštívil ma
lou vesničku avylíčilsvýmrodičům vdopise
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29. ledna dojmy zažité. Dopis zní: »Drazí rodiče!
Doufaje, že bude Vás.zajímati moje návštěva
u venkovského dalmatského župnika (faráře),
vypisuji Vám krátee včerejší den. Po několika- ..
hodinném pochodu za. bouře a deště dofazil.
jsem se svojí četou do chudé dědinky. Na skal. .
natém svahu rozházené kamenné kuče, doleji,
chudičký hřbitůvek s jednoduchými polootesa
nými -kamennými kříži, opodál na dřevěném
lešení zvonice, něco výše pak krčí se chudičká
kaplička, chudičká tak, jako celá ta okolní kra
jina dalmatská, Nařídiljsem odpočinek a hledím
tak na nebe, jako bych chtěl vyčísti, zda-li pře
stane již jednou pršeti. Z fary vyšel stařičký,
šedivý pan farář a míří ke mně. Zdaleka snímá
už čepičku. Jdu k němu a zdravím také. Před
stavuje se a již mne zve do svého paláce. 8 ra
dostí přijílám toto pozvání, neb jsem byl
vskutku znaven pochodem za takového nečasu.
Za chvíli sedím už za stolem a připíjím na
zdraví hostitele výbornou slivovici. Dáme se do
hovoru a již za chvíli poznávám, jaké ušlechtilé

pod tou prostou františkánskou halenou. Ještě
více žasnul jsem, když ukazoval mi staró řím
ské památky, vykopávky z okolní krajiny, kde
již ve starověku stávaly pevné římské pevnůst
ky. Poznávám v něm znamenitého archeologa,
když mi vypravuje o dávné minulosti Dalmacie
za časů římských, pak tureckých, o okolních
zříceninách a t. d. Dolévá mi stále víno a po-,
bízí. Jím k tomu znamenité fiky a ořechy. Baví
mne vypravování stařečkovo. Zabočil zas na jiné
pole, mluví o svém mládí a životě, o činnosti
řádu františkánského v Dalmacii a vypravuje
vzpomínku, kterak se setkal a mluvil s arci
knížetem Františkem Ferdinandem, podotýká,
jak touží podívat se na jeho hrob a navětíviti
jeho české sídlo Konopiště, kdež by si přál
sloužiti za něho mši svatou. Avšak poměry fi

„nanční nedovolují mu takovou cestu. Vždyťcelý
jeho roční plat obnáší 300 K a k tomu dalších
U0 K na koně. Mimo to dostává ročně 10 litrů
kukuřice od každého muže staršího 14 let, 12
vajec od každé rodiny, 1 jehně od rodiny ma
jící více než 10 ovcí, pak od každého otce ro
diny na jednoho koně náklad dříví a 5 litrů
pšenice. Mnoho toho tudíž není. Na zahrádce
pěstuje si sám zeleninu s vínc, pak chová si
pro sebe trochu té drůbeže. Chtěl mi k obědu
připraviti slepici, ale nepřipustil jsem toho. Dal
mi tedy usmažiti vejce se šunkou, což mi zna
menitě chutnalo. Výborný oigaretový tabák mu
sil jsem okusiti, pak i doutník jsem si zapálil.
Tak ty hodiny rychle utíkaly; chtěl jsem již ve
12 hod. odejíti, ale zdržel jsem se až do Ž hod.
Vojáci se nezlobili. Vlezli si do hostince a po
silovali se vínem. Loučil jsem se e milým tím
knězem, dával mi požehnání a sliboval, že se
bude modlit, bych se šťastně domů navrátil.
Když nastoupil jsem další pochod, ohlížel jsem
se, stařeček dosud mával rukou. Citil jsem jeho
opuštěnost a myšlenky moje zalétly do drahého
dalekého domova. Vojáci zpívali a mně tlačily
se slzy do očí a spojovaly se s deštěm, který
prudce bil mi do tváří. Tak jsem Vám to krátce
vypsal, jaký jsem měl pěkný den. Půjdu při
nejbližší příležitosti zase k němu. Napsal jsem
u něho lístek p. vikáři Sch., připsal mu též
pár řádků. Bude míti jistě radost.«

Naosleplé araněné vojínyanezaměstnanékatol.
dělnictvo zaslali dále na Zemský svaz katol. Orla v
Hradci Králové: Oret Obořiště 12 K, vldp. V. Láska
Hlušice 10 K, vidp. M. Lahůlek, kvardián Kolín 3 K
40 h, vldp. Jos. Ptáček Přerov 10 K 30 h, anonymas
typograf z Hradce Králové 6 K. Srdečné »Zaplať Bůhl«

| Prosí se uctivě o další milodary, jež žaslati dlužno na
Zemský svaz katol. Orlů v Hradci Králové.

Vojenský humor v zákopech. Polní kurát posílá nám
ze dne 20. t. m. »pozvání kpřesu«, které vyrobili čeští
vojíni v zákopech právě před ostatky. Text zní: »Po
zvání k velikému plesu, který pořádají c. k. zeměbran
ci £.'14 za spoluůčinkovánívšehó druhu vojska na za
sněženém bojišti v masopustě 1915. Taneční pořádek:
Oheň šrapnelů — ouvertura, salvy z pušek — čtveryt
ka, zpěv granátů — valčík, útok bodákem — tango,
palba strojních pušek “— mazurka, ústup Rusů — kva
pík, zajetí Rusů — beseda, ruční granáty — dvořanka,
menage — sousedská, zprávy o míru — dokončení
Bufet zaopatřen velikou zásobou gůlášových konserv. 
Vstupné 140 ostrých patron. K půlnoční scéně přípra
vují se výbuchy a hnčení střel z 30)“ cm hmoždířů.
Kryté | nekrylé zákopy jsou pp. hostům'k disposici

Našemn veledůstojnému duchovenstvaju provádění kostelníchvřele doporučuje ladou
Jé abeol.e k nát. školy rehářské

BOHUMILABEKA v HOREKUTNÉ.

Kulturní jiskry.
(Slovatný katolický kněz. »Národní Listy« píší: »Z

Ameriky přicházísmutná zvěst, že tamější známý národoveo slovenský, katolický farář Štefan Furdek, ze
mřel 18. prosince m. r. Štefan Furdek patřil k nejpopu
lárnějším katolickým kněžím slovenským ve

Státech. Po dlouhá léta byl předsedou I. kratotícké jed-“:
o u SANP rýMVL,

. o vulý hy



moty, nejvělšíko a nejbohatšího| spolku
který má dnes na 40.000 členů a mnobomilionový ma

“ "jétek. Furdek vlastně zbudoval tuto orgaňisaci Štefan

(k a kalendář stejného jména. Furdek byl člověk
vý a zemřel v chudobě, ač spravoval. milonové

si velikých zásluh.«

Zajímavosti z aléry delraudanta Desciawia. +Zeit<
přináší z pařížských novin některé podrobnosti o afé
fe generálního intendanta Desciguda. Desclaud- získat
si přízně krásné paní Béchoffovy, jejíž manžel se sou
věrci Hechtem a Davidem založili si na náměstí Ven
domském veliký obchod galanterní. Béchoff, rodem Ra

" Kušan, vydával se ve Francii za Belgitana a když na
„učil se náležitě francouzsky, dal se naturatisovati. Choť
jeho otevřela si vešký modní závod, který z velkého
vlastenectví pro armádu proměnila v nemocnici Červe
ného kříže. Pani Béchoffové posílal její ctitel do sou

kromého bytu vojenské nejjemnější konservy, šunky,
látky, kávu, rýži, takže měla těchto věcí plnou spi

žirnu. Její komorná, jejíž manžel si stěžoval, že v poli
se nerají, upozornila policii na skladiště paní Béchof

fové a tak celá věc praskla. Těchto dnů byla podána
žaloba na Desclauda a 7 jeho spotuvinníků; paní Bé
choffová jest obviněna z účasti na krádeži.

Ukončení charakterníko sporu o »povodňovou alé
. re. Za volební kampaně na Moravě Stránského »Li

dové Noviny« pracovaly plnou parou proti našim kan
didátům obviněním z nepoctivosti při rozdělování sbí
rek, které byty vykonány ve prospěch občanů poško
zených. povodní. Konečně pro článek »Firma Mašek a
Vejvar: podána žaloba ma .zadpovědného | redaktora
>L. Novin«, protože skutečný pisatel (dr. Stránský)
jako inrunisovaný poslanec nemohli býti s výsledkem
soudně stíhán. Konečně spor ukončen tak, že zodpo-.
vědný redaktor Štěchovský požádal o amír. VI. rada
Mašek redaktoru odpustil pod podmínkou jasného od

mách« (odpoledních) 19. února t. r. na úvodním místě o
tištěno toto prohlášení: »Pan vládní rada Josef Mašek
v Brně podal na mne jako zodpovědného redaktora ča
sopisu »Lidové Noviny< žalobu pro článek, uveřejněný
v čísle 297. ročníku XXI. »Lidových Novin« ze dne 30.
října 1913 pod záhlavím »Firma Mašek a Vejvar«, je

" hož autorem, jek soudním protokolem ze dne 13. listo
padu 1913“prokázáno, byl pan JUDr. Adolf Stránský.
Žaloba podána byla jen na mne, poněvadž ve vyšetřo
vání proti pisateli článku důsledkem poslanecké imu

ve, než mohi býti docílen souhlas zákonodárných sbo
(rů ke stíhání, V soudním protokole ze dne 17. ledna r.

1914 prohlásil jsem, že inkriminovaného článku jsem
sice nepsal, že však jsem -ho četl a do tisku dal, a zá
roveň nastoupil jsem důkaz o pravdivosti jeho obsahu.
Pokusil jsem se také o provedení tohoto důkazu, při
čemž byl mým právním zástupcem pan JUDr. Ad.
Stránský. avšak provádění důkazu ztroskotalo, poně
vadž panu žalobci potvrdili vedení svědci, že s rozdě
lováním povodňové sbírky neměl co činiti, jelikož vý
nos sbírky a účty jejím pořadatelům před tím již ode
vzdal. Tyto výsledky soudního| vyšetřování| musely
mne přesvědčili, že jednání pana vládního rady Josefa
Maška jako pokladníka sbírky pro povodní postižené v
r. 1910 bylo veskrz správné, korektní a že nelze mu

«činiti ani nejmenší oprávněné výtky. Z té příčiny po
žádal jsem pana vládního radu Josefa Maška za pro

„minutí urážlivého podezřívání a útoků, v inkriminova
ném ólánku i v jimých článcích »Lid. Novin« obsaže
ných z důvodů jeho působení jako pokladníka zmíněné
sbírky. a zavázal jsem se, když pan vládní rada Mašek
upustí od soudního stíhání, že: 1. uveřejním toto pro
hlášení v -Lidových Novinách« na témže místě a stej
ným tiskem. jak byl otištěn článek »Firma Mašek a
Vejvar<; 2. zaplatím útraty, támto soudním sporem

„vzešlé a 3. zaplatim Brněnské Matici Školské 100 K.
Bohustav Štěchovský. V Brně, 19. února 1915.

Dokument moderního vlastenectví. V
sNár. Polftiee« uveřejněn byl 28. ledna tento

ciňsért: vMajitel rodného domku Karla Havlíčka
Borivského, osudem těžce zkoušený a tudíž ne

vlastních prostředků, z nichž by mohl
:teěídytnoa a dalšího odkladu neutrpějící restau
racipamátnéhotohodomku'podniknouti,obrací
se k"naší obětavé české veřejnosti se snažnou

-přosbou o laskavé poskytnutí peněžité výpo
-moei,"aby mu bylo umožněno další udržování
smřěné národní památky. Příspěvky šlechet
ných pánů dobřodinoů k fečenému účelu při
jímá a vřelé díky za ně předem vzdává majitel
rodného domku Karla Havlíčka Borovského
v Borové u Přibyslavi« — »Právo Lidu« 28.
ledna k. tomu připojilo: »Vedle toho v textové
části uveřejnila »Nár. Politika« Jokálku, v níž
doporučujese'ingerát ten pozornosti vinstenecké
veřejnosti, a navrhuje, aby případně domek ten
byl koupen za přijatelnou -cenu, jako na př. do
mek Husův, K tantu eděluje se nám z Havlíčkovy
Borové toto: +Majitel rodnéhu domku: Karla

Havlíčka, Jan. Bůkovský, neostýchá se právě

v.nypějšíSb obraceli se opětk obětavéčeskéveřejnosti pod záštitouHavlíčkova jména,aby mu
sypala peníze. Tento pán, »nemající vlastních

prostředků«,má obchod apar í, což obénynášelo mu do í“ doby né zisky
WeboťtkalgůmAněho saměstnanýmplatilaplatí
:
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a tak vydělává

době tak jako dříve, pak t? ještě není důvodem,
aby mu česká veřejnost poskytovala peníze, jichž
si nesaslouží již proto, že sám vlasteneckých

vinnosti nikterak neplní. Jméno Havlíčkovo
ylo mu vždy předmětem obchodu. Na opravu

domku dala mu česká veřejnost již dávno mno
hem více, než co celý domek stojí. Chtěl do
konce, aby česká veřejnost platila za něho po
jištění proti požáru na domek, který nikterak
účelům české veřejnosti neslouží, poněvadžjej
or sám obývá. O koupi domku bylos ním také
již vyjednáváno, ale tehdy žádal takový obnos,
že by zaň bylo možno koupiti v Borové čtyři

domek zaplacen tak, jak on žádá, že ho prodá

českou veřejnost jde na jevo, že se p. Bukovský
domnívá, že ho musí česká veřejnost zahrnovat
penězi za to, že je majitelem Havlíčkovarod
ného domku, jejž kdysi koupil za babku. Po
ukazujeme na to z té příčiny, aby nebylo zne
užíváno Havlíčkova jména k žebravým provo
láním. Vždyť by ani veřejnost nemohla kontro
lovat, kolik peněz se mu na »opravu« domku
sešlo a kolik 2 nich bylo dáno zm pivo!«

ÚnnídrumHi
wHradoiKrál.. Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhbodnějších. Vkusné střádanky.

Církevní věstník,
Padesátka. Dne 1. března dovrší půlstoletí svého

věku vsdp. dr. Gustav Domabyl. Jistě i mnohý jeho in
timní přítel se padiví, že by tvář tak mladická již nyní
spatřlia Abrahama. Ale kdo má delší krok, ocitne se u
toho časového mezníku tak rychle, až jest sám překva
pen. Tento hodnostář narodil se 1. března 1865 v Hrad
ci Králové. Studia gymnasijní a bohoslovecká vykonal

tak brzy, že vysvěcení na kněze odloženo z r. 1886 na'
«. 1887. Pak studoval ve vídeňském Frintaneu doktorát
theologie. Po promoci pobyt půl léta v Poličce —jako
kaplan. Nato povolán r. 1891 na stolici církevních dějin
do zdejšího kněž. semináře. Církevní právo přednáší
po 10 let. Konsistorním radou jest již 14 let. Zastávaje
při konsistoři i jiné velice důležité úřady, jest také čle
nem okresní školní rady a městského —zastupitelstva,
předsedou Politického klubu křesť. demokratického atd.
Vůbec jeho činnost jest velice složitá, pracuje nehlučně,
ale bystře a vytrvale. U theologů pro svůj široký roz
hled a velmi přátelské jednání vždy se těšil veliké váž
nosti a lásce. Pro svou přímost, vzácný společenský

lečenských, s nimiž se často stýká. V Žamberce, kam
o prázdninách na několik týdnů zajíždí, stal se vítaným
společníken: básníka Vrchlického, dra Alberta, barona
Parishe a jiných notabilit. Jest zahrnut funkcemi málo
vděčnými, jichž důležitost za nynějšího času bývá málo

ceněna; ale tím záslužnější jeho energická práce, o níž
se sice málo mluví, ale která tolik dobrého přináší. Od
Sv. otce vyznamenán jubilár křížem »Pro Ecclesia et
Pontifice“. Srdečně gratulujeme, že hledí vstříc pade
sátce v plném zdraví.a přejeme mu, aby další délka vě
ku požehnaného neúmornou prací byla úměrná vynika
jící postavě. Bůh dej štěstí i na prahu druhé padesátky!

Konierence vlkářá konala se za předsednictví Jeho
Excel. nejdp. biskupa ve středu dopol. v budově kněž.

semináře.
Farsí kroslky v době válečné, Je skoro nevyhnutel

no. aby kněží z duchovní správy zapisoval běžné udá
losti válečné zc svých osad Jak jsou tyto zápisky cen
nými, poznati z některých farních domácích kronik, na
př. v Domašově, v Křižanově, kde jsou na př. války a
invase francouzské na Moravě od tehdejších farářů vel
mi podrobně 1 poučně popsány. — O tomto předmětu

píse výstižně »Našinec<: »Nedávno četl jsem dopis, ve
kterém jeden z nejpřednějších kněži-Hterátů sděluje, že
zanechalv této době válečné vší spisovatelské činnosti
a všechen volný čas věnuje podrobnému zaznamenává
ní současných událostí do farní knihy pamětní. Doufá,
že z obrázků dojmů a zpráv do kroniky uložených na
čerpá pd válce mnoho látky ke svým povídkám a romá

nám ... Tato práce kněze-Hteráta měla by najíti ná
sledování po všech našich farách. Je-li jednou z nejdů
ležitějších povinností faráře, aby pravidelně do farní
kroniky zaznamenával všechny ty drobné události, jež

tato tím natéhavější v nynějších historických dobách.
Přítomyá doba bude jedenkráte předmětem pilného stu
dia historického a každáživotnější zpráva bude víta
nou kořistí dějepisných badatelů. Jest proto třeba- do
farních kronik zaznamenávatí a zachytiti přesně a wěr
ně všechny „události ve farní osadě od vyhlášení mobi
lisace až do ukončení nynějších válečných poměrů a ze
jména vše, co má vztah k těmto, nebo co jest přímým
jejich účinkem. Při tom jest se varovati zaznamenávání
zpráv všeobecných a míti stálý zřetel ke zprávám a u
dálostem místním. — A ještě něco! Farní kroniky je

možno též Iinstrovati.bě dejmenších farnostech bade:

m
+ . Us
fmograá-amateur, který- rád: a ochotně učiní snímky
různých památných budov, k rozkopání určemých cjša-
lup,- domků, k porážení odsouzených stromů a pod.

stracemi. 1 v nynější době nalepujeme do pamětuléh
knihrůzné srlmky, ma nichž zachyceny jsou výjevy z.

dách Hlustrajeme farní kroniku i obrázky zabitých far-
níků, nebo zvláště se vyznamenavších a pod. — Dou

ropských roku 1914.«

Z řádu jeruitského. Koncem roku 1914 měl řád v

kousko 614 členů (314), Halič 507 členů, Uhry 206 čle
nů. V kolejí Innsbrack jest 164 jesuitů, v Kalksburku 56.

ve Vídni 56, v Marlascheinu 41. Na Velehradě jest z“
haličské provincie 12 kněží. a 52 scholastiků. Na boji

šti jest 21 jesuřtů. >

Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci

Zprávy
místní a z kraje.

Schůze měsíské rady dme 22. února. Resignace p.
J. Pochyhy na niísto ředitele kůru vkostele. sv. Pavla
v Pouchově postoupena byla tamnímu farnímu úřadu k
návrhu. — Powkážou se příspěvky Vodnímu družstvu.
pro Pouchov, Piletice atd. — Zašle se c. a k. minister
stvu války, c. k. ministerstvu železnic a c. k. ředitel
ství severozápadní dráhy petice o zavedení rychlíkové
dvojice na trati Praha—Hradec Králové: — Vzato bylo
na vědomí, že c. k. okr. hejtmanstvím v Hradci Králové
udělena byla pí A. Čížínské koncese k podávání tep
lých nápojů a sodové vody. — Zvýšeno bylo 10 chudin

Kilcperovo divadlo. Dne 21. února uspořádala spo-
lečnost p. J. E. Sedláčka pohostinskou hru, k níž vole
na dramata: Stanislava Przybyszewského +Pro štěstí«
a Roberta Bracca »Don Pietro Caruso«. Przybyszew
ski patří k moderním spisovatelům polským, kteří řeší
metaiysické mysterium erotiky. Jeho drama »Pro ště- «
stí« neseno jest důslednou tragikou. Děj spádný, líčení
drastické, svénv rozechvívající. — Bracco jde ve své
tvorbě od rozpustilých frašek až k dramatům dojmu
velkolepého. »Don Pietro Caruso«. dílo vynikající po
stránce technickéi produševnělostí, dějem i tendenci
podobá se dramatu předešlému. Život v lásce výstřed- !
ní a svedení a poklesnutí osob budí výčitky svědomí a
končí sebevraždou. Zdžarskí a Don Pietro Caruso byli
v rukou s'avnéha polského herce p. Romana Želazow
ského, vynikajícího v rolích bohatýrských a tragických.
Vystoupil v městě našem jako host. Podal znamenitý

výkon, svědčící o vysoké herecké inteligenci. Hlas zna
menitč modulovaný, zvláště v' partiích sarkastických.
mimika výtečná, Škoda, že nemohl úlohy své podati
česky. Byl bcgřlivě aplandován.. Ostatní úlohy byly
rovněž v rukou vyškolených interpretů p. Zvíkovského,
M. Holckové a E. Šedivé. —ě.

Dik nemocných vojímá. Těžce želíme ztráty své

milé ošetřovatelky slč. P. Bienerové a vzdáváme je při
jejim odchodu svůj povinný dík. | Netoliko v pravdě

hrdinně vykonávala svědomité a obětavé služby, nýbrž
vždy nalézala slova útěchy pro zmírnění našeho bolu:
v těchto tak těžkých chvílích. Nyní odchází na nové.

ci, nestrachujic se námahy a nákazy. Přejíce ji v dalším
běhu života vše nejlepší, děkujeme jí za prokázané nám
služby. Vojíni: Žabokrtský, Rada, Lukeš, Hradecký, To-
meš, Hampel. Osoba. ,

„Zase stěbotání škol, Za příčinou poměrů válečných :
studenti, jimž se udflelo vyučování v obch. akademii,.
budou odkázání do místností jiných. Jest projektová
no, aby posluchači obch. akademie byti vyučování v
museu a studující c. k. paedagogia až na Praž. Před
městí. Také Malšovice nabudou zvláštního osvětového-:
výzňamu, protože tam mají nalézti útulek žáci měšťan

ské školy.
VIM dále straší. Ukazuje se, že vlk střelený byl

pouze heroldem čtyřnohých uprchlíků jiných. V lesích
Pallavicinských nalezeny stopy jeho soudruhů. Pan
lesní správce ve Vysoké poručil hajným pitné pátrání '

další: mluví se o tom, že bude uspořádán na tyto šel
my hromadný hon.

Dražba. Dne 3. března t. r. o 9. hod. dopolední bu
de se odbývati u c. k. okr. soudu v Hradci Králové v“

čp. 302 na Pražském Předměstí (u Střelnice). Odhadní“
cena 21.680 K, nejnižší podání 10.840 K. Vadium ob
náší 2168 K. |

Natýdeumí aobllní trh vHradci Králové20. února
bylo přivezeno: hl: vikvě 41, hrachu 1, čočky 1, jetelo- 

16pytlů mrkve, 300vepřů a 15ktzlát n.
. 2. ; TVa kaší. : vaPA o aan



Sezaam ces ma újá trhu v Mradci Králové
úmora 1915. 1 hl: vikve 28až dž K,brachu 63
čočky 106,jahel 80až 90, krup60 až 100,máku54
60; 1 g: brambor 9, jetel. semínka červeného 176až.|
256, bílého 200, otrub žiných | pšeničných 30; 1 kf: ;
másla 3.20 až 4.40. vepř. sádla 3.60 až 4.40, tvařohu
0.48 až 0.56; 1 vejce 0.10 až 0.12.

. Třebechovice. Máme zde telefon, který stál slušnou
sumu, vyžaduje tisícová vydání. Mnoho peněz vydalo
se na silnici u nádraží, která dvakrát se předělávala.
Velkou částku vyžadovalo opravování studně na ná
městi. Tak ovšem již obecní přirážky stouply na 100
procent. Přes to však o nejnutnější kanalisaci postará

"no není. Za to dochází zpráva, že roční subvence 300 K
jest velice chvalně známé naší kapele zastavena. Ta
subvence se nepromarnila: kupovaly se hudebniny,
placeno přespolním členům za cesty na zkoušky a pod.
Proto také kapela kvetla. Nevíme, zda škrtnutí toho
malého platu vážně sanaci našich financí prospěje. —
Jestliže někteří „říkají. že z důvodů esthetiky, hygieny
a komunikace nesmí dojíti ke stavbě kaple sv. Jana,

dneX..
a 70

až

nechť se uváží, na jak exponovaném místě se nachází

Pardubice. Pan architekt B. Dvořák z Pardubic,
člen archaeologické komise „České Akademie cís. Fran
šiška Josefa pro vědy a umění, jmenován místním re
ferentem arch. komise Č. A. c. F. J. v Praze.

. Městské divadlo v Pardebicích. Sdružené katolic
ké spolky v Pardubicích sehrají v neděli 28. února vč
prospěch sirotků po padlých vojinech činohru ve'4 jed
náních »Sirotek Lowoodský«. Napsal J. V. Lomnický.
Režisér p. Jos. Klivický. Začátek o půt 8. hod., konec

-o 10. hodině. Ceny míst: Lože prosceniové 7 K, v pří
zemi 6 K. I. pořad 5 K. Sedadla v přízemí: Křeslo I.

až IV. řada 1.20 K, I. místo V. až VIII. řada 1 K. II. mí
sto IX. až XII. řada 80h. Balkon: Křeslo 1. řada 1.20 K,

11. až IH. řada 1 K. IV. řada 80 h. Místo k stání: Příze
mí 40 hal.. studující a dělníci 20 hal., galerie I. 30 hal.

„galerie II. 20 hal. Dary a přeptatky na týž účel budou
s díky kvitovány. Lístky v předprodeji: Do loží a na
sedadla v pravo v přízemí v závodě krejčovském p. J.
Krále v Královské třídě, do loží a na sedaďla v přízemí

"v levo v chchodě p. Fr. Konvaliny v Bartolomějské ul..

"na sedadla na balkoně v obchodě p. Racka v Jindřš
ské ulici.

Poděkování, Křesť. sociální mládeži v Kostelci n.
©. za zaslání prádla prvotř., Svazu Orla, Všeodb. sdru
žení za poskytnutou peněžitou podporu vzdávám dik
starým křesťanským pozdravem »Zaplať Bih!< Zaji
sté důkaz. jak Všeodb. sdružení stará se o své členy
a stoupence i v této těžké době v dálné cizině. Zaslu

"hujeť opravdu největší podpory. © S bratiským po
"zdravem Václav Plachta. Ujvídek v Uhrách.

Oprava obrazá v klášterním kostele O. O. Kapací
mů v Chrudimi provedena byla nákladem státním z u
dělené subvence pro záchranu uměl. památek na upo

-zornění a přímluvu architekta B. Dvořáka. Restauraci
-obrazů provedl akad. malíř Vik. Foerster z Prahy. Na
-hlavním oltáři obraz »Útěk do Egypta«, na postranních
„ohářích Sv. Plorián a Sv. Václav z r. 1770.Nejkrásněj
ší obraz velkých rozměrů vzácné ceny od cizího mist

- ra. asi škola španělská, »Královna nebeská přimlouvá
se za tád . Řád O. O. Kapucínů mile potěšen přízní,

"které se mu dostalo z vys. C. k. ministerstva kultu a v.
c. k. centr. komise pro zachování památek ve Vídni.

"V modlitbách vzpomíná dobrodinců svých.
Restaurace uměl. památek u sv. Michala v Chrudi

mi utěšeně pokračuje. Staré epithafy dovedně ad. ma
řem- Millerem z Chrudimě a ak. sochařem J. Duškem z

+ Chrudimě opraveny a před další zkázou zachovány.
"Též oprava oltářů, svěřená pp. Šicovi a Duškovi, blíží
se ke konci. Zbývá jen nátěr stěn kostela a,zachování
nalezených fresek, které pocházejí z r. 1671 dle. sig.

"S G. od mísmího malíře Samuele Gindtera. Během
„doby jarní budou úplně veškeré práce dokončeny a
"krásný starožitný kostelík, o který se velice zajímal
-zesnulý následník J. C. K. V. František Ferdinand, bu
de moci býti vysvěcen. :

Čáslav. Překvapuje obecně, že právě za nynější
doby tolik obtížné. kdy občan občanu má býti všude
přítelem a pomocníkem. nějaký barbar poškodi: značně
uměleckou sochu Jana Žižky. Kdo cítí v sobě aspoň
stopu osobní zodpovědnosti v čase tak mimořádném,
nesmí se odhodlati k takovému vandalství. Socha jest

otlačena tak, že dosvědčuje, jak zlosyn pracoval delší
chvíli. Kdo spáchal takovou surovost, sotva asi bude
daleko od toho zšočince. který porouchat sochu sv. Ja

"na Nep. Jako se měla přísně vyšetřiti aféra dřívější,
tak nutno bděle hledati stopy zločinu nového. Jestliže
někteří občané provázeli škodolibým úsměvem zohave

„ní sochy svatojanské, nesmí tozavdati příčinuk par
donování pachatele nynějšího. Špatné příklady jsou lá

"kavé, takže jest nutno tímrázněji zakročiti, aby nena
lezly napodobení. Jest třeba. aby vypátrání pachatele

-zastavilo nejrůznější podezřívání osob zcela nevinných.
Trousí se řečí všelijaké, ale tolik vysvítá ze všech,
že zločinec udělal svým zpustlým činem zbytečnog a
nemístnou reklamu jistému druhu lidí, kteří se dlouho
marně samábali upoutati na sebe pozornost. Ale všich

mizdejší občané dobré vůle — ať se-hlásí k straně kte
Těkel — mají n set přispět kzajtavení takových
-nočajchničemnosjí: ná bdšlost jebt v zájmů dob
né pereěsti měsa celého.

. Přelouč.Vtěchtodnechpředložensi. městskéra
«lě v Přeloučinový návrhkašný jakt“upotisíy na za

. : . i ' ,

= o. |

ložení Středotabského družstva. Model vypracoval ak.
sochař M. Baše dle návrhu architekta B. Dvořáka v

St Sochorem. Nynější kašna bude posmuta ze středu
náměstí před měšťanské školy tak, že socha Marián
ská zůstane v hořejším středu náměstí bez sousedství
sousoší jiného. Tohoto uspořádání bylo třeba, aby obě
sousoší byla uplatněna a každé zvlášť bez konkurence
vzhledu druhého působilo.
representace města Plelouče, aby' brzy okrášlili umě
leckým a časově památným dílem svoje útulné náměstí.

Lichkov u Králik. U českého stolu v hostinci p.
Kolba vybráno ve prospěch Ústř. Matice Školské p.
MUDr. Sobotkou 4 K 20 h. Obnos ten svěřen admini
straci t. I. k odevzdání.

Jednota sv. Mothoděje ve Vini vydržuje v osmi
kostetích české služby Boží; zakouší nynf těžce okol
nosti války světové. Milodarův od dobrodniců, člen
ských příspěvků pro drahotu a službu válečnou značně
ubylo. kostelní sbírky z téže příčiny nepatrné. Měsíční
běžná vydám činí přes 500 K — mimo veliké úroky z
dluhu! Snažně prosíme, komu možno, pomoz nám! Ty
mše sv. a naše modlitby za dobrodince nejsou zajisté
nepatrnou odměnou! Miloďary buďte zaslány na adre
su: Jednota sv. Methoděje, Vídeň III.. Rennweg 8.

| Různé zprávy.
Propuštění rolníků z vojenské shtžby ma jar

ní oseti pozemků, kteréžto otázky, tak veledůleži
té. první ujal se Katolický rolnický spolek, spěje
k svému příznivému vyřízení. C. a k, vojenskému
velitelství bude c. a k. ministerstvy tlumočena žá
dost, aby, pokud to vojenské poměry dovolují,
byli vojíni-rolníci na jarní osetí pozemků | pro
puštění. :
„Zajištění polních vzdělávacích prací pro jar

„aj osev 1918nařízenojest ministrem orby v hodo
dě s ministrem vnitra. Každý majitel pozemku je
povinen veškerou ornou půdu, pokud není pokry
ta zimním osením, podrobiti jarnímu osevu. Skliz
ňové komise mají pečovati o to, aby jarní osev
byl letos včas a úplně proveden. *

Váha, tvar a prodejní cena drobného pečiva
pro celé království České stanovena nařízením
místodržitelským. Drobné pečivo smí se prodá
vati pouzev tvaru.dvojdílnýchžemlí v ceně 4 h
za kus a - váze nejméně 35 gramů (pro Prahu a
obce okolní 32gr.).

Zebezpečení | zásobování oblím a moukou.
Císařským nařízením ze dne 21. února 1915 dávají
se pod závěru až na další ustanovení veškeré zá
soby obilí (pšenice, žita, ječmene, ovsa a kukuři
ce), jakož i mlýnských výrobků všeho druhu
(mouky, krupice, krup a pod.), vyjma otruby. Od
tohoto.dne nesmějí 'se uzavřené zásoby bez povo
lení úřadu ani zpracovati, spotřebovati nebo zkr
miti. ani zciziti. Ke krytí nejnaléhavější potřeby
stanoveny jsou ve zmíněném císařském -nařízení
přiměřené výjimky. Každý jest povinen pečovati
o uchování svých zásob. — Kdo chová. žito nebo
mlýnské výrobky, jest povinen ohlásiti nejdéle do
5. března t. r. tyto zásoby dle stavu ze dne 28.
února úřadu. Soupis zásob slouží jen k tomu úče
lu, aby umožnil statistický přehled o existujících
zásobách. Vyvlastnění zásob, jichž majitel potře
buie k výživě příslušníků své domácnosti (hospo
dářství) nebo k vlastnímu osevu, jest výslovně
vyloučeno ustanovením $ 22. bod I. cís. nařízení.
Pro provedení soupisu zásob. ustanoví | ministr
vnitra zásady o úpravě spotřeby. K technickému
a obchodnímu provedení této akce bude zřízen
obilní ústav, podrobený státnímu vlivu a dozoru,
jehož úkolem bude pečovati o skupování nebo vy
vlastňování přebytečných zásob, pak o odborné
uložení obilí a nakládání s obilím; dále-o jeho se
mletí a konečně o dopravu na místa potřeby.
Ústavu bade přidělen poradní sbor, který bude
složen z vážených, se zvláštními poměry v jed
notlivých královstvích a zemích seznámených o
sobností z hospodářských kruhů.

Modlitební knížka »Vojínáv přítel« je vydána opět
v novém nákladu několika tisíc. O oblibě její svědčí,
že náklady dosavadní v krátkém čase několika týdnů
byly úplně rozebrány. | Objednejte v »Družstevním
knihkupectví« v Hradci Králové (cena váz. „výtisku 50
hal. — bez poštovného) a zašlete k útěše svým milým
bratřím. kteří vám budou vděční. — V tomže závodě
lze dostati výtečný leták »Dáježité rada pro každého
vojina-. Také temto leták rychle byl rozebrán. Nové
vydání již vyšlo. Cena 2 hal.. při větším počtu 1 hal.

Byl Husodsouzenjenompro 30 článká zjeho spisů?
Tento název nese 1.-čísko XIX. ročníku »Časových Ú
vab<. Je to velice důležitý a obsažný doplněk k větší
mu spisu. jejž slovutný autor dr. Fr. Šatc sepsal pro
»Časové Úvahy« roku minulého. Přítomňá úváha po

jj jak Hus písemně zavrhoval velkou| většinuudných článků Viklefových. — Cena 8 hal. Objed

návky vyhídí administrace »Češových Úvah« v Hradci
Králově. 1 ,

| »Blkřesíbů oblílěný žtesíký týdraník kalelický.
který „dosuďvytjiliádi ve Vršojricíchnákledeíh a řízešíh
slečty Kr. Jakubčové, přiše v majětifictví»Polit. drilí
stva tiskového« v Hradci Králové a počne,pravidelně
vycházetí tamtéž daeě3. Vřešha -za HMzedísl L. Koša

řové a Pr. Jakubcové. Žádámeveškeru dívčí mládůž o.
hojnou podporu « šíření »Jtiřenky«.

Poslední mé slovo jest srdečné a vroucí přání, aby
národovci moji milí v Čechách a na Moravě v jakém

+koli postavení se octnou, nikdy nepřestávaši býti věr
ni sobě, pravdě a spravedlnosti. Toto Palackého »Po
slední mé slovo« vyšlo ve Chvilkách (za 40 hal.) a
lest z těch knih, jimiž každý Čech cítí se jako znovu
zrozen. -- Dr. Brála: České a německé Svůj k svému
(za 40 hal.) vyšlo také ve Chvilkách a tvoří s Palac

"kým dvojicí časových, národních spísků. Vyšly u Jos.
Pelcla v Praze, Mikuláš, tř, 36 a jsou i v knihkupectvích
na skladě.

O sloučení evangelíků, »Hus< sděluje v č. 1.: »Pře
měna vyznání evangelických sborů augsburského vy
znání ve sbory aug. a helv. stala se skutkem za $0u

hlasu c. k. evang. vrchní církevní rady v německém
. sboru v Olomcuci a v Klosterneuburku. To znamená,

že evangelíci reiormovaní budou nábožensky obstará

váni od nejbližší duchovní správy lutherské. Má to své
výhody i nevýhody. Výhody jsou v tom, že evangelíci
se representuji jednotněji a dotyčné sbory jsou silnější.
Nevýhoda je ta. že stranou ztrácející byla doposud vždy
církev reformovaná. Přes to jsme si z toho doposuď ne
vzali žádné ponaučení. Nejde nám na rozum, proč ne
utvořili evangeličtí Čechové v Olomouci, Plzni, Budějo
vicích, Táboře a jinde také sbory, sloučené z příslušní
ků obojího vyznání. Doposud existuje jen jediná kazatel
ská stanice helv. a aug.. totiž v Habrech, a je to s vý
hodou, jen bchoslužebná místnost jí schází.

Neplačte nad svým osadem! Ten nejhorší mají ú
dělem nevidomé dívky venku v bídě a nouzi. Pomoz
me Útulně slepých dívek Praha - Kampa, aby jich hod
ně zaopatřila. Adm. t 1. příspěvky uveřejní.

Všellcos. Na týdenním trhu v Plzni prodána husa
vážící 10.78 kg za 35.58 K. — Školní rok na našich ško
lách bude prý ukončen koncem května. — Ve Francii
nanovo jest do pense dáno 19 generálů. — Na základě
nařízení ministra vyučování jsou všude na venkově —
kde se jeví nedostatek zemědělských dělníků při jar
ním obdělávání půdy — školy vyzývány, aby se úpl
ně věnovaly shržbě zemědělství. — Žáci ročníků 1895 a
1896 osmé třídy gyrmnasí a sedmé třídy reálek, jakož i
posluchači 4. ročníku ústavů učitelských, byli-li při pře
hlídce uznáni způsobitými, jsou připuštění ihned ke
zkoušce dospělosti. — Americká vláda prohlašuje zá
soby pšenice za dostatečné pro vývoz 1 millonu bušlů
(t bušl -—-35.23 litru) denně. Vývoz pšenice z Ameriky
tedy zakázán nebude. — Roku 1880 hlásHo se v Pešti
ještě 34.3 proc. obyvatelstva k jazyku německému, r.
1906 pouze 9.4 procent. Slováků bylo r. 1900v Pešti
24.000. r. 1906 pouze 20.487. — Haličtí uprchlíci po Če
chách rozptýlení převážení jsou nyní do vystěhovalec
kých baráků v Chocni.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné školy
a c. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek wChrudimi.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Český

slovník bohovědný. Pořádají dři J Tampach a
Ant Podlaha. Sešit 30. vykládá slova: branná
povinnost — břemeno důkazní. — Za 30 hal. —

"Rádce duchovhí. Časopis kněžstva českoslovan
ského. Řídí F. Vaněček. Roč. 22., čís. 3. a 4.
Roční předplatné na 12 čísel 8 K. — Poklad
věřících. Lidový list k uctění Nejsv. Svátosti

-Oltářní. Řídí P. Š. Švec. Roč. 16., čís. 1. Roční
předplatné 1 K 50 b. — Promluvy. Cyklus 3.
Pořádá P. F. Žák. Za 50 hal. — Dodatek I.
k Drožinskému zpěvníčku. Napsal F. Žák T. J.
Cena 1K — Zábav večerních sv. 5., roč, 36.:
Vláda osudu. Vypravuje K. Červenka. Několik
drobných povídek. Napsal A. Z. Za 1 K. — Otrok
svobody. Píše Vilemína von Hillern. Sešit 10. a
11. po 36 hal. — Domácí lékárnička venkovana.
Sbíaka léčivých bylin a jich použití v různých
nemocech. Napsali J. Bastl a J. Vojta. Cena
70 hal.

NáklademR. Prombetgra v Olomouci.
M. Jahn: Rozmarné ohbvíle.Humoresky. Za 1 K
60 b. — A. V. Šmilovský: Nebesa — Prooul
negotiis. Povídky. 1 K 80 h. — J. Norotný:
Vojenské povídky. Zápisky z denníku dragounova.1K80h.—F.S.Jaroš:Panáciapanenky.
Homoresky a švandy. 2K 20b. — Tyto 4 spisy
tvoří 25. ročník Moravsko-slezské kroniky za rok
1914. Předplatné na celý ročník činí jEK.
— Hhivsš role z By" u.
postášobkájéní na r. 1015. 8. tř.
Cena 70 kdž“ 4

Sibiř, země budoucnosti. Líčí dr. F, Nansen.
Seš. 1.-4, po 60 hal.

S dr. J. aja' / 4 "a Spis velmi 

jím ání BJ Od o "
Popiskašli: stva. Řídí dři J.

vě. ik Kníš. arciblsk. kuihtiskárny
vksánu:Pbějákusěna 10 sešitůročoš9 M.
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Květy lásky. Lidový list věnovanýzvláště
opuštěným dětem. Řídí Aut. Hoffman. Roč. 11.,
(čís. 2. Administrace na Král, Vinohbradeeb,Roční
předplatné 2 K40 h. .

„ ©Kvitky. Obrázkový časopis škol. mládeže.
Majitel a redaktor Frt Svátek v Praze-ll,, Lipová

„l Vychází 10krát rečně. Roč. 7., čís. 1. Roční
. předplat.é 1 K 20 b.

Stedentská hlídka. Roč.7., čís.1.Vydává od 14 AL |
Česká Liga akademická v Prazell Roční před
platnéprostudující1 K 40hb, na " <“

Zpívejme Pánu pís-h novou. Duchovní
písně v obvyklých zpěvnicích neobsažené. Vybral

A ja S. Nákladem Ječmínka v Prostějově.CenaL.

Katalog české literatury hospodářské
právě vyšel nákladem A. Reinwaria v Praze.
S četnými ilustracemi. Na požádání zašle Ee
každému zdarma. .

a“
Antonín Drahozal v Humpolci
odporučuje vzácné přízni veledůstojného ducho
vepstva a slavňým patronátním úřadům svůj

odbornýzávod ,
pozlacovačský
k znovuzřízení a renovování oltářů, kazatelen
soch, křížů a veškerých v obor ten spadajících
kostelních předmětů dle předložených neb dle
zhotovených projektů. — — Veškeré rozpočty
skicy i odborná rada bezplatně. — Četná po
chvalná uznání od veledůstojného duchovenstva

k volnému nahlédnutí.

E AA AAAANNA—>

Městská spořitelna

ve Vysokém Mýtě,
Jest tedy vklad ve
vždy zcela bez

za niž ruči obec
Vysokomýtskáé.

TUK
-, vlastní výroby,

. též lisované ovaly
- vbezvadné úpravě a jakosti
“ >) doporutyje

které povolání do řádu mají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť
se obrátí s dotazem stran přijmutí na představenou.
.“ kláštera B. S. P. Krupka (u Teplic). n

Paramenta. Nejlevnějšía nejbezpečnější: : 00000000000000000
IgnáceV, Noškudlasym. ||| pojištění pro případ úmrtí 8 | -1 ©prostoratea | Jan Horák,

vJablonnémnadOrlicí(vČechách)||| ga- a věna dítkám "UW soukenník
(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, vzorkyi roucha hotová na nkázku

se na požádání franko zašlou.
: E

chle zhotoví uměl.fazbu buh
přepychovém mo

Richarda Šimáčka

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž, založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil v 6
pří adech úmrtí celkem 79.1738 K, získav 772
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dcbrodiní. *

Spolek přijímá muže 1 ženy od 24 do 45
Jet. Přispěvok správní každoroční obnáší 2 K,
zápisné 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 pří úmrtí spolačena 2 K,
jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří
buzným aneb účelu a Aaobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého života

v Rychnově nad Kněžnou
-zasílá na požádání vždy

die roční salsomy kollekct
nejnovějších druhů pravých

, vlněných látek |
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo

v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Uiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Velojemné látky ma taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

4

der. provedení ry

OOOO00000000000000

' © tiradoi Králové, Pospíšilovatř. č. 131.| označil.
Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jenž

Veledůstejnému poskytuje téžduchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
ruělti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,

olbáře, nádobkyPaánky pacifikály,

pp-věno"i
medespělým v den jejich zňatku, případné v den
dospělosti jejích, ameb také pří úmrtí těch, 6
kteří je do odboru věnného přihlásili. "5 k

Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží So
ne

SO
Oy předidna| tolikkorun,kolikosobv doběnárokuuodboru :
Kovová r vůrodníMoe | E JinochyIno přihlásí v-odbor..pro

. Jinochy lze přihlániti až do stáří: 18 let a h p,gdbor., pro
platku novév měňuje.*Hotové dívky do 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv, 0 fi vuje a rá
předmětynab výkresyšasilé nau- | jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročiláskufrankobezzávasnostíkoupě“| 55. rok věkusvého.Zápisné6 K je pro všecky Jr. Uhlíř,
Vše 06posílá posočsené. | Pyrdogruční.

.Sklad slatých 6 stříbrných klencti, jako: Fotězů,
ooo. křšků, pratýnků, náramkůatd. “ Notářské

stejné, rovněž příspěvek po 1 K vo výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme,

umělé sklenářství a malba skla

v Třeboshovicích u Eradco
. Králové.prsteny, tabatěrky, jídelní náčiní se stříbrapřavého

o i čínského vědy na skladě. .
ars slato,stříbro s drahobemybupujesenejvyššíceny| Adressa zní: ' M .

©JAM STANĚK,

"| Praha-L.070.,ul Karoliny Světlé, čís,18,a.| mmm Váela enjovký, |

K | B d -sklad obuvi,HradecKrál., O| ! a (umostu)——— |.
Naře řaňn a, doporučujevelmilevný

RODEJ VEŠKERÉOBUVI
a upozorňujeP, T. obecenstvonalevné ceny vevýkladech.

«Sudlěh: Polské úisšetvo dubové vBenáci Králové, —Vydavasl asodp. redaktor: AmlonlePoskmem. —Tiskem Blskupakékaihiskáry
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- Papežství a válka.
(14.) Pišeme-li válka, nemyslime zápas pušek

a děl, který se právě odehrává před tváří celého
světa, nýbrž máme na mysli stav, jaký nastane
po válce, až nový evropský, ba i asijský aafrický

ference a nové sociálně-kulturní poměry samy
sebou se utvoří. Nebude evropského státu, který by
nebyl na: této konierenci zastoupen, nebude vlády,
která by nechtěla z obětí, jež přinesla, aneb ze své
neutrality těžiti a snad nebude politického útvaru,
který by nedoznal změny.

Až

— V posledních padesáti
letech vyvinuly se poměry v Evropě, ba po celém
světě tak, že by iněl papež při soc. demokratických
proudech spodních a při t. zv. zdemokratisování
celé společnosti občanské věru postavení přetěžké,
kdyby vedle duchovní moci jako hlava katolického
světa měl udržovati i pořádek a bezpečnost ve
vlastním území. ,

Politika

není věcí osobního vzdoru ani nálady, nýbrž roz
vahy; posuzováním poměrů se stanoviska ne pou

nější světová válka vytvoří,

Veřej

nosti není známo, jak na to kurie sama pohlíží;
jest však jisto, že nynější Sv. Otec rozumí své
době a že se vynasnaží, aby neudržitelným pomě
rům udělal konec-a zavedl lodičku Pětrovu do klid
nějších vod buď nyni, nebo nikdy, anebo aspoň
ne hned tak. Poměry, jež nynější válka vytvoří,
potrvají a kdo by chtěl na nich něčeho měniti, ri
skoval by novou válku a ta bude na padesát let

nemožná.. .
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Katolíci jsou a zůstanou
nejspolehlivéjšímživlem taždé vlády, pokud ona
nedostane se do rukou zednářstva, jak tomu je

dnes ve Francii a Porijsku o ně budou se muset vlády opřiti,budou-li chtít vládnouti s většinou;
poněvadž se nepřátelům církve nepodaří, odvrátiti
je od hlavy křesťanstva, naopak každý podobný
pokus skončí jen se zlepšejím tohoto poměru, bude

dobrá shoda s kurií ský baronem pro katolické obyvatelstvo a n utiskování toto u
citi v Římě a nenechají tofh bez odpovědi. Poměr

kurie k italské vládě dostáse se.zcela jistě na.pro
gram vyrovnávací a bude mnoho záležeti na tom,
kdo vyjde z nynější války -jako vítěz, zachová-li
Italie neutralitu a dostane-li se jí náhrady

Tunisu neb jinde.
Ve Francii udržoval se až do smrti Lva XIII.

jakýsi modus vivendi, ale zednáři pracovali již za
tohoto papeže k rozluce, k níž také brzy na.to
došlo a od té doby vládne se tam výslovně církvi
nepřátelsky a teprve ve válce zdá se vláda kloniti
se k jakýmsi ústupkům a to na nátlak katolíků,
jichž je ve Francii snad více, než se obyčejně zdá.
Dříve, ba ještě na počátku války každý projev
potlačovala a teprve nyní dopřává jakési volnosti
v náboženských potřebách věřících vojínů. Zavře

couzského patronátu a ohlášené turecké vyslane
ctví u papežského dvora ovšem k sblížení Francie
s Římem neprospělo. Bude-li nynější zednářská
vláda poražena, bude konec její slávě, utopí se ve
vlastním kalu, jehož za 46 let hojně nahromadila,
ustoupí monarchii a ovšem i lepším náboženským
poměrům. Od Francie závisí vývoj věcí v Portu
galsku, Španělích, ba i v Italii a nepřímo i u nás,
kde jsme teprv od tamější rozluky pozorovali ú
žasně rostoucí troufalost zednářskou v podobě V.
M. Více než kdy jindy je třeba v tomto světovém
zápasu na stolci Petrově Bohem osvěcovaného
muže, má-li lodička Petrova znova zaskvíti se v
plném slunečním jasu na vodách tohoto světa.—ó

ba, pitvorná socha, která schválně zveličuje stinné
stránky občanů. Ale karikatura rozšířila svou pů
sobnost i-v písemnictví, zaujala významné místo
i na podiu řečaickém. Celé pluky pitvorných o
brázků, posměšných veršův a řečnických vtipů
snaží se posíliti rozmach zvláště takových dušev
ních prcudů, k jichž zmohutnění věcné důvody ne
stačí. Kde schází dokument, tam nastupuje do bi
tevní čáry reservní spoluzápasník — zžíravý vtip.

Karikatura jest nejochotnější a nejmocnější
služkou demagogie. »Poučuje« snadno a rychle,
nevyžaduje zvláštního duševního napětí žákova.
Zastavuje samostatné přemýšlení duší mělkých, kte
ré přece jenom sc chlubí osvíceností, samostatným
usuzováním. Nepředkládá oku a sluchu řadu pro

blémů k luštění, podává ochotně a obmyslně.již

4*/, A VYPLÁCÍ VEŠKÉRÉ VKLADY BEZ JA
LÍSTKY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

hotovou výslednici rozumářské, fantasie, podstr
kává klamné úsudky, volajíc vtíravě: »Přijmi mne
v té formě, v jaké k tobě přicházím!«<Karikatura
jest proto tolik mocnou, že kromě zdánlivého po
učení dovede pobaviti. Chytrá to past na lidi du
cha malého, na davy neuvědomělé! Mysl prostých.
davů vždy raději utkví na obrazek a slevech, které
lehkým, přístupným způsobem baví, než na vě
tách, které vyžadují hlubšího přemýšlení, choulo
stivého a nesnadného srovnávání. Karikatura do
vede rozbíjeti nejpevnější tvrze rozumných ná

nějšího děla.
Na podiu řečnickém promlouvá k rozumu po

sluchačů o vážné, společenské otázce odborný, jj
čený znalec. Demagog, sedící opodál, pozoruje se
strachem, že klidrá řeč zasazuje povážlivé rány
jeho politické straně; činí si rychle poznámky, hlásí
se o slovo. A již se sypou z jeho úst satyrické
šlehy, obmyslná srovnání. Již ústa demagogova
kreslí karikatury stoupenců předřečníkových.Che
trý agitátor odstaví stranou jádro sporu, chytí se
jako klíště některých podružných slov odborného
znalce, svou kritiku těch slov roztahuje jako ko
vářský měch, zakusuje se ostrým zubem protestu
zákeřně do lýtka svého soka, postranní uličkou
vtipu činí neočekávaný přepad ze zadu. S počátku
sém tam ozývají se mezi posluchačstvem hlasy

oči stále dychtivěji, salvy smíchu ozývají se hřmot
něji a hřmotněji — až naposled posluchač na po
sluchače se zálibou kývá na znamení, jak jest před
řečník >usazen«.

Následuje hlučný potlesk. Chopi-li se předřečník
slova na obranu, jsou marny všecky jeho důkazy,
nevypůjčí-li si jedovaté šípy. ze zásobárny dema
gogovy. Obecenstvo se pobavilo, jeho líná mysl
ustrnula na karikaturách, posluchači znovu a zno
vu si opakují zvývody« demagogovy jako vynika
jící moudrost; přijali stravu již zcela upravenou
v kuchyni demagogie: pamatují si dlouho, někteří
trochu i myslí, ale zapomínají domýšleti. Moderní
vládkyně karikatura dobyla oslňujícího triumfu,

Karikatura nevychovává, :netříbí náhledů, ale
omamuje jako lilek. Rozmazává a zveličuje stinné
vlastnosti podružné, aby tím úspěšněji zakryla do
bré vlastnosti podstatné; upoutává pozornost k
případnostem, aby odvracela zrak od jádra. Karika
tura nemůže vésti sporné srany k rozumovému
souhlasu; vždyť nevzdělává rozumu, nýbrž podpo
ruje nadvládu nízkých pudů: zavilého fanatismu,
Hzlivosti a závistivého egoismu.

Karikatura zaslouží odsouzení tím většího, že
jest horečkou velice nakažlivou. Proti jejímu jedu
připravují společnosti ©pronásledované
zhoubný protijed. Tlak budí protitlak, karikatura
místo reformace zaviňuje odvetu často ještě drs
nější, při níž rozvaha a sebezpyt se dává na vý
měnek, Karikatura jest nejoblíbenější čítankou po
litických a sociálních analfabetů, ale právě proto
barbarisuje duše hodnot podprůměrných cestou
nejpohodlnější, nejúspěšnější.. Jestliže provádí své
vandalské dflo formou elegantnější než barbaři
dávných dob, tím hůře dovede řáditi tato kokotice
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u Karikatura nebuduje, necvičí duševní síly k
ákodáruým rozběhům positivním, které nyní vy

řaduji tím většího napětí smyslů, čím společenské
vztahy lidstva jsou složitější. Naopak vychovává
"pluky samolibých nadkritiků, kteří již svůj pohr
davý úsměv považují za velikou společenskou re
fonnu. Zátím však prostý venkovan, který nedat

tzvůj zdrav“ rozum dc zajetí karikatur, z životní
své zkušenosti čerpá ve prospěch lidstva více, než
polovzdělanec, který ochotně karikatuře otročí. .
„ ©Málokdo si posud povšiml, jak obrovským da
vům jest karikatura přední vychovatelkou; čemu
se přezdívá >uvědomění«, jest větším dílem slu
žebním nošením vlečky vládkyně karikatury. Pro
to také demonstrující davy v moderním věku do

vedly tolik zbořiti, ale hned při začátku nové re
formní práce ocitly se v rozpacích nejkřiklavějších.

Karikatura měla na celou řadu hřmotných, ale
bezvýsledných a tápavých vliv daleko větší než

- poučování rozumu. —
Karikatura — aspoň zásadně — jest v pří

krém odporu k bibli. V Písmu nenalézáme ani
" ironi+, natož nějakých pokusů o bezohlednou kari

katuru! Písmo niluví k rozumu a citu přímo bez
©demagogických kliček, staví se proti fanatickému

přehánění v každém směru. Kdo má poučovati
širé davy, ed toho žádá bible předně pevný cha
rakter a pak prosté, zcela stručné posudky bez
obmyslných. slohových příkras. >»Alejáť pravím

. vám, abyste nikterak nepřísahali, Ale buď řeč va
še: jest, jest, ne, ne.: což pak nad to více jest, to
od zlého jest.. — Když vás budou voditi do škol,
k vladařům a k mocným, nepečujte, kterak a co
byste odpovídali aneb co byste mluvili, Duch svatý

« zájisté naučí vás v tutéž hodinu, co byste mlu
vili.« Tedy autoritu si každý má zjednávati pev
ným charakterem, pavdomluvností, nikoli. dráždi
vými karikaturami aislohovými cetkami. Nespra
vedlivý a škodolibý karikaturista jest Pismem ote
vřeně tepán a namánínán k snášelivosti: »Ohav
ností jest Hospodifíh všeliký posměvač. — Řeč
vaše k nevěřícím vždycky v milosti budiž solí
osolená, abyste vědělí, kterak máte jednomu ka
ždému odpovídati. — Odpovídejte, prosím, bez
sváru a mluvíce to, což spravedlivého jest, suďte.
—Ku pokoji povolal nás Bůh.«

Tedy i správné vývody nutno podávati for
mou přátelskou, kritika nesmí přeháněti, chcerne-li
získati srdce protivníkovo. Karikatura zatvrzuje
a odpuzuje i tam, kde sleduje podstatně cíl dobrý.
Karikatura jásá nad "padlými, kope do hrobu,

- chechtá se slzám, ale duše, toužící po nápravě
skutečné, raduje se, přetvoří-li soka v přítele.

Feuilleton.
"%ianobuzský Běsník Pr. Cóppóe.ve článku

uveřejněném v LeJournal ujal se vřele knihy

pAnpolénu intime par Arthur-Lóvy«, které seostalo také ceny francouzské Akademie.
»V posledních letech druhého císařství a

bi

ly pomluvy vrhané na Napoleona I. nejšas
ch hranic nespravedlnosti. Byl to zejména

ne, jenž ve sté studii (s velkou půlí jiúak

konané) snaží se dáti poslední fánuosobnívě Napoleonově. Av třiny obšalo
p urážek skloužlyZoe lodi nolatáký

fa „v polic Elikejských. P mého

: vy. Této kníhy v pravdě bylo za„« : : :-©Napoleonnarodil se15.srpna1769.
„proslnce 1708 veliká událost.Nejstarší E"

ti Josef a Napoleon (u věku 10 A 9 let) od
jí s Korsiky do Francie žia

vé mají se odloučiti od staroslivé matky.
R'přo gtav duch

a, jsa

Průběh války.
Bojiště východní. Napravém břehuDněstru

nedaleko Stanislavova panujídosud krvavé boje.
Rusové napínají poslední síly, aby uhájili ová

tavení a vrhají tam nové vojsko; avšak všeck
toky tyto byly za přetěžkých ztrát Rusů od

raženy. Rusové mají příčinu, aby nebyli zatla
čeni z dněsterské čáry, neboť pak by ztratili
dvě velmi důležité železnice, mezi nimí hlavní
trať spojující Halič s Kijevem. V bojích na
Dněstru 21. a 22. února zajato 10 ruských dů
stojníků a 3338 mužů. Na karpatské frontě tr
vají urputné boje, především v průsmyku Du
kelském. Účelem ruských útoků, které jsou kr
vavě odráženy, jest asi zmoeniti se železnice
košickobohumínské, aby znemožnili dopravu
vojska. V západním úseku karpatké fronty, tedy
v okolí průsmyku Dukelského dostalo se něko
lik ruských předních postavení v naše rnce, při
čemž zajato 10 důstojníků, 2000 mužů a uko
řistěno mnoho válečného materiálu. V úseku
Tucholka- Vyškov v údolí Oporu odražen opětný
útok na naše. postaveht. Útočící 9. finský stře
lecký pluk zanechal tu 300 mrtvých, rovněž
tolik raněných a 730-zajato. Řeků Opor pra
mení na sev. úpatí lesních Karpat severně od
Volovec, teče přes Skoli a Luběnice a vlévá se
do řeky S-ryje. Bněhu jest dosud v Karpatech
mnoho. Tím trpí i můžstvo i doprava děl, stře
liva a potravin. Patroly' používají vesměs lýží.
— Vrohní naše armádní velení také oznamuje,
že v poslední době ruští vojíni, oblečení za ženy,
stříleli z míst, z nichž měli dobrý rozhled, na
naše vojsko. Každý nepřátelský voják, který b
v tomto nedůstojném přestrojení upadl donašic
rukou, bude zastřelen. — Dle vyhlášky c. a k.
armádního velitelství okresy čenstochovský, pi
otrkovský, laseoký a novoradomský podřizují se
rakouské správě. Vyhláška ta byla vydána ja
zykem polským. Ostatní dobyté území v ruském
Polsku připadá Německu. — Dle úřední zprávy
ze dne 3. března: Západně od užoditého průsmyku
v Karpatech bylo několik ruských protiútoků
krvavě odraženo a doofleno nových místních
úspěchů. Při dobytí výšiny severně od Cisny
zajato 400 Rusů.

Další samostatné bojiště tvoří fronta ra
kouská od průsmyku Dakelsfijho na sever
k řece Pilici a ještě severněji německá fronta
až k ústí řeky Bzury ve středním Polsku. To
jest střed celkové váječné linie. Na této rakouské
frontě udržoval se pouze dělostřelecký boj. Na
frontě středopolské, t. j. na Bzuře a Ravce, kde

mořniotví, do vojepské školy v Brienne. Všechno
se shromáždilo na molu k rozloučení: Strýc
Lucian, arahidiakon z Ajaogia, stará služěbná
Manuccia, kterou nazývaly děti tétou, služka

Mária a chůva Saveria, Která 'bistále 'tykala i
pon ji Getkému tásří,jako "kdysimalému„hh-peč Jči všech při rozloučení bylyplny slz...

"svém pobytu ve vojenskéŠole vBrien
ne praví později Napoleon sám: »V Brienne
byl jsem nejchudším z kamarádů. Oni měli pe
níze v kapse, já nikdy. Nedovedl jsem se smáti

ani se baviti jako jiní. Chovanec BonapartebylMobře znáč, Bebýlvšak mílován.«
Jako cízinde, Korsičán, a jako velký skmo

'tář strpěl mnohý výsměch svýchspolužáků. Dle
or 6 výslovnosti jeho příjmení '»Napolidhéc.

"přezdívali mu »la paille au něz«, to jest sstéblo

»Ohc,,"řienno trochu sympatie ma jevomu dává!

volá Napoleon, nt "ne nezlobiš,U mneDlěrád'« Jinak byl vélée pildým a tymkať tvláštěvm .
ne 19. října 1784přicházíNapblbon(sotva.

1bletý) na vojenskou školu do Paříže. Pociťoval

tíhu nemajetnosti snášel. Nemohl se nikdy sú

dilu <rěinudrneLova, ana le
»

stojí velků armáda říšekoněmecká, nestalo vé
v posledních dnech niobnového.

Rusové po sniGení 10. své armády ve Vých.
Prusku postavili tové vojsko proti Němobn:
Příval Rusů od Grodna odražen, rovněž u Lom
že a Ostrolenky a východně od Plocku ; u Praaz
nysze se Němci vyhnuli ruské přesile. Dne 26.
února zahájili Němci palbu z těžkých děl na
pevnost Osověc.,

Bojiště jičná Bulharská vláda poslala vy
slaneotví ruskémua srbské
mustejnou protestní notu proti neblahým násled
kům, které působí miny v Dunaji aekotvené a
které bývají hnány na bulharské pobřeží. Ony
miny jsou výhradně ruské nebo srbské. — Italská
vláda sdělila srbské vládě, že nebude klidně
přihlížeti k tomu, vtrhne-li srbské vojsko na
albánské území a bude postupovati k Jader
skému moři. Proto lze nyní pochopiti, proč
Srbové zastavili svou akci proti Albánsku.

Západní bejiště. Francouzové pokoušejí
se o průlom nejen v Champagni, nýbrž i na
východě Argonn; jsou však odražení. U Verdu
nu podnikli Němci útok proti francouzským po
stavením, a boj ten ještě trvá. V jižních Vogé
sách učinil německý protiétok značný pokrok,
důležitá postavení na výšinách byla nepříteli
vyrvána a nepřátelská čára zatlačována vždy
více k hranicím.

Turecká válka. Spojené francouzské a
aoglické loďstvo dne 25. února a 1. března po
kračovalo v bombardování Dardanel, bylo však
vždy donuceno k ústupu. Ostřelování pozemhích
pevností válečnými loďmi nemůže přivésti roz
hodnutí, jsou tu ještě miny, které v průlivu
dardanelském zvlášť nesnadno mohou býti uči
něny neškodnými. — Na průplavu Suezském
dochází denně k útokům tureckým na přední
stráže anglické.

Na moři. Německá blokáda Anglie provádí
se rázně. Potopeno už několik lodí a v přísta
vech amerických zadrženo 15 amerických par
níků s válečným materiálem pro trojdohodu.
Z přístavů anglických obchodní loďstvo nevy
jíždí a následkem toho šíří se v Anglii i hnutí
stávkové a t> nejen v průmyslu, ale i v lodě
nicích. Francouzská vláda uzavřela pak dalších
8 přístavů pro obchodní dopravu. Anglie a
Prancie na blokádu německou teprve 2. března
odpovídají všeobecnou blokádou Německa. V té
příčině anglická a francouzská vláda odevzdaly

hů. Sám pozdějizmiňuje se o svých mladých
letech: »Takovéto starosti ziralily moje mladá
léta, měly vliv na mou povahu, učinily mné
vážným předčásem.« V této době (1785) zemřel
mu otec. Napoleon pln starostí píše matce: »U
těšto se, drahá matko, jest to nezbytno pro vás.
Zdvojnásobíme ovoji starostlivost a vděčnost a
budeme Sťastní, jestliže svou poslušností budeme
moci nahraditi vám ztrátu drahého otce. Prosím,
utište jen svoji bolest.. .«

Dne 1. září 1785 jest jmenován poručíjem
druhé třídy pro garnisonu ve Valenoe. Pln ra
ddati, jakou“chudý poddůstojníček v 16 letech
tnůžemíti, jďese- rozloučiti se'známou rodinou

pana Permona. Jeho boty bylypříšerné velikosti, takžejého malé adby nich se zcela ztřá
'oely. Botvaděti Cécila'a Laura jej uzřely, ne
mohly zdršeti 40 smíchu, volajíce: »Rodogr
v botách'« Napoleon úbdal na sobě znáti roz

"mržělost, za několik doí věsk přinesl dětekh
hračku: Vozíček s kocourem v botách a Per
raultovu povídku.

-Ve Valencevěnoval se Napoleon,
sám na sebe nejvíce odkázán, své práci. Zálý
val se i sepsánímdějin Korsiky, jichžpřýhí
dvě kapitoly zde vypracoval. R. 1788 přichášíSROAAnon
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merické vláda uvádí a které ševýboji k p
in, m čten ígéno jenk výko „opeenýn začrLe rohlíďky,aby

te mepoušívslo neutrálních vlnjpk jako válečné
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ZALOŽNA
Janské náměstí č. 168.

Vkladyna knížkyAb -08
V řadínkové4 s p00
dlové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
90dle dohody avyplácejí se ztěcíto vkindůob

nosybez obmezenímoratoria.

Politický přehled.
——Audience. Následník trůnu arcikníže

Karel František Josef přijel v neděli do Vídně
a před -11. hod. téhož dne přijat panovníkem
ve slyšení. V pondělí odjel opět na bojiště. Té
hož dne přijel olsař ve dlouhých audieneich
ministra vojenství rytíře Krobatina a po něm

ministra financí dr. Koerbra, vrátivšího
se ze Záhřeba.

Svolávací vyhláška. V roce 1870až
včetně 1877 narození povinní domobranci, kteří
u odvodu nebo u přezkoušení uznáni byli »ke
zbrani nesohopnými« (»Waffenunfihige) nebo
až do 91. července 1914 cestou superarbitrace
byli od společného vojska, válečného lodetva,
zeměbrany nebo četnictva propuštěni,jakož i
kteří v příčině doby, kdy nabyli rakouské nebo
uherské atátní občanství nebo bosensko-herce
govskou zemskou příslušnost, neměli se již k
odvodu stavěti; všichni tito, pokud nyní uznáni
budou při třídění způsobilými, svolávají se ku
domobranecké službě ve zbrani. Třídící komise
(přehlídky) účadovati budou od 6. dubna do 6.
května. Powolání ke alužbě bude později vy
hlášeno.

Německý říšský rozpočet řádný
na rok 1915 .činí ve vydání 224,661.728marek,
výdaje mimořádnéhorozpočtu činí 10.042.42.000
marek, z čehož 10 miliard určeno jest na vý
daje, způsobenéválkou.

"V Halii v gosledním týdnu opakovaly

dění neutrality a „naopak i pro. súčastnění se ve
válce. Vládavšak všecky podobné demonstrace
přísně potlačuje a sám ministerský předseda

„žádné zábavy, leč práce. Od své nemoci spím
velmi málo, neuvěřitelno. Uléhám o desáté a

tím matku jen -zarmoutil, rychle dodává:
»Pro -zdraví jest to velice. dobré.«

R. 1791 přivádí k sobě bratra Ludvíka,

Z bubenéhožoldu mají šítí nyní dra! Bydleli
v -kasátnech, v -jižním pavilonu, L poschodí,
dváéřčeč. 10. V jednom „pokojíku byla jedno
dushá postel, u-okna -stůl s několika knibami
a :8 papíry, kuír, stará dřevěná skříň a dvě
židle; to-kyl pokojbudoucího císaře. Drubý po
kojík, ještě obudší,sloužil bratrn Ludvíku, -bu
doucímu králi-holandskému. Coston „píše: -Na
poleonsám si na -pletněvařil,vlastníma rukama

připravoval jidlo pro.sebe a probzatra. Napoeon sám pozdějivypráví: »TohotoLudvíka vy
choval.jsem-ze svóho.žolduza. poručíka.Bůh
ví, za jskou cenuodříkání! Nikdy jsem nevkro
čil.ani nehou.do kavárny nebo do společnosti;
jedli. jsme suchý ohléb, cídil a prášil jsem šaty
sobě sám, aby na delší dobu vydržely.«

Ne nezajímavým jest, že v této době na
psal »Dialog oJásce«, v němž nacházíme výron
jeho mysli: »Myslím, že láska jest neprospěšná
apolečnoati i blabu jednotligce. Myslím konečně,

Koník l edikt sa

Golsafra 19 jee
podaj. atnovu zákopa.h npatřeních ;

Mábeon,HR eo Před Nadsio zy ví a kon

Readorýn přestapkům,č omezenítigkovásvobody. 2.

Diktetura v K E duem nýmpřednede apnerál nolčajiem m
důstojníkům Prohlást de vláda ahce státimimo
strany. Přijel prý diktaturu, aby osvobodil Por

Sualtko od damokratlokýchrejšů. Parlamentnívolby se 7. £ m. odročeny ne Ó.června.
Turecká sněmovna adročenado 38.

séží 4 r. V poslední echůzi 1. a předseda
soěmovny Hali] velebil svornost národa, zdůraz
ni) yitězství tureckých L avyslovil pře
gvědčení, še Egypt bude brzy osvobozen.
nici v Petrobradě, kteří se obvějí před nebez

Im, še budou oloupeni o Černémořea moře
tiské, pociťují potřebu rozplameňovati fana

tisgaus svých armád tím, že prohlásili, ženastala
doba zabrali Cařibrad, aby bylo lze dostati se

k otevřenému moři.I kdybynopřejaké lodstvoprorazilo Dardanelami, budou Otomanébojovati
„jako lvové a dokáží, že jsou odhodláni žití.

Mezi Bulharskem a Rumunskem
uzavřena zvláštní železniční smlouva. Povoluje
se svobodný průvoz zboží bez překládání, af

pochází ze země, kde br podáno, af z oiziny.Určitého počtu vozů může býtivzájemně pou
žito ve druhé zemi. — Tím mezi oběma krá
lovstvími nastává přátelštější soužití.

Proti přistěhovalectví. Většinou
pouze 5 hl zamítla sněmovna Spojených
států severoamerických osnovu zákona, kterým
se omezuje přistěhovalectví, ba dokonce má se
mu zabrániti. President ohlásil veto proti tako
vému zákonu. Předloha s některými změnami
bude opět podána.

Japonsko a Čína Japonsképožadavky
na Číně způsobily rozladění i ve Spojených stá
tech severoamerických, které se chystají k vo
jenskému zakročení proti Japonsku. A Japonsko
samo už přadem odmítá každé prostředkování
třetích činitelů ve sporu svém s Čínou. Zatím
se amlouvají Japonsko a Čína samy.
o

Kulturní jiskry.
Goethe o nerozlučitehhém manželství, >Man

želství je počátek a vrchol veškeré kultury. Di
vocha činí mírným a vzdělanec nemá lepší přile
žitosti ukazovati svoji márnost. Nerozlučitelné
musí býti, neboť přináší tolik štěstí, že každé jed
notlivé neštěstí naproti tomu docela na váhu ne
padá. A co se mluví o neštěstí? Netrpělivost jest
to, jež časem člověka napadá a tu se mu zachce
cítiti se nešťastným. Nechci minout tento okamžik
a budeme se cítit šťastnými, že to, co tak dlouho
trvalo, trvá ještě. Není žádného postačitelného dů
vodu rozloučiti se. Lidský stav je tak vysoko do
žalostí i radostí postaven, že nelze ani vyměřiti,
co manželé navzájem jsou si povinováni. Je to ne
konečný dluh, jenž pouze věčností může býti vy
rovnán, Nepohodlné to často je, rád věřím, a to
je právě dobře. Vždyť jsme také zasnoubení a
spojeni se svým svědomím, jehož bychom se ča

——

muž neb žena býti může.«
Svatopostní čas u husitův. V tom čase oltáře

byly pokrývány černou barvou, na popeleční stře
du svěcen a dáván na hlavu popel. Zpíváno v ten

vzýváním svatých. Na květnou neděli svěceny
přede mší svatou ratolesti a jehnědí. Pak zpívala
jedna nebo dvě osoby pašije. Konsistoř pod obojí
r. 1574 napomenula faráře, aby nedopouštěli zpí
vati pašije laikům a zvláště ne lehkomyslným. Na

ron budenám „poobopitelnější,uvážíme-li, že jej
„psala mysl obtížená vždycky tarostmi materiel
'ními a vědomá železné : Jest.třeba dříve
žíti a pak milovati.

V květnu 1791stává se Napoleon poruší
kem I třídy u.4. plukudělostřeleckého a vrací

se do Valence. Roku následujjoho schází se opětcelá rodina po třinácti letech v Ajaeciu, avšek
za poměrů pejneklidnějších; vojsko francouzeké
aanglickézápasío Korsiku.RodinaBonaparte
jest vypuzena i apěché do Marseille. O rodinné
situaci v tomto městěpíše Lucian ve svých
pamětech: »Napoleon, důstojník u dělostřelectva,
věnoval největší část svého platu na podporu
rodipy.« Šelrná matka Laetitia nachází podporu
u zadiny Clary-ho,bohatéhotovárníka na mýdlo.
Jeho dceru Julii pojal později Josef, bratr Na
poleonův, za .choť. Mezitím spojil se Napoleon

s armádou, JM velel Carteaux a která potlačovala v jižn
Poalední vzdorovalo město Toulon, po nedlou
hém obléhání věsk padlo. Napoleon zde se vy
znamenal. pozornost obrátila se k němu. Tak

[o stává Napoleon.generálem brigády —u věku6.
Takové byly počátky životní dráhy Korsl

čana. Zajisté krušné, vykonaly však svůj vliv

$zajvěno,VdeadonJR E
ele i před kostelem chře pinsstrojeji tak

Boží hrob, k němuž postavena stráž. 0 vaky Da
tek zachovávala se poctazdvihání a | "kříž

vena Svátost a před kostelem spalovány zbýt
sv. olejů. V ten den trčela s kazatelnytyč, na it
byla navázána koudel, které se říkalo >Jidášová

brada«. Kněz na ni ukázal a zpíval: »Pohleřisjak sláva tohoto světa pomine.c Svěcen pajká:

do něhož kněz zasadil pět kadidlových zm. Kromě Sví

jimž lid říkal »jidášky<. Pak světil kněz vodu
sloužil mši svatou. — Vzkříšení „tehdy slavili
husité tak katolíci o jitřní k Božímu hodu. Na |

hlídán od ozbrojénců, aby zlí lidé v něm nepre
vedli nějaké škody. Před jitřnízačali zpívati zp
váci text o vítězství Kristově. O vzkříšení

to chvflel« Pak bylo procesí a jitřní mše sv. $e
zpěvy. Na Boží hod svěceny plece, vejce červe
ná, sýr, slaniny, koláče. Svěcen | beránek a jeřá

před ratinicí měšťané jídali na památku, že lid
israelský se živil křepelkami, než vešel do země
zaslíbené.

ro stejné jako katolické. Sami protestanté opal
Fovall si koudel na »Jidášovu braduc a pak k ve
řejnému pojídání beránka a jeřábka.

sitů daleko přísněji než času nynějšího. Vždyť v
postním čase bylo jídlem zakázaným i máslo, vet
ce a mléko. Vzniklopřísloví u cizincův: »Čech neš

Jedly se ryby, nebo třebas 1 plané ovoce a jiné
jidlo prosté, maštěné olejem. Ten omastek ovšem
byl malou pochoutkou, takže labužník Lomnický

dáme, neb nemnoho zdravého voleje zde máme,
leč ten semenečný neb Iněný, ale ten jest velmi.
dušný a nezdravý, nestojí ani za bohpomozi, ne

mohlo by se nám trpěti, abychom mifčných po
krmů požívali.« V den přísného postu se Čechoy

vůbecani jednoudo sytostinenaloRl do +něn 
ského úřadu tak, jako by porušil obecní řád. —
Když se v Čechách rozšířilo protestantství, na
stalo v té. příčině uvolnění. Souvěká poznámka

a kdo sobě tím úmyšlem uskrovňyje, ahý. syé tělo
krotil, óh, takový papežník jest; ale jen čistě pít,
toť jest některých nás zákon nejlepší.«

o jee

věřícím znamení o službách Božích. Ustro:

při čemž se konaly olěry.Na bílou sobotu vystá

svíce paškální hořelo množství jiných sv "U

noc nebyl žádný kostel zavírán, byl však ka

kněz monstranci s hrobu a zvolal: »Vstalť jest

bek, jež pod nebem buď před kostelem anebo

Obřady husitské zkrátka byly podstatně sko

Půst zachováván tehdy jak u katolíků tak hu

by v pátek s máslem jedl, raději by koně ukradl.c

napsal: >Mý Čechové neradi hrubě s volejem jí

hodí se než do lampy aneb do kolomazi, protož.

vinil proti postním zákazům,byl tr

husitská stýská: >Nýní již půst za hřích se počítá,

Povinnost postu vztahovala se z: vlásti
všecky osoby pohlaví mužského a ženského
věku dvaceti let. V postní čas ani se maso nepro
dávalo. Ustanovení o postu. obsažené v proslu
lých statutech Arnošta z Pardubic, bvlo častěji
opakováno. zvláště v nálezech husitské synody
kutnohorské. Nemocnému měla se sleviti novin
nost k postu s radou řádného kněze. Ukládáhy
také posty mimořádné při zvláštních příležito
stech.

Dokonané vítězství zemčat. Brambor
prodělaly dlouhý boj, než se sťaly u nás
šířenou potravinou. Když se přece začaly v množ
ství znadnějšímsázeti. bylo jich dloůho užíváno

jen ke? krmení dobytká. Hoj nejší měrou začalose v Evropě požívatibrámborů po válce o dě
djatví bavorské (1778—1779)z nedóststku po
travin jiných. Odtud název »brambdrová válka«
Ale u nás staly se brambory velice hledaným
předmětem pro rodinný stůl již před válkou,
nad čímž se někteří velice horšili. Na př. sám

na jebo evné smijšřenía Správněoveování
života vůbec, nebot byv povýšeň později úkpyšný trůn, nemohl zaštřítízraku svého přěd
nížinami života, jimiž v mládí bylo mu kráčetí.
Stav se císařem, byl potom ovšem se všech
stran obléhán zástupy těch, kdožpočítati mohli
na přátelství a známost z jeho mládí. On sků
tečnějevil pozornost ke všem, neztrácelp
jak se dějé často u mnohých povýšenců“,« tb

je.rysonů zajisté velice sympatickým.míněná kniha »Napoléon intime« uvádí.
celou řadu příkladů. Jest to nejprve spolužák
Bourrienne v Brienne; stává se prvním tajem
níkemNapoleonovýmpři armáděv Itallí a rov

ptě. A co mrzutoští později natropíl

svému veliteli!Několikrátbyly muvelkédh ;jeho zaplaceny; byv jmenován plnomoeným dni
i Jezření velo

zrádných styků s Anglií a přivlastnění nasi:
7 neb 8 milionů. Avšak Napoleon, ač pohněván,
drží přece ochranou ruku nad epolužákem. Lun“
riston, taktéž špolužák,stává se generálema vel
vyslancem v Petrohradě. Ctihodný otec -Dupuls
z řádu sv. Benedikta, učitel na škole v Brienne,
je později zvolen za knihovníka na Napoleonově“
zámku v Malmaisonu. Ctihodný otee Bertoa je
jmenován řiditelem umělecké školy v Com.
piegne V Italiisetkává se Napoleon so spolu

v



" Švenda vě svých Pamětech města Hradce Krá
lové při r.1765 poznamenává: »Tu taky ponejpry
— nikdá nevídané — spatřil jsem na políob
sazené zemské jablka, neb jak jioh nazývají

-erdapfel. Pozůstalýtu užitek vojny- — jenž
sotva kde předešle jen tolizo při plotě a pro

ta se sázely, lidé pak jich jísti stydíce se
Bat, že svinský dobytek žírnější a hladovitější
po nich jest, však skrze ten pokrm v síle ne

prospívá. Od vojska rozličného, zvlášť od franoeuzského národu dychtivě takové jablka nale
zené jísti kdy viděli, Čechové (všech mravů i

*nemravů jiných národů se. uchytající) zapomena
obživu svých předkův, zan baje řepi, zelí,
hrách, čočku, boby, prosa atd. silné potravy:
toho tak lehkéhe a prázdného pokrmu se ucho

li, jimž toliko jediné více se rozžírají. A když
iš nyní skutečně — běda! více než třech kra
v i nejlepší půdu českou samou tek lehkou
ylinou zasazojí, tolik tisíc korců obilí a pod

statné potravy zem českou zbavujíce, nedostatek
vyživení rozmáhají Novou bídu — však když
jen něco novýho, dobrovolně na sebe uvalujíce.«
—Chválíme ctihodného vlastence za to, že od
suzoval překotné opičení po cizině, které oprav
du v Čechách natropilo mnoho zla. Také při
svědčujeme, že luštěniny jsou daleko výživnější
než brambory a že by se mělo pěstovati i proso
v hojnější míře. Ale ach — jak škarohlídný re
formátor nevinným a užitečným bramborům
ubližoval přece! Vždyťzvláště v naší zemi pří
tomná vojna také se může zváti bramborovou,,
protože za nynější obtížné doby brambnry jsou,
zařazeny mezi nejčelnější potraviny. Užívá se

b k úpravě sterých jídel, vyšla kuchařská
kniha, věnovaná výhradně úpravě jídel bram
borových. V Čechách sází se zemčat nepoměrně
více než v zemích jiných, takže docela již v
minulém století cizinci začali nazývati naši vlast

"szemí bramborovou.« Volání Švendovo zaniklo
bež ozvěny; zemědělské pokusy a hospodářská.
politika daly bramborům vysvědčení nejčestnější.
Co bychom si nyní počali bez této lehce ztravi
telné, zdravé a laciné potraviny? Žijemeve
znamení bramborové kaše, bramborové polévky,

*bramborových škubánků, lívahců.

Sochy, oltáře aj.
-provádí absol. c. k. odborné školy

-. se k umělecko-průmyslovéškoly

Jan Dušek v Chrudimi.

"Národohospodářská hlídka.
Před valnou hromadou jubilejního, vzá

jemně dvbroč. spolku „Charitas“ v Hradci
králové. Valná hromada | koná se v neděli
dne 21. března o půl 2. hodině odpol. v sále
Adalbertina. Spolek vykonal za nedlouhou dobu
svého trvání na poli křesťanské charity velmi

mnoho. Jen za rok n: sebráno ve prospěchepolubližních 16.872 K.
platilo se již na 100.000 K. Ovšem ruch vá

lečný byl příčinou, že v druhé polovici r. 1914
uvázlo přihlašování nových členů. Pro odbor
úmrtní se přihlásilo nových členů jen 9, dobro
volně ze spolku vystoupilo 6, pro neplaogní vy
loučeno 15, zemřelo 12; na konci r. 1914 zůstá
vá členů 784, z nichž jest žen 285. Odbor pro
věno čítá 29 členů a přihlášených dítek 38.
Během r. 1914 zemřely dvě z přihlášených dí

tek; v obou případechbyly rodičům dle apolkového řádu všecky příspěvky vráceny. — Čisté
jmění dne 31. prosince 1934 činilo 32.593 K

žákem de Bouguet a činí jej válečným komi
sařem. Kcísaři do Saint-Cloud přichází jedaoho
dne starý učitel z Brinne jménem Dupré upo
menout svého vznešeného žáka, že měl čest
ušiti jej na škole v Brienne po patnáct měsíců
krasopisu! Napoleon nemohl zdržeti se hlasitého
smíchu a pravil starci: »Naučil jste svého žáka
krásným věcem. Přijměte mou poklonu.c Napo
leon psal totiž hanebně nečitelně; mnohdy, ne
moha přečísti sám své rydhlé písmo, papír roz
trhl a psal znova Proto němohl.se před starým

rozmlouvá však s ním vlídně a poukazuje mu
příspěvek rodní 1.200 franků. Vrátný ze školy
w Brienne stává se později kastelánem na zámku
w Malmaisonu. Domairon, professor literatury
na vojenské škole v Paříži,jest volán Napoleonem
do Tuilerií za preceptora pro nejmladšího bratra
Jeronyma. Poručíci Lariboisióre a Sorbier, jeho

řátelé z mládí, stávají se generálními inspektory
přidělostřelectvu. Kamarádz regimentu dejla

ére, jménemde jee jest jmenován pobočmíkem. Dále přátelé jeho z pobytu ve Valence:
Blachette (starší)jest později g-nerálem, I abbé
Marbos radou při prefektuře, Mésangére dochází

-své kariéry při dvoře Ludvíkově v Holandsku.
' Pora'ík Maresoot generálem, de Gassendi šéfom

dělostřelectvapři ministeřstvuválky, Naudin

klen, 22. £ Černilova, jiní netoliko £ blízkých
oboť jiných, ale i z míst velice vzdálených, 00

(i chvalném působení
spolku. Kéž v dobách klidnějších tato blaho
dárná instituce zkvétá silou zdvojenout ——

Dvě nové žádosti katolických rolníkův,

vojíni — rolníci, kteří nejsou vbitevní čáře, na
jarní osetí pozemků co nejdříve. Jmenované
organisace poprosily, aby se akce ta urychlila
a aby byly vydány příslušné instrukce k žá

uznáni za zbraně schopné, byli ponecháni na
dovolené po dobu jarního setí. — Vdruhé žá
dosti se prosí za propuštění rolníků — domo
branců na osetí polí, pokud se nenacházejí v bi
tevní čáře, jak už dříve žádáno. Manželky rol
níků, nacházejících se v bitevní čáře, pokud
nedostávají vyživovací podpory, zadlužují se;
samy
pláceti náhradní dělníky. Odpomoci tomu jest
možno dvojím způsobem. Ustanoviti pro vyko

na státní náklad, anebo, což by bylo výhodnější
a praktičtější — povoliti ženám nebo starým
rodičům dostatečnou, podporu na vyplácení ná-:
hradní pracovní síly. — Kromě toho sdružení
katolických rolníků českých poprosilo, aby vo
jínové, kteří v tomto roce dovršili anebo ještě
dovrší 42. rok svého věku, k jarním pracím
polním z vojenské služby byli propuštěni.
-| Výslednice částečná těchto žádostí již se do

stavila. Vojenská správa sděluje,že dovolené k jar

do 14 dní. Dovolencům poskytne se volná jízda
na železnicích. Vládní výnos poskytuje i jiné
výhody ve prospěch jarních prací zemědělských.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové.
Komitét vkladatelů »Záložního úvěrního ústavu
v Praze« zaslal nám jako odpověď na článek
otištěaý v časopisu »Kraj Královéhradeckýc v
čís. 7. z 19. února t. r. toto prohlášení: Do u
vedeného článku vloudilose hojně omylů, z nich
aspoň některé nejdůležitější opravujeme. Pře
devším jest mylno, $e bychom byli komitétem
jen pražských vkladatelů »Záložního úvěrního

ních, jižních, západních a východních Čech, také
2 Královéhradecka i z Moravy. Spojili se, aby
při chystaném vyrovnávacím řízení jednotným
vystoupením zamezili takové řešeníkrise, které
by jim ukládalo obět větší, než jakých jest ne
zbytně zapotřebí. Jiné skupiny zájmové jsou již
sjednoceny. Banky reeskomptem na ústavu sú
častněné jsou spojeny k jednotnému postupu a
právníci v obchodním dozoru zasedající jsou
vsati z nich, akcionáři jsou zastoupení svou
správní radou. Stát, obce a okresy, které by
také k sanaci přispěti měly, tvoří samostatné
velké celky. Jen vkladatelé netvořili posud jed
noty. Proto byli by, kdyby se needružili, před
vyrovnávacím řízením vydáni v nebezpečí, že
by se sanace ústavu provedla příliš na úkor
jich vkladů, ačkoliv oni na zkáze ústavu zajisté
nejméně mají viny. Tomu nebezpečí chceme
čeliti. Výpočet příspěvků, jak v naznačené zprávě
uváděno bylo, jest na prvý pohled tak libovolně
sestaven, že nás zbavuje možnosti, s ním vážně
se zabývati. Jest ovšem naprosto vyloučeno,
aby do sdružení našeho vstoupili také akoionáři
za účelem hájení zájmů akoionářských. Neb«ť
akcionáři jsou spolumajiteli ústavu a vkladatelé

generálním intendantem při Hótel des Invalides.
Známí důstojníci při obléhání Toulonu: Muiron
jest později pobočníkem, Marmont vévodou
z Ragusy, Suchetvévodou z Albuféra a Junot,
dříve prostý poddůstojník, později generálem a
vévodou d' Abrantés.

- Tak Napoleon nikdy v životě, ani na vr
oholu slávy, neodvracel se od svých druhův a
známých přátel z mládí; přicházel-li kdo s pros
bou k němu, vycházel každému vždy vatříc.
A to ovšem kouzelně podmaňovalo. Napoleon
nebyl ani modlou, na kterou jeho ctitelé ho

vyšují, ani netvorem dle tvrzení nepřátel, Phprostě velikým člověkem. Jako tekový budil
důvěru a nechtěl, aby kdo byl zklamán. Ani
nejmenší službička neměla zůstati bez povŠim-
nutí. Když' učitel tance Dautel přišel r. 1808
na mizinu, píše císaři: »Sire, ten, který vás učil

propímu kroku do společnosti, doporoučíse vašílabovolnosti. Dautel, kdysi učitel tance ve Va
lence.« Napoleon propůjčil mu místo kontrolora
v administračních úřadech. A nabytého umění
tanečního nebylo asi mnoho, neboť při sňatku
generála Junota, když Napoleon, tehdáž I. kon
sul, měl s matkou nevěsty paní Permonovou

sitanošekmonaco,to je jediný,který dovedu...«Olo,

1. Ů) +bb who

> sv. příjímání
nabízíme z nové zásilky právě. nás- došlé

v různých cenách i velikostech,“

v hojném výběru.
Vzorník zašleme ochotně P. T. interesentům

na požádání proti zpětnému vrácení.

Pro dobupostní
nabízíme svůj obsáhlý sklad ——

modliteb. (křížovácesta),
písní, růženců -—

i modlitebních knih kdekoliv vydaných.

Objednávky ochotně a bezodkladně vyřídí
Družst. knihkupectví a nakladatelství

v Hradci Králové, Adalbertinum.

5.4

nářů shodny se zájíhy vkladatolů, nýbrž jsou
jim v mnohém protichůdny. Proto nepokládáme
za možno, aby jedno a totéž edružení hájilo
zároveň zájmy vkladatelů a zájmy akcionářů. ©

- Moravská agrární a průmyslová banka v Brně
vykazuje na vkladech koncem měsíce února 1915
K 29,071.745.82.

Pronajímání pozemků železničních k osetí. Mi
nisterstvo železnic zahájilo ku podporování osevu
potravin pronajímání všech pozemků zakoupených
c. k. rak. st. drahami pro pozdější rozšiřovací
stavby k osevným účelům, při čemž byla učiněna
nejvyšší podmínkou nejintensivnější využitkování
těchto ploch ku produkci potravin. Zřízencům stát
ních drah, kteří mají v nájmu pozemky dráhy,
budou dodána umělá hnojiva a semena z převážné
části na útraty státních drah. Výtěžky, které pře
vyšují potřebu nájemců, mají býti odevzdány pře
devším za levných cen takovým zřízencům, ze
jména jiných kategorií, jimž nemohly býti přiká
zány vhodné pozemky k osevu. Výtěžek většího.
výnosu zůstane však samému nájemci. O účelném
opatření hnojiv a semene, jakož i o jiných odbor
ných radách dohodnou se řiditelství státních drah
s hospodářskými ústřednami.

Středočeský cukrovarnický spolek konal mi
nulý týden valnou hromadu, v níž projeveno vše
obecné mínění, že zmenšení osevu řepou proti loň
skému roku bude činiti 20—25%. Naproti pově
stem, že vláda zakáže,vůbec pěstování řepy, aby
tím více plochy věnováno bylo obilninám, lze na
mítnouti to, že s pěstováním řepy jest naše hospo
dářství, náš chov dobytka tak úzce spojen, že ne
má myslícímu člověku něco podobného ani na
mysl přijíti. Cukerní trh ukazuje sice na cenu proti
loňské mnohem příznivější, ale válečnými pomě
ry zdražily se veškeré potřeby ke kampani tou
měrou, že režie za zpracovaný 1 g řepy v pomě
ru se zmenšením osevu o značnou částku stoupne;
bude tudíž nucen cukrovar do rozpočtu svého tuto
podmínku nutně vzíti. — Protože loni na 70.707 ha
sklizeno 3,869.087 g cukru, jest letošní sklizeň cu
kru ve středních Čechách asi o 0.5 procent větší..

Jednání řepařů s cukrovarníky o cenu řepy.
Dne 2. března konala se porada českých skupin a
svazů cukrovarnických s organisacemi českých ře
pařů o cenách řepy. Českobrodská skupina už se
dohodla. Cukrovary zaručují pro řepu minimální
cenu 220 K. Příplatek při ceně cukru od 24 do.
30 K z Ústí n. L. činí 10 hal. za každou korunu ©
ceny cukru, při ústeckéni záznamu přes 30 K činí
příplatek 9 hal. za korunu ceny cukru. Při tom
vyhradili si řepaři právo k výpovědi od 1. března
do 30. září nejméně na třetinu množství.

Videš protj fichvě potravinami. Středeční »Reichs- *

post« sděluje, že magistrát potrestal velký počet hadlč
ských přístěhovalců, protože obchodovali na tajných
bursách, zatajoval zásoby obilí a žádali přemrštěné
ceny potravin. Nathan Tau dostal pokuty 300 K, Israel

man, Koloma: Eplra 200 K, Zwiebel, Misers, Roth, Kan
tor, Israel! Halberstamm 500 K, Abraham Schwage. 2000

K, IgnazHerz (kavárník) 2000 K, Ooldberg, Steinbach,
Tammer 4 týdny vězení. — U okresního soudu v Novém

Městě Vídeňském byl obchodník vepřovým dobytkem ,
Karel Keglevich obžalován z přestupku dle $ 7.cís. na
řízení ze dne 1. arpna loňského roku. Keglevich poža- —
doval dne 6. t. m. na trhu dobytčím, kdy celkovým sta
vem byla odůvodněna maximální cena poražených vep-:
M42K ©hza I kg,obnos 3 K a vjednotlivých přípa
dechdosáhl2K90h. Obžalovanýhájilsetim,žejeho
pešťský dodavatel mu telegraficky oznámil cenu 2 K
60 h 'a že proto považoval se oprávněným žádati 3 K
Obžalovaný byl uznán vinným a odsouzen na 2 měsíce.
do vězení a kpokutě 1000 K. Vodkvodaěnírozsndka



ročovati proti vyháněnícendo výše. *,
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BOHUMILA BEKA.v. KOPE KUTNÉ, %

Za válečného ruchu.
Správná zásada, -Mnichovská.„»flochlande píše

“ národnostníchpoměrech v Rakousku:
jsvu bezpodmínečně připoutání na- rakouské Slo
vany. a proto je nesmějí od

+

“

no věřiti v to. Jest potřebí, aby se mezi Němci a

za Svoji nynější svědomitost a loválnost a doufej-:
me, že se jejich naděje splní. Kdyby po obětech.
přinesených za nyněší války byli zklamání, mohlo.

by to míti osudné následky.«
Katoličtí tovaryši na bojišti, Z 80.000 činných

členů katolických tovaryšských spolků v Německu
„je jich 50.000 ve iromtě. Počet padlých Katolických
tovaryšů blíží se ke 2000. Železné kříže obdrželo,
600 členů.

Kněz vojesský attaché. Listy sdělují: Katolický
"kněz ze Spojených Státí“ Prantišek Feinler, polní kurát

13. pěšího pluku z Filipin, stal se vojenským attaché ;
„americkým v Tokiu.

Z tyrolských vojenských nemocnic. Naše prosba 0.
"četbu pro raněné české vojíny v Insbrucku, uveřejněná
o Novém roce v tomto listě, došla překvapujícího úspě
cha. Dík dojemné obětavosti dárců ze všech stavů a
zemí našich došlo nás takové množství dobré četby,
že jest nám již umožněno utišiti duchovní hlad po knize
nejen ve všech zdejších nemocnících, ale i ještě v ně

zatím kromě novin potřebí dalších zásilek. ©Darované

(knihy. plní skvěle své poslání. Stálá upřímná vděčnost
vojínů samých jest toho nejiepšim důkazem. Děkovali
jsme již za jednotlivé zásilky zvlášť. Vzdáváme však
ještě jednou veřejně všem dobrodincům, i oněm, kteří
snad neobdrželi naší odpovědi, jménem raněnýchvojínů

nejvře'ejší díky za všechnu darovanou četbu, zapeně
žité | jiné dary, jakož i za stále zasílané noviny. Vroucí:
Zaplať Bůh! Pro změněné poměry prosíme, by nám
byly zasílány noviny budoucněna novou adresu
(se jménem odesílatelovým a označeny malým červe
ným křížkem): K. u. k. Feldsrperiorat (P. K.) in Ins

"breck. Ve věci vojenské podpory — gratis pro raněné.
Všečhny dopisy pak buďtež adresovány přímo nanás.
Čeští členové Tovaryšstva Ježíšova, Innsbruck, SH
gasse2.

Pozvání

k řádné valné hromadě

-vzájemně dobrat Fivnosten. polku

„GHARITAS"
v meděli dne 21. března 1915 o půl 2. hod.
odpol. v sále Adalbertina v Hradci Králové.

POŘAD:

k Zahájení schůze.
a. Čtení. zápisníku minulé valné schůze.
3. Zprávy jednatele, pokladníka a revisorů.
-4. Volby 8 členů výboru, 3 náhradníků, 3 revi

sorů účtů a 9 členů rozhodčího soudu.
-5 Stanovení výše zápisného, členského a roč

ního příspěvku. Výšeúmrtní podpory propříští rok.

+6. Volné návrhy, které musí býti 8dní předemvýboru písemně podány.

V Hradci Králové, dne 14. února Ig15.

"ThDr. Fr. Reyl, Václav Jenčovský,
starosta, : jednatel.

Zprávy organisační
a spolkové.

*Osobel. Dnes odjíždí na severní bojiště dp. Stanislav
' Beneš, nedávno jinenovaný správce Biskupské tiskáray.
' Povolán byl "náhle uprostřed nejpilnějších prací za vo

duchovního správce. Vykonal v organisaci za
dobu přáci obrowskou, která se Již neztratil.

Doufejme,že se spomocíBožízase brzyvrátí, abyna
svém horlivém díle zdatně pokračoval. Četní

-covníci jehopřejí muhojnost Boží posily a šťastný
sávrat.

Pro oslepié vejisy, vóovy a alrotky, rahěné vojhty

.. Booaaonýé Wilátetvozaslali le “ Zemský sviz

|



-způsobem, sobě vlaštníhi. přesvědčivě dokázal, co bylo

čestáéhobytí a rozkvětu milého našeho národa i v dneš
ní významně, novou epochu dějinnou vytvářející době.
K milým, v. srdci nezapomenutelné dojmy pozecháva

dubicích, p. továrníka. Théra, kroužku pěveckého a

ného s nadšením ad sl, Jedličkové , Při nepatrném vstup

padkých vojínech, bylo pu četných projevech uznání, sou
hlasu,.k, němuž přistupují upřímné díky celého výboru,

| odměnou hřející srdce a oblažující vědomí, I my jsme
něčím přispěli k setření slz a k utišemí srdce sevře
ného bolem. --- Týž vznešený účel povzbuzovaf všecky
hrajjsí a spolupůsobící při představení sdružených katol.
spolků »Sirotek Lovoodský« v neděli, dne 28. února

| 1915. V týdnu uačcvičená hra podána všem; bezvadně
s plným pochopením a procítěním příslušných rolí. Mno

uznáním, slečně hrající titulní úlohu podány z obecen
stva dvě kytice. Při značných výlohách odevzdáno
fondu pro sirotky po padlých vojínech 350 K © h. —
z ůh!

Hiemulce. Katol. jednota: odbývala svou dvacátou
valnou hromadu 24. ledna. Dp. předseda Michálek měl

cionářů jednomyslně schváleny. Do výboru zvoleni až
na malé výjimky funkcionáři dosavadní Dřívějšímu

p. pokladníkovi srdečný dík za 2O'etou obětavou prácil
Vzpomenuto vroucně ř těch členů, kteří dlí na poli vá
lečném. Přistoupilo 13 nových členů, pozby'i jsme jen
čtyř, tak že nyní jednota čítá 222 členů a členek. Zdař
Bůh jednotě naší v budoucnosti bobdá brzy klidnější!

“ Královéhradeckoubankovnijednotu vHradci
Králové doporačujeme co nejlépe pří veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

-—. m. —

-Zprávy —
místní a z kraje.

Schůze městské rady dne 3. března. Policejnímu
úřadu uloží se provádění opatření nařízených c. k. mi
nisterstvem vnitra za účelem potírání skvrnitého tyfu. —
Zdejším pp. lékařům sdělí se upozornění c. k. okres.
hejtmanství, že všechna domnělá onemocnění varicelou
u dospělých, jakož i u osob, jež přibyly z krajů zamo
řených, pokládati sluší za podezřelé z neštovic a jako
takové oznamovati obecnínu úřadu. — Zpráva zástup
ce městského lékaře p. dra R. Zippeho o prohlídce ne
věstek vzata byla na vědní. — Rovněž vzata byla na
vědomí zpráva důvěrníků starostů .o průměrné spotřebě

stoř byla požádéna, aby schválila, by ředitelství kůru
v Pouchově zastávati mohl prozatím tamní učitel pan
Linhart Jaroslav. —--Technické kanceláři oznámí se,

že c. k. okres. hejtmanství schválilo oplechování stříšky
kapličky u Střebše. —- Vzat byl na vědomí přípis p. L.
Baťka, zahradnického architekta na Král. Vinohradech,
že učinil dotaz u Zemědělské fakulty, jak by se zame
ziti mělo hnití bráamborů, a přípis berního referátu, že
bude pro berní obdcbí 1915-—-16daň činžovní ze všech

budov v Hradci Králové, pokud nepožívají permanent
ního osvobození, předepsána.

Jednota divadelgích ochotufků »Kiicperac v Hradci
Králové odvedla v právě minulých dnech c. k. okres.
hejhnanství čistý zisk z představení »Bibliotekář« v
obnosu K 265.—. Z obnosu tohoto věnováno K 245.—
fondu pro osleplé vojíny a 2U—-K'.odboru »Stříbrného

kříže«. Vcelku odvedl »Klicpera« v letošním roce K
805.— dobročinným účelům.
- © Záložna v Hradci Králové odbývá valnou hromadu
dne'7. března t. r. o 2. hodině odpolední v místnostech

»Besedy« s obvyklým programem. ,
Čítárna průmyslového musea, která začala se

těšiti pěkné návštěvě, byla mimo nadání dne 26.
února na dobu neurčitou uzavřena. Místnosti její
zaujaty byly dívčím kursem obchodní akademie,
v níž ubytováno bylo vojsko. V 7 dvouhodinách,
v nichž v měsíci únoru čítárna byla otevřena, za
psaly svou návštěvu 305 osob, z nichž bylo: 187
stud. stř. škol, 9. živn., 24 prof, a učit., 25 pánůa
dam různého povolání, Z knihovny půjčeno bylo
domů 89 osobám na 208 výpůjček 262 svazky knih,
3 díla předpl., 46 jedn. seš. a 22. jednotl. předlohy.
Mimo město na 5 různých míst 7 osobám na 10
výpůjček 20 svazků knih, 3 seš. a 2 předlohy
Knihovně dostalo se darem od pp.V. Jeníčka:
seiní pathologie, iaž. Jindry několika brožur, Obch.
a živn. komory: Zprávy a protokoly, Zom. statist.
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král. Českém r. 1910. Dárcům díky! Kdož knihy. |
posud neodvedíi račte“je laskavě poslatřbuď po

. Jarní měsíctentokrát přijechal v. kožichu abačko-:

ohlásilse povlakem sněhu a od té chvíle střídají se vá-.
nice se značnými mrazy. oblevou | deštěm. Dnes všude
bílo...

Na týdenní obllní... v Hradci: Královádno. Zi. února.
1915 bylo přivezeno: hl: vikve 72, hrachu 3, jetelového
semínka 527, máku 4, kapusty 42 kopy, cibule 8 hl,
drobné zeleniny 46 kop, mrkve 24 pytlů, brambor. 53.

Sezmamcenu:na týdenaímtrhu v Hradci Králové
dne 27. února 1915. I hl: vikve 30 až 32 K, hrachu 80
až 90 K. čočky 100 až 120 K, jahel 80 až 85 K, krup
60 až 100 K, brambor.9 K, J a jetelového semínka čer
veného 200 až 220 K, 1 hl: máku 56 až 60 K, Iněného,
semena 40 až 44 K 1 4: žitných otrub 32 K, pšeničných
otrub 20 K, I.kg: čerstvého másla 3 až 4 K, vepřového

sádla 4.40 K. tvarohu 0.44 až 0.60 K, I vejce 0.09 až
0.11 K, 1 kopa kapusty 4 až 4 K, 1 M cibule 24 až
25. K, 1 kopa drobné zeleniny 1.20 až 2— K, 1 pytel
mrkve 3 až 3.40 K, 1 hl jablek 10 až 24 K. »Ů

Drulrý vík zastřelen. Zprávy o pohostinském vy

itmány přirozeně s počátku s nedůvěrou. Ale nové sto
py v čerstvém sněhu byly po střelení prvého vlka vý
znamným svědectvím, že čtyřnohých uprchlíků jest blí
že Vysoké více. V neděli p. lesní správce uspořádal s
pp. majiteli honitby dobře promyšlený hon, který od
měněn kořistí. Statkář ve Vysoké p. Morávek střelil
vlka. Tak již v lesích Pallavicinských položen vík dru

hý. Pan Morávek vyžádal si od přáteh střelců, aby ma

Nedostatek kuchyňské' soll. Ku odstranění nedostat
ku soli, v některých krajinách království českého se.
vyskytnuvšího. vydalo c. k. ministerstvo financí až do
odvolání všeobecné povolení ku odběru kuchyňské soli

z Německa v celých vagonech (100 g) proti zapravení
dle saz. pol. 592 všeob. celního tarifu vypadajícího cek
ního a licenčního poplatku 22 K za 1 ag.Lze očekávati,
že tímto povolením bude dočasný a částečný nedostatek
soli odstraněn, zvláště když ministerstvo nařídilo znovu
zahájení práce v solivárnách v Bochni a Věličce. Dů
vodu k nějakému znepokojení obyvatelstva tudíž no
stává, doporučuje se však, by nesmyslné zásobování se
jednotlivých konsumentů solí přestalo a ve veřejném.
zájmu trpěno nebylo. Podotýká se, že sůl z Německa
přijde skoro stejně tak draho jako našesůl. objednaná
z Halleinu nebo z Ebensee.

Vyhláška ve prospěch kovodělníků-vojízáv. Vyzý
vá se tímto každý, abv příbuzné a známé, kteří jsou
soustružníky železa neb kováři a toho času slouží u
vojska jako záložníci neb domobranci, oznámil zemské

centrálce v Plzni a to: Jméno, řemesio, stáří, pluk, šarží
jakož i polní poštu, aby mohli býti vojenské služby,
sproštění a Škodovým závodům akc. sp. v Plzni přidě
lení, Kdo přihlášku oznánil. nechť udái svoji adresu:

Z rychnovskéhovikariátu. (Zapadlý vlaste
nec kons. rada Erych leb — mrtev.) V pátek,
dne 26. (mora dokončil svou pozemskou pout v Rych
nově n. Kněžnou vysocedůsl. pan kons. rada a velezasí.
dešenský děkan n. odp. Václav Erychleb v požehnaném
věku 82 let. Dešenského jeinnostpána již není; tato smut

ná zvěst zalétla na Orlické hory a všude hluboký za
nechala dojem; rozšířila se bleskem mezi bodrým něme
ckým lidem v Deštné, kde zesnulý 53 let blahodárně a
požehnaně působil a naplnila bolem nitro všech, kteří
poznali vzácné vlastnosti kněze velice zasloužilého.
Václav Erychleb narodil se v Rychnově n. Kn. dne 27.
Jistopadu 1832. ©Po absolvování studií gymnasiálních.
vstoupil na universitu pražskou, aby se zdé věnoval
medicině. Ale ideální a zbožná duše jeho toužila po
seminářském zátiší a proto co mladistvý medik opustil
Prahu a vstoupil do semináře v Král. Hradci, kdež po
čtyřleté pilné přípravě byl dne 25. července 1856 na:
kněze vysvěcen. Nejdříve působil ve Skuhrově n. Bě
lou, po té odvolán do Javornice, odtud ustanoven za
kaplana v rodném svém městě, kdež v brzku si získal
velkých sympatif svých spolurodákův. Na to ustanoven
farářem na úpatí malebných hor Orlických v pobranlč
ní německé obci Deštné, kdež téměř celý kněžský svůj
život ztráviň. 53 let věnoval Erychleb této farnosti, jež
dosud s vděčností vzpomíná svého zasloužilého duchov-.
ního správce. Co tu zásluh pro nebe získal si v Pánu
zesnulý, dovede posouditi jen ten, kdo ví, s jakými ob

tižemi spojena jest duchovní správa na horách, zvláště
v zimní době, kdy kněz musí býti připraven ve dne
v noci se broditi sněhem k nemocnému, aby zachrá
nil duši jeho pro nebe! Než Erychleb nelekal se obtíží,
s horlivostí přímo apoštolskou a s mladistvým zápa
lem vykonával svůj vznešený úřad, čhtěje dle sjbv
sv. Pavla všecko Kristu získatl. Erychleb byl netoliko
ékařem' duší, nýbrž i dovedným a otcovským lékařem
v tělesných nemocech; jsa knězem neobyčejně vzděla
ným a bystrým a vniknuv svou velikou pílí do tajů
vědy lékařské, velice často chndým horalům svým 1
měním vrátil ztracené zdraví. Žil svému vznešenému
úřada a vědě. Nikdo by nebyl hletlal v tom prostém
venkovském faráři v zapadlé horské uěmecké vísce
tak velikého vědátora, který by byl dělal čest univer
sitní katedře. Jeho veliká znalost matematiky a fysiky
byla široko daleko známá; byl astronomem na slovo
vzatým, byl členem učené společnosti v Berlině a ve 
Vratislavi.Vofaře vPána zesnulého fo vypadalo jako.
vdoměvěhlasného učence.Ano -víra a věda snoublis ' : m- .
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I sg.u.Erychlaba vjeden hermpějckýcelék.—
lé pdbotiiislok. v německé farnosti, ale

áste!vědyupřimkýmČechema vlesteacem.V
tomu vyhříval se Erychleb Da výsluní lásky. toho

vo německého lidu. Ký div, že obec Deštná jmeno. vělasytipatického českého kněze svým čestným ob
čstem, ký div, že téměř všechny místní německé spol
ky jňenovaly jej čestným členem! Vyznamenání to,
jehož se málokterému Čechu od Němců dostane. Zásluhy
stěnulého byly jak církevní tak světskou vrchností u
zdány. Bylť Erychleb jmenován osobním děkanem, bisk.
nótářem, bisk. konsistorním radou, byl majitelem zla
tého zásl. kříže s korunou a čestné medalie za AOleté

věrné služby na poli církevním. V květnu r. 1913 u
uhýli; se Erychleb na zasloužený odpočinek do Rych
ova, jemáž se necelá dvě léta těšil. — Slavný pohřeb,
ktěrý se konal v pondělí. dne 1. března, byl důkazem,
jaké lásce se v Pánu zesnulý těšil Z duchovenstva se
dostavili následující kněží: vdpp. vikář Tomíček z On
Fa, b. notáf a děkan n. odp. Ehl ze Solnice, děkan
Kubánek, profesor Novotný, katecheta Rubik z Rych
sova, faráři: Hvězda z Vamberka, Petr z Častolovic,
Šelcz Kačerova,Novohradskýz Černikovic,Švorcz Lu
kavice, Taček z Javornice, Rěssler ze Solnice, admini
strátor Neumana z Deštné, kaplan Pecháček z Ouříma,

*kaplami-kuráti: Jelínek z Kostelce , Vosyka z Rychnova,
Mikulka z Vamberka, Machač z B. Oujedza a boho

" gloyec Kónig —z Kr. Hradce. Tělesná sohránka drahého
zěěhulého byla v rodném domě slavnostně vykropena
a po té v Hmposantnímprůvodu dovezena do děkanské

"ho chrámu Páně, kdež farář solnický vylíčit záslahy
zesnulého hodnostáře církevního jako kněze, učence a

vlastence. Na to sloužil vsdp. vikář a děkan Frant. To
" míček reguiem za asistence 15 kněží a 1 bohoslov

ee; u vedlejších oltářů obětovali zád. mše sv. za spásu
duše v Pánu zesnilého vldpp. děkan Kubánek a býv.
kaplan nebožtikův farář Kačerovský Šelc. Po zádušních
shižbách Božích, jichž se súčastrila si. městská rada se
sbov. p. puřkmistrem drem V. Langrem v čele, deputace
obce Deštné, zástupce rychnovského patronátu p. dů
dkolní Hamáček aveliká řada smutečních bostí, vy
konal absolucí u rakve vsdp. bisk. notář a děkan V.

EkL Nastoupena cesta na místo posledního odpočinku,
na malebný hřbitov rychnovský, odkudě jest čarokrásná
vyhlítika '» těm motravým horám, jež v Pánu zesnulý
tak vřele miloval. U hrobu vykonal konečné jímavé ob
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všem těm. kteří rodáka rychnovského doprovodili v
místo věčného klidu a pokoje. Zarosilo se oko naše,
když zazněl smuteční chorál, když za dojemných zvuků
národní hymny spuštěna rakev zasloužilého kněze v
chladný klín matky země... Spí sladce, zapadlý vla
stéhče, drahý spolubratře, s Bobem na shledanou! Kéž
dabirotivé nebe ozdobí skráně tohoto círk. a světskou
vrchností vyznámenaného hodnostáře korunou slávy
větné!

Částev. K otázce drahoty. V poslední době
noži se stížnosti, že hospodářské výrobky jako máslo,
tvaróh, vejce atd. jsou na trhu našem vzhledem k jiným
sousednín městům přespříliš zdražovány a pronáší se
přání, aby se strany povolané bylo proti tomu rázně
zakročeno a stanoveny jisté nejvyšší ceny, tak jak se to
stalo na př. v sousední Kutné Hoře, Každý rozumný
člověk zajisté bude s tím souhlasiti, ač by toho ne
bylo ani třeba, jen kdyby se náležitě dodržovaly dříve
vydané předpisy proti pokoutním překupníkům a kdyby
sěbylo dovoleno nakupovati obchodníkům s potravi
mami dříve, než-li obecenstvo své nákupy učiní. Vše
obecně jsou známa místa, kde do trhu donášené potra
víny jsou nakupovány dříve, než trh se otevře a kde
za skínku sladké rosolky se venkované lákají, aby po
tráviny prodali. Dotyční překupníci tropí st při tom

deště žerty z. rozhóřčeného obecenstva. Podobně známy
obchodnice, které samy i skrze své služebné a osoby
zvláště ještě najaté skupují spoustu másla a vajec, pla
tice vyšší ceny, Které jim ovšem potom konsumenti
hělich musí ve výrobcích zaplatit. Tak na př. děje se
se strany cukrářův a pekařív některých. Policie jest
proti tomu nialomocna

pro
lo, žejest čínného mužstva policie velice málo a proto
na vše nestačí. Policejní p. rada zavděčil by se Jistě

se postaral. Rázné zakročení by jistě pomohlo. —
Stavba nových pavilonů pro infekčnínemoci
při okr. nemocnici již byla započata. Stavětl se bude
vedle dosavadního nemocničního. pavilonu. Žel, že při
tom za oběť musí padnouti krásné stromy na nádvoří
a v zahradě nemocnice. Jest to. opět důsledek .upříliš
něné šetrnosti, která si nechala ujíti nákup pozemků
vědle okres.. nemocnice nedávno prodávaných a inž.
p. Heroldem zakoupených. Jestli-že dnes již ukazuje se,
že bylo chybou pozemků těchto nezískati, v budonc
mosti se jenom zlo zvětší, Bylo by závažno odložitt
ta všecku osobníi strannickou nechuť, pokud ze chybu

su —.Rozšíření hřbitova usnesenobylo měst
skou radou po vyžádání úsudku zástrpců jednotlivých
vyznání; než v poslední době postavily se tomu v Cestu
překážky závažného rázu. tak že se bude musiti po
mýsleti asi na zbudování zvláštního hřbitova na straně
k Drobovicům. Se stanoviska praktického nebyla by
to myšlenka zlá, zvláště když hřbitov tento ležel by v
blízkosti nemocnice okresní a vojenské a tak 1v blíz
kosti infekčních pavilonů. Značně vážnou otázkou bade

K- ření. stávajícího lrřbitova za značný peníz za
re-— 4
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"koapshéa .fitánšnépoměry.jeho;mejsbu.zrtenafak
pělUSskvělé,zvřáště při volškých úiohách,které je
čekáji. Snadse však ušjský způsob vhodnýjiž na
lezne. —- Očkování próti neštovicím doznává v ob
čanstvu plného porozumění.Každé nedělejest zasedací:
síň radnice plna obecenstva k očkování. přicházejícího.

Ve školách a úřadech bylo již všude provedeno. Bylo
by jenom rozumno, aby lento pro očkování pro
nikl až do nejzazších vrstev našeho města. — K poško
zeni sochy Žižkovy. Vzhledemk niinulémačlán
ku, v tomto listě uveřejněněmu, byli jsme z kompeténiní
strany upozorněni, že odpadnutí části palcátu stalo se
samovolně. Železný ježek prý odpadl již jedenkráte a
byv špatněpřidělán, spadl znova a při tom i podstavec
poškodil. Konstatujeme to. podotýkajíce při tom, že 50

chy sv. Janské poškozené neznámými opili (?) byly
opraveny ne nákladem městské rady, ale sbírkou kato
Mckýchobčanů a že na toani redaktor p. Kalvasani
purkmistr dr, Zimmer ničím nepřispěli.

Z larmosti cuslavské. Dne 26. února zemřel v Tu
rově vážený rolník na odpočínku p. Jan Dostál u věku
TI let. Mozkovů mrtvice rázem 'sklátila ctihodného

kmeta, který do toho okamžiku se těšil vzácnému zdra
ví. Byl to jeden z pohorských staročechů, jichž mysl
neklesf ani v dobách nejdranějších. Vřelý cit pro vše
cky členy rodiny pudil jej k neámorné námaze; praco
val pro svých pě: dítek do úpadu; také docíHtla jeho
píle zdárných výsledků. Na př. sym František stal se
knězem a -jest nyní katechelou v Hradcé Králové; nej
mladší syn jest sekundárním lékařem okres. všeobecné
nemocnice na Král. Vinohradech. V tom tkví sfia a bu
doucnost českého venkova, stará- se pečlivě každý
rolník © celou rodinu. Byl vždycky ke všem dobro
srdečný, rád si pohovořil upřímně s každým. Ygljká
láska k povinnosti plynula přirozeně u zestulého z
vroucího náboženského citu. Své přesvědčení katolické
vždy zachoval neporušené, až dojemná byla jeho úcta
ke kněžím. V kapličce turovské konal často pobožno

písně. Ještě na 1. nedězi postní vedi v kapličce křížovou
cestu. Na poslední okamžiky života pozemského připra
voval se velice zbožně delší čas, třebaže byl zdraví ve
Hce pevného. Častn projevoval při tom vroucí tonbu,
aby se mohl na věčnosti shledati se svým otcem a
matkou. Synovská vděčnost hluboce se vryla do jeho
dobráckého srdce. Jako by neklamná předtucha velela
upírati zrak stále více k hrobu! Jeho dětem bylo ná
padno, jak velice tkllvým fovčením končil u nich své

poslední návštěvy. — Ačkoli bylo v den před poliřbem
počasí prabídné, slunce záťjie v plném lesku na ven
kovský pohřeb, zasloužilého hospodáře. Kondukt vedl
vsdp. bisk. víkář J. kaplan; v průvodu kráčeli i tito
vdpp.: faráři J. tnátek ze Skorenic, J. Portman z Chlen,
kaplani J. Beran z Cuslavě, ThC. Ant. Mikan z Bran
dýsa a J. Kohel ze Skorenic. Syn zesnulého dp. Fr.
Dostál srdečně poděkoval jak dmchovenstvu tak četným
ostatním věřícím, kteří vzdali jeho otci poslední poctu.
Kéž po tolika pobožnostech. věnovaných Kristově cestě

křížové, jest zbožnému kmetn na -nebesích údělem cesta
posetá nevadnoucími, vonnými růžemi!

Krejoarový spolek v Přelouči pořádá 7. března vec
prospěch spolkové pokladny přednášku p. Karla J. Zá
kouckého o poslední jeho cestě po Islandě. Přednáška
»Do země jedn a ohně< bude provázena světelnými 0
brazy. Promíténí obrazů řídí z ochoty p. J. Pajdar,

správce knlž. elektrárhy v -teřm. Městci.

P T interesentůmdoporučujemevřele„ Ji.právě u nás vydanou, poutavou a

nejvýšečasovouknihu:

| Sažovoné K900, vázenéK 200.
o

Důkladná a.:populárně psaná tato práce
vnáší do zmatků, zaviněných nekritickými :
úsudky a fantastickými romány světlo sku

- tečného uvědomění.- Dostati Izeu každého
knihkupce,zejména pák v nakladatelství:

Družst. knihkupectví a aakladatelství
v Hradei Králové Adalbertinum..

Předseda Katolického rolnického spolku
posl. Šamalík obrátil .cc na Jeho Exo. pana c. k.
místodržitele za vhodná opatření, by zabavené
zásoby mouky byly pro výživu venkovského
nuzného obyvatelstva vydány.

Přísný dohled. V Kolíně n. R. bylo ob
žalováno ve 14 dnech 450 pekařů pro překro
čení nařízení spolkové vlády o předepsaném
jpisení mouky při výrubě pečiva. Společenstvo

x

» rašsteoní
kaikkapecíní
ee nahlabutelství
v Hradci Král., Adalbertinam:

nabízí se k obstará
uměleckýchnovinek, i staršího vydání; Ob
sdhlý skladkdekoliv vydaných různých zd-
davnýh i poučných knih české literatury.
Všediny vycházející české i německé l jino
Jazyčné časopisy a sešitová díla lze wunás
odebírati. Bohatélzásobypapíru i vše do
papírového oboru spadajících potřeb.
Farní a úřední tiskopisy, modlitební knihy;

růžence atd.

varuje pekaře fřed překročováním nařízení, jinak
y sáhla městská správa k ostřejším pro

středkům. Mají raději pečení chleba zastaviti a
odebírati jej z velkopekáren, kterým by. ovšem
musili přikázati i množství mouky, jež/na ně
ipadá. Prospělo by prý to zejména ženám,.
teré vedou pekárny za své mobilisované muže..

Goethe a Schiller o křesťanství. Goethe::
sNechť jen duchová kultura vždy pokračuje,.
nechť přírodní vědy vždy v širším rozpětí a.
hloubce rostou a lidský duchnechť se rozpíná.
jsk ohce — nad vznešenost a mravní kulturu«
křesťanství, jak v evangeliích září a ovítí, be
nepovznese.« — Schiller: »Náboženství křesťan
ské má na nynější tvářnosti světa tak mnoho-
násobný podíl, že jeho objevení se stává se nej-
důležitější událostí v dějinách světových.«

Také válečný zpravodaj. Dne 25. února.
přinesly dra Stránského »Lidové Noviny« člé
nek s»Sněhová bouře v Karpatech.« Ale — týž:
článek jest obsažen v líčení eněhové bouře na
Balkáně z péra proslulého Němiroviče Dančenka.
Ta sněhová bouře byla u Šipky před 97 lety,

český překlad práce velkého literáta ruského
vyše jě r. 1888. Snad právě proto, že datumpřekladu jest již dosti dávné, myslil si chytrý“
»správodaj z Karpate, že málokdo z čtená

e srovnávati, ale »Národní Listy« obytily
lososa hned. Upozorňujeme na to z té příčiny,
aby se nodávali čtenářisnadno chytat od růz-
ných šurnalistických nezodpovědnýchartistů,
kteří se snaží sebnati ohromující sensace za.
každou cepu. :

Regulačnípráce na Moravě. J. Exc. pan c.k
ministr veřejných prací zaslal poslanci Kadlčáko-
vi následující zprávu o regulačních gracích -na.
Moravě: »>Zaúčelem | pokračování | regulačních.
prací na Motavě a na Dyji zařazen byl do státní
ho rozpočtu na rok 1914—15 obnos 1,200.000 K,
a k provedení vodohospodářských prací na: ne-
erárních tocích státní příspěvek 400.000 K. Ná-
sledkem válečného stavu byly sice veškery regu- *
lační práce na řece Moravě a Dyjí zastaveny, nyní“
však učiněna byla již opatření za příčinou znovu-
započetí s nejnutnějšími pracemi. Rovněž bylo
postaráno sestavením stavebního programu, od
povídajícího potřebám obyvatelstva, o provedení“
vodohospodářských prací; jakmile bude zahájené
předběžné řízení skončeno, nebude státi započetí
s těmito pracemi nic v cestě.«

Chov kráfiká. K zásobení trhu laciným, do-
brým masem je racionelní chov -králíků zvláště:
vhodný. Králík rozmnožuje se rychleji než které
koli jiné zvíře domácí. Vrhá v časových mezerách
4—6 týdnů po 5--10 mláďatech. Za měsíc přibývá
mláďatům půl až ! kg na váze a onastávají se už
po 4—5 měsících způsobilými k rozplozování. Krá-
lík nepotřebuje volného prostoru k pohybu a spo
kojí se nejmenším místem, klade co nejmehší po-

bílkovin než maso kuřete,o 5% více než mas- .10
vězí, o 65%:více-než telecí a o 7 proc. více než je-
hněčí a vepřové, je tudíž velmi výživné, při tom

to poskytuje králík kožešinu, která se hodí k roz
manité úpravě. Ze všech těchto důvodů jest všemi
prostředky podporovati úsilný, raclonelní chov
králíků všude tam, kde jsou dány pro to podmínky
(zvláště píce). Obecní úřady, jimž zajisté v první:
řadě leží na.srdci péče o zásobování obyvatelstva,

veškeré učitelstvo se na důležitou tuto věc k hor-
livému propagování upozorňují. Lze zajisté plným:,



právemK že s poft:uměnímAlytýje
náškamia dle lidovýchp jenkné Bb

ního chovu králíků a peskytováním premií pd-'
vzbuzovati k chovu samotnému. Při tom nebudiž
-opomenuto ná , aby v -sájmu účinného
„chovu králíků úpitetio se ře možikysti v zimních
měsících od zebímaí mladých, síných a chovu

„schopných králíků a aby užilo se jich k dalšímu
chovu.

Zajati Bidé vSrbeku. Ožidovskézajatce vNiši v
"Srbsku, jichž jest asi 80, bude dle pešťských novin nymí.

„pečovati tamní židovská obec. se svalemám srbského ve
"Jitelství. Podle povolání svého budou též zaměstnáni
při práci a za ni placeai.

Všelicor. V posledních © nedělích byla odstaveno
„2%generálů ruského vojska. — Ušetří-li se v městě se
4000 obyv. v kašdé rodině deuně skýva chleba, činí to
při nejmenším 25 bochníhů chleba, měsíčně 750, — Mi

' msterstvo financí za příčinou rychlejšího odstranění ne
dostatku soli v něktěrých krajinách Čech povollo, aby
"dovážena byla sůl z Německa do Čech po dráze v ná
©kladech po celých vagonech. -- V Bulharsku počet 0
„slřetých po padlých ve válce za osvobození činí dle
dosavadních seznamů 39.433. —- Z rakousko-uherských
universit bylo ze 22.116 studentů povoláno do války
10.754, ze 5076 posluchačů technik 2474. Počet tento dle

stava z 15. prosince 1914se do dneška ještě zvýšil. —
V Hajdě na Šumavě budou se prý stavěti nové baráky

-pro 15.000 ruských zajatců. V Chebu staví, baráky pro
"W000 zajatců. Za železniční dopravy zakazuje se po

dávati raněným a nemocným vojínům doutníky, po
krmy a pod., v zájim zřízenectva, cestujícího obecen

"stva i zraněných a nemocných vojínů, aby se zabránilo

nebezpečí šíření nakažlivých nemocL — Všecky po
zemky v obvodu města Vídně i na hřbitovech, v měst

„ských školách. ovšem pokud leží ladem, musejí se 0
sázeti brambory a zeleninou. ©Pozemky ty mají býti
pronajímány rodinám v rozměru 500 až 800 čtverečních

"metrů za malé nájemné a semerto,má se jim přenechati
"za nákupní ceny. -- V Krkonoších na panství hraběte

Harracha s úspěchem se zavádí alpská květena. — Mini
sterstvo války vydává zvláštní »Polní Noviny« v šesti
jazycích (česky. německy. niaďarsky, polsky, rusínsky
a chorvátsky) a rozdává je vojínům v poli. — Anglie
béde i nadále užívati neutrální vlajky, ježto prý záko
nedárství anglické připouští užívání cizí vlajky, je-lí
obchodní loď v nebezpečenství. —===

Z nakladatelství Benediktinské knih
tiskárny v Brně. Hlídka. Vědecká revoe. Řídí
dr. Pav. Vychodil. Roč. 32., čís. 1. Roční před
plstné 10 K. —Škola Baž. srdoe Páně. Měsíčník.
Řídí P. P. Hlobil. Roč. 49., čís. 2. Předplatné

3K60h — Květy Mariánské PořádáP. Kr.
Lux. Roč.32., čís. 2. Za 12 roč. čísel 1 K60h.
— Anděl Strážný. Časopis pro školní mládež.
Řídí J. Dvořáček. Roč. 34, čís. 6. Roční před
platné 1 K 60 bh.— Slnvo Boží na neděle a
svátky. II. Doba velikonoční. Podává Frt. Janov
ský. Cena 1 K80h.— Zita, svatá služka. Kniha
po služebné i službodároe. Vzdělal V. Černý.
"Cena 1 K 00 h. — Knihovny našeho lidu: Bra
trství a Bratratví. Román. Napsal M. Delly. Cena
1'K 50 bh.— Sebrané spisy V. Kosmáka, díl
18, seš 108.—111. Obrázky z kukátka atd.
Náš domov. Obrázkový měsíčník. Pořádá J. vé.
voda. Roč. 24., čís. 1. Ročaí předplatné 4 K.

Kazatelna. Homiletickýčasopis.PořádáF.

Vaněk. Roč.13.,č 4. Ročnípřeplatné6K60h.
Nákladem Em. Sprongla v Pelbřimově.Světová válka ve světle pravdy. Urašuje
-J. Šmejkal. Roč. 6, čís. 4. Bpisů vydávaných
čes. sekcí disoásního komitétu v Čes. Budějovi
ofob. Cena 16 hal.

„Antonín Drahozal v Humpolci
- odporučuje vzácné přízni veledůstojného ducho
>venstva a slavným patronátním úřadům svůj

: odborný závod ,
mozlacovačský
k zsnovuzřízení a renovování oltářů, kazatelen

Bornmema koní čep: k'cky 70 kaušetí talenta
vole ted bo doapě n vo již se na-.
učil na housle. Jaká nešnáz při rychlejším ro

nár intervalů,k jelifoninapenačokati, ohrama i i!
D neustále ob za tecknil které hráč

aabyl při učení hře "Bouslově Místo přehledu,
Místo srovnání s výškou oh houslí nastává pletenice, Kde se pomáhá :si

lem: prstoklad takový, jak 18

při tat poloze, jenže se ruka pon v po“ze přvé!Jakáubohé metoda,která místo roz
luštění navalí spoustu nesnázípři všech tóninách

tomu bráči, který nemá elucha mistrně Hačeného! Kdyby se při viole všude užívalo klíče
houslového, jak by přirozeně vysvitl poměr tó
nů na viole a houslích! — Jistota hmatu

se dostavila hned. Ale tóny na struně 2004?
čch přece jest málo, jestliže se čárkují hustě

vysoké tóny na housle, flétnu, piano, byla By
menší nesnáz s čárkováním pod notovými lin
kami; jestliže by působilo obtíž i to, psaly by
c. tóny o oktávu výše s příslušnou značkou,
odkazující na tóny nejhlubší. Sem tam již se

dpokyšují violyviolové partesy a klíčem houslovým,e není v tom systému.
A to ubohé violoncelo! Má klíče tři: te

slový. Na některém řádku jsou tři změny klíčů,
„aby obraz melodického vývoje byl hodně ztemněn,
Nevyniká-li hráč pozorností nejnapiatější, ať ra

-ději z listu nikdy nehrá, Přeitějed změnu klíčesnadno přehlédne. Ktomu ještě jeden problém:

v některých notách klíč Rotlový vyžaduje hruo oktávu nižší. I zručný hráč někdy hned neví,
který tón vlastně pod jeho prstem zvučí, ikdyž
je rozechvěn správně, Klíč jediný by stačil zcela
zvláště při použití značek na zvýšení a snfžení
tónův o -oktávu.

A při klavíru! Mládeži působí při učení
nezměrné svízele, že pravá ruka řídí se klíčem
jiným než levá. Když obě ruce si zvyknou ob
stojně na svornost v harmonii, naráží se zaso
ne nezvyklcst, jestliže pravé ruce dává náhle

povel klíč basový a levé houslový: Teoreticky„zsdůvodněné uspořádání notopisu dle těch dvou
klíčů málo platí tam, kde praktická potřeba
přímo křičí po zjednodušení. Radikální náprava
provedla by se lehce, kdyby se řéklo: »tón na
první notové lince podržíplatnost tónu »f«
(regpekt. fis, fes), i když jest předznamenán klíč
jiný; klíč basový značí snížení o dvě oktávy.
Totéž platí o tónech jiných.« Jak by se pak
hrálo lehce! V praktickém znamenání not by se
tóny basové zvyšovaly pouze o tercii.

Ale tu hned zároveň hlásí se o reformu

spletité značky jn. Na př. značka tónu »ce,»vyšperkovaná« dvěmaposuvkami anebo křížkem
šikmým! Na klavír takový tón se hrá jako »d«
přes všecku teorii, která tvrdí správně, že
»cisis« není tónem »de. Devětadovadesát procent
hráčů při tom nestuduje harmonie, ale snaží se
krátce a dobře uhoditi tón, jejž mu klavír může
poskytnouti. Á teď si představme nezvyklý
akord, před nímž stojí na stráži řada posuvek!
Někdy musí ke všemu oko pátrati, ke kterým
tóztim vlastně předznaménka z celého mřežoví
se hlásí. U pianisty právě čtení akordů jest do
vedností získávanou velice pracně. Mění-li se
charakter téhož akordu značně již různým
předsnamenáním tónin, jaká teprve svízel, setká-li
se oko v průběhu melodie s“nábrnem dalších
posouvacích a jiných družit! '

sÁle při skladbách velice jemných, při
melodi(oh citlivých jest to nevyhnutelno, má-li
charakter komposice.dobře vyniknouti«,namítnou
komponisté; stož kdyby ohtěl-někdo akladbu

umožněno: tlumočiti »fisis«, sdoses« atd.?«
Předně málokdy k tomu dochází a jen mistři
nejbystřejší dovedou na struně houslové přesně
rozlišovati na př. »ces« a »he. Je-li spletité sna

čení největší porno proč r“ obecně dopustiloperované ladění klavíru,armonia, . an?

so vek pvedití, .že nedan eh- soch, křížů a veškerých v obor ten spadajících * r ( jemných ) kasí žákovi
kostelních předmětů-dlepřeštošených neb -dle| gikální s ch © Ji se v tónině do e-dur me

zhotovenýchprojektů.— ke gozpošty| Ján-vdis« jaho:ade,snad také

: skicy:i odbornárada bezplitů Četná po- Saášot bo M přae sedhvalnánznáníoě valéčěstojedhosdahbovonavamani, "
k volnémunahléd Š p minnpa ovl dievys , i

týkutých“rafymemaponnKozímení naprosto t f

ozevnázích,0které brkéme denně."Nellávnojeme"pěmli0 naléhavéspotřebě|

řece i nejemněNiirro:

člena aé ponnípe Ařánnénot -ob

nečti dům ed otřesy. |Ojedinělé „poknay

BEek penavěPeanotnkch
základně,byloby„poj oo vlady o še Jkoretolé noto:

podalijeno tnpouzeněktovézna

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry
chle zhotoví nměl.
závod knihařský

arda Šimáčka
é, Pospíšilova tř. č. 181.

jí a nejbezpečnější

ča Wo případ úmrtí

- ' vápadítkámwa
ně d bročinný "*SK ooenakýpla

jenž, založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil na
podporách již na 100.000 korum, získav "74
úlenů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže 1 ženy od 24 do 45

da 40 let 4 K, do4 let 10 K. Každý člen se
zavazuje, ž6 splatí při úmrtí spo .nč'ena 2 X
jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří
buzpým 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

WB“věno "W
nodospělýmv den jejichsňatku případněv den
dospělosti jejích, anebtaké pří úmrtí těch,
kteří je do odboru věnného PE ásite

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

Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 let a
dívky do 15 let. Přihlášení mobou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
55. rok věku svého. Zápisné 6 K je pro všecky

něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adreasa zní:

dpoak „Chania“ ov Hradel rášové,

DePrank Berl Vlaly Jošvaký,

VYVVYVYVÝVÝVÝVVVVÝ|

NOVINKY
nakladatelství „Polit. družstvatak.

pod ochr. sv. Jana.M.“
w Hradci Králové:

1. Dr. Pr. Reyl: Jádro křesťanskésotislogie. Str.
351.Cenabrož. výt.5K, vevkusré vhtbě-coloplát.sochr.kart.7K.

2.Dr. Jos. Novotný:Světemk BCenabrož.výt. 6 K, veVis. Važběceloplát.
Sochr.kart.8K. 0 m

3. Adolí Honig: Vojlmávpřítel či voják vosvým
životě a madiitbě.306str. kapes. formátu.Ce
na brož. výt. 30 hal., výt. váz. v plátně 50 bal.

4. Dr. Fr.Šulc: BytHus jenompro 3



výsžam tčáinesí sšolků. Při vykovnaés 60 voškězví.
jeni“-Za-dnětojk. :
Doubrava, za prvalho mlátopředseduc k mistodiží

okresní komisař JUDr. Rad. Pledler,. zá pokladníka ná

městek.starosty J, Russ, žázapisovatele dvorní továrník
JanPetrof. —Za. členyvýboru zvolení:pí. ZdenkaPo

lsakoviczá, starosta dr. Ulrich, ředitel okresalho výboru

atm- slávy Jeho Veličenstva byla významná tato schůze
skončena.

»Lisecký blskup<. Pod timto ditulempřináší nedělní
sNeuePreie Presse« úvodaí článek -obiskupu dru Hit
mayroví. Osobnost biskypa, která musilabýti asi v ně
kterých bodech skreslena — tento neobrožený průkop
ník katolického tisku, řečníkna katolických sjezdech á
stadentských slavnostech byl prý |nepfítelem »politi

ských kaplanů: —ličenaje jinak nejnadšenějšímislovy
obdiva a jeho sebeobětování pro nemocné skvrnitým

tylem, velebeno jest jako stiché brdlnství: -láskyplného
samaritánství«. Přátelé jeho zrazovali bo od návštěvy
tytových baráků v Mauthausenu, ale »jeho modré oči,

kteréneobyčejně.jasně bleděly zzupřímné, moudré a
svěže zbarvenéiváře, uemévalyse ke všemobavám a
svým zvláštním tichým. vesele dobrotivým hlasem od
povídal »Jsou to mojí bratři — musím za němi.«Užil
všech ochranných opatření, desinfikovaj se, měnit lat a
obuv apřecese nakazil Snad byjeho zdravý organis

mus-by! odolal,ale bylseslaben službou v nemocnicích
alazaretech, kamžden co dendocházel a dvakrátta
týden I v.noci, všude šíře útěchu jasem své smayvé,sym
patjcké osobnosti. Aslstovalpři operacích, zvedal aod
máselneiocné s vosíteksa lůžka. Celý Lioecoplaká
vá svého.biskupa, -nebylodoru, aby £ něboneviálo
černého praporu,všecko želelo biskupa,který by! stě
Jesněnímlásky k bližnímu.

: Valašskopro vlast a své vojáky. Na: manilestační
schází katol -pol. jednotyve ValašskémMeziříčí, ko
sanév neděl dne28. února1915za obromnéúčasti
viet. zástupck. celého okresu: přijata byla jednomysině
« za velkého nadšení následující- resoluce: »Vždy věrní,

eké politické jednoty, konané dne 28. února 1915 ve
Val. Meziříčí, po řečech říšských a zemských poslanců
J. M. Kadičáka, Frant Valouška, a P. Eduarda Kavana,
projevují nejhlubší hold Jebo Veličenstvu, spojený s vý
razem neoblomné věrnosti k císaři a říši, pro kterou
prolévají krev Jejích. bratři na bojišti a Bd přináší nej
vétší hmotné oběti: Přítomní slibají, že nedají se ni
lakým způsobem: zvíklati ve své historické věrnosti a
oddanosti k panuficímu rodu a říši, jsouce sobě vědomi
velikého-rozkvětu českého národa po stránce kulturní

i hospodářské za blahodárného panování Jeho Veličen
stva. Valašský Md“je hrd na udatné činy bratří na boji
štích, které od směrodatných činitelů veřejně byty u

znány a děkuje hrdinným vojínům za jejich nesmírné
obětí. Jak naše hrdinské voje-za svoji obětavost došly
uznání všeobecného na válečném poli, tak | my praco
vati chceme na kulturním, národním a hospodářském
poli v té jisté nadějí, že I naše oběti náležitého uznání
dohdou.

Společná ústřední Informační kancelář, poptavárza
po vělečnýchzajatcích veVidai, I., Jasomirgottstrasse6.
Prvním účelem úřadovny jest podávati zprávy o vojen
ských osobách, do válečného zajetí upadnuvších, a to
se děje na základě seznamu válečných zajatců, jež si
mezi sebou vyměňují státy válku vedoucí, podle uza
vřené dohodv. Poznamenáváme ihned, že seznamy tyto,
zejména z Ruska, velmi pomalu docházejí. Při dotazech
není nijak potřeba, aby vyličovány byly všecky okol
nosti, za kterýchž se zojetí sběhlo. Stačí udati: 1. Jmé
no, 2. rok narození, 3. příslušnost, 4. vojenská hodnost,
5. vojenský oddíl hledaného. 6. možno-li bojoval-li proti
Rusku nebo na Balkáně, 7. jméno a -adresu dotazují
cího se. — Jmoho dí se domnívá, že. lépe učiní, dotá
ží-i se mezinárodní pomocné úřadovny a poptavárny
Červeného kříže v Ženevě. V té příčině připomínáme,
že ženevská úřadovná předala nám veškerý informační
styk s Ruskem, Srbskem a Černou Horou a že nám tu
diž zasílá všecky do Ženevy docházející dotazy. Dota
zováním se oné ženevské úřadovny se tudíž věc jen
zdržuje. Co bylo tu řečeno ohledně válečných zajatců,
platí s jednou výjímkou také ohledně civilních rakonsko
uherských osob, v nepřítelských zemích Internovaných.
Výjimka tato týče se Francie, kdé Červený kříž odepřel
podávati zprávy o osobách internovaných. Dotazy v této
příčině musí býti tudíž podávány u c. a k.ministerstva
zahraničních záležitostí, jež další zařídí cestou dipoma
tickou. Při dotazech o internovaných civilních osobách
udáno budiž mimo Iméno. dotyčné osoby také její po
slední povolání -a bydliště. -jakož t její stáří. Veškerá
korrespondence na nás pod adresou »Poptavárna po
válečnýchzajatcích« jest porta prosta. —Psaní a lístky,
zasílané válečným zajatcům jsou porta prosty, |sou-li
opatřeny poznámkou: »Ve věci válečných zajatců —
Porta prosto«. Podány buďtež otevřené s označením
»Válečný zajatec — Krlegsgetangener — Prisonnler de
Cuerre« buď přímo u nás nebo buďtež vloženy do po
Štovní schránky. Ppštovním úřadůmbylo nařízeno, aby
všecka „psáhí pro válečné zajatce nám zasflaty; odtud
pak začlou se namísto svéhoorčení Upsaní do Ruska
+0odporuťaje,psáti sdragu na levé polovici přednístra
ny obálky,aby naše úřadovnamobla pravéstray po

ežit knapsání adresy rasky. Není-liudása přessáa
dresa váležného zajatce. saniže býti ptazí vYpraveno.
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Ne zadal strnej obšiky.udouásil jeyt Imésoaadam ©
hnssle.Progítiesaažně,obypobodán
psaná a Krátká, nebo: ještě lépe dopisnice (korrespod

deační istky), neboť jsme zjistil, Že se psaní dlouhá,
úezřětelně psaná v mepřátelských zemích nedopravují. —

ně ve Vídní, Graben 17,"nebo přímo válečnému zalatci
poštovní poukázkou. Oba druhy zásilek těchto jsou
porta prosty.Poštovní poukázky musí býti opatřeny na
pravém ústřižku (poznámkou
zajatce, Softa prosta.. Poštovní podkázky do Francie,
Velké Britanie, Japonska, Ruska a Srbska (sprostředko
váním Švýcarska) buďteí adresovány takto:
Obeřpostkontrolle In Lern, Schweiz«, do Srbska (spro
středkováním Rumanska) »An das k.k. Oeldbesteflamt
In Wien L« Adresa válečného zajatce budižnapsána na

zadní straně“ levého ústřižku.Písemná sdělení jsou ne
přípustna. Poštovními poukázkami lze zaslati do Rou
ska nejvýše 800 franků, do' všech ostatních zemí nej

obnos placený a ponkázaný v koranách udán ve frat
cích, při šemš outňo dbátí přepočítacího kursa za 100

franků asl 110 koran, což odpovídá dle dřívějších kur
sových poměrů 15% přirášce. Při poštovních poukáz

kách do Srbska přes Remussko přepočítává se 1 (rank
za 1 kormno. Při zasílání peněz naší úřadovně odpadá
tato přirážka, poněvadž rubly a dinary, jichž výměna
obstaráváme, platí jen nepatrněnad obyčejný kurs. Adre
sa válečného zajatce mosí býti přesně udána jako a

psaní. Dle dosavadních zkušenostíse zdá, Že penízedo
cházejí adresátům bez závady, ač opožděně. Přece však
se odpornčuje. aby se nezasílaly příliš velké obnosy na
jednou.— Balíčky pro vělečné zájatce (do pěti kllogra

mů) jsoucla aporta prosty. Neboďtež však zašílány

| nám, nýbrž podávány. u některého poštovního úřadu,I jenž dopravuje baličky s. červenými průvodními adre
sami (pro cizlnu) a celními deklaraceml. Na balíčku a aa
pravém ústřížku budiž poznamenáno >Záslika pro vá
lečného zajatce, porta prosta (Kriegsgefangenensendnng,
protofrei)«. K. těmtobalčkům nesmí se přikládati žádná
-písemná sdělení a: také- besmí se nic psáti na levém 6
střížku průvodní adresy. Balíčky | průvodní adresy
opatřiti je poznámkou: »Prisonnier de guerre«. Balíčky
musí býti vloženy dó pevných dřevěných bedničeknebo

ovázány, zapečetěny. Adresa budiž psána inkoustempří
mo na obal (nikoliv však nalepována). Zásilky nadobír
ku se nepřipouštějí. Baličky do Srbska a Černé Hory se

až na další zasílati nemohou.— Telegramy na naše.vo
jiny, jsoucí v nepřátelských zemíchve válečném zajetí,
mohou býti podávány u všech telegrafních úřadů. Ne

dou doručeny, -— Psaní, zasflaná rakousko-uherským
civilním občanům, v. nepřátelských zemích internova
ným, jsou porta (prosta a platí v příčině té tytéž před

sllky se interpovaným přímo zaslati nemohou. Buďtež

17, odkudž budou zasfány na jich místo určení prostřed
nictvím společnosti Červeného kříže. Ballčky se Inter
govaným doručovati nemohou. Telegramy se dopra
vují stejně jako válečným zajatcům. — Ke konci nutno
varovati zúčastněnou veřejnost, aby se neobracela na

soukromé agentury a soukromé osoby. jež ve větším
stále počtu vystupují. podávání zpráv slibují a prohla
Sují, že obstarají doručování peněz. Činíme tak tím dů
razněji, poněvadž — jsouce vysloveně humanitní insti
tucí Červeného kříže — poskytujeme své služby úplně
zdarma a k výstraze této nutká nás tudíž výhradně jen
zájem veřejnosil samé.

Naňáemnveledůstejnému duchovenstva
ku provádění kostelních vřele doporučujeme mladou českon

finu absol. c. k. stát. školy tvabářské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

Národohospodářská hlídka.
K hospodářské situaci. »Moravský Venkov«

obdržel od pí. Marie Houdďkové, ženy rolníka v
Kotoušově, dopis: >Vážila jsem chléb a mouku a

. Ze 24 dkg

mouky žitná. upekla jsem tři vdotky — kočí mně
jich v poledne po polévce snědl šest. Porce chleba
25 dkg stačila mu k snídaní a na dopolední svačinu
zbyl mu jen malý kousek. Kdybych mu řekla, že
tolik nyní musí jíst, přestane prostě pracovat. Je
to muž přes 50 let starý, hluchý a ke stravě má
240 K; mladý sní ještě více.)

místa toto podání: »Ze všech stran docházejí pros

ných chlebovin pro venkovské obyvatelstvo zvlá
ště v chudších krajích hornatých byla přiměřeně
zvýšena a dobaprodloužena o měsíc, neboť v těch
krajích se sklízí obliníny až v srpnu, talcže teprve

těžké a úmorné práci namáhavé naprosto by ne
vystačil s.mírou nyuí ustanovenou,.a to tím více,

„ amof. masitých.poknnů se: požívá měron nepatr- .
nou. Plans -4 těchto- thlivodii nažné -A0
velmí naléhavě pyosím, aby rodinám vefkovským
a zvláště v chudobnějšíchkrajích na výživu nutná

ponechána
k výživě a tudíž je nezabavitelná, byla zvýšena,

-alespoň na 10 kg na každou osobu asice na dobu
včetně až do 1.září, při čemž se má přihlížeti i.
k potřebnému počtu zemědělských sdětníků, ne

„zbytně potřebnýcí, jimž bospodář potřebnou střa
„vu také opatříti musí.« — Zajisté vláda uváží dů
kladně všecky podané žádosti a vyřídí otázku vý
živy k obecné spokojenosti. Vždyť již řada podob

ných prosébDopečlivé úvazevyřízena uspokojivě.
Obdblávání pozemků ladem ležících. 'Naříze

ním ministerstva orby v dohodě s ministrem vni
tra a prův ustanovuje se, že ladem ležící pozem
ky, na nichž až do 15.dubna t. r. oprávněnými 080
bami nevykonají se přípravné práce pro jarní ©
sev, mohou býti obcí v r, 1915 obdělány plodinami,
Sloužícími k výživě lidí nebo zvířat. Nepoužije-li
obec tohoto práva do 23. dubna, může okresní po
litický úřáddovoliti obdělávání takových pozem
ků sousedním obcímnebo třetím osobám.Při tom
vlastník nerná nároku na výnos. Po sklizení úrady

zaniká každé právo obdělavatele k. používání po
zemku.

Kehtika draVlškovskéhosemědětských poměrůvzbe
dila mnohonásobný ohlas. »Neodv.Listy« konstatuji a

dodávají: »Nechápu také — praví dr. Viškovský —
proč právě roka 1914.na počátku váťky dávána země
dělcům rada, aby vyprodával své obilí již v srpas,
kdežto Jindy stýskaly si zemědělské krnhy na to, če
zemědělec, wucen jsa poměry, prodává předčasně u
ukvapeně své zboží obchodaíkům »spekulantim«, kteří
docílí tak spekulačního zisku, takže z. pozdějších vyso
kých cen, -které konsament zaplatí, nemá zemědělecžád
ného prospěchu.Což byloopravdutak jisté, še Cesy
srpnové jsou ceny definitivní, což pří trochu zkušeno
sti nemohlo býti známo, že měsk srpen nebývá ještě
rozhodným pro posouzení stavu obilního trhu ani v míru
tím méně za zcela minořádných poměrů ve. válce?. Tak
dlouho zemědělské krmhy maříkaly na předčasné pro
deje. obilí zemědělci, až konec konců, když zemědělské
organisace ujaly se obchodu obilního, dělají tyto totéž,:
co vytýkalo se oněm »zlým spekulantům«, ale jak s
zdá, s menším ještě výtěžkem, protože. obíit prodávaly
hned dále. bez většího zisku. Jest dokonec zajímavo, še
při nákupech pro „vojenské účely platily zemědělské
organisace zemědělcůmméně než oni nenávidění »spt
kulanti«, kteří přeptáceli ony. organisace o několikko
run na metrickém centu. Jak to? Prý si obchodníciza
jistili lepší ceny od vojenských úřadů a mobli tedy pla
titl více. A zemědělské organisace to nevěděly, aneb me

dovedly si rovněž zajistiti vyšší ceny, aby mohly rov
něž platiti více? Pak ovšem. by bývalo lépe nechat v
Zemědělských organisacích nákupu a ponechat vše »spe-.
kulántům« a »vykořisťovatelům«, kteří platiti zeměděl
cům za obllí o několik korun více.« Dá'e pak praví dr.
Viškovský. že Čechy, které v dřívějších letech dová
žely pšenici:z Uher, užily letos taktiky obrácené. V prvé
řadě spotřebovali jsme své vlastní zásoby a teprv v

pozdní době začali jsme dovážeti z Uher. — Žaloby, pro
nesení v této brožuře politikem tak vážným a serios
ním a s tendencí proti vlastní straně, nelze ovšem odbýti
způsobem, jakým se odbudou projevy pohtiků ulice. Jisto
jest, že'dr. Viškovský nevydal svoji brožuru jenom snad
proto, aby si lacino zaagitoval, ale že jeho projev má
hluboký podklad a hluboký význam. Jest jistě dnes
jedním z mála poslanců, kteří mají odvahu říci, co myslí.

»Svormost« před soudem. »Čas« 11. t m. sděluje:
Po vzoru vzájemného spolku »Existence« smutné páměti
založen byl v Praze spolek »Svornost« (»Einigkeit«),
jenž opatřoval členkám. svým věno. členům pak první
pomoc pro samostatnou existenci. Členky rekrutovaly
se hlavně z kruhu chudých služek a komptoiristek. Ča
sem vzrost! počet členů na 5400 a jmění spolkové na 880
tisíc korun. Brzy však vznikla ve spolku silná opasice,

jež činila výboru různé výtky. Vytýkáno, že funkce
výboru, původně čestné, se honorují, že předseda spolku
Lad. Pleischl rná pevného platu 5000 korun. příjmů ne
stálých pak zejména diet jen na př. za poslední bi'anční
období přes 5000 korun, že má předseda podezřelý zá
jem na „přeměně spolku v rojišťujíaf spolek, což prý
mělo se státi za zády členstva atd. Výboru vytýkána
nehospodárnost se spolkovým jměním — jen účty .za
tiskopisy za Jediný správní rok činí prý 3000 korun atd.
Na valné hromadě, dne 20. června min. roku v sále Žo
finském konané. vyslovena výboru nedůvěra a návrh
na přeměnu spolku v zapsanou pomocnou pokladnu za
mítnut jednohlasně. Dne 18. října m. r. svolána. druhá
valná hromada, jež pro nemožnost jednání pro hlak
byla rozpuštěna. Policejní ředitelství smluvilo pak.s Po-.
Hicifa výborem spolitu, že předseda Flelscht svolá val
nou hromadu s denním pořádkem: »Návrh na rozpuštění
spolku a. rozdělení spolkového jmění nmez! Členstvo«.
Flelschl však schůzi nesvolal a. 13. února t r. bylé
»sSvormost. výnosem. místodržitelským rogpuštěna.a
jmění spolkové v abposu 680.000K zabaveno. Dle tv
zení oposice ztrácí členstvo likvidací při dnešnímstavu.
spolkového jmění -15procent. svých viladů.. V.4o ne
jsouovšemzapočítányohromné.útratylikvidace.,Pro
výroky na valné hromadě učiněné žalován byt. výborem
dr. Max Taussig. jenž prý Jekl, že považujeza. mefno
pospíšiti si 3 „preventivními prostředky. proti výborm
než bade „spolkovéjmění roskradeno., Liňení. skončeno

-emárem.Rovněž smírem kosčlo líčeníc: žalobě výbore
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y do výročních účtů započkány položky za inserty,
Svornost prý virpěla škodu několika tisíc korim.

De gzavřeněko Smiru zavázali se žalování složit ve
prospěchfondu pro ošleblévoliny obnos 20K. Zalující
člsay výboru zastupovaldr. Lichtenstern, obviněné há
HIdr.Max Taussig.

Praktikanta
absolventanižší středníškoly
přijmeDružstevní knihkupectví a nakladatelství

v Hradci Králové, Adatbertinum, — Bližší tamtéž.

„| Cirkavní věstník.
" Učemiinost papežova. Sv. Otec nařídil, aby 1500

strotků, jejichž rodiče byli zabiti při posledním země

třěsení, byl opstření v křídie |emtenttoriálníkopaláce
papežského v Castel Oatilolfo. —Sv. Otec vydal pro
hlášení, Ze chce převz“ťimísto otcovské u těch sirotků,

jché rodiče DRUHoživot pi nomiětřesoní,pokud:se Jih:nenýnestát neb óbeč: 3
Svěcení bohosfovců v eminářikém: chrkinu sw. Ja

aa Nep.Táto néděli dne 14. t m. bude adíleti-J. Exc.
úejdp. biskup tonsuru a nižší svěcení o půl 7. hod. rá
no. Vsobotudne 20. o7. Bod.aluňinůmIV. ročníku(a
částečně ročníku ITI.)svěcení na podjáhenství: « drahý

dě nato (na neděli smrtelnou) na 'jáhenství.
"Zprávy dlecémi. Jmehováni jsou pp.: Karel

Vim, farář v Čestíně, b. vikářem okresu Ledečského,
Josší Bekera, farář v Řepňikách, b. vikářem okresu Vys.

stského, Josef Domašínský,děkan v Dobrušce;b. v
kářém okresu Opočenského, Alois Broul, děkan v Heř

„ álově Měsíci, b. „vikářemokresu Chrudiinského. Ex
Bosltorium canonicaje obdržel pp.: Karél Vimr, farář. v
Čestině a Ant. Svatoš, farář v Boušíně. Parní synodalie

ji: Vít Kaska, katecheta v Hronově a Václav Kvasnič
Ka, kafócheta v České Skalici. Uznání bisk. konsistoře

o Bp. Pr. Bakeš, farář v České Skalici Pr.: Stejskal, fa
rář ve Studnici, Fr. Prudič, kaplan v Červeném Ko
slelcí, Ant. Kollert, katecheta v Náchodě, Jaroslav Žďá

rěk, kaplan vNáchodě.— Ustanovení jsou pp:
Př.Škeřík, kaplan v Libici, za kooperatora do Losenice,

Josef Dohnal, koop. v Losenicich, za kaplana do Libice.
—VPánn zesnůll: JindřichLaš, děficientv Nácho

, žemřel 21. února (nar. 1878, vysv. 1902),Václav Ery
, jubilár, kousist. rada, děkan a. o. v Rychnově n.

Kn., zemřel 26. února (nar. 1832, vysv. 1856).

Královéhradeckon bankovníjednotu vHradci
Králové doporučajeme co nejlépe při veškerých
ebchodech bankovních a ahelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

-Zprávy
místní a z kraje.

Pro osleplé vojiny, slrotky a vdovy, mrzáky, raněné
a nezaměsinané dělnictvo zaslali na Zemský Svaz katol.
Orla v Hradci Králové: A. Antl z Kutné Hory K 1.50,
Hosp. čten beseda V. Borek 2 K, dp. Jan Rouš, admini
strátor v Kuklenách 2 K. farní úřad Bílý Újezd K 1.20,

- ejmenovaná ze Spy 2 K, Sdružení mládeže N. Hrádek
K 2.50, vldp. Lamb. Wichta, jubilejní. farář Dobaličky
K 3.28, nejmenovaní členové katol. spolků v Kostelci n.
O. věnovali zlaté a stříbrné předměty. Všem »Zaplať

"Bůh!« Prosf se o další milodary na Zemský Svaz katol.
Orla v Hradci Králové.
.. Dary Rudolfina. Slavný okresní výbor v Hradci

Králové věnoval jako každoročně, tak | Jetos částku
« K jakožto příspěvek sa vydržování ústavu. — Vdp.
Frant. Náhlík, farář ve Chvojně, zaslal peníz 2 K jako

| ar věnovaný ústavu pí. Anmou Hendrychovou, chotí
řídicíhoučitele ve Chvojně.— Ředitelství ústavu, vděč

8 přijímajíc tyto dary, vzdává slav. okresnímu výboru
i velectěné paní řídící vřelé díky a doporučuje dobro

čjaný ústav k vzdělůňíhluckoněmých další vzácné příz"al — Zaplať Bůh!

Dary. Výbor Právovarního měšťanstva zdo poská
"sal Jedličkovu Ústavu pro vojenské tevalidy 50 K a vo
$rospěch ve válce osleplých vojínů rovněž 50 K.
-7 Wiženému občanstvu krů, věnného města Hradce

Králové. Úřad pro válečnos péči »Pracovna dánských
přikrývek ve Vídaf 1.«požádal ©. k. ministerstvo spra
Vedinosti, aby úald ve věznicích zhotoviti co nejdříve

* 98000.ask papírových náplní £ časopiseckého papíru“.pra dánské přikrývky. Také ve vězalci c k. krajského“
sBod- VHradči Královébutlod náplně pro dánské při
=řývky x upotřebekýninovií zhotovovány.Poměvadě
jk spateképotřebáěko“pepíramů s státi bezplatněa

jím spásoberí; ěždary“ —tak veliké mnabetvípa
ve v neléc Govohět-alvínávittavůženěúkivě mážnoďpřesba,ubyvoělešení“ktvihu,že-jeí

C 0 k onymělmdo von z

: očsoco neidři

(noviny)můžer odvřnětnbuď vkoruna
krajskéhosoudu v:HradčlKrálově“kapoelářč L vai
zemí v přavo, něb v "kanceláří e
(v přízemív-pravo)je Dlouhéulici- Praenidiemc. k.

krajského soůdu v Hraěčí Králové, dne 8. března 1915.

-»„

Záložníúvěru atav v Hračci Králové.V posled
míchdnechcelá řáda "kněžíalalků obdržela z Prahy od
p. Fenersteina a soudruhů dopisy, kterými isou jednot
lUivcivyžývání, aby vstoapill do komitétu vkladatelů
Kralobauky se sídlem v Praze. Za přihlášku žádá se do
kapitálu 2000 K šest korun, za každých dalších 1000 K

jedna koruna na výlohy. Za tento poplatek jest slibová
no, že budou jefo zájmy řádně hájeny a že při vyrov
uání obdrží sdružení v komitétu pokud možno největší
kvotu. Celé jednání ješt velmi podezřelým; vždyť když

již jsou sdružení v nějakém komitétu čí nikoliv. Nám
se zdá, že jsou tu osobní ambice předačjšími než celé
zájmy ostatních vkladatelů, kteří prostě mají býti žeb
Hičkemk dosažení něčeho.k čemu by samí pražští páni
z'koinitétu nestačili. ©Jedno nás však nemálo zaráží.

datelich, jichž adresy jsou přece pouze v úschově ban
ky neb filidléka fést námnemálo podivným, jak mohl

'adresář vkladatelů z Hradecka. Zde rozhodně jedná se
o zražení obchodního tajemství apřejeme si proto dů
-ražně, abyjak správní rada, tak i obchodní dozor Zá
ložního úvěrníko ústavu cú nejpřísněji. zakročily: protl
vinálkůám'a po vypátrání ber pardonu 'fe potrestaly tak,

Té o vkladech jednotlivců má býti co nejpřísněji zacho

váváno. Četní nali čtenáří dotazovah se nás, jak se
máji v této "záležitosti zachovati. Můžeme Jim dáti
pouze tu jedinou rádu, aby připisý naházel do koše bez
odpovědi a sečkali ještě nějakon dobu, která snadHz tak
djouho trvati nebude. Snad již během několika týdnů
má býti veřejnosti sdělenpravý stav věčí současně s ná

ilase si vkladatélé činiti: nesmějí:a machý bude dostí
trpce pykati své přílišné* důvěřivosti "vůči jednomu
ústavu. —cký.

Veliké záplavy hrozily v aeděli a v pondělí značnou
škodou v mnoha českých krajích. I v okolí. Hradce byl
stav dosti kritický. Na př. u Malšovic rozlila se voďa
za veliké sobotní anedělní oblevy a deště široce. V ne
děli začal padatí zvlhlý sníh, (oterý rychle tál, ale k ve
čeru klesla teplota tak, že již stný sněhový povlak

né hroznou vichřicí, takže teky pokryly se velkou částí
dosti silným ledem. Tak se počátky velkých povodní
přerušily.

ské firmy objednávku jazykem českým. Firma obslou
žila zákazníka velmi dobře, v přípisu německém srdeč
ně za objednávku poděkovala, ale připojila zdvořišé přá
ní: »Prosíme, abyste budoucně psal německy, jelikož
maďarsky nerozumíme.« Ale adresu objednávajícího fir
ma napsale zcela tak, jak jí byla česky udána.

Seznam Cen ma týdenním (rhu v Hradci Králové
dne 6. března 19151 hi: vikve 32 až 36 K, hrachu 80 až
85 K, čočky110 až 130 K, Jahel 75až 80 K, krnp60 až
100 K, máku 64 až 68 K, Inčného semene 50 až 52 K,
cibule 26.80 K, jablek 9 až 12 K; 1-g: brambor 9 K,

K, pšeničných 31 až 32 K; 1 kg: čerstvého másla 3.40
až 4 K, vepřového sádla 4.40 K, tvarohu 48 až 56 h;

"1 vejce 6 až 10 h:; 1 kopa: kapusty 3 až 4-K, drobné
zeleniny 120 až 2 K; 1 pytel mrkve 3 až 4 K.

Na týdemníobllní trh vHradci Královédne 6. břez

21, cibule 4. brambor 18, jablek 3.5; kop: kapusty 28,
drobné zeleniny 40; 20 pytlů mrkve; 212 kusů podsvin
čat a 35 kůzlat.

Krádež kola. Jakýs Karel Vavřina doznal u c. k.
kraj. soudu v Mladé Boleslaví, že v měsíci únoru 1915
odcizil v Hradci Králové kolo, jehož vlastník nebyl do
sud vypátrán. Poněvadž u podepsaného úřadu žádná
krádež kola v uvedené době ohlášena nebyla, žádá se
poškozený, aby se co nejdříve přihlásil a své vlastnické
právo přokázal: — Policejní úřad král |věn, "města
Hradce Krátové.

Povýšeníaa bojišti. Chef a spolumajitelfirnfy Jan
Tuček, c. k. dvorní továrna na stavbu varhan a har

monlí v Moře Kutné, pan Zdeněk Tuček, který od počát

ku mobilisace v poli mešká, byt tyto dnypovýšen oanadporučíka.

Hořice. Těžká doba zasahuje nejen do rodin,ale i
do života společenského vůbec. Rázem přestalo lidstvo
hnáti se za tím, co zdálo se vyplňovati celou lidstva

na každého čekala druhého dne z rána smrt, neb jako
by měl ga všecky přijíti komec světa, kdy sběda« vy
sloveno bude nad těmi, kdo života neužili. Lidstvo pro
citlo pojednou a přesvědčilo se v málu okamžicích, že

sebeobětování, trochu vážného na Život nazírání ne
Skodí, naopak prospívá a žeto v mnohémohledu jde 16
pe, než kdypřed tím.Přes neslýchanoudrahotu Hdé
maji, čehonezbytněpotřebují a dá Bůhdo Zní 1míti
budos, zločinství ubylo, zéravotní stav až na zavleklé

$mi prostředkyse štárnít —aby semoce,
ješ válkavždy s seboupřináší,Vytyza nejmenšímír

„křázy,sou v Clagostijako: dve vojsk vp době
své valné bromady a jen ty zbytečné samy sebon u
míkly. Křesťanskénaře spolkyusitesly se
věž valné hromady, aby svůj život, který

některých příslušníků k vojenské službě nzaly. Tak bude v den, jenž se oznámí, va
vzděl.spolků a volby, před nimižprohskví v
o úynější válce a úkolech katolikév ní'x o n
1 o spolkovém domu v Hořicích. Hojná účast v
sNašpicle po tak dlouhé přestávcefe netvýštiel.

Morašice u Chrudimě. (Sv. Triduum.) Dne 2. březms

zavítalik námdůst. pp. misionářiz kongregaceNejer..
Vykupiteleod sv. K zPrahy: P.Leo Slaahá 4
P. Cyril Jež, aby PÍdHItřídennípobožnot — sv.Tab
duum — v našem farním chráma Páně. Sv. pobožavst
zajočala téhož dne k večeru úvodním kázáním a 6..požehnánímatrvála3.,4.a5.březnaa6.t.m.růmo.
ukončena. Každého dbe bylo ráno a k večeru kázám.
Účastenství. věřících bylo veřiké — ráno i váčer být
chrám Páně zcela naplněn. Pán Bůh žehnat horlivé, mg
úmorné práci dpp. misionářů jak m kazatelně tak i ve
zpovědnici.Kajícafkůbyb. 1012—asi 200mažů a mladi
ků je ta vojně. U sv. přijímání dylokolem 1700.Věcí:

:byll ve. sv. víře a v ctnostném Zik$utvrsení Kéž:všdy,
cky setrvajl. v dobrém! Důstohrým pánům mislonářám

vzdáváme vděčné: Záblať Pán Bůh
„ Žlunice. Od 28. fnora do 7. března: konadl ve bi

nást, Žipnícké sv. misil věledůstojní pánové P. Pranti
šek Vídenský a P. Antonín Řehoř z koleje Tovaryšstva
Ježíšova v Hradci Králové. Ačkoli po celý téměř týden
bylopočasívelicešpatné,takžeze vzdálenýchobcíČe

Sovaa Židovicvěřící seskoro vůbec sůčášínitine
mohli, byl přece výsledek sv. misie velice potěšající.

Ke sv. zpověď přistoupilo 1300věřících a k sv.přijímání
1700 a slavnost svěcení misijníhokřiže vyzaěla v mo
hutný projev katolické víry.: Veledůslójným pánám mb
slonářům vzdiiváme vroucí díky za krásná slova, jindž
nám svaté pravdy přednášeli a za veškerou jejích horit

vost a námahů,a prosímePána Bohl, aby jelich další
„můslonářskékpráci . Beat.

dukci perokresbyod mistra Švabiaského: . f

Jeho Excelence Nejdůst. pan' biskup
| Mm.Dr © |

S0SEF DOUBRAVA
í Ve formátě 67—51 stojí pouze K 4—

Menší dle fie knihtiskem

dj. půktám Daseepartou$veformátě81za K

Matý obrar Jeho Exrelencenejdůst.p. biskupa
Dra. Jos. Doubravy, zvláště vhodný jakoupo

míska„pro dítky při ev. biřmovánípo 16 hal,50 kusůza K 5-—,100 korůza K 8—.
Pohlednice s obrazem Jeho Excelencejednot

livě po 8 bal., sa 100 výtisků K b—.

Rámy k obr.zům obstarámev cenáchlevných.
Dále doporněnjeme:

K —%Poučení ©generální visitaci . .

Orutionrs Invisltatlonecaneniea -©
Matrika biřmovanců «příčník,arch K —08
Biřmovaci | latinak. texte0vý 2 "K6
Družstevní knihkupectví |

a nakladatelství |: 
v Hradci Králové, Adalbertinum.

TGA
Různé zprávy.

Biskup a katolické spolky. Nový arcibiskop bologa
ský, Msgre U. Ousmini, vydal pastýřský Mat, v něně

vyzývá faráře arcidiecése, aby věnovali katolickému
spolkovému životu zvláštní pozornost. Každý farář má
pěstovat ve své farnosti nejvíce spolky, rteré vyho

vují vnitřním a vnějším podmínkám životním a zájmům„těchto farností. Arcibiskup napomíná k živé
těchto spolcích. Čtnnost tato má se vztahovati k
livcům a ksociálnímotázkám; neboťjen tak
počtučlenů, jakož | spolků bude pro farnost uži

Výpravá k tolaš. Jiskrový telegramzaslaný expo
dicí ruského kapitána Viklického, vypravemou k
točně, oznamuje, že expedice má zásob ma

Nóvě objevenázemě MikulášeIl, saháaž k 77 stepěkua
BOminutám severní šířky a99 stupňům východní
Eipedice objevila n Benaetiáadunovýostrov, klerýC8

... . A..

HT
bo phogh ne ndu,Lešíai76 stupni 10 nálnatáchsovorní šišky a 1Mstejní če

chodnídálky. če “ V . : .. 11 seně jat. ode
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Bará.p s vrátty.Do lezekých:dědinjakoby
ave starý způsob života,jaký bylpředrokemvětřáké čitt větějáků (větrnýchnilýná)%

je. v každé dědině slezské několik a nakaždém
jeden, mele zraí pro počivo slezského

pJinde zasevýtahujína světloBoží a spravují Sa
é ruční talýaklf,"ak zvané žerňdky Čili Zerůa, kte

Rj»vrile obilí nákČerný chléb, zhámý pod jménemkra
$k.Chléb ten je velice výživný a úspomý. Však Sle

Ešetří ještě víc. Domácí stravu všechny si. zařídili
rodávnu. Ráno se jí: s kobzolami (kysebo
borami), v poledne mléko s kobzolami, nějaký

plaček čili brutvaňok, a na večer přihřáté kobzole se
studeným mlékem anebo ve vařeném mléku brambory.
Ciéba krupičok je jen, když se těžko robí a v oeděli
a ve svátky. Svačiny a předobědkytéď Slezané nemjlí
A přece si pochvalnjí. Jel tato slezská strava slezskými
Wespodyňkami pečlivě upravená, výbomá a výživná.
v toho lid svítí štípami, chodf v »cuklich« (dřevěná

v) a robí si dorma celon řadu výrobků. Šotří a při
způsobují se, Jak se to dá. Staří výměnkáři slezští. v
tom vidí zrovna takové časy, jaké oně za mlada zažili:
zpívají se staré pisničky, tančí se zase hajduk na ná

rodních slavnostech a parádách, chodí se v starých lin
krupičok a brutvaňok se jí, kysíica a krupica —.

wo-jako zá starodávna, »eneimže prý soctalistův a cal
tnkův něbylo a že lóde, nevěděl jak vojna skončí, za

to dáěskojz novin užto ví každý, jak-te dopadno,<
Karpatské sačhy. Angelo Oatti, vojenský odbořník

italské »Corriere della Sera«, měl příležitost častokráte
děti za pěkledníchbojů v hornatémúzemí Karpat a v
dlouhém, fnstrujtivaírá článku vypisuje svým čtenářím
cefkový zimní stav těchto končin. Rusóvé prý Jistě dob

ře mepočítali s vlastními zimními poměrý karpatskými,

než se odvážili své tamní oleňsivy. Přikóda se Jim pota na odbor [tam, kdě(sko např. vě východních
ydách mezi průsmyky dultélským a veretzským)

ketisávýše ber jen mezi 500—900-m., kde probíhá 17:
slízdných silnié a čtyři veliké železnice a kde násled

ter toho jsou zimní poměry Ještě dost snesitelny. Kar
nepočítáme ovšem k horstvu, které by bylo shad

ně výšoké anebo těžce schůdné, Však dopravní po

er I zde jsou těžky, poněvadž horstvo, táhnoucí se
v délce 1450 km, pozůstává = uceleného řetězu jen ve
svě středníČěsu (ve východních Bezkydách), zatím co
pravý | levý Jehodíl je seskupen z horských pásem,
mezi nimiž sl řeký a silnice jen s velkou námahou bu
dují průchod. Dnes, kdy zima zavládla v kraji se svými
ecfprosnými vánicemi, defensivní přirozená síla Karpat
se sestonásobila. Zima, která uzavřela schůdné cesty,
zaplnila celá údolí sněhem. Od měsíce ledna není možno

„tekhěme nad B0D-m.Vledan a vúmoru, někdyještě [v
březnu jsou sněhové bouře stálé a zaplavují celé hor-,
"ké pásmo. Mono řící s určitostí, že v těchto měsících

zůstává ležeti sníh na Všech:místech vyšších 800 nebo
880 m., ba že I v krajinách značně nižších tvořívá ve
kou překážku života apohybu, mnohdy 1 nepřekonatel

ské ovšem jsou pro boj v takových krajích vyzbrojeny
a zvykly, mobouce vydržetl operace i ve výškách znač
ných. Horské dělostřelectvo však už v krajinách nad
1500 m. operuje velmý obtížně. Kavalerie, i když je m
horské tury zvyklá a v horách manévrovaná, neodvažu
je se obyčejně nad 1200 m. Dělostřelectvo polní může
rozvíjeti svou činnost jen v kraji cest sřízdných, pěchota
bývá znavena těžšími operacemi nad 1500 m. Na to vše
Rusové zapomněli, když pracovali své plány s ohledem
-na Karpaty.

Soukromé sbírky starožitností bývají velmi často.
ohrožovány smrtí svého původního majitele- sběratele.
V posledních letech řada vzácných českých sbírek byla
-po smrti svého shromažďovatele rozptýlena, rozprodá
-tr namnoze do ciziny. Proto je s opravdovým povdě
kem zaznamenati výjimku, kterou je osud kolekce če
skoslovenských památek lidopisných, jež sebrala s lás
kou a pletou k českémn umění lidovému zesnulá —
blahépaměti— paní MarieWodwářková- Nourentte
rová. Paní Wodwffková těšila se nejen za živa vý
sledky své obštavé práce sběratelské, nýbrž postarala
© v souhlase se svýmichotěm p. drem Janko Wód
wářkou o jejich prospěřné a bezpečné uložení po své
-emsti. Darovala již za svého Života mnohé vzácné fido
plsné památky Národopisnému museu českoslovanskému
v Praze a v závěti své ustanovila, aby z pozůstalosti
jeli bylo ze sbírek národopisných vše, co bude uzního
sa vhodné a cenné, odevzdáno do Národopisného nm
seá. Kéž by stejně vzácné pochopení pro zabezpečení
starých památek měli | jiní soukromí sběratelé .

Výroba trvanlivého zboží z masa vepřového. Trvga
vé zboží v šunkéch, Spekua uzenicích potřebuje,
Jo delší dobu vydržetí, pečlivé přípravy. Šunky a sla
ina buďtež též v hlubokých vrstvách dobřeprosoleky.

Při tom jest zvláště při šudkách dbáti, aby bylydle to

(son ek BoGab nedělchováňyv
nb

plotě kazíse adnoLk a pří

Po dobu sušení nesmí týn zboží vysazeno mrazu, víh-'
vzdecha:nebo vy tepjotě, Usepodlaa'alcev vým, E

chými pliinami, z tvrdého dříví způsobeném kouři.
delší uchování třeba udití šunky asl 3 týdny,slanine: 4

2. týdny a uzeniceaž Itýdea. .
Všellcos. Ceny lihučistého zvýšeny o10 K denata

rovadého o JS K. Následkem nedostatku melasy
se k výrobě lihu ze surového cukru, čímž se prý
ní náklady zdražily o více než 30 K na hektolitru. —
Německá města zakupují nymí veliké množství masa a
dávějí- je zpracovati do zášoby pro pozdější čas nedo
statku. — Zasílání velikonočních pohlednic vojíněm v
Německu zakázáno vzhledém k obrovskému | rozsahu

poštovní dopravy. — Před- válkou připadalo průměrně
na pětičlennou rodinu měšťanskou 9 kg mouky na važe
ni, 30 kg chleba a 4% kg housek měsíčně, což Je 290 gr
denně. Není tedy normál 240 gr, předpokládaný císař
ským nařízením z 2Í. února, značně nižší. — Linecký
biskup Hittmayer při návštěvě v táboru zajatců nakazil
se skvrnitýri tyfem a zemřel. — Státní rada ruská .u

zavěsti na 3 rokyválečnou daň z hlavy. — Výbuchem
v dolech Cabezo de Buey ve Španělsku zasypáno bylo
na 1600 horníků. — Na vídeňský trh dopravuje se nyní
vepňívý dobytek z Rumunska. — Důstojníkům, kteří
nepřetržitě od počátku války konají službu ve frontě,
střídavě povolena l4denní dovolená k zotavení — Tá

Kopistám, takže nfézt p něštý hadněkník neděl

povstálo“ve tF“" měštá. ZM

Interesentům doporučujeme.
R T. právěu násvydanou,poutavě a

nejvýše časovouknihusče [Š
Brožovaná K 160, vázaná x 200.

B
- s. “

- Důkladná a populárně psaná tato práce
vnáší do zmatků, zaviněných nekritickými

| úsudky afantastickými romány světlo sku
„ tečného uvědomění,- Dostati lze u každého .

knihkupce, zejména „pak v nakladatelství:

v Hradci Králové Adalbertinum.
nm SAO" V2

Všude rozšiřujtea podporujte
katolický tisk!

PVYVYVVYVYVY*
Cennou četbu

poskytuji

Mimojinévyšly tyto spisy:
Brodský Boh.,Našipřátelé. Str. 100.Cena60 h.

BrynychBi, Dag katal, obnovy,Sir. 722.Cena

nA o Kýáhoa kallcky,Str.439.Cena 2K.BrynychEd, Štít víry,2
sníž,50h.

Mimra Fr, Obrázky20 smíšenéosady. Řada L

Sir. GP Cena80 k. —RedaIL Sir. 400 Cena

Novotný Dr. Jos, Člověk bez svobodné vůle?Str. 256. Cena K 3.20.

Novotný Dr. Jos, ladexa věda. Str. 210. Cena

stazství?Str. 259.CenaK2.60.

Novotný Dr.Jos, Světem k Bol. Str. 468.Cena
PečínkováB., Ženy. Str. 160.Cena

Reyi Dr. Pr, Úkatysociálnípoíky,na
Rey! Dr. Fr, Jádro křesťanské Str.

MĚLEVEpmanánuvoe |r
Str.200.CexaK10- o“

NS LETKY

zná: konati čistě všeckypřáco

táhos můžavraj 38

T e

oa
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Antonia| Zavadil
nejstařů umělecký | *

závoď víVeledůstoj. eva opetronátním úfadům
se ku provedení ved

vádob kostelních,
kovů v každém slobu, úd

“ pejjednoošiho, do.nejbohupřevedení'dle: liturg.
Jem uněmípráce uměl «
cemy. Veškeré opravy a sboruzřizeníprovádí6econejpočli

ve 6zárokou +
mi mírné. Maoho,

Ste auznání'Sea
a Založeno r. 1820.
SPECIALETA

pravýústecký,po mnohá desítiletívy

by šaludečnílikér podnázvem

| ezřkýní vědátocy jakožto příjemný

občerstvujícíprostředek doporučovanýA.doAndresvÚstím.Orl,
brána vejennějšíchlit

čaje se ku koupi pravého frane.jam.
rosnách:

Taktéž
cognacu,srěmskéslivovicejakoži i
ramů a všech druhů nejjemnějšíchU
nejlevnějších.P. T, pánům obchodaíkům a

hostinským povolají se zvlášť výhodné ceny.

Českoslovanská
záložna v Praze-ll.,

Spálené ulice, čislo 46.n.
u..

Doporučuje se všem našincům co jediný
peněžní ústav katolický v Praze..Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dne vybrání dle dohody a dle doby
výpovědní.Poskytujepůjčky druhu

za mírných podmínek. Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.
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vojsko neváhalovírhnoutido hlavníhoměsta, je-:
bož obyváššlty mt"jest toužebaš očokářáme: aby
Francil vysvobojišo z moci:fy *

Nechavšeder Napoleona;Napoleonem,Švar
cenberk a. Biicher spoji svá vojska, prohlásili
kongres Chátátosský za rozpuštěný a zamířili na
Paříž. Ve vojště dlapoleonově vyšší důstojníci po
čali reptati proti císmří,že hlavat město ponechá
no samo sobě aže armáda beg úapěchů potlouká
se v zádechnapřítelo:K tomu'ké $Šemu přišla z
Paříže jejtě zpráva, že stoupenet královského ro
du Bourbokského agitají. pro svoji věc již veřejně
a že přítomnostcísařova-v ohniskupiklů jest vel
ml. potřebna. Napoléogovšem mehi stáhnouti z
povností všechny fosádky a zřídití v departemen
tech všeobecnou hotovost, ale na uváženou byla
zřejmá nechuť jenerálů k tomuto plánu; k tomu|
yrtkavost Paříže byla takového rázu, že za pří
kladem hlavního města mohl jíti i venkov, protože |
již tehdy byl Babylon na Sekvaně vzořem, jehož
smýšlení ostatními městy bylo nápodobováno. Na
poleon tedy vzdal se úmyslu, spojence napadati v
týle a rozhodl se pospíšiti na pomoc hlavnímu mě
stů. Ža tím účelem poslal pobočníka, aby Paříža-:
nům oznámil jeho příchod a povzbudil je k vytrva
Jesti. Z počátku Napoleon bral se ku předu s voj.
ském, později však, netrpělivostí jsa puzen, vsedl
do poštovního vozu, jehož vozku co chvíli po
bízel ke spěchu, neboť z Paříže dolétala mu vstříc
Zpráva za zprávou a každá z nich byla nepřízni
vá. Dne 30. března večer přibyl do Fromentau, pět
hodin od Paříže vzdáleného. Tam uslyšel ohromu

Jici zvěst, že přichází pozdě — neboť hlavní mě
Slo vzdalo se již spojencům.

Příchod spojenců do Paříže. Čím více spoje
zlá vojska k Paříži se blížila, tím více v hlavním
městě rozmáhal se zmatek, a po odchodu císařov
my,za- kterou odebrali se i ministři, zámožní oby
vatelé chtěli se vzdáti, kdežto chudina žádala o

"gbraně. Na obranu města s malým vojskem byli
přítomní Marmont a Mortier, kteří obsadili výši
ny kolem Paříže a s několika tisíci dobrovolníky,
kteří se k nim přidali, připravovali se k zoufalému
odporu. Dne 30. března dopoledne vskutku udatně.
bojovali proti Švarcenberkovi, který zaútočil prvý.
Kéyž však o polednách přibyl Bliicher a celé okolí
vojskem zaplavil, bratr Napoleonův Josef poznal,
že proti takové přesile nelze se držeti. Dal tedy
plnou moc. Marmontovi k vyjednávání a odebral
$e za císařovnou, po čemž o pěti hodinách večer
byla sjednána Kápitůlace. Napoleon dostav o vzdá
ní se Paříže zprávu, uchýlil se do Fontainebleau
„a"tam -očekával příchodu svého vojska. Pomalu
shromažďoval se kolem něho všichni, kteří mu
zůstali věrni, takže v několika dnech měl 50.000
mužů. Nižší důstojníci a vojáci byli nejlepšího du
cha, ale jenerálové propadli již malomyslnosti a
obraceli mysl svou k Paříži..

Napoleon však přemýšlel o další obraně a
snoval nové plány. Ruský car s králem=pruským
vešli do hlavního města, kdež lid po většině uvítal
je s jásotem, a v proudících davech objevovaly se
"bílé kakardy, znaky to Bourbonů,jejichž králov
skému rodu leckde již provolávána sláva. Car
Alexander ubytoval se v domě Talleyrandově,
kdež spojenci se radili, co dále počíti. Švarcenberk
jménem svého pána, císaře Františka, prohlásil,
že rakouská říše s Napoleonem mířu neučiní. Car
ruský váhal, neboť se domníval, že většina národa
chce míti panovníkem Napoleona. Ale Talleyrand,
který Napoleona již úplně opustil a který již delší
dobu ku! proti němu pikle, opatřil si davy mládeže,
která hlučně procházela vedle jeho domu a pod ok
ny Alerandrovými provolávala slávu domu Bour
bonů. Pofouchlý Talleyrand, použiv této chvíle, k
caru Alexandrovi promluvii: »Sire, slyšte, čeho sl
přeje lid a co jest obecnou tužbou francouzského
márodal< Alexander přece jen na konec takovým
důvodům povolil a vyjádřil se ve smyslu Švarcen
berkovu, a za několik hodin rozhodnutí spojenců
vyhlášeno bylo nárožními cedulemí,
| Talleyrand kul železo, pokud bylo žhavé; svo
tal tedy bezodkladu. senát, kterým zvolena byla
prozatimní vláda. a dal popud,aby hromadně pode
plsována byla žádost o návrat Bourboni, Žádost
hyla předložena senátu, který prohlásit Napoleona
ax-sbavenéhotrůnu©odnámil,žá nezafazujoŘč
gělsaha, kterou vojsko a úřednictvo Napoleonovi

"tinilo. Když timto. způsobem Bonaparte byl od
"pfaven, senát povolal na trůn Ludvíka XVII, kte

. kýbylnejstaršímo o krále. Pop:" Napoleon,který aetýteg Čas pobýval ve
tainebleau,nevzdával:se.únryslu,s vojákemsvým

Hitina Paříž a překvapeného nepřítele z hlav
+ města vyhdají; alé zakmedáje nečhufmalšá

k dalším zápasům, váhal se'r Mar

v obnoveaímociNa! T m ulŠYa*kromě tohopomýšlel úmto,jak by své- jměnů
(statky ahodnostř uchovalí foď tovým panéhití“

Když kromě toho došla ještě zpráva, že spo
fehcimírusjednatinechtí,Bonapartezřeklse trů
sů ve prospěch svého syna a napsal tuto listin:

še spojenémocnostise vyládřily,že císař

„netdadinou“překážkou:svropabů poolsař své přísaze věren prohlašuje, Žb hob
„tpůmy. 30 „r DÁM,ové E PER

..

th post

"obětovatipro blaho země, ktaré jest nerozinčné od.
práv- jeho-syna, vladařstyt olsařovny g:zachování

zábonácisřatií«S miny fo poslaldo Paři
že“ Coulaincolurta, ale než vyslanec jeho se vrátil,
došla do Fontainebleau zpráva .o ové zradě.
Marmont totiž dorozuměl sé se Švarcenberkém a
údtáhl s vojském, kterému velel, a tak opustil Na
pěleona vdobě nejosudnější. 

- Napoleonovo odřeknutíse trůnu ke prospěchu
syná nebylo spojenci přijato; žádáno po Napole
apovi, aby učinil sřeknutí bezvýjimečné, neboť
faštolení Ludvíka XVII bylo již neodvolatelné.
Ještě jednou vzplál mocný duch Napoleonův z to
hoto ponížení; byl již blízek toho, aby zbytky
vojska spojil s vdjsky, která stála nedaleko pod
Soultem, Augereauem a Euženem a pustiti se V
boj. Ale maršálkové lekli se tak odvážného úmystu
a přemluvili Napoleona, -aby učinil po vůli spo
jenců. Podepsal tedy bezvýjimečné“ odstoupení,
které znělo takto: »Poněvadž spojené moonosti se
vyjádřily, že císař Napoleonjest jedinou překáž-;
kou pokoje evropského, tedy císař, věren své pří
saze, odříká se pro sebe a i pro své dědice trůnu
francouzského a vlašského a prohlašuje, že mení
oběti, a byť o jeho vlastní život šlo, kterou by ne
byl hotov podstoupiti pro blaho vlastťil«

Od té chvíle opouštěl Napoleona druh za dru
hem, a leckteří: z nich nedbali ani úcty jemu pří
slušející; jen někteří, jmenovitě Maret a Lefebre,
ctill jeho neštěstí a zůstali nu věrni. Mnozí hod
nostáři, kteří stali se proslulými a bohatými jén
přičiněníh a dotacemi Napoleonovými, pří jeho pá
du scvrkli se v sobecké bamižníky.

Spojenci zachovali se vůči Napoleonovi uzná
leji, než bylo vhod Bourbonům, neboť, nechávajíce
mu titul a důstojnost císařskou, dávali mu ve
vlastnictví Korfu, Korsiku nebo Elbu, z kterýchž
ostrovů vyvolil si Elbu a stran tohoto území pode
psal se spojenci smlouvu, dle kteréž byla vláda
francouzská povinna, vypláceti mu ročně 250.000
franků. Smlouva byla podepsána .dne 11. dubna,
ale Napoleon hned po té litoval, že k ní přivolil a
chtěl ji odvolati. Nemohlť pustiti z hlavy myšlen
ku, vydobýti váfkou, čeho válkou nabyl a válkou
pozbyl, zejména bolestně se loučil se svojí slávou.
Z té doby povstala i pověst, že v citovém vzbouře
ní požit jedu. V posledních chvílích před odjezdem
opustili Napoleona komorník Constant a mameluk,
Rustan, kteří v dobách slávy vyhřívali se na stun-:
ci přízně jeho a kteří ve službách jeho nabyli sluš
ného majetku.Rustan koupilsi v Pařížidům,ale
(obyvatelstvo hlavního města neobklopovalo ho
'uctivou Pozornosti, jak jeho duše očeká
vala, nýbrž chovalo se k něfimuse znatélným opo
vržením a stihalo: lo vtipy, které bičovaly jeho
hloupou a nadutou nfzkost. -:

Napoleoa ua Elba Mezi věrnými jenerály byli
to Bertrand Drouet a Cambronme, kteří se odhod
lali svého císaře provázeti do vyhnanství; | též.
mohl si vyvoliti 400 mužů své staré gardy. V tom
to mužstvu byli četní Poláci, příslušníci národa,
který tehdy všechny své naděje a tužby upšal na
Napoleona. Rozechvívá se srdce, Čteme-li dnes,
s jakou důvěrou a nadšeností synové nešťastné
Polsky bili se za Napoleona v Italii, ve Španělsku
a vůbec na všech bojištích, kdež udatností svojí
rozmnožovali moc a slávu muže, od něhož očeká
valil, že sjednotí a obnoví jejich vlast. Napoleon o
vládal mysli svých vojínů tak, že i po pádu jeho,
když Již nebylolze. ničeho se nadíti vyskytli se
Poláci, kteří mu zachovali věrnost až do konce a
šli mu sloužiti na Elbu.

Nejvíce Napoleona rmoutilo, že k němu nebyli
guštění ani manželka jeho ani sys a Že musil do
vyhnanství bez nich. Dne'16. dubna přišli do Fon
tainebleau čtyři komisaři od spojenců vyslaní, kte
ří měliNapoleona na cestě jeho na Eibu provázeti.
Rozloučení císařovo bylo velmi dojemné a tklivé.
Dne 20. dubna na dvoře postavila se v řady všec
ka garda, a ti kteří ze skvělého dvora ještě zbyli,
shromáždili se v pokojích císařského zámku. Na
poleon mlčky všem stiskal ruce a o-polednách šel
do dvora, kdež byla garda. >Vojínové staré gar
„dy«, promluvil Napoleon, »loučím se s vámi. Dva
cet let kráčeli jsme společně po dráze ctl a slávy;
1v poslední této době; jako vždy dříve, dávali Jste
mně-důkazystatečnosti:a věznosti. S muží,jako
jste-vy; nebyla by ještě věc naše ztracena bývala,
ale válce sebylo by konce. Byla by nastala válka
občanská, a Francie byla by ještě nešťastnější. O
bětoval jsem tedy vlasti svůj vlastní prospěch. Já
odcházím,a vy, přátelé moji, služte i dále Francii.

Blaho její:bylo mým jedinýmsnažením A polestane býti moji tužbou. Nelitujte mého osudu;
žitelijsemsám sebe, stalo se tak pouze proto,

ch ještě dále sloužil vaší slávě. Chcif splsovatt.
veliké ty věci, které jsme společně vykonal. Buď

te udrávímilé děti; kéž LP uo
políbípřinástt praporové orly.

objati
svoji takto: »Váechny vásjimámvašeho jánerál te zdrávi v
zůstaňtevždy hodnými.c a
slzy, a Napoleon v hloubi duše
že jen snelvětšímnapětímvůle odloučiise sařnijí

Potévsedido vozua odejel» .Se pry c Š

- s 2lbo
$ Zprvu-projavovalo obyvatelstvo: Napojet

ogetěoddanost,sducit,úctya Vážnost.Čín
se k jihu,výjevy se měli, a «

stvetvářilo se jižnepříznivěji.U Lyu pol
$Nršálkem Augereauem,který se chovalhrubě a
drže a nezatajil tak svojí nízkosti, která byla srost
dě"s jeho nevždělaností. Napoleon se. od komisarů
dověděl, že Augereau byl pedplacen, z čehož vy
světlovalá se ovšem jeho Váhavost a nětečnost v
pošledních bojích, ve jkterých Napoledn dorosti
přímo báječné vědcovské dovednosti. V jižní Fran
ei Bourbonové měli vždy mnoho přívržencův, a
k tomu došly tam i pařížské noviny, které, slouží
ce nové vládě, Napoleona lfčify barvami nejčerněj
šíml, z čehož pošlo, že kudy jel, ženy a děti se
shlukovaly a ho prokltnaly. Místy proti němu lid
zuřil tak, že musil cestovati v rakouské uniformě.
U Alxu sešel se s nefnocnou sestrou Pavlinou, kte
rá byla hotova. jíti s ním na Elbu. Ve Frejusu
vstoupil na anglickou loď a francouzský a angik
ký komisař s ním. Angličtí lodníci, kteří si ho před
stavovali jako nějakou šelmu, divili se jeho vlíd
nosti a přívětivosti. Bylo 4. květná, když v Portu
Ferraju vystoupil a uvázal se v panství na ostrově,
který měl v obvodu sotva dvanáct mit a který
nejbolestnějším způsobem Napoleonovi příporiíilat
předchozí moci 'ú slávy, jež úápíňováfy Cejóu

ZÁLOŽNA
v Hradci:Králové,

Janské náměstí č. 163.VkladynaknižkylJL -U
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úrobujéNevé vklady (složené v době moratoria).
90 dle dobody avyplácejise ztěchto vkladů0

nosybez obmezenímoratoria.

Projev vhladatelů a akcionáliů
./ Zdložního úvěrního ústavu

v Hradci Králové.
„V pondělí dne 8. března t. r. konala se v zast

dací šíni okresního zastupitelstva v Hradci Krášo
vé: porada delegátů, vkladatelů a akcienářů ZÁL.
úcér. ústavu. Někteří vzdálenější:delegáti se omlů
vili, dali se zastupovati, nebo poslali souhlašný
projev s usnesenímporady. —

Dostavili se delegáti z měst: Ústí nad Ort.
Vamberka, Borohrádku, Dobrušky, Litomyšle,
Hrochova Týnce, Čáslavě, Turnova, Golč. Jení
kova, Holic, Smiřic. Jaroměře, Hořic, Žamberka,
České Skalice, Červ. Kostelce, Vysokého m Jiz.
Želez. Brodu, Poličky, Rovenska, Jičína, Solnice,
Třebechovic atd. Byli to representanti peněžních
ústavů, různých korporací a jednotliví vidadate
lé neb akcionáři, tedy přímí interesenti, jichž roz
hodnutí zajisté má nepopfratelný význam.

Usnesením této porady vstupuje akce vkla
datelů a akcionářů Zál. úvěr. Óstavu do určitější
he stadia, neboť vytvořuje se tak oficielní forum:
wěřitelů ústavu, které nejen že bude hájti zájmy
vkladatelů, ale po boku obchodního dozorstva
pracovati k sanaci ústavu, tak aby důsledky krise
byly pokud možno mejmírnější. Rozhodnutím téte
porady budou v různých městech vytvořeny krouž- .
ky Interesentů, jichž delegáti budou spolupracovati
s Komitétem vkladatelů a akcionář v Hradci
Králové.

Na pondělní poradě referoval o stavu Ústavu
předseda Obchodního dozoru tajemník Zemaké
banky p. dr. Záveský, jehož vývody doznalyplné
ho souhlasu přítomných a vzbudily oprávněnou R
ději v konečný zdar akce.

“ Sehfze vyzněla pak následujícím spomtanním
projevem:

Vkladatelé i akcionáři | súčastnění | důvěrné
schůze. pořádané komitétem vkladatelů a akcioná
PW:Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králová
Zádajíveškeré vkladatele | akcionáfe tohoto ústa
vu, aby svorně působili k zabeznečení další axi
stence ústavu toho, čítž jedině mehou -dociliíí |
pro sebe největšího prospěchu. Jest proto třeba,
aby nenechali se klamatí různými pověstmi a ein

-wu ústavu roztrušávanými, jež nepodávají
nou informaci; stavějíce jim před oči
kpalgusu aneb velikou ztrátu jejich vkladů.

Dosavadní směr a práce ipso se k sanacivu, jak obchodní dozorstvo do věci dokonale:
| yěpenénám dnes naznačiloasice na podkladě

kho.narovnání béz. kotkursu, při čemž
tefé mají obdržeti co možno největší kvotu
se zřetelem na možnost udrženíústavu a

účastenstvínapříštím
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fB váručuje čtenépráto a výdledaltpro VšBel:
nýOMušlěleBěžVÝMMKY

Radíme tudiž upřímhě, aby vkladatelé 1 akci
„obrackit st na ošoby zě '$vého okolí a jimasdružilisevjednotlivýchokrscíchza

odpory větejných | samosprávných korporací,
-svofivše si po 2 až3 důvěrnících,jež by s komité
til vktadatelů a akcionářů v Hradci Králové, kte
rů je še sl. Obchodním dozorstvem v stálém sty
kii, Čerpali původní a pravdivé zprávy o postnou,
v jakém návrh na sanaci ústavu se nalézá. Tito
důvěrníci budou míti pak dobrou oporu -v domá
cloh peněžních ústavech, které mnohé dotazy neb

pochybnosti Jim odborně vyložiti mohou a neojeprog jim 1 svou spolučinnost. Vždyť i-oelé čes
peněžnictví má svrchovaný zájem na tom, aby ne
byl oslabován hospodářský život náš, dnešními
poměry beztoho maoho trpící a i obce a okresy
nemohou klidně přihlížeti k tomu, aby přišli Jejich
občané zbytečně o těžce nastřádané úspory, tvo
řící zdroj. jejich poplatné síly. m

Voláme proto k celé české střízlivě uvažující

veřejné aby. podporovalaakci, jež nehjušnýmakce,ale nejvýhodnější Způsobemprácuje otěvře
ně k záchraně majetku věřitelů i dlužníků a záro
véň k obrození nejstarší domácí české banky.«
. Poznámky redakčtí. Uveřejnili.jsme
minulý týden i projev komitétu pražskéhok vůli
iaformaci čtenářstva bez poznámek, očekávajíce
diskusi, která se také dostavila. Dříve než tato re
sdlace nám byla dodána.došlo na-náš redakční
stůl výsvětlení jiného odbornfka; uveřejňujeme je
oa jiném místě současně, aby se poznalo, že i.jiné
asy podstatně souhlásí s resolucí vkladatelův a
akclonářův. Upozorňujeme, Že.opravdu pro VYrov
nání úřední není zapotřebí "zvláštního právního
přítele, protože toto vyrovnání bude.stejně. pro
všeckyzájemmíký rovnoměrné. .Proto. jest- zcela
abýtečno vybírati a zasílati peníze na toho přítele.

statně vkladatelům z východních Čech jest do
: bližší komitét hradecký než pražský. Proto
řadíme, aby se obraceli vkledatelé na komitét hra
decký, který od nich korun nežádá.
té

O zůročení vkladů:
úsporných. —

V mínůtých posledních letech před válkou

loženy na úrok pokud možno nejvyšší. Jestliže
někdo řekl,že má peníze své uloženy na4 neb na
14%6, dostalo se mu výsměchua dobré rady, aby
šet do toho neb onoho ústavu, tam že dostane 5
až.6% dle toho, >jakou dá lhůtu výpovědní«. —
Mnozí vkladatelé své úspory umísťovali pouze tam,
kde měli již předem slíbený hodně vysoký úrok,
třeba že při tom uložení kapitálu bylo dosti pro
blematickým. Nejsou dávny doby, kdy vkladatel

dán úrok 5% až 6%, že v jiném ústavu jej obdrží
také a dodal, že vklad vyzvedne, neobdrží-li úrok
takový, jaký jest mu jinde nabízen.

Vinu na tomto smutném úkazu nesou v prvé
fadě některé peněžní ústavy, že si tak klientelu
vychovaly. Poslední léta před válkou pocifovaly

. aěkteré ústavy peněžní nedostatky finančních pro
středků, které jinak se nedaly odstraniti, než zvý
šením míry úrokové na takovou výši, jaká v okolí
pebyla a akvirovaly vklady co nejdále od své zá
kladny. Ovšem měly-li pak vydělati na režli, úro
ky a dividendu ze svého vlastního kmenového
jmění, musely obyčejně umístiti takto sehnané
vklady na místech ne právě bezpečných.

Při takovémto způsobu stalo se pak často, že
ústavu hrnuly se vklady více, než sám si přál. Aby
je mohl přece skonsumovati, musel jenabídnouti
firmám a jednotlivcům, kteří by za jiných poměrů
tak značného úvěru nedocílili. V takových přípa
dech nehledělo se, jakou zárukou jest firma, které
se úvěr nabízí a dává, nýbrž přímo se spoléhalo
a příliš optimisticky hledělo na příznivou konjunk
úeru, věřilo se, že potrvá delší dobu, za kterou se
$madnahradí i risiko i eventuelní ztráty, které při
tomto obchodování vzniknou.

Horečka vkladová, jak nejsprávněji bychom
mazvali shánění vkladů od některých peněžních ú
stavů, dostupovala již povážlivých rozěrů a ve
doucí banky české samy uznávaly, že bylo by to
finančnímu našemu hospodářství na škodu. Sjed
aány byly proto mezi všemi českými bankarni do
Body -vkladové, jichž je několik. Byly vždy upravo
vány dle oficielní sazby rakousko-uherské banky.
Dohoda bankovní měla omeziti konkurenci vklá

nost. Neseházelovšák těch. —a bylojich daleko
více — kteří nazprávy © zvyšování míryúreko
vé spěchali, aby vybrali ze spořitelen a záložen
své úspory a dali je tam, kde jim více nešly. ©

Ještě není skončena aféra se Záložním úvěr
ním ústavem a již opětně prolétla denními listy
zpráva,že ČeskásměnárníspolečnostMerkarv
Praze jest v komkursu. Společnost ta, jako celá řa
da jiných společností podobného rázu v Praze, na
bízela vkladatelům vysoký úrok — obyčejně
6%. K tomu ještě slibovala, že na konci roku bude
vypláceti bohatou superdividendu. S penězi takto
získanými spekulovala uvedená firma na burse.
Obchody bursovní, ději-H se opatrně a nenasta
nou-li obzvláštní případy ve světovém finančním
trhu, jsou výnosné; ačkoli naproti tomu mohou
býti utrpěny veliké ztráty; hodí se proto svojí

těžce hromadí. Jest velmí zajímavým, že u výše u
vedené firmy, která, mimochodem:řečeno, jest ma
jetkem jednotlivce pana Alfreda Gutha z Prahy,
ukládali své úspory právě lidé drobní, tedy nejpo

český klérus, který jest již tolik postižen událost
mi v Záložním úvěrním ústavu v Hradci Králové.
Obnos svěřených peněz tétoprivátní bankovní fir
měobnáší slušnou cifru skoro dva miliony korun
a jest skutečně pozoruhodnou důvěra, jakou má
venkovský vkladatel k. svému místnímu ústavu,
který vekmidobře zná a jak si cení bankéřskoufir
mu,onížsnadvíceneví,nežžeje v Prazea jest
v té neb oné ulici! Bylo to opětně vysoké zúroče
ní, které zlákalo mnohého k tomu, aby své úspo
ry „svěřil správě úplně neznámé, ač by třeba ji
nak svému bratrovi ani haléře nepůjčil. Máme je
:aom oprávněnou obavu, abychomse nedočetli o
úpadcíchvíce -takových bankéřskýchfirem.

Není tomu tak dávno, co v mnohých odbor
ných listech bylo upozorňováno na to, Že pouze
přiměřený.poměrům úrok jest bezpečnouzárukou
skutečně jistého uložení kapitátu. Dnes opakujeme
poznovu to, co dříve bylo řečenoa varujeme opět

| ně své čtenáře, aby. nesvěřovali peněz tam, kde
se jim nabízí velký, tak lákavý a přece tolik ne
bezpečný úrok. Doporučujeme také svým čtená
řům,aby se vždy o ústavu, nežli s ním vstoupído
obchodního spojení, řádně informovali a tak nej
spíše se uvarují škod, které jinak mohou vžník

nouti. —cký.

Družstevní knihku
pectvía nakladatelství
v MraticiKrálové (Adalbertinum)

vydalo
prodobu sv.Josefskou:

Modtitby k sv. Josefu, české
1 něm. 100 kusů za K 1-20.

Litanie k sv. Josefu, české I
něm. bez not 100kusů zaK 1:20.

Litanie k sv. Josefu, české s no
tami, nové zpracování 100 kusů
za K 1:50.

Ze dárek k svátku, k biřmování
a k jiným příležitostem doporučujeme velký
výběr modlitebních knížek, růženců, sošek,

- jemných obrázků atd.atd.

Politický přehled.
Komterence členů panské sněmovny konala se

5. t. m. ve Vídní za přítomnosti | ministerského
předsedy hr. Stiirgkha, ministrů bar. Engla, dra
Schustera a Zenkra. Členové panské sněmovny do
tazovali se v příčinš zajištění výživy. Ministři pro
hlásili, že se sice namnoze vedla zdlouhavá vy
jednávání, ježto tu je také třeba souhlasu Uher,
že se však nic nepromeškalo. Podle výsledků sou
pisupo 15. březnu definitivně stanoví se spotřeba.
Dle všeho maximální spotřeba mouky, udaná po
Sledním nařízením 7.2 kg měsíčně, bude snížena po
příkladu Německa asi na 6 kg. Zavedení poukázek
na .chléb a mouku lze v Rakousku co nejdříve. 0
čekávati. | Uherská vláda dá sice své přebytky
Předlitavsku, dříve však musí býti zabezpečena
výživa rakousko-uherské armády a potřebauher

který by nabídlivyšší sazbu,
mež jaká byla na konferenci: bankovní sjednána.

době uvědomělívkladatelé, kteří jakmile ob
zprávu, že ústav zvyšuje horentně rokov

Ozásluháchknížete Tbamao zemia stát při
náší vídeňská korespondence >Centrum« delší člá
nek. Čechy, tato klasická půda boje, jest dnes u
prostřed války stánkem klidné občanské práce,
společenského pořádku a lidumilného účinkování
a současně útočištěm uprchlíků z Haliče a Buko
viny. Vzorně plní své povinnosti česká vojska pro
císaře a říši a obětavě vykonávají občané vše, co

válkasseboupi Z o.
, .

mé zb 16 v Úsírety.
+ já.jen-nozištná láska k vlasti a nezviklateí
ná odilanost ke státu a panovnickému.doma ,žpůr
sobila, če kníže Thun setrval v nejtěžších dobádíh
na svém místě. „O

Nařízení uherského ministra vyučování. Uher
ský ministr vyučování vvdsl nové řiařízení sk
všechny školské úřady, v němžoznamuje,že pří
ště může se vyučovati ns nemaďarských eleres
tárníchškolách církevních a obecných nejen vI
a 2. třídě, ale i ve třetí až po šestou třídu a dáje
i v opakovací škole náboženství v nemaďarské le
či. V druhém nařízení, jež současně s tímto byle
také v úředním listě uveřejněno, dovoluje mi
nistr, že nemaďarské školy nohou všechny školské
tiskopisy, katalogy, oznámení, slovem | veškerou
korespondenci s místními úřady jak v maďarské,
tak | V nemaďarské řeči národnostní vésti, a tak
též se na příště dovoluje příjmení (křestní jméno)
žáků zapisovati do úředních listin a školských kníh
dle národnostního způsobu, t. j. slovensky, rumun
sky, německy atd. 1.

Krise v Řecku. Dvojí korunní rada, kónaně
předešlého lýdne za předsednictví krále Konstas
tina, nezjednala dostatečné jasno o tom, kterak še
Řecko hodlá zachovati v evropské válce. Jisto je,
že král Konstantin.chce, aby Řecko zůstalo věrne
dosavadní své neutralitě a nevměšovalo se do vál
ky. Proto také dosavadní ministerský předsedá
řecký Venizelos, nakloněný trojdohodě, proh
ve sněmovně, že vláda odstupuje, ježto král ne
schvaluje politiku vlády. Král pověřil Alexandra
Zaimise utvořením nové vlády, ale týž nepořídil,
proto vrátil králi svůj mandát k ustavení Kabinetu.
Nato Ounaris, bývalý ministr financí, převzal t
tvoření kabinetu s podmínkou,že po uplynutí jed
noho měsíce může sněmovm rozpustiti a vypsaší
nověvolby. :

" Postěry ve Španělsku Ministerstvo mělo v
Madridě poradu o opatřeních vzhledem k chystá
nému projevu v celém Španělsku následkem kri
se v potravinách. Ministři prohlásili veřejně, žé
zásoby obilí ckamžitě stačí potřebám země.. Mimo

P učihěny nabídky od Spojených Států a Argeňtiny. - .

Kulturní jiskry.
K relormě jazyka českého.Spisovatelé němečtí

vyzývají své krajany, aby ze své mluvy vylučo
vali cizá slova, která jsou pro zřetelné vyjádření
myšlenek zcela zbytečná. Zcela v pořádkn! Nf
to k přemýšlení © českém Parnasu, protože zvlá
ště v posledních dvaceti letech do naší mluvnické
galerie na přední místa postavena celá hejna cizích
slov prazbytečných. Mnozí spisovatelé snažili $e
totiž aspoň přeochotným omíláním:cizích slov do
kazovati, že se řadí k duchovní aristokracii. V do
bě, kdy si všecko dává rádo značku »lidovou«, po
hrdá se jazykem lidu zcela okázale. Právě v zemi,
která na výsost velebí zásluhy Husovy o zdoko
malení spisovné mluvy české, pěchují násilně cizá,
nesrozumitelná slova do své mluvy různí kandi
dáti nesmrtelnosti. Devadesát procent takových
významů vnuceno do českého slovníku z pouhého
nadutého rozmaru. Jak taková prakse jest nepři
rozená, patrno z toho, že i vzdělanec, který vy
studoval gymnasium, musí pilněužívati slovníku ci
zích slov, aby porozuměl čtenému. Vždyť sami
marniví povýšenci ještě do nedávna zase obráce
ně hledali ve slovnících, jak by český výraz »vhod
něji« nahradili slovem cizím. Takové pozérství či

jest. přinášenavšeobecná úcís

káží lidu ve vyšším vzdělání; prostému člověku
odnímá se zámyslně chut k četbě, poučující o po
jmech složitých. Vždyť i novinářská četba působí
pro náhrn cizích slov průměrnému občanu značné
obtíže.

Jest však ještě horším zjevem, Že za celé sta
ročeské, velice výstižné věty berou se náhradou
fráze, které jsou otrockým překladem vět cizoja
zyčných. To jest věru dokladem veliké myšlenko
vé lenosti. K tomu ještě připočtěre, že firmy čes
kých závodů se přímo hemží nadpisy francouzský
mi a jinými cizími. Není to zcela zřejmé pohrdání
jazykem českým? :

Cizím slovem chytře dovede maskovati vzdě
lanec nepřesnost svých pojmů; ale dovede pak 0
pravdu poučiti takovým způsobem čtenáře méně
vzdělaného?

A ještě jiná velice palčivá bolest, Tvoří se no
vá česká slova, nové českévěty, které nejsousice
papouškováním po cizině. ale jež zatlačují věty
staré, velice výrazné. Čím více se mluví o minulo-.
sti českého národa. tím méně čeští lidé do dějin
své vlasti a své řeči nahlížejí.Kdyby se opravdu
mnoho četlo o naší minulosti nikoři ze zábavných
románů, ale přímo z historických knih, pcznal by
se jasně obrovský poklad staročeského
vání. Seznalo by se, jak naši předkové v XIV.
XVI. stoleti dovedli pověděti mnoho daleko vý
stižněji, jadrněji než pokolení nynější. Jest příme
hříchem, jak netečně se chovánaše inteligence ke
spisům Wintrovým, Zíbrtovým atd. Tam se nalez
nou tak veliké řady pádných, přiléhavých -Úskřořpov

4“ .
NÝ M:



OV
.
"9 PLAO7000

telé české mimfoeti chvějí-se básní-aby někdy
užití výrazů »zastaralýche; to by nebylo moder
ní. Příležitostně poukážeme, jak forma staročeské
mluvy vysoce vyniká svou jadrností nad kosmopo

ní spočívá v tom, že jsou nynějšímu Čechu nej
větší dílem srozumitelna okamžitě.

Nakladatelská takiika, Českým vzduchem víří
mohonásobnou ozvěnou heslo Husovo, aby se po
znala a mluvila pravda. Tudíž ty kruhy, které
mají veliký vliv na podávání duševní stravy lidu
českému, jistě znají svou vetikou zodpovědnost.
Velice důležitý vliv na útvar přesvědčení širokých
davů mají historické romány. Srovnáme-li počet
čtenářů vážné dějepisné knihy k velikému množ
ství lidí hitajících tuctové historické romány, jeví
ae nám vědecká kniha odstrčenou.žebračkou. So

sti z úvah vážných historiků. Slyšíš-li trpké stesky
a >»jezovity«nebo nadšenou chválu na Tábory,
pátrej, odkud prameny citového rozrušení. Skoro
vždy shledáš, že sebral takový písmák své vědo
mosti vrománu.Pokusíš-lise dokazovati,že to
eelé >uvědomění« spočívá na osudných omylech,
edpoví ti čtenář hned: >Ale vždyť tam všecko po
věděnotak přirozeně, upřímně;ten románjest to
ik přesvědčivý. A což takový slavný spisovatel
nestudoval „pilně dějepisného materiálu? Ta slova
vroucího. vlastenectví, jdou .od srdce přímo k
srdci.« P

- Mluví se:o potřebě věcného nazírání, o pro
spěchu reálního, samostatného myšlent. Tu máte

svazky historických úvah pokrývají se prachem |
v knihovnách četně navštěvovaných. Historickou
čŘankou pro davy zůstává nadále román; čím jest
vněm děj spádnější, čím scény sensačnější, tím

horlivěji koluje z ruky do ruky. Tudíž k uvědomění.
volí se cesta nejpohodlnější,která zároveň lačné

mu zraku poskytujebojnostzábavy. o
„Proto také při volbě historických románů jest

potřebí zvláštní opatrnosti, V tom směru značný
kus práce ušlechtile pokrokové vykonali Winter,
Kolda Malinský, Jirásek a jiní, Romány Třebízské
ho částečně i u pokolení nýmějšího-jábu schopny
piniti kulturní úkol. Ale — historická věda zvláště
v období posledních dvaceti.let přetrhála celá přa
dena historických dohadů Třebízského. Dokázáno,
že charakteristika osob i celých stran (zvláště z
doby husitské) jest pochybena,třebaže měla ten
denci dobrou. [ tam, kde mluví spisovatel k chvá
fe-kruhů katolických, pohybuje se obyčejně na pů
dě velice nejisté; doplňuje mezery svých vědomo
stí velikou svou fantasií. Věty vkládané do úst 0
sobám z XV. a XVI věku mají na pohled ráz sta
ročeského vyjadřování. | Zatím však staročeský
sloh byl zcela jiný, jak se každý může lehce pře
svědčití přehlédnutím dvou tří historických prací
Wintrových, v nichž tolik staročeských rčení u

-loženo. Sám Winter na př. v historických povíd
kách kreslí své hrdiny plasticky, neukazuje pou
ze, Jak se representovali na veřejném kolbišti; do
vede představiti staročechy i v jejich domácím žu
panu, nezakrývá zrak před byrokratisnem veli
kého počtu našich předkův. Ale ve spisech Třebíz
ského leckde povaha prostředí se převrací na ru
by, což může srádno dokázati i takový čtenář hi
storických spisů, který není odbornou kapacitou.

Proto také sám tisk pokrokový — třebaže
jen stručně --- poukazoval na neudržitelnost důvě
ry v bohatou fantasii Třebízského. Ovšem vlaste
mecký svůj úkol spinity romány ideálního kněze
již dávno, ačkoli pochmurné (leckde pesimistické)
scenerie často způsobily v čtenáři spíše sklíče
nost než povzbuzení. Nyní přichází i »Právo Lidu«
se svými kritickémi poznámkami. Napsalo dne 7.
t m, že Třebízský měl hlubokou lásku k svému
národu a vřelé pochopení sociální, >ale jinak mu
scházelo téměř vše, čeho od historického romano
pisce žádáme: neměl klidu, který by zachránil je
ho vlasteneckou vášeň a soucit před sentimentální
přecitlivělostí, neměl smyslu pro tragickou dyna
miku dějin, takže při všem vřelém vlastenectví

-jsou jeho spisy souhrnem tragických osobních a
místních episod, neměl konečně nutné odborné eru
„dice (vzdělání), aniž dovedl uvést v soulad histo
rickou skutečnost se svou románovou fabulí (baj
kou). Neběželo mu o psychologickou pravdu tolik
jako d tendenční účinnost a ani ve svých nejvy
spělejších pracích nedosahuje úrovně, která by do

"volovala pasovati hona národního klasika .. . Po
| uvolnění jeholiterárního odkazu přispěchala | jiná
„nakladatelství, aby něco získata z oblíbenosti kle
"díniského kaplana. Původní nakladatel ovšem také

-'dejěnit-a tak nyní po řaděvydání drahých I laciných
:vychází Beneš Třebízský u tří nakladatelů najed
""gdou;vyčhází s'lustracemi | bez Hustrací, úplný |

Pe výboru, pro mládež 1pro dospělé . . . Je otáz
ka, je-li třeba popularisovat věčně jen sentimentál
ního Třebízského a nesnesl-li by český lid už vy

. datnějšídkeo Doh ..: Není nakladatele,který by nevěznil něktéréhozamřelého spisovate

nedostupny čtenáři; pokud neuplyne zákonných tři
čet lete. Právo- Lidu právem poukazuje na Velice

zarruoujicíexisfeačnípoměry dnišdvatěttžilek

druhé stránce provolání ke sbírkám pro žijící u
mělce a literáty? Věru těžko nepsati satyry. Dobrý

de nepřímo překážkou literárního rozvoje. Ale jak

telům důrazně: Dosti Třebízského! ©Ukažte svou
lásku k českému lidu a českým chaloupkám tím,
že Jim dáte do rukou lacino a pěkně vydané knihy
velikých mrtvých, kteří posud žijí v naší literatu
ře, tvoříce její: pevné pilíře. Ukažte svou úctu k

kritičtějších chvílích. Pomněte, že je veliká zodpo-
vědnost ve vašich rukou. Třebízského spisy vyko
nály své' poslání, nechte konečně mluviti k lidu ty,

rární minulost ustoupí literární. přítomnosti a bu

váme, že ty povídky Třebízského, které nehledájí

venkov věku nového, mají cenu trvalou. V tom

lovo velmi dobře.

sluhou dra J. Nováka vwnesenomnoho světla do
válečných událostí z let 1812—1814a do života
ženiálního vítěze nad francouzským despotou. Pol
nim maršálkem stal se Švarcenberk v 29 letech.
Napsal o ústupu Napoleonových vojů z nešťastné
výpravy do Ruska: »Rusovénepřipravili Napole
onovy porážky, ta se vyvinula sama z nesčetných

cího řízení toho neb onóho vojevůdce.«
Švarcenberk-v dobách důležitých opeřácíspá

val pouze 2-—3hodiny denně, což se často opako
valo několik dní po sobě. Každý podnik promýšlel
do všech podřobností. Byl velice rozvážný; usta

svedl bitvu.
© Jaký byl poměřknížete knáboženství? S pó

válečné učinily z racionalisty muže velice zbož
ného. Z ruskéhotažení- psal své zbožňované choti,

>Umímdobře chápati, jak lidé náboženšti při kaž
dé příležitosti své útočiště hledají v 'náboženštví;
má nábožnost jde k tobě . . .« Ale jak vlivém své
choti tak pozorováním světodějných událostí stal
se r. 1813 zaníceným křesťanem a modlil se k Bo
hu před každým. důležitým rozhodnutím. Koneč
nou porážku Napoleonovu prohlašoval za trest Bo
ží spravedlivosti.Věruvelikýto.muž —kterýdo
vedl ve chvílích veliké slávy přemoci sama sebe!
Jak lákavou mě! Švarcenbeřk příležitost k osobní
pýše, když se všech stran mu bylo gratulováno ja
ko osvoboditeli národův! Ale genius neutápěl stříz
Hivou rozvahu v sobělibosti, naopak pokorně dě
koval Bohu. - o

Vojevůdce po bitvě u Lipska děkoval českým
stavům za uvítání, počínaje slovy: »Jakživ jsem
byl hrd na to, že přináležím k chrabrým Čechům.c
Jak Čechové tak Němci považovali Švarcenberka
dle jeho počínání. za šlechtice českého.

armáda rakouská ze dvou třetin slovanská. Dů
stojnictvo a generalita skládaly se z příslušníků
všech národů rakouských. Z habsburských zemi
Čechy a Čechové dodali největší počet mužstva.
V celé spojenecké armádě, čítající úhrnem přes
361.000 mužů, by'o Slovanů asi 206.000,teďy o má
lo méně než tři pětiny veškeré moci. Němců z ně
mecké říše bylo asi 065.000.

Přípravy k oslavě Husově, Ctitelé Husovi přirozeně
1 v nynějším čaše. konají přípravy k širšímu uctění u
páleného mistra. »Neodvislé Listy« právě sdělují: »O
slava“ Husova v r. 1915 bude mit ráz asi jen výlučně

Hterárál. Tím větší význám bude míti to, co toho roku
bude pro české čtenáře o Husovi vydáno. Ústřední děl
nické knihkupectví a neklaďdatelství v Praze pochopilo
tu svůj úkol a připravuje několik publikací. Bude to
především »HHusovačítanka«, určená k hromadnému roz
šíření, kterou pořádá F. V. Krejčí. Říšský poslanec Fr.
Modráček píše historickou studií »Hus a jeho doba«,
ve které vystiženo bude socialistické stanovisko k hu
sitismu a Husovi. Pro nejmladší geneřaci vydána bude
knížka »Hus a naše děti«. Píše ji učitel Váctav Beneš
a lidský i myšlenkový význam Husův bude v ní vyložen
jednoduchým, populárním způsobem. Úkol těchto pu
blíkací je významný, bude to kulturní projev oměch vr
stev národa, kterých husitská tradice nejvíce se dotýká,
Slrokých vrstev lidových, iteré „myšlenkovou revolaci
XV. století nesli na svých bedrech. Zájem, který se k nim

obráti, je odůvodněný amy neopomenemeveřejnosti
vkrátké době sděřiti onich více. — Vpříštíchdnech
bude rozestin prospekt na díio »Mistr Jas Hus v životě
a památkách českého lidn«, vydané Českým Čtenářem.

ní, krásné, obsažné a pěkně vypravené prof. Kyselos.
Textovou část obstarávají prof. dr. Kamii Krofta, prol.

Se Český Čtenářodhodlává vydávati spis,

i ,

mo, poněvadž vlastně jde o publikaci vydanou v rámci

pobídkou' pro. katolické kruhy, aby zase podporovaly
a šířily tisku katolického o době husitské..Podřimovaí
se neuní ani nyní, zvláště když jini-tolik pracují!

. provádí abeol.c. k. odborné školy
ae k umělecko-průmyslovéškoly

Za válečného ruchu. :
Barberství »osvoboditelů«. Již dlouhý čas bylo

marně bojováno:proti plytkému národnostnámu ro

zmámené hlavy ze snů o-větší sblížení těch Slova
nů, jichž zájmy. se rozbíhají k pólům zcela opač
ným. Nyní vůdcovéruské armády daji zřotelné po
učení, jak bleděti na jejich »osvoboditelskouc Čin

nost. E o a
"- Dle naukyvšech vyzmáníkřesťanských.jest

naším bližníní každý člověk. :Jest nám dovolena
brániti se proti nespravečdiivýmútočníkům, alo ne
křesťanským barbarstvím jest krutě a mstivě pro

aby tito vlastní krev cedifštam, kde vojenská síla
nestačí. .... . i i «

(7.Tne.9.:4..m. došlaz. tiskovéhostanu úřední

zpráva: »Dnňesodpoledne objevilk: před opevněnou posicí našeho vojska severně od Nádvorné
ruský parlamentář, kteřý oznamoval: Na rozkaz
ruského velitele bude zítra as' 1500židovských ro
din, které byly dnes u Kamiony 'a Tysmeničan
shromážděny, odvedeno přes ruské posice k ra
kouským poslcím. Poněvadžtyto židovské rodiny
mají strach, že na ně Rakušané budoustříleti, při
chází parlamentář, aby to oznámil. — Tímto ne:
slýchaně brutálním jednáním zamýšlí nepřítel -o
tom nelze pochybovat, učiniti si z tisíců nekom
batantů, jež sám připravil o přístřeší a chléb, stá
do, které by mu bylo štítem, a. jež by. hnal před
sebou, aby. za jeho zády se přiblížiti mohl bez ne
bezpečenství pro sebe k našim posicím. Provede
ní tohoto ohavného zámění který je jistě hanbou
století, musí býti z důvodů vojenských zmařena,
i když cítíme co nejvíce s ubohými oběťmi barbar
ské zlovůle nepřítele. Prostor před našimi opevně
nými posicemi musí býti totiž, poněvadž nepřítel
nepožádal o příměří za tím účelem, aby židovské
rodiny mohl k nám dopraviti, a také ani by k tom
cíli příměří nemohlo býti povoleno, vystaven bez
podmínečně naší palbě při každém blížení se nepří
tele. Proto dostal ruský velitel tuto písemnou od
pověď: »Nelze připustit aby nepřítel překročí
naši linii, a nejen nepřítel, nýbrž žádný tak učinit
nesmí. Prostor před našimi poskcemi musí býti vy
staven naší patbě. Proto žádám, abyste o tom vy
rozuměl židovské rodiny v Kamioně a Tysnění
čanech shromážděné, a připomínám, že zodpověd.
nost za zamýšlené nelidské jednání, hnáti tisíce ne
vinných obyvatel proti našim posicím;spadá. jen na
ruského velitele. kýerý vydal tento barbarský rcz
kaz na výsměch válečných zvyklostí, a to tím ví:
ce, poněvadž není záruky, že tito ubozí bezbranní
obyvatelé by nekryli postup nepřítele proti nám
Postarám se « to. aby jednání ruského velitele po
staveno bylo před soud celého světa.«

Bezcitné jednání ruského důstojnictva mus
odsouditi i každý poctivý Rus, ba i každý charak.
terní pohan. Za takové jednání neodsuzujeme sa
mého ruského lidu; již proto ne, že ruští mužíc
válce nechtěli, toužíce, aby sl zahojili rány stržení
ve válce rusko-japonské. Ale rafinovanou bezch.
nost vysokých ruských intrikánů nutno odsoudit
se vší přísností. Tento dokument vůdcovské »hu
manity« zůstane povždy černou skvrnou v ději
nách rnského válečnictví. Mhrví-li tací despotové (
akci >osvobozovací«, lhou křiklavě, ——

Založení odbočky Stříbrného kříže vHradci Král
Ustavulicí valná hramada odbočky Stříbrného kříže :
Hradci! Králové, odbývána dne 7. března L r. za velm
hojné účasti členstva v zasedací síni městské spofitelny
kamž se dostavili zejména J. Excellence pao biskup Dou
brava, místodržitelský rada Smutný s c. k. okresnin
komisařem 'dremn. PFledlerem, starosta obce dr. Ulrich

náměstek Rusa, dvorní rada z Isakoviczů, zástupcoví
vys. klerua obcí| okresníchvýborůatd. atd. Kdyžby
komisař?dr. Pledler, který Tíd' přípravné práce vy
světlil účel spolkua jeho organišatí, promlavit J. Excel
keacepad biskup,jskož | p. c. k. mistodržitolskýrada
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Průběh války.
Bojiště východní, V jihovýchodní Haliči, jižně

od Dněstru, pokusili se Rusové o průlom rakouské
fronty a to od Ottyme na Kolomyi. (Ottynia, okres
ní město asi o 5000obyv., leží asi:25.km na severo
západ od Kolomyje a asi 22 km na severovýchod
od Nádvorné). Boje ty trvaly několik dní, ale Ru
sové byli na konec odraženi, ač dostali posily. Ru
ský pokus o průlom se nezdařil, bitva však u Dně
stru trvá dále. — Na karpatské frontě přes 400 km
dlouhé nyní boje trochu polevily. Rakouské voj
sko měla úspěch hlavně u Vyškova, kde
se Zmocnilo'jednoho návrší a uhájilo ho proti rus
kým protiútokům, Vedle toho zatlačeni byli Rusové
na celé frontě severně od průsmyku užockého a v
údolí oporském zajato na 1000 nepřátel, na silnici
Cisna-Baligrod učinili naši průlom do ruské fronty.
V Karpatech jsou Rusové vytlačeni ze všech prů
smyků. — Rakouská správa v částech Polska námi
obsazeného všude zavedla polštinu jako úplně rov
noprávnou s ruštinou. Rakouskou správu převzali
soudní a policejní úředníci z Haliče. — Na frontě v
ruském Polsku u Sulejova a u Lopušna odraženy ú

Polsku bojuje se již mnoho dní na obou březích ře
ky Ořice, která jako přítok Narevu teče od severu
na jih mezi městy Prasznyszem a Ostrolenkou. I
tentokráte byli tam Rusové všady odraženi, zejmé
na však u vesnice Jednorožce, která leží přímo na
Ořici, 2000 ruských zajatců zůstalo tu v rukou
Němců. Z bojů jižně od Visly není nic nového.

Bojiště západní. V Champagni a v Argonnách
jsou boje v proudu. V nejjižnější části západní
fronty, ve Vogesách, bojovalo se jednak na fran
couzské půdě, jednak na pědě německé v jižním

odYpern, dostala se do rukou německých.
(Turecká válka. Turecké zprávy prohlašují, že

bombardováním dardanelských tvrzí po 25 dní
nedocíleno žádného výsledku. Naopak od počátku
bombardování Dardanel bylo poškozéno 8 nepřátel
ských obrněnců. Dle zpráv řeckých byly anglické
zprávy o první době bombardování Dardanel vy
počítány přímo na oklamání veřejnosti. Nyní se
anglofrancouzské loďstvo přesvědčeno, že námořní
akce proti Dardanelám bez současné úspěšné akce
pozemní je beznadějna. Jestliže dosud trvá ostřelo
vání, pak to znamená jen pokus zaměstnávat turec
ká vojska u Dardanel, aby případně na jiných mí
stech mohla býti vyloděna pozemní armáda anglo
francouzská,

Na moři. Počet anglických parníků, torpedo
vaných německými ponornými čluny, vzrůstá dále.
Dosud však Angličané nesdělil, co míní podnik
nouti proti německé blokádě. Pouze oznamují opat
ření, která mají začíti příštím týdnegi, aby se za
bránilo vývozu nebo dovozu zboží do Německa.

Vojenskýřáddoby Rudolfovy.
Nejvyšší hejtman polního lidu českého Petr

Vok z Rožmberka vydal r. 1594 práva a nařízení
lidu vojenskému, která poskytují vděčnou látku k

V Hradci Králové, dhe 19. března 1915.

srovnání s vojenskýmifády
ropských.

První artikul žádal: »>Majítíž střelci předkem
J. M. C. jakožto králi českému, pánu našemu nej
milostivějšímu, nicménějt i nejvyššímu, ode všech
tří stavův království českého vystavenému, tudy“
i hejímanům i úředníkům, pod kterýchžto správou
kterýkoli praporec náležeti bude, přísahu učiniti,
že po všecky časy ... se věrně zachovati chtějí,
žádných výbojů, rocení... pod skutečným na
hrdle trestáním se nedopouštějíce.

Kolikrátekoliv k službě Boží anebo na kázání
slova Božího bubnováno a věděti dáváno bude,
aby se k poslouchání slova Bežího a ke všem sva
tostem najíti dali. T

Jestliže kdo v čas kázánía služeb Božích neb
v nějakém kvasu a ceoňu, podezřelých, nenáleži
tých místech postižen by byl, takového moc má
profous dáti vzíti a v želézech ukovati a podle u
znání nejvyššího trestatl dáti Nemá také se v čas
kázání a služeb Božích činění žádné vío, pivo na
čínati a dávářio býti. :

Kostelům, klásterům, školám a těn: podobným |
místům nemá v ničemž uškozeno býti žádným způ
sobem pod pokutou hrdla trestání.

Jestliže by kdo z ležení utekl, anebo bez od
puštění a pasportu od houfu zběhl a pryč odtáhl,
takový každý má hned bez ortelování a práva ro
zeznání na hrdle trestán býti.

Také žádný knecht nebo pěší, když táhnou,
nemá z glidu (řady) a ordunku vycházeti bez hod
né příčiny.

Kteříž by (z nepřátél) se poddávali, mají pří
svém žoldu a bezpečenství zachování býti a proti
nim nic dále bez vědonýí a povolení nejvyššího,
anebo kdo by na místě jeho sobě poručeného měl,
nic bráti, a to vše pod ztracením hrdla.

Kde Salua Ouardia přibita jest, tu nemá žádný
nic bráti, plundrovati, škoditi pod ztracením hrdla.

V bitvách, v šturmích a pří dobývání pevností
žádný nic plundrovati a jakého zboží ujímati a do
týkati nemá, leč prvé pevnost a ten plac dobyt
bude.

Žádný také nemá jiného z ležení pro kořist
anebo co jiného Šez vůle a vědomí hejtmana vysí
lati aneb vycházeti, ani přes noc od svého prapor
ce zůstávati pod hrdlem ztracení a dalšího uznání
nejvyššího,

Jestliže by jeden nebo více utíkání začali, teh
dy nejbližší nebo první má hned do tolto nebo těch
bůsti a bíti; a jestliže by ten, který by to utíkání
začal, tu zabit byl, ten, který by jsa nad nim, ho
zavraždil, má za to obzvláštní daňk (odměnu) ve
liký a pochvalu vzíti.

Jestliže by pak jeden utekl, má ten hejtmanům
oznámen býti. Pakli by dosažen býti nemohl, za
zjevného šelmu a zrádce držán a udělán býti má.

Nemá také žádný s trubači a bubeníky v le
žení ani v obsazení v žádné promlouvání se dá
vati, žádných listův do nepřátelského ležení psáti
anebo poselství činiti, a také od nepřítele žádných

moderních armád ev
Žádný nemá od nepřátel anebo jeho náležejí

cích, buď muž nebo žena, mladý i starý skrze
vartu z ležení ani do ležení puštěn býti.

Jestliže by jeden k druhému jaké staré záští
měl, má každý v tom chvalitebném vojenském le
žení to z sebe vypustiti a se nemstiti.

Nemá žádný v nebezpečných místech, zvláště
když varta osazena jest, v noci stříleti, buď v le
žení neb v městech neb zámku, z čehož by škoda
pojíti mohla, pod hrdlem ztracení.

Nemá žádný na místě svém na vartu jiného
stavěti bez vůle svého hejtmana a vědomí pod
skutečným trestáním nejvyššího.

Má také jedenkaždý na své heslo, které jemu
každého času dáváno bude, dobrou pamět míti.
Neb který by heslo zapomenul a v nepravní hesla
shledán byl, ten má před právo Postaven, na po
ctivosti i na hrdle trestán býti,

Nemá žádný. v zemi přátelské a v zemích J.
M. C. v tažení i ležení jinému mocí bráti a za to
neplatiti a na chudé lidi nevycházeti a jich neplund
rovati; ale jeden každý hospodáři svému, u které
hož v městě nebo v městečku každého času ležeti
bude, náležitě platiti a jeho spokojovati, Když se
profant (spíže) do ležení přiveze, nemá přesazen
býti ani ponejprv ani potom; a také než se do le
žení přiveze, hned od toho psáno býti má spolčení,
jakž dáváno (rozdělováno) býti má, Také žádný
ven před ležení běhati a profant skupovati nemá,
jediné na svobodném placu a trhu má se do ležení
vézti; a jeden každý čekati povinen jest, až se u-
sadí, a to pod pokutou hrdla zbavení.

Nemá také žádný pod dva hejtmany se zapiso
vati dáti nebo dvakráte mustrovati, ani žádný pod
jménem jiného pocházeti, za jiného připovídati,
zbroje a zbraně své pryč půjčovati

Co by jízdných a pěšich pospolu bylo v jednom
ležení, mají pěší jim slušně ustoupiti, aby koně své
postaviti mohli.

Nemá také žádný mlýnům, pecem a cožkoli k
potřebě slouží, škoditi, buďto mezi přáteli nebo ne

přáteli. ,
Také nemá žádný bez zvláštního poručení nej

vyššího žádných ohňův klásti ani v leženípáliti
pod ztracením hrdla.

Jedenkaždý má se také uvarovati všelijakého
připíjení, přílišného ožralství, a jeden druhého k
tomu nutiti nemá; kdyby jeden druhého podnapi
lým způsobem spral anebo něco nenáležitého vzal,
má tak dobře jako by střízlivý byl, a přísněji dvoj
násobně trestán býti.

Zvláště každý má se před opilstvím šetřiti,
když na vartu jíti má. A kdyby na vartě opilý na
lezen byl, takže by jí náležitě podle potřeby o
patřiti nemohl, takový má hned do želez ukován a
podle uznání nejvyššího trestán býti.

Nemá žádný žádného lerma (poĎlašného zna
mení) dělati bez vědomí hejtmana, leč by potřeba
ukazovala; a jestliže by lermo udeřeno bylo, má
každý na tom place se dáti najíti,

Nemá žádný dr "jeho nadělanou kořist
ani jinak bráti, Ne

Nemá žádný nazaďžástávati, leč by nedostat
přijímati bez poručení nejvyššího pod hrdlem ztra
cení, : kem obtížen byl a od hejtmana svého dovoleníměl.«
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V 54 článcích na přestupky shora uvedené i
jiné většinou jest určen trest smrti, | tehdejší
vrchní komandanti byli si dobře vědomi, jak musí
býti vojsko přísně ukázněné, má-li míti naději na
vítězství.
-——
——

Politický přehled.
Terstskému mistodržiteli, bar. Friesovi,

představují se zástupoové stran z celého PH.
moří, přednášejíce svá přání. Místodržitel u:
jišťuje všechny, že dal již úředníkům pokyn,
aby byli naprosto nestranní ke všemu obyvatel
stvu a vyřizovali rychle jeho podání. Bar. Fries
Skene na chorvatský pozdrav zástupců chor
vatsko-slovinského klubu na sněmě istrijském
odpověděl česky a podotknul, že dobře rozuměl
každému slovu chorvatské řečí.

Rišský sněm německý sešel se 10.března
k poradámo říšském rozpočtu. Říšský tajemník

pokladu žádá řěský sněm, aby k povoleným
iž úvěrům dvakráte 5 miliard povolil další vá

"fešný úvěr 10 miliard. Dále praví, že Němci
vidí ve váloe nejtěžší, avšak také nejvíce po
vznášející zkoušku, jakou osud nějakému ná
rodu ukládá, zkoušku, která vyvolává všechny
morální, intelektuelní a materielní síly národa

*a do krajnosti je napíná. Spojenecké vlády (ra
kouská a německá) jsou přesvědčeny, že tou
dobou mohou upustit od vybírání válečných
daní. Pro bilancování války musí tudíž býti ná
klady hrazeny výhradně výpůjčkami anebo vy
dáváním bankovek, nebo samých papírových
peněz. — Státní sekretář Delbrůck prohlašuje,
Že teprve po válce bude možno ohlížeti se po
nové orientaci ve. vnitřní politice říše, ale

kud se bojuje proti mocným nepřátelům,
est poukazem politické moudrosti vyhýbatí se

všemu, co bylo by s to tříštiti jednomyslnost
a.
V italské sněmovně za projednávání o

snovy zákona o hospodářské a vojenské obraně
pravil ministr spravedlnosti, že tento zákon ne
má ráz opatření mimořádného, neboť skutečně
jsou v jiných zemích podobná opatření. Před
seda ministerstva Salandra prohlásil, že nepova
žeje za nutno odpovídati na poznámky několika
řečníků o otázkách mezinárodních aže se ome
suje na to, potvrdit dřívější prohlášení, nic naÁMOS, 77
> Feuilleton.

yl

Představovati si Napoleona jako velikého dobro
druha, který »mět štěstí«, který dospěl na výši situace

pouze odvahou své bezmezné ctižádosti, jest velikým
omylem. Domnívati se. že neznámý důstojníček jednoho
dme »vzal si do hlavy« státi se pámem země, že sou
střeďoval své myšlenky a kafkalace od té doby jedině
k tomuto vysněnému cíli, že v sázku dal i Život, zna
menalo by připisovati tomuto důstojníčkovi ne bezmez
nou ctižádost, nýbrž chorobné myšlenky.

Pravda je zcela jednoduchá: Napoleon zamjal první

místo, poněvadž on sám byl ve Fraacii jediným sehop

posadily snad svého miláčka na uprázdněný zlatý trůn,
nýbrž rozpoutané živty bezradmých časů byty jim %
mým do přirozených mezí uvedeny a pouze jeho pevBá
reka dovedla obrozený život veřejný | dále zdravým
směrem říditi. ,

Této pevněa schopné ruce věnujeArthur- Lévy
v kmíze »Napoléon imtime< celou poslední kapitolu. Své

sebopnosti důkaz překvapujícím způsobem podat Napo
Jeo» ujav se 7. 1796svěleného velení nad asmádou v
Jtadii. Stal se v 27. roce svého věku »général en chel«.

Apmáda byla vsbohám.sisuz. Bez chlabe.bas, Datěz,
bas šale nodbaví, ktemuř obůiščdte nopěitežma A -víihot

nich neměně; ministerstvo nepotřebuje nového
vota důvěry, protože mu byla několikráte sně
movnou vyslovena důvěra.

Nová vláda v Řecku s Gunarisem v čele
prohlásila, že Řecko po svých vítězných vál
kách potřebuje nutného klidu, aby mohlo pra
covati na rozkvětu země. Neutralita jest od po
čátku evropské krise příkazem pro Řecko. Býv.
minist. předseda Venizelos byl prý propuštěn
králem v úplné nemilosti. Potvrzuje se, že Veni
zelos učinil vůči trojdohodě závazné prohlášení,
nemaje souhlasu ani králova, ani svých mini
sterských kolegů.

aponsko-čínský spor prý se smírně
ekoněf. Naproti tomu japonské požadavky v Číně

Rusko proto již podniklo příslušné kroky vTo
kiu. A také napětí mezi Spojenými Státy seve
roamerickými stran požadavků japonských te
zhoršilo. m

Práce pro katolické
dělnictvo.

Dne 5. dubna koná se mimořádná ústřední valná
hromáda Všeodborového sdružení křesťanského
dělnictva pro království české.

Ústředí podává zprávu „co organisace vykona
la i za doby zvláště kritické pro dělnictvo strá
dající.

Po vypuknutí války začala veliká nezaměst
nanost, tak že bylo raděno, aby Sdružení svou čin
nost zastavilo až do okamžiku, kdy bude uzavřen
mír. Ale funkcionáři zachovali chladnou rozvahu,
zařídili výplatní lhůtu podpor dle stávajících okol
ností a zasílali podpory členstvu dále. Podpora
úmrtní, která na čas zastavena, *byla obnovena
ihned, když tíseň nezaměstnanosti znáčně po
volila.

Podpora v nemoci pohybovala se podstatněv
obvyklých koleřích jako v letech | předchozích.
Celkem za rok 1914 podporováno nemocných 938
(podporovaných dní bylo 9993), nezaměstnaných
679 (podporovaných dní 6963), na stěhování udě
leno podpor 6, podpor úmrtních bylo 21, mimořád
ných 27.

Pokladní zpráva v rubrice příjmů uvádí: Pří
jen na zápisném 606 K, členské příspěvky 19.271

ve stavu ještě smutnějšíu, neboť nemůže ubohému voj
sku ničím přispěti. Pro bývalého důstojníka dělostřelec
kého ve Valence není tentokritický stav novým problé
mem. Jako tehdáž-4 hubeněho žoldu podporoval | ještě
svou matku a rodinu ma Korsice, uplatňuje i zde tyto své
zásady. Vychází < předpokladu, že země, na níž člověk
stojí, má ho také uživiti; nechce od vlasti ničeho poža
dovatl nýbrž jí samé přispěti ku pomoci: Dne 21. břez
na odchází Napoleon z Paříže k armádě do Italie, 27.
března vydává již první proklamaci z Nizzy k svému
vojsku: »Vojíni. jste nazí a trpite hlad. Vláda je mnoho
dlužna vám, nemůže však nic poskytnouti. Vaše trpěli
vost a vytrvalost, kterou jevíte uprostřed těchto hor,
je obdivuhodna. avšak neskytá žádnou slávu. Povedu
vás do nejůrodnějších rovin světa. tam naleznete čest,
slávu a bohatství. Vojini, nedostává se vám snad stateč
nosti?«.

S nadšením poslouchali vojáci tuto řeč, tak ještě k
nim žádný generát nemhrvil, Naděje zagudia dosovední
bezradnost. Jě 11. dubna u Monirnette dibývá vojsko
pod Napoleonemprvníhovítězství tá dabua u Miilesi
ma. 16. u Dego. Smutné, poměry nabývaly tak nejpříz
nivějšího obratu. .

Tyto i další zprávy o vítězném postupu čťou se ny
ní velmi! pohodlně a lehce, neboť zraku unjká ohromná
práce, která celé reorganisaci armády předcházela. Me
bylo kázně, nebylo správy, nebylo pořádku. Tuto práci
maasl vykonati Napelena sásm.Sišllnie si: -Nonám je

K 21 h, předplatné na »Práci« 275 K 82 h, dary
107 K 18h, tiskopisy, agitační fond 13 K 50 h, stáv
kový fond 60 K 44 h, úroky 19 K 64h, vrácené pod
pory 183 K 50 h, různé 1384 K 08 h; úhrnem 22.001
K 07 h. — Vydání za týž rok 1914: Podpory ne
zaměstnaným 5192 K 34 h, nemocným 6873 K 60)h,
mimořádné 152-K, stěhovací 29 K, právní ochrana
a pohřebné 568 K 30h, Za časopis »Práci« tiskárně
1345 K 84 h, expedici 363 K 70 h. Tiskopisy 292 K
90 h, služné a agitace 2805 K 97 h, správní výlohy
1164 K 61 h, různé 2673 K; úhrnem 21.461 K 4 h.

Sbírky ve prospěch nezaměstnaných vynesly
326 K. R. 1914 žádáno od 74 zaměstnavatelů 130
dělníkův a 48 učňů. Poptávek dělníků po místech
bylo 166 a učňů 32. Zaopatřena byla práce 88 děl
níkům a 23 učňům.

Do měsíce července bylo 185 odboček a skupin.
Od srpna přirozeně některé z nich zastavily čin
nost. Naše organisace dělnická zasáhla do stávky
kameníků na Skutečsku. Vynaloženo obětavě mno
ho, ale členstvo zvítězilo zvýšením mzdy jen o
malé procento. Právní porada udělena členstvu
28krát. Žalob bylo 11, z nichž 8 na úrazovou po
jišťovnu.

Ovšem nyní jest potřebí zvýšené energie ne
toliko v ústředí a v odbočkách, ale i jinde. Jestliže.
pracují výboři obětavě, zdarma a vytrvale, činí
tak zajisté za účelem šlechetným. Proto zaslouží
Sdružení podpory ode všech katolíků opravdu u
vědomělých, kteří pochopují příkaz lásky k chuďa
sům a vážnost doby.

Různí lidé chopili se všemi desíti otázky děl
nické k vůli šíření protikatolických hesel; přilákal
Pod své prapory veliké masy drobného lidu pře
mrštěnými sliby, pochlebenstvím, obrovitou agi
tací. Takové úkazy nesmí provázeti lhostejným 0
kem katolík, který pevně věří, že každá nesmrtel
ná duše má cenu nesmírnou. Jestliže celé řady mi
sionářů vydávají se obětavě do nehostinných le
sůúv a močálů, aby zachránily pro spásu duše zu
božených divochů, tím větší povinnost katolíkům
nastává, aby ©morálně a hmotně podporovali ty
nuzné lidi, kteří žijí v jejich okolí a kteří nadto
svou prací přispívají k blahobytu jiných stavů. —
Vždyť taková podpůrná akce jest daleko pohodil
nější, než hledat příležitost k samaritánství až ně
kde za oceánem. Blahoslavení milosrdní, neboť oni
milosrdenství dojdou!

Přirozeně nynější obtížná doba zvyšuje- poža
davky, vyžadíje neúmornou píli, aby organisace

K
Dne 26. dubna píše direktorlu: »Tato krásná země po
skytne nám. znamenitcu pomoc; jediná provincie man
tovská zaplatí millon kontribuce; čím více lidí mně po
šlete, tím snáze jz uživím.« Dne 1. června posílá do Pa
Pže dva miliony ve zlatě. Takovéto zprávy zněly ne
ustále z Italie. Když toto první italské tažení skončilo
(17. Hina 1797). Napolčon odměněn vavříny za obrovskou ©
práci svou, vraci se do Paříže. Zde je hrdinou dne, 0

dychti spatřit malého generála. »Ah«, odmítá Napoleoa
tuto přízeň, »lid by se ke mně také stejně dra!, kdybych
měl být veden na popraviště!«

Napoleonova energie, timto prvním tažením rozpla
meněná, již neuliaslná. Jak činným byl jako geheral en
chef, zůstává již pro vždycky. Když po 2 letech stává se
prvním konsulem, vystanec pruský referuje svému králi:
»S velkou chválou mluví se po celé Francii o energii a
řízení prvního kensula. Dovedl učiniti se milovaným a
respektovaným. Veškerá reztříitěnost vymizela a všech
my autority směřají k jedzuma olH. totiž upevniti vláda.
Všechny tyto zdárné výsledky posilují jej v jeho čínmo
sti. Ať fako generál, jako veřitel armády, konsul nebo

stoupá. A nespokojuje se snad přehledem ve hrubých
rysech, zachází do všech maličkostí. Sám praví o sobilř:
Niémeniveválou,ce-baknedovedí.Neni-uftoko,káb
by dělal prach pro děla, dovedu jej složitl; je-X potřebí.
napiteit.děje,dovedu-je.ujíll; padrobnontimenémsa,dt
vuejevypravovati:—+0věk, dřPoutydeCha



tolik záslužná vyšla z vlnobití bez poruchy. Je-li
většina mužského členstva a zvláště funkcionářův
odboček na poli válečném, přirozeně jest potřebí,

aby prořídlé řady těch, kteří doma zůstali, Jalezly
náhradou podporu a povzbuzení od katolíků jiných.
Pracujme, pokud. jest čas, protože funkcionáři ji
ných stran rozvinují velikou činnost dále, konajíce

kojnějším. o
Právě křesťanská solidarita dlé výkladu apo

štpiského stolce vyžaduje, aby katolíci všech ob
čanských-stran podporovali v době krise svorně
souvěrce té společenské třídy, která trpí nedo

-statek.
Nechť tedy velká doba nalezne české katolí

ky dobře připravené! Přistupujte za přispívající
členy, poučujte dělnictvo o výhodách naší organi
sace, ujímejte se odboček a skupin osiřelých! Děl
nictvo upřímné lidumilnosti porožumí a naše šiky
se rozhojní a upevní!
me—— NÍ

Za válečného ruchu.
Náboženské poměry bojujících -států.

Evropa má 'dle náboženské statistiky 164 mil.
katolíků, 96 mil. evangelíků, 85 mil. pravoslav
ných, 66 mil. israslitů a 6 mil. mohamedánů
v 26 státech. Ze států těchto stojí proti isobě
osm, a to největší: Anglie: 283mil. protestantů
(církve episk. met., prot.) a 15 mil. katolíků.
Rusko: 87 mil. pravoslavných, 11 mil. katolíků,
6 mil. evangelíků, 13 mil. mohamedánů, 5 mil.
ieraelitů. Francie: 38 mil. katolíků, 662.000 pro
testantů, 100.000 israelitů. Srbsko: 45 mil. pra
voslavných. Černá Hora: půl mil. pravoslavných.
Na druhé straně: Rak.-Uhersko: 34 mil. katolíků,

-4 mil. evangelíků a 05 mil. pravoslavných. Ně
mecko: 44 mil. evangelíků a 20 mil. katolíků.
Stojí tudíž proti sobě v Evropě 92 mil. pravo
slavných, 29 mil. evangelíků a 606 mi'. kato
Mků proti 54 mil. katolíků, 485 mil, protestantů
a půl mil. pravoslavných.

Vojna v příslovích. (Ze sbírky Fr. L.
Čelakovského »Mudrosloví slovanského národu
v příslovích«.) Vojna pro jednoho kojná, pro
druhého chrt, pro třetího amrt. — Vojnou jeden
zbohatne a sto jiných schudne. — I v dobré
vojně chleba se nedostává. — 

— Kde ostřím hrají, smrt vede
k tanci. — Vojna se dá dobře alyšeti, ale těžko
viděti. — V bitvě ku předu nevybíhej, ani po
zadu nezůstávej. — Kdo chodí v zápasy, neplač
o vlasy. — Vůdcem vojsko stojí a vůz musí
za vojí. — Lepší stádo jelenův pod vůdcem
lvem, nežli houfy lvů pod vůdcem jelenem. —
Kůň vášnivý, zbraň tupá, ručnice netrefná zle
poslouží na vojně. — Kdo bývá na koni, bývé
i pod koněm. — Ve válce štěstí největší díl

mívá. — Kdo chce pokoji, hotov se k boji. —
Dej Bože dobrou zbraň míti a nikdy jí nepo
třebovati. — Kdo meč drží, pokoj udrží. —- Ten
neví, jak milý jest pokoj, kdo nezakusil vojny.
— Vojna slavná lepšínež hanebný pokoj.

Používání vojínů pro jarní práce. K opatřová
ní prací pro jarní osévání mohou býti k dožádání
politických úřadů dle přípustnosti pohotového
mužstva pracovní oddíly v počtu 20 mužů k jed
notlivým obcím aneb k jednotlivým majitelům ho
spodářství komandovány. Žádosti o přidělení tako
vých pracovních oddílůbuďtež zaměstnavateli pro
střednictvím politických okresních úřadů předlože
ny nejbližšímu vojenskému velitelství. Mužstva, jež
mají býti obcím aneb jednotlivým majitelům přidě
lena, budou pod velením poddůstojníka v pracov
ních oddílech po 20 mužích seřaděna. Nejvyšší doba
takového přidělení činí 14 dní. Mužstvům pracov
ních oddílů ponechají se jejich požitky. Ubytová

(O
bilon, »mnoho-li času potřebí krejčímu ušlti šat, koláři

zhotovití kola a podstavec pro dělo.« Nic fepřehlédne.
»Chléb je špatný«, plše intenďantuře, »maso platíte po
10 sous sprostředkovatelítm, kdežto každý řezník prodá
vá je po osmi... .- Tato důkladnost vyplývala ovšem
z jeho dokonalého vojenského vychování, ale on uplat
ňoval ji v jednání vůbec i jako chef vlády.

Předkládal-li se prvnímu konsulu nějaký zákon; vy
právi Roederer, bylyotázky: Je tento návrh zákona. ú
plný? Pro všechnypřípady? Proč jste se tím nezabý
vak? Atd. »Žádám,občane mínistře<, píše Napoleon mi

pistru vnitra, »abystemně každého večera o 10. hodině
zasítal zprávu. obsahujíci rozbor vaší Korespondence s

ústředními správami a komisaři vládními. Učinite tři
oddíly: v prvním budou jména départementův a komí

sařův ústředních, v druhém zprávy o udržování a da
mich, v třetím zprávy policejní.« Ve dne chef vlády ne
měl k tomu času, neboť audience diplomatické, soukro
mé, korespondence, representace oficielní a věci podob
né všechen čas zaberou. Často opět večer bylo potřebí
konati porady ministrůva když všichni jsou již unaveni,
Napoleon volá: »Vzhůru, vzhůru, občané ministři, jsou
teprve dvět hodiny ráno, je potřebí zasloužit) sí plat,
který nám národ dávý!« : !

A když jeho matka obávajíc se o zdraví jeho prosí
ogobatho lékaře Corvisarta, aby zagověděl Napoleonovi
práci za noci, di Napoleon svéma bratru Lociánovi: »U
boký Corvisart! Opskova) stáje totéž, ale dokázal jsem

| ma, Že dvě a dvějsou čtyry aZe je potřebípomžítiku
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ní a stravování náleží obci, pokud se týče jednot
livému inajiteli, jimž dotyčný pracovní oddíl byl
přikázán. Obnos za to vypadající, jehož výší sta
noví politický okresní úřad, bude zapravován ve
litelem pracovního oddílu z peněz na stravné u ně
ho v opatrování se nalézajících. Vybývající snad
zbytek z těchto peněz přichází mužstvu k dobru.
Dále má každý muž pracovního oddílu a to také
tyto vedoucí poddůstojník nárok na pracovní pří
platek, odpovídající denní mzdě v místě obvyklé,
kterýžto příplatek jest zaměstnavateli příplatiti.

Udělení dovolené na dobu jarního setí naruko
vavšímu mužstvu, náležejícímu zemědělskému sta
vu. Aby bylo umožněno pokud možno rychlé'a vše
obecné provedení jarního osevu, nařídila vojenská
správa, aby zemědělskému stavu náležejícímu muž
stvu vojenských formací z náhradních oddílů a ú
stavů pro rekonvalescenty v zadním území se na
lézajících, mohla býti udělena krátká dovolená, po
kud to potřebná pohotovost doplňování pro armádu.
v poli a ostatní neodbytné vojenské zájmy dovolí.
Tyto dovolené budou tak vyměřovány, aby jed

volenců bylo provedeno, jednak pokud jest to mož
no, aby niohlo nastati slušné střídání dovolených v
době osevu. Dovolené mohou býti vyměřovány, do
nejvyšší doby 15 dnů. Žádosti o takové dovolené
buďtež podávány buď uchazečem o dovolenou úst
ně u jeho představeného velitelství, aneb jeho pří
slušníky (manželkou, otcem, matkou a pod.) pro
střednictvím politických okresních úřadů. Dovo
lenci zůstanou také po čas dovolené v požitku své
ho žoldu včetně stravného a také nebudou jich pří
buzným snad jim připadající příspěvky k výživě v
této době zastaveny.

Věrnost českých pluků. Kroměřížský »Pozorovatel«
pod citovaným nadpisem plše dne 19. února: »Nesmírná
dávka zlomyslnosti mohlk zploditi klep o nespolehlivost
českých pluků, hlavně v Srbsku. Tu přece nemohly če
ské noviny mlčeti, musely se ozvati. Mnohem větší po
vinnost měli poslanci. České pluky, na nichž jak pro
jejich velkou početní sílu. tak pro jejich zdatnost a nej
vyšší vyspělost spočívá hlavní břímě války, tito čeští“
vojáci a tím i celý národ měl býti připraveno ovoce
svých obětí. Tu v pravý čas ozvali se vůdcové českých
pluků, důstojníci to po většině rodem a smýšlením Něm
ci, a vydali svědectví toho, co sami zažili: »Není stateč
nějšího a věrnějšího vojska nad pluky. české.« Jako dra
hocenné dokumenty bude třeba uschovat tato svěde
ctví, usvědčující ze lži drzé pomluvače. K pádným
těmto důkazům mohu přidati dnes ještě jeden. Sešel jsem
se s vynikajícím Jihoslovanem, který měl před válkou
s oficielním Srbskem styky rázu více kulturního. Tomu
jsem žaloval, že dle dopisů zajatců českých v Srbsku
nakládá se s těmito velmi brutálně. Potvrdil moje tvr
zení a podal k němu vysvětlení: především Srbové ne
mají samiCo jísti a za druhé obrací se jejích hněv právě
proti Čechům, poněvadž tito je naprosto zklamali. Nej
houževnatěji bijí se proti nim a nejvíce ztrát jim způ
sobují české a chorvatské vojenské oddíly. Proto ono
bezohledné nakládání právě s českými zajatci. Tento
fakt přímo křičí proti nařknutí českých pluků z nespo
lehlivosti.' Ano, naši vojíni ukázali pravé smýšlení če
ského národa. smýšlení, které se psalo na bojištích pí
smem krvavým. Ukázali světu, že národ český smýšlí

rakousky, že Ví, co znamená“ pro něho silné Rakousko,
ale že si je též vědom, co on znamená pro Rakousko.«

"Zamotené Srbsko — království smrti. Na jižním
bojišti srbském umlkla děla a míči i pušky. Mimo to Du
naj a Siva vystoupily ze břehů „a tvoří mezi Rakou
skein a Srbskem skoro nepřekročitelnou hráz. Mohlo.
by se řící, že Srbsko má nyní klid. Ale nemá. Harší a
mocnější nepřítel než armáda rakouská vtrhl do Srbska:
smrt a bída. Ve »Vossische Ztg.< sděluje zvláštní zpra

vodaj, který ze Soluně projel Srbskem do Sofie, že celé
Srbsko je jediným hrozným pařeništěm nakažlivých ne
mocí. Kdo může, prchá ze Srbska do Řecka, neboť
panství nemilosrdné smrti je nesnesitelné. Od začátku

práci noci, když den k tomu nestačí.« Jako dobrý ho
spodář první vstával a poslední šel spat. Říkal: »Ví-li o
mně policie, že bdim, neusne.«

A do tohoto jha neustálé čímnosti a napětí nebyl za
přažen jen duch, tělo s ním poctivě se dělilo. Napoleonův

ze šeleza, má-li vydržeti řemeslo, které konáme. Sotva
slezeme s vozu, vylézáme na koně a zůstaneme na něm

Napoleonpsal r. 1806Josefině:' »Urazimdenně4
až 25 mil, koňmo, vozem a všelijak. V 8 hodin jdu spat
a vstávám o půlnoci.« Jindy píše: »Přijel jsem včera v
5 hodin večer do Drážďan, docela svěží, ač jsem seděl
ve voze 100 hodin... - Neznai překážek, chtěl-li dojíti
k cí. Praví sám k císařovně: »Jsem největším otrokem
mezi lidmi. Můj velitel nemá ořtu a támto velttetem jest
sama přirozenost věcí.. Canlaincourt píše z Drážďmm:
»Teprve v 1! hodin večer vešit jsme do paláce; šaty

císafovy byty tak promočeny, že voda z mich crčela;
v moci měl císař malon horečku. Nioméně, když jsem
ráno ve čtyři k-němu vatoupii, byl již vshůru a připra
ven vstoupiti na koně.< Sekretářcísařáv df k hrabětí
Lavalettovi: »Císař uléhá v 11 hodin a vstává ve 3 rá

no a až dovečera není okamžiku bez práce,Jest na
čase, aby toma byl koněc, neboť podlehne 2 jé s nfňr.c

Pozorujme tak Napoleuna kdy a jak chceme, je ne

práci a konánívovlpgost, A„tím vykonáno dílo obdiva
salavn TUŠEBŮY2„+ “ c. m1

války bylo lze pozorovati, jak je Srbsko zle na tom
v ohledu zdravotním « chirargickém. Všude jinde mělo *
léčení raněných vojínů průběh normální, v Srbsku však
se přídružova:a k zraněním: horečka, záněty ran, úpla=
vice, břišní tyfus, kožní nemoce, cholera a konečně do
Stavil se i'host nejpřísernější: skvrnitý tylus. Zmízalí:
na něj důstojníci, vojáci, lékaři, ošetřovátelé, obyvatel
stvo ve městech a i lid na vemkově. — Na základě
úředních zpráv, které. byly pisatel podstrčeny, zemřelo
v Niši za poslední týden lednový 112 vojáků na skvr
nitý tyfus. U Kragujevce byly Jim oelé setníny zdeci
movány. na čtvrtiny. V- únoru zemřelo v Bělehradě na
skvrnitý tyfus 19 důstojníků a přes 200 vojáků a 118
mužů a žen civilních. To ovšemprozrazují -pouze úřední
zprávy. Jaká však je skutečnost!

Sart polního kuráta. Z Moravské Ostravy dochází
právě sinutná zpráva, že tam dne 17. března v noci ze
mřel zasloužilý farář Josef Hlavsa z Chomutic. V Pánu:
zesnulý narodil se 4. dubna 1860 v BH. Újezdě a po
skončených studiích byl dne 15. července 1883 vysvě
cen na kněze. Počátkem srpnové mobilisace r. 1914 vo
lán byl za polního kuráta do Čáslavě, nato odtud později
přidělen k pol. superiorátu v Mor. Ostravě, kde upro
střed horiivé práce překvapila jej smrt. Byl nejstarším
kurátem z naší diecése, čítal při nastoupení čínné voj.
služby 54 léta. Mrtvola v Pánu zesnulého bude převeze
na.do Chomutic. R. i. P.! .

O Udumliném biskupu Hittmairovi píše se »Našinci«
z Lince: Když jsem v den Dušiček 1914 poprvé -spatřil
lineckého biskupa dra Rudolfa Hlittmaira, jdoucího v prů
vodu z dómu na hřbitov, zamiloval jsem si jeho osobu na
první ráz. Tak prostě kráčet pastýř mezi svými milými,“
šeptaje modlitbu růžencovou s vroucí zbožností, jejíž ne
Mčenast a pravá upřímnost jevila se ve všech rysech
nillé jeho tváře. A když o svátku mariánském v den 8.
prosince by! jsem přítomen slavnému požehnání v no

vém dómě lineckém, tu utvrdil jsem se v přesvědčení o
pravém dobrém pastýři dokonale. Nikdy nezapomenu
vroucí zbožností, s kterou nesl tehdy biskup velebnou
Svátost při slavném průvodu chrámem. A jak zbožný
byl biskup dr. Hittmair v chrámě; tak ušlechtile a lásky
plně počínal si po celý čas i na veřejnosti. Nemiloval'

zbytečné nádhery, ale tiše a nepozorovaně chodíval mě
stem v obleku prostého duchovního, navštěvuje raněné
vojíny, těše je slovy tak hojivými a podporuje chudé,
jak jenom mohl. Jeho horlivost v úřadě a láska k bližní
mu byly všeobecně známy. Neznal oddechu a snažil se
dle největší možnosti své setříti slzy žalu a bídy svých
ovcí. A tato snaha stála jej život. Dne 22. února byl na
vštívit opět tábor zajatých Srbů v Mauthausenu. Cítil
i s nepřítelem a snažil se jak mohl, aspoň zpříjemniti
chvíle vojínům srbským, s nimiž rozmlouval, těšil choré
a povzbuzoval. Ještěgv posledních dnech masopustu sú
častnil se pobožnosti večerní ve starém dómě v Linci u
sv. Ignáce. Již tehdy (17. února) byla na něm.znáti ble
dost, asi z nachlazení. Nato návštěva jeho u nemocných
vojínů zhoršila jeho stav. Biskup cítil se nevomným a
koncem února ulehl, maje za to, že je střžen influenzou.
Než primář linecké nemocnice zjistil příznaky skvrnité
ho tyfu a přes. veškeru námahu lékařů nemoc se zhor
šila tak, že dobrý, lidumilný biskup v pátek 5. března
depoledne vydechl naposledy. V posledních měsících je
vil zvěčnělý biskup zvlášť účinnou činnost jako duchov
ní pastýř, milující své ovečky. Ošetřoval po mnoho no
cí raněné vojíny v nemocnici Milosrdných bratří jako
prostý řeholník, konaje při tom i nejnižší služby z lásky
k trpícím bližním. Ký div tudíž, že jej pro jeho dobrotu
srdce ctili i nepřátelé církve! Tím více ovšem Ipěly na
něm jeho věrné ovce, obyvatelé diecése linecké. Není
snad jediného místa, kde by byl zvěčnělt biskup Hitt
mair nebyl dokázal za svých visitačních cest ušlechti
lost duše a dobrotu srdce. Ještě před smrtí svou dal při
chystati v biskupském paláci značný počet lůžek pro ra-'
něné vojíny. Rekonvalescenty z vojenské nemocnice dal
voziti ve vlastním kočáře po Linci; býval přítomen ope
racím, při nichž těšit a pomáhal,-jak mohl. — Dne 1.
května 1909za májového deště slavil svůj první vjezď do
biskupského paláce jako biskup linecký. Déšť znamená

hodné: Francle vyrvána z jicnu anarchie, kterou zplo:
dla revoluce. Obnoven náboženský kult v zemi. Zákony
psancův odstraněny: 100.000 občanů vrací se do své
vřasti. Svoboda práce zaručena. Prohlášena nová konsti
tuce, zaručující pořádek. Provedeno administrativní roz
dělení celé Francie tak, jak dnes se nám jeví. Zákoník
občanský -—-Code Napoléon — stává se vzorem a zá
kladem pro zákonodárství v celé Evropě. Založena ban
ka francouzská a pokladna umořovací Úvěr všeobecně
stoupá, industriz a obchod kvete. Armáda statečná a
ukázněná.

Dílo obdivuhodné. jeho tvůrce měl proto. tolik ob
divovatelův a ctitelů jako nikdo jiný a jméno Napoleon
má zvuk zvláštního zabarvesí ještě dnes. Nechť pogatří
však každý obdivovateljeho 'na tři složky vykonaného
díla: schopmost, energie a práce. To jest akord zvuku
jména Napoteonova.:

Býti proto odsouzen k naprosté nečinnosti, již to
byl účinným trestem pro něho na ostrově sv. Heleny.
Sim stěžuje si do rozpadávání svých si svému lékaři:
sJest to hanba pro mne, jehož činnost neměla konop,:
já, kterýž necítěl jsem ani spáti. Jsem nyní ve sínvu
tethargické strnolosti; musím se vzmažiti, chci-li otevřít
oči. Často jsem o rozličných ttematech dřkloval součas
ně čtyřem neb pěti sekretářům. Ano tenkrát — tenkrát
jsembyl Napoleonem, dmesnejsem ničím!«

KY. Ghodovieký.
- : + -s : . '
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' prý požehnání A skutečně byla činnost zvěčnělého bi
skupa požebnaná. Již v době dřívější dal podnět k za
tožení sirotčince »Udobrého pastýře«, jejž nyní zvele
bi nemálo. Usilovně se snažň o důstojné dostavení no
vého dómu P. Marie v Linci, těše se, že v několika le
tech azří mistrovské dílo dokončeno. Ale nedočkal se.

Sluší tu ještě poznamenati, že ještě před vypaknutím
války usiloval o bšahořečení velikého ze svých před
chádců biskupa Rudigiera. Před nedávnem dostal dopis
jedné chudé ženy z Čech, v němž mu vroucně děkuje za
"vzorné ošetřování jejího těžce Taněného muže a zacho
vání života živiteli četné rodiny. Když tajemník jeho po

Pro letošní visitacia sv. biřmování
P farních místnostídva krásné, :ovanéobrazy jako protějšky:

nabízíme kuv
zdařile reprod

Dle orig. obrazu velice zdařile. pro
vedenou reprodukci světlotisku

Reprodukci dle originál. perokresbý
mistra ŠVABINSKÉHO:

znamenal, že by dal tento dopis k disposici místnímu . :
katolickémudeníku,řeklbiskupodmítavě:»Nikoliv,ta- Jeho Excolonce, nejdp. biskup jeho Svatost
kovýchděkovacíchlistůjsemdostaljižspoustya pom | Tor. JOSEF DOUBRAVA PAPEŽ BENEDIKT XV.

(čeljsemonách.Cočiním, činímz lásky k trpícímulid
stvu.« Za deště nastoupil dr. Hittmair svůj pastýřský
úřad, za deště byl pochován.

Formát obrazu 67x51 cm.

Cena obrazuna listě K 5'50 nefr.

Kulturní jiskry. „VŠ v pravémmahagonu,úzký,světlýrám.. . „poK 13—
Vinařický pro zavedení učitelek do škol. | © v imitaci mahagono,tmavý, úzký se zlac.vložkou., K 8—Tento básník a velice zasloužilý paedagognapsal| © tentýž, širší rám s Černouvložkou... . „ K16—

v černémmahagonu,imit ebenuse zlatouvložkou „KI
Obrazy Jeho Svatosti papeže Benedikta XV. zarámované v cenách o K I'5o více.

Připomínáme uctivě, že vybrali jsme na tyto obrazy nejen vkusné a krásné rámy, v jemnémprovedení, které se výborně k těmto obrazům hodí, a svým skutečně jemným akrásným rovedením,
obrazů samých, tak i také rámů, valně přispějí k obrazové výzdobě všech farních úřadů. Přibl .
jsme též ku ceně jejich a doufáme, že neobyčejně velikou lácí jich, kterou jen pro tuto dobu sw..

biřmováníjsme stanovili, získáme si pro obrazy tyto zájem co největší.

Obal a poštovné účtujeme zvlášť. Doprava poštou děje se na nebezpečí objednatele.
Vedle těchto obrazů nabízíme:

Menšíobraz, dlefotografieknihtiskem prove-Rámyk obrazům obstarámevsenáchlevných.

čení, ipřkném passepartoutve formátě94 Dále doporučujeme:
obraz Jeho Exogiencenejdůst.p: biskupa (Poučení © generální vleltaci . .

Dra. Jos. Doubravy,svláště vhodný jako upo- Orationes In vleltatlono caneniea

„jiš r. 1858 v Musejníku: »Na všech stranách ce

ozývají hlasy o přeplnění škol farních; c. k. úové zřizují druhé školní světnice a vymáhají
platy podučitelské.« Vypočítav zevrubně příčiny,
proč se nedostává učitelských sil, pokračuje:
»Odkud pomoci? Vydatnější dotace podučitelské

řivábily by bezpochyby více kandidátů. A až
bude zákonem zaručené právo národní řeči naší
na hlavních a reálních školách a na ústavech
paedagogických skutečně provedeno, naši vy
ehovanci učitelští takó se s českými školáky
správněji smluví. K osazení uprázdněných míst
do druhých světnic vedla by -ale dle našeho

K—

zdání ještě jiná cesta. Mínime oddělení děvčat mínka prodítkypřisv. biřmovánípo 14 hal, © genďrall recitaadae. . ... . K —©
do zřízené druhé světnice a odevzdání jich 60 kos sa K 6-—,100 kusů za K 8—. Matrika biřmovanců s příčník,arch K —

svobodné, schopné, zachovalé učitelce, kteráby Pohlednice s obrazemJeho Ercelencejednot- (iřmevaci lístky, s latinsk. textem .jich v předmětech školních a v nejpotřebnějšíc livěpo 8 hal.,za 100výtiskůK 5—. 100výtisků <.. <... +. K —8
Švadienskýchpracechovičitidovedla,Zatakové Oružst. knihkupectví a nakladatelství v Hradci Krát., Adalbertinum.
učitelky hodily by se přede všemi dobře ovi
čené učitelské dcery. Těm i jiným: rovně u
schopnělým pannám přišly by skrovné dotace
podučitelské vděk a spíše by jim postačily, než
na více potřeb uvyklým mládencům. Ze zkuše
nosti víme, že ochuravělí staří učitelové ven
kovětí při vyučování velmi prospěšně používají
pomoci dospělých doer svých, které svou častou
přítomností vé škole methodě vyučovací od oteů
svých prakticky se byly přiučily.« Podav návod

- pro zatímné vzdělání učitelek, pokračuje: »Pa
nuje sice na mnoha místech u sprostého lidu
mínění, jsko by děvčata nepotřebovala školního
evičení. Takové mínění má svůj původ ve sku
tečné a známé nepraktičnosti našich škol z o
hledu na vzdělání dívek. Mínění to pomine, až
bude škola dívčí životu podobnější. Děvčata
potřebují vůbec jako budoucí pomocnice svých
matek při živnosti domácí i jakož i chůvy a
služky svého zvláštního navedení. Nepodá-li jim
ho škola, kdež mobou ho jinde nabýti? Za tou

říčinou měla by míti děvčata svůj zvláštní sla
ikář a svou zvláštní čítanku... Bude-ličítanka

pro ně tak složena, aby byla téměř beze všeho
kladu srozumitelná, udomácní se všude, ano

brž budou se z ní učiti i dospělé dcery a snad
i hospodyně. Mnoho se tím v životě domácím
napraví, zdokonalí a ušlechtí. Oddělením chlapoů
od děvčat získá nepochybně mravní kázeň mlá
deže vůbec; dívky přiučí se potřebným švadlen
ským pracím a navyknou brzy pilnostia pra
eovitosti. Spatřovali bychom je budoucněi na
neblahých pastvištích zaměstnané, ku př. plete
ním punčoch. Rodičům praktickétakové ovičení
muselo by přijíti vděk. Vyučujícíučitelské dcery
nabyly by svým časem skrovného věna pro
své budoucí opatření. Učitelové sami by pak
povzbuzení byli k větší bedlivosti nad vycho
váním svých, dcer a vyhlídka na jejich snažší
opatření byla by jim vždy milou útěchou. Tyto

myšlenkyprojevilspovale tohotočlánku vpčetné poradě učitelské v Týně Vltavském
25. května b. r. a všech 58 udů porady schvá
lilo jednohlasně návrh ten ku zřizování dívčího
oddělení při farních školách. I v jiných soukro
mých rozmluvách našlyeouhlasného uznání.«

Ovšem velice důležitýnávrh ten, který
znamenal pronikavou změnu ve školství českém,

vřačoval podrobnějšího vytříbení a doplnění.dyť se jednalo o akci radikální, jaká u nás
do té doby nebyla, takže nemohly zde býti ra

dou nějaké zkušenosti z minulosti. Však takéVinařický skromně dodal, že podává »jednodu
ché tyto rysy k véřejnému uvážení s úmyslem,
aby zdravěji a všestranněji byly uváženy. Po
tom: kdo může, nechť pomůže!e Ale v podstatě

«návrh Vinařickéhoalavil skvělévítězství.Prýmyslitel dobře uhodl, še i žena velmi dobře
dovede se uplatniti pří školní výchově mládeže
obecně. Vinařický vyložil své náhledy klidně,
věcně a přesvědčivě, aniž by byl užíval blýska

emancipačních hesel, aniž by býval činil

ebováním a

Jest rodákem z 'Litomyšle, kde . absolvoval

gymnasium, načež po vykonaných studiích na
universitě vídeňské dosáhl approbace pro česká
i německá gymnasia. Zprvu působil na gymna
siu ve svém rodišti, od roku 1884 pak pracuje
na učitelských ústavech plnýchtřicet let a to
ako profesor v Kutné Hoře, jako ředitel v 90

lavi a v Kutné Hoře; od roku 1900 je ře
ditelem pražského pnedagogňa.Vládní rada dimek
velice pilně sleduje a stuďaje moderní proudy
ve výchově i vyučování a těží z nich pro
praktické vzdělání budoucích učitelů. Paedo
psychologie, činná škola, tělesná výchova našly
v něm horlivého podporovatele a šiřitele. Při
svém úřadě jest vládní rada Šimek i bohatě
literárně činným. Kutná Hora počítá jej mezi
své první historiografy; sepsalť dílu »Kutná
Hora v XV. a XVI. století«. Velice četné jeho
práce historického obsahu uloženy jsou v Časo
pise musea král. Českého, v Českém Časopisu
historickém, ve Sborníku historickém, v Českém
lidu a j. a j. Pro »Dědictví Komenského« redi
guje Výtahy z paedagogických klassiků a Tillův
Zeměpis pro ústavy učitelské byl jím přepraco
ván. — Horlivá jehd činnost ve dkolství uznána
byla již nejvyššími úřady školními i efrkevními.

Zaačný úspěch Iklumiiné akce papožovy. »Osser
vatore Romano« sděluje: Když papež velkodušností su
verénů a nejvyšších hlav státních dosáhl jednomyslného
příznivého přijetí svého návrhu, směfujícího k osvobo
zení vojenských osob, uznaných za neschopné k vojen
ské službě a ve válečném zajetí se nacházejících, osvo
bození to, které na štěstí už k tak velikému prospěchu
těchto nešťastníků a jejich rodin bylo zahájeno, snažil
se Svatý Otec dosáhnoutí podobného výhodného na
kládání také s internovanými občanskými osobami a
požádal důvěrně každou z válčicích mocností, aby po
volily některým kategoriím zadržovaných osob občan
ských ravrátitl se svobodně do vlasti. Svatá Stolice
dostala brzy na to několik odpovědí — a jiné očekává
— které jejímu novému šlechetnéma a lidskému návrhu
jsou příznivy. Zatím nastala po této stránce vážná obtíž
mezi AngiH a Německem, protože Anglie dala souhlas
k poskytnutí svobody těm, kteří překročiti 55. rok věku,
kdežto Německo žádalo, aby osvobození bylo rozšířeno

na ty, kdož dovršili čtyřicátý pátý rok věku svého
a prohlásilo, že by souhlasilo s výměnon osob k vojen
ské službě neschopných za podmínky, že Anglie svolí k
propuštění osob, překročivších 45. rok věku. Britská
vláda požádala pak papeže, aby se obrátli na Německo
a Svatý Otec skutečně vyrozuměl prostřednictvím pru
ského vyslance u Vatikánu německou vládu o tom, že
by mu prokázala laskavost kdyby vyslovila souhlaš S
výměnou osob k vojenské službě neschopných, aniž by
trvala na podmínce svrchu zmlašné hranice stáří. Cl
sařská vláda sdělilase vším orychleném,že svoluje k
vznešenému přání papeže a kardinál státní tajemník,
který si pospíšii podati o tom britskému vyslanectví
správu, dostal násíbdujícíze dme 3 -popřípadě 4

-března. datované odpovědi: +1. Mám čest potvrditi pří
jem noty, kterou VačeEminencelaskavě mi zaslala,

| abymae vyroreměla 0 souhlasusěmeckévlády s návrhempapeže,týkajcénse výměnycivilníchosobk

vůlí, o které papež Benedikt XV, podal důkaz svými
snahami, usilujícími o provedení přání, které tak velice
leželo na srdci mé vládě, a mohu už nyní Vaši Eminenci
ujistitl o velikém zadostiučinění mé vlády. nad tak skvě
lým úspěchem, který korunuje podnět Jeho Svatosti

Mám čest tlumočiti zároveň Vaší Eminenci svůj vřelý —
dík za Vaše rychlé vyrozumění a své blahopřáník ve- *
liké obratnosti, s jakou nalezeny byty prostředky ku
splnění přání mé vlády.« Podepsán Howard. — 2. »Mám
čest notifikovati Vaší Eminenci, že jsem právě dostal
telegram od své vlády, ve kterém projevuje své uspo
kojení nad tím, že dostala radostnou zprávu o souhlasu
německého císaře s návrhy Jeho Svatosti, které týkají
se výměny civilních zajatců, neschopných k vojenské
službě. Plně příkaz své vlády, prosím Vaši Eminenci,
abyste vyslovil vřelý dík mé vlády Jeho „Svatosti za
činnost, kterou projevil při uskutečnění tohoto human
ního cHe.« Podepsán Howard.

Požadavky vážného bistorického romámu.| Také
»Osvěta Lidu« dne 13. t. m. napsala: »Podivný, neob
vyklý zjev možno stopovati v dnešní produkci nakla
datelské. S několika stran ohlašuje se nám nové vydání
spisů Václava Beneše Třebízského, v různém rouše a
různé úpravě. — Odkud ta horlivost? Pramen svůj má
prostě v tom, že uvolnilo se právo nakladatelské, že
dnes bez honoráře lze vydati díta Třebízského. Jakmite
přestává právo odměny za práci dostává se národu
levného a mnohostranného vydání spisů oblíbeného spi
sovatele. Nejde nám tu o Uterární význam Třebízského.
Je dnes plně ustálen. Neupírá se mu význam, jaký měla
jeho díla své doby, ale nelze zapříti, že přes svoji libi
vost u prostého čtenáře zůstává jen takový, bez hlonb
ky historického oprávnění, přes určitou jednostrannost
citovou. Však i tak nestál jsme a nestojíme proti no
vému vydání jeho spisů. Nedovedeme však při této

příležitosti nepoukázati na to, ženestačí nakladatetům
čekati až na projítí práv autorských, aby kultuře národa
dali významná díla literární ve vydání lidovém. Proti
Třebízskému stojí na př. Jirásek. Co by znamenalo li
dové vydání tohoto autora! ... A není tu jen Jirásek,
je tu Neruda, Rais a jiní a jiní. A pro ty ovšem nemůže *
platit nakladatelská horečka, poněvadě nutno čekati tří

cet roků, aby mohli se stát plně popajárními a lidově
čtenými. Nakladatelé jako půlskušníci kulturní armády,
měl: by své vnitřní poslání aspoň trochu vyzvednouti

nad zájmy obchodní, spokojiti se s menším ziskem a do
býti si o povznesení du pravých zásluh. A zatím ba
deme čekat na ty které autory, až vyprší jejich třicet
roků, abo tuto dobu budou četbou jenom těch, kdož
mají peníze achuť. Žíznícípočkají — musí,až zase se
bude opakovati shon, jaký vídíme se spisy Třebíz
ského.« — Náhlá nakladatelská horlivost podivně -se
vyjímá, jestliže na ol patříme pod zorným úhlem skuteč
ného pokroku. Již Karel Hynek Mácha požadoval na ki
storickém románu plasfičnost, vůmi starobylého pro
středí. Žádal takový sloh, který by odpovídal starým
tradicím: »Slohu, na jakýž pomýšlím, neučí ani mlsv
alceani skladba, ale neustálé se hrabání ve starých
knihách českých a přátelské přilnutí k domácím mra
vim... Historický románČeský vábiti by měl i příklád

nou mluvou svou, aby úe národ, jehož sfla a sláva Mm
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mlanfosti spočívá, k oněm časům v duchu přiblížila s
nimi úplně se spřátelř.« (Almanach Máj z r. 1858.) —
A. K. Tieftrunk napsal r. 1876 na adresu mladých bele
tristáv: „Především jest třeba, aby se dali do pilných
stadil příslušné literstury dějepisné, jsouce pamětiví pří
kladu Wal. Scotta, jenž dokonce i písemných pamětí
bedlivě si všímaš... Pěkný historický -román český
AiHilby lahodnou formou rychlej historické vědomosti
než mnohé důkladné dílo dějepisné.« Nuže — nyní již
zmamenitých svazků o naší minulosti jest již mnoho.
Poznáváme: minutost českou desetkrát lépe než jak ji
mohl seznati Třebízský. Proto jest potřebí v pokročilém
čase také pokračovati v plastickém a správném líčení
české minulosti i v románě.

w

Národohospodářská hlídka.
Otázka chlebová. Již počínají přícházeti naří

zení o úpravě spotřeby potravin. Jdou tak rychle
za sebou, že nelze sobě ještě nyní o celé věci jasný
obraz učiniti. Opatření ochranná vyžadovala do
plňků.

Přede dvěma týdny nařízen byl ve všech mí
stečh soupis mlýnských výrobků, to jest pšenice,
žita, ovsa, kukuřice, mouky, krupice a krup, před
několika dny pak i otrub. V Německu již dříve po
jaty byly do soupisu též brambory.

O-výsledku soupisu obilnin proniklo dosud na
veřejnost jen velmi málo zpráv

Tedy jest zcela patrno, že po vyhlášení soupi
su hlásí se k slovu provisorní úprava spotřeby
chlebovin. Novinami denními prolétla již zpráva,
že dném 28. března budou po vzoru Německa za
vedeny chlebové a moučné známky, při čemž jed
na porce mouky a chleba na jednu osobu bude ob
nášeti 200 gramů na 1 den. Poukázka bude jednotná
pro chléb i mouku a budou určeny čtyři sedminy
na chléb a tři sedminy na mouku. Ovšem je to je
ště vyhraženo pozdějšímu rozhodnutí,

V Dolních Rakousích mistodržitejství vydalo
již 13. březnanařízení, kterým se provisorně upra
vuje spotřeba chleba a mlýnských výrobků, Dle
tohoto nařízení nesmí pekař v Dolních Rakousích
prodati během jednoho týdne chleba a ostatních
mlýnských produktů, daných pod závěru, více než
tři čtvrtiny týdenního průměru množství, prodané
ho od 1. do 15. února. Kromě toho smějí pekaři a
prodavači mlýnských výrobků odprodávati konsu
mentům pšeničnou a žitnou mouku pouze smícha
nou s 50 proc. jiných mlýnských výrobků mouč

*ných. Ze všech druhů mouky smí: se jednotlivému
kupujícímu prodati pouze půl kilogramu při jednom
nákupu. > „

a bude nutno
proto se vší energií tuto otázku se strany povola
ných činitelů řešiti.

sícíi dělí nás ode žní, kterými nám nastane značné
ulehčení. Dnes musíme se smířiti s tím vědomím,
Že naše zásoby masa, obilí, brambor a cukru nám
badou dostačovati

%

M

—cký.
Prosba za zvýšení míry zásob. Ve wvor

mém spolupůsobení s úsilím posl. Kadičáka stará
se i naše Sdružení českých katolických země
děloů o zvýšení míry přípustných zásob na ven
kově nezbytně potřebných, i zažádalo na mí
stech příslušných o to tímto novým podáním:
pVaše Excelence! Se všech stran docházejí ža
Jostné prosby chudiny, aby míra k výživě ro

diny ustenovenjců chlebovin pro venkovskéobyvatelstvo, zvláště v ohudších krajích horna
tých, byla přiměřeně zvýšena, a doba prodlou
šena o měsíc, neboť v těch krajích sklízejí se
obilniny až v srpnu, takže teprve v září s no
vého se připravuje výživa. Rolník při těžké a
úmorné práci namáhavé naprosto by nevystačil
© mírou nyní ustanovenou, a to tím více, anof
masitých pokrmů se požívá měrou nepatrnou,

om výminečně. Z jěchto důvodů anažně a

ským, a zvláště v chudobnějších krajích, na
vu nutná míra chlebovin, musí býti

sodině ponechána k výživě, tudíž je nezabavi
telná, byla zvýšena alespoň na 10 kg na kašdon
osobu, asice nadobu včetněaž do 1. září, při
deměse má přihlížet i kpotřebnému

zemědělských dělníků nezbytně patřebných, jimž
hospodář potřebnou stravu také opatřitimusí.c
Tím vyhověno řadě dopisů v té věci Sdružení
došlých. o

Podvody s moukou. »NeuesWiener Jour
nal« oznámil, že vídeňské státní návladnictví
vydalo na čelnější epolečenstva a interesenty,
zabývající se moukou, pozoruhodný přípis, který
zní: »Následkem sdělení, došlých státního ná
vladnictví, obcházejí uherské mlýny a jejich zá
stupoi v Uhrách i Rakousku různým způsobem
pevně stanovené nejvyšší ceny a žádají za mou
ku obnosy, které stanovené eeny daleko převy
šují. Jeden takový obcházející prostředek jest,
že žádají ohromné ceny za pytle, dle udání i
560 K při jednom vagonu mouky a činí pod
mínku, že pytle nejsou povinni vzíti zpět, Jinde
zase mělo se státi, že za pytel a šňůru k za
vázání počítán byl obnos G K jako poplatek za
půjčení. Také se stalo, že mlýny nebo velko
agenti odkazují kupce na menší sprostředko
vatele, kteří si mimořádně velké obnosy za
sprostředkování počítají, takže sice mouka do
dává se za stanovené nejvyšší ceny, ale s cenou
za pytle a provisí za sprostředkování obchodu

Další způsob obcházení má spočívati v tom, že
ten, kdo koupí bílou mouku, jest nucen zakou
piti mnohonásobně černé mouky, která se mu
počítá za určitý obnos, ale kterou je mlýn
ochoten za menší cenu přijmouti zpět, takže
rozdíl, který kupec tratí, cenu bílé mouky nad
stanovené ceny zvyšuje. Konečně přihází se, že
se účtuje sice lepší druh bílé mouky, ale sku
tečně dodá se méněcenný druh anebo i takový,
ve kterém jsou méněcenné přísady. Státní ná
vladnictví žádá, aby mu všechny takové případy
byly aděleny.«

K tomuto přípisu sděluje »N. W. J.« sta
rosta společenstva vídeňských cukrářů tyto za
jímavé podrobnosti: Hlavní trik zástupců uher
ských mlýnů spočívá v tom, že žádají, aby
účtovaný obnos zaslán byl telegraficky na
adresu dotyčného mlýna, což je velmi nebez
pečno a vede ku ztrátám. Jeden z nejmarkant
nějších případů tohoto lichvářetví byl ten, kde

se žádalo, aby řediteli jednoho mlýna zaplacenobylo 1000 K a uherskému a rakouskému zá
stupci po 800 K provise za wagon mouky, cel
kem 2600 K. Přípočítá-li se k této neslýchané
provisi dovoz po dráze, přívoz do skladu, pytle,
které stojí dnes 2 K 40 h za kuse, stoupla by
mouka ne 1 K60 h za-1.kg. Znamení doby
jest také, že lidé různých povoláníse zabývají
obchodem s moukou ve velkém. I ženy nabízely
jmenovanému starostovi společenstva velké
množství mouky, rozumí se, že za podmínek,
které nebyly přijatelny.

Pro zamezení hromadění mlýnských
výrobků. Místodržitel na Moravě vydal 11. t. m.
nařízení, jimž se má zamezit hromadění mlýn
ských výrobků: Dle $ 3. lit. b) císařského na
řízení ze dne 21. m. m. ř. z. č. 41, nařizuje se
tímto, že živnostníci, zmínění v $ 8. lit. b) ho
řejšího nařízení, nesmějí v době od 16. až do
31. t m. prodati více, než */, onoho průměr
ného množství mlýnských výrobků, jež jimi za
dobu od 1. až do 15. února 1916 při soupisu
zásob 28. února 1915 dle $6. odat. 8. císařského
nařízení ze dne 21. února 1916, ř.z. č. 41, bylo
udáno. Dále se nařizuje, že se mlýnské výrobky
smějí najednou prodati jen ve množství nejvýše
půl kilogramu. Přivodilo-li by provedení tohoto
nařízení porušení bezpodmínečně nutného záso
bování, je polit. úřad prvé stolice oprávněn, aby

ského nařízení ze dne 21. února 1915, ř. z.č. 41,
peněžitým trestem až do 2000 K neb vězením
až do $ měsíců, za přitěžujících okolností však
peněžitým trestem až do 6000 K, neb vězením
až do6 měsíců.o
Le |

Smrtelné křeče nej
mladší republiky.

Kdyby nebyli rychle pomohli úpadkové re
publice francouzské Angličané s Belgičany, nebylo
by stačilo vojsko francouzské prchati k Paříži. Již
před koncem minulého roku by byli Němci dikto
vali demagogickým politikům mír v hlavním městě
Francie. A nejde to ku předu ani s tou zahraniční
pomocí.

Což teprve republika portugalská! Od okamži
ku, kdy královská vláda povalena, vidíme zde celý
dlouhý řetězec neštěstí a nesnází jak sociálních tak
politických. Ani krvavá déspocie samozvaných u
chvatitelů ministerských křesel není s to ututlati
veliké výbuchy krise stále hrozivější. I radikální,
protikřesťanské živly zdvihají hrozivé pěsti proti
těm, jimž při státním převratu tleskali. Nespokoje
nost kvasí v zemi všeobecně. Zmatek nastal ko

vlastně poslouchati
Dne 11,t. m.sdělil z Lisabonumadridský proti

republiky znovu zrušil ústavní záruky. Před an
glickým vyslanectvím v posledních dnech došlo k
hlučným projevům lidu proti drahotě. Policie mu
sila budovu vyslanectví uzavříti. Klub demokratic
kých stran, které v Portugalsku ještě agitují pro
válečnou intervenci, byl na rozkaz ministerského
předsedy Castra di Pimenta rozpuštěn. Zámožní
Portugalci odjíždějí do Bajados, aby vyčkali dal
ších událostí.

Berlínský »Telegr. Union< sdělil 16. t. m. z
Madridu: »Dle spolehlivých zpráv je v Portugalsku
úplná anarchie, Tři velké strany se vzájemně po
tirají. Republikáni starého systému s generálem
Castrou, republikáni nového systému, které vedou
členové senátu, a monarchisté, a k tomu pojí se
značná část anarchistů, kteří loví ze všeobecných
zmatků. Na různých místech došlo již ke krvavým
srážkám mezi stoupenci jednotlivých skupin. U
Grandolly byl prapor pěchoty, který náležel ke
straně senátu, Castrovým plukem pěchoty rozprá
šen. Na bojišti zůstalo asi 100mužů mrtvých a ra
něných. Monarchisté rozdělovali mezi lidem sel
ským na severu hodně peněz a zbraní.«

A hned 17. t. m. letí nový telegram z Ham
burku. Dle Journalu de Débats totiž připluly z Oi
braltaru dva anglické křižníky k Tajo a vylodily
vojsko na ochranu anglických poddaných, kteří
jsou portugalskými nepokoji ohrožení. Hamburger
Fremdenblatt sděluje z Rotterdamu, že mnoho an
glických uprchlíků ze severu země uteklo se do
paláce anglického wyslanectví v Lisaboně.

Jiné zprávy ohlašují, že teltgrafický styk s
Portugalskem jest velice stižen. Soukromé depeše
podléhají nejpřísnější censuře, která potlačuje kaž
dou vážnější zprávu. Monarchisté v severních kra
jích země rozdávají mezi sedláky zbraně. Průmysl
a obchod jsou úplně na mizině. Kromě toho četní
anarchisté, kteří jsou podporováni karbonářskou
chátrou, drancují. —

Hrozné, krvavé demonstrace pro drahotu chle
ba vypukly již předtím. Veliké vzrušení zavládlo
nad vládním výnosem, kterým byly odročeny sně
movní volby. V lisabonských ulicích docházelo
denně ke srážkám policie a vojska s obecenstvém.
Vždyť portugalští občané mají ještě v čerstvé pa
měti, jak byli surově a bezcharakterně znásilnění
při posledních volbách od zednářských despotův.

Velká krveprolití, stávky, hromadné žalářová
ni a popravy v Portugalsku ovšem nejsou žádnou
zvláštností za celou dobu zednářsko-republikán
ského zřízení. Ale to naplňuje podivem, jak dlouho
dovede hrstka samozvaných tyranů ©vzdorovati
valné většině národa, jak'svěřepí uchvatitelé při
vádějí demokraticko-republikánské zřízení přímo v
posměch svými záštiplnými intrikami, okovy a bez
ohledným irestáním občanů samostatně přemýšle
jících. Taková bezcitnost mohla na Čas triumfovati
jen pod záštitou Anglie. A taková republika, trpící
vleklou a houževnatou epidemií, mělaAngličanům
pomoci proti vojsku německému! Zatím chudinka
jest ráda, že jiné státy evropské jí z útrpnosti ne
činí poslední okamžiky ještě bolestnější. Vždyť se
taková republika ubije sama. V samé Francii ozý
vají se vážné hlasy, že jest k obrození státu nyní

dokázati vlastně ještě hrstka zednářských kořist
níků portugalských? Největšími nepřáteli
nynější vlády jsou přece právě radikálové, odcho
vanci školy převratu.

A dovíru gaechmurných zpráv 0 nejmladší re
publice vystřelena z nenadání blýskavá raketa,
která se stala bezděčně hotovou ironií. Uvažme!
Na bulharském socialistickém táboru v Sofii dne 7.
března všichni řečníci(i z Rumunska a Srbska) se
vyslovili proti — monarchismu. Žádali utvoření
federativní balkánské republiky! To by byla zvlášt

ště živly směrů moderních. Účastníci sjezdu nej
složitější otázky >rozluštili« snadno a rychle —
ale jenom jazykem.

Srovnávejme! Portugalsko jest obýváno val
nou většinou jediným národem. Pokud tento ná
rod Ine k positivní víře, hlásí se výhradně k církví
Jediné. A přece tolik zmatků. Ale což Balkán s ce
lou řadou národů, z nichž každý má požadavky ji
né! Rovněž obyvatelé Balkánu hlásí se k celéřa
dě církví, mají nejrůznější nárokysociální, kultur
ní, obchodní atd. Kdyby se tam založila federativní
republika, utopila by se za půl roku v borší krvavé
záplavě, než jakou jsmetam viděli v posledních le
tech. Socialistický tábor věděl, že na něm nikdo
žádati nebude, aby takový politický převrat uvedi
v život. Řečníci samisi byli jistě vědomi, že mluví
o holé nemožnosti; právě proto aspoň řečnická ku
ráž se tolik stupňovala. Zda napadlo aspaji. jediné
mu poukázati na bankrot republikanismu nejmodes
nějšího v Portugalsku? ,

Sochy, oltáře aj.

„



Cirkevní věstník.
, Z lerdského spolku. V pondělí velikonoční o 3, hod,

odp. koná se v Měšťanské besedě v Praze 2. řádná val
ná. hromáda s následujícím programem: 1. Čtení proto
kolu minulé valné hromady. 2. Zpráva jednatelská. 3.

práva pokladniční.4. Zpráva revisorův účtů. 5. Volby,
6- Jmenování čestných členů. 7. Volné návrhy.. Všichni

členové spolku. se k této valné hromadě co nelyšekozvos.

Pravoslaví v Haliči před okupaci
+

— »Těž

ko si představiti horší perfidli«, dodává právem »Ku
ryer: »než mluviti Rasínům o radostném návratu do
domu rodinného , kdy v tom domě jim „není dovoleno
užívati jazyka mateřského,... a kdy oni sami v obšír
ných publikacích zahraničních dávají výraz oprávně
ným obavám o ruskou starostlivost rodinnou«. — Přes
200 čelných osobností rusínských, zvláště kněží sjedno
cených. vyvezeno za hranice Rakouska — do Sibiře.
Mezi prvními byl metropolita unlatů hr. Szeptycki, zná
mý z poutí velehradských, protožejako. pravý kníže
církevní a loyální přívrženec nanyjící habsburské dyna
stie ještě v předvečer světové války vyzýval věřící v
pastýřském listě ku věrnosti k církvi a trůnu. Jest in
ternován v Kursku. Učiniti chtěl návštěvu pravoslav
nému arcibiskupovi Tichonovi, byl však odmítaut! —

. V Černovicích v Bukovině zabrala rovněž ruská vláda
pro své účely statky ústavů duchovních, ba i dokonce
přijel v prosinci do Prahy, ale již v ledmu počal tu čile
pravoslavného biskupství, a ruské dělostřelectvo při
prvním ústupu Rusů ostřelovalo nejvíce chrám a resi
denci biskupskou. Pravoslavné kněžstvo bukovinské v
prohlášeních svých zástupců veřejně se zřeklo ortho
doxie, uznávající cara za nejvyšší svou hlavu.

Zajímavostiz kardinálskéhokolegia. Ze 70 kardi
nálů "jest jich dmes 59, a sídel neobsazených jest IL.
Dle zemí jest kardinálů z Italie 28 a z ciziny 31 —
tento poměr nebyl již dávno. Dle sídel dlí kardinálů v
Římě 24 a mimo Řím 35. V Římě sídlí všichni kardi

| nálové-biskupi (6), všichni kardinálové-jáhni (8) a 10
kardinálů-kněží. Ze 24 kardinálů v Římě jest 20 Vlachů

- a po jednom z Francie, ze Španěl, z Anglie a Holand
ska. Dle národností (jak se v Římě čítají) jest kardinálů
z Rakouska 6, z Francie 6. ze Španěl 5, z Anglie 4, ze
Spojených Států 3, z Německa 2, z Portugal 2, z Belgie,
Brasilie, 4 Holandska po 1, a Vlachů 28. — Dle kleru
jest kardinálů 49 světských kněží a 10 řeholníků,t. j.
Benediktini 3, Františkáni 2, pak po 1 Augustinián-ka
novník, Augustinián-bosák, Karmelita, Redemptorista a
Jesuita. Dle jmenování jest 19 kardinálů od Lva XII. a
40 od Pia X. Nejstarším v letech jest kardinál František
Rovérie, biskup v Montpellieru (narozen 30. května
1830), nejstarším dle jmenování kardinál Josef Netto,
býv. patriarcha Lissabonský, od 24. března 1884, nej
starším dle“ hodnosti kardinál Serafin Vanutelli, biskup
Port. a S. Rufin. Z 59 kardinálů jest jich 39 skutečných
Ordinariů, £. j. 6 suburbikárních, 8 vlašských a 25'v ci
zině, t. j po 5 v Rakousku a po 1 v Portugalsku,
Belgii a Rrasili. 14 kardinálů bylo dříve diplomaty. —
Válčící státy jsbu v kolegiu zastoupeny 19 členy, 1. i.
po 6 Rakousko a Francie, 4 Anglie, 2 Německo,a. I
Belgie. Za Benedikta XV. zemřelo Dě eRardinálů: /

Válečná sbírka vatikásské kmihovny. »Nár. Listy«
sdělují: Sbírka novin ve vatikánské bibliotéce dostane

-za dobu nynější války zajímavý přírůstek, Všichni. bi
skupové dostáli nařízení, zasílati vatikánské knihovně
z novin svých diecésí všechny články, jež by mohly
míti význam pro bibliotéku, a tak přicházejí nyní denně
do Vatikánu spousty novin s články nejen církvi přízni
vými, ale také s články nepřátelskými. | Vatikánskou
sbírku novin založil papež Plus IX., který první z pa

pežů uznával význam novin pro vědecké studium všechoborů.

Královéhradeckoa bankovníjednotu vHradci
| Kráové doporučujeme co nejlépe při veškerých

obchodech baakovních a uhelných. Podporujte

přikaždé.epřílžtost svůj vlastní podnik.Zprávy
- jatstní a z kraje.

z.. 'měntskéraáy dae 15.března.Výkazhotovo
stí— ZK březnavzatbyl na vědomi.—Poukáží
se k výplatě požitky z nadací. Blažejovské, Helfertov
ské i Ralsovakéa Jubilejní, udělenéveledůst. katbedrál.
kapitálóu. — Vzato bylo na vědomí, že c.:a k. vojenský
erár zřídí svým nákladem v Hradci Králové tři bará
ky s dvěma vedlejšími budovami pro vojíny infekčními

nemocemiah — Poukážese ku příjmuobnos353KA). pečený. čktavu pro úpratn mléka pro
-50 | Vyjšákbudejedenpytélče

y— č kancelářské objednávky, lesní-a

denní konskrance byty schváleny.
Dary Prostfedatctvimdp. JoselaBílka,|

kaglana v Něm Brodě, .zaslali chovancům - zdejšího (-k E PO W 2 „t amka

stavu pro vzdělání hluchoněmých částku 10 K dělníci
v továrně 'pp. bratří Šťastných v Něm. Brodě spolu s
mládeží v Terffesifech u Něm. Bredu sbírkou mezi
sebou učiněnou. — Vdp. farář Adolf Morávek z Čermné
u Hostinného zaslat 10 K, které chudým hluchoúěmým

„věnovala zemřelá pí. Emilie Tippeltová s prosbou, by
ochovanci ústavu za duši její se modlili. — Ředitelství
ústavu.jménem svěřených chovanců vzdává šlechetným

dobrodinců svých paměthvíjou vždy ve svých modlitbách. »Zaplať Bůhl«

Z bojiště. Potvrzena úředně tragická zpráva, že na
„policti a slávypadl p. c.a k. kadet89. pěš.plukuvzá
„loze Oldřich Kořínek, jediný syn obecně váženého p. c.
-K gymn. ředitele Josefa Kořínka. By?střelen 18. listo
padu m. r. při nočním útoku u Soloszowy doprostřed če
Ja, takže byl ihned mrtev. Hrdina byl- čestně pochován
na tamním hřbitově. — Na Hradecku roznášely se zprá
vy, že dp. kurát Dragoun na bojišti podlehl nemoci a dp.
kurát. Michálek že byl raněn do ruky. Po různých dota
zech na kompetentních místech můžeme sděliti že Do
věsti tý jsou mylné. Zato však o úmrtí vdp. Jos. Hlavsy
(bývalého faráře chomutického) jest úřední zpráva. Je
štěnedávno nám psal starý pán, jak po dlouhé válečné
pouti v -ruském Polsku konečně nalezl trochu klidu v

Mor. Ostravě, kdež byl pověřen praci kancelářskou. A
náhle zvěst, že štéchotný, velice oblíbený kněz již se do
své fary nevrátí. Odpočívej v pokoji!

> Devátý hudební večer hudební soukr. školy v pemsl
onátě J. V. císaře Frantibka Josela L koná se v neděli
A. března ve prospěch vojínů v reservní nemocnici o 5.
hod. odpoledne. Velect. obecenstvo „zdvořile zveme a

ky přijjmáme. Pořad hudebního večera jest následující:
1. R. Smetana: +Furtant-. České tance č. 1. 2. Dr. A.

Dvořák: «Slovanské tance« ř. I. č. 5., ř. II. č. 11. Čtyř
ručně, 3. O. Ostrčil; »Ballada česká« (J. Neruda). Melo
dram. 4. Dr. Ant. Dvořák: »Serenada«. Housle, klavír.

5. Dr. A. Dvořák: »Humoreska.« Ges-dur, dvouručně, 6.
Dr. A. Dvořák: »Valčíky« č. 1. a 7. Čtyřručně. 7. Jar.
Vrchlický: -Legenda o sv. Žitě.« Báseň. 8. Dr. A. Dvo
řák: »Furiant.« D-dur, dvouručně. 9. Dr. A. Dvořák: »Fi
nale ze sonatiny«op. 100.Housle- klavír.10. K. E. Ma
can: „Švanda dudák« (L .Ouis). Zpěv. 11. Dr. A. Dvořák:
»Noční.cesta«, »U mohyly“ (poetické nálady. Dvouručně.
12. B. Smetana: »Vyšehrad« Symí. báseň, uprav. J. z
Kaanů. Účinkují slečny: M. Dostálová č. 1., I. Karlová,
M. Michlová č. 2., E. Štursová č. 3. a 10. (doprovází sl.
Dostálová). H. Kavková č. 4. (doprov. M. Zahradníková),

„M. Michlová č. 5. a 7., A. Průšová, A. Opálkováč. 6.,
M. Zahřadníková č. 8., M. Faitová č. 9. (doprov. M. Za
hradníková), L. Kartová č. 11., M..Dostálová č. 12.

Pro osleplé vojíny, sirotky a váovy, mrzáky a ne
zaměstnané dělnictvo ráčili zaslati na Zemský svaz ka
tol. Orla v Hradci Králové: Vdp. J. Profous z Býště 5 K

a sbírku osadní 36 K, dp. V. Gartner, kaplan v Dašicích
5 K. vsdp. dr. G. Domabyl; prof. v Hradci Král. 10 K,
F. Urválek z Veltrus 10 K, V. Pabian z Klenče 5 K. —
Všem srdečné: Zaplať Bůh! Prosí se o další příspěvky
na Zesmký svaz katol. Orla v Hradci Králové.

Všeodborové | sdružení křesť, dělnictva v Hradci

Králové obsadí tato místa: Pro továrnů na vozy na ven
kově se hledají (pro vojenské dodávky): koláři, kováři,
přitloukači, natěračí a truhláři. Podmínky se sdělí. —
Pro dvůr 1 ženatý čeledín ke koním a 2 čel. k volům.

Sdělení žádá se obratem.
Okressí hospodářská úřadovna pomocná. Jeví se to

ho potřeba, aby řádně projednati neb ukončiti se mohly
různé soukromoprávní hospodářské či jinaké záležito
sti důstojníků a vojínů v poli i jich rodin. Za tím účelem
zřízena jest v Praze hospodářská zemská pomocná -ú

"řadovna pro soukromé záležitosti osob | nastoupivších
službu vojenskou a ustavila se tyto dny pro zdejší poli
tický okres pomocná úřadovna, jejíž předsedrtictví při

r jal p. c. k. dvorní rada Aug. Mašek, president c. k. kraj
ského soudu. Členové úřadovnyté jsou dále pp.: Heř
man Steiafeld, c. k. dvorní rada v. v., Karel z, Isako

viczů, c. k. dvorní rada v .v., Aug. Patzak, rada zem.
soudu a přednosta c, k. okresního soudu v Hradci Král.,

JUDr. Vavřinec Sláma, rada zem. soudu, JUDr. J.Ka
valír, advokát, Štěpán Chládek, c. k. notář, vesměs v

Hradci Králové a Leopokl Wolgner, c. k. notář vrNechanicích,

Vyhláška. [neni 15. březnapočínaje zapovklá se mi
mo dovolené cesty a chodníky na hradby a pozemky

pevnostní vůbec vshupovati, trávu nanek šlapati aneb
jinakpoškozovat

Slavnaj: (Yelagakou.pěisabu vykasaly v neděl 14
t. m. náhrá amor 18.-pěš. pluku a náhrad. setaina

"2, praporu myslivců na dvoře Vodičkových kasáren.
Předcházely bohoslužby v chrámu Panny Marie, kde
dp. voj. kurát St Kordule vysvětil vojírům význam

přísahy apřidal případná slova povzbuzující. — Po pří
saze byli ozdobení někteří vojíni 18. pluku medatiemi
za udatenství. Mezi nimi zdejší p. Karel Richter, prapor
čík, obdržel velkou medaili stříbrnou a praporčík p.

JUDr. Pařez z Králové Dvora n. Lab.vyznamenán signem laudis.

Výživa obyvatelstva v době války. Ačkoliv od doby

vydání »Pamětníholistu nlterýva vnitra o výživěobyvatelstva Za všlky«<se sice V tomto směru již lec
cos stalo, nestalo se však ještě dost nebo s dostatěčerým
úpěchem. Stále ještě. Mojí velká část obecenstva před
úspornými opatřeními běz porozumění a stále ještě do
chází k nesmysinéma “a bezstarostnému plýtvání po
travinami, -zvláště mopkou. Stále jeětě negí oř větším

vn vědu váše so s |vlnotenockém Kaho0 =

povlamosil, ujožiti si odříkání při výživě a zechce po
choplii, žé bude jenuza největší zdrženlivosti a za přís
ného zachovávání platných předpísá o šotrmosil a zvlá
ště také předpisů o mísemí mouky možno, abychom
vzhledem k hladové válce, kterou naši nepřátelé vedou
také proti občanskému obyvatelstvu mocnářství, po
mohlisi —a toobtížně—až kupříštísklízal.Jest tedy
nezbytně nutno, aby se zařídila rychle úsilná a promy
šlená činnost, vztahující se na- veškeré vrstvy obyva
stva a přiměřeně organisovaná. — Tato akce, kterou
arci dlužno přizpůsobiti místním poměrům, měla by. v

prvé řadě působiti k tomu, aby obyvatelstvo stále zno
vn se poučovalo s co největším důrazem, proč se musí
šetřiti a jak se musí šetřiti, jak proto se má zaříditi vý
živa a jaký účel mají ona mnohde nepochopená úřední
opatření, hlavně také předpisy posledního císařského
nařízení o závěře, soupisu zásob, úpravě spotřeby a
vyvlastnění. Toto poučovánídějž se' prostřednictvím
sdružení k tomu vhodných spolků pro: lidové vzdělání.
spolků hospodářských a jiných- spotřebitelných urga
nisací nebo prostřednictvím komisí, výborů atd., nebo
přímo prostřednictvím obcí k tomu způsobilých, dále
hlavně ve školách prostřednictvím učitelstva. — Jde
o to, působiti zde — zvláště však v otázce úspory po
hotových zásot mouky a přiměřeného užívání náhražků
(užívání kukuřičné mouky je tu nejdůležitější) — na co
nejšírší kruhy obyvatelstva. Proto nutno také postarati
se o co největší publicitu. — Jest pořádati kursy a před
nášky a po případě užíti také provolání a návěští v
stručných. jadrných slovech. — Doporučuje se k tomu
cíli dáti vhodnými osobami složiti vzorné přednášky,
které by byly přizpůsobeny místním poměrům a které
by bylo podrobiti úřednímu schválení a postarati se
0 to. aby tyto přednášky byly přiměřeně rozšířeny. Do
poručuje se hlavně též k těmto vzorným přednáškám
kočovných učitelů. kteří, bude-li třeba, mohli by býti
vzdělání v přiměřených,rychle provedených kursech.

přiměřenžvyinezené obnosy pro složení vzorných před
nášek, dále pro konání jich kočovnými učiteli. jakož i
pro subvence a výdaje jinak snad nutné. O tyto pau
sální obnosy, do nichž ve smyslu toho, co právě uve
deno, nelze zahrnovati náklady kočovných přednášek.
uspořádaných kuchařskými a hospodyňskými školami.
možno se ucházetl u místodržitelství. Zamýšli se vy
dati co nejdříve zvláštní pamětní list o úspoře zásob
mouky. Zvláštní pozornost věnovati jest tomu, aby ší
řila se myšlenka kukuřičné výživy a známost o tom.
jak nutno zacházeti s kukuřičnou moukou, snadno zkáze
podléhající, a jak dlužno ji, jakož i kukuřičnou krupici
a zvláště kukuřičný chléb upravovati. Je totlf? nepo
chybno. že bude možno výživu obyvatelstva provéstí
v posledních měsících přede žněmi pouze pomocí ku
kařice, která bude patrně ve větším množství po ruce.
Aby však nebylo nutno potom přikročiti, pokud jde o
chléb.a mouku, k výhradné výživě kukuřičné, dlužno
už teď přivykati obyvatelstvo stravě kukuřičné a vésti
je k částečnému uschovávání jemné mouky, která by
se pak v pošledních měsících mísila s kukuřičnou. O
tom, co v tomtc směru bylo obcemi, odbornými korpo
racemi a hlavně učitelstvem podniknuto, vyžaduje si
okresní hejtmanství, které i jinak jest ochotno přijíti
všem žádoucím pokynům vstříc, sdělení v době nej
kratší.

Úmrtí. Po dlouhé nemoci zemřel duchovní správce
zdejší israelitské náboženské obce p. Ph. Dr. Vilém Klau

ber u včku 45 let. Tělesná schránka rabína, který se tě
šil u souvěrců veliké vážnosti. pohřbena 17. března na
israelitském hřbitově v Praze-Strašnicích. 

Na týdeuní obliní trb v Hradci Králové dne 13.
března 1915 bylo přivezeno: hl: vikev 27, jetelového
semínka 58, kapusty 2 kopy, cibule 5 hl, mrkve 5 pytlů.
brambor 15 hl, podsvimčat 355 a kůzlat 45 kusů.

Seznam cen na týdenním trhu v královském věn
ném městě Hradci Králové dne 13. března 1915: 1 hl:
vikve 30 K, hrachu 90—100 K, čočky 120—140 K, jahel
72—80K, krup 60-100 K, I g: brambor 9 K, jetelového

senrinka červeného 184—210 K, 1 hl máku 60—70 K. 1 a.
žitných otrub 31 K, 1 u pšeničných otrab 30 K, 1 kg:
másla čerstvého 3.20—4.00 K, sádla vepřového 4.00 až
4.40 k, tvarohu 0.52--0.60 K, 1 vejce 0.09—0.10 K. 1
kopa kapusty 6.— K, 1 hl cibule 26. —K, 1 kopa drobné
zeleniny 1-2 K, 1 pytel mrkve 6—K.

Poučná historie o chytráku a dvou volech. Dost a

dost lidí snaží se hřešiti na válku, ždímati pro sebe z
prostoduchých Hdí pod chytře vymyšlenými záminkami.
Jako tenhle mladý Jan Marek, narozen r. 1891 v Sudíně,
betonářský dělník bez stálého bydliště: V Hstopadu uči
nil velice skromnou visitu v Slavoňově v nezamčeném
chlévě p. Ant. Ježka. Znalecky se rozhlédl a hned sl
uděla: velice přátelskou známost s dvěma voly, kteří
měli cenu 800 K. Pobídř je k vycházce. Ovšem čtver
nožci rádi uposlechli, protože se jim po přírodě stýskalo.
A šli, kam jim velel samozvaný poručník — protože to
byli voli, kdyby byl chtě! odvádětt kozy, byly by bo
z nedůvěry jistě potrkaty. Marek odvedl zvířata i s po
strojem, majícím cenu 24 K. A teď začal handi. Hiasom
brečtivým. tóninou -molovou tremolóval vyvlastnite?
před řezníkem p. Maxem Opltzem, že prý jest relnfikem,
ktsrý má Řospodářství nechati, protože má narukovat
Ale řezníkovi byl ten-nářek bobojového hlasu silně po
dezfetý. Marekobrátil se tedy Hham.Žrelormova! svou
hereckou pózu, přimyslit si ještě nová, přesvědčivější
slova, až konečně v Zakšíru (Sakisch) prodal voly dů
věřivému řezníku p. Vilému Welthovi zá340 K. Vydával
se za rolníka Josefa Kárníka zRozkoše,jemněodciall

»pro všecky nebezpečné případy« oblek, boty, kdobouk.„B Ma
-* :2



hodinky i — vojsaský pas s'výkázy. Takové přestrojení
v okamžiku krize mohloúčelně zachrániti inkognito.—
Když už bankovky šustěly v kapse, prodělal Marek dru
hou metamorfosu: koupil si hned šaty z peněz lehce na

bytých u p. Jana Hurdálka. — Ale okradený hospodář
nelenti. Zahájeno pilné pátrání; v rozměklé půdě dobře
bylo možno sledovati stopy paznehtů i masivního pod
patku průvodčího hloupých zvířat. Chlapík chycen a 0

devzdán krajskému soudu vHradci Králové. Měl ovšem
ve vyšetřovací vazbě přes zimu dosti času na přemýšle

ní. jak odstraniti smůlu. která se mu na nohy lepila při
neúprosném pronásledování kárné Nemese.A Markova
bystrá hlava opravdu nezahálela, obrátila pi'ný zřetel
ma všecha úskalí, která ohrožovala úhořovité proklouz
nutí inezi zpěněnými víry. Při přelíčení v tomto měsíci
rozvinut Marek všecky bohaté složky svého apologetio
kého talentu a bohaté fantasie. Pp. Hurdálek, Wieth a
Opitz určitě poznali, že právě s tímto mužem měli ne
příjemnou známost. Ale Marek hleděl všecky tři svědky
$ neoblomnou kuráží omámiti. Prý ten podvodník byl
člověk jiný. Jos. Kárník, jenž se zde nachází u vojska,
pozna! své hodinky a přirozeně i knížku domobraneckou
a legitimaci. Ale Marek i proti tomu usvědčení hleděl
se pojístiti tvrzením, že prý pas koupil na dráze za 3 K
ed jednou domobrance; a kdo mohl prý tušit, že to je
kradené! Všecky vytáčky však nepomohly. Naposled se
Markovi zapletlo celé chytré přadeno tak, že mu zadrhlo
hrdlo. Chytrý lišák: zapadl do vlastního bahna jako Rus
do toho mazurského a klidní, nechápaví voli byli za
chránění. Bylo pro ně štěstím. že byli trochu vyhublí;
před porážkou aspoň smlsti hojnost krmení. A než došlo
k zabití, byli. odvedení tam, odkud byli něšlechetným
způsobem vylákání. Nyní spokojeně přežvykují dále,
ale Markovi k osmi měsícům žaláře přidáno ještě osm
postu. — Tato příhoda jest výstražným mementem, aby
každý občan byl co nejopatrnější, přijde-li k němu ně
jaké podezřelé individuum prodávat anebo žádat o pod
poru s poukazemna válečné okolnosti. ,

Opatovice a. L. (Čtyřdemní pobožnost v čase války.)
Ve vážné době trvající války budou v našem farním
chrámu Páně od 21.—25. března konati čtyřdenní misi
onární pobožnosti osvědčení duchovní řečníci důst. Pp.
P. Fr. Řehoř a P. Ant Vídeňský z koleje T. J. z Hradce
Králové. Účelem těchto pobožností bude nejen obnovení
náboženského ducha a povzbuzení farníků k přijetí sw.
svátostí, ale i konání zbožných modliteb za naše vojíny
a: za brzké ukončení války a uzavření šťastného pro
naši říši míru. Duchovní správa mávroucí přání. aby

nili a aby Bůh sám do toto požehnáním svým doprovázel.

Vikarlátní rekolekce v Rychnově a. Ka. Ve čtvrtek
dne 11. března konala se v děkanském chrámu-sv. Havla
duch. reholekce, jíž se sůčastnílo 21 vík. kněží. O půl
10. hod. celebrovat vdp. děkan Kubánek za asistence
kaplana-kuráta dp. Vosyky mši sv., při níž procftčné
vložky: »Ave Maria« a »Panis ange'icus« zapěly chvalně
známé, obětavé, o ozdobu chrámu a o zvelebení církev
ního zpěvu pečující sl. Růžena a Pavla Matysových.
Oduševnělý jejich zpěv povznášel srdce naše k nebes
kým výšinám. Po mši sv. proslovil k shromážděným
kněžim vzácný a vítaný host vsdp. P. Řehoř S. J. z

o ranách Krista Pána, v nichž vidíme význam lidského
života vůbec. velikou cenu duše a konečně význam kněž
ského života. Byla to vhodná a působivá příprava k sv.
zpovědi při níž v oku zaleskla se bohatá slza. Po vy
konané sv. zpovědi referoval o průběhu schůze vikářů v
Hradcí Králové vp. děkan Kubánek, delegovaný od vsdp.
vikáře Fomička, který se pro veliké vánice do Hradce
Králové nemoh! dostaviti. Referát páně děkanův byl s
pozornostk vyslechnut. Poté vsdp. vikář Tomíček ožná
mív. ve kterých dnech se budou v jednotlivých farno
stech krmati kan. visitace, přá“ svému vik. kléru hojného
„požehnání v této tak vážné a těžké době.

ZÁLOŽNA
v Hradci Králové,

Janské náměstí č. 183.

Vkladyvázanévýpovědavkladystřáidsnkovéové db ho
Nevé vklady (uložené v době moratoria) úrokují

Se dle dobody avyplácejí se z těchto vkladůob
nosy bez obmezení moratoria.

Různézprávy.
-Uzašní českého pokroku apravediivými Němci VÍ

deňská »Spar- und Renten-Zettang: pojednávajíc o le
tošních výročních zprávách spořitelen rakouských, vě
nuje zvláštní staď pobroku, Jaký české spořitelny nalat
ské saliášly vydáváním ročemsk po způsobu | rožesky
Měniiké apofitehy v Beaešově. Chváli pemčnoua Ib

obvodu spořitelního,šífňhospodářees osvěta, Bud smysl
pro šetrné zacházení s výdělkem a způsobují nový pří
iv vkftďě k pokbdzám spořitelen £ záfodet českých.
Doporučuje vřele tento nový způsob ušlechté reklamy

ročenky:takto upravené Stávají se nepastrádatelnou pří
ručkou všech spořádaných rodin spořitelního obvodu.

Hervé proti Jotirovl. Největší francouzský antimili-|
tarista profesor Hervé, který hned při vypuknutí války;
vstoupil jaku dobrovolník do francouzské armády, ale
již delší dobu je na dovolené, kritisuje velmi často ve
svém listu «Guerre Sociale« francouzpkého generalisima.
V posledních dnech naň útočí takto: »Joffre denně ozna
muje pokroky z bojiště. jeho zprávy jsou plny opti
mismu a přece je jisto, že v Champagní nemůže z ml
sta a že jeho ofensiva je neužitečná hra, při níž sí Fran

byl Joffre vyčkati německý útok na. naše posice. nechal
se Němce vysliti před našimi zákopy a kdyby pak byl
s čerstvýiní sllami vyrazí k protiátoku.« Zní to pěkně
taková rada. Otázka je, zda by to také pěkně dopadlo.

Švédové chválí chrabrost rakouského vojska, Štok
holmská »Svonska Tel.« uveřejňuje souvislé líčení zpra
vodaje v rakouské frontě. Praví se tam: »Rakouské
vojsko dosáhlo nížin severně od Karpat za nejneuvěři
telnějšího strádání a vykonalo tím úkol, který se zdál
nemožným a jakého není příkladu v dějinách válek
všech časů. Pováží- se, že mělo rakouské vojsko
k disposici při pronikání Karpat pravidelně toliko jednu
silnict, dále že vesnice a domy, k nimž došlo, byly jen
rumištěm, že vojsko následkem toho musilo nocovati
pod širým nebem, pak musíme vysloviti největší obdiv

železnou energií“a,„ slinou vůlí mohlo dosáhnouti vítězství.«

Sjezdovázprává oV všeobecnémsjezdu katoliků
českoslovašských v Olomouci konaném má přes 440
stran velmi cenňého obsahu, přes 50 velmi zdařilých ilu

strací. Kniha jest pěkně upravena. Původní jeji cena 2 K
50 h. Administrace »Našincé« v Olomouci zasílá 5 výti
sků sjezdové zprávy za K 5.60 i s poštovným.| Jednu
knihu prodává za K 1,50 bez poštovného. Objednávejte
a rozšiřujte u svých přátel a známých! Ke každé zásilce

přiloží se zdarma výtisky. 32stranové brožury“ »Ency
klika sv. Otce Benedikta XV.:

Na výstrahu.

a.

A

- Dne 13. t. n. projednáván

byl před odvolacím senátem v. r. Kleinera případ, který
před časem vzbudil značnou pozornost. Dne 20. listopadu
stál totiž před vchodem do smichovského nádraží pěšák
Dudek, jemuž bylo nařízeno, aby. žádného z polských
vystěhovalců, kteří dopravování byli Prahou do Be
rouna, nepouštěl z nádraží do města. Při výkonu služby
došlo mezi pěšákem a mezi smíchovským okr. zvěrolé
kařem Alir. Desensym k ostrému konfliktu. Ač zvěrolé
kař mohl věděti, že voják jedná dle daného mu rozkazu,
ostře mu vyspílal a dopustil se narážek. projevujících
pochybnost o jeho případné věrnosti v poli. Tato s'ova.
dotýkající se trapně všech, kdož znají udatnost a věrnost
českých vojínů, tolikrát skvěle osvědčenou, přiměla
vrátného Žemličku, že zvěrolékaře napomenul, ale také
s dobrou se nepotázal. Pro svůj výrok byl zvěrolékař
Desensy žalován a odsouzen u okr. soudu na Smíchově
do vězení na 48 hodím kterýž trest byl mu změněn ve
100 K pokuty. Odsousený podal odvolání. V sobotu pro
jednáván případ před odvolacím senátem, jemuž předse
dal v. r. Klajner. Žalobu zastupoval dr. Synáček, žalo
vanáho háj de. Sehamer. Po skončeném líčení odvolací
senát rozsmdek prvě stelice potvrdil 

Zetěmní volhocbsltediici sukoem v Pešti. Velkoob
chodatek sehnem, Kolin a Varadi, byli jak oznamuje »Az
Est:. po předchozím vyšetřování zatčení. Něko'ik pešť
ských obchodníků dostalo od vojenské správy zadávky
na štikově šedou látku pro vojenské uniformý. Sukno
mělo býti velmi dobré jakosti. Jak se nyní ukázalo, zne
užili někteří obchodníci této důvěry a dodali za několik
milonů korun takové zboží, že se nedalo upotřetiti. Do
dané sukno hodí se nanejvýš pro žertké šety. Podvod
přišel na jevo, když sborový velitet oznámil, že nové
uniformy již při prvním ohnatí kolen praskají. Naří
zemým vyšetřovánímzdděťno, še saíno pro vejenáhé
účely se naprosto nehodi Vyšašfovámí s obefledníky
není ještě skončeno.

Radiu apašíicí obmálěse Ski úte. -Čee: A
£ m. sděluje: Hatčský uprchlík polský žid Chaim Hoffer
obdtodovat.ZPMsl neŽižkověobdablsksu.uBíšeným
zbožím a prodejemt koupí různéhozboží; pro začátek
slušně v nové vhosti vydělěval. Minalélo týéhe přišli

navštívit přičiniřvého a čílého svého krajana dva Jiní

|

Safír, iž potfásli svému druhu pravicí a vyptával se
ho na obchody Hoffer vypravoval sdfině o svých no
vých úspěších při tom však odskočil na chvitku z
krámku do vedlejší místnosti, aby sl nacpal dýmku.

L Mezitím„kěajaní jeho postihli výhodnou situaci rychle
otevřeli zásuvku u krámského stolu a vybrali z ní dvě
stokorunové bankovky, sedm dvacetikorun a šest de
setikorun a rychle strčil je do kapes. Hoffer navrátil
se do krámku, aniž by něco zpozoroval, a chtěl pokra
čovat v družném rozhovoru. Přátelé jeho však se ná
padně rychle poroučeli a zmizeli z krámku. Teprve za
chvíli zpozorovai obchodník krádež a rozběhl se- na
policii, kdež nepoctivé své krajany udal. Chaim Reis
sner i Rubín Safir byli zatčení a u obou provedena

však byli usvědčení. V d'ouhém kaftanu Reissnerově
nalezeny byly všechny peníze zašity v těchže bankov
kách, jak okradený udával. V kaftanu Rubína Safíra
nalezen byl zašitý obnos 4000 kourn v bankovkách. Cti
hodný tento muž měl zaššté malé jmění ve svém dra
hém kožichu, klkdně však pomáhal rabovat v krámku

svého přítele. Oba polští židé požívali v poslední době
jako nemajetní uprchlíci státní podpory. V úterý dodání
byli z bezpečnostního oddělení policejního ředitelství
k soudu pr> krádež.

Našemu veledůstajněmm duchevenstvu
lo provádění rácí kostelních vřele d

dánu absol. c. k. stát, dokyPe českou

BOHUMILABEKA vHORE KUTNÉ.

Nespravediivé obvinění. »Naše Doba« pokládá se v
kruzích pokrokových za hist velice vážný. Ale o pamě

rech církve katolické píše leckdy tak, jako by jepozo
rovala 's měsíce. Nerozumí-li, nechce-li ani kratičký čas
věnovati řádné informaci, nechť raději plytkých sud
ků zanechá. V čísle 2. dapsala: »U nás. se rozmohlo v
jistých kruzích opisování a lávmové rozesílání modtitbi
ček. o jejichž původy byly vymyšleny fantastické bajky.

Podobný zlořádobjeyjt se v katolických částech Němec
ka. kde árci proti tomu zakročili úředně zcela energie- *

ky, pohrozili pokutou a uveřejněním jména se zřejmým
sesměšněním, a brzo byl pokoj. U nás se posud nikdy
neužilo takového drastického prostředku, a poněvadž
takové -rozumné a stříklivé hlasy se strany duchovních

vůdců, kněží, jako výstraha děkana, ším rakovnického,
jsou mezi námi velice vzácné, bulf pověrčivost mezi
prostým lidem i »inteligentními« třídami dále, víc než
by kterýkoli liberál věřil.« — Tážeme. se, odkud ví »Náše

Německu proti pověrčivosti ozvali. Vždyť již staří měli
přísloví, že proti hlouposti marněbojují i bozi..A odkud
jest týž časopis přesvědčen, že církevní kruhy v Če

Nehřímá na př. katolický tisk český vesměs a souhlasně
proti takovému Švindlu do omrzení? O tom ovšem pi- .
satel »Naší Doby« patrně neví. Nač by při svém kriti
sování sledoval prohlášení zodpovědných kruhů katolic
kých! A nejen rakovnický děkan, nýbrž kněžstvo ve
směs poučuje v tom směru horlivě. Jestliže žádá kritik
uveřejnění jmen pachatelů, nechť jen skryté protikatolic
ké autory těch modlitbiček odhall. Vždyť na př. náš list
často vybízel, aby se pátralo, kdo takové mámení lidu
pravádí. V tom je právě háček. že se skoro nikdy ne
pozná, který protikatolický fanatik elegantním písmem
píše modlitbičky i adresy katolíků. Ale zároveň jest ve
lice nápadné. že o takovém rozesílání obyčejně ví tisk
protikatolický děfve než tisk náš. Je-h »Naše Doba“

přesvědčena, že ten šlendrián v Čechách jest posu ve
liký, zajisté má na to děkazy a může se tedy dověděti
o tajné dílně víc než katoličtí kněží. Tedy jen ven s
jmény! Pak už se postarají kruhy katolické o odsouze
ní takových cyniků hmed. Ale »Naše Doba« zná přece
určité adresy zcela jiných lidf, kteří oznamováním a vy
dáváním různých proroctví lákají prostomyslné davy
zcela veřejně. Tedy by mohla přijíti lehce i na stopu
vyrabitelů pověrečných modlitbiček. Vždyť přece ví,
že katolický tisk různé jasnovidce a prorokyně nepod

poruje a že kšeft vydáváním sáhodlouhých proroctví
nedělá.

Dešťový strom v Peru. O zvláštním stromu. který
roste v Peru a který v době sucha koná obyvatelstvu a
polnímu hospodářství dobré shužby, činí spolupracovník
listu »Fspana Moderna« zajímavá sdělení: Peruanští In
dláni nazývají strom ten Tamaicaspi. což "znamená: deš
ťový strom; je to silný strom velice listnatý, jehož histí
má zvláštní schopnost vssávati do sebe vodní páry ze
vzduchu a zasílati je v podobě kapek zemi. Země jest
pod listnatou korunou téměř vždy bahnitá a zvláště
nápadno jest, že právě v suchém ročním období jest
odměšování vody dešťového stromu největší. Pak se
tvoří kolem strommacelé kahrže a malé potoky tekot
do soušedeiví a nápájejí vybráblou zemi. Blyo vypě
čtěno, že jediní z těchto stromů dodává hašdých 20
bodiaprůměrešdóvětgalanůvody.KdybyUsav)dos
morodci tuto vlastnost dešťového stromu racfoneltě vy
užitkovali, mohli by bez velikých obtíží zavlažovati a

kultivovanécalí úážní,ježnad Pa horkéhoročníhopočasí vyprášů a téměřne Pí tomdaříse do
šťotému stromu | m POÍĚ ntinopěikuřvější; strom tea
rostu velec ryelilk a sedli? Déze škody i nejsilnější ko
Hisání teploty. (Lesnický časopis »Háj«.)

-Wine, Úředat, aerfěcniční a obecní lékaři z Bu
koviny v Čechách prosatím usedli, vyzváníÚrátitt s0
se svů infekodb Bulověny. — Čuvlé nášáděko Ubu



tovníku kníž. -Kinsakému, který měl v Anglii bohatý
hřebčinec ušlechtilých závodních koní, prodali nějeteré
koně za 12.000 až 22.000 K. — Stravování jednoho ru
ského zajatce stojí denně téměř 1 K, nehledíc k náklad
ným stavbám baráků a k výlohám se správou, vytá
pěním a udržováním baráků spojeným. Dále stojí také“
mnoho opravování a doplňování stejnokrojů, prádla a
obuvi, denní plat 16 hal Zajatý důstojník béře denně
4 K (Mábní 6 K), z čehož ovšem musí se stravovati,
udržovati šaty, prádlo a obuv. — V Mnichově zemřel
Ferdinand Burg, bývalý arcivévoda Ferdinand Karel,
bratr zesnulého následníka Fraatiška Ferdinnada, který
po svém zřeknutí se všech práv arcivévodských uza
vřel sňateks Bertou Czuberovou, dcerou profesora na
vídeňské technice. — Bývalý ministr vojenství Sch
naich a polní zbrojmistr Hoffmann veřejně navrhují, aby
po válce v každém městě a v každém okrese na místě
všenbecně přístapném (ve zdech radnic, kostelů atd.)
byla na kamenných nebo kovových deskách zvěčněna
jména příslušníků padlých hrdinů spolu s jejich domov

„skou příslušností. — Starostové r. 1873—1877 narození
jsou sproštění domobranecké prohlídky. Okres. hejt
manství mohou pak dále navrhnouti i radní členy před
stavenstva obecního — k osvobození od prohlídek. —
I nevlastní dítky a rodiče mají nárok na vyživovací pří
spěvek.

Zaplatil jsem
předplatné!

Koupím
do kuchyně a do pokoje

„Vřeledoporučujeme
pramen nákupu.

Jabloně, hrušně, lípy, třešně,švestky velkoplodé
1 štěpované, kulovitéi obyčejnéakáty, kaštany,
javory, obyčejnéi smutečníjasany,stromkyště.
povaného angreštu a rybízu, okrasné keře a
stromky jehličnaté, akát k zalesňování atd.

nabízí za nejlevnější ceny

Frant. Vrabcová,
choť říd. -učitele a

majitelka školky v Mlíkosrbech
u Chlumce n. C.

Stromky pocházejí z písčité půdy.— Obcím,
spolkům i jednotlivcům dle doodnutí na úvěr.
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A Z zoDŘE Sb rkaDWi; jddgajdnšaE PoSBĚ
RERELELEKÉ

K samostatnému vedení celé
domácnosti 4ělenné rodiny

adně s malým ditkem), středních let, dobrá
rohařko, prádla, oprav a veškerýchprací dobře
znalá, naprosto poctivá. — V případě osvědčení
trvalý domov. Nabídky pod značkou »Svědo

mitá« do admistrace t. l.

Ctitelkyně Božského Srdce
Páně.

které povolání do řádu mají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť

se obrátí s dotazem stran„přinutí na představenoui kláštera B. S. P. Krapka(a Teplic).

o Pěstounka
„absoly. mat. kursu a dvou průmyslových škol
s praksí co učitelka na škole mateřké,

přijme místo
k dětem v katol. rodině neb jako společnice
k dámě a pod. Na plat tak nehledí jako na
slušné zacházení a kde by nemusela konat
hrubých prací. Jest pootivá a svědomitá. Ctěné
nabídky podzn. „Nový domov“ do admin.t I.

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 náčin'.
Cenníky, vzorkyi roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

arevná

kostelní Mokna"ťa |
Fr. Uhlíř,

vuje a dodává

umělé sklenářství a malba skla

v Třebochovicích u Hradce
Králové.

Cennikyarozpočtyna požádání .

Rozpočiyochotněazdarma.

0000000000
Jan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsomy kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
"své vlastní výroby, jakož i tu- i oizo

zemských.

Cetná UsRÁNÍ zvláště z krahů vele
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
gluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volojemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

MYE Ko)

Voledůstojnému
duchovemnstcu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
raěiti veškeré kostelní nádoby s
náčiní a to: monstrance, kalichy,
olbáře, nádobky,paténky, pacifikály,

svíony, lampy, aditelnice,Kroponkyatd. své olastní výroby, předpisům
oirkevním vyhovující. Slaré před
měty opravvje v původní intenel a
v ohni zlatía stříbříneboproti do
platku za nové čňuje.PHotové

Předměty nebvýkresy zasílá nauúsku franko bes závaznosti koupě“
Vie se posílá posvěcené. Prdce ruční

Sblad veškerýchslatých astříbrnýchklenotů, jako: řetězů,
madonek, křížků, pratýnků, náramků atd."ů Notářské
Prsteny, tabutérky, jídelní náčiníze stříbrapravého

i čínského všdy na skladě,
Stare plete, siříbro adrahokamykupuje sa nejvyššíssmy

JAN STANĚK,
posíř a oiselemr

Praha-L-979., nl. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

květinový med |

člen zem. ústř. včelaf. spolkus“
v Hradol Král.

v jednoduchémi
přepychovém mo
der. provedení ry
chle zhotoví uměl.

1 nh5553
Richarda Šimáčka

w Hradci Králové, Pospíšilova tř. č. 181,

—



Průběh války.
Bojiště východní. Po 4'*měsíčním uzavření

22. března padla pevnost Přemyšl, dospěvši ke kon
ci svých sil. Když zásoby potravin v polovici to
hoto měsíce počaly docházeti, rozhodl se generál
pěchoty ši. Kusmanek k poslednímu útoku. Výpa
dové vojsko vytrhlo dne 19, t. m. časně z rána přes
pásmovou čáru a drželo se až do krajnosti v sedmi
hodinném boji proti silným ruským silám. Na konec
donutila početná převaha vrátiti se za pásmovou
čáru. V příštích nocích útočili Rusové na někotik
front Přemyšlu. Útoky shroutily se stejně jako
všecky dřívější v palbě statečně hájených opevně
ní. Poněvadž po výpadu dne 19. t. m. i nejkrajnější
obmezení v zásobování dovolovalo jen třídenní od
por, dostal zatím pevnostní velitel rozkaz, aby po
vypršení této doby a po zničení válečného mate
riálu ponechal místo nepříteli. A skutečně podařilo
se včas zničiti tvrze s děly, střelivem a opevněný
mi místy. Pád pevnosti, s nímž vojenská správa
musila po delší dobu počítati, nemá žádného vlivu
na situaci ve velkém. Tak ohlašuje úřední zpráva
ze dne 22. března. — Přemyšl byl od Rusu poprvé
obležen po bitvě u Gródku v polovině září minulé
ho roku. Kdvž však ruské vojsko počátkem října
bylo nuceno ustoupiti před naší armádou zezápad
ní Haliče, odtáhlo i vojsko obléhající Přemyšl a
pevnost zase 8. října bezprostředně spojena s 0
statní armádou. Spojené armády rakouská a ně
mecká dospěly zatím v houževnatých bojích až k
Ivangorodu,

čena Rusy podruhé. Přemyšíská opevnění byla
obklíčena kruhem nových, ruských opevnění s drá
těnými ploty, podkopy, bateriemi a j. Při prvním i
druhém ohležení ucítili Rusové pořádně, co zname
ná pevnost Přemyšl. Za bitvy u Limanové podnik
nut ve dnech 12. a 15. prosince veliký výpad celé
posádky přemyšlské, který nedovolil Rusům ode
slati část vojska ke Karpatům, naopak přinutil je
k sesílení obléhací armády. — Přemyšl plně svůj
úkol vykonal, a jak polní maršálek arcivévoda
Bedřich v armádním rozkaze prohlásil, hrdinná po
sádka byla zdolána pouze hladem, nikoliv nepříte
lem, který po 4 a půl měsíce marně se o dobytí
pevnosti pokoušel. — V karpatském úseku od U
žockého průsmyku až k sedlu u Konečné trvají
boje dále. Obec Konečná leží na samé haličsko
uherské hranici, na jih pod Gorlicí, při silnici, kte
rá se táhne z Gorlice na jih do Uher na Zborov.
Na zmíněné frontě karpatské byly boje na třech
místech: v nejbližším okolí průsmyku Užockého,
u Smolníku (u průsmyku Lupkovského) a v Also
pagony, kterážto obec leží u jmenovaného právě
Zborova. Na frontách jihovýchodohaličské, západo
haličské a jihopolské v posledních dnech panoval
klid. Náš generální štáb vždy přesně a svědomitě
podává obyvatelstvu zprávy z bojiště. — Na ně
mecké frontě odraženo několik ruských útoků mezi
Přasnyšem, Ořiící a Pískem, kde ruská opevnění
narevská kryjí ruskou ofensivu a umožňují Rusům,
aby tam unavená svoje vojska vystřídali čerstvý
mi. Severně od Mariampolu (asi 45 km na východ

od hranic východopruských) byly také odraženy
útoky ruské. Z Klajpedy, nejsevernějšího města ně
meckého, jehož se před několika dny Rusové zmoc
nili, byli zase titíž zahání. — Úřední zpráva ze dne
23. března sděluje, že boje v karpatském úseku od
Užockého průsmyku až k sedlu u Konečné trvají.
V posledních dvou dnech byly opět silné útoky
nepřítele odraženy a při tom 3300 Rusů zajato.
V boji, který byl veden o jednu výšinu u Vyškova,
byl nepřítel zahnán ze svého postavení a zajato
685 mužů.

Bojlště západní. Francouzové a Angličané pod
nikají na různých místech útoky, leč obyčejně po
hoří, Situace zůstává na západě nezměněna. Angli
čané dobyli sice jedné vesnice, ale zato ztratili 12
tisíc mužů a vynikající posice u Loretta.

Boj o Dardanely. Dne 18. března pokusilo se
spojené loďstvo francouzské a anglické nanovo
proraziti úžinami dardanelskými. Leč pokus ten
to žalostně selhal přes to, že u Dardanel velí admi
rál Limpus, který až do října m. r. byl instruktorem
tureckého loďstva. Turci však provedli na opev
něních dardanelských důkladné změny, takže Lim
pus byl s plány svými v koncích. Spojenci ztratili
tu 4 obrněné lodi a k tomu sama anglická admirali
ta sz přiznává, že všecky na Dardanely útočící lodi
byly tureckou palbou poškozeny.

Na moři. Ponorky německé ukázaly se jako
nejnebezpečnější zbraň v této válce. Denně doka
zují Anglii, Že ony jsou pánem moře. Něm. ponor
ky šetří neutrálních lodí, které nevezou kontraband,
zato však bez milosti potápějí každou anglickou
loď, ať má již svou či falešnou vlajku.

Volné listy.
Napoleonovi maršálkové. V literatuře napole

onské častěji potkáváme se s narážkami, jak Napo
leon ve volbě svých jenerálů byl málo vybíravýn;
ještě dnes pro to stíhán jest ironií a posměchem.
Činí-li se výtky tyto s hlediska přítomné doby, lze
je jak tak přijímati, neboť dnes nelze si představiti
vůdce bez předchozího odborného vzdělání. Ale ji
nak bylo za časů Napoleonových. Před revolucí ve
Francii jenerálové po většině byli ze stavu šlech
tického, který snadno opatřoval si vzdělání vůbec
a jmenovitě vědomosti válečnické; francouzská
šlechta v celé Evropě nejvíce slynula rytířským
duchem vojenským, jejž tradičně pěstovati pova
žovala za přední svoji povinnost. Když vítězná re
voluce všechnu šlechtu z vlasti vyhnala, vypudila
tím zároveň vzdělané Uůstojníky a jenerály.

Napoleon nemohl tedy jinak, než vybírati své
vůdcez řad prostých vojákův, a jak skutečnost
dokázala, nejen že armádu svoji nepoškodil, nýbrž
jí ještě prospěl. Z rychlých povyšování za revoluce
zrodilo se pověstné pořekadlo, že prostý francouz
ský voják nosí ve své torbě maršálskou hůl. Na
poleon tuto perutnou větu plnou měrou ještě do
tvrdil. Jenerálcvé .protifrancouzských armád to
muto Napoleonovu — jak říkali — šílenému vrto
chu se pohrdavě smáli, ale smích je přešel, když
poznali, jak bonapartovští jenerálové dovedou roz
dupávati všechny bitevní plány, které proti nim

l

die strategických pravidel byly osnovány. Bylo ku
podivu, jak bývalí prostí vojáci uměli zabijáckou
rvavost povznésti v mohutné údery útočné a jak ze
seržantů přes noc vyrůstali obávaní velitelé armád
ních sboru, kteří úctu a bázeň si vynutili svými
vítězstvími.

Ostatně Napoleon, dělaje z prostých vojínu je-
nerály, hověl duchu doby. Bonaparte byl inodlou
obecného lidu proto, že velikou měrou měl vlast
nosti a síly obecného lidu a věděl tedy dobře, jak
milo jest davůn, že i armáda nejvyššími svými
představiteli s nimi jest spojena. Napoleon sice vy
šel z dělostřelecké školy a byl jejím vynikajícím
žáken. ale svým orlím bystrozrakem chápal, že z
lidí, kteří odchování byli duchem výbojným, lze

stř. Byla to neobyčejná Napoleonova praktičnost,
která dovedla vždy uhoditi hřebíku na hlavu. Ne
jsa planým idealistou a literárním snílkem, vypozo
roval, že přírodní divokost republikánských vojáku
je toho rázu, že se z ní dá vykouti obratnost vo
jevudců,

Nepozbývaje při svých podnicích vrozeného
smyslu, málo toho dbal, zda se původu jeho mar
šálků za hranicemi smějí čili nic. On viděl jen svůj
cíl a za tím šel nekolísavě a chopil se každé pomuc
ky, která vhodností svou se mu zamlouvala. Tento
organisátorský duch a tento počítající pracovník
dobře ví, s čím pracuje a jaký jest toho účinek.
Znal pronikavě vlastnosti děl, železa, vlastnosti di
plomatův a vojákův a požadoval, aby každý pra
coval dle svého druhu.

Hlavní význam ve volbě vudců byl v tom, že
Napoleon uměl si vybírati muže opravdu schop
né, kteří své nadání u mistra zdokonalili a vytříbili.
Umění válečné byl obor, na který Napoleon vyna
ložil nejvíce své počtářské dovednosti. Dle jeho mí
nění záleželo v tom, aby vždy měl převahu na
tosn místě, kde na nepřítele útočil, nebo kde podnikl
útok nepřítel, kterážto praktika uplatňuje se i v
nynější obrovité válce. Napoleon držel se zásady,
že menším počtem možno poraziti mnohem silnější
sbory, manévruje-li se dovedně a rychle tak, aby
vždy dva mužové stáli proti jednomu tan. kde se
bojuje. | v této věci jenerálové dnešních armád
takořka se předhánějí.

Ačkoli Napoleon z pouhého sobectví leckdy
zlehčoval vojevůdce, kteří pro něho vítězili, přece
jen neskrblil uznáním vůči mužům, jako byl Lannes,
Duroc, Massena. Murat, Ney a Augereau. Považo
val se ovšem za jejich příznivce a zakladatele je
jich štěstí. Pravil-li na příklad: »Nadělal jsem si
jenerálů z bahna«, nemohl přece utajiti radosti,
když se mu od nich dostávalo pomoci, hodné jeho
velikých podniků. Na zpátečním pochodu z Ruska
odvaha a dimys! maršála Neye učinily naň takový
dojem, že pravil: »Mám doma.dvě stě milionů ve.
svých pokladnách, ale dal bych je všechny za.
Neye.« Slova ta pronesl, když se strachoval o Neye,
jenž v zadním prořídlém voji odrážel útoky Rusů.

Napoleon uměl vystihovati povahy svých je
nerálův a ačkoli vždy nemohl nasytiti ješitnost
francouzských důstojníků, jest pozorování jeho
přece správné. Uměl své jenerály nejen dělat, ale
dovedl je povzbuzovati a všímati si jejich zásluh.
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jenerálů.« Lásky a upřímného přátelství k jenerá
lům však neměl nikdy, bylyť mu jen vhodnými ná

stroji k seně jlům.Napólední'hlubokéhocílvůbec nebyl Webopeti, Svěděí © tom jeho' Zivdfňí
názor, který nebrnaleně prozřadil titkto: >Jsou dvě
páky, kterými tze lidmihýbatt,'sodctví a strach.
Láska jest poletilá sobeckost.Přátělství jest pouhé
jméno. Nejilájí Hikoho.Nemilují sni svých bratří;

roca mári tád,ale pro? Proto, žedě mně'jéhopo
vaha líbí, jesťpřísný,řózodný a snad řeurdnil za
svého života jedinéslzy. Co se mněsamého týká,
vím, že Remám přátél Pokud zůstávám 'tim, čím
jsem, mohu míti tolik domnělých přátel, kolik se
mně líbí.< “ "Ú

Vzhledem k bezmeznému svému sobectví Na
poleon dobře si počínal, že vyvolil si jenerály málo
inteligentní, kteří, nemajíce duševní pronikavosti,
dlouho nepoznávali, čím vlastně dobyvateli jsou a
jak o nich smýšlí.

Maršál Augereau. Narodil se v Paříži r. 1757.
Otec jeho byl obchodníkem ovocem a hlubšího
vzdělání svých dítek mnoho.nedbat. Syn jeho Petr
Augereau, jsa vysoké postavy a sličného obličeje,
záhy přirozenou náklonností toužil státi se vojákem
a proto hleděl si zejména tělesných cvičení, jízdy
na koni, šermu a střelby, v nichž nabyl veliké o
bratnosti. V sedmnácti letech stal se karabiníkem
v pluku Monsieura, to jest bratra krále Ludvíka
XVL Augereau stal se brzo ve vojsku obávaným
rváčem, jenž obliboval si bitky a souboje. Kdysi
mladý důstojník vysokého rodu vytýkal mu cosi
stran hřebelcování koní a dostal se s Augereauem
do hádky, z níž vznikl ihned souboj, ve kterém
šlechtic byl zabit. Augereau musil uprchnouti do
ciziny, kdežto ve vlasti vojenský soud odsoudil ho
na smrt, protože odvážil se tasiti proti důstojníkovi.

V cizině Augereau zažil mnoho dobrodružství.
Nejprve dostal se do Řecka, na Jonské ostrovy a
do Cařihradu. Byl také na Krymu, kdež ruský plu
kovník nabídl mu místo seržanta. Augereau místo
přijal a pobyl několik let v ruské armádě, která
pod Suvorovem válčila proti Turkům. Při útoku na
pevnost Izmajlov Augereau byl raněn. Opustiv Ru
sko, utekl do Pruska, kdež pro svou vysokou po
stavu a pěkný zevnějšek vřaděn byl do slavného
gardového pluku Bedřicha Velikého. V Prusku byl
již dvě léta, a jeho kapitán těšil ho nadějí na po
stup, když král, přehlížeje gardu, před ním se za
stavil a prohodil: >To jest hezký granátník! Z kte
ré země jest?< — »Jest Francouz, sirel< pozname
nal kapitán. —-»Tím hůře«, podotkl Bedřich, který
v té době Francouze nenáviděl. »Kdyby byl Švý
carem nebo Němcem, něco bychom z něho udělali.«

Augereau přesvědčen, že v Prusku ničeho se
nedodělá, protože mu to. řekl sám král, odhodlal se
utéci, Podnik ten byl však velmi obtížný, neboť,
jak dělová rána ohlásila, že některý voják deserto
val, obyvatelstvo pustilo se za utíkajícím, aby do
stalo slíbenou odměnu, a chycený utečenec byl pak
bez milosti zastřelen. Augereau věděl, že většina
gardy, skládající se z cizinců, po ničem jiném ne
touží, než aby z Pruska unikla, a na tom sosnoval
svůj plán. Smluvil se tedy se šedesáti nejodvážněj
šími druhy a vyložil jim, kdyby utíkali jednotlivě,
že by byli pochytáni a ztracení, půjdou-li však spo
lečně se zbraní a střelivem, bude možno se brániti.
Vojíni souhlasili. Byli sice cestou napadání vesni
čany, ba zaútočil na ně i oddíl vojska, pozbyli ně
kolik druhův, ale zastřetili více nepřátel, až dostali
se do Saska a tamjiž byli zachránění. Augereau
některou dobu pobýval v Drážďanech, kdež učil
šermu a tanci. Když Ludvíku XVI. narodil se syn,
francouzská vláda ohlásila milost všem deserté
rům a Augereau vrátil se do vlasti, kdež nabyl zase
svého místa u karabiníků. Později poslán byl do
království neapolského.za cvičitelevojska a brzo
jmenován byl podporučíkem. Za revoluce byl po
slán do Vendée, která se vzbouřila proti republice,
a tam svou vahou a odvahou zachránil armádu ne
schopného jenerála republikánského Rousina, čímž
získal hodnostimajora. ZVendéeposlán byl do ar
mády pyrenejské, kdež postoupil za plukovníka a
brzopoté za jenerála. V Italii bojoval pod vrchním
jenerálem Bonapartem a vyznamenál se u Castigli
one, a když Napoleon tvořil novou šlechtu, jmeno
val Augeréška vévodou z Castigtidré. Zahrnov
jsa Napolednovoupřízní; Augéréau bojoval vitěžně
na mnohých:bojištích a maje jako maršálek vydat
né příjmy,koupilsi vélkostaťeka zámekLa Hous
say.

vždy řuce štědře otevřené. Na
sedá let měl ročnídotaci dvěstě tisíc a Jakohod
nostěř čestné legie Vacét tišté fřanků. DÍ
však'říci, že Augereaďvůčř vým přátélům. byl

velriišúčinlivý. Tak na maršály Lannsov.
půjéNři sta tisíc f fy kn s
tisíc nežádal úroků“Vedle světlých ek své
povájy měl i stinné, 2nichž nejvíce ovšem vyniká,

pbleona nakonec zradil. =
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venkovská kapela, která vedla průvod do radnice.
Obyvatelstvo uvítalo ho s jásotem, neboť očeká
valo mnoho hmotných výhod. Elba majíc zdravý
vzduch, mnoho obilí neplodí, ale zato dosti vína, a
železné doly její jsou známy již ode dávna.

Prvá péče Napoleonova nesla se k tomu, aby
se dokonale obeznámil s malým svým státem, a
proto procházel všemi ostrovními misty. Když vy
stoupil na vrch uprostřed ostrova, odkud bylo mož
no kolem dokola viděti moře, prohodil s úsměvem
ke svým dvořanům: >Musím-vyznati, že můj ostrov
jest velmi maličký.«

Napoleon brzo uvykl a počal mluviti o sobě
jako o politické mrtvole, ale nezapřel v sobě vá
lečníka a vůdce. Příznačno bylo, že hned v prvé
dní svého pobytu na Elbě poslal třicet vojáků na
sousední ostrov Rianosu, na němž nikdo nebydlil,
protože tam leckdy zavítali mořští loupežníci. —
Prvá vladařská práce, do které se Napoleon dal,
byla stavba silnic a dvou paláců, z nichž jeden byl
v městě a druhý na venkově. Kromě toho dal vy
stavěti dům pro svoji sestru -Paulinu, koňské stá
je, nemocnici, rybárny, solivárnu a vodovody Ss
vrchů do hlavního místa Porta Ferraja. Dal vztý
čiti i národní prapor, zbarvený bílým polem, přes
něž táhl se červený pruh s třemi včelami. Těles
ná stráž sestávala ze 700 pěších a 80 jezdců. Stráž
tuto Napoleon často cvičil, přehlížel a pomýšlel na
Její rozmnožení.

V létě přišla za ním na Elbu krásná Polka, hra
běnka Valevská, se kterou zapředl milostnou zná
most, když prodléval s vojskem ve Varšavě, a se
kterou měl syna, jenž stal se později francouzským
diplomatem, hrabětem Valevskim. Když Valevská
v přijímací komnatě sňala černý závoj, Napoleon
se zachmuřil, neboť v ohlášené dámě, která se ne
dala komonstvu poznati, očekával císařovnu, svoji
manželku. Bonaparte rozmluvou s Valevskou byl
pohnut a netajil, že přátelství její mu jest milé, ale
nicméně vyložil ji všechny závažné důvody, pro
které není možno,aby zůstala na Elbě. Šlechetná
Polka porozuměla „okolnostem a z Elby odjela do
Paříže, kdež oddala se svému smutku. Naděje Na
polebnova,že Knějhů manželka jeho.přijede, byla
ovšem marna, neboť v tu dobu již měla styky s
baronem Neubergem (Montenuovo).

S přicházející zimou Napoleon měnil způsob

života. Práce, které nařídil, již ho nebavily,kářídřeji,prodlévaje sám a šám.vpalácov
Korňpatách“ Vfu. dóby dolehly dá něbě také Besná-,
ze peněžní, neboť Z ročál pense 250.000franků
frana k vláda neposlala mu anl;zblg. Přišla my,
yšak' pdmbě,které nikdy nečekal. Před výpravou
do Ruska dal si na uschovanou 1,600.000franků
světu dlívěrníkovi Lávalettovl.Laválett, male -0
peníze stráčh; výnlyslil -41£víšštáí pokladny. Dal-.
si udělátiskříňkyv podobě.svázanýchknihve
čtverečném formátě, z nichž každá pojala 30.000
franků!Nádjs knihOy: ->Starýa nový |
K ake 181 okačipr Běnasartoví6

i již ve Francii, Lavalett odvezt poklad z Pa

MEŽca MYRtak a akryl penízepod podlaha

jednoho pokoje. Přišli Prušáci a ubytovali se v
zámku Lavalettově, a patnáct jich dlelo v pokoji,
kde skryta byla nejpodivnější knihovna na světě.
Prušáci, trávíce v zámku dva měsíce, ničeho se
nedověděli. Lavalett dopravil pak knihovnu na
Elbu, když Napoleon peněz nejvíce potřeboval.

Francouzská vláda, peněz Napoleonovi nedá
vajíc, páchala ovšem hrubou nespravedlnost. Na
poleon obnovil a vykrášlil všechny císařské paláce
v zemi, kterých nabyli pak Bourbonové, a při od
stupu svém vzdal se všech soukromých statků ve
prospěch nového panovníka, za čež vyžádal si onu
roční dotaci pro sebe a pro členy své rodiny.

.

Malost. »Baseler Nachrichten« vytkly Fran
couzům, že dělí země, aniž předem zvítězili a aniž
vítězství mají zajištěno. »Baseler Nachrichten< po
věděly úsudek, který kdykoli pronésti mohou vši
chni rozumní lidé. Nikdo za dob míru a pokoje by
se byl věru nenadál, že prostřed válečné bouře a
před rozhodnutím novináři a učenci budou rozpřá
dati myšlenky o tom, jak bude potřebí spiati ná
rody celními, hospodářskými a politickými úvazky
a jak ta ona země se odkrojí a přidělí tomu onomu
státu. Kdyby takový hovor vedli nedospělí chlapci,
kteří po silnici honí káču nebo hrají v knoflíky,
dalo by se to pochopiti; děti zajisté mluví dětsky.
Ale. hrozně překvapuje, když dělí kůži nechyce
ného posud medvěda muži, kteří za dob míru slu
nili se v záři akademických hodností a kterým při
čítána byla vyrovnanost ducha a vědecká a my
šlenková důkladnost. Podobné řečí slyšeli jsme i
z Ruska. ©

Nabyli jsme válkou již mnohých zkušeností a
leckterých cenných poznatkův, ale že se malicher
nými ukáží i universitní profesoři, to nezazdálo se
nám ani ve snách. Tak válka kácí velikost, kde jí
nebylo, a ukazuje malosta malichernost,kde před.
tím mluvilo se o rozsáhlých duševních obzorech.
Vždyť již v Německu(zakřikovány „jsoupodobné
hlasy. >Berliner Tageblatt« pravi slovy u nás ne
skonfiskovanými: >Ti, kteří byrádi. pořád nové

štěstí -stěmito pokusy.Ale přes-to ví v Německá:
každý vážně přemýšlející člověk, že proti nám.

vojskům německým zbývá ještě řada těžkých ú-
kalů, Má, v takavé hodině neustálého zápolenísku«.
tečně„nějaký smysl přeměňovánímapy ?<

Tageblattn< vhodně poznamenaly1 >V>BerlinerTa
zebi «,byly: tyto: :
směrodatným hospodářským svazům německým;
které žádaly říšského kancišře,aby Již nyní připut
stil. veřejné rozpravy: o příštím míru. Není pochy

jící člověk, že proti němu stojí síly posud nezlo<

nikdonežátá toho,

0 '



tudíž patrno, že Rakousko jest klidnější nežli Ně
mecko, což snad lze vysvětitti mimo ilné-též tím
způsobem, že v Rakousku jsou hospodářské po
měry klidnější nežli v Německu.«

Úspěchy podpůrného spolku
„Eharitas“ v Hradci Králové.

V neděli dne 21. března konala se s vými
nečným svolením c. k. okres. hejtmanství valná
schůze spolku >Charitas«. Schůzi zahájil předseda,
p. kanovník dr. Reyl, krátkým proslovem, pou
kázav na solidní základ spolku, jenž se osvědčil
zvláště-v nynější vážné chvíli, kdy mnoho podniků
slabých buď úplně zahynulo aneb bylo nuceno čin
nost svou na nejmenší míru omeziti. Částečně sice
také trpěl spolek tím, že hlásilo málo nových členů
následkem nezaměstnanosti a jiných starostí, ale
vnitřní život >Charity< plynul zcela pravidelným
chodem. Spolek má dobrý základ a je náležitě ve
den, takže požívá plné důvěry členstva a zaslouží
pozornosti v nejširších kruzích.

Jednatelská zpráva podala výkaz o pohybu
členstva; nově přistoupilo 9, zemřelo 12, vystou
pilo 6, vyloučeno bylo pro nedbaté placení 15,
zbyli 734. Pokladní zpráva vykazuje opětně přírů
stek reservního fondu, jenž dostoupl výše 32.593K.
Po prvém roku trvání (r. 1908)čítal reservní fond
pouze 4780 K, od té doby stále vzrůstá, takže tvoří
bezpečnou reservu pro starší členstvo a je pobíd
kou pro nově přistupující. Při tomto vzrůstu reser
vního fondu plní spolek své povinosti vůči člen
styu, neboť za 7 let svého trvání vyplatil 100.000K
úmrtních podpor. Když se uváží, že spolek má vět
šinu členstva z nemajetných tříd, nutno uznati ve
liký význam svépomocné této akce, která právě
zase nemajetným členům skytá pravé dobrodiní.
Úmrtní podpora vyplácí se dosud po srážce výloh
okrouhle ve výši 1200 K. Úmrtí za 7 let bylo 85,
splatili tedy i nejstarší členové pouze 170 K úmrt
ních příspěvků a mají přece nárok na tak značnou
podporu. Výhody spolku >Charitas« jsou tak oči
vidny, že jea trochu starostlivý živitel rodiny měl
by spolek vyhledávati a uvědomělý přítel lidové
podpůrné akce měl by na spolek upozorňovati, pro
tože ještě dosud mnoho lidí o spolku našem nic
neví. Spolek totiž nemá žádných akvisitorů a ne
užívá dryáčnické reklamy, spoléhaje na zásadu, že
dobrá věc sama se doporučuje. Zejména zámož
nější katolíci měli by spolek podporovati, i kdyby
třeba svůj nárok na úmrtní podporu věnovali ně
kterému církevnímu aneb charitativnímu účelu. Je
to skutečně dosti podivné, že spolek charitativní
a na základě křesťanské lásky založený je tak
málo chápán a podporován v kruzích, kde by se
mu mělo rozuměti,

Průměrná výloha se členstvím v >Charitě« ob
náší 22 K ročně. Obnos tento je částečně almužnou
a částečně premií na skvělou podporu časnou i věc
nou.

Menší pokrok vykazuje odbor >Charity« pro
poskytování věna aneb odbytného pro nezletilé ji
nochy a dívky. Příspěvek věnný obnáší jen 1 K a
způsob výplaty je tak výhodný, že nemůže nikdo
býti zkrácen ani při úmrtí pojištěného nezletilce,
protože se příspěvky v tom případě vracejí. Není
při tomto odboru žádné risiko a výhoda je zřejmá.

Když v Praze byla založena zkrachovaná již
»Existence< pro vyplácení věna a žádalo se 12 K
měsíčních příspěvků, hrnuli se nerozvážní rodičové
do sítě zištných agentů. Sebrali 2 miliony korun
pro své dítky, ale úspory tyto pohltila úplně zlo
třilá správa spolku. Solidní spolek takovou pod
poru u lidu našeho nemá. Všecko se musí fanfá
rami odporučovati, jinak se tomu nevěří. Kdo se
zajímáš o snahy spolku, piš si o výroční zprávu
aneb přímo o přihlašovací list.

Po zprávách funkcionářů byly provedeny jed
nomyslně volby výboru dle vydané kandidátní li
stiny, která navrhovala k volbě všecky odstupu
jící členy výboru. Při volných návrzích bylo usne
seno, aby dosavadní výše úmrtního i režiinífo
příspěvku zůstala v dosavadní výši 2 K, taktéž do
savadní. způsob podpor byl schválen. Valná schů
ze se usnesla i členům do zbraně povolaným vy
pláceti nezkráceně podporu, kdyby v bitvě padli.

zajistil u některé pojišťovny ohledně fixM podpory
pro všecky. členy, byl po delší debatě zamítnut,
protože valná schůze byla ovládána pevným a to
zajisté odůvodněným přesvědčením, že spolek jako
zdravý, živý organismus bude stále se doplňovati
mladými členy, takže starší členstvo nemusí se
obávati, že jednou nebude dostatek platících členů.
Valná schůze byla skončena za povznesené ná
lady s přesvědčením o dobré prosperitě spolku.

„© Po valné schůzi. výbor se ustavil, zvoliv za
předsedu opětně zakladatele spolku p. kanovníka
dra Reyla, za 1.místopředsedu p. Faita, za II. mí
stopředsedu p. Jos. Dvořáčka, za pokladníka p.
Rosu, jeho zástupcem zvolen p. Kieslich, jednate
lem p. Jenšovský, zapisovatelem p. Fejgl. Snahám
spolkovým »+ZdařBůhl«

Politický přehled.
Dr. K. Habětínek, bývalý ministr spravedlnosti

a president nejvyššího soudního dvoru, členpan
ské sněmovny, zemřel ve Vídni ve stáří 86 let. K.
Habětínek byl vynikajícím právníkem českým, po
ctivým zastancen a přítelem národa českého a
jeho práv. Smýšlení byl Habětínek přísně konser
vativního. Ministrem byl krátce r. 1871v minister
stvu Hohenwartově,

Schůze parlamentního předsednictva konala se
19,března v poslanecké sněmovně ve Vídni za před
sednictví dra Sylvestra. Zevrubně bylo jednáno o
otázce zásobování potravinami, Dr. Sylvestr podal
pak ministerskému předsedovi hr. Stůrgkhovi zprá
vu o konferenci. Upuštěno bylo od záměru, aby
pravidelně jednou za měsíc konala se konference
předsednictva poslanecké sněmovny; porady ta
kové budou se konati jen v tom případě, bude-li
toho nezbytně potřebí.

Císařským nařízením o slrotčích pokladnách
rozšiřuje se platnost zákona ze dne 3. června 1901,
týkajícího se používání částí přebytků společných
sirotčích pokladen, až do 31. prosince 1915. Záko
nen tímto poukazuje se zemím část přebytků spo
lečných sirotčích pokladen jako příspěvek k ná
kladům péče o sirotky a péče o spustlé a opuštěné
dítky.

"Úspěch válečné půjčky v Německu. Německo
vypsalo druhou válečnou půjčku ve výši 5 miliard.
Půjčka byla parlamentem schválena již na podzim;
teprve nyní však německá vláda vyložila půjčku
k upisování, Úspěch půjčky jest opravdu překva
pující, neboť už dnes upsáno na 9 miliard. Město
Kolín upsalo na př. 180milionů, Důsseldorf 280 mil.,
Frankfurt nad Moh. 327 mil. .

Říšský sněm německý dne 20. března pokra
čoval ve druhém čtení rozpočtu. V rozpočtové ko
misi říšského sněmu byl projednáván návrh na zru
šení zákonných výjimečných opatření politických;
při tom žádáno zejména zrušení zákona o Jezui
tech. Státní tajemník vnitra dr. Delbrůck zdůraznil,
že tyto otázky mohou býti projednány až po vál
ce. Zákon o Jezuitech musí býti označen jako vý
jimečný zákon, který zde zbyl po-kulturním boji
a který po válče v každém případě musí býti pro
zkoumán v příčině své udržitelnosti, ježto velké
strany změnily o tom své názory a, jak se zdá, je
ště změní.

Zavedení naší správy v obsazených částech
Polska vyhlášeno bylo pouze polsky a německy.
Dle tohoto vyhlášení všechna dosavadní pozemko
vá práva soukromých osob, všechny právní zá
sady, které dosud platily v království Polském,
zůstanou také nadále v platnosti, nepohnou-li nut
kavé důvody Jeho Veličenstvo, aby nařídil změnu.
Z jednotlivých krajů těchto nesmí býti vyváženy:
obilí, zemáky, seno, sláma, kůže, petrolej, všecky
potraviny, jatečný dobytek, koně a veškeré po
třeby armády.

Spor japonsko-čínský pomalu schyluje se k
válce. V Číně vzmáhá se agitace proti Japoncům.

Půst.
Blíží se okamžiky, kdy vyvrcholena bude pa

mátka největší tragedie, která v důsledcích svých
stala se pro dějiny lidstva tak dalekosáhlá. >Až
budu povýšen se země, všecko potáhnu k sobě«,
předpověděl Pán; a splnilo se.

V čase, kdy si připomínáme Kristův heroický se
bezápor, Spasitelovu trnitou cestu na: Golgotu, při
rozeně se sluší, abychom se mírnili v zábavách a
dokazovali soucit s Ježíšovým utrpením značnou
zdrželivostí. Půst neškodí, ale prospívá jak duši,
tak tělu. Sami liberální lékaři moderní souhlasně
přiznávají, že katolická pravidla postu slouží velmi
dobře záchraně a utužení tělesného organismu, kte
rý bez občasného postu by byl vydán -v šanc nej
různějším nemocem.

Obecnou prospěšnost postu velmi trefně na
značil sv. Basil Veliký těmito slovy: »Půst zrodil
proroky, mocné utvrzuje a posiluje. Půst činí zá
konodárce moudrými; jest nejlepším strážcem du
še, bezpečným průvodcem těla, udatným mužům
hradbou a zbraní, silákům a zápasníkům cvičením.
Půst kromě toho zapuzuje pokušení, ozbrojuje k

Úvěryčem“

zbožnosti, přebývá se střízlivostí, jest strůjcem u
imírněnosti. V bojích přináší udatnost, v míru učí
pokoji.«

Tato zlatá slova' platí do dneška. A čím více
duše křesťanská si odpírá v době postní, tím nad
šeněji slaví radostné Vzkříšení.

Zdrželivost není pouze brzdou škodlivých váš
ní, jest zároveň nutným předpokladem skutečného
štěstí, opravdové spokojenosti, Nejnešťastnějšími
lidmi bývají »mladí starci«, lidé předčasně přesy
cení umělkovanými radostmi, pozemského života,
jimž k užívání všeho posloužily jak prostředky
hmotné tak jiné příznivé okolnosti. Mramorové,
chladné tváře takých předčasných starců se zá
vistí patřívají na přirozenou veselost lidí drobných,
kteří jsou nucení mnoho si odpírati. Vůbec kdo si
neodpírá, nezažije nerušeného, pravého štěstí, pro
tože si nedovede ceny všeho dostatku dostatečně
vážiti; propadá trapné nudě, duch zakrní, vlastně
jen živoří, třebaže naopak zase veliká a trvalá
bída mívá pro člověka následky mnohdy ještě
horší. — M

Má-li život člověka těšiti, musí býti podroben
změnám, jest zde potřebí neustálého vlnění, pře
chodu z chladna do tepla, z výsluní do mrazu, z vě
trných vrchů do tíchých údolí, z roklin a bahnisek
do úpravných cest. Jen odpočinek po práci chutná,
nikoli zahálka. Dejte člověka na práci hubujícího
do nejpohodlnější vazby, kdež mu jest zabráněno
pracovati, za několik dní začne prositi, aby se mu
aspoň nějaká práce vykázala. Zrovna tak nepotěší
přesycování takové::c člověka, který nepoznal, co
jest újma v jídle a zdrželivost od pokrmů velice
úpravných.

Skutečné radosti z pozemských darů Božích
musí předcházeti buď zdrželivost anebo pracnější
námaha. Ani polovici radosti necítiš z toho darova
ného ovoce jako z těch plodů, které si vypěstíš
sám. Sami byrokraté bezděky k vůli ukrácení
chvíle, k vůli zažití chvilkové radosti oddávají se
jisté námaze. Hra v šachy, na bilardu, sportovní hry
vyžadují, aby hráč k vůli dosažení jisté veselosti
napřed napínal ducha nebo tělo. [ umění schválně
vrhá v dušt mnoho temných stínů, aby tím lépe
pak vynikly a potěšily jasné paprsky. Má-li za
ujmouti živou pozornost některého inteligenta me
lodie, musí skladatel účelně vkládati“do komposice
disonance (nelibozvuky), aby tím účinněji následu
jící konsonance (souzvuky) srdce zahřály. V které
skladbě není disonancí, ta jest mdlá, fádní, nudná.
Do románu, dramatu vplétají se schválně scenerie
pochmurné, zarmucující, aby pak radostné rozuzle
ní děje naplnilo stísněnou duši tím větším uspoko
jením. Má-li zaujati na uměleckém obraze zvláštní
pozornost právě výjev vynikající, jest potřebí 0
statní zjevv silně stínovati.

Trpělivý Job pocítil desateronásobnou radost
z druhého štěstí svého po době hořkého utrpení u
přirovnání s blahobyterm, jehož užíval před bolest
nými katastrofami. Hříšník zatvrzelý, který nechce
svou duši zarmoutiti důkladným sebezpytema lí
tostí, nikdy nedovede pochopiti výši radosti muže
toho, který očistil duši svou upřímným pokáním.

Pobožnost Křížové cesty působí na duši ele
gicky, vzbuzuje žal nad lidskou nešlechetností, nad
utrpením Nejsvětějšího. Ale jakou výbornou školou
jest pro duši každého účastníka! Zahloubáš-li se
důkladně do utrpení Kristova, stávají se tvá vlast
ní břemena ihned lehčí, duše jest k sebezáporu ná
chylnější, cena darů Božích září před tvým okem
jasněji. Přehlédneš-li v nemocnici celou řadu těžce
chorých ubožáků,zapomínášna své menší svízele,
odcházíš s díkůvzdáním, že aspoň tvé tělo zdrávo.

Nehvnuly ty národy, které znaly cenu postu,
zdrželivosti a jež mnoho zkusily. Naopak však pro
padaly zkáze rychlé právě národy žijící v přebyt
ku hmotném, obklopené vyspělou vědou a uměním,

jestliže jim nehyla dána příležitost k statečnému
snášení velikého strádání.

Doba postní tedy nepřispívá toliko k posvěce
ní duše, k připodobení k Beránku nejtrpělivějšímu;
ona zároveň snaží se regulovati účelně životosprá
vu, ukazuje cestu k pozemské spokojenosti. »Svět
se bude radovati, vy pak se budete rmoutiti, ale zá
rmutek váš. obrátí se.v radost. Blahoslavení Ikají
cí, neboť oni potěšení budou.< Tato slova Páně
jsou neustálým povzbuzením těm, kteří se vyna
snažili porozuměti významu strádání, protivenství,
zdrželivosti, postu.

— -P

Kulturní jiskry.
Posudek »Národních Listů« (č. 31. 1915) o kg

ze dra. Reyla »Jádro křesťanské sociologie«. i
dák mladočeský dr. Tobolka píše o knize takto:
»Kniha Reylova vznikla z přednášek o křesťanské.

Hradec Králové,
Palackého třída čp. 00.

vyplácíse na požádání ihned.



je uzavřen výkladem o uskutečnění sociálního ide
álu praktickou sociologií. Spis vychází 2 teologi

že vlastně škola naše byla v jakémsi nervosním,
rozptýleném stavu, kdy žádáno po nás i po škole

žeti se nedají. (?) Proto však kniha Reylova ne
bude bez užitku i pro ty, kdo ji principielně a li
"mine musí odmítnouti. Reyl svým spisem dává na
hlédnouti v hlubší zdůvodnění křesťanského socia
fisrm a politických snah klerikálních, které od dob
Brynychových vycházely a šířily se po Hradecku
a okolí, a které v době poslední i Jinde nabyly pů
dy. Kniha Reylova svědčí o sečtělosti a rozhledu
autorově a stojí daleko výše nežli podobné práce
Neuschlovy.«

Potud mladcčeský kritik, jenž proto odmítá
náboženský názor světový již předem, protože by

dočeského liberalismu. Náboženský názor světový

to kdo zamitá starý názor křesťanský, musí zů
stati tou dobou vůbec bez světového názoru. O
tom však nehodláme s ©. kritikem polemisovati.
Nás zajímá to, že kritik uznává v knize Reylově
hlubší zdůvodnění křesťanského socialismu, čímž
kniha skutečně je, obsahujíc teoretický základ pro
katolickou sociální praksi. V tom ohledu bude vel
mi užitečnou orientaci kniha Reylova nejen našim
katolickým pracovníkům, ale i nepřátelům, kteří
neznajíce filosofického základu křesťanského soci
alismu ormílají do omrzení mylné fráze o našich
sociálních a politických snahách. Liberální kritik
nemohl upříti autoru sečtělost v literatuře sociolo
gické a rozhled v akutních společenských otázkách,
čímž potvrdil jen souhlasný úsudek katolických
a nestranných kritiků.

Příznivý posudek »Národní Politiky« z 11. říj
na 1914 jsme svým Časem zaznamenali. Můžeme
na konec poznamenati, že kniha Reylova vzbu
dila i v kruzích laických značný zájem a že je
pilně vyhledávána. Nebude to dlouho trvati, kdy
bude nutno přikročiti k druhému vydání.

K honosném: národnímu podnikání. Po »>Zlaté
huse« dostal se do dražby nár. soc. lidový dům
na Žižkově. U okresního soudu v Žižkově za před
sednictví p. okres. soudce Klenera konala se dne
2. t. m. exekuční dražba národně sociálního pa
láce čp. 1216 v Bořivojově ulici v Žižkově. Dražby
se súčastnili pp. dr. Pinkas za Městskou spoři
telní pražskou, dr. Klíma za Občanskou záložnu
na Smíchově, dr. Dimmer za stavitele p. M. Ble
chu, dr. Fabris za Akcionářský pivovar na Smí
chově dr. Jahn za Vinohradskou záložnu a stavitel
Zd. Frič ze Žižkova, který národní dům ten pro
bratry stavěl a na němž má pohledávku 110.000
korun. -—-Dům byl odhadnut obnosem 318.953
Nemovitost vydražil její stavitel p. Zděnek Frič ze
Žižkova za 234.600 korun.

K rozvaze a pravdě blíž. Mnoho těch našich
úsudků, jež jsme pronesli o překotném moderniso
vání, opakuje se v jiné formě nyní v tisku pokro
kovém. Kde se nedalo na konservativní výstrahy
a upozornění, tam poučuje skutečnost. Dne 19.
t. m. >Věstník Zemského ústředního spolku jednot
učitelských v král. Českém« píše: »Příšla na nás
pravá záplava opravných námětů a my jím všem
podléhali, protože jsme nemohli nedati jim sou
hlasu a protože jsme ve snaze po školském po
kroku byli stále náchylni jíti za hesly, které nesly
na sobě známku modernosti. V této záplavě nebylo
náležité spořádanosti, úměrnosti, orierttace. Ne

bylo někdy dost odvahy, aby odkázáni byli pro
pagátoři nových, samospasitelných oprav do pří
slušných mezí. Náměty vhodné zatím pro pokusy
uplatňovaly se jako pedagogické evangelium. Re
formní popudy vhodné snad pro vyšší školské ú
tvary a po«ročilejší věk žákovský vnucovaly se
do elementarních škol a pod vlajkou moderních
pedagogických snah veplula často do našich uče
ben lesklá, prázdná povrchnost, didaktické (vyu
čovací) nestravitelnosti, metodické pozérství, z ně
hož žáci neměli mnoho pravého užitku. Zkrátka.
što se mnohdy dále, než bylo národní škole zdrávo
a dětem.prospěšno, Bylo-li na př. třeba vypuditi
ze škol zastaralou popisní, slovnou methodu příro
dopisného učení, nemělo se zajíti za heslem biolo
gického učení někdy do nemožna a především ne
mělo se upřílišenostini ve vyučování realiím ubírati

ním. Heslo o volném slohu a snaha po odstranění
gramatické systematičnosti byly jistě odůvodněny,
ale jaký chaos a co škod v jazykovém vyučování
napácháno upřílišeným jeho zesilováním. Podobně
mohli bychom mluviti o celé řadě jiných oprav
ných náběhů v rozmanitých předmětech jiných,
jako jsou? vycházky, >umělecká« výchova, pedo
psychologie, vivaristika, teraria, akvaria, ruční prá
ce, sportovní cvičení a j. Přimysleme si k tomu

dobrých snah vnášených do škol agitací různých
kulturních směrů, jako -na př. je spoření, abstinen
tismus, okrašlování domova, zachování památek ap. akonečněsipřipamatujme,ženášdoškola

. do praktické pedagogiky zasahovaly. dost vlivně

|

nímu jádru a pravému účelu elementární školské
práce. Snad bude nám těžko vzdáti se ilusí, snad
budeme se lekati že jdeme zpět, ale nadchází
doba, která naučí nás dívati se na věc bez příkras
a přinutí nás, abychom žádoucího cíle snažili se
dosici brzy a jistě. Nebude prostě kdy obírati se
podružnostmi, kdy půjde o ta abychom honem
honem a přece důkladně vypravili dorost do prak
tického života. Bude nutno zjednodušiti práci a
energicky, bezohledně rozhodnouti otázku přes
ného výběru učiva, aby získána byla možgost vě
novati zvýšenou péči výchově, které připadne da
Jeko větší význam než dnes.«

Joseí Jungmann o prvním svém sv. přijímání.
>Když jsem byl asi šestiletý (?), připravili mne po
prvé k zpovědi a ku přijímání. Posud ještě v svém
72. roce pamatuji s pohnutím ten blahoslavený cit,
který tenkrát mi celé bytí mé oslazoval. Já přijav
sv. hostii se cítil čista, svata, blažena a žádal sobě,
abych tu chvíli vzat byl do nebe, kamž náležeti
jsem se celým srdcem cítil a obával se, abych zů
stana na světě, neprovinil se snad něčím, čímž bych
nabytí milosti Boží opět potratil. Ó blahoslavení,
kteří nikdy o pravdě náboženství sobě vštípeného
nepochybovali a dle něho se upřímně řídili! Jsou
spokojení s Bolem. láskou nebeskou, víra jejich
silná činí je bezpečny ode všeho zlého, an život ten
časný se svýimninehodami maličkost jest pominoucí
jako sen, naproti celá věčnost s rozkošemi nevý
mluvnými jich očekává. Naděje nemylná jasné brá

vota, k němuž tento život jest jen příprava. Trp
kosti vezdejšího bytí jsou příjemnéi žádané: čím
více jich zkrušují, tím onoho věčně: blahého stá
vají se hodnějšími. Jim trýznění hříšného těla, po
sty a muky dobrovolné, od moudrosti světské co
bludy považované, jsou zásluhou slabou přenesmír
né odměny! —-Jak jiný stav jest mudrce, který se
stromu vědomosti ovoce okusil! Jak pěkný ráj po
tratil!« (Zápisky, 3. »Blaženost víry.«)

ZÁLOŽNA
v Hradci Králové,

Vladynaknížky4 98
Vktadyvázanévýpovědi1 v |a vkladystřádankové
Nové vklady (uložené v době moratorla) úrokují
se dledobody avyplácejíse ztěchto vkladůob

nosybez obmezenímoratoria.

Národohospodářská hlídka.
Ze soudní síně. »Venkov< podává referát: O

kresní hejtmanství v Hořicích nařídilo obci podluž
ské dodati vojenskému eráru 98 metrických centů
obilí a sice 4) metr. centů pšenice, 22' metr. centy
žita, 36 metr. centů ovsa a 10 metr. centů ječmene,
po šesti dodávkách určitého termínu. Obecní za
stupitelstvo se zřetelem ke katastrálnímu výnosu
provedlo repartici. Na panství hořovické připadlo
z ní asi 59 metr. centů. Ředitelství panství' však
výměr vrátilo s podotknutím, že vojenskou dodáv
ku povinní jsou uskutečniti nájemci a že je třeba
též odečísti od výnosu katastrálního výnos lesního
hospodářství. Dne I. ledna měla se konati již třetí
dodávka, avšak Levitus dosud ničeho nedodal.
Starosta poslal inu znovu výměr repartičnía sice
Levitus měl dodati 1397 kg pšenice, 1018 kg žita,
1641 kg ovsa a 454 kg ječmene. Levitus, jenž sám
původně se zavázal povinné množství obilí dodati,
dodal pak toliko 500 kg ovsa a 50 kg ječmene, vy
mlouvaje se jednak na neúrodu, jednak na to, že
by neměl k jarnímu setí dosti semene. Nad tímto
jednáním netoliko vzniklo rozhořčení mezi rolnic
tvem tamějším, ale ono stalo se též v pátek před
mětem trestního řízení před čtyřčlenným senátem.
Žalobou obviněn byl Ervín Levitus z přečínu na
značeného v $ 4. cís. nařízení ze dne 25. července
1914 (odepření povinnosti dodati pro ozbrojenou
moc předměty válečné potřeby). Obžalovaný ná
jemce dvora podlužského omlouval se tím, že již
v srpnu minulého roku své obilí rozprodal, a v do
bě,v níž jeho přečin spadá, že vyjednával se sta
rostou o dodávce, jejíž výměr si zapsal do notesu.
Obilí žádného doma neměl, což prokázal, rovněž to,
Že měl neúrodu a teprve prvý rok jest nájemcem.
Nedopustil se tudíž činu trestného. Líčení skončilo
osvobozením obžalovaného.«

Pozor na nové Nchvářské triky! V >Ostrav

kupníků, Po Ostravsku potífuje se několik tako
vých obchodníků haličských, kteří. kupují potra
viny. »>Jelikožmouka, obilí, ovoce a sádlo jest již
náhončími vylákáno, zbývá našim venkovanům jen
trochu drůbeže. Lichváři 'nespokojili se skoupením
všeho, co na venkově bylo, ale napadlo jisí, aby
vylákali nejposlednější. Po venkovských domácno
stech chodí a namlouvají hospodyním, že bude v
nejkratší době zavedena daň z drůbeže, Ze slepice
bude prý se plati 6 korun daně. Podobných triků
užívají při všem, co se jim hodí pro >kšeft«. Přes
to, že se obecenstvo před lichváři neustále upo
zorňuje, najde se ustrašená hospodyně a rychle
prodá náhončímu několik slepic za pár korun,

»aby nemusila platit daně«. Vejce jsou dnes -děsně
drahá a proto několik tuctů slepic vynese lichváři
za krátko spoustu peněz. Jak vidno, v klamání lidu
se stále pokračuje.«

Státní zakročení proti podvodným dodavato
lůms. >Slovenské Ludové Noviny< právě sdělily,
že vojenská správa odkryla veliké podvody někte
rých dodavatelů; ti dodávali vojsku boty s paplro
vými podrážkami, takže se za chvíli rozedraly.
Marmarošsigetský fiskus již podrobil výslechu Isi
dora Gliicka, Jakuba Sperlinga, Samuela Oxhorna,
Heinricha Taubesa a jiné dodavatele. V Pešti přišly
úřady na stopu velikých podvodů při dodávkách
sukna vojenského. Pešťská policie pracuje už po
desátý den dnem i nocí a policejní vězení jsou pře
plněna. Mezi obviněnými jest především asi 2
velkocbchodníků. innozí z nich milionáři. —Jsou
obvinění, že dodali na statisíce metrů špatného
sukna, nebo vůbec jenom bavlněného sukna do
vojenských skladiší, čímž tito velice poškodili vo
jenský erár nejen o peníze, ale také brannou moc
ve frontě, kde musili naši vojáci bojovati v nedo
statečném obleku proti nepříteli. J. Taubes na př.
dodal sám 1.600.000 (?) metrů bavlněného sukna
intendantuře. Aféra je velmi spletitá a policie sdě
lila jenom část materiálu vyšetřeného s veřejností.
— »Pesti Hirlap< píše, že arcivévoda Josef sám
inspiciroval uniformy svých vojáků na karpatské
frontě a když se přesvědčil, jak v krátké době je
stejnokroj roztrhán, nařídil generálmajoru Szur
mayovi, aby s nejpřísnější důkladností vyšetřil,
kdo je vinen mizernými dodávkami. »Pester Lloyd«
sděluje, že velkoobchodník Sigmund Kohn z pře
depsané míry pro vojenský oděv ubíral po jednom
centimetru. Dle zdání maličkost! Ale protože zpra
coval na milion metrů sukna, zbylo mu tak ještě
10.000 metrů k zpeněžení. Státní úřady učiní po
řádek.

Ueskuslovanská záložna v Praze, zaps. společ. s ruč.
obm., Spálená ul. 46 n., odbývala dne 10. března svoří
7. řádnou valnou hromadu. Ve své zahajovací řeči pro
hlašuje předsedající p. dr. Svojsík, že jest inu ctí a Ho

činnosti za minulý rok tak příznivé, ač pro veškeré ho
spodářské podniky byl rok minulý přímo osudný. V této
těžké době jest více než kdy jindy potřebí naprosté svor
nosti a vážné práce všech a všeobecné podpory, a pro
jevuje radost. že záložna naše stále více prospívá a pev
ně kráčí ku předu za vytknutým cílem. Záložna vyka
zuje již dnes slušné vlastní jmění. Vzestup pak jeví se ve
všech směrech. Poté vyřízen celý potad valné hromady.
Dozorčí radě i úřednáttvu uděleno absolutorium. Na ná
vrh představenstva byl čistý zisk, vykázaný obnosem
per K 10.775.48,následovně rozdělen: Reservnímu fondu
dotac: K 6000..-. 5 proc. dividenda ze závod. podílů K
1997.41, odměna představenstvu K 1000.—, dozorčí radě
K 250.--. odměna revisorům účtů K 300.—, dary K 320.—
a K 100.-- k rukám představenstva na dary. které od
kladu nestrpí; zbytek K 808.07 převeden na nový účet.
Při volbách byli zvolení: Do představenstva na 3 roky
p. Fr. Ptáček, maj. závodu zámečníckého v Praze Ill.
a dp. Jan Žížala, kaplan na Smíchově. za náhradníka
představenstva na 3 roky dp. Václav Pejšek, farář ve
Vršovicích. Do dozorčí rady na 3 roky p. Josef Kwieton

řyt. z Rosenwaldu, maj. domu ve Vršovicích, p. Boh.
Havlík, maj. domu na Smíchově a p. Lad. Plíčka, úředník
Hypoteční banky v Praze, za náhradníka na 3 roky dp.
Karel Fr. Šindelář, katecheta v Nuslích. Za revisory na

1 rok p. Karel Kohlmůnzer, k. a. vrchní pokladník ve
Střešovicích, dp. Josef Janout, katecheta v Radlicích.
p. Petr Polák, úředník Hypot banky v Praze. — Z vý
roční zprávy vyjímáme: Vklady stoup'y o K 105.211.15
na obnos K 1.026.038.02. Závodní podily stouply o ob
nos K..1455..-. na K 41.424.—. Reservní fond pak vzrostl

o obnos K 7036.02 na K 17.258.46 a po letošní dotaci K
6000.— za krátkou dobu trvání záložny dostoupí slušné
výše K 23.258.46. Přejeme naší záložně i do budoucna
tak čestných úspěchů, jakých dosáhla v této kritické do
bě a nepochybujemie, že při vedení nynějším a svědomi
tosti úřednictva se to podaří.

——

Za válečného ruchu.
Kavalír vzácného lesku. Mnoho a mnoho bylo

vyplýtváno řečí o nutnosti větší demokratisace.
Ale' demokratisování brali si do pachtu čím dále
tím četněji tací lidé, že i sami lidoví. řečníci —
pokud samostatně přemýšleli — jen se strachem
přemýšleli, jaká asi situace nastane, až se ta hesla
uskuteční. Zatím -však právě nýní poznáváme, že
v době nejpohnutější stal se našemu národu dobro



dincem azáštitou v přední řadě vyalkající šlechtic,
(Dobyt sí'v Čechách autority lidovostí upřímnou,
velice širokým rozhledem a vzácným bystrozra
kem v okamžicích, které vyžadovaly největšího
-duševního napětí. Protože vídeňská >Neue Freie
Presse< néjapně činnost knížete Thuna posuzo
vala, napsal >Venkove: >Kde kdo z lidí upřímných

„je o tom pevně přesvědčen, že právě v nynějších
těžkých poměrechnenašel by se muž, jenž by byl
s to kn. Thuna v hodnosti místodržitelské nahra
diti. O neobyčejném jeho rozhledu, taktu, nestran
nosti a opravdové spravedlnosti k oběma národům,
zemi naši obývajícím, jest soud jednosvorný u
všech, jimž blaho země poctivě leží na srdci.

On- sám jest nad jiné povolán k tomu, aby naši ot
činu pokud možno za světové nynější krise ochrá
nil před značnými pohromami; a že toho on může
dosíci, o tom svědectví vydávají všechna jeho do
savadní blahodárná opatření, mluvící o hluboké
lásce, jakou je naplněn při plnění svých úředních
funkcích k našemu království. — Soc. dem. »Prá
vo Lidu« dalo knížeti vysvědčení podobné: >V tom
je dnes přesvědčení jednomyslné, že kníže Thun
svou pracovní energií, svou věcnou znalostí po
měrů a svou všeobecně uznávanou objektivitou jest
jedním z důležitých a nepostrádatelných činitelů
pro zachování a udržení stability v naší zemi a
pro harmonické funkcionování všech příslušných
faktorů ve snaze, vyvésti tuto domovinu lidu če
ského stejně jako německého, pokud možno, bez
velikých pohrom a ztrát na životech a statcích z
dnešní nesmírné světové krise. Mnoho bylo v tom
to směru dosaženo a můžeme proto doufati, že prá
ce, tímto směrem jednou zahájená, bude dovedena
až kz konci v zájmu celé naší drahé země a všeho
jejího obyvatelstva bez rozdílu národnosti.: Věru
stojí za zaznamenání, jak representativní listy smě
rů moderních skládají nadšený hold ušlechtilému
konservativci; který v intencích nejjasnějšího cí
saře a krále stará se horlivě a se zdarem o sinírné
a blahoplodné luštění těžkých problémů k po
chvalea spokojenostiobou národností.

Soc. dem. Ostrá kritika soudruhů Liebknechta
a Růhla. Berlínský soc. dem. denník »Vorwárts«
uveřejnil dne 22. března toto prohlášení soc. dem.
irakce říšského sněmu: >Frakce usnesla se dne 2.
února 1913.že hlasování frakce mají se díti sem
knutě, jestliže pro jednotlivý případ nebude dána
výslovně volnost hlasování. Jestliže některý člen
frakce soudí, že se nemůže súčastniti semknutého
hlasování frakce, má právo hlasování se nesúčast
niti, ale nesmí to míti ráz demonstrativní. Frakce
usnesla se dne 18. března dále, že o rozpočtu ten
tokráte předloženém má se hlasovati semknutě.
Proto odsuzuje co nejrozhodněji porušení dišci
pliny, jehož se dopustili dne 20. března členové
frakce Liebknecht a Riihle proti tomuto usnesení.«

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ka provádění »rací kostelních vřele doporučujeme mladou českou

r inu absol. c. k. stát, skoly řesbářské
BOHudiLA BEKA v HORE KUTNÉ.———

Církevní věstník.
Z kněžského semináře, Nejdůstojnější arcipastýř u

dě'il v neděli 14. t. m. v seminářském chrámu sv. Jana
Nep. 19 ctihpp. alunnům tansuru a sedmnácti nižší svě
cení. V sobotu 20. t. m. a v neděli smrtelnou nato vysvě
til na podjáhny a jáhny 2 ctihpp. bohoslovců.

Osobai. Na faru sezemickou byl presentován dp. Jan
Bruckner. dosud kaplan v Pardubicích. Gratulujeme.

Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporajte

při každépříležitosti svůj vlastnípodnik.

Zprávy
místní a z kraje.

Stříbrný kříž. Místní odbor c. k. rak. společnosti
»Stříbrného kříže. v Hradci Králové se ustavil dne 7.
března a do presidia zvolení byli: Jeho Excelence pan
biskup Th. Dr. Juset Doubrava co čestný předseda, c. k.

komisař JUDr. Rud. Ffedler. co II. mlstopředseda, námě

stek starostův Julius Russ co pokladník a dvorní továr
ník Jan Petrof cp zapisovatel. Za členy výboru zvolení
pp.: Zdenka Pokorná, choť generálmajora v. v., dvorní
rada v. v. Karel z Isakoviczů, starosta JUDr. Fr. Ulrich.
ředitel okresního výboru B. Vančura a, ředitel cukrova
ru H. Er'berg, revisory účtů c. k. fin. sada B. Král a vl.

rada Novák. Účelem »Stříbrného kříže« jest podporová

městnání; podpora jest jednak hmotná, jednak spočívá v
opatřování míst. Pp. starostové-de upozorňují na tento
lidumilné tendence sledující spořek a žádají se, aby proň
získali co nejvíce členů a aby v případech, kde by jeho
pomoci bylo zapotřebí, dotyčné osoby naň upozornil.
"Veškeré dotazy | žádosti buďtež řízeny na adresu: Od
bor Stříbrného kříže v Hradci Králové, c. k. okr. hejt
manství. Výslovně se upozorňuje, že dle stanov má býti
v prvé řadězřetél na ony osoby, jichž příbuzní neb ob

ce jsoučlenyodboru; jest tadyv zájmu samotnýchob
cí, aby k spolku přistonpily, jeto tímto způsobem až
velmi výhodně ulehčují vlastní starost o nezaměstnané
reservisty, které by jinakobec ze svých prostředků pod
porovati musela. Odbor disponuje již nyní jměním na
2000K a bude mu tudíž zajisté možno ve všech toho za
stuhujících případech přispěti Zejména velkodušným da
rem obmyslil odbor Jeho Excel p. biskup Doubrava,
který věnoval za svou osobu a diecési obnos 1100 K.
Nepatrný roční příspěvek 3 K umožňuje zajisté každému

státi se členem a politický úřad očekává, že pp. starosto
vé s plným porozuměním se“této humání akce ujmou a
ji podporovati budou.

Z Rudolfiza. Jeho Exc. nejdp. biskup dr. Josef Dou
brava u příležitosti svých jmenin dobrotivě zaslal větší
peněžitý dar, aby mohli býti vyčastování všichni cho
vanci ústavu hluchoněmých. Za vzácnou štědrost a pří
zeň stále projevovanou jak chovancům tak celému ústa
vu vzdává ředitelství nejvroucnější díky. Zaplať Pán
Bůh!

Z řádu služeb Božích v kathedrále ve svatém tém

dni. V neděli květnou v 9 a půl hod. svěcení ratolestí,
průvod a slavná mše sv. sezpfvanými litaniemi. Na Ze
lený čtvrtek v 7 a půl hod. ráno slavná mše sv., svěcení
olejů, slavné sv. přijímání, průvod 5 Nejsv. svátostí, u
mývání nohou 13 starcům. Na Veliký pátek v 8 hod. ráno
posvátné obřady se zpívanými pašijemi, průvod s Nej

světějším do kaple sv. Klimenta. Odpol. o 2 a půl hod.
truchlivé hodinky, kázání, litanie v kapli sv. Klimenta.
Na Bílou sobotu o 8. hod. ráno svěcení ohně, velikonoč
ní svíce a křestní vody. Slavná mše sv. Slavnost Vzkří
šení v 5 hodin odpoledne.

„„ Pan Dr. Otalal šlechtic z Ottenhorstu, c. a k. plu
kovník a velitel králověhradeckého pěš. pluku č. 18,
rozloučil se s Hradcem Králové listem ze dne 18. března

t. r.. zaslaným starostovi města, tohoto znění: »Rozhod
nutí padlo. Moje sproštění velitelství pluku v nejbližší
době oficielně aznámeno a já jsem se již rozloučil v den
ním rozkazu se svými osmnáctníky, které jsem si tolik
zamiloval. Zbývá mí ještě dáti slavné správě města, kte
rá mi vždy s největší ochotou a obětavosti vycházela
vstříc, s Bohem! Byl bych tak velice rád, velectěný pa
ne purkmistře, učinil osobně, byl bych rád všem stiskl
ruku. s2 srdcem díky napiněným, však moje nová slu
žební funkce nutí inne co možná nejdříve odebrati se
na nové místo mého určení a tak vyslovuji Vám touto
cestou srdečné s Bohem a prosím, abyste inoje pozdravy
na rozloučenou vysoceotěnému zastupitetstvu © laskavě
tlumočiti ráčil Děkuji obzvláště Vám, vysocectěný pa
ne starosto, z celého srdce za všechnu podporu, kterou
jste přáním mým vždycky prokazoval a ujišťuji Vás
nejupřůnněji, Že provázim král. věnn. město Hradec

Králové, jeho rozkvět a jeha vývoj vždy nejlepším přá
ním a že vždycky budu rád vzpomínati oněch dob, kdy
jsem měl štěstí státi v čele Vašeho domácího pluku a ta
ké s ním za slávu Rakouska bojovati. Bolružel, nebylo
mi dlouho přáno veleti udatným osmnáctníkům před ne
přítelem, osud byl nu příliš krutým a s těžkým. s vel
mi těžkým srdcem, loučil jsem se se svými statečnými
dětmi. Avšak již tehdáž vzal jsem s sebou jedno: Vaši
hodní synové bili se udatně a neohroženě, každý cítil se
jakožto rakouský vejín povblán důstojnost a čest své
vlasti povznášeti. Naplňuje mne pýchou že Vám mohu
říci, že Váš domácí pluk ke skvělým, více než 200letým
tradicím pluku připeji nový zlatý list slávy. S prosbou,
abyste mně i nadále ráčil zachovati přátelskou vzpo
mínku. znamenám se s výrazem největší úcty Vašemu
Vysokobluhorodí oddaný Fr: Otahal 51. z Ottenhorstu.

Vídeň, 18. března 1915.« — Tento přátelský Nst jest o
pětným důkazem srdečné blahovůle a lásky, kterou
hrdinný vůdce 18, pluku R městu našemu Inul a jemu
prokazoval a pro kterou mu veškeré obyvatelstvo města
našeho bez rozdilu dojista v srdcích svých | zachová
vzpomínku nejúctyplnější.

Schůze městské rady dne 22. března. Okr. hejtman

dne 3. března t. r. ladem ležící pozemky v Hradci Král.,
jež budou obdělány. — Schválen byl návrh odboru ho
spodářského ohledně objednávky brambor k sázení a
poukaz na příjem další splátky 8000 K ze subvence na

nouzovou silnici z Hradce Králové do Střebše. — Panu
dru Krtkovi, zem. inspektoru stravoven v Praze, vzdají
se díky za jeho blahodárnou působnost po dobu jeho
tříletého úřadování v Hradci Králové. — Vzat byl na
vědomí souhlas veledůst. biskupské konsistofe s ustano

vením učitele p. J.Linharta provisorním řiditelem kůru
v Pouchově. -—-Důchodenskému úřadu vydá se poukaz
na příjem kaucí od nájemců zádušních a fondovních po
zemků. — Vzata byla na vědomí zpráva technické kan

504. 479 a 501: prvé dva chodníky přejímají se'do sprá
vy obce. ostatní chodníky musí býti dříve opraveny, než
do správy obce budou moci býti převzaty. — Provede
se kolaudace strojního zařízení v Orlické | elektrárně,
provedeného firmou Kolben a spol. v Praze. — Propůj
čeno bylo dámskému odboru Červeného kříže divad'o
městské na den 30. března pro představení pro vojenské
rekonvalescenty. --- Schváleny byly různé objednávky,
lesní a týdenní konsignace. — Vzat byl na vědomí dopis
okr. hejtmanství ohledně dovolené vojáků pro zabezpe
čení jarního zdělávání polí. — Učlní se opatření nařízená
dopisem okr. hejtmanství stran progatímní úpravy spo
třeby mlecích výrobků.

Výbor Okresal komise pro péči o mládež ve sodazi
konané dne 19. března projednal několik žádostí za pod
poru dětí a rodin. Vzhledem k blížícímu se nedostatku
v rodinách usnesla se komise věnovati určitý obnos na

výživu dětí válkou strádajících a to zejména takových,
které nepožlvají žádných podpor a pro nedostatek vý
dělku rodičů trpl na své výživě. Za.tou příčinou vyžá
dá si komise od obcí a škol seznam takových dětí, aby
získán byl žádoucí přehled pro chystanou akci. — Zprá
va o neobyčejném morálním a hmotném zisku divadelní
ho představení »Malý lord«, pořátlaného jednotou »Klic
pera« za nezapomenutetně působivého spoluúčinkování
mladistvé umělkyně Aničky Ženíškové z Plzně, vzata s
povděkem na vědomí. Usneseno vzdáti jednotě »KI

„Fa< a všem spoluúčinkujícím vřelý dík za skvělé provKdení tak ušlechtilého představení. Čistého výnosu450 K
užito bude k účelu shora uvedenému.

Sart milosrdné sestry. Po delší zákeřné nemocí, v
níž posilňovala se zbožným přijímáním sv. svátosti, ze
mřela dne 17. března v mateřinci u sv. Bartoloměje v

| Praze ctihodná sestra Zita Řánková ve věku 30 let. Ač
již po delší dobu sama vážně churavěla, smažila se pře
ce do posledních okamžiků zastávati těžký úřad ošetřo-.
vatelky nemocných. Zesnulá byla známa i ve zdejším
městě, neboť přes 10 let horlivě působila ve zdejší o
kresní nemocnici a zajisté všichni, zvláště však ne
mocní, kteří byli svěření jejímu pečlivému ošetřování,
vděžně budou vzpomínati této šlechetné duše. O. v p.!

Za účelem účinnějšího provedení opatřemí proti alko
holismu již učiněných nařizuje c. k. místodržitelství v zá
kladě $ 54 odst. 2 živn. řádu na dobu válečného stavu

"a pro celý obvod král. Českého toto: I. Otvírací hodina
pro výčepy kořalky a pro prodejny v drobném dříve již
na 6. hodinu ranní určená se od nynějška ustanovuje vše
obecně na 7. hodinu ranní. 2. Výčep pálených lihových
nápojů ve volně přístupných místnostech provozovacích
živností hostinských a výčepnických, jež mají i jiná o

*právnění (jako hotely, hostince, kavárny, vinárny, pře
snídávárny, jídelny, automaty a podobné živnosti), má
přestati ve všední dny nejposléze o 5. hod. odpol.'a o
nedělích a svátcích o 11. hod. dopol. a nesmí s ním býti
započato před 7. hodinou ranní příštího dne. 3. | při tak

michávání rumu a jiných pálených lihových nápojů, bě-4
ben: svrchu uvedené doby zápovědní přestati. 4. Podá
vání, pokud se týče výčep zmíněných nápojů v samo
statných výčepech kořalky nebo v prodejnách v drob
ném se bezpodnilnečně zakazuje zákazníkům ve věku

dětském nebo mladistvém (t. j. až do 16. roku), dáleo
sobám chorobným (ať ze slabosti nebo z rozčilení), po
tom individuin, jež se opilství oddávají nebo zřejmě jsou
opilá, jakož i žebrákům, tuláků, povalečům a osobám,
jež v místě špatné pověsti požívají a zvláště k výtržno
stem jsou náchylny. 5. Individufm tohoto druhu nemá ani
přístup do kořalen býti dovolen. 6. Podávání vína muž
stvu při transportech vojska v restauracích, provozova
ných v budovách nádražních, se zakazuje. 7. Živnostem
hostinským a výčepnickým, nalézajícím se v okruhu 150
m od vlastní badovy nádražní, zakazuje se prodávati ví
no a pálené lihové nápoje v otevřených nebo uzavřených
nádobách mužstvu při vojenských transportech. 8. Při
přestupcích předchozích nařízení zakročí se proti vinní
ku bezohledně podle ustanovení VIII. pokud se týče IX.
hlavy živn. řádu (tresty peněžitými, vězením, výstraha
mi, odnětím koncese, propuštěném pachtýře nebo zástup
ce z provozování živnosti). — Ježto však svrchu uve
dená opatření směřující proti alkoholismu by plně ne
vedla k zamýšlenému cíli, kdyby zůstala obmezena jen
na výčep a drobný prodej pálených lihových nápojů, na
řizuje c. k. mistodržite'ství v základě $ 13 Nejvyššího
rozhodnutí o působnosti politických úřadů prohlášeného
ministerským nařízením ze dne 19. ledna 1853, ř. z. č.
10, jakož i v základě $ 1 základních zásad o působnosti
úřadů policejních toto: 1. Prodej pálených lihových ná
pojů, jejž a) výrobce těchto nápojů, nebo b) samostatný
obchodník těmito nápoji, nebo c) obchodníci, kteří ob
chod těmit» nápoji ve spojen[ s prodejem jiného zboží
provozují. budiž ve všední dny o 5. hod. odpol. a o ne
dělích a svátclch o 11. hod. dopol. zastaven a nesmí
s ním býti započato před 7. hodinou ranní příštího dne.
2. Prodej cukrářského zboží plněného likéry dětem nebo
mk.distvým osobám pod 16 let se zakazuje. 3. Prodej
vína a pálených lihových nápojů v uzavřených nádobách
mužstvu při vojenských transportech se obchodním živ
nostení v okruhu 150 m od vlastní budovy nádražní se
nalézajícím rovněž zakazuje. 4. Neuposlechnutí zákazu
tresta se přísně dle trestní sankce $$ 7 a 11 cís. nař. ze
dne 20. dubna 1a54,ř. z. č. 96, po případě podle $ 133 b)

odst. 1 lit. a) živn. řádu odnětím živnostenského opráv
nění na vždy nebo na určitý čas. Všechna svrchu uvede
ná nařízení nabývají iimed platnosti.

Na týdenní trh v Hradci Králové dne 20. března bylo
přivezeno: hl: Vikve 22, hrachu 2, jetelového semínka
47.5. brambor 29, jablek 10; 267 podsvinčat a 106 kůzlat.“

Seznam ceu na týd. trhu v Hradci Králové dne 20.
března. 1 hl: vikve 32 až 34 K, hrachu 80 až 100 K, čoč

ky 120 až 140 K. jahel 80 až,84 K, krup 80 až 100 K.
brambor k sázení 12 K. máku 60 až 70 K, cbule 32 K;
1 a: brambor 3 K, otrub žitných i pšeničných 25 K;
1 kg: čerstvého másla 3.20 až 4.40 K vepřového sádla
4 K, tvarohu 52 až 60 h; 1 vejce 9 až 12 h; -1 kopa drob
né zeleniny2 K; I pytel mrkve 8 až 10 K, jablek 24 K.

Třídní loterie. Hlavní tah páté třídy třetí rak. třídní
loterle počíná již dne 6. dubna a končí 3. května t. r.
Vylosováno bude 64.000 výher, mezi nimi také premie
700.000 K a Hlavní výhry 300.000 K. 200.000 K. 100.000
K atd. U České banky fit v Hradci Králové možno je

Stě obdržeti několik osmin losů po 25 K a čtvrtin po 50K.
Živnostenské banka fillálka v Hradci Králové při

jimá příspěvky pro Zemskou ústřední komisi pro péči o
zmrzačelé vojíny a pro Zemskou kancelář pro král. Če



ské -vdovského a sirotčího fondu povšechnézbrojié úřo
ci v Praze 'a dovoluje si proto 'doporučiti jmenovanéhu
mání instituce vzácné pozornosti celé veřejnosti.

Byty. Následkech zvýšené poptávky po byteth, ze
jména se strahy c. a k.vojska, žádámeza sdělení prázd
nýsh bytů. Přihlášky "přijímá městský policejní komisař
Amt. Schaffer do 29. t. m. ve své úfadovně od 3—5 hod.

odpol — Starosta: JUDr. Fr. Ulrich. o
Přesídiení plaku. Sídlo 18. pěš. pluku přeloženo do.

-České Lípy. Náhradou za to bude v Hradci Králové u
mistěna brigáda dělostřelectva, :

Vysvětlem: k marekování nesktivních ve
jímův. K uveřejnění příslušné vyhlášky připomínáme, že
svolání toto týká se pouze menktivmích vojínů, kteří

při (ohlášení mobilisace narukovalia cestou superarbitracetdf do.1. dubna nebo do1. října dočasněbyli dovolení.
Každý, koho se toto předvolání týče, obdrží zvláštní za
volací lístek, dle kteréhožse musí zachovatibezpodmí
nečně. Svolání toto. však se netýká těch superarbitrova
ných vojínů, kteří zavolacího lístku neobdrželi. (Vojín,

-který ukončil tříletou obvyklou aktivní slížbu, setrvá v
neaktivním. poměru po devět let.)

„Nový Hradee Mrál. Dva mladíci: V. Habásek
a Jos. Spičanskonali za podezřelých příznaků. Soudní
komise shledala, že příčinou smrti jest otrava.

Pěvocko-hudební prodahel pořádá c. k. gym
naslum v „Borromaeu“ -veprospěch siratků po padlých
vojínech dne 28. března o půl páté hod. odpol.. ;

Zejímavé odbyté V Hořicích dal si jeden ob
čan zbuďovati schody ze dvorečká na pavláčku.Když
někteří sousedé začali toto zařízení kritisovati, majitel
pavláčky jim odpověděl nápisem: „Komu se nelíbí za
moje na mém, ať sobě postaví za svoje na svém“

Úmrti a pobřeb vojenského kuráta a laráře chomu
tického vdp. Josefa Hlavsy. Každého, kdo znal chomu
tickéhopana faráře Hlavsu, bolestně se dotkla zpráva,
že není toho dobrého pána již na tomto světě. Dne 27.
července m. r. odebral se s 12,dom. plukem čáslavským
na bojiště, kde byl přítomen bojím u Krasniku, Lablina,
Ravy Ruské. V říjnu krátkou dovolenou ztrávil na své

. útulné faře chomutické. Po návratu z téže přidělen byl
k polnímu superiorátu v Krakově, s nímž přesídlil do

or. Ostravy. Odcházeje netušil, že nevráti se již živ
do své osady, kterou tak miloval. Počátkem března one
mocněl prudkým zánětem plic a dne 17. března chrlení
krve skosilo život kněze šlechetného. Právě na svůj svá
tek vrácel se mrtev mezi ovečky své. V Mor. Ostravě,
kdé zemřelý byl velice ctěn a vážen, jak píše »Ostrav
ský Kraj«, dostalo se mu velkolepého konduktu se vše
mi vojenskými poctami. V Chomuticích pak byl konán
pohřeb v pondělí 22. března. Za krásného dne za účasti
všech vrstev lidu z farnosti a okolí nastoupil nebožtík
poslední cestu osadou, kde 30 let k blahu svěřeného so

bě stádce Kristova,nezištněa obětavě působil. Po exe
kvlích v domě farním, jež vykonal za asistence 28 kně
ží vldp. vikář střídnictví Hořického Josef Procházka z
Mlázovic, hnul se imposantní, obrovský průvod, zahájený
školní mládeží, všemi spolky s prapory ke chrámu Pá
ně, kdež pohřební řeč pronesl dp. farář třemešenský Sta
nislav Kordule, c. a k. polní kurát v Hradci Králové.
Zmíniv se o životě zesmulého, vyHčit řečník zásluhy té
hož o zvelebení chrámu Páně, znovuzřízení téhož, o po
vznesení celé osady, která s nebožtíkem pochovává kus
své minulosti. kus svých dějin. Když pak kazatel jménem
polního nejvyššího duchovrlího úřadu rozfoučil se s
mrtvým důst. pánem, když děkoval mu za všecky služ
by lásky a přátelství, věnované statečným vojínům na
bojišti, když jménem osady vřelé díky vzdal za všecku
něhu a lásku, s kterou vstříc svým farníkům vycházel
timmený pláč ozýval se chrámem a lid dal nejlepší svě
dectví, že dovede si vážiti šlechetného pastýře svého.
Rekviem celebroval vldp. vikář Procházka. Na hřbitově
nad otevřeným rovem vykonány poslední obřady, na
čež předstoupil p. MUDr. Urban, obvodní lékař z Cho
mutic. jenž slovy tklivými a procítěnými rozloučil se s
p. farářem jménem celé obce,-farnosti a všech spolků. V
řeči své pravil, že ztrácí celá famost kněze velebného,
rádce upřímného, přítele nejlepšího, pracovníka výbor
ného. Odešel od nás, ale pamáťka jeho bude žítl mezi
hidem, který poznal jeho dobré, pro svěřený lid tolik o
bětavé srdce. PH řeči této objevila se slza v oku každé
ho, byť sebe otužilejším v bojích života byl Věru lépe
již pan doktor promluviti nemohl. Nejkrásnější svědectví
bylo dáno slovy jeho zemřelému p. faráři. Pohřbu sú
častnila se obecní zastupitelstva celé farmosti, všechny
spolky dobročinné a vlastenecké se svými prapory, sbo
ry učitelské s mládeží a nesčetné množství Hdu. Mezl ji
nými viděli jsme zástupce vys. urozené paní baronky
Liebigové, patronky zdejší fary, p. vrch. správce Hana
číka, dále správce okr. hejtmanství novobydžovského
p. JUDra Zikana a m. j. Z kněží súčastnili se: Vldpp.
vikáři Procházka z Mlázovic a Rameš ze Smidar; vldpp.
děkan Knejsl z N. Bydžova a Vašátko z Král Městce;
dpp. faráři: Melich ze Sobšic, Groh z Nové Paky, Borg
kart z Lužan, Kordule, c. a k. polní kurát z Hradce
Králové, Gabriel a Babgrovský, duchovní správcové z
Kartouz, Dědek z Obory, Šimek z Libčan, Červinka z
Ohnišťan, Jandík z Hradiška, Kašpar ze Žinnic, Šetina
2 Jeřic, Nechvátal z Vys. Vesell, Schěnberg, em. farář ze
Studence, Hlavsa z Nechanic, Vik z Chodovic, Láš z
Lomnice, Šubrt z Miletina, Zavřel ze Vřešťova; dpp. ka

'techetové Jiříček z Police a Vamčura z Hořic; vibpp.
kaplan:KnappzVys.Veselí,ŽďárskýzLomnice,Jan
čík zVelíše a jáhen cthp. Flejberk. Na tichém hřbitově
chomutickém odpočívá p. farář Tilavsa po G0leté ae
úmornépráci mezisvýmiosadníky.Bůhbudižmuod

platitelem! R. | p. Ave,animapla! ,
Čáslav. Stará s novou. Každoročněpronášeny

jsou u nás zjara stížností, že při prořezávánístromoví
jdese někdypřílišdalekoaprůřezyty jsouleckdytak
důkláéné, že konečněcelé stromy masí býti skfceny.
Lotos zdá se. to snova opakovali Aspoň prořecávání

o 71b"
stromovína
kladně, takže některé stronrystoji jáko ofezáná košťata.
Jest sice pravda, že bylo potřebí učiniti přístup vzduchu

na hřbitov, ale mě jimtě“přitomto hygičnickém stano
visku býti dbáno i stanoviska esthetického. Prodej a
odstraňování ařezaných větví débylo táké zrovna vhod
no s pošvátným místem hřbitovním, než 10 by zasloužilo

kapitolyzvláštní.— Zdražování“ bez konce.
Aby nezůstal pozadu za jinými zdražovateli; rozhodí se
I náš právovarečný pivovár přiráziti na svém výrobku
3 K na hektolitru. Bylo by topochopitelno, kdyby také
výrobek ten odpovídal této ceně, ale to zrovna po zdra
žení jest v mnohých lokálech čím dále horší. O nepře

stávajícím zdražování u obchodníků mohly by se psáti
celé folianty. Kde- co, všecko nárámně stoupá v ceně.
I pečetní vosk, jehož zásoby' mají obchodníci až z ml
nulých let, stoupá o 20 až 30 procent. Vlastenecká ná
rodní pasta na zuby »Libuše« zdražena o 12 proc., ač

po rozbalení lze čísti, že prodává se všude za 25 kr.
starého počtu. A což teprve potřeby životní! Čí je v
tom ruka, cítí každý, ale co zmůže jednotlivec! Mělo by
skutečně již proniknouti co nejšíře vědomí, že nespraved
liví zdražovatelé a lichváři s potřebami denními jsou
rovni zrádcům vlasti. — A ještě biograf, Rozčilení
proti nepřestávajícím sensačním představením biografu
je čím dále tím větší. Jak v městské radě, tak v osvě

dé prázdné chvíle k produkcím, které jak svým progra
mem, tak přilákaným obecenstvem naprosto naší době
nevyhovují. Uvádíme jenom, aby posouzena byla sensa

cechtivost, že na př. na duben se ohlašuje mezi jinými i
číslo: Nahá žena. Ať už název ten odpovídá či neodpo
vídá obsahu filmu, takhle přece »sokolský« vzdělavací
blograf pracovati nemá. A tím spíše nemá, že dle do
znání činovníků finance jednoty stojí sí skvěle. Z učitel
ských kruhů docházejí nás stížnosti, že žáci, kteří na
učiteli a skole chtějí každé péro, každý kousek papíru,

do biografu houfně se hrnou, vezmi peníze kdekoliv. Snad
by se tu přece dalo nějak odpomoci při dobré vůli a
ubylo by jistě tím rostoucích hořkostí. — Následor
vání hodno. V posledním sezení svém usneslo se
okresní zastupitelstvo na krásném a šlechetném činu.

Odhlasovalo 10.000 K na podporu zmrzačených vojínů.
Kéž tohoto příkladu by -následovaly všecky zámožné
korporace soukroméi veřejnév našem okrege! — Plod
nepadne daleko od stromu. Minuléhotýdne
způsobila nemalé zděšení v městě zpráva, že v měst
ském siretěinci hoří. Skutečně vypukl na půdě sirotčin
ce oheň, jenž však dík rychlému zakročení byl záhy
uhašen. Pachatelem byl zjištěn chovanec sirotčince Za
bilanský, synek známého alkohožika, před krátkou do
bou sebevraždou skončivšího. Zapáli, aby se, jak do
znal, zbavil pobytu v sirotčinci, kde -se mu pořádek ne
zamlouval. Přání jeho se asi vyplní, neboť dojde umí
stění v polepšovně.— Válečná maturita konána
byla pro oktavány 15. března vojenskou službu nastupu
Jicí dne 12. března za předsednictví p. c. k. ředitele Po
korného. Uznání byli z maturantů tři dospělými s vyzna
menáním, dva jednomyslně, Pro oktavány nastupující 15.
dubna bude se konati maturita dne 30. března. Písemné
zkoušky v obou termínech odpuštěny. Vedle oktavánů
nastoupili vojenskou povinnost i dva žáci třídy sedmé a
jeden ze třídy šesté.

Potěchy. Obec naše ode dávna pečuje o to, aby vy
sazeny byly užitečným stromovím místa k tomu příhod
ná. Snaha její setkává se také s porozuměním se strany
vážného a pro vše krásné a užitečné zaujatého občan
stva. Než přestuto tak příkladnou péči nelze se stále u
brániti zpustlictví, které občas proti vysazenému stro
moví se objevuje a jehož zvláště odsouzení hodný pří

pad stal se v minulých dnech, kdy množství krásných
stromků bylo svévolně polámáno a zničeno. Na udání
ničemného pachatele byla vypsána obcí odměna 100 K

a lze doufati, že bude dopaden a náležitě potrestán a to
nejen dle výše efektivní ceny, ale vzhledem k darebáctví
v této době zvláště hanebnému.

Žleby. Malversace, které dopustil se býv. kníž. dů
chodní F., vyvolala tolik roztodivných pověstí a klepů,
že by snadno jich přenášení a donášení někoho citelně
mohlo potrestati. Že se na ně. jistý druh tisku vrht jako
na chutnou kořist, jest pochopitelno, neboť skandály
jsou jeho živobytlin a že jich využívá nyní k hanobení
určitých osob, má také svou příčinu. Jest zvláštní, že
tito místní i okolní mravokárct, kteří nyní majf plná ústa
mravního rozhořčení, ještě před několika měsíci byM ke
všemu tomu hluší a němí. Bylo by záhodno, kdyby této
své energie využili k věcem prospěšnějším, nežli jest
posuzování a vážení události, která jest a zůstane věcí
vnitřní správy knížecí, která se také o mínění nepovo
laných soudců starati nebude. Že by metení před vlast
ním prahem mnohému neškodilo, jest také jisto. —
Okrašlovací spolek s nastávajícím jarem chystá se opět
k blahodárné činnosti. Celá řada krásných a užitečných
myšlenek má býti uskutečněna a že se tak stane, o tom

jsme přesvědčení při obětavosti a pevné vůli p. před
sedy.

Jkis. Rozhodnutím c. a k. říš. ministeria zřízena
byla v Jičíně vojenská duchovní správa, jejíž vedením
pověřen byl dp. Bohumil Kobra, dosud c. a k. polní kurát
74. pěšího pluku, katecheta z Týniště. 

— —— o
Různézprávy.

Goethe o svátostech. Pozoruhodná jsou slova,
kterými básník protestant vyličujepodstatu a vý
znam sedmerá naších svátostí. (>Z mého života.
Pravda a báseň.< II. díl, 7. kniha.):

"43V mravnícha náboženskýchvah rovněž.jakove fysických a občanských neradčlověk ko
ná -něcoz čístajhsna, 2 ničehož;ustavičnost,ze
které zvyk se vyvíjí, jest mu nutna; to, co má mi
lovati a konati, nedovede si. představiti jako něco.
osamoceného a odtrženého, a má-li rád něco opět
ně vykonávati, nesmí mů to býti cizím. Nedostá
vá-li se protestantskému kultu v celku na plnosti,
zkoušejme jednotlívosti a shledáme, že protestant
má málo svátostí, vlastně jen jednu, jíž se činně
súčastňuje, Večeři Páně; neboť výkon křtu vidí
jen u jiných a jest mu divno při tom v mysli. Svá
tosti jsou to nejvyšší v náboženství, smyslový
symbol mimořádné pomoci a Božské milosti. Ve
Večeti Páně mají pozemské rty Božskou bytost
stělesněnu přijímati a pod způsobou pozemského
pokrmu státi se účastny nebeského, Tento význam
jest ve všech křesťanských církvích tentýž, ať již
se tato svátost přijímás větší nebo menší odevzda
ností v toto tajemství, s větším nebo menším při
způsobením k tomu, co srozumitelno; vždy jest to
svatým, velkým úkonem, který ve skutečnosti na
stupuje na místo toho, co možno jest nebo nemož
no, čeho člověk ani dosíci ani postrádati nemůže.
Takováto svátost nemůže obstáti však sama se
bou; žádný křesťan nemůže ji s pravou radostí při
jimati (a k tomu jest dána), není-li tento symbo
lický nebo svátostný smysl v něm živen. On musí
neustále ve vnitřním náboženství svého srdce.a v
náboženství vnější církve dokonalou jednotu spa
třovati, jakožto velkou, všeobecnou svátost, která
se opět na mnoho jiných dílů rozčleňuje a těmto
členům svoji svatost, nezničitelnost a věčnost u
děluje.

ne k pozdravu jako mimochodem anebo k tanci;
kněz pronáší nad nimi požehnání a svazek jest ne
rozlučitelným, Netrvá dlouho,-tito manželé živé po
dobenství sehe. sama přinášejí ke stupním oltáře;
jest svěcenou vodou očistěno a k církvi talt při
členěno, že toto dobrodiní jen hrozným odpadem
zmrhati se může.

Ve věcech pozemského života vycvičí se dítě
samo, ve věcech nebeských musí býti vyučováno.
Dokáže-li při zkouškách, že toto vyučení doko
náno jest, jest nyní dítko jako skutečný občan, jako
opravdový a dobrovolný vyznavač do lůna církve
přijato, ne bez vnějších známek důležitosti tohoto
úkonu. Nyní teprv jest rozhodně křesťanem, nyní
teprv zná své výhody a ovšem též i své povinno
sti. Avšak zatím setká se jakožto člověk s mno
hými věcmi podivnými, poučením i trestem stane
se mu jasným, jak povážlivě to s jeho nitrem stojí,
a vždy ještě bude slyšetí o naučeních i přestup
cích, avšak trestu nemá se mu již dostati. V této
nekonečné zmatenosti, do které se při sporu při
rozených a náboženských požadavků zaplétá, po
skytuje se mu vzácný prostředek: se svými činy
a přečiny, se svými slabostmi a pochybnostmi cti
hodnému, zvlášť k tomu zřízenémumuži se svěřiti,
který jej upokojiti, varovati, posilňovati, symboli
ckými tresty kárati a konečně úplným shlazením
jeho vin oblažiti, čistý a obmytý štít jeho lidskosti
opět mu vrátiti dovede.

. Takto několika svátostnými úkony, jež se opět
ve svátostné jednodušší částky rozčleňují, připra
ven a zcela upokojen, přikleká, aby přijal hostii;
a aby tajemství tohoto vznešeného aktu ještě se
stupňovalo, vidí kalich tam opodál: není to žádný
obyčejný pokrm a nápoj, který nasycuje, jest to
pokrm nebeský, jenž po nebeském nápoji žízniti
dává. —

Nechť však jinoch nedomnívá se, že tím jest

všem ve vezdejších záležitostech uvykli jsme si ko
nečně sami na sebe se spoléhati, ani tu však zna
losti, rozum a povaha vždy nevystačují; v nebes
kých věcech naproti tomu nikdy se nedoučíme.
Vyšší pocity v nás, které často samy sebou necítí
se jistými, bývají nad to tak mnoho dojmy ze ze-.
vnějška tísněny, že naše vlastní mohoucnost stěží:
vše poskytuje, čeho k radě, k útěše a pomoci po
třebí by bylo. K tomu tedy jest onen spasný pro
středek stanoven pro celý život a neustále dlí tu
obezřelý, zbožný muž, aby bloudící napravoval a
stísněné tíhy sprošťoval.

A co nyní celým životem takto vyzkušeno
bylo, má u brány smrti všechny své spásonosné
síly desetkrát účinnější prokázati. Dle zvyku od
mladosti zavedeného a plného důvěry přijímá ne
mocný ve zbožnosti symbolické a zřejmé zajištění
a jest mu zde, kde každá pozemská záruka mizí,
nebeskou zárukou pa věky blažené bytí zajištěno.
Cítí se rozhodně přesvědčeným, že ani nepřátel
ský živel nějaký, ani nepříznivý duch nemůže mu

—

středním spojení s bytostí Božskou podílů bral na
nezměrné blaženosti, která z Božství vyplývá.

Na konec jsou I nohy, aby celý člověk se po
světil, mazány a žehnány. Mají i při možném u-

zemské, tvrdé a neprostupné země. Jim udílí se zá

skou hroudu,která je doposud poutala. Atak jsou.
zářivým kruhem stejně svatých úkonů, jichž krásu:



sebe dále snad od sebeposunuty byly, v pevnémkruhu spojeny.
Avšak všechny tytoduševní zázraky něvy

cházejí —jako ostatní plody — z přirozenépůdy,
neboť nemohou býti ani sety ani sázeny a pěstěny.

S jiných výšin jest nám se jich doprositi, což
ne každému a ne vždy dařitl se může. Zde setká
váme se nyní s nejvyšším těchto symbolů ze stá
rého zbožného podání. Slyšíme tu, že člověk je
den před ostatními s hůry obdařen, žehnán a po
svěcen býti může. Aby však nezdálo se to býti da
rem přirozeným, musí toto veliké, s odpovědností

„plnou povinnosti spojené omilostnění od jednoho
splnomocněnce přecházeti na jiného, a tento nej
vyšší statek, jehož člověk dosíci může, aniž by o
všem sám od sebe si jej přivlastnil anebo se jeho
zmocnil, duchovním dědictvím zde na zemi musí
udržován a na věky zachováván býti. Ano, ve
svěcení kuěžstva jest vše pojato, čeho zapotřěbí
k působivému konání těch svatých úkonů, jimiž
lidu se dostává milosti, aniž by při tom nějaké
jiné činnosti zapotřebí bylo, leč věřiti a plně dou
fati, A tak kněz v řadě svých předchůdcův a ná
stupců, v kruhu svých druhů spolůpomazaných,
představuje Nejvyššího žehnajícího, vystupuje tím
velebnějí, jelikož nikoliv on jest to, jemuž vzdá
váme čest, nýbrž jeho úřad, není to jeho pokyn,
před nímž klekáme, nýbrž požehnání, které udě
luje a které tím posvátněji a bezprostředněji s ne
be přicházeti se zdá, poněvadž je žádné pozemské
dílo ani hříšnou neb mrzkóu svou podstatí seslabiti
aneb docela vysíliti nemůže.

Jak jest tato vskutku duševní spojitost v pro
testantismu roztříštěnal« —

L

Tak Goehe o sedmeru svátostech. Jak hluboké
pochopení a jak opravdová upřímnost vydati ne
stranné svědectví! A. V. Chodovický.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné školý
a c. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Bušek wChrudimi.
Kasovník dr. Josel Tumpach piše v »Časopise katol.

duchovenstva« na str. 112.: »Jacinto Verdaguer: Eu
charistie. Formou originálu přeložilP. Sig. Bouška
O. S. B. (Vydala »Archa« v Prostějově. Váz. K-2.60.)
Myslím. že jest nutno, aby »Časopis« náš učinii výjimku
v tomto případě a tento spis básnický nejen registroval
nýbrž o něm i promluvil. Jeť to kniha, která vybočuje
z mezí obyčejné poesie lidské, je to poesie nádherná,
skoro andělská. Něco velkolepějšího v rouše básnickém
nebylo posud © Eucharistii napsáno. Originál není arci
český, ale výbonný překlad jeho (procítěný, promedito
vaný) jest nám tak drahý jako originál Ano, je to kniha
meditační přede mší svatou i po nL Čo tu nádherných
myšlenek, kolik nových hledisk, kolik velkolepých, smé
lých a orlích námětů! Duše se opájí v nich, žasne a za
se pokorou zmožena kloní se čelem až do prachu země.

Autor překladusám upozorňuje na některé, vskutku agantní kusy sbírky té. Zvláštní —mně. jsou dražší a
milejší právě ty kratinké, vzdušné, letné vzdethý k bě
loučké Eucharistii, jež jsou jenjakoby spěšně, v opojení
načrtány a nedopracovány, nepropilovány. Je tu více lát
ky k rozjímání a myšlení. Krátce, tuto knihu ať st na
své klekátko položí každý kněz, mladý i starý, i každý
neomysta a bohoslovec, ať čte pomahe strádku za strán
kou, zpěv za zpěvem, Pak to bude živý velezpěv . . .« —
A v tomio'tónu zní všechny posudky, od největšího čes
kého básníka 'Ot. Břěžiny až. po nejmřostšího čtenáře -z
lidu. S objednávkou nutno si přispíšit. neboť druhé vy
dání nebude se moci tak brzo vydat

Osvětový Svaz pro oslavy Himovy. Pardubské »Ne
odvislé Listy« a »Osvěta Lidu« přinesly tyto zprávy:
»Letošníbo roku mělo býti v celém našem národě osla
veno 500. výročí mučenické smrti Husovy způsobem dů
stojným jeho významu pro národ | pro lidstvo. Organi
sování oslav, jež měty býti vážné, prosté všeho křikla
vého, ujal se Osvětový svaz v Praze a jeho odbory po
venkově. Válka však překazha uskutečnění oslav v roz
sahu, jak prvotně bylo zamýšleno. Osvětový svaz přes

to přese všechno nevzdal so mydlénky oslavy ty prové
sti, ovšem tak, jak za dnešaích poměrů jest a bude mož
no. Bude to pouhá splátka na velký dhíh, jejž národ:
náš splatí celý, až se vrátí mír a pokoj a s ním pravi
delná poměry. Památky Husovy tze t tyní vzpožnenouti
přednáškou. Osvětový svaz v Praze má již vypracova
nou takovou přednášku, upravenou i pro široké vrstvy
lidové, tam, kde by snad-nebylo fečníka camostatného.
Přednáška jest provázena:47proitshýny obrázy; jež 1
vztalíují-c0předněk osob 4 době Tasově. :Jest"našípo
vinností pozaht opravdtídío a ducha Hrsóva'číst jeho“
spisy, listy a počovati o. to,aby) nestkásdlý "v žádněh“

veřejné„nihovně. Pro snazší porozumění Husovybude:
Osvětbvýmsvaz vydáno-Čtení-oid svýškyz jel seledů Týralýmizalitoběté osláví

pamášíadákděřovaFpatě nátěrdobráliný ch?=!

mocí si seiiicírěnitů o

na tó'pamělóvatiDr piáno kdo ab tako vPobeělínik není možný. Příležitosti bude I za myablších

poměcí |bade ie oslaviti památky MUŠOVEtaštěbdšínt“

stremů a kamenů Husových, zřizováním studánek Hu
sóvých atd. Jest dále poviheostí povolaných činitelů

dovým, zařizovati je, kde jich dosud nebylo, kde již jsou,
tam je zdokonalovati a zbavovati bezcenného, škodli
vého Uraku. Jménem Husovým buďtž tu proveden kus
národní očisty. Doba sice nedovoluje provésti oslavy
Husovy v tom rozsahu, jak ještě před rokem bylo za
mýšleno. Osvětový svaz v Praze i Okresní vzdělávací
sbor v Pardubicích pokládají vše, co se letos podnikne,
za pouhou přípravu pro budoucnost, kdy bude možno
stanovený program Husových oslav vyvrcholiti oslavou
opravdu celonárodní, hodnou jména Husova i našeho
národa. U nás bude vrcholná oslava ta spojena s odha
lením Husova pomníku, o jehož uskutečnění povolaní
činitelé již pracují.«

Praze III. na Kampě, na ty nejnešťastnější! Zasizíte! Do

brodince k zaslání dárku, trochu potravin a pod. samipovzbudíte. 1 adní. t. |. uveřejní.

Weiss, Kayser te Palese. »Věstník jednoty katol. du
chovních diecése brněnské přináší tyto dokumenty: »Dne
14. února 1915 mět nový knfže-biskup krkský v Celovci
dr. Hefter intronisaci, dne 15. t m. a roku zemřel jeho
předchůdce dr. Kahn po dlouhé a trapné nemoci v kláš
teře Tanzenbergu a dne 16. t. m. a roku byl skončen

proces proti zástupcům svazu hospodářských společen
stev v Korutanech, že zavinili jeho úpadek, tím, že všich

ni byli osvobozeni. Je to známá událost z roku 1911.
Svaz hospodářských společenstev, ponejvíce Raifeisenek
v Korutanech, byl svého času veden velmi dobře a pro
spívál až do té dobý, kdy svaz počát hlavně na pobídku
tehdejšího místopředsedy Msgra Weisse poskytovati fir
mě Kayser © Palese ve Felďkirchenu neobmezený kredit.
Msgre Kayser, přišedší z Porýnska do Korutan, založil
ve Feldkirchenu velký sirotčinec, který však přes všech
ny subvence zůstával pasivním. Aby sirotčinec zachrá
nil, utvořil Msgre Kayser s Vlachem Palese firmu a pod
nikl provozování hotelu, přvovaru, dolů v Sonmenbergu
a jimých menších podniků. Svaz dal firmě úvěr 800.000
K a ručil za 170.000,K u svazu Ralfeisenek v Dolních
Rakousích a za 1,350.000 K u bankovního závodu Sup
pan v Celovci, takže na konec měl svaz u firmy pohle
dávek za 3,300.000 K. Za firmu Kayser X Palese zase
ručíl svazu knfše-biskup dr. Kahn, klášter Alžbětinek v
Celovci, klášter Tanzenberg'a spolek sv. Josefa v Celov

bylo
bezpředmětné, jednak následkem církevně-právních zá
sad neproveditelné. Firma Kayser č Palese ohlásila ú
padek. Palese utekl do své vlasti Italie, Msgre Kayser
postaven před soud pro zaviněný úpadek a od zemského
jako porotního soudu v Celďvci r. 1911 ma 2 léta do ža
láře odsouzen a trest v jednom hornorakouském ústavu
odpykal. Napsal a svém procesu spis »So wahr mir Gott
helfé«; spls jest v Rakousku :zakázáň. Msgre Weiss u
prchl, prý do Argentiny, a je nezvěstný. Na uhražení
schodku byly podniknuty sbírky v katolických kruzích,
a byla provedena jistá sanační zařízení tak, že přes 1'/5

s nekrytými pasivy 1,900.000.Kkonkurs. Subsidiární ža
lobce Spěrry v Curychu podal žalobu pro zaviněný úpa
dek na představenstva svazu, a žalováni byli: Msgre
Podgorz, sekretář tiskárny sv. Hermagora, pak rolníci:
Ure, Streissnigg, Kassi, Hernler a Scharfegger. K této
žalobě přidalo se-státml nadvládpictví. Představenstvu
kladeno za vinu, že nedbajíc stanov a nedohlížejíc dosta
tečně na jednání Msgra Weisse, umožnili tím transakce
s firmou Kayser © Palese a tím úpadek zavinili. Obžalo
vaní hájili se tím, že předsedovi Msgru Weissovi slepě
důvěřovali a že neměl "žádného důvodu k podezření a
konečně Že neměli odborného rozhledu, potřebného pro
svoje úřady. Zemský soud konečně všecky obžalova
né osvobodil. V důvodech se uvádělo, že sice objektiv
ně bylo zavinění obžalovaných prokázáno, avšak že
následkem částečné náhrady škody nastoupilo promlče
ní. Zde jsou uvedena ovšem jen bolá fakta této události,
ale skutečná. Bude-li svého časa potřeba, uvedeme také
ještě vice, a sice jak a co dle psaní nepřátelských.listů
bude potřeba. Podotýkáme jen, že kdyby kniže-biskup
dr. Kahn v době, kdy převzal rúkojemství, by) měl ještě
piné svoje duševní síly, nebylo by to asi na ty konce
došlo.«

Všelicos. V únoru stouply vklady u vídeňských bank
o 30.222, u vídeňských spořitelen o 21.128 mil K. —
Rakouskc-uherské státní dráhy, jakož i mnohé dráhy sou
kromé usnesly se, že po ukončení války pro všecky
transporty padlých, raněných a nemocných bojovaíků
poskytnou 50 proc. slevu. — U Zvíkova poražen byl ob
rovský jasan, ve pni dole 2 a půl m v průměru. Peň s
prvními třemi větvemi dal 23 krychlových metrů užitko
vého dříví. — Lvi, tygři a jipé kočkovité šekmy bojí se
deště, rovněž opice, kdežto věci milují počasí pochmurné
a pliskanici;| hadimilujídéšť.—VAngliinamnohých

místech hrozily„stávkydělnické,především mezi sklada
či v pistávech."Přokd"představenstvo vých sdru
žení-odperučtho:dějnikám, aby za žádných
zatůjovat-po dobu- války stávky, nýbněkDY vš
ry >ze-tnadpvých poměrůurovišílř“ indfráč“

čím soudem. — Ve Vídni.zemi dr. k Habětínek, býv.

Privškědítě dk ní rnň. TudížPaAnáe

exekuční řízení pro vymáhaný obnos. — Anglie shání
vojsko všemožně. Tak obchodní úřad vyzývá všechny
ženy, práce schopné a chtivé, aby se daly zapsati do
listin a umožnily svým mužům účast na válce.

Praktikanta
dbsolventa nižší střední školy

přijme Družstevní knihkupeotví a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum. — Bližší tamtéž.

Nákladem V. Kotrby v Praze. »Rajská Zahrádka.<
Vychází měsíčně, za roč. předpl. 1.60 K. Pořádá V.
Špaček. Ročník 24, čís. 7. — »Rádce duchovní«. Časo
pis kněžstva českoslovanského. Řídí F. Vaněček. Roč.
22., čis. 5. Vychází měsíčně za roč. předpi. 8 K. — Pa
mátník lásky Boží v nejsvětější Svátosti a Srdci Páně.
Sepsal dr. Ot. Procházka. Přeložil B. Kyselý. Za 1 K.
— AL Dostála Sebrané spisy, Sešit 53. a 54. Cena 60

hal. — Domácí lékárnička venkovana. Sbírka léčebných
bylin a jich použití v různých nemocechNapsali J. Bastí
a J. Vojta. Cena 70 hal. — Vieměna v. Hillern: Otrok
svobody. Román Seš, 12. a 13. po 30 hal — Poklad vě

Hcích. Lidový list k uctění Nejsvět. Svátosti oltářní.
Řídí p. M. Švec. Seš. 1.—3., roč. 16. Vychází měsíčně
za roč. předplatné 1.50 K

Z uakladatelství Bezediktinské knihtiskárny v Braě.
Pery posvátného řečnictví, dle kázání B .Oejzlera,
podává V. Oliva. Sv. 8., seš. 2.Cena 2.50 K. — Hlídka.
Vědecká revue. Řídi dr. P. Vychodil. Roč. 32., čís 3.
Roční předplatné 10 K. — Knihovna naší mládeže čís.
21. — Výbor ze spisů. Váci. Kosmáka. Uprav Ed. Elpl.
DIl. III., s ilustracemi. Cena 2 K. — Škola Bož. Srdce
Páně. Pořádá P. Hlobil Roč. 49., čís. 3. Roč. předpl.
3.20 K. — Anděl strážný. Časopis pro mládež. Pořádá
J. Dvořáček. Roč. 34., čís. 7. Roč. předpi. 1.60 K. —
Květy marianské. Pořádá P. Lux. Roč. předpi. 1.60 K. —
Náš domov. Obrázkový měsíčník pro lid Pořádá J.
Vévoda. Roč. 24., čís. 3. Roč. předpl. 4 K.
Nákladem J. Svátka v Čes. Budějovicích. Přehled dějin
literatury české. Od obrození až po naše časy. Zpraco

pisy. Kdo musí k odvodu a jak může býti osvobozen

od služby vojenské. O raněných, „zemřelých, jak podá
vati žádosti o podporu atd. Setsavěl J. Andrtik. Za 36 h.

Vlast.Majtel a vydavatel Družstvo Vlast vPraze.
Pořádá Al. Dostál. Ročník 31., číslo 5. z 6.Roční před
platné 10 K.

Kazatelna. Časops homiletický. Pořádá F. Vaněk.
Ročník 13., číslo 5. Roční předplátné 6.60 K. Nákladem E.
Šprongla v Pelhřimově.

Květy lásky. Lidový měsíčník věnovaný zájmům
křesťanské charity, především opuštěným dětem. Řídí

A. Hoffmann.Administrace na Král. Vinohradech. Ročník
U., číslo 3. Ročnípředplatné“ 240 K.

Růže lurdská. Mariánský měsíčník. Vydává a pořá
dá L. Kolfsek, farář v Blansku. Ročník 7., číslo 2. a 3.
Roční předplatné 1.60 K.

Z kusitství do protestantismu. DA VÍ. Konec éry |
Mystofolovy. Píše J. Sahula. Hlasů Katol. spolku tisko
vého v Praze ročník 46., číslo 1. Cena 1.50 K.

Archa. Vydává K. Dostál-Lutinov v Prostějově. Roč.
3.. čis. 3. Na rok se předplácí 6 K.

Museum, časopis bohoslovců českoslovanských. Ří
dí J, Lorenz. Ročník 49., číslo 1.—2. Nákladem »Růže

Zlatá kniha V. Beneše-Třebízského, šlustrovaný vý
bor jeho historických povídek. Sešit 1., cena 20 h. Nákla
dem J. R. Vílímka v Praze.

Věstník Díla Vření víry. Časopis věnovaný zájmům
katol. misil v zemích pohanských. Číslo 1., ročník IV.
Vychází šestkrát ročně. Nákladem arcidiecesního Rodi

telství v Praze TÝ
j"Půsu: vou! Duchovní písaě v ob

vě. (Cěná20"haf.,
a vypůlldčy světové. Řada II, sedi 1

správnýmAn a lení Koní bou tazolí a každý májitel pády měže úspěšně |tlsmé o
potra hy)Nákladem M i

i bis ově“rn alššbykuprove
dení všechsakásek zoborakniktisko.
Od" hi/áité vytidánísprávnéarychlé.
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se zárukou neporušenosti doporučuje
JOS. JELÍNEK,

člen zem. ústř. včelař, spolku
u Hradcl Král.

Zal. 1850 Zal. 1850.

Karel Zavadil,
nást.

Antonin Zavadil,
nejstarš umělecký

závod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu a sl.
patronátním úřadům doporučuje

se ku provedení veškerých

vádob kostelních,
se zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů vwkaždém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího
provedení dle liturg. „předpisů.
Jem „mění práce umělecké
eemy. Veškeré opravy a novu
shsení provádí se co nejpečli-,

věji a se zárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
ručení a uznání po ruce.

Eo
. tež lisované ovály
BS IK 9)ks

= |
PSH ODJET L STLany

—
== —

m Paramenta.

Ignáce V, Noškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (vČechách)
(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,vzorkyi roucha hotována ukázku

se na požádání franko zašlou.

arevná

kostelní
OŘ "vetezao:
Fr. Uhlíř,

vuje a dodává

umělé sklenářství a malba skla

©PřebochovicíchuHradce
Králové.

Cenniky a rospošty na požádánía. ..

Karel

od 1
dubna1914

ze niž ručí obec
Vysokomýtské. uložen.

Českoslovanská
záložna v Praze-il.,

Spálená ulice, číslo 46.n.

Doporučuje se všem našincům co jediný
peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dnevybránídle dohodya dle doby
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho druhu

za mírných podmínek. Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

Hospodyně
K samostatnému vedení celé

domácnosti 4členné rodiny

(případně s malýmdítkom), středníchlet, dobrá
kuchařka, prádla, oprav a veškerých prací dobře
znalá, naprosto poctivá. — V případě osvědčení
trvalý domov. Nabídky pod značkou »Svědo

o- doadmistracet.1.

Jan |200000000000000009Jan Horák, 8
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

die roční salsony kollekci
nejnovějších drahů pravých

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

zemských.

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.
Též na splátky bez zvýšení cen!

O00000000000

000

Ctitelkyně Božského Srdce
Páně. *

kterépovolánído řádnmajía výchověa ey
osiřelých dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť
se obrátí s dotazem stran přijmutí na představenou

kláštera B. S. P. Krapka (n Teplic).

Velodůstojnému
duchovensítvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dopo
reěit! veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
oibáře,nádobky, paténky,pacifikály,

svicny, lampy, kaditelnice,propenkyatd. své olastní výroby, předpisům
oirkevním vyhovující. Staré před

měty opravuje v původníintenci ani zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové čňuje. Holové
předměty nebvýkresy zasílá nau
kázku frankobez závaznosti koupě“
Vše se posílá posvěcené. Prdee ruční

Sklad veškorýchslatýcha klenotů,jako: řetězů,
madonek, kříšků,pratýnků, náramků atd. i Notářské
Prsteny, tabatěrky, jídelní: náčiníze stříbrapravého

i čínského vědy na skladě,
Stere sleto, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšit oony

JAN STANÉK,
pasíř a ciselonar

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

Antonín Drahozal v Humpolci
odporučuje vzácné přízni veledůstojného ducho
venstva a slavným patronátním úřadům svůj

odborný závod —
pozlacovačský
k znovuzřízení a renovování oltářů, kazatelen
soch, křížů a veškerých v obor ten spadajících

kostelních předmětů dle předložených neb dle
zhotovených projektů. — — Veškeré rozpočty
skicy i odborná rada bezplatně. Četná po
chvalná uznání od veledůstojného duchovenstva.

k volnému nahlédnutí.

v jednoduchém i
přepychorém mo
der. provedení ry
chle zhotoví uměl.
závod knihařský

w Hradci Králové, Pospíšilova tř. č. 131..7..
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Svatý týden.
Poslední úder — výkřik zvonů žalný
na věži chrámů zmírá v tichém chvění...
sZelený čtvrtek« ve kraj volá dálný:
»Počíná Krista svaté utrpení!«

© -Hrobové ticho — dřeva temné rány —
Golgoty vrohol tmí se v chrámu stíny...
»Veliký pátek« v pekla volá brány:
»Dnes Kristus krví lidské smývá viny'«

Vítězný hlahol roavolněných zvonů,
jak jitra blesk když stíny noci drtí...
»Sobota bílá« jásá: »Není skonu,
neb Kristus Vítěz osten zlomil smrti'«

Buď Tobě čest a sláva, Kriste Králi,
života zdroji, Bože požehnaný,
Tvé rány s kříže v lidstva hoří žaly
útěchou nebes v teskné Getsemany.

Vladimír Hornov.
———-.

K novému životu!
Hod Boží velikonoční jest památkou nejmoc

nějšího triumáu Kristova nad smrtí a nad pozem
skou zlobou. Pravda o Kristově slavném zmrtvých
vstání naplňuje povznášející radostí a pevnou na
dějí všecky duše křesťanské, které jsou těžce zra
měny drsnými údery tohoto světa..

A právě v nynější době vzrušené stonásobnou
ozvěnou se zdůrazňuje přepamátný výrok Spasi
telův: »Já jsem vzkříšení a život.«

I nejkrásnější pravdy, které zaznívají příliš ča
sto, zevšední člověku tomu, který se nesnaží vlast
ním rozjímáním důkladně ohledati jejich povahu a
účelnost. | mnoho lidí těch, kteří proti nauce kře
sťanské ničeho nenamítají, chodí kolem kříže zcela
Ihostejně, ačkoli krucifix nám připomíná nezměr
nou tragedii umučení Nejsvětějšího. Zevšední i ve
lice významné nápisy oku tomu, které jest připou
táno příliš k pozemské hroudě,

Ale dochází k okamžikům pohnutým, kdy se
probouzí duše náhle ze své dřímoty, kdy začne o
pravdách Božích tak horlivě přemítati jako by
chtěla nahraditi v malé chvíli dlouholetou neteč
nost. Překvapí-li rodinu veliká katastrofa, ocit
ne-li se člověk na lůžku smrtemém, je-li někdo
nespravedlivě á krutě pronásledován, | nastávají
okamžiky hlubokého zamyšlení. Dříve na křesťana
netečného působila slova Písma asi tak, iako ně
jaký obvyklý pozdrav, projev soustrasti a pod. —
zkrátka jako výroky, které se dějí většinou ze
společenské etikety a při nichž není nutno mysliti
nic. Ale v době vážné při čtení mrtvé litery slyší
člověk stísněný mluviti živého, nadšeného ducha.
Scenerie Pravdy se šíří před okem jeho do dale
kých obzorů; ubožák cití Krista tak blízko, hovoří
s ním tak intimně, jako by ho lidským okem viděl!
Duše se povznáší, posvěcuje, význam útěšných

—————— —-2

vznešené, majestátní obry, existence života záhrob
ního tane na mysli tak-živě, jako nikdy předtím.

Právě tenkrát, když“u Joba bolesti dostupo

hodný výrok: >Vím,že Vykupitel můj živ jest, a že
v poslední den ze země vstanu; a zase oblečen bu

Kteréhož uzřím já sám, a oči mé spatří jej a ne ji
ný: složena jest ta je v lůnu mém.« — Trpěli
vý ubožák věděl, že si v bolestech nepoleví zloře
čením, rouháním. Silný dnch vysoce se povznesl
nad všednost právě ve chvíli nejkritičtější, palčivá
bolest jako významná učitelka vložila do jeho úst
slova významu dalekosáhlého. Jen pozorujte, jak
Job naději na útěšné vzkříšení zdůrazňuje, jak k
vůli porozumění tutéž zásadu opakuje několikerým
způsobem!

Podobně u jiných lidí, postižených okamžiky

rovská cena slov biblických. V čem dříve — v
lepších časech — člověk hledal potěšení, to roz
plývá se v mlhu. stává se pouhým pozlátkem bez
ceny. Modly, jimž se dříve člověk klaněl, ustupují
v přítmí; poznává se důkladně, že nauka obsaže
ná v evangeliu nemůže býti výmyslem lidským,
že jes. skutečně pravdou Boží.

Jakou vlastně útěchu přinesla celá světská fi
losofie pro čas nynějších událostí světodějných?

jasně. že jest vlastně žebrákem. že filosofie »tri
umfovala — vlastně jen velikou a tvrdošíjnou ne
gací.Jestliženěxteříz filosofůprotikatolickýchna
posledy prohlásili aspoň tolik, že »Boha hledají<,

čerstvujícího nápoje, že nejsou s to duše sytiti. Lid
stvo. pak nemá kdy čekati, až přemoudřelá filosofie
konečně »Boha najde« anebo až vůbec otevře »po
sitivní obzory nového názoru Žživotního«. Jestliže
se v tom směru pachtila marně tisíce let. nelze dů
věřovati, že k svému cíli dojde v nejbližším sto
letí. Dlouhá řada rozběhů zcela malomocných dá
vá nepřímým způsobem skvělou satisfakci světo
vému názoru křesťanskému.

Jest zde dávnověká, osudná zkušenost: čím
bylo v některých národech více filosofie světské,
tím větší měrou tam mizela pravá radost ze Života,
tím více tam přibývalo hrozných zklamáni, nervo
sity, sebevražd. Přesvědčuje-li nás tedy vira jas
ně a jadrně, že tento svět dokonalého štěstí lidstvu
nikdy nepřinese, jest to potvrzeno dějinami všech
národů; tedy máme povinnost zahloubati se vážně
nad poučením Autority nejvyšší o životě posmrt
ném, o obrození, které nastane vzkříšením.

A věru nynější pohnuté chvíle nutí nezdolnou
silou k takovým meditacím, důrazným hlasem upo
zorňují, jak duch lidský z chuďasa může se státi
boháčem, z rozervance klidným.

Kristův život velice názorně nání před oči sta
ví marnost pozemských rozmachů, prázdnotu
chvilkových úspěchů a — konečnou oslavu prav
dy a ctnosti. Kristus representuje ctnost krutě pro

útěchy, mnívali, že vyvrcholil svou moc umučením Kri
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Insertypovitují se levně,
Obnova vychází v pátek v poledne. XXI.

Ročník

sta, za obležení Jerusalema s hrůzou poznávali,
že jejich triumf obrací se v nejžalostnější pád.

-Zář Krista vítězného proniká významně právě
nynější chmury a nese útěchu do srdcí milionů čet
nějších než v časech pokojnějších. Kristus dovede
nejkrásněji podmaňovati právě srdce sklíčená, kte
rá marně hledala místo útěchy jinde. Význam

šenosti a v celém obrovském dosahu.

Bojiště východní. V Karpatech trvá bitva
dále, především bojovalo se na frontě od Ko
nečné k Vyškovu u Báňské Doliny a na obou
stranách údolí laborčského jižně od Laborczeva.
Báňská Dolina je poloslovenská vesnice v Uhrách
s 279 obyvateli; maďarsky slove Bányavělgy,
slovensky Duplin; leží v makovickém okrese
šaryšské stolice při řece Ondavě na silnici, ve
doucí z Dukelského průsmyku dolů do Uher.
Laborczev jest malá rusínská obec v Uhrách,
jež domácím názvem sluje Krásný Brod; leží
v zemplineké stolici v okrese Humenném na
řece Laborci, 12 km přímo na západ od prů
smyku Lupkovského. Duplin pak leží asi 20 km
přímo na západ od Krásného Brodu. V neděli
ruské útoky mezi Duplinem a Krásným Brodem
ochably, zato však provedla ruská přesila další
útok v prostoře pod Dukelským průsmykem a
to na výšinách západně od Duplina; útok ten
byl však odražen. Bojovalo se též v krajině
rozložené na sever od Užockého průsmyku;
tentokráte Rusové podnikli tam noční útoky,
jež se však shroutily. V hořejších bojích zajato
na 2700 Rusů. — V jihovýchodní Haliči jižně
od Zaleszoyků dobylo naše vojsko 11 opěrných
bodů; ruské síly, které pronikly východně od
Zaleszoyků přes Dněstr, byly po tuhém boji za
hnány zpět za řeku, Zaleszcyki jest větší město
na levém břehu Dněstru, severozápadně od
Uernovic; postoupili tedy naši v Bukovině až
k Dněstru samému. — Na frontě západohalič
ské, jdoucí od Dukelského průsmyku na severo
západ a pak na sever až na severní hranici ha
ličskou a odtud dále jižním Polskem, bojovalo
se jen místy a to pouze dělostřelecky. — Na
německé frontě středopolské nic zvláštního; při
výpadu na Tylži poraženi Rusové u Langzar
genu, mezí Augustovským lesem a Vislou od
raženy různé útoky ruské, u Krasnopole (18 km
na východ od Suvalky) zajato na 1000 Rusů,
u Pilvišek (přes 30 km na východ od hranie
východopruských v čáře známého Gombina)
shroutil se útok ruský a Němci zmoenili se
Taurog, města ruského na severovýchod od vý
chodopruské Tylže. Mezi Plockem a Pilviskami
na Narevu a Bobru vyvíjejí se urputné boje.

Na jižním bojišti byly v poslední době
na Dunaji a Sávě ojedinělé dělostřelecké boje.

Bojiště zá . Po bitvě v Champani
došlo k větším bojům jen východně od Verdunu
a ve Vogesách v Horním Elsasku; boje u Ver
dunu skončily vítězstvím německým. Nedaříse

——
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ani třetí francouzské ofensivě. Francouzský ge
téralisimus dělá co může, ale anglický genera
Meimus neposílá slíbených sborů na pomoc.

U Dardanel jest celkem klid, Angličané
a Francouzi připravdjí se však k novému útoku,
meboťstůj costůj chtějí dobýti danel. Mi

nová pole, jež v n za noci jsou obnovována,činí nemalé překážky manévrování lodí; proti
loďstvu samotnému stačí pouze pozemní baterie.
Tentokrát bude prý se útočiti i s pevniny. Ale
i na to se Turci připravili postavením nové ar
mnády v území Dardanel. A tvrze a baterie
v úžině opravili tak, že nový útok musí začíti
tam, kde začal prvý. Také ruské loďatvo černo
mořské vyrazilo a zademonstrovalo si před
Bosporem, drželo se však mimo dosah pevnost
ních děl tureských.

Na Kavkazu odraženy útoky ruské jižně
od řeky Araksu, také u Artvinu á severně od
Oty. Rusové soustřeďují své hlavní síly v okolí
Choi.

Na moři. Činnost německých ponorek se
stopňuje; anglické parníky uhýbají jak mohou,
angličtí obrněnci stojí na stráži, přes to však
oběti německých ponorek se mneží. Angličané
přes to neodvažůjí se stále k ráznější odvetě.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné školy
a c. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek v Chrudimi.

Politický přehled.
- © Odstoupení knížete Thuna. Kníže Frant.
Thun přestal býti místodržitelem království
Českého, prý pro těžkou chorobu oční, Vlastno
ruční list Jeho Veličenstva, obsahující vřelé
uznání služeb, které kníže Thun prokázal říši
i zemi, jest toho důkazem. Událost tato překva
pila kde koho. Vždyť kníže Thun byl nejhorli
vějším obhájcem a zastancem nedílnosti králov
ství Českého a plné rovnoprárnosti obou ná

Feuilleton.
Ostrov sv. Heleny.

-Půl tuctu obrázkův o soukromémživotě Na
poleonově zde uveřejněných (Korsičan, Světa pán
v županu, Generál bez vojska, Malý kaprál, Chef)
nebyly by úplny bez poslednílio aktu veliké trage
die napoleonské.

Bitva u Waterloo, Sv 1815.Poslednírána dělová dozněla .. . OsudNápoleonův z
těn ... Již po čtýřech dnech zříká se Napoleonv
Paříži trůnu na prospěch svého syna. Dne 29.
června odchází do Malmaisonu, kam se byl uchý
lil, do Rochefortu, 14. července vstupuje na anglic

kou loď »Bellerophone, hledajedle příkladu Themi
eova ochranu u velkdmyslného nepřítele. Dne

července přistáli v Anglii v Plymouthu, kde
šak lord Keith šděluje Nepojeonovi rozhodnutí
glické vlády: ddpráviti jej jako vězně na ostrov
, Heleny! »Předtváří nebes i lidstva prates

sivně proti tomtito násjlie — volá Napoleon.
marno.
Dne 4. srpna vyjeli z Anglie. Po krátké za

rl u Madeiry dojíždíjejichloď »Northumber
« 16. říjpa 1815břehů ostrova sv. Héleny, aby

1 tri uvězněnýcísařaž dosvésmrti5.květ821. 5
— Pohled na tento oštrov, daleko pod rovníkem

ší Je málo kové,Tm skla vulkanické|

rodů, muž nevšedního rozhledu a neúmorné
pracovitosti, znalý do nejmenších podrobností
všech poměrů A ovládající předmět národnost
ních sporů v Čechách i jejich důsledků, jako
nikdo druhý. Z úřadu místodržitele království
Ueského odchází upřímný přítel a obhájce české
ho národa... Nástupcem knížete Thuna jmeno
ván hrabě Max Coudenhove, dosavadní zemský
president ve Slezsku, bratr zemřelého bývalého
místodržitele hr. Karla Coudenhove. Zemským
presidentem ve S'ezsku jest ministr m. sl.
těch svob. pán Widman.

Zemský rozpočet moravský vykazuje
schodek 21 milionů korun přes to, že loni pro
vedena sanace a že letos zemský výbor snažil
se šetřiti do té míry, že zastavil veškeré zemské
subvence a vyškrtl všecky subvenění položky.

Neutralita Bulharska. Při skončení so
branje 29. března prohlásil ministerský před
seda Radoslavov, že vláda bulharská bude i dálo
zachovávatí nejpřísnější neutralitu. Bulharsko
nemůže se předčasně vázati a musí se míti na
pozoru přede všemi lákadly. Balkánská federace
není možna, poněvadž zájmy balkánských ná
rodů jest „těžko vyrovnati, neboť číhá se na
Bulharsko, aby mu byl výrván poslední kus.

V Rasku úkazem cara propůjčuje se mi
nistru železnie nejdalekosáhlejší pravomoc, aby
odpomohl dopravním nedostatkům. Nedostává
se potřeb pro topení. Pozoruhodno také, že
u říšské banky na půjčku 600 mil. bylo dosud
upsáno pouze 40 mil.

Boje v Albanii. Koncem minulého měsíce
povstalci několikráte bombardovali město Drač,
dračská děla odpovídala však dobfe mířenými
ranami.

V Portugalsku nabyla prý vláda vrchu
nad demokraty, jejichž nedávná vzpoura proti
vládnoucí straně byla dílem Angličanů, kteří
chtěli odstraniti minietrpresidenta i předsedu
republiky, protože tito nechtěli, aby Portugalsko
bylo vtaženo do války.

Revolační hnutí v Indii stále roste přede
vším v Bengálsku (v oblasti dolního Gangesu)
a Pendžabu (v oblasti horního Indu). Zákono
dárné shromáždění přijalo zásadu zákonné před
lohy o vyhlášení válečného stavu. Veškeré in

vegetace. Městečko Jamestown — jediné na ostro
vě — čítalo tehdáž asi 500 bělochů (počítaje v to
posádku 160 mužů) a asi 300 otroků. Posádka o
všem za pobytu císařova byla zvýšena na 2 pěší
pluky, oddělení dragounů, pionýrův a dělostřelec
tva; mimo to kroužilo neustále podél ostrova 11

vyžaduje!
Podnebí je přímo vražedné. Z domorodců ni

kdo 60. rok věku nepřežije.Dysenterie, zápaly led
vin řádí tu šest měsíců v roce s větší tvrdošíjností
než v Indii. 

Po několika dnech odebírá se průvod z James
townu do dvorce Longwoodu ve vnitrozemí, urče
ného pro stálý pobyt císařův; je to stará dřevěná
budova, po 9 měsíců vlhká, po 3 nesnesitelně žha
vá. Vyhnanstvídělí s ním jeho věrní: Hrabě a hra

běnkaBertrandovi, rábě a hraběnka Montholonovl, generál Oourgaud, hrabě Las Cases a 10 služeb

Meara. Hlavním pak jeho strážcem byl gu
vernér sir Hudson Lowe, který s anglickým klidem
ha3 britskou bezohlednosti statečně.přičiňoval se
ukracovati život vězně, na jehož konec netrpělivě
čekala Evropa.

Již na konci 10.měsíce pociťuje císař zhoubné
následky nepříznivého klimatu. Nečinný Život, vy
hnanství, nezdravé klima, vše to podlomilo,životní
energii jeho, po pětiletém zápasu s těmito žiyly
císaf podléhá. Poslední dvě léta jest osobním léka

dické přístavy mimo Kalkutu, Madras a Rango
on jsou pro cizince uzavřeny.

Před válkou japonsko-čínskou. Napětí
japonsko-čínské hrozí propuknutím války. VČí
ně jest prý vyloděno už 250.000 mužů japoa
ského vojska.

—— ———————.

U
Stanovisko hraběcího rodu Thunů kpe

žadavkům našeho národa. Jest vhodno připo
menouti v nynějším čase, že ušlechtilé, spra
vedlivé názory knížete Tbuna jsou v jeho rodě
tradiční. František Antonín Thun prováděl od
kaz svého staršího příbuzenstva s porozuměním
velice bystrým. — Roku 1849 hrabě Lev Thu
(strýc odstoupivšího právě místodržitele) sepsal
o poměrech v našem státě úvahu, která vzbu
dila nejširší zájem. Hrabě definoval svůj názor
o národnosti takto: »Národnost jest přirozená
přízeň, kterou zrozenci jednoho kmene k sobě
oltí, věrnost, s kterou Inou ke svému jazyku č
k mravům svým a snaha, aby ve všem, cokoli
poskytuje postoupné rozvíjení člověčenstva, spo
luúčinkovali ve svých formách.e — Hrabě uznal
ve své brožuře potřebu národní rovnoprávnosti
reální, praktické, která má nésti příslušné ovo
de. Prohlásil: »Kdo by chtěl Slovany rovnopráv
ností tak říkaje odbýti, žádaje, aby se pak jiš
chovali hezky zticha a netečně založili ruce,
jednal by zrovna tak proti rozumu, jako kdyby
chtěl povoliti černým otrokům v Americe eman
cipaci, ale i s tou výminkou, aby se neopova
žovali bažiti po jmění, ani po vyšším vzdělání,
ani se pokládati za rovnorodé s bělochy v ži
votě společenském. Co pomáhá rovnoprávnost
tomu, kdo z ní netěží?« Proto také Lev Thum
zřejmě poučoval, že se má zavésti rovnopráv
nost do škol, úřadů atd. Hrabě chtěl rovno

právnoné důkladnou; aby se však takovou stalazpečně,odporučoval, aby vzrůstala přirozeným

vojem — ale nikoli ukvapeně i v takových
místech, kde pro-okamžité okolnosti kořeny své
zapustiti nemůže. (Tak se stal bezděčně vážným
prorokem o osudech radikálních směrů v. na
šem národě.) Stát dle Thuna má poskytovatá

vlády. S Antomarchim odjíždějí na ostrov sv. He
leny též dva kněží, abbé Buonavita, který 20 let
pobyl jako misionář v Mexiku, později byl domácím
kaplanem u matky Napoleonovy; byl však již věku
pokročilého a zdraví nevalného. Druhým byl inla
dý abbé Vignali.

Z deníku Antomarchiho známe dopodrobna pe
slední dny Napoleonovy. Antomarchi nachází Na
poleona již při velmi chatrném zdraví. >Co soudí
te«, táže se císař, »budu ještě dlouho rušiti zažívá
ní králů?< — >Sire«, praví lókař, »vy je přežljete.«
— »Věřím«, di Napoleon, »naše vítězství v Evropě
nemohou umičeti. Budoucnost po nás bude souditi.«
Napoleon stěžuje si často do urážlivého jednání gu
vernérova, mluví o svýth vítězstvích a plánech,
časem předčítá něco z klasických básníků francolz
ských, někdy i malou vycházku podniká, zd
se v zahradě, kde však ničemu nechce se dařiti,

rád táké zahraje si občas s dětmiBertrandovýmiChoroba zatím pokračovala; ukazují se velk
obtiže žaludeční a jak se později pitváním dokáza
lo, zemřel Napoleon žaludeční rakovinou,právě ja
ko Jehootec. 

Dne 17. března 1821 vyjel si Napoleon na firo
cházku, ale brzy se vrátil; byla to vyjížďka poslělí
ní. Abbé-Bůotavita onemocněv, byl nucen 'opustiši
ostrov a vrátiti se do Evropy; již dříve rovněfí
dejeti musela i hraběnka Bertrandová, taktéž:
Evropy se vrátil onemocnělý dr. O' Meara.

e 21. důbna dává Napoleon k. sobě +i
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ochřanér: */—Tak“ podobně:poučova |
kavalír o právéch národníchve prospěch českého
liďu již před40 lety. Což divu, še'nynější kníže,

chovaný V takových tradicich -a obrněný:
nholetou "skušencátí,“ kráčel uprostřed .vln:

křokem tak jistým, důmyslným a žé na jeho.
šťitu se lesko heslo opravdové. spravedlnosti! <
tb.Nový vynálezce ze stavu duchovního.

KnězDominik -Argentieri, profesor fysiky vso
nář města Aguilly v Italii, -obíral se delší

dobu radiotelegrafickými pokusy. Brzy se pře
svědčil, že jsou vysoké sloupy k jiskrové tele
gráfii ztela zbytečny a že můše každý elektri:
eký drát na př. zavedení elektrického proudu
do bytu, nahraditi vysoké sloupy. Přístroj k no
vé poustavě bi don Argentieri upravil sám. „Ji-
skrové telegramy se přijímají přístrojem, který
se podobě telefonickému naslouchátku. Skrom
ný vynálezce nedal mnoho na svůj vynález,
ačkoli enadnězachytil telegramy z Říma, z Eiffe
lovy věže a'odjíinud. Častěji dodal takové vhod
né telegramy místnímu listu, na př. zprávu o

ežově smrti, kterou zachytil ještě téže noci.
policie ovšem byla na nohou. Domovní pro

hýdky však nio nepomohly, poněvadž nenašly
iotelegrafického velkého přístroje. Naposledy

ak Argentieri sám nabídl svůj vynález italskó

vlšdě, která se dosud nerozhodla příjmosti jehonabídky. Avšak učeného knězenavštívili oizin
ei, kteří mu nabídli za v nález 200.000 a do
emrtný měsíční důchod 1 lir. Don Argenti
eri však si přeje, aby vlast jeho měla přednost.
Jakznilo však italská vláda odmítne nabídku,
bade z ní těžiti cizina. O

Energické zavádění pořádku v Německu.
Radnice-města Žeitze v Prusku vydala prohlá
šení: '»Pohříchu musili jsíne přes dřívější vý
strahu pozorovati. že manželky vojínů, nachá

zajíeloh 6 na bojišti, namnoze utrácejí podporu,již dostávají od města a říše za mlsky 4 že

přsiš často navštěvují biografy s jiné zábavy.oto jednání žen, jejichž manželé zatím snášejí
bídu a nadlidské támaby rány, ano i smrt, aby
ohránili domácí krby, zaslubuje nejpřísnějšího
pokárání.«. Vyhláška napomíná pak ženy; aby.
jestliže vzhledem na bohatou podporu,jíž se jim
nyní dostává, a vzhledem na. výdělek vlástní
práce jsou nyní v lepších hmotnýchpoměrech
než před válkou, zbývajícípeníze ukládaly pro
říští doby po váloe. »Jestliže tato výstraha ne

Bude míti účinku,« praví se ve vyhlášce dále,
stu kómise pro podpory budě při poyolování
podpor jednati s větší přísností než dosud. Pří.

-mó nestydaté je, jestliženěkteré manželky vo
jinů používají nepřítomnosti svých hodných mu
šů k tomu, aby udržovaly styky s cizími man
želi. Budou-li nám takové“ případy oznámeny.
budou jména těchto nehodných, nestydatých žen
uveřejněna.« — Takové zcela zdůvodněné zavá
dění pořádku neškodilo by v době tolik pohnu
t ani vostátech jiných. .

* Republika v situací komické. Dřív se evrop
ská veřejnost nad barbarškými násilnostmi zedná
řů portugalských silně rozčilovala. Nyní maso
pustní skoky a kličkytěch kmotrů Pozbylů již vy
volávají posměch. Z Lisabonu dne 14. března tele
grafováno »MorningPostu<: >Zdáse, že vládas
pomocí armádydefinitivně nabyla vrchu nad de
mokraty. Můsí se však nyní také uhájiti, neboť
kdyby se demokraté dostali znovu k moci, pomstili

utralitu, lepší však poctivá neutralita, než návrat
poměrů, kdy demokraté pod ochranou nadšení pro
Anglii zavírali své politické odpůrce. Vláda splní
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praví při tom: »Vy jste ovšem, doktore, nad tyto
slabosti povznesen, avšak já nejsem ani filosof ani
lékař. Já věřím v Boha. Jsem téhož náboženství
jako můj otec, nejsem "žádným atheistou.« Potom
obrací se opět k abbému Vignalimu: >Narodil jsem
se jako katolík, chci povinnosti, které mi katolické
náboženství ukládá, vyplniti a přijmouti pomoc,
kterou poskytuje. Budete každý den v této provi
sorní kapli vedle čísti mši a vystavíte svátost ol
tářní 40 hodin. Až zemru, postavíte oltář ke hlavám
mého lůžka a budete neustále čísti mši. Vykonáte
všechny obřady, jak jsou v obyčeji a přestanete, až
budu pohřben.«

Abbé se vzdálil a císař dí k Antomarchimu:
>Jak můžete zajíti tak daleko a popírat Boha?
Všechno zde svědčí o jeho bytosti, největší ducho
vé v Boha věřili.« — »Sire«, praví doktor, >0 exi

«stenci Boží jsem nikdy nepochyboval.« — »Jste lé
kař, můj milý«, dí císař, slékaři jsou vůbec materi
alisté a nevěří nic.« (Journal dr. F. Antomarchtho,
str. 131 a 132.) . :

Dne 28. dubna nařizuje Napoleon doktorovi 0
"hledně pitvání svého těla, 29. dubna ohledně místa
pohřbení na ostrově, . nedaleko ©pramene, který
$vou čerstvou vodou často mu poskytoval ulehče
ní. Dne-2. a 3. května dostavují se horečky. Dne 3.
května ve 2 hod. odpoledne, když horečka přesta
ta; byl volán abbé Vignali, abypodal císaři Nejsvě
tějšt svátost. (Journal, str, 145.)

Dne 4. května zvedla se veliká vichřice, která
hrou vrbu, pod kterou Napoleon rád odpočíval,

Hilaz kořenů, Napoleon odmítá všechny léky

Ba ooerá 85s ee
všechny,své závazky, které Jí ukládá spolek s An
gL« — Tak! Pod heslem naprgsié lidovosti dešlo
k -revoluciproti: vládě.královské. Nyní však tyrané
hledí hnutí lidové potlačovati, jak jen jim možno.
—:Óstatně již 6. března hlásal telegram z Madri
Nu:Vláda zabránila včera schůzi parlamentu, kte
rou svolali demokratičtí poslanci a senátoři, a dala
zatknouti mnoho osobností, Demokratičtí .poslanci
a senátoři sešli se v jednom předměstí lisabonském
a prohlásili, že president republiky Ariaga a kabi
et Pimenty di Castro se ocitl mimo půdu zákona.«
—:Tenkrát se soudilo, že snad bude míti republika
dokonce parlamenty dva. Ale tvrdý vojenský režim
portugalský svázal ruce demokracie takovými
pouty, že na čas »zavládl klid«. Jestliže volnomy
slitelští republikáni tak často se otírali o zakroče
ní vojska španělského a jiných států proti vyjeve
ným demonstracím, dostali nyní nadfikou netoliko
bezohledné potlačování lidových projevů vojskem,
nýbrž i vojenskou vládu. Zkrátka ocitli se v situ
aci, která budi útrpný úsměv.
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Vkladyna knížky 4 "08
"Vklady vázané výpovědí

avkladystředankové4 "m
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
se dle dobody avyplácejíse ztěchto vkladáob

— Obrana.
-.' »Bohemia and the Čechs.« V Bostonu r. 1910

vydal americký spisovatel Wi]t S. Monroe. mono
gratii o Čechách, jako dříve již o Švédsku, Turecku
a Sicilii. Je to kniha, která si vytkla úkol nesnad
ný, v malé knize totiž rozvinouti dokonalý obraz
země české, jejích dějn, národa, jeho života a-kul
tury. Spis má býti informací cizině, zejména Ame
rice, jest tedy. zapotřebí podatí obraz nestranný
již v zájmu pouhé pravdy. Tomu při knize Monroe
ově »Bohemia and the Čechs« tak není. Péro,: kte
ré psalo tuto monografii, bylo vedeno silnou ru
kou, protestantskou! Toto zabarvení rozlaďuje, ne
boť neodpovídá pravdě. Dle spisu katolicismus byl
a jest zlým duchem České země, jen protestanti
smůs nesl se k čistým metám života náboženského.
Kde se zavadí o protestantismus, všude plno zá
sluh a tedy chvály. U Palackého, Kollára, Šafaří

považovánza jednu z:největších autorit v Evropě.
Kdyby byl autor věděl, že Masaryk.od katolicismu
přešel k protestantismu, byl by. jistě tento krok po
vznesl do vyššího světla. Krále Jiřího z Poděbrad
nazývá jediným protestantským: králem českým.
S jezuity svádí nesčetné půtky. Již prostý pohled
na index na konci knihy ukáže, že mluví o nich
na třinácti místech, tedy častěji než o samém Hu
sovl, o němž mluví pouze na dvanácti místech.
Celkový dojem v ohledu: náboženském budí. před
stavu, že národ český ve velké většině jest napro
sto protestantský, že však malá menšina katolická,
stojíc u vesla, dovede uměle pukličkou tlumiti mo
hutný var protestantismu. A zatím stačilo by .uvéo o
a naříká na velké bolesti v krajině žaludeční. Noc
Je velmi neklidná.

Dne 5. května. Konec se blíží... V 5 hodin
ráno dostavuje se již delirium. Ještě několik slov
je slyšitelno: >V čele... armáda ...« To jsou
poslední slova jeho. U lůžka odehrávají se dojemné
scény. Hraběnka Bertrandová, ač sama churava,
neopouští lůžko umírajícího; dává volati své děti,
dceru a tři chlapce, kteří se vzlykotem klesají k
lůžku, celujíce chladnoucí ruce císařovy; násilím
jsou odvedeni. Okolo poledne tuhnou údy již, puls
sotva cítitelný. Jest 11 minut před šestou. Na rty
vystupuje lehká pěna — Napoleona není mezi ži

vými! :
Dr. Antomarchi činí sádrový odlitek obličeje,

měří postavu (ed vrchu hlavy k patám 5 stop, 2
palce, 4 čárky, t. j. 156cn) a provádí pitvu. Napo
leon jest oblečen v uniformu plukovníka gardových
myslivců, na prsou řád čestné legie a železné ko
runy. Jako přehoz dán modrý plášť z bitvy u Ma
renga.

Dne 8. května vykonán pohřeb za vojenských
poct na místo Napoleonem předem určené. Abbé
Vlgnali vykonal obvyklý obřad, dělostřelectvo vy

. ' .: . v

sti, že dle posledníhosčítání liduje v Čechách oby+“
vatelstva přes 6,700.000,. mezi. nimiž protestantf
sotva. 200.000!Této stranickosti jest litovatí v zá

nohy se nepomůže a katolicismu smrtelnárána

F. Čádovi, »jednomu ze svých nejstarších a nej
váženějších českých přátel«. — Budiž ještě jen po

Goethe o stopách pravých charakterů h4-.
psal toto: »Charákterové, které dlužno míti ve
skutečné úcjě, jsou stále řidšími. V úolě a váš
nosti možno však míti jen toho, jenž se nehoní:
po vlastním zisku... A tu jest mi doznati, še
nezištné charaktery vždycky nalezl jsem tail,
kde jsem shledal náboženský život, založený ra
pevných základech, kde vyznání víry nezmění
telně trvá takořka samo na sobě, neměníc sp

podle ducha času a výsledků vědy té které do„«£M

Tak by měli jednati katoliel! Holandská
královna Vilemína zakázala si nedávno zasílání
nevěreckého listn »Nieuwer Rotterdamer Cou
rant«, protože list přinesl řadu článků, kterými
bylo zlehěeno božství Kristovo. Královna lisfů
vzkázala, že nemůže ve svém domě trpěti listu,
v němž nejposvátnější její city jsou tak frivolné
uráženy. Kdyby katolíci u nás tak zatočili růs
nými protináboženskými listy a protinábožen
skými tiskovinami, daly by si podobné listy

pozor! ———.

Malichernost velikášů. Katolíciv Japonsku
se usnosli, že se v budoucnosti nebudou účast.
niti podivných obřadů japonského zřízení stát
ního, v nichž de projevuje názor o božskémi
původu japonského panovníka (mikada)..Učinil
tak zcela dobře; správnost jejich rozhodnutí za
jisté v srdci uznávají všichni osvícení Japonci.

si velice vychvalovaní japonští inteligenti tolik,
že vláda zamezila katolíkům vstup do všech
státních úřadů, jakmile se dověděla o jejich
rozhodnutí. Politikové japonští tedy jsou tolik:

přesvědčení, pokládají za ohrožování státu.

Národohospodářská hlídka;
Úprava spotřeby chleba a mouky. Od 28. břez

na až na další nesmí jedna osoba spotřebovati mle
cích výrobků více než 200 gr denně. Místo5 gr
mlecích výrobků může býti spotřebováno 7 gr
chleba.Přípustné množství spotřeby
činí tudíž týdně 1 kg 40 dkg mlecích výrobků nebe
1kg % dkg chleba. — Pro podnikatele zeměděl
ských podniků a pro příslušníky jejich domácností
nebo jejich hospodářství, počítaje v to i dělníky
a zřízence, jimž přísluší bezplatná: strava nebe
chleboviny a mlecí výrobky jako mzda, vyměřeno
na hlavu 300 gr obilí denně nebo množství mlé
cích výrobků, nebo chleba, které mohou býti z ně
ho vyrobeny. Zemědělec může tudíž obilí, ponechá
né mu k vlastní spotřebě, zcela semlíti a dáti vy
robiti samožitný chléb. — Aby bylo zabráněno
přestoupení přípustného spotřebního množství a
aby méně majetným nebylo ztíženo nabývání nut
né potravy, mohou býti zavedeny buď úřední vý
kazovélístky chlebové a moučné, nebo
jiná opatřeníučiněna. Všichni přednostové domác
ností musí při prvém rozdílení chlebových lístků
vyplniti úřední předtisk. v němž nutno udati, kolik
osob je v oné domácnosti stravováno nebo ubyto
váno a jak velké jsou její zásoby mouky z obilí.
Chlebové lístky budou vydány pro veškeré v do

Testament Napoleonův, vlastní jeho rukou psa
ný, začínal slovy:

»Umírám jako vyznavač římsko - katolického
náboženství, v jehož lůnu jsem se před více než 50
lety narodil.

Přeji si, aby mé tělesné požůstatky odpočívaly
na březích Seiny, uprostřed národa, který jsem to
ik miloval.«

Uplynulo skoro dvacet let, než francouzský ná
rod toto přání velikého svého císaře vyplnil. Za
souhlasu anglické vlády vyjíždí francouzské loď
stvo, vedené princem Joinvillem, v říjnu r. 1840
na ostrov sv. Heleny a přiváží tělesné pozůstatky
Napoleonovy do Paříže. Jásotu a nadšení u fran
couzského lidu nebylo konce. S největší slávou u
loženy tyto pozůstatky ve chrámě u Invalidovny
(Dome des Invalides), který nese hrdý nápis, přá
ní císařovo z poslední vůle: >Přeji si, aby mé tě
lesné pozůstatky odpočívaly nasbřehuSeiny upro
střed národa, který jsem tolik miloval.«

Až navštívíte Paříž, neopomenete ovšem zajíti
ke hrobce Napoleonově, Vycítíte sami, s fakou Úc
tou mimovolně každý návštěvník vstupuje po stup
ních do chrámu, kde odpočívá veliký císař. A až

mentován. Ke hrobu postavena stráž 12 mužů s
důstojníkem. © 2. .

Napoleon mrtav a pohřben — Evropa si od
dychla... : - / '

sti a popel mrtvého Napoleona, ale vaše skráně ja

ký.A.V, Chodovic
.. ,



mácnosti přítomnéosoby, tedy| dítky každéhově
ku. — Majitelům zásob vydán bulle jen zmenšený
chlebový a moučný lístek, takže jsou pro zbytek
své potřeby odkázánina svou vlastní zásobu mou
ký a sice bude majitel zásob dostávati tak dlouho
jen zmenšený chlebový lístek, dokud dle zásob, u
daných před časem při soupisu zásob, nutno se do
minívati, že musí míti ještě zásoby. K vůli kontrole
zavedeny budou záznamové knihy a. pak ústřižky,
oddělené od výkazových lístků, jež musí pekaři a
obchodníci chlebem a moukou odvádět. — Vá
lečný obijlní ústav zahájiljiž svou činnost.
Ten skoupí nyní přebytky v okresích, kde dle vý
sledku soupisu zásoby jsou. Komisionáři ústavu
obdrží od politických hřadů povolení k nákupu
objlí. Ku převzetí onoho množství kukuřice, která
bude opatřena z Uher, byl zřízen zvláštní úřad mi
nisterstva orby, kukuřičná ústředna. — Poměr vá
Ječného obilního ústavu ke mlýnům musí býti u

praven jednotně.

Našemu veledůstojnému duchovenstva
, lm poovádění»mcfkostelních vřeledoporučujeme mladou českou

dfinuabeol. c. k. stát, školy řezbářské iBOHudiLABEKAvHOREKUTNÉ.
Pravidla prospěšné výživy. Ať lékaři

radili v četných spisech jakkoli, abychom se
vrátili k jednoduché životosprávě svých stat
ných, otužilých předků, lo se dále dle panující
módy. Bázeň před úšklebkem nad prostotou
tabule byla mocnější než zájmy zdravotní. Před
třiceti lety byly uzeniny, pamiskem, káva se
vařila výjimkou Později však i člověk chudý

važoval za osud zlý, nemohl-li si koupiti něco

kpito než uzenky a buřty. Sýr obyčejný vyz módy — raději se ku ovaly velice draho
« ciziny, které »vynikaly« často jen dráždí

i a zdraví málo prospěšnými přísadami.
do bysi' poručil v moderním městském ho

stinci staročeské chutné, prostředné ztvrdlé ho

molky, na toho P hostinský vyvalil údivemoči jako na člově
alunce občas zasvítí jen korunami staletých so
sen. Zrovna tak by vzbudila údiv žádostza
zdravou jahelnou kaši, kyselo, bílou řípu, oby

šejné vdolky a pod. Raději i prostý host seusuje do guláše, připraveného z masa polo
akaženého, raději drtí v- zubech houževnaté
šlacby, podávané pod. honosným moderním
názvem.

Ale nouze naučila Dalibora bousti. K čemu
ee lidé nechtěli odhodlati zbázně před pohrda

těžká doba. A mnohý se diví sám sobě, že mu
ehutná jídlo nejprostší daleko lépe než pokrmy,
za něžvydával největší sumy. A že jit výživa
moderního světa měla býti zreformována dávno,
© tom nejnověji svědčí úvaha proslulého lékaře
našeho dra J. Thomayera v 20. čísle »Zvonue«.

sNa malých místech ohodíval a ohědí snad
dosudřezníkode vsi kevsi spátral po drubu

dob jaký právě potřeboval. Koupil-li do.
bytče, sám si je přihnal domů, sám zabil a

Jak jiné je to ve velikém městé, jako
je Praha. Vepřový dobytek na příklad skoupí
velkoobchodník pomocí svých agentů, svými

kupnikovi. Na soustu uzeného vepřového masa,
jež velkoměšťák požívá, má jakýsi zisk: země

„dělec, jenždobytče chová, agent, který je Koupěvelkoobchodník, pro nějž agent kupuje, řeznický
ehasník, jenž dobytče poráží, uzenář, který maso
spracuje, a překupník, který uzenářské zboží
prodává, ale sám nevyrábí. Tedyčestery ruce
vydělávají na mase dříve, než se dostane do
rukou konsumenta... Aspoň částečně by zlov
nění dalo se docíliti, kdyby provedl se prakticky
návrh — aby lidé ai častěji ukládali půst od
masa. Návrh ten, jak samozřejmo, není ničím
novým. Katolická olrkev již sta a sta let žádá,
aby věřící nejedli v pátek masa. Ale předpisu
toho se šetří čím dále méně. Ba naopak! Všeck
příslušné statistiky .z posledních třiceti rok
ukazovaly, že spotřeba masa ustavičně roste,
a že i v katolických zemích a zejména ve veli
kých městech církevního předpisu, ve příčině
páteční, jen málo kdo sobě všímá... Jest to
jakási peychologická záhada, že lidé na jedné
straně čím dále více baží -po mase a ná druhé
straně při výlučně masité stravě maso sobě
sošklivují. Ale půst od masa není pouhým cír
kevním předpisem. Zanášeli se jím lidé za růz
ných okolností a s rozmémitých hledisek. Tak
jiš v osmnáctém století vyšlo ve Francii hned
několik episů, které se obíraly postem s hle

pronesl aforismus, že, kdyby nebyl půst zaříze
ním náboženským, musil by se státi zařízením
lékařským. K lékařům připojili se filosofové...

A na komciposuzován Ps se stanoviska národohospodářského. V období francouzské revo
luce pravil Vergniaud roku 1793: »Náboženství

"ovšem nařídilo půst ke oti a chvále Božství.
Proč by se nemohlo použíti podobného pro
otředku v zájmu vlasti, tak aby se na čas zá
mezilo požívání telecího masa?...« V mémmládíbylnaDomažlickupůstodmasavěcí

Í
| jednou: sa

a to v neděli, kousek Macho mase
nikdy nebylo. Ale vysoký věku lidí takto
postících nebyl žádnou vzácností. Sám
snal osoby toho drubu, které se dožily přes

kýv sk

Thomayer praví, že posudek o prospěšnosti
občasného postu se stanoviska Adravotaího
snadno se utvořiti nedá; ale dodává: »Jest jisto,
že občasný půst na jisto škodlivým není. Při
hrozivé drahotě masa mělo by se na kompe
tentních místech o zavedení postního dne, jed
noho nebo dvou, dobře uvažovati. Dva dny postu
za týden znamená pokles konsumů masa téměř
o celou třetinu. Není možno, aby v cenách
mnása zůstalo to pak při starém.«

Namitne se, že takové rady nyní zname
nají tolik, jako poučování bezrukého, co měl
činiti, než byl zmrzačen. Nynější vzrušená doba
přinutila širé vrstvy stejně k veliké zdrželivo
sti; lidé nemajetní kupují potraviny jen potud,
pokud jich nutně potřebují k zahnání hladu.
Ale právě proto jest potřebí zrovna vwnynější
době poučovati, pokud návrat k staré, jedno
duché výživě jest prospěšný a které staročeské
zásady v té příčině by se měly pevně zakotviti
a vytrvati i po skončení války. [ mezi nejsil
nějšími stíny možno bystrým okem vypátrati
světlé paprsky. o nichž nutno pečlivě uvažovati.

Vládní kroky proti podvodným dodavatelům.
»Zeit« 24, března přinesla některé důležité úřední
zprávy, které se týkají poměru dodavatelů k naší
chrabré armádě. Stůjž zde aspoň něco: Vojenský
státní návladní a zeměbranecký divisní sond ví
deňský obírá se nyní několika případy podvod
ných vojenských dodávek. Mimo hadrovité sukno
jedná se nyní hlavně o dodávky vojenské obuvi,
která byla pořízena z méně cenných kožních od
padků a kožních náhražek, také z papíru a kůry
dřevové. Není třeba zvlášť vyznačiti, že nesvědo
mití vojenští dodavatelé nejen že se dopustili pod
vodu, ale že také ohrozili výkonnost našeho voj
ska a státu a proto vojenské úřady jednají zcela
po zákonu, když jak ve Vídni, tak i v ostatních ze
mích dávají podezřelé dodavatele zatýkati a když
zároveň s policií míní velmi energicky a přísně
proti nim zakročiti.

Jak si podvodníci vedli, o tom referuje »Zeit<:
Kožní agent Hůbschmann dostal od ministerstva
války objednávku na 15.500párů obuvi, ale poně
vadž obchod jeho byl pod úředním dozorem, neměl
na kůže peněz. Tu dověděl se, že Rosenblatt dal v

byl zachráněn. Za provis! 15009 K.přenechal Ro
senblatt Hůbschmannovi -.obuw:.Ale ministerstvo
války shledalo, že v dodané obuvi jsou pod tenký
mi podešvy vlepenypapírové vložky a obuvi ne
přijalo. Boty vrátily se do Rosenblattova skladiště,

agent Jakub Rado, který část odmítnuté obuvi
převzal a vojsku dodal. Nato byli Rado a Rosen
blatt zatčenl Rosenblatt zaplatil za výrobu. jed
noho páru střevíců 13 K 25 h, sám však na eráru
žádal skoro dvakrát tolik, odvolávaje se na zdra
žení kůže, jež o 100 procent proved! kožní kartel.
Aby měl výdělek co největší, nakoupil nejšpatněj
ší kůži, — Dochází celá řada zpráv o jiných mili
onových podvodnících, kteří svou sveřepou zisku
chtivostí škodili armádě zrovna tak jako velezrád
ci. Proto jsou energické kroky vládní na potrestá
mí takových pijavic zcela oprávněné a velice pro
spěšné.

Oddělení pro sprostředkování míst úředníkům
a zhzencům zemědělským (šalářům, dozorcům,
poklasným, hajným atd.), připojené dosud zemské
centrále práce v Hradci Králové, přesídlilo dnem
1. března t. r. do Prahy a bylo přičleněno zem
ské centrále práce pro střední Čechy v Praze Ill.,
Tomášská ul. č. 4, II. poschodí, telefon 3846/b, resp.
zemské umísťovací kanceláři pro vyšší kategorie
veškerých oborů povolání. | Sloučená tato spro
středkovatelna doporučuje P. T. pánům majitelům
velkostatků, nájemcům dvorů, jich správám, jakož
i veškerýmprůmyslovýma obchodnímpodnikům.
a advokátním i notářským kancelářím ochotně a
zcela bezplatně zdatný a spolehlivý personál úřed
nický i zřízenecký pro veškerá uprázdněná místa.
Vzhledem k tomu, jakož i k značné nezaměstnanc
sti, vyskytující se v důsledku poměrů válečných
v četných oborech povolání, žádají se důtklivě
všichni páni zaměstnavatelé i správy jich podniků,
aby veškerá uprázdněná místa zmíněných katego

přihlašovali. Potřebné tiskopisy pro přihlášky za
šlou se bezplatně.© ———m.

Za válečného ruchu.
Veliká nezaměstnanost v Paříží. Fran

couzský poslanec Honout dne 27. března v po
slanecké sněmovně konstatoval, že v Paříži se
nachází 249.000 nezaměstnaných mužů, žádaje
za opatření práce pro tyto ubožáky. Ovšem
v Paříži jsou i obrovské řady obudých žen bez
zaměstnání, takže bída tam jest jisté veliké.
Uvážíme-li, še za války Paříš s polovice se vy
prázdnila, překvapiti musí, že mezi sbývajícími

/ oa tuk počet ohuďasův.:
Patrno, ževláda zapomněla učiniti předemdů
kladná opatření, takže v hlavním méstě zednář
aké Francie jest sociální abědovanost větěl než.
v kterémkoli středisku jiných válčících atátův..

Podvodné dodávky vojenské. »Brůnner.
Montsgsblatte píše, že opětně se v Brně prová
dějí podvodypří dodávkách vojenských sukea,
podobně jako v Uhrách. Jedna firma brněnská
měla dodati dvé dodávky vojenského sukna po
120.000 K, při ceně K 1280 za metr. Chtěla
dodati však látku v ceně K 240 za metr, coš.
ne jí však nezdařilo, ježto komise špatné zboží
nopřijsla. — »Přerovský Obzor« sděluje: Ve vy
šetřovací vazbě ocitli se pod firmou sHranicia«
známi bratří Baarové, obchod suknem a muš
skou konfekcí v Hranicích. Firma tato obdržela
od c. k. vojenského eráru dodávku obuvi pro
Vojsko několika vagonů, ale znaleckouproblíd.
kou seznáno, že místo řádné obuvi dodán byl
vojínům -bezcenný brak, takže vyloučeno, aby
vojín ve válce v mokru a nepobodé vydržel
jen několik dní, neboť podešev následkem mokra
se úplně od svršků oddělila. Přičiněním velitele

uku č. 66 v Drahotuších příšly ty šmejdy na.
evo,

— »Zeite se dovídá: »Policie pešťoká

předrolna si několik velkoobchodníků suknem.výslechu, tři z nich zůstali ve vyšetřovací
vazbě. Jeden z nich už se přiznal ku svým
podvodům, sděliv, že za králký čas, co pod
vodně vojenské sukno dodával,

Dojemaé shisdání »Nár. Listy“ reforují,jak byt 27.
března velice spokojen proslulý chirurg dr. Kukula při
prohlídce nemocnice a pozorovací stanice v Kolině..
Správcem jest tam p. Václav Petráček. Když týž s ji
nými doprovodili dra Kuklůlu k nádraží, odehrála se do
jemná scéna. Z vlaku, který již se chystal k odjezdu,
volal kdosi hlasitě jméno p. správce Petráčka. Byl to
bratr jeho Jaroslav, polní kaplan řádu Křižovníků, který

Prahy. Shledání radostné ale i bolestné, neboť bratří
Petráčkové o sobě delší dobu neměli zpráv, jako ne
vědí dosud o čtvrtém bratru Vilémovi, také polním ka
planu. řádu Křižovníků. Správce Petráček prodělal též
balkánskou válku jako správce lazaretu (vojenský stan)
pana prof. Kukuly v Cetyni, a při druhé válce balkán
ské byl správcem páté reservní representační nemoc
nice prof. Kukuly v Bělehradě.

Stanovisko soc. demokratů. Ve druhé sněmovně he
senského zemského sněmu 29. března učinila sociálně
demokratická frakce 'za projednávání rozpočtu svým
mluvčím toto prohlášení: Zachovávajíce úplně svě zá

a smyslem ukázati i v této sněmovně světu, že jsme
jednotní ve snaze, společnou prací dospěti k vítězství a
k trvalému míru. hlasovati pro lefošní finanční zákon.

vinnými v obraně vlasti. Máme za to, že můžeme oče
kávati že v budoucnost! bude a musí následovati i na
prostá rovnoprávnost soclálně-demokratických soudru
hů. —. Socialistický publicista berlínský Cunow vydal
brožuru s titulem »Konec strany?“ V mí odsuzuje názor,
že kapttalismus vlastně dohospodařil: takový mylný ná
hled jest pramenem klamného nazírání na politické udá
losti poslední doby a zavinří ve straně mnoho zmatků.
Prohlašuje imperialismus (císařství) za nutnou fási vý
voje; proto odpor proti němu považuje za takovou po
šetilost, jako boj proti prvním strojům| továrním. —
Soc. demokracie velice nepříjemně překvapila všecky'
nepřátele Německa. Mannheimský říšský poslanec Os
kar Beck zdůraznil, že blaho dělnictva stojí a padá s
trváním a rozkvětem Píše. Poslanec Koib ve »Volks
freundu« prohlásil. že Německo musí vytrvati v boji až“
do čestného míru. Stejně psaly i jiné soc. dem. listy,
což bylo kvitováno od jiných stran s velikým povděkem.

Výborová schůze
Polit. družstva tiskového

pod oehrnnou sv. Jana N. v Hradel Králové
bude

večtvrtekdne8. dubna1915,o2.
hodině odpolední

v diecesním spolnovém domě »Adalbertiname, Jiří
kova třida čís. 300—I. v Hradci Králové.

Dr. Frant. Reyl, Dr. Frant. Šule,
jednatel předseda.

Cirkevní věstník. 
Kardinál AntonioAgilardi. Dne 25. března pohřben

velice významný člen sv. kolegia z doby pontifikátu Lva
X. Již před tím. než dosáhl vynikající hodnosti, pro
slul bystrou Ierární činnost. Jako titulární biskup cae
sarejský visitoval r. 1884 v Indě. Po dvouleté úspěšné
práci drplomatické vrátil se churav, ale po krátkém od
dechu znovu zceštoval celou Indii, předsedal provinci
álmím synodám, putoval | na Ceylonu v záležitostech
církevních. Do Říma přibyl r. 1887 a byl jmenován 3
kretářem kongregace mimořádných církevních záleči
tostí. Pak působil v Mnichově a ve Vídni; statečně bo
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Joval proti živlům protikřesťanským za okolností velice
kritických. R. 18096byl poslán do Petrohradu a téhož.
roku jmenován kardinálem. Mezi kardinály-biskupy po
„stoapil r. 1997.Brzy potom stál se prefektem propagan
-ly a pak místokanchéřem římské církve. Velkou popu
laritu si zjednal tím, že se zastával směru křesťansko
demokratického. Ctihodný kmet za pontifikátu Pia X.
pro tíži let ustupoval z veřejného jeviště, až zemřel u
věku 83let. Slavná památka vždy bude zachována osví
-cenému muži, který zásady církve dovedl velice zrůčně
-aplikovati na. moderní poměry a jenž umírněným smě
rem křesťansko-demokratickým | připoutal k Vatikánu
veliké davy ušlechtitých lidovců.

. Válečná kázání obsahuje »Kazatel: 1915 seš. 2. od
Hrnčíře a Běliny, nová ve zvláštním předběžném sešitě
3. připravuje redaktor »Kazatele« prof. Pr. Jirásko. Bu

dou vydána po velikonocích. nákladem R. Prombergra v
Olomouci.

Ženěvojímana bojišti. Vážnéchvfle prožívajíve
keré vrstvy národů rakouských, nejvíce však nejhližší
příbuzní vojína dlícího na bojišti. Dvojnásobné duševní
síly a útěchy potřebují zvláště ženy našich reků. Ma
tice Cyrilo-Metodějská vydata pro ženy katolické, jichž
mažovéjsoumabojišti,spisek»Polnídopisženěvojína
na bojišti- od Jindřicha Mohra. překladem L. Zamykah.
"Spisek je balsámem plným útěchy náboženské, kapají
-cím do rozbotněného srdce, jest dobrodiním pro ustara
né ženy našich vojinů. Prosíme veledůstojné pány, aby
ve farnostech svých dííko toto, jež má schválení nej
důst konsistoře, doporučili. Polní dopisy Mohrovy jsou
ve statisících rozšířeny v Německu a kritika vyslovila
se o nich s nadšením. Objednávky vyřizuje sekretariát
Matice Cyrilo-Metodějské v Olomouci, Dolní nám. č. 17.
Jedenvýtisk za 10hal.. 100výtiskůza9 K. Prosímeo

"bojné objednávky.

Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
-obchodech bankovních a uhelných. Podporujte

„při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

Zprávy
místní a z krale.

Oslava svátků velikozočaích. | »Blíží se Láska —
"Odpuštění. Tajemný její odlesk padá s kříže do duší

všech, jež se k němu umějí zahleděti. Všem. kteří ú
pěji v temnu žití všem trpicím, zklamaným vzchází

světlo radosti, paprsek naděje! Půjdou z Kabvarie bo
lesti za Kristem oslaveným, vzkříšeným!« Toť svatá mlu
va, jaká vage k nám z blízkých dni, toť hluboké myste
rim svátků velikonočních. — Které nitro netouží po

tom, aby jím prochvěly veliké city, nitící zážeh úcty k
Ukřižovanému? Existuje zvláštní moc, jež působí čarov
né obraty v hhrblnáchduše.. Vabudí tam živé obrazy,
nakreslí perspektivy Běžského smilování, které rozníti
-chlad v plamen. promění žal v blaho nevýslovné! — Tak
působí hudba církevní; ovšem jen taková, jejíž každý

„akord je dobře volen. sladěn s ostatními od skladatele. |"Takové kouzlo bude míti hudba chřámová u Sv. Du

cha. Úchvatné skladby porosí:v dnších květy ušlechti
losti. Pan ředitel kůru Jan Wiůnsch chystá | tentokrát
komposicevelicevděčné. Až na Boží hodzazní zvony,
zvoucí na slavnou měli sv., až nej arcipastýř ©bude
kráčeti chrámem, klenbami kathedrály rozléhati se bu
de »Ecce sačerdos magmis«. Skladatel J. Winsch pře- ©

-a

kvapi přilomné výzdačným střídáním nástrojů, bohatou :

jeho nejlepším. Při obřadech přednese sbor mši od Grei- :
tha“ Ale asi nejpotornějt bude -nasloucháno vložce k|
ofertoriu „Christus resurgens. Fi"podphikovníková B. Ko
řínková rozvine lahodné tóny svého hlasu, mezi jehož

"Něco podobného málokde se- ohystá.' ý virtuos.
na harfu pozván jest k tomu účelu. Zajisté mistrnou ru- ;
kou vystihne vše, coskladatel vložik do dla. I drahý svá- |
tek budenáležitě oslaven. Přednesena bude Oruberova ;
sedmihlasá mše a ofertorium Angelus Domini, jehož
autorem jem opět bystrý Feditel hradeckého kůru. Zaji-
sté dostaví se mnoho věřících, aby napojili duše Čístou
vlahou ryzího umění, aby, vnímajíce tóny posvátné hud

by církevní. wvědomětisi vůní, jakou dýše doba veliko
noční. A. U.Produkcec.k.gymnasia,C.k.gymnaskimvHrad
ci králové pořádalo dne 28. t m. školní pěvecko-hudební
produkci, již možno mazvati však dachovním koncertem.
Program by] veskrze vážný. Z Haydnova oratoria »Sedm
slov Kristových „předneseno číslo 1. plným smíšeným
sborem s průvodem orchestru, a z kantáty J. C. Sychry
»Na Golgotě« číslo 5. též sborem smíšeným, rozděleným
s. počátku ve sbor tmužský a čtyřhlas chlapecký s prů
vodem orchestru a klavíru. Provedení obou těchto čí

ser ač obtížnév intonaci I v nástupech zvláště partií
solových, bylo zdařilé. Melodram Pibichův »Věčnost= i
sopránové solo z »Golgoty« velmt se zamlouvaty. Před
nesené věty z kvarteta Schubertova a Dvořákova je
vily velikou pečkvost v nacvičení a hráče Inteligentní.
Vše provedeno žáky c. k. gymnasia spolu se třemi je
jich pp. profesory. S nevšední ochotou spokrpůsobil v
orchestru dva chovanci c. k. pedagogia a pp. Přikryl a
Pllný z Hradce Králové. | Návštěva byla velmi četná,
takže prostranný sát Borromea byl přeplněn. Z dobro
volných příspěvků, jak jsme se informovali, bude od
vedeno Č. z. komisi ve prospěch sirotků po padlých vo
jinech kolem 130 K. Produkce tato řadí se čestně již k
produkcím minulým a jest ke cti celého ústavu, zvláště
účinkujících pp. profesorů, žáků pěvcův i hudebníkův i
učitele zpěvu.

Hudební produkce ve zdejším pouslonátě, která po
řádána 21. března, řadila se velice čestně k jiným umě
leckým večerům, jež pořádány péčí ctih. Školských se
ster. Úspěch morální byl rozhodný. SK. Dostálova u
chvátila posluchače pravou virtuosní zručností, s jakou
sehrála na planě Smetanovy skladby »Furlanta« a »Vy
šehrad<. Rovněž byla chválena obretná technika a lad
ná souhra slč. Karlovy a Michlovy pří přednesu Dvořá
kových »Slov. tanců«. Příjemně se poslouchalo Dvořá
kovo »Pinaie« pro housle s průvodem klavíru, sehrané
od slč. Faltovy a doprovozené příléhavě od slč. Zahrad
níkovy, která také projevila zručnou techniku při před
nesu Dvořákova +Purianta«. Obtižná »Humoreska« té
hož komponisty podána sič. Michlovou, jež přednesla

kol měla sič. Štursová při.Ostrčilově meledramatu »Ba
fada česká«, ale absolvovala své číslo k obecné pochva- :

le. S chutí a po přípravě jistě pečilvé sehrály sič. A.
Průšova a Opálkova Dvořákovy valčíky a sič. Kavkova
Dvořákovu »Serenádn«. Dotýkáme se bohatého progra

nou komposice nezapomenutelného našeho ©Dvořáka.
Vzácná píle jak režie tak účinkujících zasloužila zajisté
větší návštěvy. S povděkem zaznamenáváme vzácnou
přhomnost J. Excel. nejdp. biskupa, vsďp. rady dra Do
mabyla, p. zem. rady Zabradníka, sleč. učitelek měšť.

působi'u. že při posledním brilantním čísle počínali se
někteří z mladšího posluchačstva bavšti, ač právě komec
měl býti vyslechnat s pravou pietou. Ctibodné sestry ve
prospěch válečné péče učinily již mnoho jak přímým o

produkcí. Odvedly již v mánutých měsících na 600 K
ve prospěch lidí válkou postižených a nyní připojity k
darům výnos poslední produkce 64 K 58 h. Jestliže docí
lHy se svými žačkami pokroku tak chvalitebného, nechť
neochabuje jejich vzácná energie anal v nynějším vzru

šeném čase! Zdárméplody takové píle vždycky utěšenědozrají.

Pro osleplé araměnévojíny apolníoltářzaslali na
Zemský svaz katol. Orla v Hradci Králové: Nejmeno
vaná ze Skuhrova 2 K, nejmenovaná z Toklat 12 K 12 k.

Za Adolfem Wallesem.Večtvrtek dne 25. března
rozlétla se po Hradci Králové truchlivá zpráva, že c.

ských baráků v Chocni skonal Nebylo jistě nikoho,
kdo by nebyl pocítil hlubokou Ikost nad tragickým osu
dem oblíbeného toho úředníka, jemnž nebylo dopřáno,
aby se těšit z ovoce své dlouholeté, svědomité práce a
námahy. Pan Watles působil 10 roků v Hradci Králové,
těše se plné vážnosti u svých kolegů. U obecenstva
taktním svým vystupováním zjednat si záhy čemé přá
tele. V září 1914 pověřen byl správou baráků v Choc
si, kamžse takřkanedočkavěodebral se svou choti,

rádcem a přítelem. Jistě neopomenal ve svém novém
působišti ničeho, čím by jich trpký osud zlepšiti molf.
Bohužel podryta těžká sléžba jiždříve poněkud otfe
sené zdraví p. vrchního komisaře nadobro a katastrofa

chrany. Tak skonal p. vrchní. komisař, vytrvávaje na
svém zodpovědném místě až do posledka, ve věrném
plnění své povinnosti, vskrfku oo oběť svého povolání.

vyslovenoplné uznáníta jeho obětavouČinnost,až do
posledníhookamžikuvyvílenou.—Pohřbudne28.t u.
odbývaného súčastnílo "se množství přátel zesnulého a
zástupcovérůznýchkorporací,jakoži okres.hejtman

ků svědčit výmluvně o tom, čím jim zesnulý byla jak
jeho ztráta těžce na ně doléhá. Rodině zesnulého budiž
útěchou při těžkém osudu ji stihnovším tato všeobecná
účast, jakož i vědomí, že památka zesmulého zůstane pro

nojehodruží se ke jménůmtěch,kdožv tétovelkédobě
skonali na poli cti a slávy ve věrnémkonání své po

Osobní. Těchto dnů by! c. k. místodržitelstvím prae
sentován na faru v Babicích zasloužilý zdejší kaplan dp.

zdejším městě blahodárně působí a všeobecné vážnosti
se těší. Ad multus annos! Gratulujeme.

Záložna v Hradci Králové. (Výkaz za měsíc březen.)
Stav vkladů počátkem měsíce K 2,270.246.13 během

koncem měsíce K 2279.349.67. Stav půjček počáťkem mě
síce. K 2.352.193.60, během měsíce půjčeno K 179.139.19,
splaceno K 181.225.07,stav koncem měsíce K 2,350.107.72.
Reservní fondy K 185.841.28.Závodní podfty K 85.300.—.
Pokladní obrat K 1.029.041.99.

Dražba v obecní zastavárně královéhradecké odbý
vatí se bude dne 24. dobna na veškeré zástavy, pro
padlé až do Ji. řijna 1914. (Viz insert)

Seznamcen na týdennímtrha vHradci Králové,
dne 27. března. 1hl: vikkve30až %K, hrachu 80 až 100
K, čočky 120až 140K, jabel BOaž 90 K, krup60až 0
K.brambor9 K. bramborksázení 16K,máku60až 65
K,lněnéhosemene50 až 60K,cibule28až 30K,jablek
10 K; 1 a: jetelového semínka červeného 136 až 200 K,
otrub žitných 31 K, pšeničných 30 K; 1 kg: másla 3.60
až 4.40 K. vepř. sádla 4.20 až 4.40,K, tvarohu 56 až 60
h; 1 vejce11až 12h, I kopadrobnézeleniny1 až2K,
1pytelmrkve6až8K.

Na týdemní oblaí trh vHradci Králové dne 27. břez
na bylo přivezeno: hl: vikve 11. hrachu 1, jetelového
semínka 43.5. lněného semínka 7, cibule 8, brambor 81,

jablek 10: kop: drobné zeleniny 45, mrkve 18; 237 kusé,podsvimčat a 180 kůzlat.

Opatovice a. L. (Misiní pobožnost včas, války.) Od, :
21.—25.března konali důst. pp. z koleje T. J. zHradce.
Králové P. Ant. Řehoř a P. Fr. Videňský v našemfar
ním chrámu Páně pobožnost misijní svýsledkem spo
kojivým. Všecka kázání navštěvovali farnici „dosti čet
ně, naslouchajíce výmlavným slovýmborlivých pp. ka
zateků. Zejména na svátek Paňny Marie a nagkončení
pobožnosti nemohl kostel pojmouti všech poskuchačů.
Také tilálnímu kostelu v Praskačce věnovah důstojní
pp. misionářtdva půkány ato s dobrýmvýsledkem; a
rovněž jeden půlden chovancámkrál čes. zem. zdejší
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tostí. Celkem během pobožnostt příštoupěkok sv. svá-.

pem 1100.farníků,cožv uvážení,žena 400mužů 2.:socbů. koná vojenskou povinnost,. jest: výslěděk.pěkný.
Dákaz 4o, že Jest ve farnosti: opsdtovickédosti farniků.
víře“katolické. a náboženství. svému oddaných. Duchov- '
al.správa potěšenavýsledkempobožnosti vzdává za se

slonářtm-za požehnanou: práci „srdečný dík a volá jim:
Zaplať. Pán Bůh! .

. Sdraž, katol:spólky v Pardubicíchpořádájíve .pro-.

kování part Vily Štěpničkové, sk. B.-Pinkovy, sl. A..Pe-.
čirkové a p. tov. Jos: Théra. Na programu hra na klavír,
housle, zpěv, přednáška, melodram. Zpěvy: doprovází
maklavíru $k B. Plaková. Mezičísly hraje.sexiet. Vstup

aé 50hal, v předprodeji40hal.Začátekurčitěv 7 hod,
večer. Přeplátky budou sdíkem kvitovány..———

Třebechovice. Tělocvičný odbor. »Orel« konal 21.
března svou výroční valnou hromadu za. četné účasti.
Starosta br. Koleš přivítal přítomné a líčil vzrůstání na
šeho odboru — až. do okamžiku, kdy světem otřásla
zvěst o hrůzostrašném činu srbského fanatika v Sara
jevě. Rozpoutáním války i náš společenský život- těžce
je zasažen. Třinácte členů koná svou vojenskou pov

cti padl br. Kubín a útrapám válečným ve voj. nemoc

nici podlehl br. Horák. Smrtí přirozenou zemřel br. Po
dolník. Všem těmto bratřím věnována upřímná v3por
inka a „povstáním vzdána lim -poslední pocta. Na to

schválena zpráva o zápisu. minu'é valné hromady. Né

čelník br. Sedláček podával zprávu o. cvičení i.docház
ce a velice pečlivě Vypracovanou. zprávu za Ženy st

stra: náčelnice Michálková, jež. s díky. vzaty ma.vědomí.
Jednatelka s. Vávrová na. to podávala přehlednou a dů

kladně vypracovanou zprávu o činmosti zá r. 1914. Ko
runon naší činnosti — vedle radostných příprav na zem

ský slet — bylo. první veřejné cvičení, spojené s kon
certem: v inžstském lese Bore.. Přijelo i množství bratří
a.sester zokol, že.naše. cvičenísvou mobutnastíčinilo

dojem okrskovéhosletu. Toužebně očekávané fiasko. še
vilo -ale pro našenepřátelé,Dle:zpřáv poklad:

nika dp. Světelského i finanční úspěch se'dostavil přes
veliká vydání a tu: okolnost, že 'senebralo „vštupnéod

člent:: jekolníchodborů: U hřbitovních,vchodů na.den
Všech:Svatých vybráno našimt::sestrami: pro Červený
kříž ©9-K 44h. V.nastalé debatě usňeseno, aby všem
V poli“stojicím bratřím byty rozeslány přiměřené dárky.
-V tomtosměru.zdárně seuplatnilyopětnaše obětavé
skstry za vedení "členkysl. Žďárské. Bůhjim zaplať!

Vzhledem.ku projevu Zémského ústředí letošní účast ma
Vzkříšení vykoná se v' občanském kroji, pod:praporem
Katolické jednoty. —Zábavné vycházky. podniknuty do

Bělečka, Petrovic,Bolehóšťské Lhoty a do Týniště, kde
i (evičeno. V plném počtu sáčastnilo se čleňstvo + II. ye

řejného cvičení a okrskového sletu v Kostelci n. Orl. a
deputací. okrškového..sletu. v :České Třebové. — Člen-.
ských schůzí. bylo;šest,- —.Mimo korporativní „vystoupě
“ o Vzkříšení.a Božím. Těle.súčastnil se +Orel« (jako.
jediná korporace v krojích) slavných smutečních boho-:
sinžeb za zvěčnělého následníka trůnu arciknížete Frant.

Ferdinanda a jeho vznešenou choť, za Což se mu z.
kompetentního místa: dostalo poděkování. — Další čín

sosti ZdařBáhl.
Občanská záložna v.Třebechovjcích. 2. března ko

mala se u nás valná hromada Občanské záložny,.na

které předčitána. velice interpsgantní zpráva .revisníhoúředníka z Jednoty záložen.

. Vysokemýtsko. Právě 2. £ m. oslavuje dokonanou
sedrndesátku. bodrý, srdečný. duchovní Správce n. odp.,.
bisk. notář a osobní děkan, bývalý. farář.v Knířově vdp.

Jan Mašek. Srdečně gratulujeme, že zasloužilý kmet se.
dočkal tohoto jubilea ve svěžesti tělesné i duševní. Však
také využívá dosavadních sil ke ct a chvále Boží dále,
vypomáhaje ochotně v duchovní správě. Narodil se 2.
dubna 1845ve Vys. Mýtě, vysvěcen byt r. 1870. Bůh mu
ještě popřej dlouhého věku k radosti všech jeho četných
přátel!

Čáslav.Kostelní koncert ve prospěch
vojínů ve válce osleplých Přičiněnímřed

tavých ochotníků, podařilo se uspořádati za „účelem e

hledu zdařilý koncert kostelní. Ač bylo počasí nevlídné,

vrstev, ochotných zmírniti bídu jidskou a odměniti aspoň

částečně tu oběť, kterou stateční bojovníci za vlast při
nážejí. Ani citelné chladno, ani průvan, jimž při nevlíd
sém počasí chrám zvláště trpí, neodrazly je, aby setr
valy až do konce a stejně nadšeně provázeli všecka čí
sla do posledka. A věru, že účinkující zasloužili si této
pozornosti. Jak vybraná čísla ták přednes jich byl sku
tečným uměleckým požitkem. Nechceme vypočítávati
jednotlivě pp. účinkující, nechceme pouštěti se také do
razhorujednotlivýchčísel;aletolikize říci,žejakjed

sotliví solisté, tak | sbory obstáli v těžké zkoušce skvě
le. Pí BergrovázKolína | sl Ptáčníkova zČáslavě, p.
MUDr. J. Kessipr ze Žlebů 1 p. J. Kondratický přednesli

jednotlivéparty brfiaatně. Hra pak p. E. Bílka ukazuje,
že programmluvi pravdu,když houváděljako vir
tnogaaa cello. P.Malýuvarhan| upultudirigent

480Kodvedenobylo krásnémuúčelu.Kekonciz pmůžemeaežiménemveřejnostivzdátiopravdovédíky
(nk těm,kteří s0'0 zdar koncertupřičínilitak |těm,

Kjjěilíse hoochotněa s takým rozuměnim.sčastnili.
nenípošlednte Válečné maturita sklá

byla po druhé 30. března opět za předsednictví c.

gymnasia p. Al. Pokorného. Uznáno bylo z 5
žáků třídy osmé nastupujícíčhvofénskou službu čtvero
za.dospělé s vyznamenáním Ajeden za dospělého všemi

hlásy. — Polské bohoslužby spojené s cviče
i duchovními konány byly ke konci. postu v děkan
ém chrámu Páněza četné účasti polskýchhostů míst

nlsh I okolních“Dojemno bylo viděti, s jakou touhou

jafyce a příkladno bylo vidět všecky,- jak žbožně při
chudého venkovana

až“do vzdělaného“a Intetigeat. "Kéž by ten
to příklad lásky k matěřské“řečí a otcovské víře prá
bydil tu trapnou lhostejnost v srdcích ták mnohých kra

a sourodákůnaších! — O pokračování se
pfosí. Nezškonné 'a'obecenstvo dráždící nákupy pře

ních trzích odstraněny. Bylo by však dobře, aby byla
přetržena energicky i nová manipulace těchto překup
níků. Některé obchodnice totiž, vidouce, že nesmějí na
kupovati až. po obecenstvu, posílají služky a posluho
váčky, aby místo nich nakupovaly máslo a vejce v míře
co největší. Myslíme, že zjištění a také zákonité po-|.

trestání podobných případů by'jenom prospělo. Jest po-*
třebí se vší přisností stíháfi:dneskaždého, kdo potraviny
ajkolív zdražuje neb co nejširšímu obecenstvu ujímá.
Jyme vděční p. měst. radoví Lobečoví, že se. také v triu

objeví, ale kdyby to byločastěji a časněji, byli bychom:nfu ještě vděčnější.

- Abrahamoviny vdp. J. Křale.“'"Dne 1. dubna přejde
vůip. farář Jan Nep. Kráb dó třetí-pětadváčtky svého žití.
Die toho slaví abrahamoviny zárovéň se stříbrným ju
břleem svého kněžství: Plných pětadvacet jar přešlo

práce, vysilující ettergié. život naplněnýchvílemi ra
destnými +Tovanutý dechem ostrého severáku. -V prvém.
rock po krátkém působení.ve Ghvalkovicícha..na By |
káni byl ustanoven kaplanem v Suchdole, kdež od té:

doby působí co vzorný, obětavý otec farnosti, neznaje
odpočinku“Působení jeho promfká a. půdy. nabývá wšu

Již“jako.kaplaň stál'v popředl“rozpaky“straný křesťan
sko-seciální v-usměvavém: Polabí- pod Vysokour-na Kat
nohoršku. V této stráně vykonal obrovskou práci: Pro
půgátor sočhánt otážky, v klidu: prácujich. v* osadéch

smišených, klade dle“slov "svého Mistra v příboji roz
vášněných vln: kámen úhelný; vzdorůjící; -nedobytný.
Ač mřazý severní Depřátet myšlenky křesťansko-soci
ální strhaji květy, vypučevší z. díla namáhavě zbudo
vaniéh, přece stavbot není: a nebude pohmuito..Pectivě,
s nelíčenýn: zápalem je výtvořeno dílo; a že je poctivé,

rné. A z toho právem se

těštti může náš "vldp. jubgát, Dílo takové zasluhuje od
měny — leč mírný, laskavý, dobročinný kněz jako pra
vý křesťanský sociál nežádá odměny jiné, než aby je
denkaždý kněz také v tichu pracoval aby národ náš
složen byl z kvádrů —- poctivců: —Stav se farářem v
místě, znovu ujal se velké přáče; spojené s nezištnou
obětavostí. Zrenovoval chrám Páně.V kráse veliké stkví
se nyní dům„Páně, mile vítá všechny zevzdáli vysoko
pnoucí se věžní báň. Nejen o-zevnějšek jubilár se posta
ral.:Výmluvností. vzácnou nchvacuje lid věrně. oddaný.
Sám nejdůstojnější vrchní arcipastýř v rozmluvě pravil:
»Je viděti, že lid žvyklý je na kázání.« Působení vdp.
Jubilára proniká | životem pospolitým. V obecním za-:
stapitelstvu má jeho hlas značnou váhu, v korporacích
různých platně působí ku prospěchu farníků svých. Bíle
kvetoucí aleje zůstánou pomníkem hlásajícím nefnavnou

a účelnoupéči našeho jnbilára. Tvůrce a dárce všeho
dobra nechať Vám za vše dopřeje skltzeti sladké ovoce

potu a práce a dá v plnostizdaru a zdraví se dočekatijubilea diamantového! :

Kostelní Lkota. »Za naše vojáky« konati budou vldpp.
00. Tov. JežiBova sv. misli v chrámu Páně Nanebe
vzetí Panny Marie v Kostelní Lhotě ve dnech od 3. do
11. dubna. Duchovní cvičení započnou v sobotu o pli 6.
hod. odp. modšitbou růžencea úvodni promluvou. Skon
čí se o I. neděli po velfkonocích (bílé čí provodní) ká
záním audělením sv. požehnání.

Děkanskýchrámv.Něm.!Brodě.
NapsalV.Fiedler,

m
Popsav zhruba vývoj budovy děkanského chrámu i

některých kusů posvátného nábytku, pokračují, abych
proměuvil o pěti otářích a jiných vzácných předmětech.
Uvšech oltářů tze udati rok jejich zřízení — alespoň
v dnešní podobě — jen u hlavního (asi 17 m vysokého)
ne. Není však bezdůvodným hledat; jeho původ před r.
1700,poněvadžděkanSeidl mluví ovysokémoltáři a
připomíná pořízení nového | tabernakula pro zmíněný

Architektura hlavního oltáře tvoří přebohatý, ob
rovskýrámobrazuNanebevzetíPannyMarioneznámé
homalife; pouhápak konstrukcejeho upomínáslině na
renesanci,čímžprávě se vymyká zobvykléfasonyob
tářů barokních. To však mu nikterak neubírá krásy,

větivosté a veselosti; vždyť hýřízimtem,které kryje
jemných řesbářských výtvorů ma tmavé, ba

černé půdě. Jenomsoch lze napočítati 16vedle úvoure

letů a nd hlaviček andílků.Leč přistupme k bližšímu popise tohoto skvostu, je
mal nesnadno híbánt) podobného v širém kraji Za ke

-“ —r.. wm
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(menoememeouoláří zvedá 4první čís, chova
sobědva svátostánky'nedsebou a dva relikviářeam
značnou částí ostatků sv. Boulláce mučedaíka, ktevé
byly původně chovány ve skřízis ostatky sv.Florlázm;

svatovitském Dominiku Řečickém v Praze — a sv. Kan
dida. jakož | jiných hrdin víry křesťanské. Dolní svates

stánek (ma Nejsvět. v ciborin) má dvířka ždoběná kří:;
žem,- révou, klasy a rostlinnými | konchovýmitvaryv
Dovnitř vyklenatá dvířka horního svatostánku (naNet“
svět. v moustranči) zdobena jsou nahoře:konchou se
stylisovaným stem, kdežto ostatní část mřížkováními
plockýokraj rogtlaném ornamentemna vytipekanépů:
dě. Zdolní čásuj„okomjevystepají dvě zhavisky andi:
ků; nesoucí kříž.

Dvojitý tabernákul, kolem něhož 'se víne shora ruč
landa, jest nahoře zakončen řezbou a až dosud | uvnitř

vyzlacen.. Určen byl původně do Polné, alé z dobrévůle:
byl vikářem Haberlantem postoupen pro náš kostel za

A zL Pole seříznutých boků jsou oživena mřížkovánim
ve tvaru. arabské osmičky. U' porovnání s ostatnímé:
částmijestúpravatétočástidostijednoducháatokvůli
12 cínovým svícnům, užitým za děk. Seidla, které stojí.
před ní na schůdkách řezbou zdobených.

Druhá část oltáře je zakončena po celé šířce římsou,
která tvoří s částí první podnos ke třetí. Naď svatostán
kem zříme tkleněnou šestibokou skříň se soškou Paamj
Marie (Mariaceliské?). Nad skříní v půlkruhu andělských

hlaviček vanáší se v gloriolenaď měsícemmonogram
P. Marie. S levé strany skříně zírá z výklenku sv. Je

sef, veda Ježíška, v pravémvýklenku jest sv. Jáchym,

an čte v knize a drží za ručku dítě Marii Dva klečíát
andělé doplňují skupinu soch. Ploché:bečné stěnyzde

beny-jsou uměle vinutou. penál a dvěma hlavamiandělů,jež zmírňujítíhu dvousloupů včásti třetí.

Povšimnutí zasluhují zvláště“pitvorné škrabošky m
vnitřních i. vnějších stěnách piedestalů těchto sloupé.

Bílé dříky json do. jedné třetiny obté, majíce po hle
vičce andílka, kdežto:zbývající dvětřetiny- sou točeny a
révou ovinuty. Bohatá komposita tvoří hlavice. Grotes

Pavta. Sloupy nesou úzkýarchitrav; rozvilinami. hrog
nya hlavičkamiandílkůvypiněsý vlysse širokou, v.
pravých úhlech lámanou, listy i astragalem zdobénor
římsou. Uprostřed římsy, vlysu a rámu oltářního obra
a —.vyplňujícíhoplochu:"mezi-sloupy— nalézá se re
Hef se znakem král. města Něm. Brodu, držený dvěma

anděly. Nad břevnovím pně se atika Mezi spirálově sto
čenými úseky římsy tympanonové. z nichž jeden nese
sochu sv. Váchwva,druhý sv. Vita. Při kraji stojí po jed
né váze. Atiku -vyplňuje elipsovitý. relief korunování
Panny Marie a sochy sv. Prokopa a sv. Vojtěcha ve
výklencích. Zakončena jest opět bohatě zdobenou řím
sou, která nese na dvou vlajtých podstavcích sochy sv.
Šebestiána a sv. Rocha, uprostřed pak na čtyřbokém
podstavci s nápisem. »Ouis ut Deus« (Kdo jest jako Bůh)
sochu sv. Michaela, archanděla. Ronoha -všech .soch jsou

cele ziacena; toliko obličeje a Hiné.nepokryté části tělajsou polychromovány.'

Želeti jest jenom toho, že neznáme jménem umělce
řezbáře, ňž takové v čelku | jednotlivostech krásné díle
chrámu Matky Boží zanechali. V pozadí hlavního oltáře
mezi ozdobnými lampami stojí na bařustrádě galerie sou
sóší »Zvěstování Panny Marie«, pořízené za děkana
Sthaffra místo bývalého, neumělého. -U parketových

stupňů oltáře stojí dva veliké :cínovésvícny, na kterýchse nalézají dva chronogramy:

DVo CaaDELABRADrělre: RLABORATÁl 1706).
DEI CAELI RealNak sÍNELane MARIAErosÍra'( 1706)

t j.: Dva svícny patřičně.vypsacované, bezhříšné krá
lovně Božího nebe Marii: postavené r. 1706..

| Nápis uvedený jest důležit, neboť jest svědkem, že

jako my; věřiM,že byla .bezhříchu, neposkvrněná. Ještě
jasněji jejich víra zračí se v zápise v »Pamětech« z r.
1668,kde se praví ve zprávě o svěcení zvonů: »Ad ma
jorem Dei gloriam, Beatissimae Matris Dei, sine labe
conceptae, et ormmhrmss. Coelitum honorem« (K větší
slávě Boží, nejblahoslavenější Matky Boží, bez poskvr
ny. hříchu počaté, a ctl všech svatých nebešťanů). Tu
je celá nezvratná apologle článku víry o Neposkvrněném
Početí P. Marte, hodná, aby byla na svém místě užita.— I

K 200leté památce Malých

Svatoňovic r. 1913.
ObraeMadoeny10 vzat

na stroměpin veleby,
hramozrcadlí 39 na.dně
zešenéstudny tajemně.

Božena Němcováve své Babičce (10. hlava) plše:
UŽernovské kapličkystojí houf poutníků, mmži,ženy,
děti, nejednamatka nesesi dítě vpeřinceseboa, abyje

obětovalaMaiceBoží, a buď zdravíztracené,baď
štěstí pro ně vyprosila.

VůdceMartinecstoj na prabu kapličky; jehovyso- |
ká postava vymlkánad všechnyostatní, takže jedním
pohledem svěřený sobě koufek přehlédnonti může. Vida
babičku| sostatnímipřicházetipovídal:»Nymj
všlekat,můžeme:3etedyvydatsacestu.Dříve
pomodiemeOtčenášza Šfastnonočsiu« —

Poutníci předkapličkouklakli, modlice 0, 2
čanéstojícíza návsímodlilise snimi Po modiíbě
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krepilise svěcenouvodou,jeden zvýrestiků vzal vysoký
„křiž, na nějž devěsta Tomšova pověslla věnec, a Kristis

„čečvený. (ábor obětovala; muži so- sestavili 5 vůdcem.
„vjkoko ničho, za nimi ženy, ice se k sobě podle

stáří.
Ale ještě se mělimiiti,ještě měly hospodyněcosi k

vyřizování, hospodáři napomínali chasu, aby dala po
zor na oheň a statek, děti Skemraly: »Přineste nám
poeti!«. babičky prosily: »Obětujte za náš zdrávasek«
— tu zazpíval Martinec zvučným hlasem: »Zdrávas, dobe
ro Boha Otce!« Poutníci vpadři plným chorem do Jjého

„moty, mládenec vyzdvihl do výše ověnčený kříž. a houf
putoval za ním na cestě k Svatoňovicům. Při každém
Mřižineb kapličce drželo se zastavení, obětoval se Otče

„náš a Věřím ke cti a chváte Boží, u každého stromu, na
nějž zbožná ruka a mysl obraz Panny Marie zavěsila,
u každého kříže, kde se nějaké neštěstí kdy stalo, mod

lišt se. S večerem došli do Svatoňovic. Nejprv se šlo-pod
„edětel ke studánce, která vytéká sedmi prameny z pod

sifómu, na němž obraz Panny Marie. U té studánky
vafbdtníci klelknou, modlí se, každý se pak napije z prame

48 a třikrát přetře oči a lice. Buď hned, nebo druhého
„k ráno zařídili si vše u zakristána. se slovy: Odpusť
"ale si! —-šli ke zpovědnici a stolu Páně, obětovali a za
"sfíbili své děti nemocné, by se buď uzdravily, nebo je

„ekaliještěnadto ustrdně tfjrát pramenvoty: přesně
přetéct; po kostele se šli koupat — to patřilo k celku;
kepovali poúti a chystali se zpátky domů.

Svatoňovské pouť byla obyvatelům malého údolič
ka byť i nc vzácnou události, neboť se rok co rok opa-.
kovala. ale vždy tak znamenitou, že bylo o if co mluvit
celých čtrnáct dní.

Tak a nejinak dosisd praví zbožní poutníci putujíce
ke Studánce, jednají, dosud všecko to až do podrobna
zachovávají, jak vytryskla ta zbožnost, důvěra k Paaně
Marii v srdcích jejich praotců, trvá dosud. Toť nelíčená,
abožnost lidová.

Nikdo ji neučil Hd, dědí ji po pokoleních. Nikdo jí
neporoučel a nerozkazuje, neukládá dosud, děje se tak
samovolně.

Na základě čistě lidové zbožnosti vzniklo poutní
místo Malé Svatoňovice. 2

Majitek pozemku, na němž stála třešeň, z pod které
vyvíral pramenvody, rozdělující se na sedm paprsků,
pověsil ne ni sošku P. Marie s Ježíškem. *

Dosud stála ta soška ve výklenku na pilíři vrat, ja
ko bývalo v obyčeji; dé kotlem chodící prosili jej, by
raději sošku postavil na třešeň nad pramenem vody, že
bade patrnější a víc uctivána.

Václav Šrejber, majitel těch pozemků, přání a žá
doštem opětovaným vyhověl r. 1716.

Na nesčetných místech v katolických krajinách vt
dáme svaté -obrazy nad prameny, studánikami; a proč
zrovna zde povstslo poutní místo, ačkoli Jinde mívali
třeba vzácnější, krásnější, ještě starobylejší sochy i ob
fazy, a nevzníklo tam nic podobného jako u nás?

Zde povstalo samovolně; lid sám si toto mfsto vy
bral, vyvolil. Žádná, ani duchovní, kněžská, církevní
moc, ale také ne světská nepůsobila v tomto smyslu na
úáš Hd. Jest to samorostlá větev náboženského života
katolického lidu našeho.

Sedmerý' pramen vody na našem místě byl již znám
před 300 a více roky; sotva ukončeny doby hrůzy 30leté
války (r. 1648), dočítáme se bezpečně, že se lidé u zdej
šťho pramene vody zastavovali. Vedla tudy cesta přes
břeben pohoří Jestřábího do Broumovska, přes Vernífo
vice (zvané české), přes Tři studně (Drelborn) a Bi
schofstein k Teplicům (Weckelsdorf), tenkráte tam byly
teplé lázně, -do Broumova.

Krajina zdejší na svahu posledních výběžků
krkonošských byla lesnatá. níže lučimatá a neobydlená
míma ohrazeného příbytku Václava Šrejbera, jemuž po
zemek se sedmipramenttou studánkou aáležet Najisto
vůme, že r. 1663 učinHo město Náchod slib, že vykoná
záslíbnou, votivní, pouť na blízká poutní místa a to kaž
doročně, do Vambeřic a Svatoňovic. Studánka zdejší
byla již tenkrát známa, ale též v mimořádné úctě cho
vána, když hned za Vambeřicem! se uvádí. Až dosud
poutníci z Náchoda záslibnou tuto ponť komají na první
neděli v záři, o svátku sv. Andělů Strážných.

Václav Šrejber si myslivat: Tolik lidí prochází ko
lempramenu,zavěsímsoškuP. Mariena třešei,každý
jistě pohledné vzhůru, pozdraví Matku Páně, a tak pro
bedím v srdci každého bohumilou myšlenku.

Přáníjehovyplnilosetak skvěle,že se sámjistě to
bo ani nenadál. Teď teprve se místo u studně líbilo, za
čali ještě hojněl sem přicházeti; milost Boží a působení
Boží prozřetelnosti začaly se ukazovati. Bůh ujal se

. toboto štípení dobromysiných lidí, poutní místo ve své
podstatězdejiž bylo;soškaPanny Marie mauschlé
třeďní —na tehdejší dobydost pěkněod prostéhoma

mětem úcty milonů věřítich.KO ALOEnL VA
a o zázračné vodě(jak lidje i Je W
Běldéého| dajekéhookol.

(Praktikanta

vHradol Králové,Adalbertmome.— Bližší tamtéž.

I ak.Různé zprávy.
+| Ugáršlo se mad zmrzačenými a oslepiými Yojízy-vo
válce! Jaro plnévábivýchkrásI hřejivéhotepla se do
stavuje. Letos však se nebudeme z něho kochati Svě

| tová válka plná hrůz a neštěstí olověnou tíží na nás do
léhá. Přesto však šťastnějšíni a mnohem spokojenějšími
se budeme cítiti než ti, kdož bojujíce za vlast a trůn
pozbyl některého svého údu, ba, co nejstrašltvějšího,
pozbyll svého zraku. Citite dosah těchto slov? Ještě lo

ni se kochali z jarních ščrás, těšili se z pohledu na svoje
nejbližší, letos všale již krutá a nikdy nekončící tma. je
obestírá. Věru, nejkrutější to neštěstř. .. A toto jejich
neštěstí má býti alespoň částečně zmírněno. »Ustrňte se
nad zmrzačenými, slitujte se rad osleplýmil« — tak 0
zývá se dnes po celé říši a baléř po haléři se sbírá a
všude na osleplé se pamatuje. I my nechceme zůstati po

-zadu, my též věrně drušiti se chceme k těm, kdož na
osud slepců nezapomínají. Proto k vám, čtenářové naši

"dobří, obracíme se s vroucí prosbou: Vzpomeňte na
"svátky velikonoční nešťastných, pamatujte na ně sbír
kami! Hlavně vy, ženy a dívky milé, se vší ochotností
se jich ujměte! Přispějte všickní bez rozdílu, byť dárek
váš byl sobe nepatrnějšíl — »Nevíme sami starostí ku

| dobřea také s tímpočítáme.Alepočítámetakés va
ším milosrdenstvím, jež nikdy, byť byly poměry sebe

denství v zájmu nejnešťastnějších se dovoláváme. —
Dárečky zasílejte na Zemský svaz Orla v Hradci Králo
vé, jenž veřejně a vděčně vám všechno kvitovati bude.
—. Redakce. :

Upřímné prohlášení. Pokrokové »Učitelské Noviny«
uveřejnily tyto řádky: »Čáslávská mladočesktá »Pravda«
mavrhuje k jubilejnímu roku Husovu toto: »Vzdor (!) ne

|příznivým poměrům v pravidelném školním vyučování
. na pamět Mistrovu v jeho roce měfi by páni učitelé na
| cvičit se svými žáky všude některou z duchovních pí
sní, složených Husem. Odporučovala by se zvláště pí
seň »Jezu Kriste, štědrý kněže«, nebo Husova píseň

| »Ježíš Kristus, Božské moudrosti«. Byl by to pěkný akt
piety k památce Huově.« — S takovýmto »oslavováním«
památky Husovy souhlasiti nemůžeme. Nectíme Husa
ani pro jeho náboženské traktáty, ani pro kostelní pís
ničky, jež snad složil, ale pro jeho herolcký zápas s cír
kví římskou za volnost přesvědčení, za svobodu svědo
mí, za pravdu. Co je na Husovi středověkého a to jsou
1 ty jého (?) písničky, nemá pro moderního člověka ce
ny.« — Otevřené doznání! Jen tu schází vysvětlení, jak
Hus bofoval za takovou svobodu, jakou pro sebe rekla
mujt moderní jeho ctřelé. Tu by byla se sháněním ci
tátů ze spisů Hrsdových veliká potíž. Naopak však mož
no předložiti celou ředn vět Husových, které se obracejí
velice ostře právě proti křesťanům Hberálním.

Moru! píseň xe století XVÍ V knihovně berlínské na
lezi r. 1873 dr. Ooll přepisy starého českého písemnictví.
K přepisu žalmů překladu Strejcova připojeno ©datum
1590. V knize jest též zaznamenána píseň o moru, v níž
jso tyto vzdechy: »Hrozíť se nám valným morem na
obloze nebeské, slunce, hvězdy a měsíc se strojí na po

kolení lidské. Anděl Boží prstem hrozí, vypovídá přímě
H,- smrtedinými střelami hroznými ke všem napořád
měří. Jaré, vozimé dozrává, žeň veřejná nastává, zrostu
dosti, ale bez $límosti na Boží jsme milosti. A již slunéč
ko vychází, holka (morní) kosu naráží, po hodině žádné
ho nemine, leč jich Bůh strážce bude. . . Ústa její vždy

i Jačnějia dna střeva nemají, všecky věci životné pod ne
bem jako v nic požírají. Srdce její srdce Ivové, oči ba

ziliškové: do kohož se ona právě vzhledne, nepomohou
:lékové. Neníť hodův miovnice kratochvlliná| holice:
(strach z ní srší, až proniká duši, touž než kulka z ruč
„nice. Jakožto oblak již se béře do dola západního, a
(tak hrozí střelami hroznými, nebojíc se žádného.«

Práva rycmovských soukeniků 'z roku 1378. Za
„Karla IV. města založení německého počešťovala se va
"lem. Není tedy divu, že cech rychnovských soukenfků
již r. 1378 sepsal svá práva jazykem českým. Některé
„věty ukázkou: »Buď svědomo všem, ktož tento list bu
dů čísti neb slyšetí .. . Znamenajž každý ustavení prá
va súkenického tak od chudých jako od bohatých i od
pánóv potvrzenéhu ... Prvé právo, jenž (jež) stibují
sáůkenící sjednanů ruků: činiti i tkáti sukno čistě; pakit
by který zrušil, ten má propadnáti vinu dvadceti Ero
šáv. Opět což by nevěry nalezeno bylo na vlně nebo na
sukně, v ohni spáleno má býti. Opět ktož by učinik po
stav krátký neb na nitech řídký, ten každý má propad
máti vinu pět grošův. Opět ktož by učinil váhu větší,
než právo fest, jeden groš víny propadne. Ktož by ne
byl v obecné radě. když bude povolán, viny groš pro
padne. Opět příchodný host věrný i všudy dobře zcho
valý (zachovalý) chtěl by (chtěl-li by) přišítimistrovství
v městě v Rychnově, má býti přijat od mistróv dříve ře
čených beze vší omluvy, dada jich právo, tociž což naň
slaší, to jest čtyři libry vosku. Opět kterýž z knapův
věNi by žeňa, tea ná z práva k své potřebě učiniti do

kterýž memá šeny,"ten má učiníi v rodě dvaačtýticeli
hákét saka. Opět ktož byhost sákoších chtěř by prajšlt
mistrovství súkeničí, ten má. dáti právo mistrové 4

jel mile přjíš. Pakli by byl chudý, že by
i oN! NYENA, tohdy jací BáÍ

piti; pakli by byl který oemocen, tehdy tenmísto: sebe
postav ženu nebo koho rhéžeš vzíti.«

„ Věellcos. Dle zpráv vídeňských: Metůmají Čechy,
Morava a Dolní Rakousy znaihé příbytky zásob mos
ky, takže spotřebado žníje kryta. — Starosta vídeňský
dr. Weiskirchner nakoupil 6000-vagonů kuktiřičnémonky
pro vídeňské pekaře. — Prodejní cena bílého a pestře
tkaného zboží pro nejbližší zimní saisonu zvýšena butů
průměrně o 25%. — V Dolních Rakousích zakazuje se
živnostenská výroba drobného poťiva. — Dne 25. února
zahájila společnost vídeňských krejčí první vídeňskou
výstavu modelů, jejimž účelem jest odstraniti nesmysl
nou a nemravnou módu francouzskou. — Katolici v Ja
ponsku usnesli se neúčastniti se budoucně náboženských
obřadů japonského státního zřízení, v němž se proje
Vuje božský původ mlkada. Toto roziodnuti mělo 2
následek vyloučení katolíků japonských ze státních ú
řadů. — Chorvatská vláda zrušila všecky dosud stáva
jící spolky středoškolské, což přijato u všeho obyvatel
stva s plným souhlasem, ježto politikaření jihoslovam
ských studentů natropilo již mnoho zlého. — V pešť
ských kavárnách nesmí se. prodávati odpoledne žádná
káva. — Aby se zamezilo přenášení kožních nemocí,
zvláště skvrnitého tyfu, nařídily školní úřady v Dal

macil, že děti smí jen s krátce ostříhanými vlasy cho
diti do školy. — Rybolov v Adriatickém moři jest nyaí
tak bohatý, že ceny ryb sllně poklesly. — Co nejdříve
vydán bude výnos rakouské vyučovací správy o VO
jenském výcviku mužské mládeže od 14. roku věku,
aby totiž všichni mladíci, kteří později budou povolání
k vojenské službě, byli pro tuto dobu předběžně vycvi
čení a připravení. — Na papežském dvoře ve Vatíkáně
a v královském paláci v Římě zaveden černý válečný

chléb. .
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Nesčetná veřejnái písemná pochvalná uznáne

Založeno roku 1863.
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vwobecní zastavárně
Královéhradecké

v místnostech zast.. várny
v sobotu dne 24.dubna 1915

(začátek o 9. hod. ranní)

na veškeré zástavy,
do konce měsíce října 1914 propadlé.

Zástavy do dražby propadlé možno
ještěpředdražbou ve čtvrtek dol2'/4h.
odpol. pouze u pokladny zastavárenské
zůrokovati aneb vyplatili.

Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývá
se druhá dražba JI. května 1915..

Po 14 dní před dražbou čítá se mimo
úrok ještě dražební poplatek z pro
padlých zástav a sice 2 h z 1 koruny..

V pátek před dražbou a v den
dražby se vůbec neúřaduje.

Správní odbor zastavárenský.

tež lisované ovályNEA KAVE
doporutuj e

JO5 JELÍNEKMyWDLÁ :

HRADECKRÁLOVÉ rnT— AAV Vo

Divka 35letá,
zdravá, tiché, mírné povahy, pracovitá, dobrá
bágpody ně, dobře obeznalá ve vaření i ve ven

: kovském hospodářství, prosí

© místo hospodyně.
Mám i celé zařízení do kuchyně Laskavé nabídky

řičteš zaslati do adm. t. I. pod zn. „Osamělá“.
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vuje a

F'r. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

v fřebochovicích u Braéce
Králové.

CennikyaK napošádání(S
a.

. závod řez
pozlacovačský a
oltářnictví

/

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
WFzasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

. viněných látek
svévlasthí výtoby, jakož i ta- i Cizo

zemských.

Cetná uznání zvláštězkruhů vele
důst. ducbovenstva svědčí o poctivé ob
slaze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
" zkoušku.

Velojemné látky na taléry.
Též na splátky bez zvýšení cen!
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Průběh války.
Bojiště východní. V západní- polovici

Karpat odehrály se minulý týden krvavé boje.
V kraji Dukelském byl sice zlomen ruský ná

or, zato bojovalo se v horním údolí řeky La
orce (asi 30 km na jihovýchod od průsmyku

Dukelského) a jn od Výravy, vadálené asi8 km na východ od nejbližšího místa toku La
borce; při tom Výrava leží asi 7 km na jiho
západ od průsmyku Lupkovského. Jevíštěm
těchto zápasů jest slovenská půda uherská,
sahající k čáře od Zbora přes Stropkov k La
borčevu. V údolí Laborice a na výšinách na
obou stranách soustředili Rusové velká vojska.
Přes to dle úřední zprávy ze dne 4. dubna za
hnalo naše vojsko útočícího nepřítele z několika
posio. V těchto bojích bylo zajato 2920 Rusů.
Uřední zpráva dne 6. dubna pak ohlašuje, že
-na výšinách východně od údolí Laborice do
bylo naše vojsko silné posice Rusů a zajalo při
tom 5040 mužů. A v přilehlých úseolch odra
ženo několik prudkých útoků a žajeto dalších
2530 Rusů. — Mnoho a krvavě bojovalo 8e na
karpatské frontě v Haliči u Cisny, od Lupkova
vzdálené asi 19 km na východ. Asi 20 km na
jihovýchod od Cisny leží obec Berecka. Ra
kouská fronta mezi Cisnou a Bereckou byla
vzata poněkud zpět, což bylo nutno proto, že
se proti ní postavily nové ruské posily Nová
posice našich vojsk odpovídá shodě s frontou
dukelskou a tím přestává býti levé křídlo naší
karpatské fronty ohroženo z boku. Nastává i tu
vyrovmání sil, jež umožňuje naši protiofemsivu.
Území průsmyku užockého jest úplně v našich
rukách :a proto není nikterak ohroženo naše
postavení v jihovýchodní Haliči. Jak rakouský

karpatské frontě sestávají ze všech ruských
divisí, uvolněných pádem Přemyšlu. Přemyšlská
posádka odtáhla z Přemyšlu za zvuků bubnů
s rozvinutými prapory; důstojníci měli šavle, a
ruský velitel i štáb poděkoval jim za vojenský
pozdrav; tak bylo ujednáno při vydání pevnosti,
V jihovýchodní Haliči, východně od Zalesčiků,
tam, kde se stýkají hranice Haliče, Bukoviny a
ruské Besarabie, došlo k boji, když ae Rusové
u Uszice Biskupie pokusili o přechod Dněstru
ze severního břehu na jižní. Pokus ten zmařen,
Rusové zahnání a v naších rukou ocitlo se
1400 zajatoů a 7 strojních pušek. — Na bojišti
severně od Visly až k Suvalkám došlo tento
kráte k větším bojům pouze u Augustova a
Mariampole, kde ruské útoky byly krvavě od
raženy a tím zmařen byl opětovně ruský pokus
smáčknouti severní křídlo německé, Jinak na
východní frontě německé neudálo se nic pod
statného.

dinu; několik domů ve středu Bělehradu bylo
zapáleno.

Na západním bojišti došlo na řece Iseře
k místním bojům, kdež Němci dobyli a uhájili
důležitou posici; v Argonnách a v Priester
waldu bylo několik francouzských výpadů od.
raženo. — Nejnověji stala se nejdůležitějším
oddílera fronty krajina mezi pevnostmi Verdu

Mousson, kde Francouzové chystají se jednak
k vytlačení Němců, jednak k otřesení tamního
postavení Němců.

Boj o Dardanely. Angličané snaží se vy
čistit úžinu dardanelskou od min, ale pokus se
jím nedaří. Děla z první tvrze (Kum Kale)
u vjezdu do Dardanel poslala anglické lodi
zpět. — Turecké loďstvo potopilo u Oděsy dva
ruské parníky. Při pronásledování nepřátelských
minolovců přiblížil se turecký křižník »Medži
dije« příliš k nepřátelskému pobřeží, narazil na
minu a potopil se. Posádka 300 mužů zachrá
něna tureckými loďmi.

Na moři. Obětí ponorek německých při
bývá a jsou mezi nimi již i neutrální lodi, ve
zoucí kontrabant. =

Volné listy.
Smutný ústup >velké armády«. Místní jména

na výpravu Napoleonovu do Ruska. Mezi městy u
vádí se často ve zprávách Kovno, kde ustupující
armáda Napoleonova svedla poslední boj s Rusy.
Díváme-li se na mapu, znamenáme, že Kovno jest
na ohbí, kterým řeka Němen obrací se na západ k
moři Baltickému. Maršál Murat, jemuž Napoleon
odjížděje do Francie svěřil zbytky svých vojsk,
přiiel z Vilna do Kovna dne 11. prosince 1812.
Gardu a maršály nechal v Rumšiškách východně
od Kovna. V Kovnu byly značné zásoby a půltře
tíbo mmilionpfrankův, o jejichž odvezení nikdo se
před iim nestaral, protože francouzští úředníci ne
tušíli, v jakém žalostném stavu velká armáda se
vrací. Obranu Kovna měli obstlarávati němečtí no
váčei kteří počtem půldruhého tisíce měli dvaačty
ficet děl, z nichž totiko pětadvacet mělo koňskou
připřež.

Dne 12. prosince o 2. hodině odpolední přišla
do Kovna garda a značný počet vojáků beze zbra
ně. Murat. pozbyv úplně mysli, pozval na poradu
náčelníka Štábu a všechny maršály. Ze zpráv jed
notlivých velitelů bylo zjištěno, že z gardy, která
byla chloubou Napoleonovy armády, zůstalo jen
půldruhého tisíce mužův a ani ti nebyli všichni boje
schopní. Murat nevěda kudy kam, počal před mar
šály haněti Napoleona a vytýkal mu nenasytnost
a vládychtivost, která prý zahubila armádu. Mlu
vil sice pravdu, ale útoky jeho nebyly místny a
vzbudily nelibost vůdců. Jmenovitě maršál Davoust
prudce Muratovi odpovídal a míře na svaka císařo
va doložil, že lidé Napoleonem obdaření nejvyšší
mi hodnostmi neměli by ho tupití a že v takovou
chvíli sluší pomýšleti na zachování vojska a nepod
něcovati nespokoienost marnými stesky.

Obnova vychásí v pátek v poledne,

|

|

Vudcové se usnesli, aby maršál Ney se zadním.
vojem zůstal! v Kovnu, kryl ústup armády a potom
ustoupil! do Královce. Na obranu Kovna Murat dal
postaviti devět děl u Aleksotena, na výšině, která
ovládá okolí a dne 13. prosince o 5. hodině ranní
vyjel s gardou a se čtyřmi děly z města.

Téhož dne ještě před svítáním Ney, vydav se
z Rumšišek, za silného. mrazu a sněhové vánice k
9. hodině ranní příšel do Kovna a podjal se jeho 0
brany. V městě bylo množství lidí a největší nepo
řádek. Ohromné zásobárny byly vydrancovány,
vojáci mrazem zkřehlí vrhali se na sklady kořalky,
vyvalovali sudy na ulici, rozbíjeli je a upíjejíce se
hynuli. Na mnohých místech vznikaly požáry. 14.
listopadu přijeli k městu kozácký hetman Platov a
jenerál Orurk s jezdectvem, kteří od Vilna ke Kov
nu zajali 2000 mužův a I5 děl. O 10. hodikě Rusové
podnikli útok. Němečtí nováčci. kteří posud nebyli
v ohni, uchvácení byli strachem. zatloukli děla a
zaházeli ručnice. Ney s jenerálem Gerardem při-.
chvátali na ohrožené místo a utikající nováčky za
drželi. Platov pak poslal kozáky, aby město obešli.
Když kozáci opanovali výšinu, francouzský jenerál
Marchand na ně udeřil, s výšiny je zahnal, ale
Donci | sešíkovali se znovu a při druhém útoku
Francouze sehnali. Ney, vida nezbytí, rozkázal za
páliti všechny sklady a pak se zbytkem vojska pře
šel po ledě na druhý břeh Němenu. Část jeho lidí
dala se k Tylži a druhá část k Vilkoviškám. Kozá
ci však, neustávajíce pronásledovati, zajali skoro
všechny bojovníky, kteří z Kovna utíkali.

Zatím Ney, kterému zbylo dvě stě mužů, dal
se nejkratší cestou k Vilkoviškáni, ale protože se
mu po některé chvíli všichni rozutekli, sám obrátil
se v pravo a po břehu Němenu lesy Pilvišskými
dostal se do Vilkovišek. | Děla jenerála Loisona,
která podařilo se ještě z Kovna odvézti, byla zů
stavena v lesích.C ň

A nyní představme si dramatický výjev, jejž
líčí jenerál Dumas. »Vyšed z nešťastné země ru
ské+, píše Dumas, >odpočival jsem v bytu svém
ve Vilkoviškách. Pojednou vstoupil do jizby člo
věk v kabátě skořicové barvy, s dlouhou bradou
a červeným, jiskrným zrakem. »Neznáte mě?« tá
zal se neznámý muž. »Nikoli — odpovídám — kdo
jste?« — »Já jsem zadní voj »veliké armády«, mar
šál Ney.«— Jakých útrap a přeměn zakusila Napo
leonova armáda, když po ústupu z Ruska nepozná
vali se jenerálové, kteří se ve Francii tak často stý
kali! Jaká vznešená a ironická tragika byla ve
slovech, jimiž Ney vhodně vystihl zničení všeho
vojska!

Napoleon z Elby do Paříže. Návratu Napole
onovu do Paříže pomáhala předem všeho nová vlá
da, neboť Bourbonové z minulosti ničemu se nena
učili a ničeho nezapomněli. Chtěli-li Bourbonové
po odstranění Napoleona na Elbu svůj trůn trvale
láskou lidu upevniti, měli si předem získati zásluh o
národ a zemi, nikoli však jen a jen stavěti na mi
nulosti, která pro ně byla málo čestná a pro niž
rozhořela se »velká revoluce«. Vrátivše se na trůn,
Bourbonové činili opak všeho toho, čeho prozíravá
politika žádala. S Ludvíkem XVIII. vrátilo se do
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Paříče množství zchudlých šlechticů, kteří počínali
si jako by byli Francie dobyli a hlasitě mluvili o
buřičích, kteří prý nyní jsou dobře zkroceni, Král
sám byl tak malicherný, že se podepisoval: >V
devatenáctém roce svého panování«, ačkoli těch
devatenáct let vyplnila historie Napoleonská. Krále
obskakoval opětně, jako v minulosti, dav darmo
chlebů, kteří se vypínali nad každou lidovou záslu
hu. Titule a hodnosti Napoleonem udělené byly
jen potud uznávány, pokud mužové, jimž náležely,
potřební byli nové vládě. Populární řád »čestné le
gie< byl zrušen a nahražen novým. Na dvůr vrátilo
se staré marnotratnictví, a hojné hostiny Ludvíka
XVIIL nůtily vzpomínati na Napoleonovu střídmost.
Finance státní se denně horšily, až konečně uvede
ny byly ve veliký zmatek. Nejvíce však nepřátel
vzbudilo nové vládě, a to zejména ve třídách zá
možnějších, které v poslední době byly zaujaty
proti Napoleonovi, že emigranti hlasitě dožadovali
se svých statků, které jim revolucionáři byli odňali.
Revoluce, pravda, statky ty ukradla, ale za kralo

„vání Ludvíkova byly již v kolikátých rukou a
držitelé jejich nabyli tohoto svého jmění právně a
dovoleně. Tři miliony lidí obávaly se tedy o svůj
poctivě nabytý majetek. Strachovali se důvodně.
Již byla sestavena zvláštní komise na vyšetření té
věci a na majitele rozličnými způsoby bylo nalé

níkům. Všechny tyto a ještě mnohé jiné okolnosti
podporovaly nespokojenost tak, že veřejné mínění
za několik měsícův obrátilo se proti Bourbonům
a počalo toužiti po Napoleonovi.

Napoleon, jenž o pobouření myslí ve Francii
zevrubně byl zpravován, připravoval se na návrat,
vyjednával a dopisoval. Dne 21. února 1815 na ně
kolik malých lodí naložil svoji posádku o 1200 mu
žích, s několika děly a koňmi. Prvý den vál nepříz
nivý vítr,/tak že hrubě nemohli z místa, později
však nastala pohoda příznivější. Na cestě potkali
se s francouzskou válečnou lodí a Napoleon obá
vaje se prozrazení rozkázal svým granátníkům,
aby sňali čepice a lehli si na palubě, nebo sešli do
delního patra. Když toto nebezpečenství minulo,
potkali válečnou loď anglickou. Po: vyměnění po
zdravů z lodi anglické se ptali, jak se vede na El
bě Napoleonovi. Napoleon spoléhaje na své štěstí,
přiložil k ústům hlásnici a odpověděl: »Bonaparte
jest zdráv a vede se mu dobře.< Po sedmidenní
plavbě Napoleon dne 1. března přístál v přístavu

-Caunském nedaleko Frejusu, kdež před šestnácti
roky vraceje se z Egypta vystoupil na půdu
Fraucie,

. * ,

Význam pevgostí. Pád vyhladovělého Pře
myšlu přiměl německého majora Schreibershofena,
že v »Neueste Nachrichten< napsal stať o významu
pevností, Pro zajímavost řádky jeho vypisujeme z
»Národ. Listů«.

Maior Schreibershofen nesouhlasí s míněním,
že pevnosti se přežily a dokazuje, že pevnostem zů

stal jejich válečný význam a že se zvětšuje. Na po
čátku války pevnosti chrání a zajišťují nástup ar
mád, za války pak rozvíjejí svou činnost, když boj
armád těch se vyvíjí nešťastně; v tomto případě
kryjí ústup poraženého vojska, usnadňují mu pře
chod přes řeku a umožňují mu, aby se znova SE
bralo a seřadilo. Tak ruské pevnosti na čáře ně
menské zachránily ruská vojska, poražená u Ma
zurských jezer, od zničení, jež jim hrozilo, neboť
vojska ta se uchýlila do pevností Kovna aGrodna,
kde se připravila na nový útok proti východním
Prusům. Podobně spojenci, ustupujíce z Haliče, 0
přeli se o Krakov, kde se znova seřadili, a podobně
ústup Francouzů z Elsaska na počátku války chrá
něn byl Belfortem. Pevnosti skýtají boční oporu a
ochranu vojskům své strany; na příklad na frontě
severopolské jest severní bok ruský zajištěn opev
něnou čarou narevskou. Mimo to pevnosti, které
zůstanou za zády vítězného nepřítele, zavírají mu
důležitá spojení železniční a silniční, neboť veliké
pevnosti budují se zpravidla na přechodech přes
řeku, na místech, kde se dopravní cesty paprskovi
tě sbíhají a rozbíhají. Pevnosti bývají tudíž vý
chodiskem velkých válečných operací, jež se v ob
vodu jich ochrany mohou nerušeně a náležitě při
praviti, což jest patrno zvláště na východním bo
jišti. Když spojenci podnikli svou první velkou ofen
sivu proti Visle, vyrazila ruská vojska, mající pře
silu, proti severnímu boku německému, tak že tento
se uhnul. Tento boční útok ruský byl možný jen tím
způsoberrn, že: byl proveden pod ochranou ruských
pevností varšavské a novogeorgievské. Podobné
útoky Rusové provedli od Ivangorodu. Ze všeho
toho jest patrno, že pevnostem zůstal jich velký,
snad rozhodný význam pro vedení válek, a tento
jetich význam po nynější Válce se ještě zvětší, ne
boť státy se budou dle nynějších zkušeností vše
možně přičiňovati, aby své: pevnosti zdokonalo
valy.

K těmto výkladům německého odborníka jest
přičiniti mlnění znalce anglického, jenž v >Morning
Postu« mluví o pádu Přemyšlu: »Dokud pevnost
ležela uvnitř akční sféry polních armád, neměla,
jak se zdálo, žádnou zvlášť důležitou úlohu. Nepo
skytla rakousko-uherské armádě za ústupu, po ú
stupu od Lvova, žádné opory, ani nepomohla, jak
se zdá, podstatně za útoku na čáru sanskou v Hi
na.-Zdá se. že pevnosti skutečně pozbyly ftmoho

nabízíme ku
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své ceny. Ve Francii neposkytuje pevnostní čára
mezi Verdunem a Téulem polní armádě nejen žád
né podpory, nýbrž jest naopak chráněna opevnění
mi polní armády. Když francouzská linie jednou
byla prolomena, byly ihned dvě pevnosti na Mose
Němci zničeny. Musí tedy býti pochybným, zdali
by Přemyšl byl měl pro Rakušany jaksi jako útu
lek v Haliči při operacích, směřujících k porážce
Rusův a k opětnému dobytí provincie i tehdy ce

se dospělo do sféry pevnosti.
Význam Přemyšlu záležel hlavně v tom, aby

byla ruská obléhací armáda poutána. Zato byla
rovnocenná rakousko-uherská síla v pevnosti za
vřena, takže také o této ceně možno pochybovati.c

Te jsou dva posudky, které si vzájemně odpo
rují, a znalci sestavili je dle zkušeností, kterých
bylo nabyto na bojišti západním a východním. Jsme
toho mínění, že naprosté rozhodnutí o prospěšnosti
pevností nelze vysloviti, protože strategie a takti
ka musí se říditi dle povahy krajiny a okolností,
kterými postup bitevní jest Často určován. I ra
kouské úřední zprávy vyslovovaly se v ten rozum,
že Přemyšl pro armádu naši neměl již významu,
v čemž anglický úsudek shoduje se S naším jene
rálním štábem, kdežto německý odborník zajisté
správně zdůrazňuje důležitost pevností ruských,
které proti západu byly vybudovány. I neodborníku
lze se dovtípiti, že Rusové mají v pevnostech mo
hutnou a vydatnou oporu. V nich shromažďují voj
ska při výpadech, nástupech i couvání a v nich,
jmenovitě v Brestu Litevském, již před desíti ro
ky ukládal obilní zásoby.

-O pádu Přemyšlu uveřejněny byly postupně
zprávy, kterých skutečně bylo potřebí, aby ta ona
temná stránka byla vysvětlena. Tak na příklad
soudného čtenáře novin zarážel veliký počet ztrát,
které se staly při posledním výpadu posádky na
východ. Později byla však uveřejněna úřední
zpráva, že z desíti tisíc ztrát většina padla vlastně
únavou a vysílením, jinými slovy jest míti zato,
že vojíni tito větším dílem jen padali na zem-a že
se do zajetí dostali nebyvše zraněni. Hledíme-li k
zaručenému tvrzení účastníků, že posádka při vý
padu brala se sedm hodin po cestě zdélí sedmikilo
metrů, pak ztráta desíti tisíc jest úplně pochopitel
na a pak Rusové ovšem nemají také proč se rado
vati, že výpad odrazili, neboť za těchto skutečnost!
musí kde kdo poznati,že s tak vysíleným
vojskem proraziti bylo vůbec ne
možno.

o

Dravci a upíři. Když za války rusko-japonské
jsme se dočítali, že Rusové vystřelovali granáty
naplněné pískem a hlínou, že vojsko jejich dostá
valo padělané konservy, mizerné boty a rozpadá
vající se šŠatstvo, nediví jsme se tomu vědouce,
že jsou to pověstné ruské poměry. Ale nenadáli
jane se, že se vyskytnou v Rakousku upíři, kteří
jsou hotovi, dáti tisfce vojínů v plen záhubných
živlův, ohrožujících zdraví a životy. Na příklad za
pár bot s papírovými podešvemi žádáno bylo 27

K, jiné podvodné individuum chtělo za metr cucko
vité látky 12.80 K, ačkoli metr neměl ceny aní
2.40 K.

V budapeštských kasárnách byly provedeny
zkoušky se suknem. ze kterého podvodníci chtěli
vydříti statisíce výdělku a kterým mělo býti oděno
naše vojsko. Setnina pěšáků byla oblečena do uni
forem z brusu nových a cvičila na dvoře kasáren.
Za půl hodiny téměř každému vojákovi dívali se
z nohavic »kolínští páni« a z rukávů >páni loketští<.

Mimo úctyhodnou armádu naši, která statečně
bije se s nepřítelem,vyskytlase tedy menší ar
máda civilních lupičů, kteří beze studu, svědomí a
citu z těžkých okamžiků svých bližních usilují pě
chovati své kapsy. Jsou to lidé, kteří z míru své
vlastnosti. přenesli do války a kteří svého nej
sprostšího a nejnižšího smýšlení nikdy nezaprou.
Jsou to nejotrlejší darebáci, kteří dnes na tučných
špinavých rukou mají elegantní rukavičky, aby zí
tra těmaže rukama brodili se v krvi a cynicky lo
vili z ní své miliony.

Všechny časopisy rozhorleně volají, aby lupiči
tito byli příkladně potrestáni. Dobře, ale jest zvlášt
ní, že tito lidé při výslechu chovají se směle, říka
jice, Že se jim nemůže nic státi. Neběží tedy jen o

nily a potlačily okolnosti, které tyto cizopasníky v
jejich smělosti a nebojácnosti posilují. Proto jest
nejvýš chvalitebno, že dle vládního nařízení se ne
smí spekulovati se sklizní letošní. Na místo planých
rozhovorů, jak po válce spojovati rozličné země v
hospodářské svazky, lépe by bylo, aby příslušní
činitelé usilovali o vyhlazení zjevů, které v přítom
né době jsou živé důležitosti a které poškozují na
ši statečnou armádu.

*

Kousek přírodopisu. >Národní Listy« ondyno
dotkly se otázky, zda čápi napájejí svá mláďata čili
nic. Vzpomněly Brehma, který to tvrdil, a uvedly
jméno badatele, který to viděl. O otázce této dlou
ho různí se již mínění učenců. Mělo se zato, že čápi
své mladé nejen napájejí, ale vodou také skrápějí
z toho důvodu, že mláďata vysoko na střechách
vystavena jsou žhavým paprskům slunečním.Li
dové podání v příslušných krajinách o tom ostatně
mluví již od nepaměti.

Stává se nejednou, že leckterých' vědomostí o
životě zvířecím nabýváme náhodou, která v oboru
tohoto pozorování jest význačným činitelem. Tak
na příklad divnou by se mohla zdáti otázka, jak 0
zývá se krtonožka. Kdo toto dosti netvárné a ne
úhledné zvíře někdy uviděl, zajisté ani ra mysl mu
nevstoupilo ptáti se, jaký má hlas a zda vůbec ně
jaké zvuky vydává. Lidové podání, které nazývá
-krtonožku štírem, o jejím hlasu nemluví.

A přece zvíře toto, podobné velikému cvrčko
vi, se sinýma krtčíma nožkama. lomozivě se ozý
vá. Zjistil jsem to náhodou. Jda z procházky vedle
vlhké louky u lesa, styším nedaleko pronikavý ža
bí hlas. Maně jsem zatoužil po tom, abych žábu u
viděl; mínil jsem, že je to zelený skokan. Protože
hlas zazníval z blízké strouhy, zabočil jsem na lou



a;tiše našlapuje, ociti se blízko místa, odkudž křík
Wýcházel, pojednou jako když utne. Rázem jsem se
zástavil! abych tukem zvířete nepoplašil. Po
chvilkovém čekání pronikavá muzika spustila zase;
stačilo učiniti ještě čtyři kroky, a stál jsem nad ši
rokou strouhou. Ale jaké bylo mé překvapení, když
jsem žádné žáby neuviděl. Křik prudce vystupoval
ze strouhy, nad níž jsem stál a vrážel mně přímo do
obličeje, ale po nějakém zvířeti ani potuchy. Dívám
se pozomněv levo a v pravo, ale marně. Připomí
nám, že strouha byla široká a dno její bylo nedáv
no čištěno. Po chvilce skoncert ustal a rozumí. Se,
že jsem ani nedýchal, jen abych přišel věci na
kloub. Zatím, co přestávka hledaného hudebníka
trvala, upial jsem pozornost svoji na sploštělou hro
mádku hlíny, která krčila se ve strouze právě po
de mnou, takže nakloněn jsa díval jsem se na ni
dolů kolmo. 1 zamíhala se mii v hlavě myšlenka,
že zvíře skrývá se v hlíně. Zároveň s jakousi tísní
jsem usuzoval, že to žába není. Sotvaže jsem to
hoto soudu došel, záhadný mi hudec začal od repe
tice. Nevida svrchu do hlíny žádného otvoru, na
kláněl jsem se níž a níž, až konečně musil jsem
kleknouti. Ale ani tak nějakého otvoru jsem nezpo
zoroval. Proto jak široký tak dlouhý natáhl jsem
se na mokré louce, a opíraje se pravicí o druhý
břeh, sklonil jsem hlavu až do strouhy. Námaha má
byla odměněna, neboť pří samém dnu strouhy do
sploštělé krtiny uviděl jsem otvor, z něhož vyska
kovaly zvuky tak pronikavé, že vuších působily
velmi nepříjemně. Jsi tam, pomyslil jsem si, ačkoli
jsem nevěděl, jaký je to tvor. Povstal jsem rychle
a uchopil hůl, kterou jsem před tím odložil a s ji
stou bázní jmu se rozvrtávati hlínu od ústí otvoru.

„Zpěv, jak pechopitelno, rázem ustal. Postupně od
haloval jsem oválnou chodbu s vyhlazenými stěna
mi a když jsem rušením krtiny dospěl místa, kde

přiléhala ke stěně strouhy, spatřil jsem v prostor
nější jeskyňce krtonožku.

Jsa přesvědčen, že to křičela krtonožka, vpo
zorova!jsemsev asy jejíchdružek,kteréporůz
nu jinde se ozývaly, a srovnával je se zpěvem ža
bím. Zvuk krtovožkyjest. kovově plný, pravidel
nější než křik žabí a trvá znatelně déle. Jak tak sil
ný zvuk krtonožka vyluzuje, ať rozhodnou příro
dozpytci. o

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížkyÚ'| "U
Vklady vázané výpovědíA ucdystřádankové4 3 ho
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
sedle dobody avyplácejí se ztěchto vkladů0b

-©nosy bez obmezení moratoria.

Valná hromada Všeodborov.
sdružení křesťan. dělnictva.

Ovšem delegátů sešlo se dne 5. t. m. o hodně méně

na bojišti, Přesto však jednání bylo velice horlivé, mii
veno o poválečné budoucnosti naší organisace s pevnou
důvěrou. Víme dobře, jak organisace, které nestojí na
půdě křesťanskéhonázoru světového, činí, nejenergičtěj
ší přípravy k rozvinutí mocné agitace ihned, jakmile bu

ky Koňstatoval velikou porážku čelných bodů programů
protikatolických sdružení dělnických, nerozptýlil nijak
jejich pevně sevřené řady. A nikdo se nepodiví. že agi
tátoři jejich, kteří do války nešli, rozvíjejí velikou akci
k udržení toho, co bylo celá desetiletí houževnatě a ob
tížně budováno. :

Proto tedy. jiné organisace stojí v plné záchranné 1
propagační výzbroji pro ten okamžik, kdy dohřmí děla.
Všechno vedou tak účelně, že již veřejně prohlašují, jak

odpovídají vřelou láskou k svým organisacím. A tak ta
ké Všeodborové sdružení připravuje se zmužile na příští
závodění.

Pan starosta Katnar leží zraněn v nemocnici, p. mí
stostarosta Říha po druhém svém odchodu na pole vá
tečné ocitl se v ruském zajetí. Zahájil tedy mimořádnou
valnou hromadu p. tajemník Polák, neúnavná duše CE
lého sdružení.

Přečten a schválen protokol z minulé řádné valné
schůze. Prohlášeno, že k podstatným změnám řádu or
ganisace se nepřikročí, poněvadž jest nutno respektovati
členy a funkcionáře, kteří konajíce vojenskou službu. ne
mohou se súčastniti jednání. Mimořádná valná hromada
eesní propadnouti výtce, že došlo k přeformování po
koutně, bez slyšení hlasu těch, kteří jsou tolik vzdálení.

Zprávy činovníků schváleny. S povděkem konstato
váno, jak veliké podpory sdružení skytá | v době tolik
mimořádné, takže v tom směru nad všecky ostatní Or
ganisace vyniká. Promjuveno o karenční doběpodporo
vacítěch členů,kteříoznámili,ženemohoupodobuvů
lečnon platiti Ďebatovánoo tom, jak se zachovati k prá
vům členstva, které přestalo platit a řádně nooblásilo
příčinu. Většina těchto I jiných záležitosti, dotýkajících
4 podpor, ponechána příštímm rozhodnují výboru. Vol
ba nového výbořaovšem nekonána, výbor pomzedo

oinča. x ,

Bylo 'velice potěšítelno, že -shromáždění delegáti
požadovali svorně, aby spolkový orgán »Práce«'výchá

tomu, že jiné organisace mnoho podpor zastavily zcela,
ale tisk k vůli agitaci podržely, Ústředí se postará, aby
žádosti delegátů bylo vyhověno.

. Pan sekretář Pochmon v jadrné, věcné řečizdůraz
oval potřebu širší hospodářské svépomocí ve sdruže
ní. Pan tajemník Polák poznamenal, co již v tom směru
učiněno, jaké rady dány již před vypuknutím světové

ho zápasu. V debatě vysloveno politování, že nyní ta
ková svépomocná práce jest značně stížena; zároveň
však konstatováno, že leckterého úspěchu přece jen do

saženo. .
Veliká debata se rozvinula o zodborovění sdružení,

o němž čile přemítáno již na předešlých hromadách. Ny

ní se přikročí k akci praktičtější, takže jeden odbor roz
hodně bude uveden v život hned po válce.

Bylo odhlasováno, aby se zaslal přátelský pozdrav
a projev vděčnosti raněnému p. Starostovi Katnarovi do
Chlumce n. C. a bývalému velice obětavému starostovi
dp. Juklovi. Pozdravy zaslány s podpisy delegátů valné
hromady.

Již předtímzaslán hokdovací přípis Jeho Exc. nejdp.
biskupovi dru Josefu Doubravovi, vznešenému dobrodin
ci naší organisace. Do valné hromady pak přinesen dar
nejdp. arcipastýře 100 K s následujícím přípisem: 

„Milému Všeodborovému sdružení křesť. dělnictva
pro království České v Hradci Králové.

Nadšený projev Vaší nezdolné věrnosti k sv. víře a
zásadám z ní plynoucím pro život křesťanského dělnic
tva v dobách míru i války, jejž jste mi zaslali z dnešní

valné hromady, jest mi na radost i úlěchu.
. Bůh račiž utvrzovati v zásadách těchto i na budouc

mo a dej nám v brzku zplesati z čestného slavného mí
ru po těžké zkoušce válečné. ,

Žehnám Vám z lásky velepastýřské! Přiložených sto
korun přijměte v podporu zájmů svých.

Dáno v Hradci Králové, v Pondělí velikonoční 5.

dubna 1915. , :
Oddaný + Josef, biskup.

Tento otcovský přípis potěšil tím více, že se prá“
vě mluvilo o tom, jak mnoho kněží váhá přistoupití ke
společné práci na stavbě tak důležité organisace, jakou
jest sdružení katolického dělnictva.

Naše sdružení dokázalo vždy měrou dostatečnou,
že pro své úkoly sociájní nijak nezapomíná na své po
třeby kulturní a povimmosti náboženské. Podřizuje se V
záležitostech církevních s radostí nástupcům sv. apo
štolů, náji energicky katolické kněžstvo proti nezřízeným
útokům; našičlenovés nadšením,odrážejí útoky, vedené
proti víře poctivých otců mašich, kteří nebořili, ale národ
vzdělávali.

S velikým uspokojením možno patřiti, jak se podařilo
obratnému, obětavému a opatmému vedení zachovatí or
ganisaci v takové nadějné situaci, o jaké se přesvědčila

valná hromada. Účastníci po doslovu p. tajemníka rozjíž
děli se povzbuzení k horlřvé práci další. Zdař Bůh příští
mu rozvoji našich četl :

Rozpočetkrálovství Českého na r. 1915,

výdaje obnosem 110,290.968 K, vlastní úhrada
činí 936.878 K, zbývá uhraditi 109,354.090 K;
ty sé uhradí ze samostatných zemských dávek
(školní příspěvek, hudebné, zemská dávka ze
spotřeby piva) 32,666.825 K, ze státních údělů,
z výnosů reálních daní a kořaleční. daně
10,000.090 K, z výnosu 75"/, zemské přirážk
z každé koruny přímých zeměpanských dan
v přavděpodobném obnosu 66,502.265 K; k ú

nj zemskýchdávZabezpečení úhrady nákladu na nouzové
stavby zmocňuje se zemská správní komise,aby
si případně opatřila nutné prostředky zápůjč
kou u Rakousko-uherské banky až do výše
1,800.000 K. Potřeba na zem. ústřední správu
činí 4,380.709K, zemědělské záležitosti vyžadují
4925.199 K, humanitní ústavy a nemocnice
17,965.309 K, vyučování a vzdělání 58,335.581
K, veřejné stavby 7,556.863 K, zemský dluh
11,270.067 K, z čehož na zůúročení a eprávní

příspěvky připadá 10844824 K, na úmor905.402 K.Letošní rozpočet jako loňský končí
bez deficitu, kdežto ještě v posledním roce
hospodaření zem. výboru obnášel 20,997.841 K.

Za knížetem Thunem. Zemská správní
komise. království Českého usnesla se projeviti
knížeti Thunovi nejvřelejší dík za jeho úspěšnou
péči a podporu, jakou ve svém úřadě věnoval
zemským záležitostem. V akčním výboře strany
mladočeské jednomyslně usneseno vysloviti pí
semně politování nad odohodekn místodržitele
kn. Thuna a zároveň vysloviti přání, aby politik
tak mimořádnéhovýznamu po brzkém uzdravení

opětHa se veřejné činnosti.. Msza proti dr. Weiskirchmerovi.
Hr. Tisza dne 2. t. m. ve vládním klubu práce

| některé y, které vídeňský starosta
dr. Weiskirchner činil uherské vládě, jež p

odepiré poskytnouti Vídní z uherských přebytkpotřebného množství potravin. Pravil, že
vše, čeho mohou postrádati, dají rakouské vládě

k disposici za stejnou cenu, za kterou prodávájídoma svému obyvatelstvu. Jestliže 6e něk
žádá vyšší cena, jsou tím vinni rakouští agenti,
kteří zaplavili celé Uhry a nabízejí ceny vyšší,
než jsou maximální. Uhry vykonají prý 00 nej
loyálněji svou povinnost ke svým rakouským
bratřím při řešení Lospodářských otázek.

Nařízení proti fchvě. Nejnovějšímvlád
ním nařízením zapovídá se uzavírati smlouvy
o zakoupení příští úrody a prohlašují se smlou
vy takové již uzavřené za neplatné. Nařízením
tím je příští sklizeň vyloučenaz drápů speku
lace a je zachována celku.

Neutralita Řecka. V poradě řeckého mi
nisterstva vzhledem na neutralitu Bulharska,
které nedbá slibů trojdohody, usneseno setrvati
rovněž při neutralitě, což sděleno vyslancům
anglickému a francouzskému.

V Portugalsku jest prý situace velmi
vážná. Agenti procházejí celou zemi a podněcují
obyvatelstvo k povstání ve prospěch monarchie.

Spor japonsko-čínský dosud není vy-.
jasněn. V tisku koluje spousta vzájemně si od
porujících zpráv.

Nepokoje v Indii. Po nepokojích v an
glické Indii (Přední) povstaly také vzpoury
v Indii francouzské (Zadní). Guvernér francouž
aké Indočíny vyhlásil válečný stav nad Končin
činou a Tonkingem a nařídil mobilisaci všeho
k zbrani povinného mužstva. KončinčinaaTon- :
king jsou francouzské državy na východním
pobřeží Zadní Indie. . ,

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škely
a ©.k. umělecko-průmyslové škely

JanDušekvChrudimi.
Kulturní jiskry.

druh pověry. Cesty a kličky pověryNo

schází pevný křesťanský životní názor. Právě
ten zjev, že v ovzduší protikatolickém se vy
rojilo tolik nesmyslných pověr, dokazuje, jak
málo positivních hodnot moderní myšlenkové
proudy svým vyznavačům uštědřily.Tam, kde
vládly názory materialistické, najednou celý roj
pověrečnosti! Hitají se různá »proroctví« z mi
nulých století, jež již upadala v zapomenutí,
jasnovidci, kartářky“a prorokyně mají žně, spi
ritisté svou činnost zdvojnásobují.

»Hlídka« přináší právě zprávy o hledání
»lepší víry« v zákoutích městských. *»Dítky
Boží, svobodní kazatelé, bethanisté« | zřizují
útulky s pokladničkou u dveří. Mimo prostý lid
(hlavně ženy) docházejí tam i studenti a úřed
nici. Zvláštní, jak sami inteligenti dají se zmá
miti, Vzdělanec dává si vnutiti za ženu dceru
»muže Božího«, která jest jinde odmítána. Jestli
že návštěva schůzek chabne, obcházejí agenti
byty, abynalezli nějaké nové »dítko Boží« —
nejraději osobu bysterickou, která má nějaké

peníze Propagátoři tvrdí, že mají ducha Božíhoned, jakmile uvěří v Pána Ježíše. A kdo uvě
H, na toho přijdou boje, zjeví se mu světlo a
tma, a to jest křest, kterým byl křtěn Pán.
Ježíš. 2 M

Při schůzkách se modlí, čítají bibli, káží

koli ze shromážděných, aby mluvil; cítí-li v sobě
ducha Božího. Pro pozvaného kazatele se abí
rává, aby jim byl zachován, protože jím »ho

Místa schůzek nazývají se bethaniemi.
Věrní členové se zavazují ke stálým příspěv
kům (v jedné bethanii 4 K měsíčně). Katolickým
kněžím tyto »děti Boží« lhavě vytýkají, že ne
učiní nic zdarina; o sobě pak tvrdí, že sbírají
příspěvky pouze dobrovolné. Již jsou však
zjištěny případy, že byly nemilosrdně v betha
niích vyssávány i ženy nejchudobnější.

Tyto moderní pobožnosti zaviňují silně
stoupání hysterie a jiných duševních chorob.
Někteří z »dětí Božích« hynou v blázincíeh, jiní
působí veliké rozvraty v rodinách. Jedna osoba
na smrtelné posteli vyznala, že ji »muž Buží«
z bethanie vyzval: »Až poeftíte touhu, přijďte!«
Pak již rodiny nedbáno, o děti prý se stará
Pán Ježíš; třeba opustiti všecko a k Ježíši so

přituliti; popise na sbírky v bethanii i vydlužovány. »Když jsem přišla do bojů a rozporů, šlajsemk nim,ocmámdělat,a tu seplazilipo
zemi a poukazovali mne na Husa.« Při takých
rozporech dávají rádi čísti Zjevení sv. Jana. Ani
po léčení v ústavě choromyslných neměla, ne
mocná šena ta :od vyděračů pokoje. Když jí
bránil manžel docházeti do bethanie, vyhrožo
váno, že ho trest nemine.

Jiné »dítky Boží« zase hledí k sobě při
poutati slaboduché přistrojením za strašidla a
pod. Užívají rafinovaných prostředků,aby botha
nie nebyly prozrazeny. Oblíbenou četbou jsou



+ některé knih pak tyt»Slavnýpříchod v. Vysvětlení 24.
sv. Matouše. Vyd. mezinárodní traktátní společ
ností v Hamburku. — Svatá válka, kterou vede

Šnddu prodi dábloví o m —- duši člověka.apsal J,Bunyan. Přeložil J. Motl.«
1 Takové knihy, v nichž jsou hrůzostrašná

proroctví, podepřená překrouceným výkladem
alov biblických, úchvacují ovšem veliké masy
lidí prostoduchých rázem. Již jeme se častěji

v»Obnově« zmínili o těch různých po nío»Noe Olšového«, strkaných do rukou atolického
lidu. Zkáza světa se tam prorokovala zrovna
na tento měsíc nynějšího roku. Varovali jsme

také před knihou »Šlavný příchod Kristůve,která bylavnucována katolickému lidu od pla
cených agentů za peníz značný. Nyní tedy možno
lépe nahlédnouti do samých dílen takových
blouznivých traktátů. Nyní již tedy vime, kdo
se odhodlal ve zvířených vodách rybařiti pro
sebe. Nejsou to jen podvodní dodavatelé, ale
i rafinovaní svůdci, kteří kradou lidem rozum.

Mezi americkými spiritisty nadšené vzru
šení! Radují se, že mají od spisovatele Franka
Stocktona a mírověstce W. T. Steada, žabynu
lého s lodí Titanic, válečné zprávy ze záhrobí.
Duše padlých vojáků prý proti sobě zuřivě
útočí, až pojednou seznávají k svému překva

ení, že nemají těl, a že zbraně (!?) již neúčin
ují. Ale Stead si stěžuje, že óťher jest válkou

velice rozechvěn, takže spojení duchů se zemí
jest nyní velice nesnadné. A mnoho obyvatel
stva ze státu kulturně vysoce pokročilého věří
i tomu, že duchové pro vzájemný boj se chá
pají moderních hmotných zbraní. Zrovna jako
statí Indiáni. Tu jest án důkaz, še proti
velikému blouznění a hlouposti není pojištěna
žádná doba. žádný národ. —

Sekta Mikulášenců, která vznikla v Čechách
za vlády Jiřího z Poděbrag, poskytuje zvlášť vděč
nou látku ke studiu psychologie českých blouzniv
cu. Původcem jejím byl sedlák Mikuláš z Vlase
nice na Pelhřimovsku, který byl dle dobrozdání ka
lišné konsistoře úplným nevědomcem — snad pro
to, že neuměl číst a psát. Pět let po sobě míval >vi
dění«, přijímal a vykonával rozkazy nebeských du
chů, viděl v nebi Husa atd. Halucinace tohoto
blouznivce by byly vhodnou látkou k básnickému
zpracování; pestrá, pohádkovitá fantasie sedláko
va překvapuje; působila na prostomyslné duchy
tak čarovně jako čtení koranu.

Mikuláš. dogmatikou hlavy si nelámal; rovněž.
tak jeho stoupenci. Svátosti přijímali cchotně z ru
kou kněží kališných, netvořili zvláštní čírkve, cho
dili do chrámu i na mši sv. Když přišel Mikuláš
jednou v Pelhřimově na služyy Boží, jeho fantasie
rozepiala křídla k velikému rozmachu. Spatřil, jak
dva mládenci klečí na oltáři, modlíce se v oděvu
skvoucím. Když kněz pozdvihoval tělo Boží, Brželi
mu lokty. >| viděl jsem v rukou kněze tělo Boží a
dítě živé, obrácené k kříži a plesajíce (plesající),
ano dává lidu požehnání. Též když kalichu posvě
coval, viděl jsem děťátkooslavené, stojící v kali
chu, dva prsty majíce omočené v krvi, dávajíce
lidem požehnání. A když se jest ta oběť dokonala,
tehdy ti dva mládenci, shromáždivě tu oběť vše
cku, vstali vzhůru-a ihned po nich ten kůr se zavřel
jako kniha.«

Nauka, zpředená z takových vidin, získávala
i na počátku stořetí XVI, veliké řady stoupenců a
to už proto, že neumělé a demoralisované kněžstvo
busitské nedovedlo blouznivcům. vydatně čeliti.
Byla to společnost zarmoucených skrupulantů. Zje
vení zvěstovala jim osud osob živýchi mrtvých na
onam světě. O svém spasení Mikulášenci neustále
pochybovali, strašná zjevení jim předpovídala za
tracení mnohých. Starší, kteří měli schopnost k
viděním, domnívali se, že mají v sobě ducha Boží
ho, jenž z nich mluví bezděky.

Starostovi této blouznivé společnosti přidána
rada dvanácti nebo i více »starcův a učitelův<, kte
ří se nazývali bratří. Nejméně sedmkrát za rok se
shromažďovali zvláště v Pecinově u Benešova.
Obyčejně se sjížděli v sobotu na noc. Druhý den
měli dvě schůze. Přečtlo se evangelium, které při
padalo na příslušnou neděli; pak jeden ze starcův
učinil na evangelium kázání. Začínával takto: »Rád
bych vám výklad na toto Boží čtení učinil, ale
jsem hrubě hloupý, neumím čísti ani psáti, takže
nevím. co vám mám kázati. Pročež proste Pána
Boha, aby mně seslal Ducha svatého, tak abych
váš mohl vyučiti v jeho svaté vůli a co by vám k
dušem vašim za nejlepší býti mohlo.«

Tu ostatní zakryli obličej rukama a plakali.
Pláč jejich se opakoval i v přestávkách řeči. Po

kázání následoval zpěv. I mezi zpěvem některý ze
starších vystoupil na lavici a kázal. Kdykoli mlu
viti přestal, vždy se rozléhal zňova hlasitý pláč.
Vždyť bylo úzkostlivé svědomí mravokárnými řeč
mi velice vzrušeno. Proto také Mikulášencům ří
káno >Plačtiví«. :

Výmluvnost prostých starců byla velice chvá
lena. Na př. o jednom se čte: >Očima málo vidí,
ale duch Boží v něm; když kázal, lid jako bý hořel,
na pohledění byl nejprostší a jako by nic neuměl
než mlčeti, ale řeč jeho, když mluvil, byla jako od.
mateře pokrm dítkám měkký.<

o
AčkoliČeští Bratří odsuzavali Mikulášence ja

ko sektu hloupou s hloupými Kazateli, přece si
vlastně tí starci počíhali přirozenějí a moudřeji, než
novověcí:jejich nástupci spiritisté a >děti Boží«.
Také byli Mikulášenci poctivější. Při počátku této
společnosti nikde nevidíme žádostí zlata. Teprve
třetí starosta bratr Churavec byl obviněn s veli
kým rozhořčením od vlastních svěřenců, že si po
nechal neprávem peníze po Markétě Lukavecké z
Žumberku, u níž pobýval. Žalobci te byli dědicové,
jimž Churavec byl nucen část peněz vrátiti. Miku
lášenci ještě po letech ve své konfesi roztrpčeně
dokládali: »Bídná ta žádost k čemu člověka přive
de! Není div! Byl jest také syn Adamův, pádím
poddaný, aňo (jelikož) i mezi apoštoly byl jeden
zloděj —

Moderní vůdcové blouznivců jsou daleko
»praktičtější«, ale při tom zavádějí lid do pověr
nesmyslnějších, než jakým byli oddání Mikulášenci.
Také známka, zda duch lidský všude proti starým
dobám pokračuje! A přece tak veliká spousta knih
tvrdí o sobě, že přináší nejjasnější světlo! Tolik
moderních proroků, kteří okázale od katolické cír
kve se odvracejí — a výsledek horší než v XV.
století,

+© Ku sledování válečných událostí
na evropských bojištích nabízíme
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Jací znalci opravují katolickou věrouku.

Jest věru zajímavo, jd naši dogmasiku s jistvými poznámkami nejraději a s velikým s
vědomím opravují ti, kteří jí nerozumějí. Nelze
ničím omluviti takovou smělost, která se pustí
plnými plachtami na moře kritiky, aniž se před
tím poučila aspoň ze školního katechismu, o jské
ušení vlastně se jedná V době, kdy se tolik
přikazuje hedlivé, samostatné pozorování, experi
mentální studium, očité přeavědčení, »vyvracejí
so« s největší lehkomyslností a beze vší vědecké

poůpea=y ty články víry, které táměř dva tisíce
et horlivěA pdšknooa háfilí dry nejeví:cenější. Pale nec nemá ami tolikohledu

na svéčtenářetvo, alty půvé svou voukri
těkou« věnoval aapožň tří minaty na agznání
podstaty. toho článku, který chce potírat. Takový
běídil ovšem spoléhá se ma to, áe největší ne
smysl mubude odpuštěn od těch oaricanájších
ináeligentů, kteší se připojují rovněž k »proti

Koní udal i krát zdůakím jeat praatarau a ola
vodněnoupravdou, ža o věgash týkajících se

ovědomívyznasačůrůzných bonfogínnése pátčo nejrosvážněji — vůdyť se jedná o ku
dávotních názarů,

Ale mluume-do-duše-damagogů! Udelíme
všdy oakarou da vody. Potalují se délev čnso
pioechprotikatolické inteliganeszoala nespróvné
výmysly o článku blázajícím nepoakurněné

početí Mazie, o meonrylnosti papežové,
o odpustoísh atd. Jakoby to bylo.úžnamouprací

naujméhoisteligenta — orobléduout.si ně
olik stránek katoshismau. pro dáli. Takovou

lehkomysinost nelse omluviti sobechytřejší fruzí.

Taková duševní lenost nejvýmluvněji rakterisuje zarputilost lidí, kteři za všech ollolností
ohtějí dáti průchod své jízlivosti.

Nejnověji s0e:dem. »Duch Času
o slegendě. která je podstatou svátků veliko
nočních katolické eírkve«. Prý dle učení církev

kámen z hrobu svého a vstoupil na nebesa.c
Což si nemohl pisatel přečísti aspoň příslušné
místo v Písmě? Vždyť přece jest tam psáno
(Mat. 28, 2) že odvalil kámen anděl, který s ne
be sestoupil. A kde Písmo anebo katechismus
tvrdí, že po odvalení kamene vstoupil Kristus
hned na nebes ? Vždyť přece církev učí, že
tak učinil teprve čtyřicátého dne po svém
zmrtvýchvstání. — Tedy ve dvou protikato
lických řádcích dvojí překrucování katolické
nauky! Tak se tedy snadno a rychle tvoří nové
»vědecké avětnvéfinázorye.

Odkaz biskupa-samaritána dra Hittmaira věří
cimu lidu. Jak známo, nakazil se veliký lidůmil li |

tyfus. Ve svém pastýřském listu napsal: »Pryč s

osualou ltostejnosti! Nepouštějte do svého domu
knih. ďpatných novin, které veřejně nebo tájně pra
cujl prati Bohem stanavenému řádu. Těžkou vinu
na všeobecném neštěstí má ten, kdo svými penězi
podporuje šnatný tisk. Nemyslete si: na mých pár
haléřů nesejde. Budou-li sta takto smýšleti a tisíce
dle tao jednati, stane se bezmyšlenkovitost davu
kapitálem, peněžní mocí v rukou nepřátel křesťan
ských mravů a světového řádu. A proto nesmíte si
myslit: mně to neškodí. Tak myslili nebo mluvili
ostatně všichni, které k tomu ponoukal nesmysl a
hřích, A zda jim to škodí a jak jim to již ÚSkodilo,
ukazuje dobře a jasně jejich pošétilá řeč: ukazuje,
jak iscu zkaženi. A něškodí-li tobě:kniha, list — zu
stane ležet, čtou jej jiní, čtou to děti, čtou to služeb
nic — nebude jim to Škoditi? A nebude-li ti na ško-
du, budou tito zkaženi, brzo pocítíš. Ó, jak mnoho
jest těch, kteří pro to ve dne v noci bez únavy

stí a zábav, obětují čas, jmění a za jakou odměnu?
Jaký maji z tcho zisk, jaký užitek? Nic než ná
mahu a práci a k tomu hanebnou pomluvu a nej
trpčí pronásledování nepřátel. Ale nic nemůže jich
zviklati v jejich píli, v jejich nadšení pro Boha a
Kristovu víru a církev. Ó, kdyby všichni lidé dob
rého srdce jen poněkud podporovali tyto vůdce v
boji a v práci pro Krista! Křesťané čiňte tak! Pod
porujte dobrý tisk! Čtěte dobré knihy, předplácej
te dobré časopisy: knihy, časopišy, jež jsou psány,
vydávány muži, kteří jsou proniknuti vírou, kteří
skálopevně stojí při katolické církvi, jimž jest nej
vyšším tiskovým zákonem: Boží zákon a nauka
Kristova. aby byly lidmi zachovávány, aby vládly
ve světě. již hájí práva chudých a zavrhuje bez
práví, kteří necouvají před žádnou mocí pozem
skou. ani před mocí bohatství, ani před mocí bídy,
ani před mocí vysokých, ani před mocí zástupů
pracujících a chudých, ani před mocí vášně a poží
vavosti, nespokojeností a roztrpčení, ani před mo
cí hříchu, mocí bran pekelných. Připojte se k mu

žům. kteří bojují pro Boha a Krista, za víru amrav! :

Za válečnéhoruchu.
Chrabré činy našeho vojska v Karpatech. 91. pluk.

(budějovický) získal si mmoho pochvaly za svou stateč
nost. již na jižním bojišti. Byl poslán se 73. a 80. plukem
do Karpat na místa velice ohrožená. —Některé výšiey
byly obsazeny elitními oddíly ruskými, k nimž příbyly
dva zcela čerstvé plsky, zvané »žejeznými«. Proti těmto.
měl bojovati 91. pluk. Nočeím pochodem přes uherské
hranice dospěl výšiny 944 metrů vysoké. V noci 15. ú
nora na 12. setninu učinit Rusové prudký útok. Sethina
útočníky odrazita tak energicky, že 60 Rusů bylo pobito,
mnoho raněných a 233 nezraněných Rusů bylo zajato.
— Pak rozkázáno, aby bylo dobyto výšiny Stolly. kde
byli Rusové velice dobře opevuční. Tohoto úkolu se
podjal 3. prapor a 14. setnána 91. pluku a dva prapory plu
ku 72. dne 16. února. Výšiny bylo dobyto po boji velice
roztrpčeném téhož dme. V ténzž čame 2. prapor 91. plaka
dobyl velikého vítězství u průsmyku jablunkovského.
20. února došlo k ráznému útoku 3. a 4. praporu 91. plu
ku na Sivarun (922 m vys.), které bylo také dobyto.
Ale k nejtěžšímu boji došlo den nato o Solobinu. obsaze
nou od Rusů. Urputný boj se protáhl do noci; Rusové
měli značnější ztráty než našinci. Bitva zuřila po 8 hodin.
Naši vojáci brodili se po pás ve sněhu, ale postupovali
vytrvale krok za krokem za: velikého nepřátelského ohně.
Zvítězili; 500 Rusů bylo zajato a 3 strojní pušky ultaři
stěny. Mezi zajatci se nacházelo 5 důstojníků. Již se
zdál. že jest boj zcela skončen, ale pojednou Rusové
začali podnikati prudké boční útoky. Ačkoli raský nápor
byl stále meenější, 91. prak se netinu! s dobytého místa.
Naopak ukořistil ještě 3 strojní pušky a zajal další sku
piny Rosů. Nejlepším svědeotvím veňšké statečnosti toho
pluku jest ve'lká obětavost důstojnictva. Celá | řáéh
mrtvých a těžce raněných! — Velice těžce byl zraněn
též mladistvý poručík 91. pluku p. Ludvík Tittel, sym
hradeckého p. správce akciové společnosti Singer et
comp. Ačkoli nedávno opustili kadetní školu, přece pře
kvapil svou neobyčejnou udatností. Jeho osobní akci
podařilo se zajati 80 Rosů. Když se snažil zaskočiti od
dělení ruských strojních pušek, byl. zasypán hotovým
krupobitím střel, takže utrpěl několik těžkých zranění.
Byl obtížně přenesen do lazaretu v Karpatech pak umí
stěn v nemocnici v Losonci, nato v Budějovicích. Stále

Hradce, kde poblíž svých drahých již okřívá, těžká rá
na „na prsou již se zaceluje. Jest naděje, že osvědčená
péče hradeokých pp. lékařů vyhojí brzy pacienta tak,
že bude moci na čerstvém vzduchu přecházeti. Ježto
tento mladistvý hrdina pro svou skromnost a milou po
vahu byl zde obecně oblében, každý mu srdečně přeje,
aby se brzy zcela pozdravil. V bojích karpatských pobyl
přes deset neděl. — Zmíněné boje vyžadovaly překo
nání překážek. jež se zdály nezdolnými. V místech, kde
se kupil sníh na metr až dva metry vysoko, kde tehdy
panovaly mrazy velice třeskuté, jistě dokázalo naše voj
sko svými útoky velmi mnoho. :

Vojln! rakouští všech národností bojují bez výjimky
statečně a obětavě. Sama »Neue Frele Presse« dne 4.
t. m. uveřejnila výsledek svých poptávek u generálův a
jiných notabilit o rakouském vojsku. Sdělila, že generál
jizdy ši. Bohm-Ermolli odpověděl takto: »Od začátku
války až dodneška měl jsem ve střídavém složení pod



svým velitelstvím na severním bojišti skoro polovinu 0
perujících vojsk a to všech národností. Mohu tedy zajisté
podati všeobecný úsudek o duchu a výkonnosti našeho
vojska:a o podilu, který mají jednotlivé národnosti na ře
šení dosavad nám přidělených úloh. Úsudek může zníti

se obtíže, za nichž musilo dosud bojovati naše vojsko
proti dobře vedenému, tuhému, statečnému, početně sil
nějšknu a v některém směru lépe vyzbrojenému nepří
tel ten musí z nejhlubší duše přiznati mu naprostý ob
idiv. Jim: všem, bez výjimky! Aťsi náš voják náležel
kterékoliv národnosti, on dle své národní povahy vyko
nal vše, co mohl, aby vyplnil svoji povinnost vůči trůnu
a vlasti. Nechť se ňečiní rozdílů! Způsobllo by se tím tl

„duchu celé armády a monarchie. Duch společného smý
šlení a jednoty všech národů v hodině nebezpečí, který
maně projevuje se v naší branné síle, ukázal se již Ča
sto jako naše nejvyšší dobro.« — Toto vysvědčení nechť

„sí dobře zapamatují chrabří vojíni čeští a jiní stovanští,
nad nimiž se odvážili krčiti rameny lidé za zelenými

stolky, kteří žádné bitvy neviděli, ale chuti do kritiky
měli nadbytek. Voják český koná svoupovinnost řádně
a s plnou odevzdaností. Jestliže se dočítáme, jak stateč
ně armáda rakouská odráží útoky nepřítele početně sil
nějšího, pak takové naše úspěchy nelze vysvětliti jinak
než tím, že Slované rakouští bojují s největší zmužilostí.
Vždyť přece tvoří'v armádě většinu. Byly by tedy mož

ny úspěchy proti nepříteh dvakrát silnějšímu, kdyby
Slované naší říše plnili své povinnosti ledabyle?

Statečnost polního kuráta. Netoliko v lazaretech a
-na obvazištích. nýbrž i jinde osvědčili katoličtí duchov
ní velikou neohroženost. —Proto jich bylo také mnoho

„zraněno, zajato a někteří byli na poli válečném usmrce
ni. V minulých dnech udělil císař polňímu kurátoví Emi

„lu Boscarollimu duchovní záslužný kříž na stuze medaile
přo statečnost nošený a to proto, že duchovní v nejprud
čím boji u Velkopole od 9. do 12. září vydržel ve střelec

"kých zákopech. tu vojáky povzbuzuje, tu je zaopatřuje.
'Na konec sám Boscarolli byl kulí raněn.

Vdp. Fr. Ksap, c. a k. polní kurát a bisk. kons. rada
-z Terezína. přidělený v polní nemocnici č. 1/9. byl v u
znání statečného a obětí plného chování se před nepří

"teleim vyznamenán duchovním záslužým křížem 2. třídy
na věločervené stuze.

Udítení dovolených se strany civilních nemocnic
-mužstvu vojenskému péči jejich svěřenému není z důvo
„dů vojenských dovoleno.

Styk se zajatel, "Obecenstvu jest jakýkoliv druh
-stýku s válečnými zajatci jak v táborech, tak i při do
-pravě drahou přísně zakázán. Zákaz ten týká se též o
„slovování, podávání občerstvení a kuřiva — vyjma 0
všem ony výminečné případy, kdy o to příslušné vo

"jenšké velitelství zvláště požádá. Ježto v poslední době
staly se případy. že zajatci imternovaní ve zvláštních

-táborech uprchnou a po okolí se pofulují, žebrajíce a ob
-těžujíce obyvatelstvo, doporučuje se zvláštní opatrnost
vůši pudezřelým osobám a povinností každého jest na

-tákovouto osobu orgány bezpečnostní bez prodlení upo
-zorniti z zejména darováním peněz, potravin neb odě
-vu ji nepodporovati.

Sproštění starostů a radních Har. v letech 1873 až
1877 od domobranecké prohlkíky. Dle výnosu c. k. mi
nisterstva zemské obrany ze dne 24. února 1915 č. 3189
XIV. výše uvedení starostové obcí a obecní radní od do
mobranečké prohlídky a služby v domobraně sproštění
jsou, pákli se v obci nacházejí. To však pro ostatní čle
ny obecního výboru platností nemá. Domobranecké le
gitimace musí všsk pro naduvedené býti vyhotoveny a
v paziámce uvedeno, že zastává dotyčný místo starosty
něb "radniího.

Obětavá hedleství řehojaice. Velikou pozornost ši
-rákých kruhů vzbudila v době velice kritické abatyše
"kláštera ve Statňoukách, když se rozvinuly boje v 0
koli Bachně. Abatyše Kaz. Hilarie za nebezpečenství ne

„přátelského vpáda vypravila většinuspolusester na bez
:pečné místo, dle sama setvala k vůli ošetřování raně
ných. Zřídit v klášteře nemocnici.kde vojíny ošetřovala
«s :několika jinými jeptiškami. Jejt veliká borlivost ve
sslužbě humanity byla provázena vroucí vděčností čet
sných zraněných. Ale nepřítel se blížil. Ranční | řehol
rnice je ošetřující opustili klášter, rovněž též služebnic
tvo. Zůstala jen sama abatyše se dvěma řeholnicemí a

sstaršími služkami. Po raněných ubytoval: se místo nich
"takoučtí vojáci, A také o ty abatyše mateřsky se starala.
— Ale největší statečnost osvědčila teprve v době ru
"ského vpádu do vesriice. Odvolávajíc se na přísnost před
pisů klášterních a na kázeň řádu, nedovolita Rusům pře

"kročití klaustru a zabránila jim vstup do klástera. Vpu
stila jen raněné a členy komise, která konala prohlídku
v klášteře. Ale zato ihned otevřela klášter poděšenému

»domácinu obyvatělstvu, které v poplachu před nepříte
"lem prchajíc, s nemluvňaty a skrovným zachráněným
"majetkem nalezlo útulek v klášteře. Abatyše sama pak
ošetřovala zubožené starce a nemocné, pečovala o dít
"ky a poskytovala útěchu ubožákům. Beze strachu a ne
ohroženě chodila sama, provázena jen klášterní hospo
-dyní, do hospodářských budov klášterních, do stodol a
stájů a bránila majeték klášterní od poškození, a nemo

houc jinak, sama vlastní rukou hnala,krávy uprostřed
čet kozáků. kteří s podivením ustupovali před její hrdin

-nou neohrožeností. Tato její odvaha zachránila klášter
sod pohromy. Když všáléna klášter začaly padati granáty
a Život abatyše byl nebezpečně ohrožen, chtěla zůstati

-a musila býti prosbami svého okolí donucena. aby —
třeba s velkým odporem — opustila klášter. Odebrala
"je- všik do místa co možno klášteru nejbližšího,- do

Bochně, a to jen na krátkou dobu. Ale také tam odtud

pečovala o klášter, naléhala na odchod a neustále pomý
šlela na návrat do kláštera. Úmysl svůj také brzy vyko
nalaa nezadrželají aninebezpečnácestaánípřemlou
vání. Za několřk dní se tedy vrátila do kláštera. Ubí
rala se pu zlámaném mostě přes řeku, provázena vojá
ky rakouskými, kteří tehdy opět obsadili tento terén.
Jakmile přibyla do klástera, bylo první její starostí pro
vést nejnutnější opravy škod, způsobených bombardová
ním kláštera. Sotva byly nejpotřebnější restaurace pro
vedeny, odevzdala klášter znova raněným. Protože však
inajelek kláštera byl kozáky odcizen, nemohla už po
skytnout nemocným zaopatření; věnovala jim tedy ale
spoň ubytování, a dnes stojí abatyše s několika jeptiš

vatelka, složíc jim's velkou pečlivostí a dobrotivostí.
-- Poiské listy nazývají Kazimíru Hilarii »vzorem sta
tečné Po'kv= a předpovídají, že jméno její bude jasně
zářiti v pohnutých nynějších dějinách kláštera.

Našemu veledůstojnému duchovenstva
kru provádění »rací kostetňích vřele doporačujeme mladou českou

dílnu absol. c. k. stát, úkoly řezbářské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

Národohospodářská hlídka.
Velezrádní okredatelé armády. Pešťské

listy přinášejí podrobnosti o tom, jak nesvědo
mití dodavatelé okrádali armádu. Jmenují ředitele
Národních textilních továren Julia Riemera. Ten
skoupi) od několika velkoobchodníků všechno
sukno, jež měli na skladě, ať bylo dobré nebo
špatné, a potom je nabídl vojsku. Riemer byl
dokonale zasvěcen i do cizích dodavatelských

rejdů a vybíral z nich výpalné. Za to, aby jneprozradil, musili mu podvodní dodavatelé
odvádět po jedné koruně za každý metr sukna,
dodaného pro armádu. Zatčen byl také bohatý
velkoobchodník L. Neumann, který věnoval ja
kési šlechtičně Eugenii Borové nádherný dé
mantový šperk za sprostředkování. Zatčených
dodavatelů je tolik, že pešťekápolicie má pro
ně málo místa. —- »Pester Lloyde sděluje, že
dodavatel papírových bot, Samuel Ohorn, se

přiznal, že boty převzal od obchodníka Feuriohta; u tohoto bylo zabaveno 3000 párů papí
rové obuvi. Všichni zatčení chovali se u výslechu
docela nenuceně a jsou veselí. Pešťská policie
zatkla také z Drohobyče přistěhovalého obchod
níka M. Feuersteina. Dodal svého času ještě
v Drohobyči vojenské správě koně, za které
obdržel poukázku na 13.000 korun.

Lord Nathaniel Mayer Rotiischlid, jenž právě v Lon
dýně zemřel, právem zasloužňí si jména »nejbohatšt člo
věk anglický«. Byl vnukem Amschela Mayera Roth
schilda. jenž začal ve Frankfdrtě před sto lety jako chu
dý penězoměnec a z něhož války napoleonské učinily mi
Honáře, Londýnský Rothschild byl nejzámožnější z celé
rodiny: mět víc nežli jeho příbuzný v Paříži, ve Frank
furtě a ve Vídni. Nebožtík byl anglickým a rakouským
baronem, pánem na londýnské burse a králi Edvardovi
VII. půjčoval peníze. Lord Rosebery si vzal jeho dceru.

Tresty podvodných vojemských dodavatelů. Mini
sterstvo války oznámilo: »U zeměbraneckého divisního
soudu ve Vídni bylo zahájeno trestní řízení proti něko
lika zatčeným vojenským doďavatelům, kteří dodali prý
vojenské správě nepotřebné předměty výzbroje. V roz
hodujících kruzích jest odhodtání užíti nejostřejších pří
pustných prostředků proti oněm živlům, které v nyněj
ších výjimečných poměrech vidí jen vítanou příležitost
k nestoutlnému využitkování veřejných prostředků a k
bezohledtiému obohacování sé a beze všeho ohledu na
následky. které z toho vzejdou armádě a státu, vydávají
v šano zdraví a životy našich vojínů v cynigké nesvě
domitosti. Proti oněm dodávatetům bude zahájeno vy
šetřování pro zločin proti válečné moci státu dle $ 327.
vojenského tréstního zákona, který hrozí v jistých kva
IHikovan“ch případech smril provazem. jinak těžkým
žatářem ná 10 až 20 roků.«

Praktikant
přijme Drožstevní knihkůpečtví a iakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum. — Bližší tamtéž.

Cirkevní věstník.Grkov
Pořad kanonické generální visitace. u dílesí sv. bíř

mování v roce 1915. |. Vikariát Ledečský: V dubnu: 10.
Čestín 11. Zbraslavice, 12. Petrovice, 13. Bohdaneč, 14.
Zruč. 15. Pertoltice, 16. a 18. Soutice, 17. Kácov, 19.,
20:, 23. Ledeč. 21. Chřenovice. 22. Číhošť, 24. Smrdov,
25., 2. Světlá n. Sáz. — II: Vikariát Dolnokralovický:
V dubnu: 27., 28., 30. Dolní Kralovice, 29. Zahrádka. V

květpu: 1. Hněvkovice, 2. Křivsoudov, 3., 7. Čechtice,
4. Keblov, 5. Borovnice, 6. Pravonín, 8. Zhoř. 9. Lukavec.
10. Viklantice, 11. Křešín, 12. Košetice. — III. Vikariát

Lipnický: V květnu: 13.. 14. Želiv, 15. Vojislavice, 16.
Senožaty, 17. Jiřice, 18. Mladé Bříště, 19. Kaliště. V červ
nů: 6., 7. Lipnice, 8“ Krásná Hora. 9. Skála, 10., 11. He
ralec, 12. Ousobí, 13.—15. Humpolec, 16., 18. Větrný Je

níkov, 17. Dušejov, 19. Branišov, 20. Německá Vyskytná.

Zprávy dlecesal. Jmenování jsou pp.: AloisDu
dek, fárář v Damnfkově,správcem vikarlátu Lanškroua
ského, Josef Kovář, farář ve Vlčicích, sekretářem víka
rlátním. Vojtěch Jelínek, děkan vSadské, bisk. notářem,
Ant Mikan, Th. dr. Candid., kaplan v Brandýse n Orl.,
obdržel farní synodalie, Fr. Wolf, farář v Kostelní Lho
tě, Václav Šťastný, farář ve Velmi, Jos. Pátek, farář v
Libici, Ant, Audrlický, kaplan v Sadské, obdrželi ordina
riátní uznání, Fr. Jelínek, kaplan v Kostelci n. Orl., u
znání bisk. konsistoře.— Ustanovení jsou pp.: Jan
Zirm, farář v Třebovici, za děkana v Lanškrouně, Váci.
Falta koop. v Dobrém, za prozat. kaplana do Č. Skalice,
Jos. Navrátil, kaplan v Nebovidech, za administr. in spi
rit. do Sudějova, Fr. Pospíšil, farář n. odp., za fundatistu
ve Vilímově, Fr. Bílek, admin., za kaplana v Lanškrouně,
Alois Lorenz, kaplan v Lanškrouně, za admin. do Třebo
vice. řerd. Jehhička, farář ve Staršově, obdržel propuš
tění do Litoměřické diecése na faru Býčkovickou. —
Na odpočinek vstoupil p. Stanislav Červ, os. děkan,
b. notář, farář v Nových Dvorech. —-V Pánu zesnuli
pp.: Jan Kašpar, (V Vuln.), b. notář, farář n. odp. ve
Dřítči, zemřel 9. března (nar. 1845, vysv. 1871), Jos. Hlav

sa (V Vuln.), farář chomutický, c. a k. polní kurát, ze
mřel 17. března (nar. 1860,vysv. 1883).— Uprázdně
ná místa: Nové Dvory, fara patron. hr. Ouido Thun
Hohenstein, od 1. března, Chomutice, fara patron. Marie
bar. z Liebigů, od 26. března, Třebovice, fara patron.
kniž. Liechtensteina, od 1. dubna, Staršov (u Poličky),
fara putron. Jeho c. a k. Apoštol. Veličenstva, od 1. dubna.

Zpověď vojínů. Ve dnech svatopostních k společné
sv. zpovědi přistoupilo v Hradci Králové 3798 vojínů.
Počet to zajisté imposantní. Všech vojínů v těch dnech
bylo v Hradci na 5600, mezi nimi mnoho jinověrcův a
těch. kteři přijali sv. svátosti již před narukováním. Bylo
dojeno, jak zbožně vykonávali vojíni své pobožnosti.

Velikonoční svátky s tklivou svojí poesil Božího hro

bu a radostnou náladou vzkříšení uplynuly ve dnech
probouzejícího se již jara. Slavnou mši sv. na Zelený
čtvrtek a Boží hod, všecky pak dojemné obřady svatého
týdne vykonal J. E. nejdp. biskup za četné asistence a
velkého množství věřícího lidu, který právě v těchto

dnech hojně přistupovař k velikonočnímu sv. přijímání.
Slavnost vzkříšení konala se za pěkné pohody o 5. hod.
z Božího hrobu u sv. Klimenta po náměstí do kathedrály,
kdež bohoslužby ukončeny sv. požehnáním. Slavnosti,
již konal nejdp. biskup, súčastnila se c. a k. posádka s
hudbou. zástupcové všech úřadů a přečetní věřící z
města i okolí. — Vzkříšení v kostele Panny Marie bylo
o 7. hodině. Průvod s Nejsv. svátostí vedl vsdp. dr. Jan
Soukup, kap. děkan, za četné asistence, čestné vojenské
stráže a hojné účasti místních notabilit a všeho lidu. —
Po celý svatý týden a zvláště o dnech Božího hrobu by
ly kostely četně navštěvovány. Mnozí zajisté čerpali tam
útěchu v dobách nyní tak vážných. — Posvátná hudba
po celý pašijový týden a zvláště o Božím hodě, kdy mši
od Greitha doprovázela vojenská hudba, byla důstojná.

fy sice odpadlo, ale pí B. Kořínková zapěla je o druhý
svátek s průvodem varhan. Skladba ta jest velmi vděč
ná. nesoucí se náladou velikonočního allefujá.

Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci
Králové doporučujeme čo nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při kážeů příležitosti svůj vlastní podmik.

km] ja" 92Zprávy
úlethík i rájů.

Schůze městské rady dne 7. dubna. Vzáty byly,ná
vědom; cirkulář zemské správní komise ohledně žádosti

za sproštění od služby dómobraněcké a dopisec. k, dkr.
hejtmanství v Hradci Králové o udělovánípodpor obcím
k odstraňování nezaměstnanosů. — Jeďnotědiv.. ochotni
ků -Klicpera bylo paopůjčenoměstské divádloná deň
M. a 25. dubna k předstávením, léž dávatl se budou na
oslavu 30letého otevření Klicperova divala. — Zároveň
se iněsiská rada usnsla, že k žádosti(dráty »Klícběrá«

převezme protektorát těcínojubllciních př sdstavení. —
S c. k. okr, soudem v HradciKrálové se sdělí, že přilí

rá se odkůz zéstíité pl Marie PětHčkové, máj. domu,
500 K pro chrtlé v Hradci Králové. — Přijátá bylá ofer
ta Ústřethí kanceláře přo prodej hlthěňého zboží v Pra
ze na kameninové roury pro kamalisiiči v Rožberské till
ci. — Dáno bylo povoléní p. J. Jellnkovi k přestavbě

dvorního křídla při domě čp. 160. — Schválény býly růz
né objednávky, lesní a týdědní konsignace.

Úprava rozalikií ctilábových Měškáv Hraděl Krát
Dle nařízení c. k. okr. bejtmanství V Hradci Králové ato

ženo bylo malftelům domů provéšti seznam potřeby,
převzetí a rozdflení lístků mezi domácnosti svého domu.

to pátek do každého domu domovní seznam k rukám
majitele domu nebo jeho zástupce. Tyto domovní sezna
my má týž majitel domu vyplnit ve sloupcích 2.—6.;
při udání počtu osob ve sloupci 5. a počtu chlebových
lístků ve sloupci 6. budiž vždy také přednosta domácno
sti spolu počítán. Do sloupce 5. zanesen býti má počet
všech členů domácnosti bez rozdílu stáří. tudíž také +
děti, dále služební personál, podnájemníci. nocleháři, vů
bec všecky osoby, které v domácnosti bydil, třeba by
se v ni nestravovaly. Tyto domovní výkazy majitelem
domu (zástupcem) aneb přednosty domácností vyplněné
opatři majitel domu vlastnoručním podpisem a odevzdá
příslušné chlebové komlsí doleji uvědené. Domovní vý



kazy budou dodány majitelům doinů ve 2 exemplářích.
Obu exempláře musí býti vypiněny. Jeden exemplář o
devzdá majitel domu (zástupce) chlebové komisí pří pře

límání chlebových lístků a potvrdí. v tomto exempláři
podpisem příjem těchto lístků. Druhý exemplář ponechá
sl majitel domu (zástupce) u sebe a vydané přednostům
domácnosti chlebové lístky dá sí v tomto druhém exem

pláři od přednostů domácností potvrditi Tento druhý
exemplář majřtel domu (zástupce) uschová a po uplynutí
1. týdne chlebové komisi vrátí. Současně s domovními

zásob dne 11. dubna 1915 v každé domácností se naléza
jicích. Toto prohlášení dodají majitelé domů svým před
nostům dornácnosti, kteří-jsou povinní je správně vy
plniti, vlastnoručně podepsati a majitelům domů navrá
til. Takto vyplněné domovní výkazy t přihlášky o zá
sobách mají majitelé domů (zástupci) v pátek dne 9. dub
na, nejdéle pak v sobotu 10. dubna do 12. hod. dopol.
ocevzdati příslušné komisl v níže zmíněných úřadov
nách, aby rozdílení výkazů spotřeby chleba a mouky
mohlo býti tuto sobotu o 2. hod. započato. Hradec Krá
lové za tímto účelem rozdělen jest ve 3 okrsky: 1. okr
sek, jenž má úřední mísinost v obecní zastavárně, zahr
nuje celé vnitřní hoření staré město, vyjímaje Malé ná
městí, počínaje čp. 16. — 2. okrsek má úřední místnost
v obecním podacím protokole v. radnici v přízemí a za
krnuje Malé náměstí od čp. 16 počínaje, Posplšilovu
třídu s ústícími do ní u'icemi. Komenského ttidu, Žerotí

novu uiicí, Žižkovo náměstí s ulicemi do něho ústíctmi a
vily u Orlice. — 3. okrsek má úřední místnost ve velkém
kiosku u mostu přes Labe a zahrnuje obě strany Jifíko
Vy us; Gu pivovaru k novým kasárnám s ulicemi k La
bi do ni ústicími, Eliščino nábřeží a celou část města na
pravém -břehu Labe. Úřední "hodiny stanoveny byly v
těchto úřadovnách pro týden od 11. do 17. dubna včetně
prozatím pro všední dni od 2.—7. hod. odpol. a v neděli
od 8.--12. hod. dopol. Pro další týdny budou podle na
bytých zkušeností eventueině stanoveny hodiny jiné. V
sobotu dne 10. a v neděli 11. dubna budou majitelům do
mů (zmocněncům) pro domácnosti v jejich domech bydlí

a sice pro tyto 2 dny výkazy malé, znějící na 1365 €
chleba nebo 975 g mouky pro osobu. Domácnosti, o kte
rých se zjistí dle přihlášky o zásobách, že jejich zásoby
obnášejí méně než 2 kg na 1 osobu, Dudou míti nárok na
vydání t. zv. doplňovacího výkazu o spotřebě chleba a
mouky na dalších 595 g chleba nebo 425 g mouky pro

„ osobu a týden od 11—17. dubna. Tyto doplňovací chle
bové lístky budou v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pá

. tek a v sobotu, tedy od 12.—17.dubna Inkl. vydávány v

úřadovnách nahoře uvedených nikoliv majitelům domů.
nýbrž přednostům domácností. — Pro hotely a hostince
budou u příslušných komisí výdávány chlebové lístky
denně. Chlebové lístky, kterých nebylo v uplynulém
týdnu použito, musí býti vlastníkem domu (zástupcem)
chlebové komisi vráceny. Vydávání chlebových lístků
osobám, které se později do města přistěhovaly, stane
se příslušnou komisí na průkaz přihlašovacího lístku po
licejního úřadu. — Pekaři, obchodníci moukou a hostinští
jsou povinní dnem 11. dubna počínaje vydávati chléb a
mlýnské výrobky pouze na předložení chlebových líst
ků, úřední pečetí opatřených, od nichž odeberou při kou
pi zákazníkovi současně ústřižky, znějící na dotyčnou
váhu. Tito živnostníci jsou povinní uschovávati tyto ú
střižky pečlivě seskupené dle různých výtisků, zdali
znějí na mouku a chléb nebo pouze na chléb; vždy v ne
ději musí ústřižky minulých 7 dnů (neděle až včetně so
bota), rozdělené dle různých výtisků, spočísti, vložiti do
listovní obálky a vypiniti, co na ní jest vytištěno. Tuto
obálku i s úptřičky „pečlivě zalepenon. jesť“fiejdéle v
pondělí odevzdati příslušné komisi v úředních hodinách
přímo aneb poštou. — Obyvatelstvo se výslovně upozor
ňuje. že chlebové lístky sloužití mají pouze k úpravě a

za tim účelem,-aby spotřeba jejich nepřekročila přede

psané množství. Rozumí se tudiž samo sebou, že obe
censtvo obdrží od pekařů a obchodníků moukou mouku

nostníci zásoby mají a proti hotovému zaplacení za sou
časného předložení chlebového stku. — Opatření pro
další týden budou včas oznámena.

»Skryté štšsti« v Klicperově divadle. Zásluhou di
vadelní jednoty »Tyl« dostal se zase jednou po delší
době cenný divadelní kus Sudermannův na naši scénu.
Provedení hry zaslouží veškerého uznání, oč v přední
řadě má největší zásluhu milý host, pí Štursová-Blažko
vá, jejíž umělecké výkony jsou našemu obecenstvu již
známy z jiných pohostinských her. Také tento večer ve
»Skrytém štěstí« může slovutná umělkyně čítati k nej
lepším svým úspěchům, neboť podala závažnou svou roli
Filšky s vyhraněnou noblesou. K uměleckým výkonům
pl Štursové-Blažkové řadily se ladně zdařilé výkony p.
Paula a p. Dvořáka. Velmi dobrými byli ve svých rolích
pp. Huňáček a Soudil. V rámci svižně sehraného drama
tu dobře se uplatnily dámy pí Paulová, si. Pecoldová a
sl. Švarcová. | Obecenstvo četně shromážděné vděčně
přijalo zdařilé provedení cenné hry a milerádo přispělo
k dobročinnému časovému účeln divadelního předsta
vení.

Sensační odhalení vybájemo, Pražský německý list
»Pr. T.« přinesl sensační zprávu, že nedávno v Kukle
nách zemřelý dělník Weber před svou smrtí se přiznal
kvražděna obchodníkoviIppenovi.Zprávatato je však
waprosio vymyšlená, protože, jak jsme se na povolaném
místě dosvěděl nevčinií zemřelý Weber žádného do

maačelskýalatek-a proto bylzvánobecnístarosta nebo

jeho zástupce k loži umírajícího jako svědek oddavek.
Podivnou náhodou nebylo lze ani za dlouhou dobu vy
pátrati pobyt starostův a toto pátrání po kvalifikovaném
svědku podnítHo asi fantasik řidu k domněnce, že Weber
chce se přiznati k něčemu závažnému. Před 2 lety totiž
zmizel náhle Ippen a byl nalezen v řece u Doudleb.
Při vyšetřování byl také vyslýchán Weber, protože
skládal o sobotním trhu v Hradci Králové obchodníkům
pytle a také s Ippenem se stýkal. Z podezření vraždy byl
však Weber očištěn, když se shledalo, že Ippen spáchal
sebevraždu, uvázav si vlastní svůj pytel s těžkým ka
mením na záda. Je to skutečně lehkomyslnost, když se
zemřelému chuďasoví přičítají tak těžké viny bezdů
vodně!

Ze záložní nemocnice v měšťanské škole v Hradci
Králové. Mile jsme bylt překvapení a velmi dojatl dár
ky, jichž se nám od šlechetných a obětavých dam hra
deckých dostalo zvláště v tyto svátky, kdy nás svojí
štědrostí tak obmyslily darováním bohaté pomlázky a
1. v. Vzdáváme jim touto cestou výraz své vděčnosti.
Nejprve děkujeme sl. M. Neubertové a pí Baťkové, choti
medic. rady a zdejšího lékaře, které společně při odjíž
dění každého transportu uzdravených vojínů ke svým
plukům tyto obdarovaly množstvím cigaret. salámem,

pí Hubáčkové, chott lékárníka, pí Steinfeldové, choti
dvorního rady, pí tajemníkové Bomečkové a pí Tiché za da
rování toliha vajec, vánoček, čaje atd., čímž se nám tyto
svátky staly tak radostným? a příjemnými. Kéž dobroti
vý Bůh jesi jim štědrým odplatitelem za to, co pro nás
nemocné vojíny v této pohnuté, těžké době válečné u
činily. Naše jáska s vděčností bude jim věnována vždy,
ať jsme kdekoliv; vždy rádi | v míru vzpominati budeme
na to krásně město a lidumilné, šlechetné skutky jeho
obyvatel. A na konec jest nám vzdáti povinné díky své
osetřovatelce ctih. sestřičce Věnceslavě za veškerou. její
námalu a péči, kterou nám od počátku až do dnešní do
by věnovala měrou neztenčenou docela i při vlastní
chorobě a která nám je všem bez rozdílu vždy pečlivou
matkou. Ji může zajisté mnoho vojínů děkovati, že ze

nezapomeneme na své dobrodince ani na obětavou svoji
ošetřovatelku. Vzdáváme jim všem ještě jednou svůj

nejhlubší a nejsrdečnější. dík. — Vděční vojíní v měšťan
ské škole.

Diky vojínů v záložní nemocnici v měšťadské škole
v Hradci králové. My nemocní vojíni vzáložní této ne
mocnici při odchodu našeho vrchního lékaře z téže ne
mocnice p. medic. rady dra Baťka vyslovujeme mu po
vinné díky za všechnu jeho neúnavnou péči, kterou nám
po plných 6 měsíců věnoval. Jsme naplnění vděčností za
jeho svědomité léčení a jeho veliké lékařské vědomosti,
jimiž každému těžce nemocnému vojínu velice k uzdra
vení příspěi. Důkazem toho jest fakt, že ze 720 vojínů
těžce nemocných zemřelo jen 1 procento, což významně

svědčí o jeho pečlivém léčení. Vždy a všude budeme
vzpominati tak obětavého lékaře, který ami svého zdraví
nešetřil, jen aby svým těžce nemocným pacientům zdra
ví v brzké době vrátil, začež mu vždy vděční zůstane
me. Kéž jej Bůh ještě dlouho ve zdraví zachová! —
Vděční vojíní.

Jmenování. Pan Fr. Souček, majitel závodu elektro
technického, jmenován stálým soudním znalcem z oboru
elektrotechnického pro obvod c. k. kraj. soudu v Hradci
Králové.

Seznam ces na týdenním trbu v král. věnném městě
Hradci Králové dne 3. dubna 1915. 1 hl: hrachu K 80
až 100, čočky K 100—120. jahel K 90—100, krup K 60
až 100, brambor K 9—12,máku K 70—80,něného semene
K 52—55, 1 a: žitných otrub K*32, pšeničných otrub K
30—31, 1 kg: másla čerstvého K 4—4.50, sádla vepřo
vého K 4—4.0, tvarohu K 0.56—0.68, I vejce 0.10—0.12,
1- hlávka zelí 0.20—0.30, 1 kopa kapusty K 6—, 1 hl

cibule K 28.—,1 kopa drobné zeleniny K 1—2, 1pytel
mrkve K 6— 1 hl jablek K 30.—.

Na týdenní trh v Hradci Králové dne 3. dubna 1915
bylo přivezeno: hl: vikve 30.25, hrachu 1.50, jetelového
semene 52.50, Iněného semene 34. máku 0.75, zelí 30 hlá
vek, kapusty 5 kop, cibule 10 hl, drobné zeleniny 50 kop,
mrkve 10 pytlů, brambor 153 hl, jablek 4.5 hl, podsvin
čat 82 kusů a kůzlat 165 kusů.

Pozor na.stlnáční řád! Oznamuje: se, to Přestupky
budon nyáí trestány se vší přísností. V sáničním řádu z
15. června 1866 jsou „tato ustanovení: Povozy mají se
vyhýbati vlevo a jezditi vpravo. Jede-li povoz aneb set
ká-li se s jiným, má bez meškání volnou jízdu zaříditi.
Saně při setkání vyhýbají se vpravo. Při jízdě nemá se
vozka od svého povozu vzdálit. Při jízdě s vrchu dolů
budiž brzděno; vozka musí při jízdě s vrchu dolů podle
vozu jíti, když povoz řídí pouze opratí. Není-li zapřaže
no. nesmí býti povozy ponechány na silnici a jen v pří
padě nezbytí následkem nehody smí býti povoz na sh
nici ponechán pod dohledem a je-li to v noci, musí býti
povoz opatřen světlem. Před hostinci smí býti povoz jen
tehdy ponechán, když není to v jízdní dráze a mimo to
v noci musí býti ještě nutným světlem opatřen. Za tma
vé nocí musí býti každý povoz, tedy i kola, opatřen ho
šísí lucernou, která tak umístěna budiž, aby byla z dál
ky viditelnou. Dle stiničního řádu z 21. června 1886 jest
zapovězeno, aby kočí na voze spal. “

Zivnosteuská banka filiálka v Hraáci Králové. Dne
11. dubna 1915 o 10. hodině dopolední konat) se bude ve
dvoraně paláce Živnostenské banky v Praze na Příkopě
č. 30 47. řádné valné shromáždění akcionářů Živnosten
ské banky v Praze, ku kterémuž se tímto P. T, akcionáři
khlasování oprávněnízvou. Program: 1. Zprávavýroční
aúčetní.2.Zprávarevisorůúčtů.3.Návrhsprávnírady
.

.

na rozdělení čistého zisku. 4. Návrh na změnu stanov

($ 53, 75 a 77.) 5. Volby do správní rady. 6. Volby do
výboru revidujícího. V rozvahu a účet ztráty a zisky
mohou páni akclonáři nahléďdnouti v místnostech baaky.
ČI. 12. stanov zní: Ve valném shromáždění oprávněn jest
hlasovati, kdo má nejméně 20 akcií na jméno jeho znějí
cích a dne 31. prosince předešléhorokuv knihách akcij
ních co jeho majetek zapsaných. Kdo má více akcií, na
bývá nad to každými 20 akciemi o hlas více, Akcie po
třebné k vykonání práva hlasovacího mají 8 dní před
sejítím se valné hromady i s kupony k výplatě nedospě-—
lými složeny býti u pokladny správní radou vykázané.

Pro osleplé a raašaé vojiny, sirotky, polní oltář,
mrzáky a nezaměstnané katol. dělnictvo dobrotivě dále
zaslali: Vdp. AL. Štěpina, c. k. prof. v Poličce 5 K, dp.
Vítězslav Vlach, administrátor Zbislav 16 K, p. F. Vtípil
Ondřejtice 2 K, p. Matěj Šebík z Ouběníc a vdp. A. K..
farář, baráčník z Višňové 100 K. Expeditorky »Štítu« 2
K, Al. Uma, Parník 3.60 K, vdp. F. Opřátko, Míčov 5 K.
K. Somrová, Turnov 1 K, A. Rudolfová z Mladé Bolesla-.
vě 6 K, Anna Langrová, Lázně Bělohrad 5.60 K. — O
další milodary pro všecky účely dobročinné prosí Zem

ský Svaz katol. Orla v Hradci Králové.
Ještě nezhynulí všichni účastníci »baterie mrtvých:

Noviny sdělují, že zemře! právě v Berouně obecní mad
strážník J. Wiehl, který se zachránit jen s několika dru
hy při potření obětavé baterie r. 1866 na Chlumu. Praví
se inylně, že to jest poslední účastník oné baterie. V
Hradci žije dosud jiný člen téže baterie, p. Fr. Horák,
c. k. přednosta soudní kanceláře v. v.

Hlinsko. (Nad čerstvým rovem Františka Fialy.) Je
ště se v našem městě mluvito o úmrtí upřímného vla
stence a dobrého pěvce p. Jana Sládka a o předčas
ném skonu věhlasného lékaře p. MUDra Karla Sekery —
a již. zase na Bílou sobotu (3. dubna) odpoledne rozná
šela se po městě truchlivá novina, že stříbrošedý kmet
p. Fr. Fiala u věku 81 roků odebral se na věčnost. —
Smutná tato zpráva rozlétla se rychle po celém okolí a
způsobila všude veliké vzrušení. Bylť zesnulý pro svou
dovednost. šlechetmnoustaročeskou povahu, poctivou mysl
a konání dobrých skutků všestranně ctěn a milován. Za
hlubokých dojmů a bolestného zármutku konány v domě
smutku přípravy k pohrobení zesnulého, který svým šle
chetným životem zbudoval si v srdcích lidu na Hlinecku
trvalý nomník. V pondělí velikonoční scházely se odpo
ledne ze všech stran k domu smutku zástupy lidu růz
ných vrstev, aby vyprovodiy ctihodného kmeta na. po
slední jeho pouti. A když se dostaviio velebné duchoven
stvo, přikročeno k výkonům pohřbu. Tk'ivý smuteční
sbor »Kynul Pán« (slova od Štyrského, nápěv od Fr.
Sekery) zapěl s pietou pěvecký odbor Sokola a Čtenář
ské besedy, načež následovaly církevní obřady. Po vy
konání těchto seřadil se malebný průvod, načež nastou
pena cesta k poli míru. Cestou pěli pěvci dojímavé žal
my, jichžto. vážný ohlas rozléhal se daleko po městě.
Průvod zahájil hasičský sbor, za kterým kráčela živno
stenská společenstva, za niměbrali se pěvci. členové di
vadelního spolku Pokroku, Řemeslnická beseda a spolek
literáků, jeden to z nejstarších spolků na Chrudimsku
(založen r. 1756 krupařem Lukášem Vodou). Skvostně
ověnčenou rakev následovali synové, dcera. snacha.
vnuci a příbazaí zemřelého, městská rada, členové 0
kresního zastupitelstva, učitelé, státní, poštovní a želez
niční úředníci s městskou inteligencí. Nepřehledné množ
ství občanstva uzavíralo 'imposantní průvod. Kondukt
vedl vdp. farář Jan Habat s vlp. kaplanem Aug. Joná
šem a dp. Ant. Vobejdou, někdejším kaplanem hlineckým,
který nyní působí v Cerekvicích. Posledně jmenovaný
byl při své účasti na pohřbu oď hlineckých občanů sym
paticky vítán a zdraven. V chrámu Páně zapělizpěváci
případný sbor, načež po výkropu mrtvoly ujal se řeči
vdp. farář Habal, který slovy srdečnými vylíčil život a
působení zvěčnělého jako snaživého stavitele, starostli
vého otce a upřímného katotka. U hrobu zapěli opět
pěvci dolemný sbor »Odpočívej v tichém lůnu« (slova od
J. K. Tyla, nápěv od Fr. Sekery, zvěčnělého ředitele
kanceláře okresního výboru v Hlinsku), načež po odby
tých církevních obřadech spuštěna rakev do chladného

hrobu. A tak pochován byl innž, jemuž vždy čestná budiž pamět! —č—
200teté jubileemt v Malých Svatožovicích. Třetí ju

bilejní pobožnost konal P. Fr. Vídenský; dějepisně odů
vodnil úctu Marlánskou; povzbudil plný chrám poslu
chačů k důvěře v přímluvu Panny Marle. — Pobožnost
čtvrtá ustanovena na 18. dubna. Sobotou 24. dubna začtná
slavnostní jubilejní týden v poutním chrámu Malosvato
ňovickém. V sobotu odpoledne v 6 hod. bude průvod k
Mariánské studnici sedmipramenité za účasti okolního
dochovenstva. V neděli 25. dubna pan víkář Náchodské
ho vlkariátu vykoná slavné služby Boží za veškero vi
karlátní kněžstvo. Po cetý týden bude denně s večerem
konáno slavné požehnání s kázáním: známí kazatelé u
volili se slavnosti naší významm a lesku dodati. — Cir
kevně schválenámodřitbak sedmiradostné Rodič
ce Boží, umělecké pohlednice, též obrazy Svatoňovické
za rámy do katolických příbytků (fr. Pantaleon-Benedik.
tin z Emaus) vydala svým nákladem duchovní správa
poutního kostela.U ŘřA 77P

:Různé zprávy.
Kdy mastane v portugalské ropablice opraváu klid?

Zednářská vláda přískakuje po dokumentovaných zprá
vách o demonstracích a krvavých scénách s drzon pro
Ihaností s ujišťováním, že tam »pamuje klid«. Tato fráno
volnomyšlenkářská už jest pověstná. Ovšem ty šalářo



vané tisice občanů řádných klid zachovávají, protože
jsou k němu přimuceny vlhkými podzemními žaláři. Ale
těžko šídlo v pytit utajiti, těžko malovat straky na vrbě
v zemi, kde burácí odpor tolik hromadný! Důkazem
velikého vření utlačovaného obyvatelstva jsou nejno
vější zprávy. Dne 30. března oznámil z Madridu »Lyon
Republicaine«: Z Portugal sem došlé zprávy líčí tamější
situaci jako velmi vážnou. S presidentem republiky bylo
zahájeno řízení pro jeho zasahování do práv parlamentu.
Monarchistický tisk ujišťuje, že četné tajné společnosti
zosnovaly spiknutí proti vládě. Listy mluví veřejně o re
voluci. která vypukne. až bude nejméně očekávána. V
Lisaboně a Portu konají prý karbonáři noční schůzky,
jichž se účastní četní poddůstojníci. Rozechvění a nespo

obcích jest nedostatek mouky. Sedláci raději nezdělávají
půdu, než by státu platiti vysoké daně. — Den nato (31.
března) oznamoval tisk pařížský z Portugalska: »Situ
ace je velmi vážná. Fajné společnosti v Lisaboně a
Portu v nočních schůzích připravují spiknutí proti vlá
dě. Monarchistické listy píší docela bez obalu o nastá
vající revoluci. Všeobecný nedostatek potravin situací
jen ještě zhoršuje.. — Dne 5. dubna Časopis ze spojenec
ké říše, anglický »Times«, sdělil z Lisabonu: »Dne 2.
r. m. udály se v Coimbře za průvodu o Velkém pátku
nepokoje. Příčinou byly urážlivé výkřiky skupiny vůd
ců demokratických, kteří se sešli v lékárně. Bylo z obou
stran vystřeleno. Se střechy lékárny byly házeny pumy,
jimiž bylo pět osob raněno. Zástúp zničíl obchodní míst
nost i byt Jékárníkův.«

Pepa Bartoň u Jeho Eminence. Jeho Eminence ndp.
kardinál Skrbenský, kníže-arcibiskup. slyšel již několi
kráte malého Bartoně na koncertech a setrval zejména
při posledním velkém dobročinném koncertě v Represen
tačním domě až do konce. Tehdy projevil Jeho Eminence
přání, poznati zajímavého mladistvého umělce z blízka.
Pepa Bartoň byt pozván do arcibiskupské | residence,
kde byl Jeho Eminencí neobyčejně blahosklonně přijat.
Jeho Eminenci zajímalo, že malý Pepa při svém umění
tak znamenitě vypadá a dal si vyprávěti o jeho životě,
o rodičích, o celodenním zaměstnání. o hračkách a které
z nich Pepu nejvíce baví atd. Dlouho rozmlouval Jeho
Eminence s mladým houslistou a obdaroval ho na konec
skvostnou soškou sv. Josefa, patrona Bartoňova, a mod
litební knížkou s vlastnoručním podpisem Jeho Emi
nence -- byloť to právě v den sv. Josefa, o svátku Pe
pově. Když Bartoň vyprávěl, že nejbližší umělecká ce
sta. jakmile poměry dovolí, ho povede do Italie, vyslovil
Jeho Eminence přání, aby se ještě před cestou přihlásil,
že ho doporučí Jeho Svatosti do Říma. Pepa Bartoň od
cházel šťasten vyznamenáním, jež mu prokázal Jeho
Pminence dlouhým slyšením i dary.

Z Českoulovanské záložny v Praze. Za měsíc březen
1915 bylo od vklaďatehů uloženo: K 44.184.02,od vklada
tetů vybráno: K 30.319.19, zůstatek vkladů k 31. březnu
1915 činí: K 1,'049.157.30, tudiž proti předešlému měsíci

více o K 13.864.83.
Všelicos. Spolek »Květinová Pešť«, jenž každoročně

vypisoval ceny za nejkrásnější výzdobu oken, bude letos
udileci ceny těm, kdož vypěstují na svých zahradách
nejvíce zeleniny. — Spojené rakouské sklárny zvyšují

ceny svých výrobků o 10 procent. —Panovník v „fistu
ministru vyučování dru Hussarkovi zaslaném si přeje,
aby na pamět apoštolského působení lineckého biskupa
dra Hittmaiera zřízen byl v linecké kathedrále důstojný
památník. — Nová polská škola zřízena byla právě v
Rychnově n. Kn.; školu navštěvuje asi 40 dětí uprchlíků
z Haliče a Bukoviny. — Kruppovy závody usnesly se
přijati do práce všechno své dělnictvo, které bylo vě
válce raněno nebo onemocnělo a stalo se neschopno k
službě vojenské. — Stoleté narozeniny Bismarkovy osla
veny byly po celém Německu četnými slavnostmi. —

Jůn zásobovacím. — V Porýnsku žádá vláda na školních
správách, aby stále a svědomitě působily v oboru ja
zykové očisty vylučováním cizích slov a obratů. Školní
mládež má se také při hrách i doma vystříhati cizích
slov. -- Nástupce trůnu arcivévoda František Karel ď
Este da! svolení, aby v Modenském parku ve IV. okrese
vídeňském pěstována byla letos zelenina i na všech kvě
tinových záhonech. — Dle sdělení hr. Tiszy jest zdra
votní stav mocnářův ten nejlepší. — | trestanci budou
míti v Rakousku od 1. dubna nový jídelní listek.

Nový Ilst pro lsraelity. V sobotu počal v Praze vy
cházeti nový list pro polské uprchlíky. Jmenuje se
»Prager jidische Zeitung« a je tisknut dvojiazyčně, ve
spisovné i v židovsko-žargonové němělně. Vychází pro
zatím třikrát měsíčně.

Nový dodávkový skandál ve. Francii. V Paříži vy
volává velkou sensaci zatčení člena obchodní francouz
ské společnosti. která dodávala vojsku asi za 600.000
franků mořských ryb. Do záležitosti, která jako by z
oka vypadla podvodnické aféře Desclauxově, jsou za
pletení i dva poslanci.OAO M

K 200leté památce Malých
Svatoňovic r. 1915.
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Y místě Slavětíně na panství adersbašském ležel
mnobo roků mrž pakóstaicí sklíčený, sotva se mohl
hnouti, podepíral se o berky; několikrát viděl ve snách
obraz P. Mariená třešňovém stromě nad sedmipramení
tou studánkou a vnitřní hlas ho nabádal: »+Dejse tam

donést, modli se,onsvl e tou vodou, plině ze stadněpijl« Bylo-mu řečeno, kde se taková studánka nalézá.

Dal se tam — do nynější Stadánky — donést, modlil se,
vzýval P. Maril o přímluvu, pil, umýval se a skutečně se
uzdravil. Zanechalberly a vozík,na němž bylsam do
praven,u pramenevodynaznamenívděčnostikBolu.
Uzdravení toto bylo zkoumáno, věrohodnými svědky
stvrzeno, v památní knize na faře úpické poznamenáno.
Stalo se to v neděli před svátkem Všech svatých. Od
té doby jest slavnost Všech svatých u nás četně navště
vována, 1 za každého počasí, jest to uzávěrka ročních
poutních slavností.

K tomuto prvnímu uzdravení přímluvou P. Marie
budiž připojeno uzdravení poslední, svědky dokázané.

„ Pamětní kniha zdejšího kostela vypravuje z r. 1876:
Moliinaro z Hořic, rozený 28. záři 1828, syn Blažeje Mol
Hnara z Hořic. S ním jako dítětem tři čtvrti roku sta
rým upadla chůva na ledě; dítě dostalo padoucí nemoc.
která skoro celá dvě léta každodenně až sedmkrát jím
lomcovala. Když všestranná pomoc lékařská neprospí
vala, vzal otec útočiště k Panně Marii, prtova! do Sva
toňovic, zaslíbil syna svého Matce Boží, učinil slib, že
až do své smrti každoročně sem bude putovati a dá
mši sv. obětovati; po jeho smrti má býti syn jeho Ví
clav týmže slibem zavázán. Přímluvou P. Marie Václav

Mošlinaro padoucí nemoci zbaven. Otec každoročně až
do smrti své podle svého slibu pouť vykonával — až
do r. 1851. Závazek přešel na syna Václava. Ten však
hned první rok pouť záslibnou zanedbal; padoucí nemoc
po 20 letech s neobyčejnou prudkostí jej zachvátila. Ná
sledující rok nemeškat Václav Mollinaro — (jsa již ode
dvou let ženatý) připutovat ke Studánce, koná pouť
každoročně; od té doby od padoucí nemoci ničeho trpěti
nemusí.

Tolik vyznal dne 5. června 1876 v pondělí svato
dušní sám Václav Mollinaro; ke cti Boží a na rozmno
žení důvěry k Matce Boží to zaznamenal tehdejší zá
mecký kaplan Jan Ev. Němeček.

Tak tedy své sídlo, svůj trůn měla Panna Maria na
stromě. Nejen věřící duše, i ten strom měl zakusiti moc
nadpřirozenou. Již sedm roků stál ten strom suchý a
mrtvý; pomrzl v mimořádně kruté zimě r. 1709 a ne
vyrážel, až o sv. Janu Křt. r. 1716 pozorován na něm
nový život, pučel na sedmi větvích a těhož roku pozdě
na podzim měl několik třešní.

Představte si radost, vděčné rozechvění majitele
pozemku se studní i ostatních lidí, kteří ode dávna k
obrazu P. Marie nad studánkou putovali. Teprve teď se
rozpomněli, že již několikrát měl suchý strom býti vy
kopán, poražen, rozřezán a v posledním okamžiku člo
věk k tomu najatý pokaždé od toho upustil. Hle, jak
zvláštním, pamětihodným způsobem suchý strom ožil
po dlouhé době! Zrovna milostný to strom, omilostněný
sochou P. Marie naň pověšenou.

Proč pak se to nestalo jinde, kde také nad prame
nem vody na stromě visí obrazy Mariánské? Písmo sv.
(prorok Isaiáš 55, 8) praví: Nejsou myšlení má myšlení
mi vašim! — dí Pán Bůh. ;

Proti studni postavena dřevěná kaple, do níž se po
řebříku od pramene nahoru vcházelo; lid. v kapli (za ne
příznivé povětrnosti) se moďlíci díval se na obraz P.
Marie nad studánkou.

Zvěsti o novém, milostiplném místě byly široko da
leko roznášeny, Hdstva se scházelo čím dále tím více;
všickni se chtěli nejen modliti, nýbrž též napiti se ze
zázračného pramene, zdraví i nemocní chtěli se umývati,
koupati. Dřevěnými žlaby rozváděna voda do dřevěných
bud, jež honem byly postaveny; tu se poutníci koupali.
Poutníci potřebovali dále také jiného ošetření, obsluhy,

zovati — počala se utvářeti naše osada.
O shonu lidu na toto místo doslechla se majitelka

náchodského panství Anna Viktoria, ovdovělá kněžna Pic
colomíni, rozená hraběnka Kolovrat-Libštejnská. Lito
vala zbožný lid, postrádající důstojného místa ke konání
svých pobožnosti. Ujala se tohoto místa k životu se pro
bouzejícího a postavila nádhernou, klenbovou stavbu ka
menou nad zázračnou studní — a dala se do stavby
poutnického chrámu.

Zamýšlela postaviti nádherný chrám a svěřiti ře
holníkům péči o toto nové poutní místo. Kněžiště ny
nějšího kostela“ prozrazuje úmysly její svými ušlechtilý
mi obrysy; dostavěno bylo r. 1734, chrámová loď za
tímně zbudována dřevěná, kostel byl posvěcen, socha P.
Marie se stromu nad prameny umístěna v novém kostele
na oltáři.

Dokončení stavby nechala kněžna Anna Viktoria

svému synu, nástupci panství náchodského Octavlu II.
Piccolomini. Kněžna zemřela v Praze dne 21. prosince
1738 ve farnosti sv. Jindřicha, převezena z Piccolomin

ského paláce do Náchoda, nejprve na zámek, pak do
děkanského Chrámu; za nesmírného pláče uložena ve
brobce večer o 7. hod. veďle svého manžela. 

EN SVrgni. anTE DIEM VICropJAr VICTORIA EX ORBE
as[VIr.

Tak ustudnice Mariánské stál již kostel, kněží u
něho zřízených nebylo, leč asi hodinu cesty vzdáleném
městečka Úpici; pro poutníky, jich duchovní správu
nebylo kněze, jenž by aspoň v neděli mši sv. sloužil a
svátosti věřícím přisluhoval. Proto kněžna Anna Vik
toria založila u Mariánského kostela a studně místo pro
kněze, jemuž uloženo vésti poutní duchovní správu. Po
čet poutníků vzrůstal, a tak nastala nutrá potřeba dru
hého kněze; uloženo tudíž zámeckémhu kaplanovi v Ná
chodě v letním- období na poutním místě, Studánce, zá
roveň s druhým tam zřízeným knězem vésti duchovní
správu. - .

Věude rozšiřujte "
a podporujtekatolický tisk!

arevnů

kostelní
VTke A
Er. Uhlíř,

vuje a dodává

umělé sklenářství a malba skla

v fřebochovicích u Eradco
Králové.

Cenniky arozpočty na požáňánía

ad

—

L- —
které povolání do řádu mají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť
se obrátí e dotazem stran přijmutí na představenou
i kláštera B. S. P. Krapka(a Teplic).

ne —
. Velodůstojnému
duchovenstvu a

slavným pníronátním
úřadům dovolujesi dope
rušiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
oibáře,nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy,kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní , předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatía stříbříneboproti do

platku za novévyměňuje. otové
předměty neb výkresy zasílá nauázku franko bez závaznosti koupě“

Všes6 posíláposvěcené. Prdes ruční

ZE over sšých©stříbrojehBlenovůjako:řetězů,madonek, kříšků, prstýnků, náramkůatd. u" Notářské
prsteny, tabntérky, jídelní náčiní ze stříbrapravého

i čínského všdy na skladě,
Stereslete,stříbroadrahokamykupujesenejoydělceny

JAN STANĚK,
pásíř a ciseleur

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

E 2193/14/9

Povinná strana: Pozůstajost Václava Tomáška a Jo
sefy Tomáškové v Nedělištích.

Dražební edikt
a vyzvání k přihláškám.

K návrhu vymáhající strany Smiřické spořitelny ve
Smiřicích konána bude

o 9. hodině dopolední u tohoto soudu v síni číslo 35 dle
schválemých dražebních podmínek dražba těchto nemo
vitosti: .

, Pozemková kriha Horní Neděliště; vložka čís. 30:,
Domek čp.5€ se stv. parc. čk. 10 a zahradou čk. 8;
vložka čís. 45: Pozemky čk. 160 a 161.

Odhadní cena 10.953 K 43 h.
Nejnižší podání 7302 K 30 h.
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 hodinách ů
ředních nahlédnouti.

Práva, která by nedopouštěl této dražby, buďtež
nejpozději při položeném roku dražebním před počát

movitostí samé již nemohla kplatnosti přivedena býti.
O dalších událostech řízení dražebního budou ti

pro něž toho Času na nemovitostb práva nebo bře

budou, toliko vývěskem u soudu zpřravování, nebydlí-ii
v obvod“ soudu shora jmenowaného, aniž jemu pojmenují
zmocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

"© k okresat soud v Hradci Králové,

dne 18. března 1915. .



Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
gy- a věna dítkám "WW

poskytoje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Oharitaa““ v HradciKrál,
jenž, založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil na
podporách již na 400.000 kerum, získav 784
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní. .

Spolek přijímá muže l ženy od 24 do 45
let. Příspěvok správní každereční obnáší 2 K,
zápisné 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 spolučiena2 Eješ 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, jen?
poskytuje též

Wp-věno "W
nedospělýmv donjejich satiru, případněv sn

despěloriíJolie, Hor také pel úmrtí těh,
kteří je do odboru věnného přihlásili.

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

Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 leta
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 vo výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

Spolek. „Charitas“ v Hadal Králové,

Dr. František Reyl, Václav Jenšovský,
předseda. jednatel.

VYVYVVVVVVVVVYVVÝVY
= Zalržene r. 1820.

SPECIALITÁ
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod náz em

s Aměrsde kondres
SE |ekařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostledek doporučovanýna

A. J. Andres v Ústí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frame.
cpgnacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam.
rumu a všech druhů nejjemnějšíchlikérů v cenách
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

jest

Antonin Drahozal v Humpolci
odporučuje vzácné přízni veledůstojného ducho
venstva a slavným patrenátním úřadům svůj

odborný závod
pozlacovačský
k znovuzřízení a renovování oltářů, kazatelen
soch, křížů a veškerých v obor ten spadajících
kostelních předmětů dle předložených neb dle
zhotovených projektů. — — Veškeré rozpočty
skicy i odborná rada bezplatně. — Četná po
chvalná uznání od veledůstojného duchovenstva

k volnému nahlédnutí.

Paramenta.

Ignáce V, Naškudla 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.
Cenníky,vzorkyi roucha hotována ukázku

se na požádání franko zašlou.

od 1.
dubna1914

i | ze niž ručí obec
> Vysokomýtské.

do kuchyně a do pokoje

upotřebené
zachovalé koberce

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry
chle zhotoví uměl.Vazbubuhčí

Richarda Šimáčka
w Hradci Králové, Pospíšilova tř. č. 131,

O0

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
vw

Cetná usmání zvláštěz krahů vele
důst. duchevenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Velojemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

=

Me

M
G pMX Rv2 BHS

vHradci Králové 
nabízí své ochotné služby ku prove- !
denívšech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mírné, vyřízení správné a rychlé. |
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PRASNN NU) Ol O iy MASONNONNON,
Nabídkydo administracet. 1. RB A

í - sklad obuví, HradecKrál., :arel Branda, === «
9 doporučuje velmi levný

v Hradci Králové.



Apoštol smíření.
Největší překážky nedovedou Benedikta

XV. odstrašiti od smírčích pokusů v nynější
světové válce, od humánní péče o zajatce, inva
lidy. Houževnatá a bystrá činnost osvíceného
otce katolického světa stále překvapuje, žene se
vpřed i přes obrovité balvany, apeluje na kato
liky, na jiné křesťany i na vlády stojící na půdě
nekřesťanské; podává účelné rady, povzbuzuje,
upozorňuje na perspektivu budoucnosti. Neroz
pakuje se zasílati listy i do těch velkoměst, kde

K pě ještě roku minulého veliká zášť protistolci Petrovu.
Ve velikém účelném stroji papežské akce

racují četné součástky vytrvale 1 ve chvílích,
dy se zdá, že všechen ten ruch jest marný.

Již již se zdálo, že jeden díl papežského úsilí
bude. korunován plným zdarem. V tom pod
úderem dreného vichru hroutí se všecko. Ale
papež ani na okamžik neklesá na mysli, chystá
se k náběhu druhému, třetímu, až konečně za
znamenává přece některý úspěch.

Berlínský orgán »Plutus«e 31. března zře
telně projevuje uctivý podiv nad smířčí akcí
svaté stolice. Mimo jiné praví: »Nábožný Bene
dikt XV. nezůstal jen při modlitbě, on zasazuje
Se a jedná také o mír, nejdříve o zmírnění boje.
Jedná, vyjednává — a to právě zjednává mu

politickou významnou mooc;ovšem ne jako 4litika, ale jako kněze... a svět, nejen katolický,
nejen křesťanský, slyší ho s podivem a 8 po
hnutím a jest ho postušen... Papež, který ne
jednal politioky, stal se pojednou politickou moel
prvého řádu.« .

Podařilo se mu vyprositi na velmocech

výměnu těžce nemocný a invalidních zajatců;ov nezmohli mocní politikové, to dokázal vele
kněz, který k své soucitné akci nepoužil žádné
moci vojenské. Přítomnost zajatců takových jest
cizímu státu stejně na obtíž, zadržování chu
ravců válečné akci neprospívá; zato však ve
své vlasti jsou tací'invalidi“ vítáni od svých
drahých velice tklivě. Tak se zavděčil Sv. Otec
válěícím sokům všem.

Nyní postupuje Benedikt XV. energicky
dále. Americký »World« uveřejnil zprávu svého
evropského dopisovatele Wiganda o slyšení
u papeže dne 5. dubna. Sv. Otec řekl dopiso
vateli: »Vyřiďte americkému lidu a americkým
časopisům můj pozdrav a mé požehnánía sdělte
tomuto šlechetnému lidu jediné přání: Pracujte
neustále a nezištně pro mír... Tím prokážete
velikou složbu Bohu, lidstvu a celému světu.
Vzpomínka na tento váš čin bude nepomíjející,

prodloužiti válku,
= potom bude moci Amerika

při své velikosti a svém vlivu přispěti obzvláště
k rychlému zakončení této obrovské války. Celý
svět pohlíží na Ameriku, chopí-li se iniciativy
k míru. Dovede americký lid použíti příznivého
okamžiku? Splní přání celého světa? Vzývám
Boha, aby se tak stalo.« Pak ještě dodal:
»Modlete se a pracujte neunavně a jednomyslně

pro mír! To jest mým velkonočním přáním a
za to se denně modlím. Veškeré mé úsilí smě
řuje k míru. Kladu veškerou svou naději, pokud
jde o brzký mír, v americký lid, ve vliv a moe,
kterou lid ten má v celém evětě. Bude-li Ame
rika spravedlivou, nestrannou a v každé době
neutrální ve všech svých snahách, bude moci,
jakmile nastane vhodná chvíle k zahájení míro
vého jednání, spoléhati na nejvydatnější podporu
Svaté Stolice. Sdělil jsem to již vašemu presi
dentovi prostřednictvím jeho nejváženějších přá
tel.«. Ke konci papež zdůraznil vlivnou úlohu
tisku: »Světový tisk jest mocným činitelem ne
smírné síly, jež značně může pomoci a připra
vovati také cestu k míru. Zvláště ve vaší zemi

konává nesmírný vliv na veřejné mínění a
náladu. Tlumočte nejlaskavěji americkému tisku
moje vřelá přání a naděje, že bude používati
své veliké síly a vlivu v zájmu blaha a lidskosti
tím, že bude pracovati k ukončení války a že
neustále nezištně, nestranně a spravedlivě na
všechny strany bude nasazovati svoji sílu pro

Státní tajemník Jeho Svatosti Petr Gasparri
řekl Wigandovi, že jest pouze Amerika zemí
takovou, jaká má příslušný vliv a moc, aby se
ujala smírčí akce e úspěchem.

Když se papež dověděl, že v severní Fran
cii jest někde po tuhých bojích nahromaděna
hotová mrtvolná hráz, požádal Německo, aby
na těch místech bylo povoleno dvoudenní pří
měří k pohřbení mrtvých. Císař Vilém II od
pověděl ochotně ihned (o Božím hodu veliko
nočním), že s návrhem souhlasí; zároveň také

požádáni vrchní velitelé fran
couzský a anglický, aby poslali parlamentáře
do hlavního stanu k vyjednání podrobností,
zejména k stanovení míst, na nichž by měl býti
boj na dva dni zastaven. '

Papež nyní se snaží docíliti výměny za
jateů raněných a civilních, usiluje o to, aby
všichni internovaní civilisté mohli de vrátiti do
svých domovův. Ovšem úspěch akce takové
není snadný, uvážíme-li, s kolika nejrůznějšími
elementy papež musí vyjednávati a jak různé
překážky staví se tomuto úsilí v některých
místech v cestu. Nestačí tu výměna několika
dopisů se všemi válčícími státy. Jest potřebí
horlivé a velice složité agitace u kruhů vliv
ných; forma akce musí býti taková, aby žádný
stát neměl obavu, že popřivolení bude v po
měru k jiným nějak poškozen: Proto také Vati
kán se vynasnažil předem získati mocné spo
jence, kteří by působili svou podporou mooně
i na politiky oposičních náhledův. A jest věru
potěšitelno, že mezi velmocemi zase získán pře
dem souhlas Rakouska a Německa.

Autorita Benedikta XV. v této době stoupá
tím více, -Že papežská stolice v světovém zápo
lení o politické a hospodářské úspěchy stojí
mimo strany. Každý z válčících ví, že papeži
emír nepřinese darem nějakého území, nějakých
obchodních výhod. Vidí se zřetelně, že nynější
apoštol smíru pracuje z pohnutek nejideálněj
ších, že nechce poškozovati materielní zájmy

jinověrcův. Proto také hlas Benedikta XV. doci

je ohlasu stále moonějšího; Vatikánu projevujívděčnost stále větší zástupy evropského obyva
telstva. A jest zcela patrno, že zvláště diplomati
a vladaři katoličtí pracují v duchu Vatikánu
nejhorlivěji. Na př. mírumilovné snahy našeho
císaře a krále byly dokumentovány skvěle již
dávno před válkou, panovník náš ujistil své
věrné národy ještě před neodvratným zápasem
se Srbskem o své touze po blahodárném míru.
Proto lehce lze vysvětliti, proč Jeho Veličenstvo
ochotně vychází lidumilným snahám papežovým
vstříc, pokud vůbec drsná situace dovoluje.

Průběh války.
Bojiště východní. Dne 8. dubna sděluje

se úředně, že tvrdošíjné boje, které již po týdny
trvají v území východních Bezkyd, dosáhly
v bitvě za velikonočních dnů svého vrohole.
(Východní Bezkydy táhnou se po hranici uher
sko-haličské od pramenů Dunajce k Užoku.) —
Neustálé ruské útoky, hlavně po obou stranách
údolí Laborice, kamž stáhl nepřítel největší část
před Přemyšlem uvolněných branných sil, byly
odraženy za velmi značných ztrát nepřítele.
Protiútoky německého a našeho vojska vedly
na výšinách západně a východně od údolí k do
bytí několika silných ruských posic. Při této
velikonoční bitvě zajato na 10.000 nezraněných
nepřátel a ukořistěn četný válečný materiál.
V lesním pohoří Karpat, které se táhnou od
Visloky na východ až do Bukoviny se svahem
na sever do Haliče, pokračoval nepřítel ve svých
frontálních výpadech, při nichž přímo bez
ohledně plýtval svým lidským materiálem. Dle
zprávy ze dne 10. dubna dobyto výšinyu Tu
cholky, kterážto obec leží asi 82 kmna jiho
východ od Užoku při dobré silnici a jest asi
9 km vzdálena od uherské hranice. Ne celých“
10 km na jihovýchod od Tucholky, podél že
lezniční trati ze Stryje do Munkačeva, táhne se
údolí Oporské, v němž byly rovněž odražený
prudké ruské útoky. Dne 9, dubna zajato celkem
2150 Rusů, a dne následujícího 722. — Uřední
zpráva ze dne 12. dubna ohlašuje, že mezi

ýravou a průsmykem Užockým, na frontě
téměř 70 km široké, odrazilo rakouské vojsko
vševky ruské útoky, které nyní povolují. V nej
východnější části karpatské fronty (mezi Vyško
vem a Užokem) bojovalo se mezi Tucholkou a
Slavskem, ležícím na trati z Munkačeva do
Stryje asi 13 km na východ od Tucholky; i tam
byly ruské útoky zastaveny. — Postavení naše
v severní Bukovině jest tak povné, že ani pěti
násobná přesila ruská nic proti němu nepoří
dila. — A v západním úseku Karpat od posled
ního marného pokusu Rusů, se silnými silami
v údolí Ondavy a Laborice proraziti rakouskou
frontou, po několik dní se nebojuje. Tak od
pádu Přemyšlu trvající ruská ofensiva byla na
celé karpatské frontě zastavena a protivýpady
našeho vojska na několika místech citelně po
stižena. — Z německé fronty v Polsku ozné

TELEFON. ČÍSLO 83
«

A
LÍSTKY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

A



Akciovýkapitál K 80,000.000—

Kupuje a prodává cenné papíry;

od Kalvarije;při výpadu na východ od Mariam
polu zajaliNěmci 1869 Rusů. O frontě středo
polské hlavnístan německý nepodává žádných
správ.
"P Bojiště západní. Zde se bojovalo v Ar
gonnách a na Lotrinských stráních. Nejdůleži
tější část bojiště jest tedy mezi Verdunem, Tou
lem a Pontem A Moussou. Uprostřed mezi pov
nostmi Verdunem a Toulem jest pevnost St.
Mihiel a právě krajina rozložená mezi Verdu
nem a St. Mihielem nazývá se Lotrinskými
etráněmi. Francouzské útoky byly tu bezvý
sledné.

Turecká válka. Na kavkazské frontě do
šlo pouze na posicích ku předu. posunutých
k nepatrným srážkám. — Proti Dardanelám
útoky spojenců uvázly a vojsko anglo franoouz
ské armády, které mělo býti proti Dardanelám

loděno, odjelo v jinou stranu; francouzské
sbory ocitly se najednou v Egyptě a umístěny
jsou nedaleko přístavu v Ramlehu, nejvíce to
nayštěvovaném lázeňském místě v deltu Nilu.
Odložení akce proti Dardanelám považuje se
za následek neshod v trojdohodě o osud Caři
hradu a Dardanel. Rusko prý trvá na tom, aby
Cařihrad a Dardanely patřily pouze jemu, Anglie
a Francie prohlásily pak, aby si je Rusko —
samo dobylo. — V Řecku jsou také rozhořčení,
še Angličané neobsadili pouze ostrovy před
Dardanelami, nýbrž že i na jiných Řecku patří
ejch ostrovech po domácku se zařídili. Marně
dosud žádá řecká vláda za vysvětlení.

Na moři. Německé ponorky bděle sleduj- cesty anglických a francouzských obchodní
lodí. — Německo zaslalo Spojeným Státům notu,

are které si stěžuje, že rozklady Ameriky spo
jéncům ve příčině dovozu potravin pro občan
ské obyvatelstvo válčících zemí neměly žádného
účinku Amerika neklade na toto právo daleko
tolik důrazu jako na právo dodávati trojshodě
abraně, Nota naléhá na to, aby Spojené Státy
sachovávaly pečlivěji neutralitu.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škol
a ©.k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek v Chrudimi.
(R

Feuilleton.
Setkání.

(Vzpomínky z cest)

Jest zajímavosledovati,kdevšadena cestáchse
tkátese sČechy.Zdehrát takovýchvzpomísek.

. u

důkaz o kulatostitemně.Při jizdě z Lindavysměrem ke
Kostnicijest vidět na západě obzor ohraničený pouze
vodstvem, později vystupují hroty věží, potom věže, na
konecměsto.Je známéi zmezinárodníhopráva.Pět
zemí je obkličuje: Rakousko, Bavorsko, Wrtenbersko,
Badensko a Švýcarsko. Stane-i se co trestného na plu
jící lodi, jest čin souzen dle trestního práva té země,
k niž plující loď má právě nejbláže. Jedeme lodí »Cisa
řovna Alčběta«;krásný srpnový den, loď plujeplně ob
sazená. Naslouchám,zda vesměsí řečíozvese český
syuk; marně. Z dusné strojovny vidím vymořovati se

strojníka alapati po čerstvémvzduchu; zuáprsníkapsy

Dat jsemse dořeči Vyprávělmj,že Jižránoho
u rakousképaropinvobníspoločnosti,že po

2 vic aže gastrčeněčeské noviny jsou
kr

Reservní a pojistné fondy přes K 25,000.000—

. Telefon č. 111.

provádí rozkazy (bursovní na všech tu- i cizozemských bursách;

4

mají být: předloženy smírčímu soudnímu dvoru V
Haagu. A také mezi Ruskem a Spojenými Státy
Severoamerickými byla uzavřena smlouva na 5
let, dle níž všecky mezinárodní neshody mají býti
urovnány rozhodčím soudem. —oa

Kulturní jiskry.
Protikatolický list o Benediktu XV. Sama

»Neue Freie Presse«, promlouvajíc dne 11. t. m.
v úvodníku o smírčí akci papežově, byla nucena
vyznati toto:-+Papež je jednou z největších mrav
ních mocnosti: na světě. Mnoho set milionů uctívá
ho jako nejvyššího soudce nad svými dušemi a
jako otce lidstva, kterého Duch svatý sám vyvolil,
aby jako velekněz církve ve smrtelném těle zastu
poval na zemi nesmrtelné božství. Kdo se kloní ke
svobodomyslnějšímu názoru, vidí v nástupci apo
štola Petra osobnost, která pokračuje v- tradicích
staletí a stělesňuje živý obsah dějin, která zacho
vává se od doby římského císařství přes spále
niny stěhování národů a přes středověk a přes
všecky změny naší doby, a která nepodléhá pomí
jejícnosti. První papežové kráčívali jo římském
foru, když ještě neleželo v ssutinách, jako dnes,
nýbrž lesklo se zlatem a mramorem, obklopeno

Politický přehled.
Mistodržitel br. Coudeahove nastoupil 10. t. m.

svuj úřad. Při té příležitosti starosta pražský u
vítal místodržitele v jeho novém úřadě a požádal
ho o blahovolnou podporu pro zájmy všeho oby
vatelstva Prahy. — Knlže Thun. Ve schůzi měst
ské rady bylo usneseno navrhnout sboru obec
ních starších, aby býv. místodržiteli kn. Thunovi
bylo propůjčeno čestné měšťanství král. hlav. mě
sta Prahy za zásluhy, kterých si kníže Thun dobyl
o království České.

Ministerské konference konaly se v Pešti za ú
častenství obou ministerských předsedů hr. Stůrgk
ha a hr. Tiszy a obou ministrů orby dra Zenkera a
bar. Chillanyho. :

Příští sklizeň v Uhrách. I v Uhrách zakazuje
se koupě sklizně pšenice, žita, směsky, ječmene,
ovsa, kukuřice, luštěnin, řepky, olejky a bramborů
z r. 1915a již uzavřené podobné smlouvy prohla
Šují se za neplatné.

Ruské válčení. Německá vláda uveřejňuje ma
teriál o ukrutnostech, páchaných ruským vojskem
na německých občanských osobách a německých
válečných zajatcích, o kterých byla podána zprá
va v Bilé knize rakouské vlády. Něm. vláda pro
testuje tímto co nejostřeji a co nejslavnostněji pyšnými paláci císařů a nádherou sloupů pohan
proti těmto ukrutnostem, které jsou hanbou 20. | ských chrámů. Kde jest zřízení, které by se mu
století, - -| rovnalo v této stálosti? Když ještě Jupiterovi při

Francouzský generál Pam, který z Francie za- | nášely se mnohé oběti zápalné a panny střežily
jel do Ruska a cestou zastavil se v neutrálních | chrám Vestin, zřízen byl primát astojí podnes, kdy
státech. aby je převedlna stranu trojdohody, vrá- | už duchové vedení jsou jinými poznatky a spojení
til se už domů. Byl v Řecku, dvakrát v Bulharsku,| se starověkem zprostředkováno je pouze obdivem
rovněž tak v Rumunsku, avšak nikde nepochodil.| pro jeho umění. Historická postava papeže, veli
Naposledy byl v Římě. kost muže, který vystupuje k této hodnosti po toli

V Portugalsku v severní části bylo prý vyhlá- | ka schodech, zbudovaných minulostí, ještě zvyšu
šeno království. je,je-li sám osobností a nečerpá-li pouze z bohat

V Maroku jest prý postavení Francouzů kri-| ství církve, nýbrž je svojí rázovitostí rozmnožuje.
tické. Francouzové museli vykliditi západní pobře-| Nynější papež zvolen byš za hrůz válečných. Ale
ží a povstalci stále nabývají půdy. už za krátké doby jeho činnosti utvořilo se mínění,

Spor japonsko-čínský. Dle zpráv trojdohodě| že nepůjde pamětihodnostmi Vatikánu jako pouhá
blízkýchčínská vláda připravuje veřejné mínění na | pořadová číslice, která se musí čítat, než sama
to, že vvhovění japonským požadavkům jest ne- málo čítá. To není papež, který by musil býti chrá
vyhnutelné. Japonsko pak nyní všechno své úsilí | mem sv. Petra nesen na vysokém trůně, ovíván
soustřeďuje k toru, aby dostalo do rukou kontrolu| pavími péry a provázen opojnou hudbou, aby byl
nad čínskou armádou, která je vyjádřena v poža- | významným. I v nejprostším oděvu objevil by se
davcích japonským monopolem v čínských arsená- | jako individualita a stal by se nápadným těm,
lech a při čínských nákupech zbraní a munice. kdož větří talent a oceňují i tam, kde jejich myšle

Smlouvy o satirčí soud. Švýcarsko prodlouži-| ní nechce se sklonit.c
lo s Italil smlouvu o smírčím soudu na dalších 5 Tu se vtírá mimoděk otázka, proč >z mravní
let Dle smlouvy této spory o státních smlouvách| ho rozhořčení« tok bojů proti papežství | na pomma—————-"(OY
jeho manevrem, aby poznal Čechy a že při každé plav- Krakově na nádraží rozcházet, řekli mi profesoři: »Ta
bě se některý Čech k němu hlást, aspoň jediný! vaše svatba znamenala skutečně malér, který nás stih!«

. . Odpověděl jsem: »Skutečně, já však tu svatbu aspoň
. viděll«

Odejel jsem z Krakova do Věličky shlédnout solné s
doly.Sešlasespolečnostpřes40osobse stejn 
dm. Oblákaloplášť do dol slyšímčeský hovor, spo.| Ochisme se jednous příelem(e prvaímduchoy
lečnost to dvou profesorů mladých a ještě jedné rodiny ním správcem vkartouzské trestnici) ve Vidal. Ojedné
zPrahy. Seznámivse snimi, vyprávím opolskésvat- vpoledne, každéhodne shromáždíse množstvícizinců
bš, kterou jsem toho dme ráno ve Věkčce výdě. +To| 24 násvoli císařského hradu spatřit výměnu bradal
vás něco mrzstého potká.« dostalo se mi odpovědi,| Stáže před okny Jeho Veličenstva. Rázem jedné při
„vidět na cestách svatbu znamehá malér.« A stalo se chází setnlna s hudbou, následuje předání stráže za zvu
Mutečaš. Po vykonané problklce solných dolt zašet | Ů Hymmy, badba zahraje potom na nádvoří několik
jsem s profesory ma kávu k Jednoma cukráři, který plec, načež vystřídaná setnína odchází do kasáren. Teb
jediný — jak jsem ráno toho dne objevit — nebylžidem dáž předneseno koncertní solo na flétnu, potlesk byt
mezi všemi obchodníky na náměstí. Zde jsme se roz- hojný. Stáli jsme opodál za flétistou. Po potlesku praví
hovořilia kúžasu pororujeme.že je nejvyšší čas k Omipřítel: »Vsázimse, že flétista je Čech.« MilýRé
poslednímuvlakudoKrakova.Vlítnemedo drožkya do-| ©%násasislyšel,neboťse obrátik6 úsměvemsalnto
ené. ve. spěchu k nádraží v okamělka, kdy vlak | "2l Avolal: >Máúcim pámovél“.
právěse hmml!Přednostakrčírameny,přístepejek Jizďavlakem zBertina do Štětina,pak parníkemnámvšak akademik,studovaltaké v Praze aradí nám

na ostrov Rejamu.Vevlakupozorují,že jsem vBerlině
opomenol vesměnárně vyměníti si rakomské peníze;
ve Štětíněnezbývalo mnohočasu, neboť pamík »Odin<
již odjížděl. K mé mrzutosti 1sklepofkma lodi výměna
odřmttalNa Rujaněbude svízel ještě horší,pomyslil jsem
*41;Seaniceje malé městečko,směnárnytaja bude sotva.
Moř=Baltické,vždycky neklidné, bylotehdáž v náladě

——



X. anebo nynější Sv. otec v neblahých stopách
chyb papežů avignonských? V celém století uply
nulém byli papežové života nejvzornějšího, kteří
se nedopouštěli poklesků, jaké Hus prudce vytý
kal papežské stolici věku patnáctého. Působení
celé řady posledních papežů svědčí, že jest zcela
zbytečno napadati pro vady jednotlivců (v dáv
ných stoletích XIV. a XV.) vrchní správy církevní.
Jestliže vladaři některých států před pěti sty lety
vyvíjeli činnost neblahou, bylo by přímo naivní
útočiti z té příčiny drsně na jejich nynější nástup
ce a na vrchní vládní zřízení nynější, ať již se jed
ná o vládu monarchickou či republikánskou. Na
opak však přísnou kritiku vlastních činů zaslouží
ti občané, kteří velebí středověké protipapežské

táborů stávají se sobeckými kořistníky, omlouva
jíce všelikými slovními kličkami velikou korupci
v táborech vlastních. Papežství svým morálním
vzestupem dokázalo velikou životní sílu, ale zato
již dlouhá řada protipapežských organisací neslav
ně skončila v bahně vlastní demoralisace; organi
sace ty ze svého poklesu se již nevzpamatovaly,
i když hleděly zastaviti svůj pád přebarvením fir
my a chytrým ohlašováním nových hesel. Zato
papežství nalezlo právě ve starých tradicích nej
pevnější základnu k mohutnému obrodu a ušlech
tilému rozmachu.

Vůdceprotestamtske theologického ba
dání Harnack napsal v knize »DasWesen des
Christentums«: »Rímská církev jest nejobsáhlejší
a nejmoonější, nejkomplikovanější a přece nej
jednotnější útvar, jaký dějiny vytvořily, pokud
nám známo. Pracovaly na té stavbě všecky síly
lidského ducha a duře, a všecky síly elemen
tární, jež jsou v lidské moci.«

Učitelské svízele. »Neboj se, nic ti nesmí
učitel udělat!« buzuje matka malého ne
sbedu. »Kdyby tě uhodil, jen mi to řekni a pak
učitel uvidí!« — Tak se již předem větěpuje do
paměti rozmazleným avéhlavcům a *uličníkům
vědomí o učitelově bezbrannosti. Je-li udeřen
žák, který jiným způsobem k pořádku přivésti
se nedá, bolí ho to chvilku. Ale ta rána se
vrací do tváře učitele, který trestá stejně jen
s velikou nechutí; ta rána může páliti vycho
vatele několik let. Kdo tu snáší větší trest?
V pokrokových »Učitelských Novinách« čteme
toto sdělení: »Metla vyhání děti z pokla, ale
užije-li jí učitel, plete na sebe karabáč. Říd. uč.

tím, že ji udeřil přes ruku. Oteo dítěte al
žalobu a okresní soud v D. Kr. (Dolních Kralo
viefch) uznal učitele vinným z přestupku $420.
tr. z. a odsoudil jej k pokutě b K přes to, že
žalobní děj potvrdil jen jeden svědek, totiž po
trestané dítko samo. Postižený učitel podal od
volání ku kraj. soudu v Kutné Hoře, jenž uznal,
Že není možno na tak vratkých základech zba
viti zachovalosti učitele ve službách školských
sešedivělého a rozsudek okres. soudu dne 10.
března t. r. zrušil.« — Zcela správně byl učitel
osvobozen; jinak by se nezbedné děti za zády
pošklebovaly vlastnímu vychovateli — a to by
mělo následky horší než rozmrzení jednoho
»uraženého« dítěte.

Zdůvodněná náboženská svoboda a své
pomoc. Sionistická »Selbstwehre v Praze uve
řejnila 9. dubna provolání, v němž praví, že
pro děti židovských vystěhovalců v Uechách

hě se zřizovati obecné a náboženské školy.Veškeré zprávy buďtež řízeny, praví se v pro
volání dále, na Sohulkanzlei, Praha-V., židovská
radnice. — Zcela přirozeně. Má-li dospívati
mládež v pevné charaktery, musí býti vycho
vána na základě některého uceleného, jasného
názoru světového. Ale takového názoru posud

zuřivé. V Hermgsdoriu všechny pokusy vyloditi aspoň
poštu selhaly. Jede se tedy dále. Paluba prázdná, děti,
dámy v kajutách, vše nemocno. Byl jsem tomu rád,
když po páté odpoledne přistáli jsme Šťastně v Sasnici.
Toho příjemného dojmu, pocítiti pevnou půdu pod no

na.« >To. jsem rádl« Ulevil jsem si po česku. »Pán je
z Čech?« táže se sklepník. Jsem také z Čech, od Prahy,
jsem již tři léta v Německu, na zímní saisonu v Berlíně
a v létě zde v Sasnici.« Odměnou za přestálé rozpaky

ficím moři,věčně krávém a věčně tajemném...

* +

Na přírodní krásy Švýcarska psát ještě nějaký
kymnas znamenalo by, na obehranou -plsničku zavěšo
vati novou nopodařenos sloku. Zašel jsem dosti unaven
Go vinného sklepa starobylého domu »Kornhaus« v Ber
na. Sedím u stojy sám, přehlížeje zápisky toho dne uči
aěné, když tu o můj sluch zavadí český hovor. Kosmo

mlouvali třetího, váhajícího. Seděl uprostřed nich se
starostitvou tváří Zaslechi jsem aspoň slova: »Paně
profesore,'allkdovásnezná,živádušenemátušení,že

jste zde... .« Uamátjsemse v a Iisi: Co
bystetomu řekli,pázové, kdybychtal přistoopilk va

v

Pro letošní visitaci a sv.biřmování
nabízíme ku obě farních místností dva. krásné,
adařilereprodukovanéobrazy jako protějšky:

Dle orig. obrazu velice zdařile pro
vedenou reprodukci. světlotisku

Jeho Svatost |
PAPEŽ BENEDIKTXV.

Formát obrazu 67x51 cm.

Reprodukci dle originál. perokresby
mistra ŠVABINSKÉHO:

JehoExcelence,nejdp.biskup

v pravém mahagonu, úzký, světlý rám.. . . . „po K 13—
"v imitaci mahagonu, tmavý, úzký se zlac. vložkou ., K 13—
tentýž, širší rám s Černou vložkou.. .. . . . » K 16—
v černém mahagonu, imit. ebenu se zlatou vložkou, K 17—

Obrazy Jeho Svatosti papeže Benedikta XV. zarámované v cenách o K r5o více. —
Připomínáme uctivě, že vybrali jsme na tyto obrazy nejen vkusné a krásné rámy, v jemném prove

dení, které se výborně k těmto obrazům hodí, a svým skutečně jemným a krásným provedn Jak
obrazů samých, tak i také rámů, valně příspěň k obrazové výzdobě všech farních úřadů.jeme též ku ceně jejich a doufáme, že neoby: ejně velikou lácí jich, kterou jen pro tuto dobu av.

biřmování jsme stanovili, získáme si pro obrazy tyto zájem co největší.

Obal a poštovné účtujeme. zvlášť. Doprava poštou děje se na nebezpečí objednatele.
Vedle těchto obrazů nabízíme:

obraz, die fotografiekelktiskem prove- Rámy k obrazům obstarámevcenáchlevných.
dení. ' pěiném paesepartoutve formátě Dále doporačujeme:

obraz Jeho Exceloncenejdůst. p. biskupa (Poučení © generální vleltaci . . K —50
Dra. Jos. Doubravy,zvláštěsbodný jako upo- Orationes In visktatione cenenioa

mípkapro dítky přiav.biřmovánípo 14 hal., generali recitnadne. . ... K —050 kusů za K 5-—, 100 kusů za K 8—. Matrika bičmovancé s příčník., arch K —
Pohlednice « obrazemJeho Excelencejednot- Biřmevací Ifetky, latinsk. textem

livě po 8 hal., za 100výtiskůK5b-. 100 výtisků —... . <.. < +.. K—3

Oružsí. knihkupocivía nakladatelství v MradciKrál.,Adalbertinum.

všecky pokroky vědy nepřinesly. Naopak nej
bystřejší filosofové moderní vyznávají zcela
otevřeně, že novověké proudy filosofické jen
rozmnožily myšlenkový zmatek. Proto posud
pevnou základnou charakteru zůstává positivní
víra. Denní zkušenost o tom přesvědčuje i nej
osvícenější a nejvlivnější vůdce lidu israelského.
Z té příčiny zůstávají židé věrni tradicím svých
předkův, svou národní individualitu nezapírají;
i ve vyhnanství jsou vědycky svoji. — Proto

„také na druhé straně nikdo rozumný se nepo

diví katolíkům, že si také přejí,abyjeji dětive škole byly utvrzovány ve vlastní konfesi.

Ku sledování válečných událostí
na evropských bojištích nabízíme

Jihovýchodní ohne (Karpaty) za K —30Severovýchodní bojiště (Ruské
Polsko) -. . » u

Západní bojiště (Vogesy). ©-» » —90
Severozápadní bojiště (Francie

a záp. Belgie). ©. ©-» »—90
Země karpatské (Halič, Buko

vina,Uh > .—0ry) 4
Bosporus a Dardanely s přilehl.

oblastmi Evropy a Asie » » —30
Poštou jednotlivě o 5 h více. — Objednávky vyřizuje

Družst. knihkupectví a naklad.
v Hradoi Králové, Adalbertinum.

šemu stolu a řekl: Ne tak nahlas myslit, pánové, Čecha
najdete všude!

Přišíždíme o půl noci lodí »Oódělo< ze Rjeky do
Splitu.

klidná, večerem ochladil se denní žár, pobyt na palubě
-byl tedy velmi příjemný. Ve Splitu spěcháme do města
„zajistit si nocleh, načež po odbyté starosti zasedáme
ke stolkům před hotelem na náměstíčku »Gospodski trg<.

vilo. U vedlejšího stolu sedí muž s dlouhou čeřnou kšti

cí (patrně umělec), s mladší dámou a ještě jedním pá
nem,Za našeho českého hovoru obrací se uměleck nám,
bylo patrno, jest to asl Čech. Představujeme se 'tedy.

kapelník u divadla v Brně. Provázel nás druhého dne
do Salomy, po Splitu a také jsme se v moři nádherně

vykoupali. Mluvili jsme také ojeho skladatelské činno
sti a právě ve Splitu tehdáž složil operetu »Avlatik
Meridon«, k níž libreto dle starší myšlenky napsal Vik
tor Roubal. Dávala se pakna Moravě na různých scé
nách. Nezbohatí z ní však Hrazdira; a Roubal — vyšel
docela s prázdnou! “ U ,

e

Dám!Dóm!Zvolaltakkdosi a zťičhihnědšemv

změhnořísekolinskýdómvziůrak věčnýmnebo
sám.Jedemelodí»Bormala«z,MobečepoRýnudoKo

.

obecenstvu; kde kdozahleděl se vpřed, kdo vposadí
ira k

Papežovy dary. »Italia< dne 13. t. m. sděluje: Pa
pež. zaslal kardinálu Mercierovi pro belgické obyvatel
stvo 25.000 franků a krakovskému knížeti biskupovi kn.
Sapiehovi pro polské obyvatelstvo 25.000 K.

Návštěva nejdp. biskupa ve zdejších ústavech vo
jeaských. Před svým odjezdem na generální visitaci
navštívil Jeho Excelence chrabré a udalné vojíny ve
všech zdejších nemocnicích, aby jim ukázal, že si jich
váží, že na ně vzpomíná. Od lůžka k lůžku chodě nejdp.
arcipastýř všude těšil, povzbuzoval. Nemocní jak: by
pookřáli, když slyšel potěšná ta slova. Na památku
každý vojín dostal medattonek Panny Marie Lurdské,
kterýžto chovají vojíni u velké vážnosti. Na oddělení
druhém uvítala domácí kapela Jeho Excelenci bezvad
ným přednesením několika hudebních čísel; jest mezi
nemocnými více velmi dobrých hudebníků. Vrchní pa
stýř, nedbaje vlastní únavy, navštívit v průvodu dp. pol.
kuráta Stan. Kordule a pp. lékařů a důstojníku všechny
neniocné a s každým několik slov utěsujících promluvil.
Návštěva ta nevymizí nikdy z paměti raněných a ne
mocných vojínů. Jeho Excelence poctil návštěvou též
i zdejší dům rekonvalescentů, kde ke všem srdečně pro
mluvil a památkou, meďailonkem obdařit. Všichni vojíni
děkuji za tuto pozornost a návštěvu a provázejí Jeho
Excelenci nejupřímnějším blahopřáním všeho dobra pro
celo budoucnost.

Zachovejte klid a důvěru! Již byly v novinách u
veřejněny časté doklady. jak netřeba se příbuzným báti
o vojína dlouho nezvěstného. Přitáváme nové zajímavé
zprávy. Petr Sahula, rodilý ze Skutče, odjel s 30. plukem
na bojiště. počátkem září. | Poslední lístek poslal své

(U
lína nad Rýnem. Postavte se v Kolíně před samý dóm,
před velkolepý tento pomník umění a víry, duše vaše
bude plna vznešenosti, ale ústa oněmí... Jsou pocity,
pro něž není slov... Budete pociťovati: Jest vzheše
nost tam nahoře, silou neodolatelnou táhne k sobě ducha
lidského, k těm výšinám, jest duch náš určen a před
tuchu má, že jich jistě dosáhne! — — Avšak chci vy
právěti o setkání s Čechy. V kostele sv. Ondřeje,kam
jsem později zašel, byly právě oddavky, docela prostá
svatba to, s několika jen svatebčany. V pozadí několik
zvědavých pozorovalo obřad; vmísil jsem se mezi ně.
Po skončených obřadech zaslech! jsem za sebou česky:
>Už ji má na krku, ani čert mu od nf nepomůžel« A
ženský hlas káravě zašeptal: »MIč,kdyby tě tak někdo
slyšel. Obracím se k odchodua. vidím, jsou to turisté.
Jda kolem nich, pozdraveji je: »Má“úcta.« V úžasu pro
dloužila se překvapená tvář pánova a drahá polovička

manželi ...

"Chtěl jsem kdysi ve Vídní spatříti korunovační kle
noty rakouské v císařském hradě. Se zvláštními pocity
stane:c před nimi. Kolem vitriny kupí se obecenstvo,
ha stráží vojín udržuje pořádek; z jeho slov, Zádajících
na obecenstvu pravidelný postup kol vitriny, poznám,
Ze tonení Němec.Kdyžobecenstvoponěkud se zten
čilo odchodem do drahého pokoje, přistupují k něme a
pravéh: »Vy jste Čach.< Výraz v jeho obličeji roztál a
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manželce na Moravu dne 5. září. Od té doby byl ne

zvěstný. Na dotazy odpovklal jeden vojín téhož pluku,
že. asi padl, druhý, že ho viděl těžce nemocného atl
Naposledy se ustálila domněnka, že byl v boji usmrcen.
VC výkazu ztrát ami v tomto měsíci se ještě jeho jmé
no nečetlo. Pojednou předešlý týden obdržela od něho

dopisnici žena až — ze sibiřského Tomska. Psab že
jest zajatcem a že sg těší úplnému zdraví. Dopisnice
byla na cestě půštřetího měsíce, než se dostala do ru
kou adresátky. Tedy sedm měsíců žádná zpráva — a

. přece vojín jest dosud mezt živými. — Na Novém Hrad
ci Králové oplakávala ztrátu svého muže Josela Marie
Drahorádová. Obdržela totiž před 2 měsíci od Červ.
kříže zprávu o jeho úmrtí. Když jt bylo vyptaceno 300
K, dala svému muži zvonit umíráčkem. | Ale náhle v
pondělí 12. £. m. obdržela od samého muže zprávu. že
jest živ a zdráv, ale že tráví v ruském zajetí. — Do
cela bychom mohli posloužiti příklady, jak ranění vo
jini říkali o jimých: »Ten padí, sami jsme ho viděli po
chovávat.« Najednou vyšlo ná jevo, že se kamarádi
dali zmýhti nápadnou podobou vojáka jiného. — Ovšem
úřady se starají všemožně o rychlé a bezpečné zjištění
stavu každého jednotlivce. Ale při tom zápasí se znač
nými překážkami. Na př. někteří vojíní pohrávali si
malými pouzdry, v nichž ukryt zápis jejich Jména, pří
slušnosti k pluku a pod. Pak si pouzdra náhodou změ
nill a do kapes znovu schovaši. Pak ovšem snadno bez
viny úřadů může býti prohlášen za mrtvého právě člo
věk zdravý. Uvažme vlnivý pohyb statisícových vojsk!
Tu dojde k obchvatu. tam tisíce vojínů jede na velikou
vzdálenost ve vlacích, jinde se pochoduje padesát kilo
metr? atd. Jest možno rychle podati do každé obce in
formace o stavu jednotlivců? VÍ se okamžitě, kam kte

rá hlídka zašla, kde byla zajata? Jest možno, aby ihned
každý raněný došel nebo byt dopraven do příslušného
lazaretu? A pak ta dlouhá, obtížná cesta lístků ze za
jetí! Bez censury z nepřátelského státu dopis se nepro
pusti, takže zajatci jsou nuceni se svými dopisy na ně
kterých místech dlouho čekati, pokud není přítomen 0
bratný úřední tmočník. A — pak nastává dopisnici
na cestě ještě několikerá censura jiná. Přistupují ještě
jiné pottže. — Proto opakujeme: Ať nikdo neztrácí na
děje! I ti, kteří jsou velmi dlouho nezvěstní. najednou
se ocitnou v sezmamu živých. Zcela právem úřady dří
ve důkladně vyšetřují, než někoho za mrtvého prohlásí.

Anglická soc. demokracie a válka. Soc. dem. spolek
neodvislé strany dělnické měl v Norwichu svou valnou
hromadu. Předsedající Jowett pravik ve své promluvě:
Řetěz. který britské nároďy víže k stranám do války
zapleteným,. byl potají skut ldini, kteří k tomu neměli
od lidu poslání. Nebylo to poprvé v posledních letech.
že tajné závazky přivedly zemi na pokraj války. Řečník
popíral, že by neodvislá strana dělnická zastávala sta
novisko nutné neutratity Anglie v této válce. Vláda

. byla prý svými závazky k Pramcii pod svou ctí nucena
války se súčastniti.

Nové zakročení proti vyšsavačům. | Ministerstvo
vnitra se dovědělo, že v četných případech provádí se
prodej, jakož i odvážení obilí a moučných výrobků bez
povolení politických úřadů, většinou tajně a za noci,
což odporuje ustanovením $ 3. cís. nař. ze dne 2i. února
1915 ř. z. č. 41. Takový postup jest nešvarem, jenž byl
by tím nebezpečnějším, protože umožňuje se jím své
mocné přesunování zásob a jich skrývání. Nadto byla
by tímto způsobem nejvážněji rušena úprava spotřeby
a znemožňována disposice s uzavřenými zásobami. Ta
kové protizákonné jednání jest přestupkem, jenž dle $
32. bod 2., resp. 4. citovaného cís. nařízení trestán bu
de soudně vězením až do 6 měsíců, event. přečinem,
jenž trestán bude vězením až do 1 roku a může mimo
trestu vězení uložena býti také pokuta až do 200 K,
event. 20.000 K. — Pešťská policie zatkla haličského u
prchlíka Moritze Weinreba, který jest. zapleten do pod
vodných dodávek vojenského sukna. Honvédské mini
sterstvo vede vyšetřování proti 28 podobným vojen

ským dodavatelim, agentům a továrníkům. — V budě
jovické obecní prodejně prodávána falšovaná mouka,
dódaná od Heskyho. Tento obchodník dodával mouku

praví: »Ano, jsem od Kutné Hory a jsem u vojska ve
Vidni na čtvrtý rok.« Odcházeje pak řekl jsem mu: »Je
to Zvláštní, že právě Čech stojí na stráži u rakouské
koruny. Nuže, střezte tuto korunu bedlivě.«

Cestu Bosnou a Hercegovinou r. 1909zařídili jsme

si tak, abychom v předvečer císařských narozenin, 18.
srpna, byli v Sarajevě přítomni první císařské slavnosti
po anexi | Večerní slavnost vojenská byla velkolepá.

. Osvětlení města, "rány z děl na fortech nad Sarajevem,
pochodňový průvod městem k radnici, proslovy, volání
slávy... Kráčejíce v davu po mostě. (nedaleko nábřeží,
kde proveden atentát loňský) slyšíme před sebou če
ský hovor. To setník plísní vojáka, že jen v bluze od
važuje se otéto slavnostina ulict »Toje setníkS.«,dí
přítel»najistodlehlasuho poznávám.«Udiven,obrací
se rovoěšsedník,slyše své jméno anechceani zraku

ole savnomi. | Byl— věčer na při císařské slavnosti. Byl
totiž jednou svojenskýmoddftempřidělen kestráži v
tragitvici Kartonzích, abek byt notom přeježan.do'ifožny.

Vysašáktoko-shledáníoslavilijemg.nek wm něčna,
šenkyr.Skino tesobů:paě chvie,

Damětoxmokbye olo pine Bohsí

č. 3 úníchanou) za nniku. Vydělával na vagoně asi 400
K, ačkoti jiní obchodníci byli ochotni obstáratí mouku
za odměnu 50 K na vagoně. Učiněno trestní oznámení.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.

VkladynaknížkyAL "08
Vl úzané 6

Avkladystřádenkové4 s p 08
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují

Sedle dobody avyplácejí se ztěchto vkladůobnosy bez obmezenímoratoria.

| Něrodohospodářskáhlídka.
Ústředna peněžních ústavů v Uhrách zřízena

Dude co nejdříve. Na schůzi zástupců peněžních ú
stavů odůvodňoval její důležitost ministr financí
Teleszky. Úkoly její budou velikými, nikoli pouze
proto. že hospodářský život bude činiti dosud ne

proto, že nynější světová válka nejplnější měrou
činí nároky na národohospodářství celého světa a
proto při řešení těchto úkolů budeme k daleko
větší míře než dosud odkázáni na vlastní sílu. To
přimělo vládu již nyní pečovati o to, aby zřízena
byla velká centrála finančních ústavů, která by
disponovala velkou kapitálovou silou a velkým ú
věrem, a tím mohla poskytnouti příslušnou podpo
ru finančním ústavům. Ministr vykládá zevrubně
zásady osnovy. Trvá pevně na třech zásadách:
1. Každý peněžní ústav může k ústředně přistou
piti a ve správě ústředny má býti zjednána nále
žitá harmonie mezi většími a menšími ústavy a
mezi vlivem vlády. 2. Ústředna není ústavem, kte
rý by ostatním peněžním ústavům dělal konkuren
ci, nýbrž jest pouze autonomním orgánem peněž
ních ústavů. 3. Otázka hmotné podpory peněžních
ústavů, na to odkázaných, bude uvedena v souvis
lost s reřormou peněžních ústavů.

Živnostenská banka vydala právě svoji výroční
zprávu za rok 1914, v níž vedle nejdůležitějších výkazů
bilančních vylíčen jest zejména vliv události válečných
na domácí obchod a průmysl, jenž s tímto předním pe
něžním ústavem naším tak úzce jest spjat. V důsledku
zcela mimořádných poměrů, vářkou vyvolaných, v ne
poslední řadě značné restringce úřednictva, do zbraně
povolaného, byla tato největší obchodní banka naše nu
cena činnost v některých svých odbočkách (Lvov a Kra
kov) a expositurách (Grado a Opatle) zastaviti, celko
vou působnost svoji pak potud obmeziti, pokud nutný 0
hleď k pohotovosti kapitálové, jakož | ke zvýšenému ri
slku úvěrovému toho vyžadoval. Z transakcí syndikát

ních, na nichž banka byla přímo súčastněna a pro kte
ré rok minulý vzhledem k nejistotě politické nebyl ni
kterak příznivým. uvádíme především pronikavý úspěch
při umístění 5%% rakouské půjčky válečné, jíž u po
kladen Živnostenské banky upsáno bylo téměř za K
38,000.000.—.Poskytování úvěrů hypotekárních na pod
kladě 44% dluhopisů, pro něž i po celou dobu války
jevil se velmi čitý zájem, prozatím zastaveno, stejně
jako činnost organisační a zakladatelská přizpůsobena
dané situaci. Z akciových podniků, Živnostenskou ban
kou založených a pod aegidou její stojících, většína i v
době válečné byla velm+ uspokojivě zaměstnána a Za
znamenala příznivé výsledky, pokud pak přímé důsled
ky války (podvázání aneb úplné znemožnění exportu.
dovoz suroviny a pod.) na některý z nich citelnější mě
rou dolehly, pak stalo se tak jedině na úkor dočasné
rentabilty jeho, bez vážné poruchy pro zdravou vnitř
ní jejich konsolidaci. Bilance Živnostenské banky vyka
zuje následující položky:

Aktiva: Hotovost K 3,864.645.77, směnky K
143,038.577.86, devisy a valuty K 4,832.026.62, report
K 75,926.718.67, cenné papíry K40 122.640.23, cenné pa
píry synd. k 11990.142.19, hypotekární pohledávky K
21,073.400.—, dlužníci K 118,833.345.99, účet kom. se zbo————Ů
Sený Již cestovatel převzíti laskavě úlohu cestovního
maršálka ještě pro tři pány, jednoho ze Žižkova a dva
ze Dvora Králové. Polichocení neminulo se s účinkem.
Jeli jsme. Pan Jarka Doležal v Paříži ohlášenou společ
nost již očekával a řekl: »Podivíte se, co Čechů zde
najdeme.« Jízda večer automobilem z nádraží do hotelu
»Etna« (Rue St. Anna 61) osvětlenými a oživenými bou
levandy byla vskutku čarovným přívítáním. Ještě týž
večer našli jsme českou společnost ve. Spllkově plzeň
ské restauraci, jindy opět kroužek Čechů ve Štenzově
restauraci, nesoucí nápis »Česká kuchyně«. V hotelu
pří snídaní seťkali jsme se docela | s americkým Če
chem, bohatým to obchodníkem, jenž tehdáž za hovoru
vyprávěl, že novým presidentem americkým bude na
jisto Wilson. Jednoho dne v obrazárně v Louvru (v
sále, kde vistval obraz krásné Monny Lisy) poznali nás
| Prancoazi,že jsme Češi. Postřehl jsemzvědavé je
jich zraky a slova: »Ce sont les Tschěanes.« Pan Jarka
Doležal snažil 3e neúnavně sezeámiti nás s památnoeí

ink:krásnéPaříže. Tobylo dvě léta předválkon, nyní
sámje v Amabólsev zel „"

PMjízdě zVídnědoPešti dějese na hranicíchvý
měna vlakového personálu sťejným způsobem jako na

britničíchltádítého cizíhově: Do našeho wlorimaí od

žím K 2,467.164.27, nábytek a zařízení K 698.302.78, re
ality K 10,186.748.62,celkem K438 933.713.—. .

Pasiva: Akc. jistina K 80,000.000.—,res. fondy
K 14,986.066.—, res. fondy zvláštní K 2,950.000.—, zá
ložní fond pro dluhopisy K 1,200.000.—,vklady úvěrníků
K 1.849.205.—, umoř. fond dluhopisů K 883.840.—, úrok
fondu: dluhopisů K 308.309.—, fond penstjní K 5,203.958.—,

vklady K 124,575.364.—, věřitelé K 170,207.574.—, dlužní
úpisy K ,27073.400——,nevyzdvižená divid. K 17.070.—,
nevyzdviž. kup. dluh. K 19.682.—, úroky přenosné K
447.686.—,čistý zisk 5,211.559.—, celkem K 438,933.713.—.

Účet ztráty a zisku:
Výdej: Služné úřednictvu“K 3,843.152.57,náklady

správní 1,423.120.01, daně, kolky a poplat. K 2,446.647.99,
čisté zisk K 5.211.559.60. celkem K 12,924.480.17. o

Příjem: Výnos úrokový K 8,937.494.32,výmosy
bankovního a obstaravatelského obchodu K 3,303.796.30,

přenos zisku 1913 K 683.189.55, celkem K 12,924.480.17.

Na valné hromadě (47.). akcionářů, která konala se
dne 11. dubna ve vlastním 'paláci pražské ústředny,
schválen návrh správní rady na rozdělení docfleného

I zisku jak následuje: Z vykázaného čistého zisku K
5.211.559.60 přidělí se reservním fondům povinná dota

| ce d's stanov K 252.356.36. Dále budiž vyplaceno: 5%

představenstev filiálek K 51.120.—,odměna pp. reviso
róm účtů K 12.000.—, což činí K 4,315.476.36, zbývá K
896.083.24. K tomu budiž dáno ze zvláštního reservnáho
fondu II. K 1200.000.—, zbývá celkem K 2,096.083.24.
K odpisům povstalých ztrát budiž použito K 500.000.—
a zvláštnímu reservnímu fondu pro ztráty z eskontu
směnek přiděleno K 1,000.000.—:; zůstatek K 596.083.24
přenese se na nový účet. —. Ve smyslu tohoto usnesení

vyplácí se ma kupon čís. 40 u zdejší fihálky Živnosten
ské banky K 10.—; filiálka vydá na požádání interesen
tům též svcji podrobnou tištěnou bilanční zprávu. V dal
ším průběhuvalné:hromady schválena správní radou na
vržená změna stanov a provedeny volby do správní ra
dy a revisorského výboru.

Moravská agrární a průmyslová banka v Brně vy
kazuje na vkladech za měsíc březen K 30,035.236.50.
tudíž oproti měsící předcházejícímu o K 963.490.68 více.

Doba předliusitská a husitská. Napsal Jiří Sahula.
(Vyšlo nákladem +Politického| družstva tiskového v
Hradci Králové.) Je to nová, obšírná studie pilného
spisovatele v oboru dějin husitství. Kniha vnáší světlo
do středověkých církevních poměrů v Čechách použi
tím rozsáhlého materiálu a zvláště nejnovějších věc
ných výzkumův. Autor vysvětluje důmyslně příčiny a
důsledky »babylonského zajetí« papežů v Avignoně a
církevního rozkolu. LÍčí významný rozvoj zemí koruny
české v době té, popisuje, jaké následky měla kritická
situace: hierarchie pro církevní poměry české. Přehled
ně vysvětluje osudy českých reformátorů před vystou
pením Husovým; líčí, jakou přeměnu vnesl viklefismus
do ruchu reformačního. Dále se zde dočítáme, dle ja
kých předloh spisoval a učil Hus a jak praktickou re
formaci širých davů prováděl. Spisovatel poučuje o
poměru mistra Husa k svobodomyslným křesťanům a
modernímu pokroku na základě vlastních slov mistro
vých, vykládá podrobně způsob Husových útokův i 0
brany. Ke konci poukazuje výstižně na dalekosáhié dů
sledky husitského převratu. Kniha ta zpracováním nej
novějšíhomateriáluhistorickéhojest velice'čenným0
bohacením literatury o době husitské a přišla jako na
zavolanou. Vede k skutečnému uvědomění. Sloh spisu
jest velice přístupný, celé zpracování jest populární,
aby kniha vnikla do nejširších vrstev. Stran 428. Cena
pouze 1 K 60 h franko. Objednávky vyřizuje Družstevní
knihkupectví v Hradci Králové.

Vašemu veledůstojnému dnchovenstvu ka poorádiíí wacíkostelníchvřele mladou českou
číinu absol. c. k. stát, skoly řezbářské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

(O
hliží lístky a šermje matarštinou. »To že je plmo
krevny Maďar? pravím k příteli; »To je Slovákl« V
Komárnu byla delší zastávka, hleděli jsme oknem, pod
nímž právě náš plnokrevný Maďar stál, na obecenstvo
na peroně. V tom Maďárek upřímně kýchne. »Pozdrav
Pán Bůh! volám přátelsky dolů. Maďárkem to trhlo,
obrátí blavu naboru a s úsměvem „děkuje slovácky:
»Dejž Bůh!« Kdykoliv pak šel naším oddělením, vždy
se na nás usmíval po slovácku, ale jakmile ústa otevřel,
byla to maďarština. Nem tudok beszélní!

A ještě o jednom setkání zvlášť milém chci se zmí
niti. Po jezeře Gardském přijel jsem do Rivy. Vzduch
tak čistý a tak lehký, jen křídla mít a Mtat! Řadou pa
lem a vavřínů jdu z přístavu do městečka. Malé čtyř
hranné náměstíčko jednou stranou dotýká se samého
břehu jezerního. Dlouho seděli jsme za tiché noci na
podloubí hotelu, potom“ procházím se sám zá matmóbo
svitu měsíčdého po náměstišku a dojdu až ke břiku.

od něhož vmalévzdšlenbsti spína voděnašeloď: Ta
zřím stranou sochu a'přistapůjí blíže. "Udiven větám:
»Svatý,milýkrajtáč,ty I2dě?:Byšktodočhasv.Jána
Neb; Zvjášt“milý“ "pdčnt rožilí se nít Vduší. Hle

nyPeagehk zá světcí, ako ychčekalodpovědía Světeč;bn svéhě:fista,ŽÁtejnekHe ot At...
A. V, Gbodovický.



Cirkevní věstník.
Jeho Excel. nejdp. biskup dr. Jos. Doubrava byl

-na valné hromadě lurdského spolku jmenován Čest

Jek a českou sekci při světovém euch. kongresu VLur
„dech získak Skvostmý diplom bude Jeho Excelenci ode
Vzdán zvláštní deputaci. 

Valná hromada spolku českoslovamských poutníků
„do Lard a jiných posvátných mist. V pondělí velikonoč
ní ve 3 hod. odp. konala se v sále Měšťanské besedy v
Praze II. druhá řádná valná hromada. | jež byla velice

„četně obeslána. Zahájil ji vdp. místopředseda Ant. Brož,
vlk. sekretář a farář v Podolí, uvítav vzletným pro
slovem účastníky. Jednatel vdp. Jos. Rósstler, farář v
Solnici, přečeti vzácný přípis vznešeného protektora J.
Eminence nejdp. kardinála, který se zájmem sleduje
porady a práce spolkové a přeje spolku Božíhopožeh
nání. Všem účastníkům vačné hromady uděluje arci
pastýřské požehnání. Povstáním Vzdán dík za otcovská
slova a provolána »Sláva«. — Zápis minulé valné hro
mady, přednesený jednatelem. byl jednohlasně schvá

"len. Z nástinu činnosti za uplynulý rok 1914 vyjímáme
následující: Spolek čítá 615 členů, z nichž jest 1 čestný,
18 zakládajících, 139 přispivajících a 457 řádných. Pa
trný to důkaz, s jakými sympatiemi potkalo se založení
lurdského spolku. Výdor konal ce'kem 9 výborových
schůzí, na nichž také konány pilné přípravy k euců.
kongresu v Lurdech. Národ český byl lurdským spol
kem (event. českou sekci) na kongresu v Lurdech
důstojně representován. Čeští kongresisté s Čestným
předsedou české sekce J. Exc. nejdp. biskupem drem Jos.
Doubravou v čele, který při zahajovací slavnostní schů
zi všech národů mohl česky promluviti, vděčně uznávají
veliký význam spolku Inrdského. Věrus pýchou může
spolek náš patřiti na vykonanou práci. Spolek náš po
řádal 28. prosince v Praze koncert, jehož čistý výtěžek
obnášel 640 K 30 h. Obnos tento byl doplněn spolkem
na 1000 K, za které koupeno prádlo a posláno vojínům
v Těšíně-Bochni. | Spolek pořádá pravidelně každého
měsíce oblíbenou pobožnost v kostele u Panny Marie
Sněžné v Praze-li. Nákladem spolku vydána skvostná
kniha »Do Lard«, kterou sepsal chvalně známý kons.
rada vdp. dr. Alois Kollsek. Smrt vyrvala z mašeho stře
du 4 členy. — Spolek těší se vzácné přízní Jeho Emi
nence nejdp. kardinála pražského, Jeho Excel. nejde.
biskupa dra Jos. Doubravy, který jmenoval obětavého
duch. vůdce vdp. dra Al. Kolíska čestným kons. radou.
J. Milosti mejdp. preláta Methoda Zavorala, prvního
čestného člena spolku a jiných vážených hodnostářů. —
Výbor ani za nynější těžké doby nelení, nemalomystní,
ale jde za svým heslem: »Vše k větší slávě Boží a Pan
ny Marie!« Všem příznivcům spolku, zvláště J. J. Vi
lemině princezně z Lobkoviců, vzdává výbor vřelý dik.

"Zpráva jednatelská byla se živým zájmem vyslechnuta
-a schválena. — Poté přednesl vdp. pokladník a farář
Ant. Kašpárek pokladní zprávu, v níž uvedl že i po
stránce finanční docflit spolek potěšitelného výsledku.

< Celkem přijato 6206 K 10 h. vydáno 4528 K 56 h, takže
-zbývá 1677 K 54 h. Revisoři shledal všecky položky v
nejlepštm pořádku. Prrofb p. pokladníkovi uděleno s
jednomyshnou pochvalou absolutorium. Na návrh jedna

(telův revisory účtů opět zvoleni pp. Rud. Goldberger,
revident v Praze IV. a Alois Miller, skladník v Praze
I. Dále navrhuje jednatel, aby J. Excel. nejdp. biskup
Msgre dr. Josek Doubrava, metropol kanovník a dos.
předseda spolku Msgre dr. Mořic Pícha, jakož i kons.
rada dr. Alois Kojísek jmenování byli v uznání neoceni
telných záshuh, jichž sl o spolek by získadi, čestnými
členy, což bylo všemi za velikého nadšení přijato. —
Fan disponent Hovorka navrhuje, aby jednou za mě
slc sloužena byla mše sv. za živé i zemřelé členy spol
ku Návrh jednohlasně přijat. — Jednatel tlumočí přání
mnohých členů spofku, aby se letos konala pout na ně
které poutní místo a spolu navrhuje. aby se tak stalo
až po uzavření míru. Záležitost tato odkázána výboru,
který další disposíce svého času učiní. Schválen návrh
p. pokladníka, aby se příští valná hromada konale zase
v Praze. a to 11. mora. Pan pokladník děkuje členkyně
-a poutnici, jež ze skromnosti nechce být! jmenována,
-za Skvostnou dekoraci oltáře při spolkové pobožnosti
-a druhé dámě za svíce. — Po vřelém doslovu ukončil
vdp. mistopředseda valnou hromadu, projeviv přání,
aby ma přímluvu Panny Marie Lurdské v brzku zavládi
mír a pokoj. — Ave Mari.

Z lardského spolku. V pondělí velfkonoční konala se
po valné iromadě v kostele Pamny Marie Sněžné Praha
IN. večerní spolková pobožnost. jež naptniřa“ prostorný
chrám ctiteli a ctitelkami Marlánskými do posledního
místa. O půl 6. hod. věčer byl sv. růženec a poté vy
-stoupil na kazatelnu jednatel spolku a farář v Solnici
"vdp. Jos. Rěssler, který v nadšené své řeči velebit
ctnosti P. Marie Lurdské, odporučiv ji všem přítomným

a mocnou patronku v těchto dobách tak pohmatých.
Po kázání bezvadně zapěli sl M. Haprtmannova a pan

. Hušek Dvořákovo dnetto »O sanctissíma«, čímž doků

tali“ svou pěveckou' vyspělost azdátnost. Přednesem
»Dvoa blických "plsnte"0d Dvořálh | překonáh úč.
Hartmannová dosavadní'své výkony. Pe zpívaných i
tailicha sv. požéňnémízápěl účastnícivěčněkrášnou
plstě"k LurděkéPanně Marii.Pašáktněmariánské svá
nydl“se Drážní, dvětih tlanhnají“ale oežštáli nelou
si Fis Lard“dc"svých , úbyzdedh holiče“

oějšíoREP Re"etl i slývě PannyMarie Lurdfté "©di z one A5 AlmT uk W
i
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Jos. Oriegera ve Šluknově proti rozhodnutí správních
úřadů, v poslední instanct ministerstva kultu a vyučová
ni. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžova
tele o povolení k pohřbení urmy s popelem mrtvoly
jeho evangelického příbuzného, spáleného v krematortu,
na katolickém hřbitově v Broumově. Správní soudní

dvůr stížnosti vyhověl a zrušil rozhodnutí ministerstva
Jako zákonem neodůvodněné. V důvodech se praví, že

povinnost, neodmítnouti za určitých předpokladů po
hřbení mrtvoly příslušníka jiného vyznání na jejich
hřbitovech, což se vztahuje nepochybně také na po
hřbení, t. j. při popelu na uložení oněch zbytků zesnu
lého čidského těla, které v okamžiku pohřbu ještě exi
stují.

Toto rozhodnutí správního dvoru mohlo by vésti
k mylnému názoru, že uložení popele sežehnutých mrtvol
je na katolickém hřbitově dovoleno, jedná-li se o ulo
žení popele v hrobce rodinné, do níž dle zákona z r.
1865 mohou býti pohřbívání příslušníci rodiny, byť byli

Než zákon z 25. května 1868 čl. 12. výslovně při

pouští pohřbívánímrtvol ale ne popele. Státní
zákonodárství vezná jiného pohřbívání než do země,
proto se nelze na zákon z r. 1868 odvolával. Svrchu
uvedené rozhodnutí správního dvoru netvoří ještě vše
obecný zákon, nýbrž má jen ojedinělou platnost v kon
kretním případě advokáta Griegera.

Zmíněné rozhodnuti je však v přímém odpo
ru s rozhodnutím téhož správního dvoru z r. 1901, kdy
zamítnuta byla stížnost vídeňského spolku »Die Flam
me- prati rinisterskému rozhodnutí, kterým nebylo
dovoleno zmíněnému spolku stavěti krematorium. Teh
dejší zamítavé stanovisko správního dvoru bylo takto
odůvodněno: Rakouské zákonodárství pohřbívání ohněm
vůbec nezná. nýbrž vezdy jen pohřbívání do země
(Beerdigung) jmenuje. Kdyby bylo dovoleno spopelňo
vání, vynoří se ihned otázky, jak naložit se spopelně
nými zbytky a jak je ukládati, Kdyby bylo povoleno
spalování, úplně by selhala jistá zákonitá ustanovení,
vydaná na ochranu veřejných zájmů; tak $ 31%. st. z.
o ochraně pohřebišť a $ 127. řádu trestního, nařizující
opatření, by při podezřelých úmrtích byla mrtvola ote
vřena, aneb byla-li již pohřbena, by byla vykopáňa.
Ježto zákonodárství neučinilo žádného opatření pro tyto
případy spopelnění, vysvítá z toho, že to znamená zá
sadní odmítavé stanovisko zákonodárce oproti spalo
vání mrtvol a ne pouze nějakou mezeru v zákoně., (Viz
Archiv f. k. Kirchenrecht sv. 21, str. 182 a n.)

Zůstává tedy v plné platnosti církevní i státní zá
kon. jenž pohřbívání žehem neuznává, proto popel zbyt
ků na hřbitov nepatří ani do rodinné hrobky. © —yl.

Královéhradeckou bankovníjednotu vHradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

Zprávy
místní a z kraje.

Z Okresní komise pro péči o mládež. Statistikou
bylo v posledních dnech zjištěno. že v okrese jest 357
dětí, jichž výživa trpí válečnými poměry. K 35 dětem,
jež komise pravidelně podporuje, a 240 dětem, jež trpí
v ohledu výchovném a jsou v stálém programu komise,
přistupuje tak značné množství dětí válkou strádajících.
(Seznam není úplný, některé obce výkazu nepodaly.)
Okr. komise chce právě všechny prostředky, jichž mů
že k účelu tomu užíti, na zmírnění největší bídy věno
vati a vznáší prosbu k nejširší veřejnosti, aby jednak
ve svém okoli bídu dětí a rodin poskytováním potravy
zmírniti hleděla a jednak pět vhodných příležitostech na
okresní komisi pamatovala. — Komise dovoluje sí po
zorniti své příznivce na divadelní představení ochot.
jednoty »Tyl« dne 2. května, kdy bude ve prospěch ko
mise sehrána výborná Bahrova veselohra »Pavouk«.
—. K uctění památky zesnulého prof. F. Hnáličky věno
vala rodina Pospišílova z Hradce Králové 10 K k úče
lům komise.

Za prolesorem Františkem Pravoslavem Tinitičkou.
Odešel tak náhle z počtu živých uprostřed nejpilnějších
prací, kónaných pro blaho btižních! tako by ant nechtěl
skon svůj oznámiti a přečetným přátelům naposledy
před poutí do říše nadbvězdné ruku stisknouti. | Ve

energie Hniličkova neochabovala. V pátek byl leště v
profesorské konferenci,v nocí ze dne 10. na 11. dubna
(o půl 3. hodině) již vydechl šlechetnou dusi. — Prof.
Hnilička narodi se 13. dubna 1854 v Českém Brodě.
Po vykonamých studlích unáversitních nastoupil cestu
věru trnitou. Dlouho trvalo, než při vší své Intěligenci
a pedagogické svědomiosti se domohi snesilelné exi

stepce. ode jako.suplen;z msta ngmíslo,defini
tivňímprofesoremstal se u věkůzoasně kročlén

„bajy.na c. K.české reálce v Brné, na zem. če. rešike
| r Rěmeckémpednsogin v.

i, Blouděnív R

zoval, přijimal funkce zodpovědně a obtížné. Lepší ča

sy mu nastaly, když z Plzně povolán na c. k. reálku v
Pardubicích. Pak působí na c. k. pedagogiu v Křitné
Hoře. Konečně otevřena mu cesta do Hradce Králové k
dlouholetému působení na c. k. reálce. Zde vyvíjel mno
hostrannou ušlechtilou činnost. Jeho vroucí zájem o vě
ci národní jevil se více skutky než nějakými parádními
slovy. Nešpihal se k vynikajícím místům v české společ
nosti; zato kde však bylo potřebí nehlušné a pracné ná
maby, tam se dostavil vždy ochotně jako prostý bojov
ník. Byl povahy velice vážné, ve společnosti vždy do
vedl všední rozhovor obraceti k politickým a hospodář
ským otázkám svého národa, ačkoli rád vždy vyslechl
řeči zábavné. Sám žertů neznal, z jeho slov nevanula
Ironle, satyrický cynismus; přímá jeho povaha vyjadřo
vala vždy pravdu beze všech slohových příkras. Káral
různé druhy nepoctivost: často a přísně, ale spraved
livě. Skutečný Pravoslav! A přece srdce tohoto neunav
ného reformátora bylo dětsky měkké, soucitné. Kde se
jednak o pomoc lidem zuboženým, těžce zápasicím, kde
bylo potřebí zastati se spravedlivého požadavku proti
úskokům, tam byl Hnišička mezi předními harcovníky,
vyrážeje ku předu jako srdnatý těžkooděnec; muž se
štítem zcela čistým ovšem se nemusil báti žádného zá
pasu s různými pokoutními imtrikami. Při tom všem do
vedl uznale oceniti dobré vlastnosti i lidi z jiného tá

bora politického; naopak zase bez obalu kritisoval ne
dostatky politického tábora vlastního. Typický býval
úvod jeho reformních úsudků: »Já jsem slce niladočech,
ale.. .« V kulturním a náboženském nazírání vlastně
byl staročechem, konservativcem. Zbožnost jeho byh
vroucf; těžce nesl, jestliže kde mládež byla sváděna k
pohrdání vírou svých otců. Náboženských práv úovedb
se zastávati zmužile na místech kompetentních, nespo
kojuje se s úlohou Nikodémů, kteří pouze v kruhu roz
hodných křesťanů se přiznávají ke konservativním zá
sadání náboženským. — V Hradci Králové pro svou 0
svědčenou pracovitost, zkušenost a vzácný bystrozrak
stal se členem městského zastupitelstva, předsedou u
čednické besídky a družstva pro stavbu úřednických do
mů, místopředsedou Okresní komise pro péči o mládež.
Svým žákům na reálce byl netoliko vychovatelem veli
ce svědomitým, ale zároveň pravým dobročinným ot
cem. V druhé řadě zvláště učednická besídka byla svěd
kem jeho ideálních snah a šlechetné oběravosti. Byl též
členem jiných dobročinných a vzdělavacích korporací.
— Ačkoli jeho životospráva byla velice jednoduchá a
střídmost příslovečná, ohlásila se u něho velice vážná
choroba již před lety. Povobila poněkud jen na krátký
čas, obnovila se silou zdvojenou, až skosila život tolik
ploda. Prof, Hnilička zemřel u věku 61 let. — Jak 0
becné vážnosti těšit se tento osvícený vychovatci a li
dumil, ukázalo se tuto středu při jeho pohřbu. Prostorný
chrám Panny Marie nebyt by pojal množství účastníků.
Proto dlouhé dvě řady žactva středoškolského byly ro
zestaveny za bohoshižeb na náměstí. Ačkoli bylo počasí
velice nepříznivě, sešel se veliký zástup zdejších i ci
zích notabilit, aby projevil manifestační hold srdci šle
chetnému. Církevní obřady vykonal vsdp. prelál a dě
kan M. Musil s četnou asistencí. Když obrovský prů
vod stanul za labským mostem, promluvil velice působi
vě o zásluhách zesnulého by. p. ředitel c. k. reáky
Libický. Se svým profesorem rozloučil se tklivě i mluv
čí studentstva, Zazněl ještě závěrečný, jímavý sbor
studentstva. Pak tělesné ostatky převezeny do Pardu
bic ke klidnému odpočinku 'v rodinné hrobce. — Odpo
čívej blaze, duše šlechetná! Právě nynější doba vyža
duje pro dobro národa našeho veliké řady charakterů
tak zocelených, povah tolik poctivých! Kéž tedy Tvůi
příklad září jasně dlouhý čas generaci mladší!

Divadlo. | Provozování Hauptmannovy ©komedie
»Bobří kožich«, jež měla býti dne 18. dubna dramatic
kým sdružením »Tyl« v městském divadle sehrána, ne
bylo politickým úřadem povoleno. Z důvodu toho před
stavení odloženo na den 2. května £ r. a zvolena výbor

s hudeb. a zpěvními vložkami od Glucka. Půvabná ve
selohra tato, spadající dějem svým do doby rokokové,
hrána byla na vinohradském divadie s velkým úspě
chem a při úpíně vyprodaných domech. V Hradci do
sud brána nebyla. BNžšÍ o veselohře této příště. Či
stý výnos bude odevzdán pro dítky válkou strádající.
Záznan: a prodej lístků u p. B. Melichara, knihkupce.

»Lucersa«, hra Alolse Jiráska, provedena bude
»Klicperou« v Hradci Králové v sobotu 24. a v neděli
25. dubna. Představení koná se pod protektorátem st.
městské rady na pamět 30letého trvání městského Klic
perova divadla. Čístý. zisk ve prospěch místních chu

. Slavnost 18, pěš. plaku. Vneděli. 11. dohnakonala se
významná plukovuí slavnost náhradního praporu 18.
pěš. pluku. V ten den skládali slavnostní přísahu r
kruti, narukovavší dme:15. března L r. V chrámu Páně
před slavnými službami Božími, při nichž účinkoval or
chestr. kapely, 18. náš- „pluku,. promiavil k přítomným
vojinům vřele a propitěač dp, kurát. Stan. Kordyje.. Při
pomněl svatost a. závazeosé. přísahy, která, ukládá vojí
nům; navýsost vznešená:požadavky: věrnost, noslaý
nost, statečnost, láska,k vlast Pouežbách,Hožichna 
dvaže. Vodičkových:kasáren vykonána přísaha, Do. niž;
byla- dskorovámí, statečných. a chmhrých důstojmíků
vojlsý, kteří udelemstvám svým zazlogří sl vyZRAARÁNÍ
nejvěšíko: vojpránice,.+ Jaygigeobdgžel. paphojí:

s. ;, krogě. 2.,

šest volní, obdrželo. o malé učfyrný mefale Astaječno +dojoané : týlo; MAVDOS ,Vu lt Múřad.(p..miylodef.:
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purignistr, za městskou radu a jiní vážení pánové z
města Hradce Králové). Po slavnosti deflloval celý pra
por před vyznamenanými a tím celá slavnost, zajisté
významná a dojemná, ukončena.

Seznam cen na týdenním rka v král věnném mě
sté Hradci Králové dne 10. dubrm 1915. 1 hi: prosa
K35, vikve K34.50,brachuK 80—9%,čočky100—110,
jahei K 90—95, krup K60—%, brambor K8—9, 1 g
jetelového semínka červeného K 140—155, 1 hl máku
K 50—60, 1 hi Iněného semene K 52, 1 g žitných otrub
K 32, a pšeničných otrub K 32, 1 kg másla čerstvého
K 352—4.40, 1 kg sádla vepřového K 4.40, 1 kg tvarohu

K 0.52—0%, 1 vejce K 0.09—0.10, 1 kopa kapusty K6,
1 hl cibule K 24—28, 1 kopa drobné zeleniny K 1—3
1 pytel nirkve K 6, I hl jablek K 32.
"Na týdenní oblimítrh vHradci Králové dne 10.

dubna 1915 bylo přivezeno: hl: vikve 32, jetelového se
mínka 6, lněného semínka 21, kapusty 5 kop, cibule
10 hl, drobné zeleniny 25 kop, mrkve 8 pytlů, bram
bor 273 hl, jablek 6 hl, 299 podsvinčat a 250 kůzlat.

Koacert. Zajisté s povděkem bude přijata zpráva,
že kulturní život našeho města representovaný nyní
voněkud jednostranně pouze divadlem obohacen bude

uměleckým podnikem hudebním. koncertem dra Václava
Štěpána, virtuosa na klavír z Prahy. Umě!ec je znám
publiku hradeckému nezapomenutelnou reprodukcí No
vákovy básně v tónech »Pan«. Kdo slyšeli ho poprvé,
přijdou zajisté opět. Z programu koncertu uvádíme za
tím Novákovu sonatu Eroiku, Křičkovy Intimní skladby,
Sprkovn Jarn, Štěpánovo Con umore. Vedie toho ob
sahuje program dvě 'lná čísla instrumentální jež pro
vedou absolventi konservatoře. | Upozorňujeme však
hudbymilovné obecenstvo, že je natno koncert zabez
pečiti v předprodeji, aby nemeškalo tedy s přihláškainí.
Předprodej laskavě převzal knihkupec p. Píša. Kon

Část hrubého příjmu jest určena Červenému křiži.
Dražba v obecní zastavárně královéhradecké odbý

vatí se bude dne 24. dubna na veškeré zástavy, pro
padlé až do 31. řílna 1914. (Viz insert)

Úmrtí. Náhlou smrtf skonala pí Špátenková, man
želka obuvníka, nyní sluhy ve voj. nemocnici zde. Ča
suě ráno 14. t. m. byla nalezena ve svém příbytku na
podlaze hlavou ke dveřím; z úst pronikal chrapot. V
krátké chvíli rozedma plic učinila životu nebohé konec.
Byla to žema velice pracovitá, obecně chválená pro
svou svědomitost a spořádanost. — Na Novém Hradci
zemře! 13. dubna bodrý sodsed p. Fr. Fajír u věku 66
let. Byl to typ přímého, rozšafného staročecha. Praco
val pilně do pozdních let netoliko k blahu své rodiny,
ale i proto. že ho i těžší práce stále těšila. Častěji ká

ral mladíky, kteří se ráďi obtížnější práci vyhýbali;
velikou šetrností nastřádal si malý majetek, který se
stal v posledních letech vítanou podporou těžce zkou
šenéhc příbuzenstva| Vroučí zbožnošť provázela ho
celým životem. Odpočívej v pokoji!

"Zemřeladne 15.t. m. vmladistvémvěku20let slč.
Mařenka Černých, dcera váženého účetního a majitele
domu p. Josefa Černého. Bolestnou ztrátu tuto provázejí
vřelým soucitem všichni tigikdož milou povahu zesnulé
znali. Výkrop v domě srmiku (Pospíšilova tř. č: 362) v
neděli odpoledne o půl 3. bodině. Pohřeb do rodinného
Hrobu v Pouchově. Odpočívej v pokoji! ©

Dar Rudoltinu. Vdp. Josef Profous, farář v Býšti
dobrotivě zaslal na školní potřeby pro hlichoněmé dít
ky 5 K. Za laskavý dar vzdává ředitelství | Rudolfina
vroucí díky. Zaplať Pán Bůh!

K sepravdivé pověsti o vyznání »vraka« Webra za
semrtelném loži. | Již stylisace zprávy o sensačním při
gnání umírajícího Webra byla velice nápadná. Bylo
v novitách oznamováno hhičně, že kuklenský dělník
Adolí Weber »při zpověd« prozradil svou vraždu a že
od smrtelného lože zpráva ta se rozšířila. Občané, Jinž
ma dobré pověsti charakterních kněží pranic nezáleží,
hned potřásali významně hlavami:
zpovědi! A kněží tohle roznes!« Aby pak byla sen
sace dovršena, trorsily se rychle řečí. že prý přiznání
»vrahovo« kněžstvo kuklenské ohlásio s kazatelny.
Takové pomluvy nacházely ovšem horlivé a důvěřivé

* posluchače právě mezi těmi četnými Hdni, kteří o ko
stel celý rok nezavadí! Občané, kteří si činí nároky na
velikou osvícenost a povýšenou samostatnost úsudku,
ani si nevzpomněli, že by se mohli ihned informovati o
pravdivosti | sensačního © »odhalení« na místě kompe
tentním; vždyť měti přímo před očima netoliko faru,
ale | laické svědky posledních okamžiků Webrových.
Z jakých pramenů plynuly a k jakému účelu rozšiřová
my zprávy takové, lehce lze si domysliti. — Pravdou
jest tolik: Adolf Weber umíral v noct z 24. na 25. břez
oa. Teprve, když byl zaopatřen sv. svátostmi, projevil
tonhu, aby byl oddán s ženou, s kterou žil jako vdovec
po šest let bez uzavření manželského sňatku. Dětí s
touto svou společnicí neměl. Chtěl se tak jistě postaratí,
aby žesmata nabyla sňatkem domovského práva v obcí.

„Umírajícího znopatřoval kaplan dp. Pr. Mimra; když

ačást protokoluvybotovena.PanDobrý vzkázal že
se dostaví raž zítra TÁMO«.

konstatoval správně, že život Webrův visí m nitce a

jak kněžstvo tak lékař a starosta učinili všecko, co byto

umírajíchmu člověku, který se nikdy nedopustil žádného
zločinu. Plynuly hodiny, p. náměstek nepřicházel až

konečně o 2. hod s půlnoci Weber skonal, aniž byl od
dán. Jeho posledné přání nebylo splněno. — Každý by
čekal, že po smrti Webrově hdé, které tentopřípad za
jimal, začnou bovořiti o tom, proč umírající nebyl od
dán. Ale chyba lávky! Zrovna naopak začalo se mluviti
o kněžstvu a o »vyznání při zpovědi«. Pověsti byly ší
feny slovy gumovými, která se nedala žalovati; ale
svého účelu přece jenom »sensační oďhalení« docíllo.
Jest vážná otázka, kdo takové klepy. bez rozpaků za
slal novinám, aniž se dříve zeptal svědků; a druhá o
tázka: proč teprve kruhy naše mnsy rozptýlii ne
pravdy očividné. Ke konci sdělujeme, že podrobnosti
celé té aféry jsbu udány s! c. k. okr. hejtmanství, aby
jistém lidem i pro příště byla odňata kuráž k tvrzeal,
že »něco ma pověsti přece Je když ti kněží mlčí. Po
htický úřad rozhodne správně na základě dokumentů.

Káranci-rekruti V král Čes. zem. polepšovně v
Opatovicích n. L. odvedeno bylo k vojsku 17 káranců,
Někteří měří narukovati dne 15. března, jiní dne 15.
dubna. Jak loučili se s ústavem? Bezprostředně před
svým odchodem níkým nebyvše nucení, přijali v kapli
ústavní svátost pokání a Nejsvětější svátost oltářní

zcela dobrovolně i ti, kteří dne 15. dubna narukovati
měli, ač nedávno, totiž dne 24. března u-příležitosti
sv. Misie (která ve farmosti Opatovické za velké účasti
konána byla) po úchvatné, dojímavé česko-německé
promluvě siovutného řečníka P. T. P. Vídeňského z
T. J., se již zpovídali. Podarováni byli modlitebními
knížkami. Češi obdrželi: »Vojínáv přítele od Ad Ho
niga. Němci »Refte dejne Seelel«. — Kéž by všichni
zůstali věrní Kristu Svátostnému až do posledního své
ho dechu! — Ještě něco z Opatovické polepšovny: Ze
mřel káranec. Po zádušních službách Božích v kapil
ústavní nesen soudruhy svými na místní hřbitov. Zvuk
zvonku na kapli ústavní jej vyprovázel ke- klidnému
odpočinku. však zval jej i zvon z farního chrámu Páně,
což s nevšední ochotou a laskavostí sobě vlastní sám
navrh! veledůstojný pán bisk. notář a velezasloužilý

farář pan Josef Jakubec. Hudba nehrála a přece bylo
slyšetl zvuky velebné, totiž modlitby »Otče náš, kte
rou modlili se káramci. vedeni panem dozorcem Troja
nem. Oko tvé marně hledá truchlící příbuzné v Pánu
zesnulého — než za rakví v průvodu P.. T. pánů kon
trolora Zástěry a obou účetních Švehly a Šenka můžeš
vlděti toho, jenž jest v-pravdě otcem starostlivým ká
rancům, jenž vše výnakládá, aby zbloudivší hochy u
vedi na cestu pravou a pokud mu jen možno, aby je
na ní udržel, veleváženého ředitele ústavního, pana

Josefa Průšu, jenž i sám osobně: pohřeb káranci vyjednával.
Hořice. Dne 12. t. m. pochován byl aa zdejším katol

hřbitově vojín z reservní nemocnice, a to bez kněze,
což pochopitelně vzbudilo vzrušení nejen přítomných,
ale i po hospodách bylo a to — jak to u nás ani jinak
nemůže býti — v neprospěch duchovních přetřásáno,

aniž by se našel jediný člověk. kterí by byl se zeptal:
»Ale, lidičky, zdali pak to na děkanství věděli a zdali
pak jste tam někdo byl?« 1. Každé úmrtí má býti du
chovní správě v čas oznámeno, což se v Hořicích ne
děje a ami v tomto případě se nestalo.

jaký by ji žádný kněz a žádný říditel kůru o

depříti nemohl“ 3. Kol fary chodí tolik

Vše to se nestalo, ale vinu nesou — jako
vždycky — kněží, ač není ani jednoho týdne, aby dě

kan sám reservní nemocnici nenavštívil.
Kostelec m. Ori. Skupina katolické mládeže truchlí

vou oznamuje zprávu, že milá její členka Mařenka Vá
slová vydechla šlechetnou duši svou v květu mládí a
v neděli dne 11.dubna její tělesná schránka u.sv. Anny
pochována. Veliká účast -při pohřbu ukázala, jak pro
svoji tichou. příjemnou povahu byla oblíbena. Na milou
dceru v smufku vzponfínají rodiče, jimž byla dcerou
poslušnou, milující. Za drahou sestrou nese se stesk
sourozenců, jež vědy tolik milovala. Bratr František,
starosta naší skupiny, s bratrem Josefem nemohli mi

meškají v dáli na bojišti. S rodiči a seurozenci truchlí
nad ztrátou své členky naše skupina katolické mládeže.
Vždyť nebylo horlivější členky uad ni. Vážně vždy pojí
mala šlechetné cíle naších stanov, jež snaží. se vésti

sko k lásce k Bobu a k české vlasti. Nebylo jednoho podniku katolických spolků u nás, aby -seho nebyla
ochotně a nezištně sáčastníla. Připomínáme jen, jak

vadle apři všech jiných slavnostech. Při svém počínání
nedbala úšklebků. jimiž | u nás odvůrci častnjí upřímné
katolfky. Věděla, že je to závist n+d jejím ušlechtilým

počínáním, která u odpůrců projevuje ce spíláním a kteA

ní ještě jednou slovy našeho básníka Sládka:
Nás jsi tady nechala v smutku
žití krátkou píď;
co's tu zasila dobrých skutků,
na nebesích kliď
v blaženosti nekonečné.
S Bohem buď a světlo věčné
na věky Ti svíťl

Hudebat skadomie v Rychnově a. Kašžaou V nedělí
dne 11. dubna 1915 uspořádal ve prospěch pozůstalých
po padlých vojínech hudební spolek »Dalibor« v Rych
nově n. Kněž. budební akademii za laskavého spolu
účinkování chvalně známé operní pěvkyně slečny
Růž. Matysové a p. J. Mrázka, virtnosa hry houslové z
Vamberka. Akademie, jež byla velice četně navštívena,
potkala se s plným zdarem dík pěveckým a hudebním
silám prvého řádu a uměnímilovnéma občanstvu míst
nímu i okolnímu. Smyčcový orchestr se svým mladi
stvým a nadaným kapelníkem p. Fendrštátem ml v
čele přednesl skladby Foersterovy a Jindřichovy tak
bravurně, že strhl posluchačstvo k spontannímu aplau
su. SK. Matysová, jež na kůru chrámu rychnovského
tak často účinkuje a svým mitým a oduševnělým zpěvem
povznáší mysl zbožných věřících k slunným výšinám
nebeským. uhájila pakmu večera v Dvořákových milost
ných vlsních a ve Foersterových skladbách: »Narcí
sky« a »Ta láska«. Měli jsme příležitost již častěji v
tomto listě poukázati na pěvecký zjev slč. Matysovy,
která dovede okouzilti, ano elektrisovati svým vyskole
ným a správně modulovaným hlasem ve všech výškách
a polohách, zpívá jistě a čistě, překónávajíc hravě
všesky překážky a obtíže. Gratulujeme slč. Matysové
k dosavadním úspěchům z celého srdce. Vedle sič. Ma
tysové ziskal sl vřelých sympatií vděčného publika
mladičký virtuox hry houslové p. J. Mrázek z Vam
berka, jehož brilantní technika překvapovala. Jak v
houslovém koncertě Bériotově tak v romanci pro hou
sle od J. S. Svendsena hrál p. Mrázek tak mistrovsky,
že jsme hned pří prvních akordech poznali, že stojí před
námi král houslí, virtuos ve'ké potence. který svůj za
milovaný nástroj zcela ovládá. Těšíme se upřímně. že
p. Mrázek do Rychnova opět zavítá a svou mlistrnou
hrou nás potěší. Pan Fendrštát ml. precisně doprovázel
sympatického mistra a sklízel i on zaslouženou pochva
ln. Děkujeme sl. hudebnímu spolku »Da'iboru« za po
žitek, který nám připravil večírkem tak animovaným a
kojíme se nadějí, že neustane ve své ideální snaze bu
diti v obecenstvu lásku a živý zájem ku zpěvu a hudbě.

Pobožnost v Rychnově n. Kaěž. Od 3. do 6. dubna
byla zde konána veledůst p. P. Ant. Řehořem T. J.
z Hradce Králové třídenní pobožnost. a to s velmi krás
ným úspěchem. Úchvatné a nadšené promluvy vdp.
kazatele vyslechnuty s velikou pozorností a věřící jimi
povzbuzení k přistoupení k stolu Páně v hojném počtu
(70) v těch dnech. V úterý konána dojemná pobožnost
za vojíny ze zdejší farmosti, kteří na vzdáleném bojsti
položili život svůj na oltář vlasti. K tomuto triduu da
rovala velevážená paní Marie Trnková se svými se
stříčkamí nádherné, drahocenné antipendlum na hlavní
oltář v děkanském kostele.

Bojanov u Chrudimě. Velikonoce v čase válečném
oslaveny četnou návštěvon služeb Božích v rozsáhlém
kostele sv. Víta. Na vzkříšení sešli se četní věřící i

všech domů — ač na jeden — byla bohatě osvětlena.
Při průvodu hrála hudba píseň: »Hle, vstal jest nyní
Kristus Pán!« Krásný jasný večer zvyšoval dojem ra
dostného Aleluja. Na Hod Boží bylo v kostele tolik
lidí, že to každého překvapilo. Při slavných službách
Božích, jež celebroval vdp. notář Václav Šaíránek,
vzorné zpívati pěvci na kůru Hausmannovu mši s prů
vodem hudby. Ofertorium »Ave« Fr. Reimanna za do
provodu orchestru zpíval p. řed. kůru Jos. Tlapák. —
Odpoledne byly slavné nešpory, při nichž zvláště vy
znamerala se roztomilým dětským sopránem slč. Al.
Tlapáková při zpívání antifon. Žalmy zpívalý slč. M.
Tlapáková a F. Kápičková, které lahodným altem prová
zela s. Vlasta Tlapáková, basem p. Jos. Tlapák a te
norem p.'Jos. Novák, obchodník z Bojanova. — V pon
dělí velikoneční byla odpoledne slavnostní adorační ho
dina IV. Ve 3 hod vystavil Nejsvětější vdp. bisk. notář

řovalo Sanctissimum. Krásné oleandry po stranách ol
táře mohutně působily k zvýšení okrasy. Po zazpivání:
»Zvěstuj Těla. kázal místní p. kaplan, že Kristus v Nej
světější Svátosti je naším učitelem, lékařem a přte
lem. Znovu zasvětila se celá osada Božskému Srdci,
aby žehnalo a láskou svou nás chránilo. Zvučným mí
tým basem zazpíval! p. JUDrC. L. Běm »Ave« J. Oňt

tnera s průvodem kvinteta. Pak zpívaly uvedené výše
slečny dvojhlasně Janie k Božskému Srdci Ježíšovu.
U oltáře prosil Krista Svátostného vdp. notář za brzký
mír, ze naše vojíny a šťastný jich návrat Po slavnost
ním požehnání zapěty slečny: »Ó Marie; naše milá Máti«
a aMáti přemílá« od Dr. Aloise Kolíska.- Po- skončené
pobožnostiučiněnasbírkanaosleplévojíny,jež vynesla
l3K. kterézaslány©k. okresnímuhejtmanstvído

Chrudimě. Ak„všem a MMaka! K6žjouha Aprosha
.kazatele:»NejevětějšíSrdce Ježíšovo,dej, a bevědy víc a více milovali: dojde splnění u
.krásné slavaoetí byli přítomati o
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K 200leté památce Malých
í Svatoňovic r. 1915.

V téže době úsazovaly se poblíž kostela a Studnice
přistěhovašé rodiny z okolí; znenáhla povstala osada
zvaná Malé Svatoňovice, na rozdit od starodávné ves
mice Bartolomějem Svatoněm založené a pojmenované
Velké Svatoňovice.

Zpola kamenný, zpola dřevěný stál zde poutní ko
stel; miliony poutníků za sto roků se vystřídaly; 2jara
procházelyzástupy až od MladéBoleslavědo Vam
beřic Studánkou (nebyloť železných drah), pak v létě
a ma podzim výhradně ke Studánce poutníci docházel.
Teprve r. 1830 napadlo obyvatelům, i poutníkům do
dělat, co r. 1732 zůstalo nedostavěno. V úterý po SV.
Duchu začato s bouránim dřevěné částů kostela, €.
1833 stavba dokončena tak, jak nyní ji zříme.

Poutní chrám má založení sedmera radostí blahosl.
Rodičky Boží; všude jinde setkáváme se sedmerem
bolestí P. Marie, jest to něco zvtáštního, mimořádného
u nás. Proč pak asi u Studánky vyvolili sl sedm ra
dosti? Trochu nábožensky, trochu uměle sestavili si
číslo sedm. Suchý třešňový strom v sedmém iněsíci po
sedmi letech na sedmi větvích se zazelenal; voda vy
chází z pramene sedmi proudy, rameny; nemocní se
umývali, pili, modlili po sedm dní nebo týdnů; všickní
se radovali. když mrtvý strom ožil a nemocní se tě
šli dosáhnuvše prostřednictvím Panny Marie ztrace
ného zdraví. Poutníci všichni se radovali z vyslyšení
proseb svých.

Hlavní pouť si ustanovili již r. 1734 na třetí neděli
po sv. Duchu. zachovává se dosud. Poutní období uza
vírá se velkou poutní slavností svátkem Všech svatých.

Zevnějšek kostela nevyniká ničím zvláštním, vstu
pujícínu na čtyřhranné náměstí zjevuje se podélnou,
poačkud prázánou, holou stranou. Podle předpisucírk.
stojí hlavnám oltářem k východu. Na střeše jest vížka
se dvěma zvonky a hodinami. Vnitřek kostela jest milý;
kněžiště staré, slohu renesančního s novým hlavním ol
tářem z roku 1886. Postranní oltáře jsou dva téhož

slohu: sv. Jan Nepom. a sv. panny Barbory, patronky
havířů. Ve středu hlavního oštáře stojí milostná, staro
bylá socha P. Marie Svatoňovické v nádherném, zla
tém krunýři (vzbuzovala pozornost 0 Mariánské vý
stavě v Praze), obklopena řadou kolem nf se kupících
andělů. jako Vy živoucím rámcem. Myšlenka skvostná.

Od r. 1833, kdy nynější svatyně dostavěna, věno
vall všickai kněží zde ustanovení, všemožnou péčivnitř
kn poutní svatyně; výsledek mnohaleté námahy máme
před sebou; vnitřní chrámové zařízení. bohoslužebné
předměty třpytí se čistotou, pobyt ve chrámu Páně
zdečltn každému milý. tkůvý. Do kostela se vejde
kolem 700 osob.

Mariánskástudnice.

V celém okolí poutní místo Malé Svatoňovice lest
známo pod jménem Studánka. Původ tohoto Udového
pojmenování značí místo, kde se nalézá studánka, a to
nějaká zvláštat, chceš-li krásná, nádherná, a třebas i zá
zračná; a tou také jest studánka v Malých Svatohovi
cích; jest to jako okrasný předmět, jemuž sotva kde v
Čechách podobného, rovného najdeš. Obec také děkuje
studánce za svůj původ i vznik.

Pod svahem horským z příkrého palouku pramení
voda a vytéká ven sedmerými proudy. Zděná, kopblo
vítá studně nad prameny postavena r. 1731; sešlý třeš
Řový strom poražen; pařez ponechán vzadu v písku,
kde se voda stéká. Studně jest osmihranná, vklíněná z
polovice do pahorku; přední strana má tři vysoké. ote
vřené oblouky s umělou mříží.

Uvnitř jest osmihran zakulacen V ováloviton Po
dobu v průměru asl šesti metrů; stěny jsou hlaďké, vr
šek jest klenutý, jest to kopule; výška může míti do
brých osm metrů. Podlaha, dno studně položeny poně
kud níže, než okolní půda, by studně mobla býti záro
veň nádrží vody. Vydlážděna pískovcovitýmiplotnami.

, Vzadu oválovitého vnitřku stojí pískovcová mušle,
do altž vtéká sedm pramenů.
== ZZ 5

Různézprávy.

žalovadé bankyjednalo se dne 10. t m.před vrchním
semskýmsoudem.Odvolacísenátzamítiodvolánía po
tvrdi! rozsudek Llmejnncev celémrozsabu. MlžstoPře
"teač zastupoval dr. L. Roubíček, Agrární basku dr.

Švehla.

lak účelutomupanstvío900jitrechpůdyu Lipska.—
Dle zprávy místodržitelské letošního roka u osob občan
ských v Čechách nevyskytl se dosud ani jediný případ
cholery. — Nedostatek lékařů v ruském vojsku má za
následek, že ruská vláda povolává do fronty lékařky.
-. Arcivévodská správa statků povolila horským ob
€m v Bezkydách, aby na lesních mýttnách a jiných
vhodných místech nasázely zemáků. — Minulý týden
strklo se v Tyrolích několik silných bouřek, jaké bí
vují zpravidla jen za nejparnějšího léta. — Metrapolitovi
Ivovskému hr. Szeptyckému bylo zakázáno konati bo

hoslužby s odůvodněním, že v Rusku jsou unitářské ob
řady nepřípustny. — Rozloha bitevních front spojenců
obnáší 2668 km; z toho připadá 870 km na frontu fran
couzskou, 50 na anglickou, 28 na belgickou, 1370 na. rus
kou: 350 km na srbsko-černohorskou. — V iednu 1915
bylo polní poštou vyřízeno 82.469 poukázek (v prosinci
r. 14 19.658) v celkovém obnosu 10727.356 K (v pro
sinci 1914 .2,742.611 K). — Řííšska správa německá za
koupila veliké zásoby bramborů, k jichž rozdělování
(rozprodeji) | ustanoven| říšský úřad pro zásobování
brambory. — Aby se odpomohio rostoucímu nedostatku
hořlavin, usnesla se ruská vláda zabavit soukromé zá

míru z 5% na 5%. — Anglorakouská banka má za rok
1914 čistého zisku 12,738.299 K 80 h. což odpovídá zú
ročení akciového kapitálu 12.73%. .

v Týništi nad Orl.
o 4 místnostech s příslušenstvím za K 9.000—,
diuby do dvou třetin ku převzetí. — Nádherná

krajina, lesy, hodí se pro pány pensisty.

Koupí se hospodářství
na Královéhradecku

a živým i mrtvým fundem, event. bez něho až
do výměry 40 korců. — Dotazy zodpoví

Královéhradecká bankovní jednota
v Mradci Králové, která sprostředkojekoupi
a prodej nemovitostí za podmín. nejkulantnějších.

Důležité upozornění. Prosíme snažně, aby byly vy
rovnány bez prodlení nedoplatky za uplynulé čtvrt
leti. Zvláště ti pp. odběratelé. kteří ďhuhují delší čas, u
snadní administraci značně práce i peněz, zaplatí-li dří
ve, než jim bude zaslána upománka. V nynější mimořád
né době jest také potřebí mimořádné energie a zvýše

ného peněžního nákladu k pravidelnému vydávání ča
sopisu. Jest nutno překonávati značné překážky tech
nické. Prosíme tudíž, aby pp. abonenti včasným place
ním úlohu nám usnadníh. Kdo odkládá. zapomene. Proto

sla vložíme s'ožní lístky. Kdo již předplatné řádně za
pravil, nechť si lístek uschová k placení příštímu; kdo

zaplatí před obdržením lHstku nového. — Administrace
Obnovy. :

K O
Pro májové pobožnosti

bodí se výtečně původní sbírka
82 májových kázání:

České drahokamy v ko
runě Královnynebeské.

Sepsal protesor Frant. Kohout.

Příklady velice tklivé jsou voleny ze života
českých světců a jiných vynikajilch Čechů.

Cena 2 K 80 ha'., poštou 3 K.

Objednávky vyřizuje obratem

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové (Adalbertinum).

=(MYDLORYEVK
tež lisované ovaly
v bezvadné upravé a jakost.
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Biskupská knihtiskárna
vHradci Králové
nabízí své ochotné služby ka prove
deuí všech zakásek s oboru knihtisku.
Oany mírné, vyřsení správné arychlé.
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Českoslovanská
záložna v Praze-ll.,

Spálená ulice, čislo 46.n.

peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dnevybránídle dohodya dle doby
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho druhu

za mírných podmínek. Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

DRAŽBA
vwobecní zastavárně

Královéhradecké
následkem c. k. místodržitelského výnosu
ze dne 10. března 1915odbývati se bude

v místnostech zastavárny

vsobotu dne 24. dubna 1915
(začátek o 9. hod. ranní)

na veškeré zástavy,
do konce měsíce října 1914.„zopadié.

Zástavy do dražby propadlé možno
ještěpředdražbou ve čtvrtek do 12'/4h.
odpol. pouze u pokladny zastavárenské
zůrokovati aneb vyplatiti.

Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývá
se druhá dražba 1X.května 1915.

Po 14 dní před dražbou čítá se mimo
úrok ještě dražební poplatek z pro
padlých zástav a sice 2 h z 1 koruny.

V pátek před dražbou a v den
dražby ee vůbeo neúřaduje.

Správní odbor zastaváreneký.

aM) x; BoaE Ůnrevná Sp5éA
, Mkostelnín

okn vošeníshoso- MKS SB
vuje a dodává

E'r. Uhlíř,
emělé sklenářství a malba skla

uPřohochovicíchuJrnéce
Rrálové.

a:



Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

die roční salsomy kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek ——
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo

zemských.

Cetná usmání zvláštěz krabů vele
důst. ducbovenstva 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 taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

OOOO00

do kuchyně a do pokoje

upotřébené
zachovalé koberce

Nabídky do administrace t. 1. <

JIŘÍ ÁÍÍÍÍÍCÍŘ

jest

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry
chle zhotoví umělVazbynh zn

Richarda Šimáčka
v Hradoi Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

se na požádání franko zašlou.

SPOLEČNOST S RUČENÍM OBMEZENÝMk
KONÁ

PROGR KM:

TAO. Ad. Šelbioký;

500.— se nebledí.



* Předlatné na čtvrt roku 2 K 0 h
Číslo 17. P na půl roku Sk —

Jsi-li Ty Kristus...
V souženích ozývají se malomocné vzdechy

duší mělkých: »Je-li Bůh vševědoucí a všemohou
cí, proč takové protivenství trpí?< A leckdy ta
kové poznámky nezaprou svého jízlivého ostfí.
Úskočná uštěpačnost bodá věřící lid těmito hro
ty: »>PročBůh ani vašich proseb nevyslyší? Proč
nepřispěje k návratu spokojenosti a blahobytu
aspoň do vašeho středu? Ani vy si mnoho nevy
medlíte.«

Na tyto cynické, ale hodně chudokrevné na
rážky jest věcných odpovědí celá řada. Již okol
nosti Kristova života byly předpovědí, jakým vý
směchum budou vydání v šanc Ježíšovi žáci. Pí
sino sděluje o drsných duších, které byly přítom
ny ukřižování Kristovu: »Ti pak, kteříž tudy cho
dili, rouhali se jemu, ukřivujíce hlav svých a ří
kajíce: Ha ha, kterýž rušíš chrám Boží a ve třech
dnech jej zase zděláváš, pomoziž sám sobě; jsi-li
syn Boží, sestoupižs kříže. ©Podobně i knížata
kněžskás zákoníky a staršími posmívajícese pra
vili: Jiným pomáha:, sobě nemůže pomoci; jestli
že jest král israelský, ať nyní sestoupí s kříže a
uvěříme jemu; doufalť v Boha, ať ho nyní vysvo
bodí, chce-liť mu (miluje-li ho), nebo pravil: 3yn
Boží jsem. [ak i lotři, kteříž byli s ním ukřižo
vání, rouhali se jemu.« (Mat. 27, 39—44.) Ano -
napřed si činili úštěpky oba lotři, ale v* krátké
chvilce doše! jasnějšího poznání aspoň jeden a hoř
ce své účasti na ironických poznámkách litoval.
Sv. Lukáš podává některé ještě určitější rysy tra
gické scenerie: +! stál lid divaje se, a posmívali se
mu (Kristu) s nimi (s-lidem) knížata, řkouce: Ji
ným pomáhal, ať pomůže sám sobě, jestlže on jest
Kristus vyvolený Boží. Posmívali pak se mu i vo
jáci. přistupujíce a podávajíce mu octa, a řkouce:
Jsi-li ty krát Židovský, pomoziž sobě... Jeden
pak z těch lotru, kteříž viseli, rouhal se jemu řka:
Jsi-li ty Kristus, pomoziž sobě i nám. Odpověděv
pak druhý, trestal ho řka: Ani ty se Boha nebojíš,
ježto v témž odsouzení jsi? A my zajisté spraved
livě, neb co náleží na skutky (naše) béřeme; ale
tento nic zlého neučinil I řekl k Ježíšovi: Pane,
rozpomeň se na mne, když přijdeš do království
svého.« (Luk. 23, 35—42.)

Tedy lotr na levici chápal blaho a úlevu či
stě materialisticky — zrovna tak jako kritikové
před křížem. Duše. lotra na pravici však se po
vznesla vysoko nad všední prostředí tohoto svě
ta; chápala, že není trestem nejhorším bolest tě
lesná, že naopak těžším trestem by bylo věčné
odloučení od tváře Boží. Odsouzenec seznával, že
Kristus jest vznešeným Bohočlověkem, třebaže
zde na zemi trpí jako veliký provinilec. Z trpěli
vosti Ježíšovy čerpal poučení, že pro duše bohu
milé není zvláštním a trvalým blahem vyváznutí
z tělesného trestu.

Lhali drze posměvači, když říkali, že po Se
stouvení Krista s kříže uvěří v jeho Božské po
slání. Vždyť předtím viděli Kristových zázraků
dlouhou řadu; po Kristově smrti došlo okaanžitě
k mohutným zjevům zázračným. Ale jakmile rou
hačům otrnulo, nízkým podplácením hleděli umlčČeti
zprávy o slavném Kristovu vzkříšení. Proto také

V Hredci Králové, dne 23.dubna 1915.

Ježíš neučini! žádného zázraku pro lacinou podi
vanou cyriků — zrovna jako když byl žádán od
zvědavců o znamení s nebe a o některé divy od
Heroda.

A podobně ozývá se z úst lidí těch, kteří celá
desitiletí o Krista nestáli: »Jsi-li ty Kristus, jsi-li
Boží Syn, pomoz nám okamžitě, učiň zázrak!
Rozumí se však, že Kristus není zde k tomu, aby
ihned poslouchal povelu lidí nábožensky neteč
ných anebo docela protikřesťanských jízlivců. Ne
ní zde ani proto — což nutno zdůrazniti — aby
okamžitě vyplnil všecka přání lidí věřících, kteří |
jej často skutky svými uráželi. Věřící člověk ie- ;
má ještě nároků na vyplnění každého pozeinského
přání, když se kratičce pomodlí,

Vizme první křesťany! Po'tři sta let trvalo
nejkrvavější jejich pronásledování, miliony duší
nejčistších hynuly pod rukama katův. A přece se
neozývala z úst jejich nikdy rcuhavá provokace:
»Jsi-li ty Kristus . . .« Naopak naprostá oddaiost
zírala i z plamenů živých pochodní Neronových.
z arén a hranic.

Zautysleme se nad velebnou modlitbou kajíc
nou proroka Daniela, která s tak vřelou oddaností
uznává, že lid israelský dlouho jest trestán zcce.a
spravedlivě,

A což prorok Jeremiáš! Varoval horlivě lid.
israelský před povstáním. Když však byl po ziro
skotání Jerusalema vlečen (sám zcela nevinný!)
do zajetí spolu s provinilci, nenapadlo mu volati:
»Jsi-li ty opravdu Hospodin .. «

Sv. Pavel třikrát prosil Pána za odstranění
jednoho soužení, ale dostalo se mu odpovědi:
>Dosti máš na mé milosti« Byly snad mučednické
koruny apoštolů dokumenty, že Kristůs'na své
přední žáky zapomíná, že je zcela opustil?

Předním účelem utrpení od Boha dopuštěného
jest vymaniti duši z hmotařského prostředí a při
měti ji k vážnému rozjímání o věcech nadpřiroze
ných. Kdo však myslí, že pro blaho lidstva l3ůh
učiní dost, jestliže dá všeho hojnost a zbaví lid
stvo všeho soužení, ten ovšem cestám Božím ni
kdy neporozumí:

»Jsi-li ty Kristus . . „le Proč tak nevolali jíz
livci, když sama osoba Kristova byla hrubě uráže
na? Patrně se jim zdálo, že Bůh sice všechno rou
hání dopouštěli smí a docela i musí, že jest nucen
trpěti všecky neřesti — ale nesmí dopustiti na lidí
zlolajné žádného soužení.

Naši předkové ať katoličtí či husitští rozuměli
theologii poněkud lépe než moderní osvícenci. To
mek sděluje o husitském obležení hradu Mostu:
»Při obležení tomto jevila se veliká zdivočelost
vojska pražského, kteréž přespříliš spoléhalo se
na svou nepřemoženost a přitom konalo loupeže,
násilí na pohlaví ženském a nelidské ukrutnosti.«
(Děj. Prahy IV, 194.) Když však husitské vojsko
utrpělo strašné rány, nastalo v Praze veliké kví
lení. Repfáli snad husité proti Bohu? ©Současný
husitský historik sděluje: »Plakali vdovy a sirotci,
ztrativše muže i otce, duchovní i světští všichni li
tovali neřádného bratří svých skutku, a kazatelé
věrní hlásali po všech kostelích ta slova, že vše

mohoucí Bůh spravedlivým soudem svým dopu
stil na nás tuto ránu .. . Když bratří se dali v

Inserty potitaji se Jevne.
Obnova vychází v patek v poledne. Ročník XXL

nešlechetnost, bojujíce mnozí ne pro pravdu, ale
pro loupež, berouce chudým statky nemilostivě a
mordujíce bližní své ukrutněji než pohané, roz
hněval se jest na nás Bůh a dal nám utrpěti. Pro
čež že sluší činiti pokání a polepšiti se, aby Pán
Bůh odvrátil hněv svůj opět.« (Palacký: Dějiny
II, I, 107.)

Takové upřímné proslovy prospěly mravní
mu utužení a dalším akcím husitů daleko více než
dvě velké vítězné bitvy. A jistě že při zmíněném
krveprotití trpěli s provinilci i lidé dobří,

Áni z Úst nejvzornějších Českých bratří při
velkém pronásledování neozvala se slova »Jsl-li
ty Kristus.. « anebo »Kdyby Bůh opravdu exi
stoval .. « Zorný úhel tehdejších názorů na utr
pení byl zcela jiný a to správný. A kdo vynalezl
vůbec lepší lék pro chvíle velice vzrušené než
křesťanství? Muž, který není nábožensky založen,
domnívá se chvíli, že obrovské vichřici bude nej
lépe vzdorovati hrdým postojem a zlořečením. Za
chvíli však kiesá jako podťatý dub s horším žalem.
než jaký měl před svým rouháním. Modlitba kře
sťanská však uklidňuje značně i tehdy, kdy se ne
dostavuje ihned vyslyšení; přenáší duši do světa
nadpřirozeného, skýtá hojnost balsámu na palčivé
rány. A modlitba tato často bývá vyslyšena zcela,
před ní prchají i mraky světa tohoto. Jizlivostí nic
se nenapraví, nikomu se neposkytne útěcha. Kře
sťanský názor světový však zná správnou odpo
věď na všecko, co se zdá jiným lidem — i velice

všemu nic tak nepodporuje naději a tím lásku k ži
votu jako pevná důvěra v pomoc Nejmocnějšího.
Kdo v těžkých chvílích zkusil směr obojí (cestu

nostech setrvá naposled při směru křesťanském.

Průběh války.
Bojiště východní. V obrovské bitvě kar

patské nastala přestávka, Rusové byli nuceni za
staviti svoji ofensivu. Za tohoto klidu přece
zase Rusové na některých místech zaútočili.Tak
na řece Stryji po obou stranách Wysocka růské

útoky oraženy. Wysocko leží v Haliči asi 13km na jihovýchod od průsmyku užockého. Btej
ně ztroskotal ruský výpad u Cienžkovio na ře
ce Bělé. Tato obec leží asi 25 km přímo na jih
od Tarnova. Dle nedělní úřední zprávy pokusili
se Rusové o nové útoky v Poloninských Kar

tech u Velkých Polan, Zlévců a Telepovce.
šecky tyto tři obce, dle národnosti rusínské

s malými menšinami slovenskými, leží na půdě
uherské při haličské hranici: Telepovce 14 km
jihovýchodně od průsmyku lupkovského, Zlévce
asi 7 km na východ od Telepovců a Velké Po
lany asi 6 km od Zlěvců a to 15 km přímo
na jih od známé haličské Cisny. Za těchto bojů
v Karpatech zajato přes 3400 Rusů. — V jiho
východní Haliči a v Bukovině byly ojedinělé
dělostřelecké boje. Také na rakouské frontě v
ruském Polsku u Blogie nedaleko Piotrkova
odražen ruský útok. Rusové svůj nezdar v Kar
patech omlouvají špatným počasím a neschůd.
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ností cest. Mluví se též o čtvrt milionu ruských
ztrát. Odražené vojsko složeno bylo z dobrého,
vojensky vycvičeného mužstva. většinou ze si
biřekých pluků. Ve východní Haliči jsou Sibi
řané sesílení Kozáky. — Rakouský generální
štáb dne 21. dubna vykládá, že Rusové zasta
vili své útoky proti rakouským postavením ze
jména v údolí řek Ondavy, Laborce a Uhu, ku
dy vedou nejlepší cesty doUher. Vedle tohoto
hlavního bojiště dle úřední zprávy bylo i bo
jiště druhé, krajina v prameništi řeky Ciroky,
mezi údolími laboreckým a užockým. Když Ru
sové byli odražení rakouským vojskem, zaují
majícím posice, jež chránily ony nejlepší cesty
do Uher, tu se pokusili obejíti údolí ta a pro
niknouti v krajině pramenišť Ciroky. Rakouské
vojsko však i tam odrazilo všecky ruské ob
chvatné útoky. Proti opáčným zprávám ruským
výslovně prohlašuje rakouský generální štáb,
že užocký průsmyk je dosud v rukou rakou
ských. — Začátkem dubna podnikl následník
trůnu arcivévoda Karel František Josef inepek
ční cestu k vojsku armádní skupiny u Piotrko
va a Tomaš.va. Kolem 20. dubna prohlížel si
následník postavení vojska v Bukovině. — Na
německé frontě východní jest situace nezmě
něna. —

Na bojišti západním mluví Francouzo

stan německý ujišťuje, že jsouto smyšlenky, jež
nestojí zato, aby byly vyvraceny. U Ypern ztro
skotaly anglické útoky, nezdařily se ani fran
couzské útoky v Argonnách, ve Vogesách, mezi
Mosou a Moselou pouze dělostřelecké boje.

Turecká válka U Dardanel zase střílejí
velef obrněnci na poloostrov galipolský ze sa
'rošské zátoky, na pevnosti hlídající vjezd do
Dardanel a minolovci pokoušejí se vniknouti
do úžiny. Turci jsou s výsledky těchto bojů
spokojení. Tři nepřátelské lodi jsou silně po
škozeny a jedna ponorka zničena. Nyní trojdo
hoda, především Anglie, obrací všechen svůj
zájem k Arabii a Syrii. (U suezského kanálu
nedošlo dosud k bojům vážnějším.

Na moři. Že německé ponorky nelení, o
tom, svědčí také obmezení dopravy mezi Lon
dýnem a Paříží na tři dni v týdnu.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížky 4 "WW
VYvkladystředenkové4) le o"08
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
Sedle dohody avyplácejí se ztěchto vkladůob

nosy bez obmezení moratorla.

Politický přehled.
Uherský sněm sešel se v pondělí k první

své schůzi. Celkem podáno 15 předloh, z nichž
nejdůležitější jsou předlohy týkající se prodlou
žení domobranecké služby až do 50 let, dopl
ňování vojska v Haliči a Bukovině z Uher, za
ložení zemské ústředny peněžních ústavů, stí
hání zlořádů při vojenských dodávkách, kon
fiskace jmění zemězrádců.

Hospodářské sjednocení v Rakousko
Uhersku. 18 dubna konala se ve Vídni za
předsednictví dr. Ar. Plenera a dr. Wekerla
společná schůze členů předsednictva středo
evropských hospodářských epolků v Rakousku
a v,Ubrách. Jednalose 'tu předevšímo hospo
dářškém poměry mezi Rakouskem a Uhrami.
Uznáno jednomyslně, že před obchodně-poli
tickým vyjednáváním ce státy cizími musilo by
dříve nastati hospodářské sjednocení mezi Ra
koúskema Uhrami.-©

Ve Švýcarsku stavovskáa národní rada
: sohválily předlohu o švýcarské válečné daní na

jem přes 2500 franků a na jmění přes 10.000
ranků. Daně má býti použito k částečné úhradě

mobilisačních nákladů. s
“ ©Nentralita Ameriky. Celá řadasenatorů

a poslancůve Spojených Státech podala znovu
š ve Waabiagtoně žádost, aby v zájmu

« opravdové neutsality byl vydán zákaz vývošy

zbraní a střeliva ze Spojených S.átů. Vláda však
tuto žádost definitivně odmítla.

Japonci v Kalifornii V Americe jest roz
čilení; pět válečných lodí japonských zakotvilo
prý v přístavu Turileském a v chráněné zátoce
na pobřeží zřídilo si opevněný tábor. Americký
vyslanec také prý už zakročil u japonské vlády
v Tokiu stran vylodění japonského vojska
v Kalifornii. v

Japonsko a Čína se dosud dohadují. Nej
nověji japonský vyslanec opět překvapil Číňany
tím, že žádal železniční výsady, které byly již
propůjčeny anglickýmfirmám.“

Pro májové pobožnosti
hodí se výtečně původní sbírka
32 májových kázání:

České drahokamy v ko
runě Královnynebeské,

Sepsal profesor Frant. Kohout.

Příklady velice tklivé jsou voleny ze života
českých světoů a: jibých vynikajících Čechů.

Cena 2 K 80 hal., poštou 3 K.

Objednávky .vyřizuje obratem

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové (Adalbertinum).

Volné listy.
Bismarck. Němoi--slavili sté narozeniny

Bismarokovy za válečného hromobití a cítili
zajisté mnohem silněji nežli kdy před tím, čím
Německu tento muž byl. Kdy veliký muž spí
klidným spánkem ve hrobce ve Fridricheruhe,
potomci jeho krvavě zápasí o zachování toho,
co jim dal dědictvím a co krví a železem skul.
Zajisté nejeden Němec přemýšlel, co by bylo,
kdyby ještě dnes Bismarok třímal žezlo ně
mecké politiky a kdyby svým duchem obzíral
politické obzory na evropské pevnině,

Bismarck jako politik kráčel vždy za ollem
pevně a bezohledně. Nebyl sice takovým vele
duchem jako Napoleon, ale i on, jako Norsičan,
oo ohtěl, chtěl vždy silně a rozšlapával a drtil
překážky, které mu na cestě vadily. Aby vytvo
řil německou říši, přemýšlel o cestách, jimiž by
se toho dodělal a ustálil se na tom mínění, že
se tak může státi jen silou a mocí. Prpto pojem
moci zaujímá nejpřednější místo v jeho stát
nické a národní filosofii; protoneustával národ
svůj na moc a sílu důrazně upozorňovali.
sV naší přítomné ústavě«, řekl r. 1859, svidím
pruskou chorobu, kterou dříve nebo později
bude třeba vyléčiti ohněm a mečem.« Jindy:
»Německo nebude sjednoceno ani řečmi ani
hlasováním většiny, ale ohněm a mečem. Ně
mecko se také nebude ohlížeti po tom, je-li
Prusko liberální, nýbrž po tom, je-li silné.« Pro
tože dle pruské ústavy moc nejasně byla roz
dělena mezi krále, sněmovnu poslaneckou a pan
skou, Bismarck o vyléčení této nemocí prohlá
sil: »Znemožní-li jedna z těchto mocí smírnou
dohodu, chtio své rozhodnutí vnutit, nastává
tím spor, který ge stává otázkou síly; kdo má
moo, zvítězí.« *

Několika těmito výroky Bismarck
jssně svůj životní program, kterého nepouštěl
nikdy s úvyslia kterému věnoval všechny své
síly duševnía tělesné Čílý a zdatný národ ně
mecký pracoval o svých denních povinnostech
a potřebách a vysoko nad ním týčil se muí,
který zíral do jeho budouonostř a razil mu k ní
vítězné cesty. S císařem a Moltkem postaral se
o mohutnou a ukázněnou armádu, která po

pel u zaútočila na sovér, na jih a pakna zá

mohla se objeviti zcelená německá říše, plná
bujarého [ a rozvojových sil. Bismarck ví
tězství tato důmyslně diplomaticky připravil.
Když všechny překážky na politické šachovnici
odstranil státník Blsmarek, vykonal svou préci
Moltke, jenerál. »Bůh propůjčil«, praví dle Bible
koran, »každému lidu proroka, mluvícího jeho
vlastoí řečí.« Německý národ měl svého proroka
v Bismarckovi, 6 nímž co do váhy a významu
kterémukoli jinému německému jménu nesnad
ne jest se měřiti. Každý « těch milionů. Němoů
při vyslovení Bismarckova jména cítí hrdé
dmutí ve své hrudi, protože pociťuje, že veliký
kanoléř jest ztělesněním jeho vlastních cílů a
tužeb po silné moci. Poznámek zvláštních k to
mu nepřičiňujeme.

Bismarck jako státník byl prozíravý a
pevný. Než odhodlal se nějaký plán svůj pro
váděti, všechny možnosti a nahodilosti předem
uvážil, všechny vlivy vzal v rozpočet. Řídil se
výrokem Napoleonovým, že nahodilosti nemají
vládnouti politikou, nýbrž politika nahodilostmi.
Nedal se unášeti žádnou událostí, protože jed
nak osobně byl povahou gyrovnanou, jednak
politickou soustavou měl nálady a sklony abso
lutistické, což ostatně jest pochopitelno u stát
níka, který ve svó duši jest přesvědčen, že za
mýšlí věc úspěšnou a že nesmí se na cestěk ní
viklati. Proto Bismarck nikdy necítil rozpaků
z pomůcek, kterých by se leckterý občan lekal.

Co do zahraniční politiky Bismarck vždy
bral se ke svým cílům opatrně, metodicky a
jistě. Poznal-li nebo vycítil-li někde závadu, pil
ně ji očichával a ohmatával, aby ji buď odetra
nil, nebo obešel se zejištěním bokův a zad. Na
zdař Bůh nikdy nepracoval a nesvěřoval svých
počinů náhodnému štěstí. Jea sobě jist svědo
mitou přípravou, stal se hromovým klínem a
vykasav si rukávy, dal se do díla, jehož po
slední a závěrečný bod předem vypočítal, takže
při jeho dějinných rozhodnutích nebylo nikdy
rovnice s nějakou neznámou. Znal výborně po
vahy diplomatů v souredních státech, jakož i
smýšlení panovníků, jejich záliby, přednosti a
slabosti, a tyto vědomosti měly Iví podíl v jeho
úspěších.

Biemarok jako obr převyšoval ty státníky,
kteří neznají svých nejbližších úkolů, žijí z ruky
do úst, bez plánu, bývají co chvíli v konofoh
a po každém jednání čekají na popud odjinud.
Vykonav avé dílo, Bismarck dobře si uvědomil,
že k zachování a udržení budovy jest potřebí
právě tolik životní síly jako ke tvorbě. Proto
hlásal další organisaci sil, rozpínání a mohutnění
státního celku, jehož odpůrce v badouenosti
předvídal a tušil. Proto nástupci jeho i všecko
pokolení se vzrůstajícím sebevědomím vytrvale
a houževnatě pracovali o hospodářských a kul
turních statcích a o zdatnosti a pohotovosti ar
mády. O jeho politice církevní a jiných diplo
matických stycích přirozeně se nyní neroze
píšeme. :

o

Střízlivé posuzování situace. Právě po
skončení předchozích řádků dostal se nám do
rukou »Čas«, jenž v nedělním čísle ze dne 11.
dubna přinesl zajímavé výňatky z německoříš
ských novin. Z hlasů těch poznáváme, že jsme
svrchu správně usuzovali. K našemu soudu při
léhá jmenovitě, co šlechtic Zedlitz píše v »Poste:
»Bismarcka Moltkemívali přesnou zna
lost politických a vojenských sil po
měru vlastní moci k cizí.

Kromě toho »Poust« píše:

Z oné doby pochází
věta, že ve váloe jediným nástrojem naším jsou
zbraně, že tedy náš cíl boje jest určen jedině
výsledkem jejich úspěchu... Dnes můžeme
vstoupiti. chceme-li správně viděti, na pernou
půdu událostí, A tu naskytá se sama tebou
otázka, nepřišla-Ji nám doba, abychom si při
pomněli slova Ulausewitzova, že válka není ni
čím samostatným, nýbrž jen politikou jinými
zbraněmi.«

S jistým zadostiučiněním připomínáme, že
právě v tomto duchu výroku Clausewitzova
událo se vojenské zakročení říše naší proti Srb
sku. Rakouská vláda ruskou ujistila zcela ur
čitě, ne nepomýšlí na územní výboje, nýbrž že
chce se dodělati toho svusedského stavu, který.

v zamezil všelikou vlastizrádnou propagandu.úlečné zakročení proti Srbsku tedy nebylo
nic jiného, nežli politikou jinými zbraněmi, po
litikou tedy, která prosta jsouc všech přepjstých
illusf,

Tedy zachovali jsme
v Rakousku správnou skromnost.

Jiný mluvčí německý, prof. Hoetzsche,
v »Kreuz-Zeitung« rozhovořil se takto: »Už to

v útoku ciziny na různých frontách. Z přitom
ného stavu vyplývá bez dlouhého přemýšlení
tento válečný cíl: Německo se uhájilo se svým
spojencem proti koalici velmocí, vybojovalo si
trvale rovnoprávnost ve světové svomstavězemí
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Tento závěr války jest za všech okolnočlř
obrovským polítickým ziskem. Politický cíl
války dá se už -dnes také zřetelněji označíti, a

vě vzpomínka na Bismarckovu politiku %a

jež bojuje dnes proti nám, nesmí býti možna
v budoucnosti.
bude moci snažiti se o svó světové zájmy a
jich uznání jenom tenkrát, jestliže dosáhne svou
politikou, co Bismarck dovedl tak stkvěle ve
zmatku vysoké politiky:

Úvaha o válečném
olli, která by nenpočívala na této idei. byla by
bez užitku.« »Vorwárts« k těmto vývodům při
činila tuto poznámku: »Dle Hoetzsche dosaženo
bylo oíle války potud, že Německo se udrželo
proti koalici odpůrců. Teď by šlo o to, isolovatí
toho odpůrce, který jest hlavním nepřítelem
Německa. Jím není Rusko, nýbrž Anglie.« —

»Deutsche Tageszeitung« hrabě Reventlow
ručil, aby vojenské operace ohraničeny

y politickými zřetely, aby další trvání války
posuzováno bylo zájmem politickým,

Hlasy tytojsou pokrokem a skýtají mož
nost půnobií i na samostatné politiky trojdo
hody.

V
do
by

*

Gentleman. Jest zvláštním zjevem, že ně
kdo nedovede svoji zaujatost utlumiti ani v táto
vážné době, ve které žijeme. V »Čase« rozepsal
se pod čarou 0 Šlejharovi p. Vích. Po některé
stránce Šlejbara oceniv, zmínil se také o jeho
pohřbu, při čemž projevil bned krajní nesnáše
livost. Proti čemu prý Šlejhar byl celým živo
tem, to prý se stalo na jeho pohřbu, neboť, po
myslete si, spisovatele doprovázeli »tři páteři«.
Pan Vích, jehož ovšem neznáme, dopustil se tu
netaktnosti. Ti »tři páteři« jistě tam nebyli ne
pozváni. Spisovatel Šlejhar, pokud ze závěti asi
známo, svého pohřbívání knězem nezakázal, a
neučinil-li to po úvaze ten, jehož věc vlastně
se týká, nemá práva do toho mluviti ani p. Vích,
který jest k tomu splnomocněn nanejvýš svojí
nemístnou vtíravostí. Chtěl-li se tento pán po
chlubiti, že jest napomádován »protiklerika
vismem«, nedokázal tím ani gentlemanství, ani
nriginalitu. Chování jeho vlastního tábora ho
páhodou odsuzuje. Masaryk zřetelně se postavil
aroti všem olrkvím na zamítavé stanovisko,
ole nad tělesnými ostatky jeho syna promluvil
ovangelický kněz; tedy tento jistě také byl po
ván — a nikdo z realistůtoho' neodsuzoval.

Zato však není pravdou, že Šlejhar byl proti
katolickým obřadům celým životem. O nábo
ženských obřadech a zvycích psal jednak umír
něně, jednak slovy povznášejícími. Rozhodným
odpůrcem katolicismu Šlejhar nebyl.

Napoleon z Elby ve Francii. Z Cannesu,

kde Napoleon poodp utí z Elby vystoupil, dalse k městu Grasse, kdež nahrnuli se k němu
obyvatelé, aby mu oznámili stížnosti své na

cestou triumfální, neboť všude vítán byl ra
dostně a okázale. Vládního vojska nikde nebylo,
až teprve před Grenoblem potkal se Napoleon

X Uhlí

We praporem pěchoty, jehož: velitel byl hotov
dali pochod síaařáv přek iti a ho zajati. Na
poleon vykročil z průvodů a přiblíživ se k vlád
ním vojínům s napřašenými ručnicemi, zeptal
se jich: »Kamarádi, jak se vám vede?e Po té
rozhrnuv šaty na prsou, optal se, zda chtějí ho
zastřeliti. A tu odpor velitele praporu byl roz
fouknut jako pára, neboť s vousáči, jimž
beztohv při pohledu na milovaného vůdce ruč
nice obvěly se v rukou, začali bouřlivě volati:
»Sláva císařil« — »Obraťi« Napoleon zavelel, a
prapor porozuměv, jedním rázem se obrátil a
stal se pochodovým předvojem.

U Grenoblu potkali sedmý pluk pěchoty,
aby Napoleona zadržel, ale plukovník, spatřiv
císaře, pospíšil rychle ku předu, aby se mu
nabídl svými službami. Vojáci jeho z bubnů
vyňali trojbarevné kokardy a na prapory své
nastrčili napoleonské orly. U Grenoblu shro
máždily se tisíce venkovanů, pozdravujíce císaře
a vojáky, a Napoleon použil té příležitosti, že
dal rozdati předemuchystané provolání k ná
rodu avojsku. Ke Grenoblu bylo posláno nové
vládní vojsko, ale dalo se do služeb císařových
tak ochotně, jako oddělení předchozí. Jenerál
Marchand, který v Grenoblu velel, měl sice

úmysl vojsku Napoleonovu se brániti, ale musilrychle utéci, aby uchránil se od hněvu posádky,
která nadšeně dala se pod vůdoovství císařovo.
Napoleon vešed do Grenoblu, od plesajících zá
stupů do hostince takořka byl donesen, a když
nikdo nepřišel odevzdati mu klíče města, id
přivlekl mu náhradou bránová vrata.

Z Grenoblu Napoleon s osmi tisíci vojska
táhl k Lyonu, kdež vévoda Angoulemský a
hrabě Artoisský, majíce 10.000 mužů, chtěli se
pochodu císařovu vzepříti; ale znamenajíce v čas
smýšlení své armády, uprchli, aby nevolky po
tvrdili zprávy, že obávaný zajatec z Elby všechno
cestou strhuje do šumícího proudu lidového
nadšení. V Lyonu Napoleon zdržel se dva dni
a vydával tam dekrety. a rozkazy pro oelou
Francii.

V Paříži zpráva o Napoleonovu příchodu
udeřila jsko blesk. Ale po prvém úleků král
Ludvík s vládou jali se také vydávati k národu

prokamace, v nichž Napoleon líčen jako odojník a nesmyslný dobrodruh. Roztrušovány
pověsti, že vojsko ho opustilo a že nyní, oby
vatelstvem jsa pronásledován, bloudí a hledá,
kde by seschoval bez naděje v příznivější bu
doucnost. Když však dvůr dostal zprávu, že
Grenobl a Lyon přihlásily se k Napoleonovi,
vyslal proti němu maršálaNeye, za ním Oudi
nota a Maisona, ale %narňé.Jiskra již zapálila,
jméno velikého vůdce hlaholilo po všech krajích,
a plukové neptajíeš'se maršálů letěli vstříc muži,
se -kterým dvacet roků oddávali se slávě a
vítězstvím. :

4 o

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škol
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek v Chrudimi.
Za válečného ruchu.
Papežův soucit s trpícími. V dopisu, jímž kardinál

Gasparri sděluje s knížetem biskupem v Krakově zprá
vu o daru papežově ve prospěch polského obyvatelstva
v částce 25.000 K, praví kardinál, že bída, do níž uvrže
no bylo veškeré obyvatelstvo v Polsku, jež více než
kterékoliv jiné muselo trpěti a trpí ještě následky vál
ky, naplňuje dávno otcovské srdce papežovo neskona
lou bolestí a přimělo jej, aby osvědčil Polákům osob

duše "a veškeru svoji otcovskou lásku. Avšak zprávy
od té doby došlé byly tak závažné, že papež nemohl 0
pomenouti přispěchati nešťastným Polákům znovu na
pomoc s nejvroucnější žádostí, aby poněkud zmírnil je
jich nesmírné utrpení. Zatím co papež nepřestává vy
sílati modlitby k Bohu, aby blahodárný paprsek míru
znovu zazářil nad světem, —plati současně jeho vřelá
přání a jeho vroucí modlitby zvláštnímu blahu celého
velkodušného národa polského, jenž dle staré tradice Je

tak oddán Svaté stolici a jest nyní tak těžce zkoušen.
Papež chce, aby jeho přání a modlitby jako nový dů
kaz jeho hluboce cítěné lásky přinesly požehnání všem
Polákům, ať náležejí k Rakousku, Němécku nebo Ru
sku. Papež obraceje se ke knížeti biskupovi krakovské
mu, s nímž Svatá stohce nejsnadněji se může stýkati,
a posílaje mu 25.000 K, chce se obrátiti k celému pol
skému episkopátu, aby tímto darem, jenžjest nesporně
v nepoměru s vážnými potřebami Polska, podal jasný

Úvěry osobní

důkaz zcela zvláštní lásky, kterou cítí pro ny Po
láky náměstek Kristův ve své vznešené chudobě, kte
rá více než kdy jindy objevuje se v této hodině. Papež
uzřel by s uspokojením, kdyby všichni biskupové ra
kouských, německých a ruských Poláků vznesli ke
všem katolíkům svojí bratrskou výzvu, aby se spojili
v modlitbách a darech se společným Otcem věřících:
Dopis končí: -Svatý otec prosí za hojnost nebeské po

bročinnost a uděluje všem, kdož modlitbami a dary
usnadní csud Poláků, s celou láskou svého srdce své
zvláštní "požehnání.« — Také Belgičanům poslal Sv.
otec 25.000 franků s přáním. aby již brzy uzavření
míru lidu belgickému vrátilo spokojenost. — Tato láska
papežova k trpícím působí zvláště nyní dojmem mohut
ným. Papež sám se svými obrovskýmikancelářemi,mi
siemi atd. ocitá se ve značných peněžních nesnázích.
protože válka zastavuje zasílání svatopetrského haléře
z tolika zemí. Proto se také přiznává nástupce sv. Pe
tra k své nemajetnosti, upozorňuje sám, že nedává mno
ho, ale že takový důkaz přízně má povzbuditi k štěd
rosti jiné.

Odkud iouba po válce. Nevyšla z kruhů monarchic
kých, nebyla podpalována katolíky. Zato však zednáři,
uctivající prohnaného podvodníka Ferrera, dávali již
před vypuknutím války zřetelně na jevo, jak se jim
líbí čpavý dým ekrasitu a dynamitu. To dosvědčily
netoliko události španělské, ale i srbské.

Áno —

zednářům byly a jsou největším trnem v oku státy
monarchické, kde lid jest bráněn daleko účinněji před
odíraním volnomyšlenkářských kšeftařů než v „noder
nich republikách. Jen se podívejme z blízka na poměry
republiky portugalské! Tam se lid vyssává tak soustav
ně. že jeden týden neuplyne bez vážných nepokojů olu
povaných tříd.

Činnost kaěžstva v době válečné. Jak české veřej
nosti známo. poděluje klášter Emauzský v Praze chu
dinu obědy. V době válečné ustoupil Jeho Milost pan
opat od podělování stravou a nahradil obědy dary pe
něžitými. Týdně poděluje klášter chudinu obnosem K
600.-—-.Peníz zajisté veliký. Klášter krom toho má 70
raněných v ošetřování. Jak daří se vojínům, kteří o
šetřováni jsou mnichy, svědčí toto: Před krátkým ča
sem navštívil nemocné J. M. pan opat. Potkal lékaře
a ptal se: »Jak se daří nemocným? Lékař odpověděl:
»Milosti, děkuji. Tak nikde se nedaří vojínům jako zde.«
Dal totiž pan opat vojínům k disposici nejen zahradu.
ale i malaga pre ně objednal. Tedy klášternící ani zde
nejsou -mnichů rotou Hnou a zištnou«.

Na osleplé a raněné vojíny a nezaměstnané dělsi
ctvo dále dobrotivě věnovali: p. J. Mizera z Nové Vsi

A. Krob z. Berotic u Dobříše 18 K. Píosl se uctivě o
další milodary. Zaslati dlužno vždy na Zemský svaz

- Podvodné dodávky — velezradou. Soudy v Němec
ku zakročují přísně proti podvodným vojenským doda
vatelům. — Před válečným soudem pevnosti Koblenz
Ehrenbreitstein byl souzen Štrasburský kupec Bernhard
Mainzer pro pokus velezrady. © Měl dodati vojenské
správě 140.000 párů punčoch, které však byly špatné
jakosti. Byl odsouzen k osmiměsičnímu žaláři. V důvo
dech rozsudku bylo zdůrazněno, že špatná jakost pun
čoch ohrožovala zdatnost armády a Proto je dodavatel
vinen zločinem zemězrady. Pro pokus podvodu bude se
dudavatel zodpovídati ještě před řádným soudein.

Noví podvodní dodavatelé, Maďarské novíny sdě
lují, že temešvárské sborové velitelství dalo zavříti ji
stého A. Strassera, který dodával do velkovaradínské
vojenské nemocnice malé housky a chleby. Dale šidil
erár jak jen mohl. Místo čistého sádla dával lojové.
— rNeodvislé Listy« v Pardubicích sdělují: »Ve středu
(dne 14. t. m.) byl na telegrafický rozkaz vojenského
soudu zatčen zdejší továrník obuvi Lówit po předběž
ném vyšetřování téhož orgánu. Zatčení jeho vzbudílo v
městě a zejména ve společnosti, ve které se dosud oká
zale pohyboval, veliký rozruch.«

Nové zásobovací zprodevěry ve Francil. | Sotva
bylo dáno v republice několik velikých poškozovatelů
armády za mříže, již sehlásí podvody nové. »Petit
Journal« sděluje: V Chatillon-sur-Selne přišlo se ne
dávno na stopu zpronevěrám při dodávkách potravin
pro armádu. Záležitost tato nabývá nyní většího rozsa
hu. Až dosud bylo zatčeno 13 osob. Domovní prohlídky
u podezřelých osob neměly výsledku, poněvadž vinníci
měli dosti času odstraniti přitěžující materiál, V Sekva
ně byla nalezena velká množství potravin. Několik ob
žalovaných se přiznává. Očekává se, že bude zatčeno
ještě několik dalších osob. — Dle zprávy listu »Express
de Lyon< z Marsile vyslalo ministerstvo vojenství do
Marsilie plnomocníka, aby zahájil vyšetřování o zále
žitosti Goupilově. Aféra ta nabývá velkého rozsahu. —
Jak- sděluje list »Depeche de Lyon< z Grenoblu, odsou

Hradec Králové,
Palackého třída čp. 66.

vyplácí se na požádání ihned.
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vojenskou, do vězení na rok a k pokutám po-500 franků:
Dopadení mepoctivého demunciamta. Ozíamuje se,

že v České Třebové byl zatčen Ludvík Reiter, obchod

+lonymem »Jan“ Konečný« udával jednotlivé tamější ob
čany, městskou radu, učitelstvo, ba dokonce i četnickou
stanici pro domnělé velezrádné a rusofilské smýšlení
a projevy. Reiter byl prý jako autor těchto denunciací
naprosto spolehlivě zjištěn a vede se proti němu vyšet

sleduje událost tuto s největším zájmem, poněvadž
spousta anonymních udání ve věcech trestních i vo
jenských se zejména v poslední době rozmohla v Čes.
Třebové hroznou měrou a vedla k všeobecné nejistotě
poměrů a společenskému rozvratu.

-C. a k. vejeuskému velitelství v Litoměřicích do
cházejí bez přestání anonymní udání, která obsahem |
formou vážnost vojenského velitelství nejdrzejším způ
sobem urážejí. Cena těchto udání, jichž pisatelé nemají

tolik odvahy. svá oznámení vlastnímjménem krýti, jestsamozřejmá. Na takováto udání nevezme a k. voj

velitelství oď nynějška nijakého zřetele aa odhodíje
jednoduše do koše.

Pro májové pobožnosti
—- doporučujeme-38
Komárek:Rozjímánísv. růžencepoTea
Plseň k Panně Marii v čas války, 100kusů

-==- za K"r30.
Píseň k Panně Marii v čas války, s notami,

| : za 100kusů K rso.
Dražst. knihkupectví a nakladatelství

v Hradci Králové, Adalbertinum. fíj

Modlitební knihy.—A Sklad růženců.

Kulturní jiskry.
Nové znamení obratu duše irancouzské. »Journal«,

přinášející sensační zprávy, ztrati) veliké řady odběra
telstva, jakmile bylo při vypuknutí války zapovéděno
uveřejňování zpráv rozčilujících, krváckých, apačských.
Konkurent tohoto listu »Matin« utrpěl škodu menší; na
hradil sensační historky dryáčnickým křikem vlastenec
kým. který odliv abonentů zastavil. — Zato však 0
hromného rozmachu dosáhl deník katolický »Echo de
Paris«. jejž řídí Maurice Barrés; tento muž má ayní na
veřejné mínění pornocí svého žurnálu vliv největší. A
tisk katolický zjednal si takovou autoritu, že denně při
nášely »protiklerikální« listy rozmrzelé zprávy, jak se
zachází stále vlídněji s vojíny, kteří se prohlásili za
rozhodné katolíky. Zednářské listy, kterým se kšeít za
Stavoval, docela začaly prohlašovati, že »Echo de Pa
ris< má u samé vlády přednost před listy jiných táborů:
docela žalovaly u vlády, že tento Jist má velikou pro
tekci u vojenských úřadů. Patrně vojenské pány pře
svědčila zkušenost. že na věrnost, obětavost a zmuži
lost vojínů katolických nejlépe ©mohou spoléhati. —
Večerník »Liberté“, který má stejnou tendenci s +E
chem, povznesl se značně. © Všechny radikální listy,
které se chtěly udržeti, byly odkázány na podporu
vládní. Teprve nyní stojí na vlastních nohou »Radicale,
který vychází denně ve skromné formě. Ostatní zmizely
anebo objevují se jen občasně, protože pomocné prane
ny vyschly. Ovšem nyní vychází denně list Hervéův:
ale aby se šířil, chytrý Hervé převlékl kůži. píše jako
nadšený vlastenec. Jest velikým znamením doby, že
po tolika útiscích církve v čase nejkritičtějším nabý
vají ve veřejném mínění vrchu právě listy katolické.

Mládež a blograty. Někteří přemoudřelt lidé mo
derní viní konservativní kritiky biografů z veliké úzko
prsosti, z pruderie. Ale je-li pravdou, že mnoho sensač
ních filmů není dobrou duševní stravou pro dospělé. tím
méně takové obrazy mohou prospěti něžné mysli dět
ské. | málokterý film nezávadný hodí se pro mládež.
Lékaři se vší pečlivostí přesvědčují, která silná jídla —
byť velice výživná — nehodí se pro dětské žaludky.
Ale toho si málokdo vškná, jak silně kořeněné stravy
dostává se rozvíjejícím se teprve schopnostem dětských
duší v biografech. Dovede dítě krvácké a erotické do
jmy stráviti ke vzdělání své mysli? Proto také sama
»Osvěta Lidu« 17. dubna správně usuzuje: »Sokolstvo,
jakoby ztrácelo vědomí vznešeného úkolutsvého a zod
povědnosti vůči dorostu, sáhlo k blografu jako prostřed
ku výdělečnému, jenž rozhodně neodpovídá jeho cílům,
aspoň ne v té podobě, jak se v poslední době vyvinul.
Je skoro neuvěřitelno, že se v sokolskýchřadách. ne
našla hlava, která by s místa rozhodujícího a vlivného
ukázala na jiné prostředky zábavné, čisté a Sokolstva
důstojné. Jsou to.beze sporu loutky. Blograf je vynález
moderní, vývoj jeho udál se velice rychle a má tu sla
bou stránku, že dovede jen lákati, vnaditi a vždy zkla

mati, že jest nástrojem zábavy zřídka ušlechtilé, větši
sou mělké, frivolní, ba surové. Loutky těchto“vad ne
mají; jejich historieje tslciletá, důkaz,že mají cenu
trvalou a daleko větší. Loutka výrazně modelovaná,

maj svůj zvláštní půvák. .. Zajímavost“ vší, že
tyto půvaby dovede ch pi jen dítě hebd'"vědělanet.

nit jest svět loutek světem docela samttostatným,dítě

prostou, čistou faitasií oživiti mrtvého tvora, řízéného
nitkámi a drátem. Vzdělanec vidí v loutce jemnou ka

rikaturu lidské marnivosti, ironii všehozávrátíého sna
žení lidského, loutká mu dovedé lépe hovořiti o nsroz
tešitelných záhadách bytl, než vysoké umění drámatic
ké, jež zůstává spíše účelem šobě samému ... My
dnešní lidé jsme příliš suší z pedantičtí, nemáme smyslu
pro prostotu a nalvnost, chápeme nejvýše drsný natu
ralismus, který především šíří blograf svými »sensačhí
mi« a -naplmávými« čísly; naše obrázotvornost je pře
sycena a seslabena tak, že již nesnese něčeho, co ji
dráždí k činnosti, co se ji nepodává hotové; nemáme
smyslu pro stylisaci, dekorativnbst, svět Iluse je pro nás
mrtev. A přece je v něm tolik krásy ... . Bohužel, dnes
loutky jsou namnoze zaflačeny biografem do pozadí ja
ko přežilý brak. Pro biograí uvádějí se hlavně důvody
materielní, morálních by bylo velice málo. Ale i hmotné
důvody nejsou tak silné, aby dovedly vyvrátiti námitky,
jež se mu činí se stránky mravní a pokrokové... Zá
leží-li' nám na tuni, aby mládež byla vychována pevnou
a silnou —- neboť v nejbližší budoucnosti toho bude
dvojnásob zapotřebí —, neposílejme ji do biografů, kte

ré ji přesycují a činí blaseovanou, v nichž příliš rychle
dospívá a stárne, dejme ji loutky, voďme ji do loutko
vých divadel, neboť tak ji uchováme dlouho mladou a
nezkaženou.“

Jaroslav Hilbert o křesťanském umění. Hilbert na
psal knihu »Léto v Italli«. Hi:bert, stanuv v Ravenně
u hrobky Gally Placidie, žasna nad mosaikovou výzdo
bou, napsal: »Nuž křesťanství mluví tu tedy ze svého
obsahu a svým mladým duchem v umění, které jest si
ce na hony vzdáleno pychu bílých chrámů antických a
mistrovství jejich sochové výzdoby, ale které ve svém

jest novým, rozkvétajícím žitím. Přišli jsme do Italie,
vědouce poměrně málo o starokřesťanském umění. ale
viděli jsme je a buď tomu jak buď. srdce naše bylo
vzrušeno a přiblížilo se mu až na samou lásku.« Římský
velechrám svatopetrský spatřil Hilbert v první den
římského pobytu při západu slunce, rozjel se k němu a
byla již tma, když vstupovat na širou rozlohu před ním.
Vypravuje: „Poprvé v životě stál jsem na Svatopetr
ském náměstí, které náleží církvi jako její nejvlastnější
plod. a nebylo ve mně jiného nazírání než historického
a jiné potřeby než spravedlnost. Církev snažila se tu
podati doklad své mohoucnosti, měříc se žárlivě s 0
hromností kohcepcí starých: jaký rozmach byl v Jejím
životě, jaký tlak po velikosti a kráse, jimž jako rovno
cenná sokyně postavila se po bok... .«

DěkanskýchrámvNěm.Brodě.
NapsatV,Fiedler.

' IV.
K ladnosti celého vnitřku chrámového nemálo »ři

spívá vhodné umístění čtyř postranních oltářů. V prů
čelných rozích presbyteře na straně evangelní jest oltář
sv. Antonína Paduánského, na straně epištolní oltář
sv. Františka de Paula. V levém rohu lodi před trium
fálním obloukem vypíná se oltář sv. Ignáce z Loyoly,
v pravém sv. Josefa, pěstouna Páně.

Nevysoké oltáře sv. Antonína a sv. Františka byly
pořízeny r. 1712 — oba za 93 zl. 51 kr. — první nákla
dem paní Anny z Obersteinů, druhý nákladem Franti
šky a Jiří Teichmonových. Žádný z nich nemá svato
stánku, nýbrž na místě, kde bývá tabernakul, spatřu
jeme na oltáři sv. Antonína obraz anděla strážce, na
oltáři sv. Františka obraz Panny Marie svatahorské,
které tu byly umástěny r. 1735 místo bývalých: sv.
Anny a Navštívení P. Marie, jejichž rámy zdobeny
jsou draperií.

Upozorňuji povolané krahy zvláště na obraz Sv.
anděla strážce (v rozměrech as 50 70 cm), protože jest
to zcela určitě práceslavnéhoKarla Škréty
ze Závořic, což dosud vůbec asi známo nená nejen
v městě samém, nýbrž ami v širší veřejnosti Upozor
ňuji však na tento obraz i z té příčiny, že jej chovala
ve veliké úctě Františka hraběnka Slavatová, kteráž
skonavši v pověsti svatosti, pohřbena byla ve chrámě
nejsvětějšího Jména Ježíš v Telči na Moravě, Ze zvlášt
ní laskavosti obdržel jej děkan Seidl. Zříme na něm
plavovlasou dívenku, jež má ručky složeny křížem na
prsou a očka vzhůru obrácena; nad ní stojí nachýlen
anděl, maje levou ruku položenu na lovém rameni děv
čátka, zatímComu pravou skazuje něžně vzhůru.V
levém dolním rohu obrazu jsou vymalovány nějaké

předměty, o nichž nekze určiti, co by znázorňovaly.
Neveliká prostora mezi uvodemými obrazy a vel

kým! obrazy světců Antonina a Františka ve čtyr
hraných pěkně řezaných rámech jest vyplněna dvěma
oválovými v před vystupyřícími obrázky a 4 ozdob

| Bafh-sdášoné šešivota větok,“ K SAK poctě fa tyto
oltáře“postavený.* ele eh.

Královéhradeckoubankovní jednota vHradci
-Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a úhělných. -Podporajte

při každépříležitostí svůj vlastnípodnik |—"y
místní a zkraje.

Jeho Jasnost kníže Tkux odpověděl městu Hradcí
Králové na zprávu o jeho jmenování čestným měšťanem
města Hradce Králové následující depeší: »Slavnému
královskému věnnému městu Hradci Králové! S neslý
chanou radostí přijímám poctu slavného | královského
věnného města Hradce Králové, prokázanou mi úděle
nim čestného měšťanství. ©Vzdávám též nejsrdečnější
díky za krásná slova uznání snah mých po dosažení
smírného soužití obou národních kmenů, zvtáště vele

váženému panu starostovi, na kterého si vyprošuji svňísrdečný pozdrav. Kníže Thun.«

Schůze městské rady dne 19. dubna 1915. Zřídí se
komitét pro sbírku kovů k válečným účelům. — Nadace
založená I. O. Janem hrabětem Harrachem udělena byla
Josefu Priechotskému, žáku živnostenské školy pokra
čovací. -—Nadace Arnošta Brády-ho udělena byla Ja
roslavu Hodkovi, Ant. Mrkvičkové, Anně Čeňkové a
Anně Butkové. — Povolena byla stavba domku pro
mostní váhu v továrně p. dra Richarda Aningra, sta
vební adaptace v kanoVnické residenci čp. 50. — Schvá
len byl návrh technické kanceláře ve příčině dříví z
obecních lesů pro obecní potřebu. — Bilance elektri
ckých podníků za rok 1914 podrobí se revisi reviden
term, jenž bude městským zastupitelstvem ustanoven. —
Probrán byl program schůze městského zastupitelstva,
jež koná se 2i. dubna t. r.

Úmrti, Na severním bojišti padl 7. dubna nadějný,
mladý inteligent p. Al. Pinkava, kadet-aspirant 2. pluku
tyrolských císařských myslivců, bankovní úředník. Po
hřben na bojišti s vojenskými poctami. O. v p.!

Pohřeb skromné, tiché slečny Mařenky Černých.
která podlehla vleklé chorobě, kona! se v nedšli za

neobyčejně četného počtu účastníků, kteří tak hromad
ně projevili srdečnou soustrast těžce zkoušenému otci.
Kondukt vedl vsdp. vikář J. Seidl z Holohlav, který
proslovil též případnou. řeč. Dlouhý průvod bral se na
Pouchov, kde dokončili posvátné obřady vsdpp. vikáf
a bisk. notář F. J. Konečný s dp. kaplanem Havelkou.

Zamítnuti. Všecky body rekursu Spolku majitelů

domů proti obecnímu rozpočtu na rok 1915 byly okres
ním výborem zamítnuty.

Do zajetí. Zdejší c. k. vrch. evidenční geometr p.
Fr. Tamchvna sloužil v Přemyšlu jako nadporučík pev
nostního dělostřelectva. Ježto od něho nedocházela již
několik měsíců žádná zpráva, soudilo se. že snad padl.
Ale právě tento týden došel do Hradce od něho dopis,
v němž oznamuje, že jede jako zajatec do Ruska.
-- Znepokojující pověsti o vypuknutí skvrnitého tylu
v Hradci Králové postrádají bohudíky podstaty. | Jak
jsme z kompetentních míst byh ujištění, jedná se pou
ze o 2 vojíny, kteří jakožto skvrnitým tyfem podezřelí
jsou v bedlivém pozorování. Doposud však z odborných
stran nebylo zjištěno, že se skutečně o skvrnitý tyf jed
ná. Tito vojínové jsou zcela isolováni v epidemioké ne
mocnici; i v tom případě, kdyby výsledek odborného
šetření dospěl ke konstatování tyfu, jest naprosto vy
loučeno rozšíření nákazy na venek. Bylo nám dáno
ujištění, že veškeři kompetentní činitelé učinili a Za
chovají nejbedlivější opatření isolační a že ničeho ne
jsou a nebudou tak daleci, jako zatajování pravého sta
vu věci. -. Purknristrovský úřad král. věn. města Hrad
ce Králové,

Dary. Společnost pantátů v +»Adalbertinu« věno
vala k uctění památky p. prof. Fr. Hniličky 30 K Okres
ní komisi pro péči o mládež; pí profesorová M. Hinilič

ková darovala 5 K Spolku k podpoře chudých studu
jicích.

Bezplatné očkování bude se konati každou středu
od 3—06hodin odpoledne na radnici, II. poschodí.

Další lístky" chlebové. Nyní platí | nadále předpisy
z 8. dubna s jedinou úchylkou, že se doba a místo vy
dávání chlebových lístků ustanovuje takto: Každou 80
botu a neděli jsou vydávány lístky pro okrsky v cito
vaném nařízení uvedené a sice: 1. pro okrsek I. v 0
becní zastavárně, 2, pro okrsek II, v městském poda
cím protokole v radnici, 3. pro okrsek III. ve velkém ki
osku u labského mostu. — Pro každý pondělek, úterok,
středu, čivrtek a pátek stanoví se pro celé město je
diné stanoviště v městském podacím protokole v rad
nici. -- Úřední bodmy v těchto vydávacích místech
jsou: V sobotu od 2—7 boďin odpol, v neděli od 8—12
hodin dopol., v pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek
od 4—5 hod. odpol.

DesátýhudebnívečerveprospěchČerv.křížepo
řádá v neděli 25. dubna o 3. hod. odpol. hudební soukr.
škola v penslonátě J, V. císaře Františka Josefa I. Pro

„gram jest následující: I. oddíl (škola): 1. Parlov: »Ptá
ček« — 2reč. 2. Siewert: »Clkánská píseň: — 4rač. 3.
Vymetal: »V blahé olrvfi«. »Slovanský taneček« -—
2rač. 4. Macan: »Lesní stydánka« — zpěv. 5. Ouriitt:
»Etady: č. 4., 10. — 2ruč. 6. Gael: »Motýlek« — Sruč.
1.Krug:»Cařa-tesař«(Lortzink)—ruč.8. Lów:»Ná

rodní píseň<(Malá fantasie)— Zrně.9. Renecko: čer| vená Karkulka«, »Zlá víla«, »Mlolusina< (Malé 1

— 4reč. 10. Smetana: »Ukolébavka«(Hubička« Mr



11. Marchigai: »Solfeggio« op.21., Drdiikgvá:,
ptáče zaběáěí <- změv. — IL oddů (Mozart): 1. Arie z
opery. >Dog-Juns-— 4roč.:8" UkoMbaviim — zpěv.
3. »Pantagle—*Botpónrri z Fighřovy sválbyky —+Jruč.
4.>Mengel:ze Symloa. Es-dur< — 6ruč. 5. »Sonata -dur
—.Allégro -- Allegretto« — Zrdč. 6 »Vokalise, operní
melodie: č. S., *Výstraha< — zpěv. 7. »Marcia alla tur
ca«, »Sereriáda zopery Don Juan« — 4ruč. 8. »Kouzel
ná flétma« Z Malých fantasií č. 4. — 6ruč..9. -Fantasie

"C-moll« -—žťuě. — Žačky: I. Č. 1. M. Sládečková, č.
2. Z. a M. Černá, č. 3. M. Holubová, č. 4. H. Stroh
schneidrová,.č. 5. G. Levithová,č. 6. M. Rosůlková,č.
7.:M: Vostruhová, O. Stříhavková, A. Imlaufová, č. 8.
J. Vávrová, č. 9. J, Malá, A. Michlová, č. 10. T. Vávra
vá,'č. 11, sl. M. Fatová. — IL Č.:1. Z. a M. Černá, č.
2. -H. Strohechneidrová, č. 3. M. Hauková, č. 4. J. Ře
háková, M. Šubrtová, VI. Svobodová, č. 5. A. Jeřábko
vá, č. 6. sl, E. Štursová, č. 7. M. Vodehnalová, VL.Šu
brtová, č. 8. M. Helligerová, H. Duchačová, VL.Šormo
vá, č. 9. sl. M. Faltová.

Seznam cem na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 17. dubna. 1 hl: Hrachu 90—100 K,čočky 100—120
K, jahel 90—100-K, krup 70—100 K, brambor $—10 K
máku 60-270 K, Iněného semene 62—66 K. cibule 30—dž
K, jablek 27.20—28.80K; 1 a: jetelového semínka Čer
veného 160 K, otrub žítných 32—, pšeničných 30.—-*
1 kg: čerstvého mádla 3.60—4.60 K, vepřového sádla
4.50—5.00 K, tvarohu 0.52—0.60 K; 1 vejce 9—10 h, I

kopa «irobné zeleniny 1—3 K, 1 pytel mrkve 280 až
4.0 K. 2.

Na týdenní obihní trh v Hradci Králové dne 17. dub
na bylo přivezeno: hl: Vikve 5, hrachu půl, jetelového
semínka 4, lněného semínka 3 a půl, cibule 5, brambor
285, jablek 3; 12 pytlů mrkve, 50 kop drobné zeleniny,
422 podsvinčat a 160 kůzlat.

Z c. k. berního úřadu v Hradci Králové. Za příčinou
- čistění úředních místností nebudou se dne 2. dubna

1915 peníze ani přijímati ani vydávati.
Velkoobchod cementem zřídila právě v těchto dnech

královéhradecká bankovní jednota v Hradci Králové.
Doporučujeme toto nové oddělení svým přátelům Co

nejlépe. :
Třebechovice. První transporty polských uprghlíků

projely zdejší stanici, aniž došly povšimnutí od našeho
obyvatelstva. Minulý týden však byl na nádraží velice

„čilý ruch, když dojeli uprchlíci polsko-židovští. Zdejší

inteligence v hojnémíře přinášela maso a jinépotraviny
k vagonůni. Ale uprchlíci tázali se, zda je vše kušero
váno a maso šmahem vraceli. Žádal? hlavně chléb a
vejce; za řečí tvrdili, že v Haliči jsou vejce mnohem
lacinější než v Čechách.

Mistni odbor Svato- Václavské Matice Školské V
Pardubicích konal dne 5. dubna valnou hromadu zapří
tomnosti 117 členů. ©Předsedou zvolen opět p. inž. J.
Horn. c. k. kontrolor tech. kontroly, místopředsedkyní
pí Anna Nováková, choť c. k. vrch. insp. stát. drah,
jednatelem p. inž. J. Kovář, úředník cukrovaru, poklad
ní slč. Josefa Josková. Po valné hromadě byl slav
nostní večírek odboru se sdruženými katolickými spol

. ky. Slavnostní řeč měla slč. A. Pečínková, učit. v Hor
kách, na thema: »O významu žen v době války“. Pro
mluvila věcně. promyšleně, poutavě, velmi zdařile.
Ústředí odvedl odbor stejně jako roku předešlého 700
K; dále věnoval výtěžek »Akademického večírku« přes
300 K Červenému křiži a'100 K pro válečné sirotky.
Ústředí vzdává odboru. zvláště jeho předsedovi a df.
J. Novotnému za neunavnou horlivost, velkou hmotnou
podporu a významnou činnost vřelé díky s přáním
dalšího pokroku novému výboru.

Hořice. U nás projevila se žádost, aby chléb byl

prodáván jedgotlivcům ve zvýšeném množství. Docíle
no částečné zvýšení výměry. V městě ohlášeno, že
trvají dále mimořádná opatření, která ostatně v dnešní
válečné době jsou všeobecná. Zdejší »Obzor= přináší,
že v zdejší nemocnici žádný vojín nezemřel. nýbrž člo
věk. který někdy bfval vojínem. Proč tedy to rozči
lování při pohřbu nad nepřítomností kněze, který nebyl
ani zpraven, ani požádán? Do okresu přijde prý opět na
600 polských židovských uprohlíků.

Kostelecko n. Orl. Okrsek Hospodářského sdružení
českých křesťanských zemědělců pro soudní okres ko
stelec n. Orl. oznamuje timto všem svým pp. členům,
že okrskový sklad uhlí hornoslezského, umělých hnojiv
a ostatních hospodářských potřeb dnem 20. dubna t. r.
přemístěn jest z dosavadního místa u cskrovaru k P.
Janu Bolehovskému, rolníku a městskému radovi V
Kostelči n. Orl, kdež možno každému členu potřebné
věci vyzvednout. Zároveň se připomíná, že okrsek kaž
dému členu dle potřeby sprostředkuje pomoc a radu ve
všelikých záležitostech zcela zdarma. Dotazy řízeny
buďtež na adresu: F. Jelínek, kaplan v Kostelci n.Orl.

Čestin. (Generální visitace.) Dne 9. dubna asi k S.
bod. odpol. vjížděl do tiché vesničky Hodkova zastřel
by a hlaholu veského zvonku v průvodu vsdp. kanov
mika Vácí. Hlavsy a svého sekretáře dp. dra Jos. Ci
bašty J. Excel. nejdp. biskup dr. Josef Doubrava. Ač
bylo nepříznivé počasí, přece shromáždil se četní vě
Bel, aby dali výraz svému katol. přesvědčení a lásce

k svému milovanému arcipastýři. Na všech tvářích z
příchodu J. Excelence jevila se radost. S úsměvem na
rtech hejdp. biskup v průvodu urozeného pána Allréda
Sebebka bral se k slavnostní bráně. Zde očekávali jeho
příchodu z okolí i dáli sem přichvátavší duchovní, slov.
gc. k. okr. hejtman ledečský, voříni rekonvalesoeaiti,

ajelš v nonků

příchodu J. Excel. | projevit upřímnou radost kněží a
věřících z generální jeho visitace, jež má požehnání a
útěchu přinésti všem sklíčeným. Vzletně a srdečně víta!
zasloužilý řídící z Hodkova za sbor učitelský. Za školní
mládež tlumočila v básní chty dětinné lásky lahodným
přednesem žákyně Marie Králová. Jako zástupce obcí
Hodkova a Krasoňovic promluvil p. starosta z Hodko
va. Nejdp. biskup děkuje za upřímné uvítání, zdůraznil
důvody svého příchodu i radost, že i v tak pohnuté
době bylo mu popřáno jíti za svou velepastýřskou po
vinnosti. Po představení četných osobností se rozloučil
a odebral se středem školní mládeže do krásného zdej
šího zámku, kde bydlil po několik dní jako vzácný a
drahý host urozeného p. AHr. Schebkaa jeho šlechetné
choti. — V sobotu ráno k půl 8. hodině byl očekáván
příchod nejdp. arcipastýře do městečka Čestina. Do
my ozdobeny prapory v národních barvách a na námně
stí postavena slavnostní brána. K uvítání dostavili se
zástupcové c. a k. patronátu. velevážení pánové: C.

a k. vrchní správce a patronátní komisař Vácil. Lokaj,
c. a k. hosp. správce Jas. Koudelka, c. a k. lesní
správce Rud. Hurych, c. a k. důchodní J. Jindřich. Mezi
duchovními pozorovali jeme též s potěšením rodáky
zdejšího městečka vldp. Jana Fr. Seidla, bisk. vikáře a
faráře v Holohlavech, jakož i jeho synovce dp. Jana
Lad. Petráska. Byli zde zastoupeny též slavné sbory
hasičské z městečka i okolních obcí. Živé účastenství
brali na církevní slavnosti | pp. starostové a učitelé
se školní mládeží, Touhou srdce a rozjasněným nebem |
byli sem přivábéní četní věřící i z dáli, takže slavnost|
již z rána slibovala zdařilý a krásný průběh. Za vy
zvánění zvonů doprovázen banderiem a řadou kočárů |
vjel nejdp. biskup do našeho městečka. U brány přiví
tal ho opět vřelým proslovem vldp. vikář a zasloužilý
čestínský farář K. Vimr. Za pp. starosty tlumočil city
úcty a oddanosti krásnými slovy místní p. starosta
Plešinger. Za školní mládež pozdravila p. biskypa chu
plně žákyně. Helena Kuntová. Nejdp. biskup, poděkovav
případně za milé uvítání a promluviv spředstavenými
mu osobami několik laskavýth* slov, ubiral se středem
školní mládeže, všemi nádšeně pozdrávován. do farní

ného zdejšího čhrámh sv.Petra a Pavla. Při vstupu do

velebnýchprostor svatyně byl uvítán zdařilým »Ecce
sacerdos magnus«, komponovaným vldp. vikářem Vim

tem. Po přípravných,modlitbách sloužil arcipastýř 'i
chou mši sv. Pak pronesl v přeplněném chrámu svou
velepastýřskou řeč, v níž jimavě těší a povzbuzoval
s úetou naslouchajícílidk důvěře v Boha a Spasitelův
kříž. —- Po krátkém oddechu udflel sv. biřmování, při
čemž byly pěny lkové církevní nísgě. Nato ubíral se za
hlaholu zvobů do školní budovy. Zde byl uvítán vřele
nejprve místním p. řídicím a pak žákem Ant. Plchou.
Po zkoušce, která svým zdárem překvapila a plně u
spokojila jak zkoušející tak zvláště J. Excelenci, před- ©
nesl na rozloučenou nejdp. biskupovi s citem a poroz
uměním báseň žák Ad. Plešingr Pan biskup děkoval
vroucně všem, kteří s láskou a pílí pečují o mravní a ;
náboženskou výchovu mládeže. Při odpoledním roz- ;

vikář K. Vimr za slova útěchy a námahu; smutně lou
čila se s ním žákyně Růž. Trnková; ještě však dojem

něji dával nám s Bohem dobrý velepastýř náš. Útěchou
bylo náp v té chvili přesvědčení, že p. biskup odchází
od nás s blaživým vědomím, že zde našel dobrý kato

víru a Ine vší duší k svým duchovním a zvláště k své
mu milovanému velepastýři. — K vůli poslednímu roz
loučení, ač nebe chrlilo spousty vod, přece přichvátali
do zámku v Hoďkově 14. dubna navečer blízcí duchov
ni. Přiški i hasiči s lampiony, domácí učitelé se škelní
mládeží a i několik jiných šlechetných inteligentů, kteří
si zde učinili pěvecké dostaveníčko. Nejdp. biskup, do
lat z hloubí srdce, děkoval ještě naposled všem za u
přímné a dojemné projevy lásky a oddanosti. My pak
odcházeli jsme s tím přáním, aby teplo lásky a úcty
vítalo našeho milovaného velepastýře na všech jeho vi
sitačních cestách.

Kostelní Lhota u Sadské. Na Bílou sobotu při Vzkří
šení počaly zde sv. misie, které za doby nynější konány
za nase vojáky. Kázali zde členové T. J. z Prahy dp.
superior P. Jos. Stryhal a P. Em. Kubíček. Účastenství
bylo veliké. I z okolních osad a měst přišli horliví ka
tolíci, aby poslechit nadšená slova, která za této vážné
doby potěšila srdce a přinesla uklidnění. Sv. svátosti
hojně přijímány. Kajícaíků bylo kolem 800 a sv. přijí
mání na 1100. Slavnost sv. přijímání dítek vykonána za
mír. Misie zakončéna slavností svěcení misionárního sv.
kříže v neděli odpoledne. Horlivým pánům misionářim
vzdány buďtež srdečné díky za jejich námahu!

Orlička. Ve dnech od 11.—18. dubna konala se v
naší osadě obnova sv. misie pro německou většinu.
Menšinová škola je tu již přes 10 let; kteří ji navště
vovali, německy již nerozumějí. V posledních Jetech při
stěhovalo se sem mnoho jiných Čechů. Proto konalo se
pro Čechy po této obnově triduum, kterého se všlckai
dobře smýšlející Čechové hojně súčastnili a sv; svátosti
přijal. Jen scházeli ti, kteří nejvíce hinčí 2 kteří +ně
meckyrozumějí,ale nefčastníse pobožnostiant Čes
kých ani německých Důst. pánu vzdává se touto ce
stou upřímný dík za veškeru jeho snahu apráci, ktscé
se podjal. Česká menšina volá muze srdce upřímné:
Zaplať Pán Bůh! ©
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Různé zprávy.
Upozornění. K dnešnímu čísh: přikládáme složní

listky a snažně prosíme, aby jich bylo hojně použito k
zapravení jak nedoplatků tak předplatného. Kdo již za
platil, račiž si laskavě lístek uschovati k obnovení před
platného v měsící pozdějším.

K snahám Sv. otce o brzký már. Ve svém úsilí po
brzkém skončení evropského válečného zápasu Bene
dikt XV. projevil prostřednictvím svého státního sekre
táře kardinála Gasparriho přání, aby modlitba za mír
(kterou sám Sv. otec složil a odpustky tří set dní obda
řil) byla konána v celém katolickém světě při májo
vých pobožnostech v měsíci květnu. Zároveň udělil pa
pež všem mším sv., které jsou obětovány za duše pad
lých ve válce, výsadu »altaris privilegiati«. ;

Další uepokoje v Portugalsku. »Petit Parisien« sdě-
luje dne 17. t. m. z Lisabonu: Ve Ville Realu, Figueiře,
Braze a v jiných místech vypukly nepokoje. V domech
demokratů nalezly úřady pumy. Tisk portugalský tvrdí,
že demokraté se spikli proti vládě. V Braze byl jeden
royalista zastřelen. Několik osob bylo tam zatčeno. Dále
se sděluje, že guvernér benguelský, setník dělostřelec
tva Pinto, se vzepřel rozkazům vládního komisaře an

tugalska a tam zatčem — »Times« oznamují dne 18.
dubna z Taronta, že byl tamější parlament dne 14. dub
na formálně odročen. Odročení zdrželo se o několik ho
din, poněvadž se dolní sněmovna nemohla shodnouti s
horní sněmovnou o vládní předloze, kterou se vojákům
zajišťuje volební právo při všeobecných volbách. Bu
de-li předloha uzákoněna, odebere se 6 dozorců nad hla
sováním na frontu, aby dohlíželi na volební úkon.

Všelicos. Na ulicích vídeňských dovoleno péci bragm
bory v levných cenách. Brambory budou dodávány z
obecních zásob. — V Uhrách budou vyživovací pří
spěvky odňaty těm osobám, které při zemědělských
pracích nepoužily příležitosti k výdělku nebo nabídnutou

zemědělskou práci odmítly. — Dle výkazu švýcarské
poštovní správy bylo v březnu posláno z Ruska ru
ským zajatcům v Rakousku 5688 pošt. poukázek na
124.240 fr.. z Rakouska rakouským zajatcům v Rusku
41.765 poši. poukázek na 323.279 fr. Od prosince po
stalo Rusko svým zajatcům v Rakousku 391.374 fr.. Ra
kousko do Ruska 653.484 fr. — Stavba pardubické ka
rantenní nemocnice rozpočtena je na 12 mil, K. Denně
pracuje v tomto barákovém městě ma 5000 dělníků. V
nemocnici té může býti opatřeno přes 10.000 vojinů. —
V Postoloprtech bude zřízen první válečný sirotčinec
v Čechách. — V neděli odpoledne konalo se ve Vídni
za vedení kardinála-arcibiskupa dra Piffla procesí z vo
tivního chrámu do Štěpánského dómu, aby prosilo mat
ku Boží za přímhivu ve světové válce, za vítězství na
šich zbraní — Na Madagaskaru zničil cy
klon několik vesnic domorodců. — V Novém Yorku
konala se schůze dělnictva, v níž zřízenci továren, vy
rábějících válečné potřeby, byli vyzváni k zastavení
práce, aby znemožněno bylo dodávání zbraní a střeliva
válčícím státům. President Wilson byl prudce napadán,
poněvadž nesvolaš kongres neutrálních národů, aby za
bránil dodávání zbraní, střeliva a potravin válčícím
státům. -- Přístav Soluň prohlášen za zamořený mo
rem. — Objevují se nové padělky bankovek 50 kor. a
2kor. 50kor. padělky mají číslici 50 v dolním textovém
poli z obou stran lemovanou nepravidelnými kresbami
ručně a nemají tečkovaného podtisku. Celkový dojem
padělku je rozplizlý. Dvoukorunové padělky jsou po
obou stranách nejasné a rozplizlé. Přední strana pa
dělku je přemalována dvěma barvami a to okraje žlu
tavě a obrázek sám červenavě.

Pro slepé dívky v Praze na Kampě darovala ne
jmenovaná dobroditelka 6 K administraci t. I.

Našema veledůstojnému duchovenstvu
ku prorádiní »rací kostelních vřele doporučujeme mladou českou

dfinu absol. c. k. stát, skoly řezbářské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

K 200leté památce Malých
Svatoňovic r. 1915.

IV.

Od prvopočátku studně takto uspořádané — kdy
obraz P. Marie do kostela byl přenesen — visíval nad
touto menší nádrží plechový strom s obrazem P. Marie
Svatoňdvické. Výpary z vody v změ, v létě samozřej
mě škodlivé, ničivě působily jak na stěny, tak na ple
chový strom; stěny nemohly býti trvantivě ani obleny
ani namalovány, a plechový strom za málo let hýnul
rezem a musel býti obnovován.

Tomuto zlu mělo býti odpomoženo.
V roce 1900 začalo se vyjednávati s c. k. odbornou

sochařskou školou v Hořicích o zhotovení pískovcového
stromu; upuštěno od tohoto úmyslu, protože by byl ka
menný strom brzy k nepoznání pro výpary z vody a
pro prach z venčí do studně větremzanášený.

Dotazováno a jednáno s c. k. odbornou zámeční
ckou školou v Hradci Králové; | tentoplán opuštěn, pro
tože by plech, železo stojící v ustavičných výparpch,
dlouhobez rezunevydrželo. M

Zavolán mnich, klášterník z opatství Emauzského,
bratr Pantaleon; jeho myšlenka to jest, kterou zříme V
Mariánské studnici uskutečněnu. R. 1906 pokryt vnlýřek
studně tak zvěnou řezanou mosalkou, pokryt dlaždicemi
různé velikosti a barvy. Práce zbotovena velikým nákla



bře proslavenéma pamět trvalou.
+© Studni popsati — toť velice nesnadno; ji třeba vidět,
spíše u ní se zdržet, zamyslit se. Nad menší nádrží se

kou vyložen, uprostřed mocná třešně se zeleným listo
vím 'a červenými třešněmi; mezí listím v oslňujících zla
tých paprscích stkví se obraz Matky Boží. Za sluneč
ního dne plášť Madonny zlatem a stříbrem jen se třpytí;
peň stromu jest temně hnědý; vše složeno z porceláno
vých dílů, sklovinou polévaných.

»Toť umění, ale též náboženská krása.
... „Stěny po stranách obrazu vyloženy deskami bledě
žlutými, přecházejícím! do barvy oranžové; dole u hla
diny vody jsou modravě vinity; sestavení barev vkus

"né, vhodné; zelenavý povrch vody zvyšuje celkový do
jem. Kopule jest malovaná modře nebeská s posetými

©hvězdami, uprostřed obraz Ducha sv. s nápisem: »Spi
ritus Dei ferebatur super aduas« (I. Mojž. 1, 2) (Duch
Páně se vznášel nad vodami),

Hrana mezi kopulí a stěnami ozdobena zlatým ná
písem z Písma sv., jejž církev sv. obrací a vykládá o
Panně Marii (Ecli. 24,19) »guasi platanus exaltata sum
juxta aguam« (jako javor jsem vyvýšena podle vody).

Věru Mariánská studnice jest předmět ducha i srdce
povznášející; mysl nábožensky i umělecky upokojuje. Z

větší dálky přijíždějí nábožné duše a mocně pohbnuty
stojí před Mariánskou studní naší a volají: Pod ochranou
tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.

-© Známe pověst o studnici s přečetnými nádržkami a
umělými vodotrysky, zvané Fontana Trevi v Římě.
Cestovatelé házejí peníze do ní, zasnubují se s ní, pou
tají se k ní; každý, kdo ji jednou viděl, cítí se k ní po
znovu do Říma puzeným.

Daleko vznešenějším jest spojení duše věřící s fon
tánou Mariánskou v Malých Svatoňovicich (i do ní lidé
peníze házívají); kdo jednou ji viděl v její velebě, touží
po druhé, touží stále, dokud opět a opět přání jeho
naplněno není.

Malé Svatoňovice a okolí.
Kdo letos ponejprv pozorněji jméno to čte, poslou

chá, rád by as věděl, jak se tam dostane. Zcela snadně.

Z Prahy, z Pardubic, od Králik, od Hořicdojeď do Hrad
ce Králové, dále do Josefova, kde se sejdeš s poutníky

ve stanici Svatoňovice-Úpice; vyjdeš z nádraží a po
několika krocích návěštní tabule tě poučí že se nesmíš
dát na levo na silnici (šel bys do Úpice), nýbrž že mu
slš za domkem železničního hlídače přejíti trať ke Trut
novu a < Libaví a v pěti mimutách jsi na místě, u Stu
dánky, v Malých Svatoňovicích. Ještě okamžik kráčíš
vzhůru, projdeš branou ve velké lázeňské budově a sto
MŠna čtverhranném náměstí před kostelem, stojícím na
návrší; po sedmi stupních se k němu vystupuje. Při
vstupu a východu z kostela neopomeň zastavit se v za
hradě getsemanské; Pán tvůj se modlí — i ty jdeš na
pouť se modlit, Kristus Pán se odevdává do vůle Boží.
i ty se tak zachovej na svépouti; uklidni se, vyslyšena-li
bude tvá modlitba, nebo jinak Bůh s tebou ustanoví.

Z náměstí po své pravé ruce spatříš domy zakrytou
vzácnou studnici Mariánskou; vybeř si, kam chceš dří
ve, zda k Matce Boží, ke studnici, nebo k jejímu Synu,
do kostela, na obojím místě budeš potěšen, posilněn.

O vezdejší zaopatření se neboj; toho se tř dle přání
tvého kdekoliv dostane.

A časně ráno po páté hodině můžeš nerušeně v ko

štele oddat se Bohu a duši své.
Abys neměl strach, že u Studánky se musíš jen mod

lit. věz, že se ti u nás naskytá příležitost mnoho jiného
krásného i poučného shlédnouti.

" Ubelné doly jsou v místě; více než 100 let kamenné
iuhlí.se zde dobývá; zajímáš-li se o tuto věc, po před

ichozím, zavčasném ohlášení na horním úřadě mnoho
můžeš viděti, zkušenost svou obohatiti; jsi-li odvážný a
měl-li bys více času, můžeš hluboko do země sestoupiti

a postup dobývání uhlí poznati.
Byla-li by ti koupel milejší, dostaneš ji v lázních na

náměstí z téhož zvaného zázračného, svatého pramene.
Koupe! prvopočátečně počítána za část poutní pobožno
sti; proto po žlábcích byla voda rozváděna původně do
dřevěných bud, aby nemocným užívání vody pohodlně
ším se stalo; přistavěn dřevěný hostinec, aby ani zdraví
aní nemocní poutníci na ničem strádati nemusili. Toto
prosté zařízení ukázalo se nepostačitelným. Proto ná
chodský kníže Oktavlo Piccolomini II. dal lázně s byty
a s hostincem důkladně z kamene vybudovati, jak jsou
dosud. Zajímavým, byť obšírným — dle tehdejšího zvy
ku —-způsobem velebí neznámý spisovatel ze začátku
18. stol. lázně a vodu v Malých Svatoňovicích. Čte se
ten úvod velmi pěkně (třebaže o jiných místech mluvi

soněkud nalvně). Málem ani nevíme, odkud spisovatel té
knížky. všecka ta cizl jména vzal.

"Počátek života jest voda. Staří Egypťané postavili
do svého chrámu nádobu s vodou. Voda mívá rozmanité
vlastnosti; tak pramen Debri v Caramantis jest ve dne
studený, v noci teplý, jednou vydává žhavou páru, jindy

jest pokryt ledem. Ve Sclavonii (dle Plinia) jest studně,
<do níž vhozená látka na dobro spálena bývá. Na Sicilil
„jistý pramen zostřuje paměť, bystří vtip, jiná voda na
"tomže ostrově je odnímá. Voda ze studně Arkadie prope
Nonacriam okamžitě usmrcuje. Jedna voda ve Frygii
ke .smíchu, Hináku.pláči budí. Na ostrové Hibernlae z
jednoho pramene ustavičná pára vystupovala; cokoli Jí
zasáženo, zkamenělo. Pramen Neminiae měnil své místo
a tak lidem badoucí úrodu nebo neúrodu ohlašoval.

ky

Pohlédněme na -studnicevlasti své. Čechy vynikají
nad jiné země svými proslavenými vodami. Praotec Čech
udeřil na Zřípu (Říp) do země, ze které vyšel čistý pra
men, který nestrpí v sobě vhozeného tam kamenu. Ste
dánka Vodolenka, studánka sv. Kunhuty u Stračova,
studnice na zámku Ryzenberg na vysokém kopci, stud
nice u sv. Ivana, jinak sv. Jana pod Skálou; studnice u
Falknova chuť k jídlu probouzející Užitečná slaná voda
na vyváření soli za Nezamysla V. byla odkryta, kdežto
nyní jest město Slané.

Na vysoce knížecím Piccolominském Náchodském
panství jest na způsob studánky od P. P. Jakuba Rappy,
dvorského kaplana a causarum agenta s kamením někdy
ohražená skutečná kyselka (ostřice) mezi městem Ná
chodem a vesnicí Bllovec, vedle řeky Metuje. (Proslave
ný vojevůdce Albrecht ztValdštýna rád této vody Jako
léku užíval.) K takovým studánkám připočtena býti má
zdravá voda sedmipramenité studně Svatoňovské na Je
ho vysoce knížecím Piccolominském | panství Náchod
ském.

které povolání do řádu mají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek aneb missii věnovati se ohtějí, nechť

veobrátís dotazemstran„Pha na stavenou

v jednoduchém i
přepychovém mo

kláštera B. S. P. Krapka (u Teplic).

der. provedení ry
chle zhotoví uměl.azbukab 5553

Richarda Šimáčka
w Hradol Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

h: Tj ,
též lisované ováluPTT akos

Coporutuje

POSREENEKÍ
+ wo LÁáň

HRADEC KRÁLOVÉ

Paramenta.

Innáce 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.
Cenníky,vzorkyi roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

A
arevná

, Š,gikostelní(a
"vedenídenízbakoe E
vuje a dodává

Fr. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

+ Přobochovicíchu radeo
Králové.

Gennikyarozpočtyna pošádání

Biskupská knihtiskárna
yl vHradci Králové [7

nabísí své ochotné služBy ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.

Ceny mirné, vyřízení správné a rychlé.
(.—l

O0000000009Jan Horák,
soukenník

v Rychnověnad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

viněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i 0izo

v zemských.
Cetná uznání zvláštěz krahů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závoda za
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

OO000000
Veledůstojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
reěiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
olbáře,nádobky,paténky, pacifikály,

svícny, lampy, aditelnice, propenkyatd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni alatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové

předměty neb výkresy zasílá nauázku franko bez závaznosti koupě:

Vše20povlá posvěcené. Prdce ruční..
Sklad veškerých zlatých a klenotů, jako: řetězů,
madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. s Notářské
Prsteny. tabatěrky, jídelní náčiní se stříbrapravého

i čínského všdy na skladě.
Storeslete,stříbroa drahokamykupujesanejvyššíceny

JAN STANÉK,
posíř a ciselonr

Praha-1.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. u..

vroucně milovaného syna a bratra, pana

povinnosti, v mladém věku 22 let a tamtéž
poctamipohřben.

přátel, druhů v těžké povinnosti se těšil.

Páně av. Ducha v Hradci Králové.

V Hradci Králové, v dubnu1915.

Marie, Růžena,
sestry. .
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Poděkování.
Za příčinou úmrtí a při posledním doprovodu k místu věčného klidu naší

vřele milované doerušky

dostalo se nám písemně i ústně tolik upřímných a erdečných projevů sous trasti
a předrahó v Pánu zesnulé tolik pozornosti nad každé pomyšlení velikým úča
stenstvím milého a váženého obecenstva na pohřebním průvodu až k místu

poslednímu, že není nám možno — jak snadno bychom někoho opomenuli —
každému zvlášť naše hluboké poděkování vysloviti. Vše to bylo nám útěchou

v našem bolu a částečným lékem k zhojení rány tak těžké a hořké; proto

prosíme, aby všichni — nikoho nevyjímaje — přijali tímto způsobem náš

o weve v o snejuctivější, srdečný dík!
Zejménaplatí náš upřímnýdik dp. Ja Brabcovi, kaplanu v Hradci

Králové, za poslední útěchu drahé zesnulé poskytnutou a veledůstojnému €jt4€t©=
venstvu na Pouchově za prokázanoují posledníslužbuu hrobu.

Obzvláštní náš hluboký a nejerdečnější dík náleží vysoce důstojnému Pánu
Janu Fr. Seidlovi, biskopskémunotáři; vikáři a děkanuv Holohlavech,
který osobně se dostaviv, z lásky 4 přátelství při pohřbu sám průvod až na
Pouchov vedl, krásnou řeč —útěchu 40;pro nás — nád rakví v Pánu zesnulé

pronesl a na hřbitově k věčnémuppázku jr ruce Páně ji odporučil.
Rovněž děkujeme uctivě ctih. pánům. jnnům za laskavý doprovod.

Neméněsrdečněděkujemeváženýmoěvéckým sborům v Hradd
Králové a na Pouchově 72 dojemnýzpěvnídoprovod při církevních
obřadech. P

Dále zavázáni jsme opravdovými diky vysocectěným pp. lékařům králové
hradeckýmmed. radovi MUDr.L. Bafkovi a MUDr.R. Zippemu 7
pečlivé a svědomité léčení. Nelíčený dík pak vzdáváme všem giružičkám
a mládencům 74 poslední laskavost jejich milé družce, naší předrahé
Mařence,prokázanoua všem četnýmpředobrýmglýreům nádherných
kytic a věnců.

Na konec nemůžeme opomenouti zdůrazniti ještě jednou svůj hluboce citěný

dík všem těm milým hostem, kteří z blízka i z daleka přišli v této těžké pro
nás chvíli zmírniti náš bol a naše milované dítě v tak velikém množství

k hrobu doprovoditi.

Všechno to a každý Váš krok

zaplať Vám Pán Bůh!
V Hradci Král., 19. dubna1915.

Josef a Emilie Černých,
truchlící rodiče. '



O

(m

SPOLEČNOST S RUČENÍM OBMEZENÝM

E JE ADALBERTINUM % %
KONÁ

PRVNÍ ŘÁDNOU VALNOU
HROMADU SPOLEČNÍKŮ

DNE 28. DUBNA 1915 O PŮLDRUHÉ HODINĚ ODPOLEDNÍ

V HRADCI KRÁLOVÉ © V ADALBERTINU.

PROGRAM: .
$roční zpráva za rok 1914.

Zpráva dozorčí rady.
, Usnesení o upotřebení čistého zisku.

4. Doplňovacivolba čienů jednatelskéhovýboru adozorčírady.

Z jednatelského výboru vystapojí pánové: Bohumil Hobsek, Jindřich Jelínek,
ThC. Ad. Šelbický; s dozorčí rady pp. P. Ant. Hrnbý a Severin Žofka.

5, Volné návrhy.

-<

©

BOHUMIL HOBZEK,
MÍSTOPŘEDSEDA JEDNATELSKÉHO VÝBORU.—

Dle $ 20. smloavy společenské dopouští se výkon hlasovacího práva zmocněncem, který však musí býti společníkem
a neemí žádný společník více než dva jiné společníky plnon moci zastupovati. Na kašdých K 500— kmenového kapitálu
připadá jeden hlae, ku zlomkům pod K 500— se nehledí.

PR AU, VNS NVA ;
VR SRO SN . MBL A762D16 IMCIOC MCC.ANCDI

Poděkování.
Za nesčetné, mně tak vzácné, ústní i písemné projevyopravdové a procítěné soustrasti, jakými byl

umírňován můj tak hinboký žal při náhlém skonu mého nezapomenutelného chotě, vzdávám

nejvroucnější dík,
kterým jsem upřímně povinna v tak těžké chvíli, zejména p. t. slovutným pánům c k. místodržitelskému
radovi Jos. Smutnému a starostovi města JUDr. Frant. Ulrichovi, velebnému duchovenstvu, nájmě monsig
noru M. Musilovi, měst. děkanu a kanovníku, členům slavné městské rady a obecního zastupitelstva za pro
kázanou poslední poctu, řediteli c. k. reálky Ant. Libickému, který tak účinnými skutky a uznalými, srdečnými
slovy projevil úctu k zemřelému, profesorskému sboru téhož ústavu a hlavně jeho senioru prof. Frant,
Rejthárkovi za obětavou pomoc a vřelou vzpomínku nad hrobem,: všem ředitelům a prof. sborům ostatních
zdejších středních ústavů, osvědčenému dirigentu studentů-pěvců za povznášející a ladné zpěvy prof. Stan:
Dobšovi, zástupcům všech státních a samosprávných úřadů, ředitelstvím a členům učitelských sborů zdejších
škol měšťanských a obecných i ochranovny, všem ostatním korporacím, jichž zesnulý byl členem, obětiv

sedmé i jich jimavýn mluvčím, kteří zde i v Pardubicích milou pozornost svou vděčnou účastí osvědčili,a vůbec všem z blízka i z dáli, ze zdejších občanských i společenských vrstev, kteří lásku k zespulému dali
na jevo přečetnouúčastí a dobrou vůlí za tak nevlídného počasí, jež smutnou ozvěnu má v mém opuštěném srdci.

| Vděčněvšechavšehovzpomínatibudu!

V BRADCI KRÁLOVÉ, v dubnu roku 1915. Spolu za rodinu Svobodovu a Juklovu:

Marie Hniličková,
vdova po c k. profesoru.



Buďme svoji!
I v Německu zcela správně nadchází od

utání od kroje francouzského. Pařížská paní
óda byla světovou železnou vládkyní; ženský

svět nejrůznějších národů poslouchal ochotně
a uctivě šmahem i nejpošetilejších jejích roz
kazů. Vymazlená vladařka upadala z dlouhé
chvíle do rozmarů nejkomičtějších — její fri
volnost byla netoliko známkou veliké nudy, ale
i věrným zrcadlem francouzské dekadence. Do
brovolné nevolnice francouzské vládkyně zvláště
z vyšších krubů si nevzpomněly, že přečasto
nové rozkazy krojové měly své zřídlo“ nikoli
v »estetickém« rozmaru, nýbrž v prosaické
zištnosti, Vynikající pařížská módistka předklá
dala své nejvyšší výnosy celému světu dle toho,
jaké látky a ozdůbky ve velikých konfekcích
bylo potřebí zpeněžiti. Mezi pařížskými velko

obchodníky, kteří se snažili vyprojnh bezcennýbrak, a mezi módistkami byl velice čilý pro
spěchářský styk. ,

Proto každý upřímný Čech vítá hnutí ve
prospěch krojového svérázu i v naší zemi. Od
Juku od francouzské hned fádní hned divoké
módy připravuje čile »Sdružení pro svéráz kro
jový a pro povzbuzení domácího průmyslu.«
Nechť tedy národ místo laciných frází i v této
příčině hledá sebe! Nechť pestré, ohnivé barvy
kroje domácího tlumočí větší radost ze života,
než šedé, popelavé barvy, zahnědlé zbarvení,
diktované unavenou, omrzelou duší gafižekých
parket.

Širší ashůze záslužného sdružení českého
konána7. tn. v w
za předsednictví Její Exeel. pí. ibiše Bráfové,
zasloužilé pracovnice v tom směru. Byla pří
tomna i na slovo vzatá znalkyně českéhoumění
lidového pí. Renata Tyršová, p. řeďitelumělecko
průmyslového musea dr. Jiřík, přední zástupci
našich uměleckých kruhů, zástupci apolkův atd.
Pokyny na schůzi pronesené byly velice cenné.
Snahou sdružení jest vzkřísiti v čase vhodném
lidový kroj zvláště na venkově a pečovati o zá
ehranu typických zvláštností krojových v růz
ných krajích, poučovati veřejnost 0 znalosti
krojů. Sdružení chce také udíleti porady v pří
ščině opatřování krojů; pečuje o to, lidové
výšivky a jiné ozdoby zaskvěly se v odným
způsobem na úborech městských. Právě to těší,
že takových reformních myšlenek se- ujali po
volaní umělci a umtělkyně, že tu nevelí zištný
účel cizích velkoobchodníků.

Bylo již věru na čase, aby lidový kroj

ke) k nové vážnosti. Vždyťtolik žen z vích kruhů, které se prohlašovaly za vlastenky,
rázem projevovaly pohrdání tím, co jest »selské«.
Jako by ten český kroj, české ozdůbky nezaslou

aj podobné vážnosti jako staročeské plísně,pohádky a obrázky!
Tedy nové široké pole k uplatnění vich

velikého počtu českých obrataých pracovnic!
Ale máme-li se hlásiti k tradicím svých

předků zevnějškem, formou svého obleku, tím

l

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA

Nevkuens překlady frází cizích, často málo vý
stížných a hodně rozvleklých, zakořeňují se
pevně jako kokotlce v jeteli. Co by se dalo
říci stručně a výřazně obratem českým, to se
vyslovuje nejapnou forthou dle vzoru oizího.

Jestliže jest český pisatel často v rozpacích,
ať místo překladů cizojazyčného vyjádření na
hlédne do buhatého pokladu staré češtiny. Při
stopování staročeských slov a úsloví nebude
vycházeti z radostného překvapení.

Uvádíme aspoň některé příklady,jak jadrně
a stručně staří Čechové vyjadřovali to, co nyní
se vyslovuje méně obratně. Novočeské rčení
stůjž zde na prvním místě, za vodorovnoučár
kou staročeské.

Choval se k němu nespravedlivě — byl
mu křiv. Poskytl, opatřil věno — obvěnil.
V noci i ve dne — nočně i bíledně. Požádal
náhradu, odškodnění — požádal hojemství. Po
prvé, po druhé — prvé, druhé. Jeho lež rázně
vyvrátili — lež mu v hrdlo vtlačili. Tajně se
krčili v koutku — koutkovali se. Ukryl před
zrakem jiných maso — ustranil maso. Nařčený
z peněžnídefraudace—nařčenýževzatkupeněz.
Říkal mu to přímo do očí — z oust v uši mu
to mřavil. Nechť s těmi písněmi přestane —
nechť těch písní přestane. Polní hospodářství
vésti — chlebiti. Šaty na procházku — Šaty
chodioí. Dokladal se vlastní duší, přísahal na
ové'tpasaní—pěbětiidušísvou.
a špatně — dávali stůl nezdárný. Podotknu jen
krátce, stručně — na málu přestanu. Nechci se
zmiňovati — toho pomíjím. Každý cikán podle
sebe bádá — ten člověk chce ho odíti v plášť,
v který sám jest odín. Pronášeli úštěpky —
uštipovali. Dal mu plnou moc nad celým svým
majetkem a všemi materielními nároky — ho
spodářem ho učinil nade vší svou epravedlností.
Jestliže by se naskytla vhodná příležitost —
jestliše by jaká příhodnost nastala. Majímudo
pomocí k nějakému zaměstnání — živností ně
jakou mají ho podporovati. Zanecbali ho na místě
v domnění, že již skonal — odběhli bo za urar
lého. Měljiž mušku — byl připitý. Před soudem
jejich čest jest obhájena — jsou právně na eti
opatření. Snaží se získati zaměstnání jinde —
odtudse potrhá.Případřídký—případstřídmý.

Vybrali jeme jen namátkou některá rčení
staročeská, z nichž některá jsou lepší než ny
nější a jiná svou jadrností za novým vyjadřo
váním nepokulhávají. Jiné ukázky velice zají
mavé vyplnily by celou knihu. Nechf se tedy
pracuje v šlechtění a obohacení české řeči na
základech starých.

Buďme svoji i v jiných okolnostech! Naši
ředkové v městech volili pro ulice názvy velice
čelné, které oznamovaly cizím návštěvníkům

směr k městům jiným, polohu domů k ulici
příslušných (u řeky, pod vrchem atd.) | těsná— —

skupenství domů měla názvy případné. Naše
otoletí však měnilo chvatně staročeské, přiléhavé
názvy, působle tak zbytečné zmatky v orientaci.

K tomu všemu ptejme se, zdali ve XIV.
až XVL století bylo na pražských domech tolik
nesrozumitelných nápisův i francouzských a
anglických! Mnohý český obchodník a živnost
ník, který se snesitelně nenaučil pravopisu
českému, chce okamžitě vyniknouti nad své
vzdělanější kolegy zavěšením tabule s názvem
cizojazyčným. Zanechejme opičení a papouško
vání po cizině tam, kde nám české prostředí
zcela stačí!R —

Průběh války.
Bojiště východní. V Karpatech provádějí

se dosud jen boje místní, především u Užocké
ho průsmyku, takže se zdá, že se vlastně bo
juje o průsmyk Užooký. Dle úřední zprávy ze
dne 26.-dubna dobylo rakouské vojsko vrchu
Ostrého, stojícího jižně od obce Kožové (asi
35 km na východ od průsmyku Užockého), při
čemž současně německé vojsko získalo prosto
ru západně od Kožové (také u průsmyku Užoc
kého), od dřívějška majíc obsazený vroh Zvinín.
Tím ovládli spojenci údolí řeky Órav , ve kte
rém jest obec Kožová (na silnici, vedoucí přes
Tucholku do Uher). Rusové pokusili se Ostrého
znovu dobýti, byli však strašně odražení, naši
v zahájeném pronásledování dobyli 26 střelec
kých zákopů a mnoho válečného materiálu.
V těchto bojích získané území přes zoufalé ru

am

cd Hožové ještě rozšířeno Na ostatní části kar
pstskó fronty, od Dukelské pánvo až k průsmy
ku Užockému, byl klid, přerušovaný pouze dě
lostřelbou; rovněž na frontě jihovýchodohalič
ské, bukovinské, dunajecké a jihopolské. — Na
německé frontě východní nio zvláštního; hlavní
stan německý oznamuje posledně toliko, že se
verozápadně od Ciechanova byly odraženy ně
které slabé ruské noční útoky.

Bojiště západní. Důležitou událostí jest,
že se německé vojsko, mnoho měsíců zápasící
o přechod přes průplav ypreský (u Nieuportu,
asi 35 km severně od Ypresuústící do moře),
dostalo přes průplav tento, a to asi 10 km nad
Ypresem a zároveň zmocnilo se několika obcí
nad Ypresem při jmenovaném průplavu. Marny
všecky francouzské « anglické pokusy o vytla
čení Němců z půdy na levém břehu průplavu.
Počet ukořistěných děl činí tu 45 a zajatců na
5000. — V centru válečné čáry, v Champagní
i v Argonnách odrazili Němci několik útoků
franoouzských a sami zahájili offensivu mezi
Mosou a Moselou.— Jihozápadně od Combresu
utrpěli Francouzi těžkou porážku; 1600 mužů
a 17 děl padlo tu Němcům do rukou.

Na moři. Německé válečné loďstvo v po
slední době několikráte vyrazilo do Severního
moře, křižovalo i ve vodách anglických, nikde
však nenarazilo na loďetvo anglické, které dle
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„
všeho vyhýbá se boji. Německé loďstvo křižo
valo v Severním moři, aby také ukázalo, že
není blokádou francouzskou, nedávn? vyhláše
nou, stiženo. A německé ponorky neustávají
w činnosti, ovládly i vody anglické a staly se
postrachem anglického obchodu. — Pozoruhod:
nou událostí jest zánik francouzeké řadové lodi

" »Leon Gambeta.« Tento obrněný křižník, na
kterém se nalézalo 44 děl a 720 mužů posádky,
torpedován byl v noci ze dne 26. na 27. dubna
rakouským ponorným člunem č. 5. Křižník ten
to byl jednou z nepřátelských lodí, které stře.
žily vjezd Otrantskou úžinou do Jaderského
moře. : . . .

Boj o Dardanely. Anglie soustřěďuje své
loďstvo zároveň s francouzským na pobřeží ev
ropském od Enosu počínajíc podél zálivu sa
rošského; asijská část pobřeží jest taktéž stře
žena až k Syrii Zároveň obsazuje Anglie
všechny možné ostrovy. — Dne 25 dubna po
kusil se nepřítel pod ochranou bitevních lodí
vyloditi vojsko na čtyreoh bodech pobřeží polo
ostrova Galipolis; ovšem Turci se nedali. Zá
„roveň přiblížilose nepřátelské loďstvo, aby zase
pokračovalo v ostřelování úžin se strany ná
mořní; musilo však před palbou tureckou

ustoupiti.
Odpověď Ameriky na německou notu.

Nedávno ohlášená odpověď Spojených Států naposlední německou notu byla právě podána
něm. velvyslanci ve Washingtonu hr. Bernstorf
fovi. Vládní tajemník Bryan prohlašuje v ní,
že Spojené Státy v žádné formě a v žádné do
bě nevzdají se jako neutrální stát ani jediného

práva na prospěch někleré válčící země. Spoj.táty uznávají právo prohlížeti lodi a právo
blokády, ale nemohou učiniti více žádných ji
ných ústupků. Vláda Spojených Států není s to,
aby vývoz zbraní a střeliva zamezila, poněvadž
je zákonem neutrálním dovolen. Zadržeti tyto

. předměty bylo by proti americké ústavě.

Politický přehled.
Vládní předloha o rozšíření domobra

mecké povinnosti od 18. až do 50. roku pro
ednávána 26. dubna v uherské posl. sněmovně.
ředloha doporučena všemi řečníky. Ministr

honvédů bar. Hazai prohlásil pak, že schva
luje změny, navržené posl. Rakowszkym: aby
zákon zněl jen na dobu války, aby osmnáctiletí
nebyli prohlížení toliko vojenskými lékaři, nýbrž
smíšenou komisí; dále aby bylo zákonem stano
veno, že 43 až 50letí všeobecně budou posláni na

frontu teprve, až tam budou již ostatní ročníky.Pokud jde o I8leté, žádal ministr, aby se saně
movna spokojila s prohlášením, že se v Uhrách
rozhodně budou snažiti, aby tito přišli na fron
tu jen tehdy, až tam budou poslány již ostatní
ročníky. Předloha přijata pak v prvním i dru
hém čtení a 27. dubna i ve třetím čtení. Po
dobně přijata zákonná předloha o zařadění uher
ských vojenských domobranoů do rakouských
sborů vojenských, doplňujících ee z Haliče a
Bukoviny.

V uherské poslanecké sněmovně dne 28.
dubna schválena i ve třetím čtení osnova 0 pro
dloužení platnosti mandátů do říšského sněmu
a osnova volebního práva do obol. Téhož dne
rokováno ve sněmovně také o zlořádech a pod
vodech při vojenských dodávkách. Interpelanti
prudce odsuzovali tyto zlořády. Minister. před

ní předloha proti zlořádům při dodávkách má
býti nápravou a že navrhne justič. výboru, aby
trestní ustanovení, obsažená v předloze, nabyla
zpětné platnosti, o

Křesť. soc. poslanci u ministrů. Depu
tace německých křesťansko sociálních poslanců
a dr. Geasmanem v čele u minister. předsedy
hr. Stirgkha a ministra vnitra dotazovala se

stran zvýšení dávky mouky a chleba pro osoby,které praoují za zvlášť obtížných poměrů anebo
sa delší doby pracovní. Ministr vnitra upokojil
plně tazatele. A co se týče rozšíření domobra
necké povinnosti od 18. do 50. roku, prohlásil

inist. předseda hr. Stůrgkh, že učiněny u vojen
ské správy všechny kroky, aby zmírněny byly
největší tvrdosti těchto přehlídek. Nejprve
přijdou na řadu nejmladší ročníky a potom po
stapně při přehlídkách i při pozdějším povolá

ní starší třídy a to za nejúčinnějšího zřetele
k zachování celkového hospodářského života.
Při stanovení schopnosti bude přirozeně bráno
jiné měřítko než při dosavadních přehlídkách.

Změna ústavy v Dánsku. Posl. sněmov
v Dáosku (Folketing) schvělila ústavní před

lohu přijmou landstingem (říšským sněmem).edloba ta obsahuje ustanovení o volebním
fávu a volitelnosti žen, zrušuje právo královo

jmenovati určitý počet poslanců do landstingu,

zrušuje privilegované právo volební do landetingu a snižuje věk, který opravňuje k vyko
něvání volebního práva do folketingu, zeaĎ a
25 let. Nová ústavní předloha, než nabude plat
nosti, má býti přijata novým říšským sněmem,
který bude volen v kvétnu.

Spor čínsko-japonský. Jedna zprávatvrdí,

že japonský vyelaneo v Pekingu oznámil čínské vládě, že Japonsko trvá na úplném přijetí
posledních revidovaných návrhů Japonska, jinak
že by bylo vyjednávání přerušeno. Dle jiné
zprávy rozhodla se vláda japonská změniti ně
které svoje požadavky, aby se Číně usnadůjlo
přijati požadavky japonské.

Pro májové pobožnosti:

Komárek: Rozjímání sv. růžence po 18 hal.
Píseň k Panně Marii v čas války, 100kusů

za K 130.
Píseň k Panně Marii v čas války, s notami,

7 za roo kusů K rso.

Družst. knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Sklad růženců. Modlitební knihy.

—— —

Utrpení katolictva
v Mexiku.

Neronova doba v Mexiku začala pro kato
liky po pádu Huertově. Generálové, kteří po
vstali proti legitimní vládě, začali řáditi tak, že
bylo hned patrno, jak chtějí katolicismus v Me
xiku úplně zničiti. Loyalita biskupů vydráždila
povstalce k veliké metivosti proti katolíkům.
Od revolucionářů poštvána proti katolíkům
loupeživá, líná chátra. Guvernér v Monterey
oznámil, že smí zůstati otevřeno pouze pět
kostelů, že se nesmí zvoniti. Přísně zapověděl
i zpověď. Všecky katolické koleje v zemi za
vřeny a všichni evětští duchovní vyhnáni, V Za
caterasu stoupenci .Carranzovi 23. června olou
pili a zavraždili kněze Verlandeho. Příští den
vtrhli revolucionáři do ústavu křesťanských
školských bratří a -zastřelili ředitele a ještě
druhého bratra : školního, -jakož i ústavního
kněze. V hospitalu v Guadelupe zavraždili
revolucionáři mnoho raněných a nemocných,
mezi nimi též jednoho kněze. Biskupy uvrhli
do žalářů. — Drahocenné knihovny a umělecké
památky zničili.

Dne 19. srpna slavil vůdce revoluce, gene
rál Carranza, slavnostní vjezd do města Mexika,
a počal tu hned prováděti své reformy. Všecek
majetek kněží byl zabrán, epráva kostelů pře
dána některým odpadlým kněžím. Mezi tím
generál Villa se svými důstojníky a vojáky po
dívěloh ústavech a klášterních školách prováděl
největší hanebnosti. Kostely proměněny v koň
ské stáje nebo taneční síně. Bandité oblekli se
do posvátných rouch a dali se fotografovati po
boku nevěstek. Obrázky ty pak rozšířili jako
důkaz nemravnosti a zvrhlosti katolických du
chovních.

Hlavní původce toho zločinného hnutí,
vojenský guvernér w.Nuovo Leonu, Villareal,
je žákem Ferrerovým. Touto dobou jsou všichni
mexičtí biskupové buď v žalářích nebo za hra
nicemi. Arcibiskup z Méchaooanu, Leopold Ruiz,
musil prohnouti převlečen za pastýře. Šedesáti
letý arcibiskup v Durangu, Fr. Mendoza, byl
zavřen hned na začátku revoluce. Více biskupů
odsouzeno bylo k smrti. V Zacatecasu dal Villa
zastřeliti dvě třetiny školských bratří a dva
kněze. V jiném městě zavřeli 35 kněží a za
jejich propuštění žádali na půl milionu korun,
teroužto sumu katolíci s velkými obětmi se

brali. Při čítání peněz Villa pětinu si vzal a
žádal. aby suma byla doplněna. Teprve potom

pop duchovní, ale hned je ze země vyhnal.rizabi zavřeli všechny kostely až na jeden,
vypudili všechny duchovní, na zpovědnice vryli
zednářské odznaky, katedrálu poskvrnili a zne
světili hnusnými orgiemi a dům biskupův změ
nili v kasárnu.

Od mučednické smrti císaře Maxmiliána
rakouského, ba již od dnů mexického císaře
Iturbida se zednářstvo v Mexiku rychle roz
šířilo. 29. září 1825 byla otevřena první zednář
ská lože a od té doby každá nová strana
v mexických spojených státech opírá se o zed
nářstvo.

Ovšem katolíci mexičtí zavinili si mnoho
sami velikou důvěřivostí ve vládní kruhy a na
prostou nepřipraveností k zápasu, jehož známky
přece na počátku tohoto století byly zcela
zřejmé. Kde byl tisk, který by bývaldůkladně
vyzbrojil katoliotvo k boji pro dobu převratu?

de bylo pečlivé odkrývání a posuzování zed
nářských tajných cest? Vedoucí kruhy katolické
měly se starati horlivě o to, aby před nejširšími
vrstvami byla stržena s tváří zednářských škra
boška »svobodomyslnosti«. Vždyť přece věděly,

jak všude zednářské hesla o svobodě čpí ekra
sítem a dynamitem a jakých kliček užívají
bezohlední násilníci k tomu, aby vhodili na šíje
podřimujících bezohledné oprátky. Katolíci vě- 
děli, jak právě Mexiko jest půdou velice 80
pečnou, jak zde stíhě revoluce revoluci a proto
bylonaivností spoféhati na ochranu politického
režimu Huertova. Nezavánělo také klerikalismem 
to úplné odevzdání bezpečnosti katolictva do
rukou státu? Předně vláda při demokratickém
zřízení sama všecko nezmohla, jestliže za sebou
neviděla veliké masy organisovaných katolíků,
vzbuzujících respekt protivníků, A pak — ne
přátelé katoliotva se posmívali, že celá ta síla
katolictva spočívá na mimocírkevních pilířích,
že katolíci se pohybují na cizích nohou.

»Však nás vláda Huertova v době kritické
ochráni«, slibovali si v sladkém klidu katolíci,
jako by nebyli věděli, jak v jiných státech
i mohutné řady organisovaných katolíků byly
nuceny prodělati se zednářstvem nejtužší zá
pasy k uhájení své svobody. »Však stejně me
xické obyvatelstvo jest skoro šmahem katolickéc,
uspávali katolíky falešní přátelé, aby nebylo
slyšeti mohutný hukot protikatolických podzem
ních proudů. A přece v samých Spojených stá
tech — bned v sousedství Mexika, kdo vlastně
byla situace pro katolíky příznivější, katolictvo
v té době bylo nuceno mnoho pracovati, aby
své posice čestně uhájilo. Podřimování, vydávání
posvátných statků v šano náhodě, nelze zváti
uvědomělou tolerancí. Od osudů katolíků me
xických, portugalských a francouzských musí
se učiti pilně i katolíci jinde, neboť zednáři
pracují všude prostředky stejnými.

Sociální prozřetelnost středověku. Ne
pochválil zbytečně účelné snahy sociální středo
věkých odchovanců scholastiky sám moderní
vynikající sociolog Sombart. Vždyť nyní samo
»Právo Lidu« doznává o středověku: »Nejen za
války a drahoty, ale i v každé době byly vy
dávány předpisy regulující cenu chleba. Nej
starší takový předpis je z r. 1276 v Augeburku.
Již tehdy byly »chlebové komise«<: každoročně
po žních sešla se komise, sestávající ze dvou
měšťanů a dvou pekařů. Koupili měřicí pšenice
a měřici žita, z polovice lepší a z polovice horší
jakosti. Obilí to bylo semleto a z mouky peklo
se za dozoru komise. To bylo tak zvané pečení
na zkoušku. Dle váhy chleba, dle množství

komise cenu chleba, která byly úřady patvr
zena a pro pekaře závazná. Peníze na zkoušku
dal městský pokladník, po prodeji chleba se
zase peníze ty vrátily. Tato cena, taxa chlebová,
platila do nejbližších žní a objevila-li se potřeba,
byla cena ta regulována dle cen obilních. V ně
meckých městech ve středověku byla vůbec
taková opatření jako ve zmíněném bohatém
městě. Taxa chlebová nebyla stanovena všude
na rok, někde čtvrtletně, jinde měsíčně, ba
někdy i týdně byla přezkoušena. Pekaři byli
pod stálou kontrolou, zdali nešidí, ba byl do
konce z občanstva jmenován mistr pro chléb,
chlební kontrolor, ba někde i zvláštní úředník.
V Kolíně nad Rýnem měl úkol ten sám starosta;
dvakráte týdně měl v krámeoh zkouškou váže
ním přesvědčovati se o pootivosti kolínských
pekařů. Rozumí se, že byly i po ruce pomůcky:
tak v městech vidíme veřejné váhy na chléb,
kde pekaři musili zboží svoje převažovati jed
nou za měsíc za účelem kontroly, která netý
kala se jen váhy, ale také jakosti. Tresty na
pekaře provinilé známe dostatečně i z českých
dějin kulturních. Lichvu s potravinami trestali:
ve středověku u řezníků a pekařů přísnými
tresty; také zabavovali nedovážené maso a chléb
a dávali je chudým, nebo do nemocnie.«

Nešťastní drobníspekulanti. Drobní vkla
datelé chtěli rychle rozmnožiti své skrovné úspo
ry. Proto je vybírali z pokladen solidních pe
něžních ústavů a svěřovali je dvěma firmám.
Jedna z nich nesla titul »sČeská směnární spo
lečnost Merour M. J. Guth a spol.«, druhá »Zá
ložní a úvěrní jednota v Praze.« Tyto ústavy
totiž lákaly velikými úroky všecky prostomyslné
vkladatele. Dne 25. t. m. konala se schůze vkla
datelů »Záložní a úvěrní jednotye, která ros
prostřela své sítě v Praze II., v Havlíčkově ulici.

ANárodní Dis: dne 26. t. m. o tom sdělují:ento ústav sliboval 5!/,9/, zúročení vkladů ...
Žalostné bylo podívání na účastníky schůze, se-.
stávající z příslušníků dělného stavu, učitelstva
a středního stavu. Takových případů, že učitel
vybral svých 8.000 K, po 30 let střádaných, ze
spořitelny a vložil je do této jednoty, je celá
řada. A poněvadž je velmi malá naděje, že
kvota bude značná, jest zármutek vkladetelů tím ©
větší. Tento »peněžní ústav« podporoval také
spoření mládeže tím způsobem, že hodným dít-.
kám dal vkladní knížku s korunovým základem.
Hodné děti pilně střádaly a jejich konto činí
36.893 K 99 h. Velmi nepatrné provento obdrží .
děti nazpět. Aktiva sostávají síce z několika

d



milionů, nikoli však korunek, nýbrž — cihel,
které si ústav cení obnosem 27.979 K. Dále
má hotovost 7.759 K 00 h, cenných papírů za
27.822 K, za 000 K cihlářské hlíny, za 4600 K
potahů a vozů, za 5.000 K inventáře. Dále se

ošítá do aktiv pojistka 44.000 K jednoho muže,
kterému je 76 let a tudíž se očekává (!!), že
brzo zemře, kterót sdělení vyvolalo ve shro
máždění vkladatelů hluboké vzrušení. Dle zprá
vy ředitele této záložní jednoty jest aktiv za
900.000 K, kromě usedlosti +Spiritky« na Smí
chově. Pasiva jsou uvedena v těchto číslicích:
vklaďy 628.762 K 82 h, školní vklady korunkové
36.805 K 99 h, Ústřední jednota hospodářských
společenstev 306.000 K, Soběslavská spořitelna
158.000 K (kryto na hypotéce) atd., dluhy cel
kem 1.266.446K. Na úhradu schodku 947.280 K
jest k disposici usedlost »Spiritka«, která dle
názoru jedněch má ceny přes milion korun, dle

milionu. Za jmenovanou »Záložní a úvěrní jed
notu« jest nyní uvalen konkurs a vkladatelé se
obávají, že dostanou sotva několikaprocentní
kvotu. Vše ovšem bude záviseti od výhodného
prodeje »Spiritky«. Jednota má 349 členů s po
díly po 60 K, které ovšem jsou ztraceny.

Taje zjevů duševních. »Čech« sděluje:
Dennert měl nedávno přednášku »Je život po smrti?«,
v níž dokazoval nesmrtelnost duše a uvedt různé podi
vuhodné zjevy ze života duševního. Mezi jiným citoval
článek listu »Mitteld, Volkszeitung« z února r. 1912,
napsaný katolickým misionářem v Cingtau P. Wandem
zmíněného roku. V článku tom vypravuje tento misionář
o podivuhodnén: zjevu ze života staršího kněze, jenž žil
mnoho let v Číně. Tento kněz vypravoval: Asi před 20
lety onemocněl jsem neštovicemi a ležel jsem 11 dní v
úplném bezvědomí. Za těchto 11 dní zjevit se mně celý
můj budoucí život,a v následujících 20 letech splnilo se
všecko tak, jak jsem to už za tehdejší nemoci napřed
prožil. Budoucí události mého života, jež jsem v oné
nemoci viděl jako skutečnost už minulou, byly tyto:
Zavraždění dvou misionářů. (Prof. Dennert k tomu do

dává: Byli to misionáři Niess a Heule, dne 1.kistopadu
1897), jejich hrob v zahradě, viděl jsem obsazení Klao
čau Němci a stavbu kostelů, jež pak byly provedeny,
dokonce dělníky, při stavbách těch zaměstnané. Ve vi
dění tom mluvil jsem s nimi totéž, co později ve sku

tečnosti. Také jsem viděl kostel, který nyní stavím. Ne
dokončil jsem jej však, protože jsem — ve vidění —
musil utéci se spolubratřími do Cingtau, německé £0
lonte. Když přijdeme do Cingtau, bude tam ještě hůř.

Měst> bude cizími válečnými loďmi bombardováno a
zpola roztříštěno. Zároveň se přiblíží k městu větší ar
máda po pevnině. Proto musím i tam odtud prchnouti
do země, kde budou malí lidé a domy podobné čín
ským -- asi do Japonska. Pak musím zůstati delší dobu

stavbu kostela“ který naleznu v témže stavu, v jakém
jsem jej zůstavit, totiž nepoškozený. Tragickým bude
konec mého života. Byl jsem totiž v osamělém údalí

horském šestí loupežníky zastřelen. — Takto ukázal se
onomu knězi jeho příští život. Pravil, že dosud všecko
se přesně událo tak, jak to napřed viděl za nemoci.
Také o povstání boxerském a jéhovývoji svým spolu
bratřím vypravoval. dříve ještě, než vypuklo. — Prof.
Dennert k tomu dodává: Prof. Zurbosen sděluje na str.
205 spisu »Síla myšlenek«, že dle zprávy apoštolského
vikáře v jižním Šantunu, biskupa A. Hennighause ze
dne 20. října 1914 skutečně odešlo 13 duchovních se 3
bratry laiky ze Šantunu do Cingtau, kdež byli s ostat
ním obyvatelstvem Japonci obklíčení a uzavřeni. Mezi
těmito kněžími byl i onen, jenž za nemoci viděl příští

události života svého. Na Cingtau byl skutečně, jak
předpověděl,na pevnině 1 se strany moře podniknut
útok. Obyvatelstvo | zmínění kněží byli zajati a odve
zeni do Japonska.

PYVYVYVYVYVYVYVYVY:
Záložna v Hradci Král.,

Janské náměstí č. 103... |.

Vkladyna knižky4 "08
V yladystřdankovéZbJeoOR
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
se dle dohodya vyplácejíse ztěchto vkladů:ob

nosy bezobmezení moratoria.

VYVYVYVYVYVYVYVYVY

Obrana. *
- Již zase -nová »poprava«| bibílcké| osoby.

Pracné, úskočné a spletité cesty racionalistů a ji
ných nepřátel: křesťanství k potírání biblických

"zpráv jsou neumírajícím svědectvím, jak tyto pí
Satele naplňuje něvem biblická pravda. >Osvícen
cic tací: převracejí raději zpátečnicky všecka mo
derní pravidja historického badání, než aby uznali
pravdu -toho, zač dávali život miliony křesťanů
státu římského po celá tři století. K tragedii Gol
gotské došlo v době historicky jasné a přísněkri
tické, v čase, kdy bdělá kontrola vyspělých hi

-storikův, diplomatův a filosofů překážela jakému
koli spřádání bájí. V době Kristova umučení do

spívala kultura římská k svému vrcholu, širý
proud prosaického skepticismu (pochybovačnosti)

mladé křesťanství přichystalo se k zápasu s antic
kými názory životními.

Jestliže tedy římští učení patriciové -sršeli
hněvem proti novému proudu náboženskému, ne

poprav; obsahovalo-li evangelium nesprávnosti,
stačilo zprávy apošto-ů opraviti vývody, opřený
mi o svědectví četných obyvatel Palestiny. Vždyť
život Ježíšiv sledovaly statisíce lidu osobně.

Ale — věda a soudní řízení neposkytovaly
pražádné látky k potírání svědectví křesťanů.
Vždyť hned v prvém století přistupovali k stádci
sv. Petra sami vynikající filosofové, kteří zamě
ňovali život pohodlný a rozkošnický za postavení
plné strádání a za mučednictví. '

Teprve v novém věku »napravují chybu: sta
rých Římanů různí zaujatí kritikové. Na jedré
straně velebí pohanské osvícence jako olympské
bohy, na druhé straně svým kritikařením křes
ťanství staví antické protikřesťanské ©vzdělance
bezděčně do řady duševních omezenců. Věru byli
by si vystavili. vysvědčení veliké duševní tuposti
ti imperátoři, soudcové a učenci, kteří by byli
chtěli všecko přemoci násilím, aniž by bývali
sáhli k nejvydatnějším zbraním duchovním.

A tak volnomyšlenkářská věda v nynějším
století náhle překvapila svět tvrzením, že Kristus
vůbec neexistoval. (Jakými duševními ubožáky
byli tedy římští císařové, kteří věřili, že i kře
sťanská společnost rozhodně měla skutečného za
kladatele!?) Volnomyšlenkáři docela začali doka
zovati, jak jest vlastně křesťanství spředeno z
bájí hvězdopraveckých, z budhismu „atd. Odpově
děl jim protestantský učenec Harnack tak ener
gicky, že těmto moderním pohádkářům rázem do
šel dech. — Když se poněkud vzpamatovali, začali
aspoň šířiti komické vymyšleniny jiného rázu;
prý život Ježíšův býl jiný, než jak líčí evange
lium. Zase dopadaly na pohádkáře drtivé rány
kritiky skutečně vědecké, Již to prozrazuje úžas
nou lehkomyslnost, nepřipravenost a zavilost, že
každý zednářský učitel >historického Života« Je
žíšova líčil tu historii jinak.

Ale fantastové jsou nevyčerpatelní, Nejnověji
aspoň v malomocném vzmachu hleděli se odškod
niti přepadením existence Jidášovy. Počínají si
zrovna takovou methodou jako Renan a Strauss.
Co se jim z Písma hodí, to prohlašují za světlý
důkaz; která slova bible jim odporují, ta cejchují
značkou legendy, báje a vymyšleniny. Jednou jest
jim Písmo důkazem, po druhé blouzněním. G.
Schláger v >+Zeitschrift fiir die neutestamentliche
Wissenschaft: dokumentuje takto: Prý jest nemy
slitelno, aby mohl zraditi Ježíše člověk, který tak
dlouho žil pod jeho vlivem. A tenhle názor prohla
Šuje za hlavní svědectví, že jest celá zpráva 0
Jidáši v evangeliu vymyšlena. Schláger ovšem za
pomněl dodati, že Kristovy skutky osobně znaly
tisíce a tisíce lidí, kteří místo sebenápravy Krista
chtěli kamenovati a mučednickou smrt mu připra

Jidášova neznají. Prý jest celé vypravování o Ji
dáši personifikací (zosobněním) kruhů, které vy
daly Ježíše na smrt. Snad (!?) prý vznikly zprávy
o Jidáši mezi pohano-křesťany. Tak a podobně
poličkuje pravidla historické vědy člověk, který
se namáhá cholericky otřásti autoritou Písma. Od
borní učenci ovšem souhlasí v názoru, že takovou
protikřesťanskou fantasii není potřebí ani vyvra
ceti; naopak Schlágrův kulhavý rozběh jest jen no
vým dokumentem, že jistým kruhům jest každé
šlapání vědy a soudnosti vhodným prostředkem
k útočení na křesťanství.

Náboženská movinka. Vídeňské sociálně
demokratické »Dělnické listy« přinášejí o neděl
ním velkolepém prosebném procesí ve Vídni
referát a edělují. docela vážně, že v průvodu
nesenabyla »mariánská svátoste.

Slovo pro katolický tisk. Švýcarskýfarář
Mader píše v »Gralu«: »Naše dobročinnost je
příliš konservativní. Zná podkrovní pokojíky,
sirotčince, nemocnice, paramentní skříně v sa
kristiích, posledně také i děti černošské. Ráda
však zapomíná, že existuje i sedm duchovních
skutků milosrdenství, že v mnohé hlavě větší
bída a nouze sídlí, než v mansardě u střechy
a že v mnohých srdcích pálí těžší rány než
v nemoonicích. A pak mám také pocit, že mo
derní charita se příliš vrhla na stavitelství. Zři
zujeme příliš mnoho ústavů, příliš nákladné
domy, které pohloují obrovské sumy. Na to se
svého času vo Francii a trochu všude zapome
nulo. Francie byla klasickou zemí oures oatho
ligues, katolických škol,
nemocnic, kostelů a klášterů. Jediným hlasová
ním smetla franoouzská vláda desítitisíce škol
a dobročinných ústavů. A proč? Katolické
Francii ohyběly pevnosti k obraně jejích pod
niků. Však takédějiny vynesly svůj úsudek
o této jednostranné, zastaralé dobročinnosti.
Katolíci, chraňte své hranice, A slušbou pohra
niční je elužba tisková. Žurnalismus, pravil
Montalambert, je válka. Právě jako se nedobý

se nemůže tisk uhájiti a udržeti na výši, ne

mů

sou-li usmrcovány tolary. To jsou padlí, přes
ejich mrtvoly musíme kráčeti, abychom prapor
vítězství a bezpečnosti mohli na našich podni
cích vztýčiti. Ješkoda takových padlých? Ni
koliv! Ale škoda "každé ztracené duše, každé
ztracené posice, každé oběti, kterou jsme při
nesli, když jsme nepřinesli hned druhou oběťna
obranu prvé. Proto, katoličtí národové, chraňte
své hranice! Vzhůru k všeobecné oběti!«

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ka provádění »rací kostelních vřele doporučujeme mladou českou

"finu absol. c. k. stát, skoly řezbářské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

Za válečného ruchu.
Švindléře s papírovými střevíci nepu

stili ze žaláře. Debrecínská soudní stolice ozná
mila oněm švindléřům, „kteří pro naše vojsko
dodávali papírovou obuv místo kožené, že z vý
šetřovací vazby propuštění nebudou. Podvodní
dodavatelé Lev Krisshaber a Heinrieh Taubes.
kteří skládali každý 25.000 K kauce, aby byli
propuštění na svobodu, prý počali po prohlášení
soudu hlasitě plakati.

Citát z Platona, »Nár. L.« sdělují: Řecký filosof
Plato (nar. r. 429 př. Kr.) čí ve svém Timainu a Kriti
ovi starobylou pověst o báječném ostrově Atlantis, 0
němž vypravuje: V Evropě žil kdysi vážený národ,
jenž si na požehnané půdě pilnou prací založil dobře
spořádanou obec. Orbou a řemesly dosáhl značného
blahobytu. Umění a vědy v něm kvetly. Svým životem
držel se uprostřed mezi nádherou a chudobou. Spra
vedlnost pojila se u něho s rozšafnostt a zdatnosti. Sil
ní, vojensky vycvičení mužové předčili statečnosti nad
jiné a byli vůdci a ochranci slabších kmenů. Spokojují
ce se výtěžkem-ze své půdy a práce, nebažili po stat
cích cizích a žili v míru a přátelství se sousedy. Na zá
pad od této země, v moři, byl ostrov, na němž bydlel
"také mocný kmen. Ostrov jmenoval“se Atlantis, byl Úú
rodný a oplýval bohatstvím zemských pokladů, hlavně
rud. Mnoho statků přicházelo na ostrov také odjinud,
neboť ostrované podmanili si svým mocným loďstvem!
nejen sousední ostrovy, nýbrž rozšířili své panství | po
březích Afriky až k Egyptu. Tím zbohatli tak, jako žád
ný jiný národ před nimi, stavěli vysoké chrámy a nád
herné zámky, četné přístavy a prostorné loděnice, Do
kud si více vážili šlechetnosti a zdárnosti než zlata,
byli šťastni a vážení. Ale když se jim vedlo příliš dob
ře a slabosti lidské | povahy nabyly u nich vrchu,
zmocnila se jich zištnost, lakota a výbojnost. Pro
ostřeji hledícího stali se opovrženými, poněvadž krásné
a dobré vydali za ohavný peněžitý zisk; bláznům. však
se zdálo, že v tu dobu stojí právě na vrcholu lesku a

"Stěsti. Tu se rozhodl Zeus potrestati jejich hrdost, Ve
svém zaslepení dali se strhnoutí do- války s oním mi
rumilovným národem na pevnině. Tu se objevit rozdíl
mezi zdánlivou a pravou zdatnosti. Neboť východní ná
rod na pevnině ukázal se i bez cizí pomoci ve své stís

něnosti tak duševně silným a tak vycvičenýmv kaž
dém umění válečném, že nabyl nad svým nepřítělem
úplného vítězství. Tím ochránil nepodmaněné ještě od
otroctví a zotročené osvobodil. Byl to největší a nej
krásnější hrdinský čin onoho národa. Ostrov Atlantis
pak se za hrůzné noci ponořil do moře t se svými oby
vateli.

„Poukázky sa válečné zajatce v Srbsku. Dopravu
poukázek na rakousko-uherské válečné zajatce v Srbsku,
jakož 1 na osoby tamtéž imternované a pod dozorem se'
nacházející (konfinované) sprostředkuje oď nynějška

výlučně pošlovní správa švýcarská.Adrtena, á
"zektakových musí tůdíž zríti Výbrádně: »An die Uber
postkontrolle in Bem, Schweiz. Poukázky tyto jsou
přípustny do 1000 franků.

Jsme v pasívitě? Každý uvědomělýobčan ví, jaké
povinnosti ke státu mu nastaly v kritické době válečné.
Kdo jeví obětavost vůči válečným akcíu, má pevnou
naději, že zdar zbraní prospěje i jého národu. Hospo
dářské a sociální poměry před válkou v uaší zemi
byly obecně známy. Přes to však na výzvu úřadů před
stihovali se jak jednotlivci tak celé korporace v oběta
vosti. Platilo se hned na Červený kříž, pořizoválo se
prádlo a jiné potřeby pro mužstvo v poli, národní budo
vy měněny v lazarety; pak se projevovala veliká péče
o rekonvalescenty a invalidy. Poltické úřady s nejvyš
ším uspokojenímkomstatovaly, jak se sešlo obrovské
množství zásilek ve prospěch vojínů. Časopisy naše vá
lečnou akci nepoškodily v ničem. Naopak jedna část
representativního tisku docela častěji prohlašovala, aby
český národ posečkal se svýmě různými požadavky, až
bude odklizeno společné nebezpečenství celé říše. A
když vyhlášena válečná půjčka, jak veliké obnosy u
psány v zemích českých! 

Kdo by tvrdil, že jsme v líné pasivitě, jen by zae“
vážil zbytečně a nesprávně pochvalné úsudky c. k.
úřadů, které zajisté referují a chválí správně die zásln
hy. Proto právě při nastoupení nového p. místodržitele“
překvapila výzva jednoho listu, abychom vystoupěi z
pastvity. Kdyby ty řádky ocioval některý tisk zahra
niční, mohlo by se zdáti cizině, že náš národ činí málo,
že snad docela činí jakési obtíže c. k. úřadům a pod.
Proti takovým domněnkám se musíme energicky ohra
diti a poukázati na nadšené uznání české věmosti a 0
bětavosti z nejvyšších míst. = “

Obětavé spolupůsobení některých kruhů jest přímo



jek jest polřebna úprava jeho platů. Jakmile však vy
pukl boj, zapomnělo še na Imnotné požadavky; učitel
sťvo, pokud nenarukovalo, jak penězi tak plinou prací
podporovalo naše bojovaíky a Jelich rodiny.

A stav kněžský? Nezmiňujeme se ani, jak značné
obnosy upsala hierarchie na válečnou půjčku, co zname
mají duchovenské ústavy pro raněné + pro zdravé vo
Jiny. Ale všimněme si venkovských sedmistových farár
řův a kaplanů, beroucích po dlouholetém studiu po 2
až 3 K denně. Všechny vážné a vlivné kruhy shodují
se v náhledu, že jest nyní zapotřebí občanům skrovně
placeným nějakého drahotního přídavku. Vždyť sejed
ná nyní j o novou úpravu platů středoškolského učitel
stva. Píše nám právě jeden kněz, že oď nového roku

v nynější době trojnásobné. V oné farní obci 2óletý ho
spodářský adjunkt, který absolvovat dvouletý hospo

"dářský kurs, měl do nedávna měsíčně 120 K, byt, topi
vo, svítivo, mléko. Za stravu plati 30 K. Jeho šéf v
době válečné projevil svou uznalost tím, že mu poskytl

" ké absolvení dvouletého kursu) má ročně 4000 K pevné
bo platu, prodčenta z čistého zisku, byt a ostatní jeko
adinakt. Celkem ročníjeho- příjem se vším činí 9000K.
A není to tak mnoho za nynějších poměrů. Sám vyznal,
že sotva vystačí. Ale plat venkovského faráře nelze
vůbec přirovnávati k příjmům takovým. A při tom fa
ráři aetoliko horlivě pracují ve prospěch společné věci

Háské, nýbrž jsou v několika výborech, kde | musejí
oředcházeti ve štědrosti jiné občany. A lidé trpící ne
dostatkem v dvojnásobném počtu spěchají vždy předem
na faru. Tedy kněžstvo naprosto není pasivní. 

Uvažme dále, co činí Sokolové, Orlové, obecní úřa
dy, dělnické organisace, tisíce a tisíce českých žen. Vě
ru národ náš si zaslouží tn chválu, kterou mu vzdávají

Z dopisu poltího kuráta, zaslaného námdne žl. (.
m. z Karpat, vyjímáme: »Nemáte potuchy, jakou radost
vždy mám, když dostanu naše listy. Zde velice obtížně

v posledních dnech na nás silně obořiti. Na maše dvě
švarmliníe — prvod v činnosti, druhou v reservě —

- malibezohledněnamnohamístech—až14řad!Ovšem
draze zaplatiti tyto útoky. Leckde výsledkem prudkého
máporu byty celé hromady ruských mrtvol. Naši se
drželi znamenitě. Jeden náš pluk nechal Rusy přibližiti
Se na 30 kroků, ale pak spustil strašný nástroj: strojní
pušky! Výsledek byl pro odražené Rusy hrozný. Do
stavilo se tání a tu byste měl viděti, Čemu se zde
všastně říká silnice! Bláto sahá nělody do polovice vo
za. Nelze cesty tyto spravovat? někde jinak než klade
-ním napříč velkých kamenů, na něž se naváží štěrk..

- A přece jsou naši dobře zásobováni.«

„UTM hě 8“ ZOD

Pro májové pobožnosti
hodí se výtečně původní sbírka
32 májových kázání:

České drahokamy v ko
runě Královnynebeské.

Sepsal profesor Frant. -Kohout.

Příklady velioe tklivé jsou volený ze života
českých asvětoů a jin vynikajících hů.

Cena2 K 90hal, poštou3 K.

Objednávky vyřizuje obratem

Družstevní knihkupectví
w Hradci Králové (Adalbertinum).

Cirkevní věstník.
Vhodná výzdoba našich chrámá. Mladý, snaživý u

ešlec p. Břetislav Kafka v Bílé Třemešné vytvořil v
zimních měsících uměfecky provedenou sochu ukřižo
vaného Spasitele v životní velikosti. Socha tato byla by
důstojnou ozdobou chrámovou. Dobrodincům| našich
chrámů a přátelům umění církovního naskytá se vhod
ná příležitost, aby za poměrně levnou cenu získati vhod

mískou na pohaatou nynější válečnou dobu a kostelní
ebírkou snad by se opatřil potřebný náklad. U kříže

mohla byse umístitideskapadlých válečníků zfarmosti
atak by bylanejlépeuotěnajejich paměťzbožnoumod
bou před nejsvětějším Trpitedem světa. Jsme ochotni
aděliti cenuvšem,kteří se zajímají ouměleckýtento
produkt.

Účastškolníchdětinanáboženskýchcvičeních.Dů
ležité rozhodnutí učinit 21. dmbna říšský soud. Rozhodl,

že rodiče bez vyznání mohou býti donucení pokutami
a vězením, aby posílali své školní dítky k náboženským
cvičením (do kostela a ke svátostem). Vrchní konduk
tér AntoninKronichz Ústí byl odsouzenk pokutěod
okr. školní rady, že nechtěl vyhověti vyzvání, aby jeho
eyn st sáčastníl náboženských cvičení. Když jeho re
kurs bylzemskouškolníradouzamítnat, odvolalse k
číšskému soudu pro porušení svobody svědomí a víry,
garačené ústavou. Říšský soud rozhodí, že v daném

: 



základními zákony zaručené. V odávotnění bylo zdůraz
-něno, že dle říšských školních zákonů musejf se dítky
sáčastniti vyučovacích předmětů. Náboženské úkony
pak tvoří podstatnou součástku nábošenského vyučo
vání.

Kůličekod svatostánku, Plže nám duchovní správce
z vemkova: Nedávno zemřelý. spisovatel Rudolf Krou
bauer uveřejnil asi před 10 lety v časopise »Zvon« no
velku tohoto asi obsahu: Mladý a svědomitý kaplan

přichází od oltáře do -sakrlstie. Sloužik mši sv. a nyní
se odstrojuje. Tu kvapně přichází posel s prosbou, aby
velebný pán šel zaopatřit těžce nemocného. Kněz rychle
se přistrojí, chce jíti k oltáři, aby ze svatostánku vyňal
Svátost oltářní pro nemocného — avšak kde je klíček
od svatostánku? Na obvyklém místě není; snad zapo
mněl jej na oltáři — +am také úení; snad jej ztratil v
kostele —-nelze nic nalézti; či snad dal jej do kapsy
mezi klíče ostatní — není mezi nimi; spadl snad v sa
kristii na zemi — nikdevšak -po něm ani stopy! Svě
domitý velebný pán je v největší úzkosti — co si jen
počít? Hledání, pátrání, dohadování trvá delší dobu, vše

-marno. Nesnáz je konečně ještě korunována zprávou
nového posla, že nemocný, jenž tolik přát si přijmouti
svátostného Krista, bez této útěchy již zemřel! —
Klíček byl později náhodou objeven; kostelník totiž,
skládaje tehdáž „mešní roucho, nepozoroval ma neštěstí,
že klíček zapadl do záhybů roucha, zůstaš tam vězet a
ani při rychlé prohlídce nebyl postřehnut! — Pomyslil
jsem sl při čtení novelky: Spisovatel má pravdu, podob
ná smutná příhoda mohla by se lehce státi, | dat jsem si
imed zhotoviti ještě reservné klíček k svatostánku, aby
se předešlo každé nesnázi Ostatně jsou-li při všech po
kladnách klíčky reservní, odpovídalo by tak zcela dobře
i $Mfipokladu chrámovém, při svatostánku. Myšlenk
Kronbauerova není špatná. Ch.

Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci
Králové doporačajeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastni podnik.

Zprávy
místní a z kraje.

Jeho Excel. místodržitel král. Českého Max hrabě
Coudemhove zaslal na blahopřejný přípis městské ra
dy k jeho nastoupení starostovi města následující podě
kování: »Račte přijmouti a městské radě, městskému
zastupitelstvu a veškerému obyvatelstvu král. věnného
města Hradce Králové thimočiti můj srděčný dík za la

skavý blahopřejný projev při nastoupení mém na úřad
místodržitele v království Českém. Vyslovuji ujištění,

že zájmy král. věnného města Hradce Králové vždy
rád budu podporováti S ujíštěním dokonalé úcty Max
hrabě Coudenhove.© © 7

Městská rada dne 2%.dubna. Schváleno bylo, aby:
p. B. Jeřábkovi, řediteli východočeského divadla, vy
placena byla pro divaďelní sezonu, která započne v
Hradci Králové 23. května 1915, subvence 500 K. —
Spolku majitelů domů Intimaje se výměr okresního vý
boru. kterým zamítli odvolání jeho proti obecnímu roz
počtu na rok 1915. — Vyhláška c. k. okr. hejtmanství o
různých závadách v hostincích dodá se majitelům ho
stinců, vináren, kaváreh, cukrářňm a uzenářům.

Vzaty byly na vědomí díkůvzdání univ, prof. p. Fr.
Čady za blahopřání k jeho S0letým narozeninám a peti
ce Obchodní, živnostenské a průmyslové ústředny, za-.
slaná ministerstvu železnic za rychiškové spojení mezi
Hradcem Králové a Prahou, a výkaz hotovosti pokladní
ze dne 19. dubna. — Uděleno bylo povolení k obývání
domu čp. 546 pp. manž. Václavu a Anně Hájkovým a
povolení ke stavbě a obývám nádvorního skladiště. —
Vzat byl na vědomí protokol o kolaudaci betonového
můstku přes Piletický potok. — Paní Marii Hniličkové,
vdově po profesoru vyšší reálky, vzdají se díky za
dar 50 K. "

Koacert dra VáclavaŠtěpána, klavímiho virtuosa,
konáse vsále Grandhotelu.5. května.Začáteko půl
8. hod. večer. 

Vojímovévzáložní nemoceici Červeného kříže v
Hradci Králové prosí přízhivce o bezplatné zapůjčení
hudebních nástrojů (housle atd), případně věnování. K
odevzdání ve sběrně Červeného kříže v Hredci Krá

lové (staré Rudolfinum) odpolbdne od 3—6 hodin. 
"Der sa Rudoliitam. Jako dar hospodářské záložny

vBělé uPřeloučezaslal ve prospěch hhrchoněmých
dítek vid. farníúřadtamtéž10 K. Ředitelství Rudolfina

vzdává vroucí dík. Zaplať Běh! ©
Zajatý z Přemyšlu. Zem. účet oficiál p. Aug. Turka

z Prahy, c. k. záložní porečík zeměbr. pluku ve Lvo
vě č. 19., zeť řed. chlap. škol p. Al. Šedy v Hradci
Králové, psal aa své cestě Moskvydne 6.
dubna; dopis došel dne
uvádí seznam č. 162, ale
a kdea kdyseto stalo.Přejemep.Turkovi,
dne 2. srpna sůčestněšse mnohýchbojův a
dne 23. Hinazažil všeckyútrapy vá
šťastného a brzkého shledání s

Desátý Hudební večer v
ška JoselaI. pořádanýdne25.dubhaveprospěch
kříže, vydařil se pěkně od maličkých až k
planistkám.Příjemné amáléskladby Mozartovyvyzněly
precisně od srdnatých sestřiček Zd a

rogjařila svým zpěvem všecky přítomné. Za příjámné
vystoupení dostalo se ji hojného aplamsu. Ve čtyřručsí
bře vynikly M. Vodehnalova a VI. Šubertova a pravý
přednes vložiy do svých úloh i slč. M. Hankova, J.
a T. Vávrova, A. Jeřábkova a U. Levithova. Z dobro
činných příspěvků sešlo se 59 K 20 h. Zdar budiž dal
ším snahám čilých žaček tohoto tstavu!

Pradký lijavec spojený s mohstnou bouří snesl se
nadHradeckém v.pátekdne 23. t. m.před večerem.
Potrval ast tři hodiny a matropilškody dost. Na svazích
vyryl veliké výmoly, mnoho polností proměnit v blá

tivon kaši, na lukách leckde utvořitjezera. Loni naprše
loza celý dubenasi 4Žmm,nyní všakjediný lijavec
vydal 45.5 mm. Jestliže za celý rok spadne u nás prů
měrem dešťové vody ve výši 570—650mm,vidíme, že
asi třináctý díl tobo kvanta se vychrili najednou. Orii
ce stoupla povážlivě, ale ještě vice Labe, které přibí
ralozapanujícíhoteplai voduztajícíhosněhukrko
nošského. Porouchaná hráz pod železničním mostem u
trpěla novou škodu, takže už by byl čas na důkladnou
renovaci. Teprve v pondělí odpoledne ryšavé vlny za
čaly opadávati.

Na týdemní oblimí trh v Hradci Králové dne 24.
dubna 1915 bylo přivezeno: hl: vikve 21, Iněného se
mínka 17, cibule 4, brambor 305, drobné zeleniny 16
kop, mrkve 5 pytlů, podsviňčat 256 a kůzlat 83 kusy.

Seznam cem matýdensím trku v Hradci Králové
dne 24. dubna 1915: Ceny v korunách. 1 hl: vikve 28
až 32. hrachu 80—100, čočky 120—140, lahel 80—90,
krup 60—100, máku 60—70, lněného semena 50—60

cibule 30—35, 1 a: brambor 12—15,žitných otrub 32,
pšeničných otrub 30, 1 kg: másla čerstvého 3.20—4.60,
sádla vepřového 4.60—5.—, tvarohu 0.56—0.68, 1 vejce

0.09—0.10, 1 kopa. drobné zeleniny 1.30—3.—, 1 pytel

mrkve 3— až 5.—.
Veprospěch Okresaí kostisepro péči o mládež se

hrána bude jednotou »Tyle dne2, května Bahrova ve
selohra »Pavouk«. Předsednictvo komise znovu pozor
ňuje na toto představení, jehož čistý výnos určen jest
dětem válkou strádajícím.

Valsá hromada <Okrašlovacího spolku v Hradci

Králové koná se v Úterý 4. května o půl 8. bod. večerní
v Besedě.

Společenstvo pro stavbu úředmických domků a 0
becně prospěšné stavebni a bytové družstvo v Hradci
Králové koná ve čtvrtek 6. května o 8. hod. večer v
hotelu Merkur valnou hromadu Do účetní zprávy za C.
1914 lze nahlédnosti v bytě pokladníka p. Haaka v Ji
říkově tř. č. 539.

Dr. Josel Netuka, profesor, který sloužii jako c. a k.
porůčík v Přemyšlu, ocitl se v ruském zajetí ve Tveru

(mezi Moskvou a Petrohradem). Tento týden došet: do
Hradce Královéjeho dopis, v němž sděluje, že jezdráv.
-| Veprospěch místníchchudých,stravovaných Obec
jou kuchyní, sehřálá“Jedhotá divád. oehotníků »Kkope
ra« Jiráskovu »Lucernu«. Čistý výnos- tohoto předsta

úřadu v Hradci Králové. Dary letos »Klicperou« ode
vzdané obnášejí 2155 K.

Znovu narukování dočasně saperarbitrovaných. Ně
které neaktivní mužstvo, které bylo během mobilisace
dočasně, třebas i s přiznáním bolestného (Verwundungs
zulage) propuštěno, bude v tyto dni k pokračování vo
jenské služby pro imed zavoláno. Každý, koho se po
volání týče, obdřží předem od příslušného okresního
doplňovacího velitelství zavolací Hstek, na základě je
hož má na dráze úplně volnou jízdu. V

Závadný chléb. Jsou pronášeny a zejména též U
skem tkunočeny četné stížnosti do nesvědomitosti mno
hých pekařů, kteří při výroběchleba neostýchají 'se
do mouky přimíchávati různé bezcenné a lidské zdraví
ohrožující přimíseniny, ba mluví se dokonce | o drti
nách. Ačkoliv v okrese zdejším nebyl případ takový po

zoraván, upozorňuje se přece obecenstvo, aby každý
podezřelý případ úřadu oznámilo. Při ostatně dosud za
chovalé dobré pověsti našeho Žživnostilotva ©nebude
snad ani třeba je upozorniti, aby se vystříhalo podob
ného jednání; proti vinníkům bylo by ovšem zakročeno
nelostřejšími prostředky a okamžitým uzavřením ob
chodu. Živnostenská společenstva se žádají, aby čjen
stvo svoje ve vlastním zájmuna to upozornila.

Odměnaza dodaméchrousty apožravy vr. 1915
ustanovena prorok: 1915 obnosem2 hal. za ltr dode
ných chroustův a 4 hal. za litr dodaných ponrav.Obnos
vypadající na každoudodávkuzaplatí sezcela zpoklad
ey obecní a bude z polovice nahrazen z prostředků zem
ských. Odměna vyplácí se hned po odevadání nasbíra
ných chroustův a poprav, obcím se však ponechává
chtějí-liodměnyjako vdřívějšíchletech ve výši 6hal.
za litrdodanýchchroustů,pokudse týče12kal zalitr

i
se také ženěze 3 bratřídodav
dodává oves a seno, druhý mouka a
třetí to na vojně přijtná. Nevytýkámotu praaic, když
se měkdo poctivě živí,



se to úřadům adětiti — Vojenské nemocniční ba
ráky blíží se k uskutečnění a otevření. Celé obrom
né prostramství vojenského cvičiště zastaveno nemoc
mičními baráky, z nichž již třetina bude 1. května své
mu účelu odevzdána. Pravý tento labyrint vzbuzuje
podiv, v jaké krátké době byt vybudován našimistavi
tell. Během května naplní se celé dřevěné toto město
vojskem, čítá se na 15.000 nemocných, vyjma obsluhu,
dohled a lékaře, což bude vyžadovati též skoro 3.000

-osob.
Kácov. (Generální visitace.) Den 17. dubna zůstane

navždy památným v mysli všech osadníků kácovských.
O půl 8. hod. ranní zavítat do tichého našeho městečka
za slavnostního hlabotu zvonů Jeho Excel. nejdp. biskup

.dr. Josef Doubrava. Domy ozdobeny prapory Vnárod
ních barvách a u kostela naproti rodnému domu Pro

„shulého rodáka našeho Jana Valerřána Jirsíka, posta
vena nádherná slavnostní brána. K uvítání dostavil se
z řad ďuchovenských vedle duchovního správce tito
vdpp.: F. Schmidt, děkan z Divišova s kaplanem 0.
Ševcem, J. Novák, katecheta měšť. školy v Uhl. Ja
novicích, J. Smath. farář v Uhl. Janovicích, V. Řeřicha,
farář ve Zdebuzevsí, J. Gogol, farář v Sázavě, F. Pe
terka, kaplan ve Zruči. Mezi duchovními pozorovali
jsme s potěšením i polského kněze dp. E. Tichého. ka
techetu polské školy v Praze, jenž přispěchal, aby míst
ním polským uprchlíkům v mateřském jazyku duchovní
útěchu poskyti. Touhou srdce, rozjasněným nebem byli
sem přivábení četní věřící z blízka i z dá, tak že
slavnost již z rána slíbovala zdařilý a krásný průběh.
Jako zástupcové c. a k. patronátu dostavili se k uvé
tání velevážení pánové: C. a k. správce panství a pa
tronátní komisař V. Lokay, c. a k. lesní správce R.
Hurych, c. a k. důchodní R. Jindřich, c. a k. hospodář.
správce J. Koniček, c. a k. správce průmysl. závodů
B. Ouiguerez. Byly zde zastoupeny též slavné sbory
hasišské z městečka i z okolních obcí. Živé účastenství
brali na církevní slavnosti i Pp. starostové a učitelé se
školní mládeží. U brány přivítai nejd. arcipastýře Sr
dečným a vřelým proslovem vídp. J. Karásek, zaslou
Alý farář kácovský. Jménem městského zastupitelstva
místní starosta p. A. Bendl. Za sdružené mítní spolky
tlumočil vzletnou řečí city úcty a oddanosti pan řídící
Pr. Klíma. Za školní mládež pozdravy p. biskupa žá
kyně E. Jindřichová 2 H. Harantová. Nejdp. biskup, PO
děkovav případně za málé uvítání a promluviv spřed
stavenými mu osobami několik taskavých slov, ubírat
se ve vzorně sestaveném průvodu do farní budovy.

Odtud po malé chvíli spěl do krásného zdejšího chrámu
Nar. P. Marie. Nanejvýš dojímavě působilo na všechny
účastníky slavnosti, když průvod dospěl ma náměstí
a tam blíže sousoší Čtrnácti sv. pomocníkůoslovil J.
Excellenci vůdce zdejší kolonie polské.

| r svatyně uvítán byl zdi
Jilým: »Ecce sacerdos magrus«, jež procítěně,přednesl
sbor chrámový za osvědčeného

pastýř tichou mší sv., načež udělí požehnání s N. S.
V., k měmuž zapěl zpěvácký spolek krásné »Tantum
ergo<. Pak pronesí v přepiněném chrámu teč, v niž jí
mavě těšil a povzbuzoval $ úotou naslonchající lid k
důvěře v Boha. Mezi kázáním dostavili se do chrámu
Páně vidp. J. Procházka, farář v Petrovicích a vldp.
K. Vimr, farář v Čestíně. Po krátkém oddechu udílel

zbožnosti zpívat církevní plsně. Sv. biřmování přijalo
800 biřmovanců ve dvou odděleních. Po sv. biřmování
konala Se v kostele náboženská zkouška škol venkov

ských, při níž žáci svými trefnými a případnými odpo
věďmi dokázali, že se přiněa s Chuti učil Na to ubíral
se nejdp. biskup za hlaholuzvonů do školní budovy.
Uvchodu byl uvítán vřele nelprve P. řídícím a pak
žákyní R. Strádalovou, Ve škole přednesly přání dru
žičky V. Haalíková a J. Machková. Po zkoušce, která
svým zdarem překvapila a radostí naptnila jak zkouše
jicí tak 1 zvláště J. Excetlénci,přednesty na rozloučenou
s citem 2 porozuměním přání nejdp. biskapovi dru
žičky: K. Macháčkova a M. Machkova. Při odpoled

ním rozloučení, které se více než ohodina opozdilo,

sek za námahu a slova útěchy, načeždojemně bz
loučilyse s nímžákyně A. Ptáčkovaa A. Karbanovaa
podaly J.Excelleaciskvostnou kytici. Ještěvšak dojem
očji dával nám s Bohem dobrý velepastýř náš. V pře
piněném chrámu Páně nezůstalo jediné oko nozaroseno

při tkářvých adojemnýchslovech loučení. Všichnžjsme
načerpali z apoštolskénávštěvy nejdp. biskupa posilu
a útěcha v těžkých dobách nynějších. 
Čáslav. Velká voda. Poslední přívalyvzodmu

jy hladinupodměstskéhorybníka ták, že tlaku vody De
odolalajedna ze sešlých okenic usplavu podměstské
ho a prolomila se. Nástedkem toho vybrnula se taková
spousta vody do níže položenýchčást města v kožetu
zích a nazaretě,že dvory azahrady bylyúplnězato
peny. V některých staveních způsobilo to značnou ško
"dmtak nápř. up. továrníkaBeotis, jemužodplaveny
byty mnohé kusy nářadí Také m níže položených ro
llch za městemrozlila se voda a způsobila nemalou
ččGdu. Neodklizenétopoty v fečišťizveďnatyproudy 0
brozity mosty a jen rychlé opadávání vody zabránilo
něštěstím.Bude „zašisté záhodno, aby byla upravena PO
vinmost vytáhnouti síaváďla v čas přívalů, neboť po

slednímrozvodněnímdaná výstraha mohis by při dašlí
shovívavosti a nepozornosti přivodití volmi nobezpoč
né následky. Nájemcerybolovup. Šťovíčekutrpě)cital

nou ztrátu na rybách a na násadě. — Konečněl Po
značných odkladech nsneseno bylo městskou radou Za
kročiti u Inž. p. stav. rady Vanch o sdělání podmínek

*soutěže a ofertného řízení na sdělání delailního projektu
a rozpočtu na stavbu nového vodovodu. Tím dostane
sestavbou- vodovodu opět o krok dále. Je toho již nej
vyšší potřeba, neboť jakou vodou užitkovou byla v PO
sledních dnech zásobována Čáslav, jest překvapující.
Bylo ta jedno rozpuštěné babno. Jak s tím bylí v jed
notlivých domácnostech spokojeni, slyšeli asi zástupco
vé obce naší od vlastních manželek na vlastní uši. A

ny náležité prohlídce, neboť voda z nich mtvá podezře
lou příchuť a zápach. | čistota kol studní těch není vždy
bezvadná. V době naší, kdy třeba úzkostlivě dbáti na
prosté čistoty a bezvadnosti vody, je to zašisté první
povinností zdravotních orgánů. Lépe jsou na tom obča
né, kteří maší studny soukromé, kde pro omezený při
stup snadno lze se vyhnouti různým nešvarům. —0
tázka psí přetřásána byla v některých listechně
meckých v poslední době velice vážně. Byloukazováno,
že psů se chová v některých místech takové množství,
že tím jenom výživu občanstva ochuzují. Nescházelo
ovšem posměváčků, kteří v této diskusi viděli kus pře
hnaného strašpytlovství. Kdo však měl příležitost viděti,
jak se v mnohých domácnostech s těmito »miláčky«
zachází a jak se jim nejlepšími sousty vysluhuje, ten
jistě by nebyl proti tomu, aby se chování zbytečných
psů omezilo. U nás by byla k tomu také vhodná půda,
neboť v málokterém městě prohání se tolik pro zábavu
chovaných hafanů, že na př. ráno vyhlíží to na náměstí
někdy jako v cirkuse. Přestalo by pak také znečisťová
ni chodníků, patníků, portálů a u kupců vyloženého zbo
ži. Ano nemohla vy se vyskytnouti ani příhoda, která
se v posledních dnech udála, že buldog jistého panstva
při dostizích s pinčlem vskočil do kašny a v ní se má
chal, až byl hochem k tomu přihlížejícím vytažen. Byla-li
kažna pak vyčistěna, nevíme, ale pochybujeme. Popla
tek, který se z luxusních psů odvádí, jest vzhledem k
nepořádku, který nadělají, velice nepatrný a přivítal

»miláčky« míti musí, obci co nejvíce přispěli. — Sbír
ka kovů, vykonaná naší mládeží, setkala se s výsled
kem velice pěkným. Mladí sběratelé, ač počasí bylo
prabídné, tužili se, jak- náleží. Snesli takovou spoustu
potřebných kovů, že budou jistě sběrní komisípochvále
ni. Mezi sebranými předměty jest mmoho pěkných, za
chovatých nádob cínových, které pro svoji cemu staro
Žitnickou budou zvlášť zabaleny a stanovenému účelu
věnovány. Městská rada poskytla pro sbírku jak míst
nost, tak potřebnébednya postará se i o dopravu na
dráhu. ! předměty stříbrné „a zlaté byly darovány. Od
vedeny byly do sběrny drahých kovů v kanceláři měst
ské spořitelny, která je. na příslušné místo společně s

běh sbírky kovové hlavní zásluhu má p. řed. Zelinka se
sborem učitelským.—Chlebová komise pod ve
dením měst. rady p. Sobeče zapracovala se již do své
hoobtížného úkolu tak, že vše plyne hladce.Obecen
stvo smiřuje se. pozvolna se zavedením »chlebovek« a
také obchodníci se do manipulace vpravují. Jest však
zvláštní, že i této úřady nařízené a ve všech městech
zavedené praxe zneužívají tajní štváči k tomu, aby ji
proti kněžstvu obraceli. Zaseďají totiž v chlebové ko
misi mezi op. učiteli i dva místní katecheti a z toho
berou si tito živlové zámioku, aby své nekalé řemeslo
namířii na kněze. Byloby záhodno, aby všichnislušní
a pořádku milovní občané nikoho z těchto krtčích —

často velmi pokryteckých — individui nešetřili a přímo
proti nim vystoupili. Získají si tím jenom zásluhu o ktid

zaretů a pozorovacích stanic veveřejných
budovách státních, městských, okresních i soukromých
umístěných, právě se dokončuje a bude jistě skvělým
důkazem péče o naše statečné obálce vlasti. Všude
využitkováno- bylo moderních. vymožeností od kuchyně
až k bezvadně vypraveným siním operačním. Zvláště
nová budova úřední a okresní nemocnice jsou pravým
vzorem. Obrovské prádelny na elektrický pohon,desin
tekční přístroje, spalovací pece, sušímy prádla a náka
zové baráky obdivovány jsou muži, mezitím co dámy
nemohou se dosti vynadívati, je-ší jimtoho. popřáno, na
promyšlené zařízení kuchyní, z nichž na. př. v úředním
domě postavená vyžadovala nákladu asi 40.000 K.
Všechny stavby provádí pod dozorem úředních orgánů

"p. stav. Josef Skřivánek s tesařským mistrem p.Ma

mocnice, aby bylo úplně postaráno pro každý případ
zdravotní závady. Za krátkou dobu vykonán byl o
brovský kus práce, Již bude jistě blahořečeno všemi,
kdož budou nucení pod střechy lazaretů se uchýlit. A
toJistě. tim více, když se | přesvědčí, jak ochotně lim
vyjdou vstříc a ujmou se jich obětavé ošetřovatelky
řeholnía Červeného kříže. — Mladí darebově.
Poslední dobou vyskytly se případy různých krádeží |
za dne aněle vykonaných. Stopa však mizela. Až p.
ačkeli Brožovi podařilo se přišíti na spády těchto Po
bertů, z nichžvyklubaliso ami školeještě noodrostií
výrostkové. Pan učitel dopadli nělteré z tétobandy,
kdyžse umza dne, mezitímco choťp. učitele meškala
na dvoře,vloradiiotovřemýmoknem do pokoje aod
nes část uložených tu zásob potravig. Vyšetřováním

i

leckterém případě neškodilo důrazné napomenutí ro
dičů, aby lenošivý a potniný život kinkům onotrpěli,
uznati musí každý, kdo jenom poněkud pozoruje stou
pající zvýčilost takovýchto nadějmých náčemů. — C tě
me slávu.... Vážnost k starým stavným patricij
ským rodům vyladřována bývala tím, že dostávalo se
po mich pojmenování různým pemátníkům, ulicím, ná
městím atd. Byl to zajisté krásný a chvalitebný zvyk,
který potomkům stále před oči stavěl památku význač
ných předků. U nás bývala také stará významná rodina,
jejíž Zivot dlouho byl spjat s král, městem naším. Byl
to rod p. Bojanů. My jsme je také za to uctil Jméno
jejich dostal totiž v obec. zastupitelstvu Interpelovaný,
známý, na provázku voděný — pes.

Morašice. Krásný projekt mašby předložil nám po
schválení Jeho Excl. nejd. biskupem, ak. maliř A. HHáu
sler z Vinohrad. Doufáme, že projekt, ač není doba příz
nivá, se letos uskuteční a bude vzácnou ozdobou na
šeho starodávného chrámu Páně.

Ostřetla. Roku 1781, v době, kdy postaven byl zdej
š[ farní kostel byla pro hfávní oltář téhož chrámu
Páně malířem Josefem Kramolinem provedena velmi
pěkná olejomalba, představující Zvěstování bi Panny
Marie. Když však po letech byl původní hlavní oltář
odstraněn a pořízen nový, dostal se jmenovaný obraz
hlavního okáře na poboční stěna lodi chrámové. V té
době byla také vyrámována křížová cesta, kterou pro
zdejší kostel dle vzorů Fiihrichových r. 1847maloval
na plátně, darovaném jistou selkou z Ostřetina, dostí
dovedně královéhradecký rodák Josef Řezníček, a byla
nahrazena barvotisky, pro něž zbylé rámy byly při
způsobeny a upraveny. Na podnět Jeho Exceknejdůst.
pana biskupa Josefa Doubravy, jemaž se nový obraz
u příležitosti generální kanonické visítace 1911 v Ostře
tíně naprosto nelíbil, byt původní obraz hlavrího oltáře
opraven a po schváleném návrhu C. k. zemským kos
servátorským úřadem v Praze do zvýšeného nynějšího
hlavního oltáře zasazen. Zároveň byty již nevziledné
barvotisky křížové cesty z kostela odstraněny a výše
zmíněná křížová cesta od Řezníčka z prachu očistěna,
olejem obnovena, do nových dubových rámů ve slohu
kostela zasazena a v kostele zase na staré místo své za
věšena. Návrh pro umístění starého obrazu na hlavní
oktář, provedení tohoto návrhu a pořízení nových du
bových rámů pro křížovou cestu provedl p. Bohumil
Bek, sochař a řezbář v Kutné Hoře, velmi vkusně, €
kteréž příčiny sama práce závod jeho doporoučí. Ko
nečně byl s povolením velel. c. k. místodržitelství v
Praze za souhlasu nejdůst. bisk. konsistoře v Hradci
Králové opraven celý kostet farní, hlavně venkovské
jeho zdi a věž kostelní opatřena novým šindelovýní
krytem. K obmezení vlbkosti v kostele proraženy byly
4 ventilacevkostelnízdiarovněž6kostelníchoker
větráky opatřeno, na jižní straně kostela zřízen cihlový
rizol.V pobočnímvchodu do kostela postaveno bylo

důkladně opravena, poboční pak vrata a dvířka byla
pořízena nová, železná. Ačkoli práce tyto provedeny
byly již v Mtě loňského roku, teprve nedávnokonala
se jejich kolatdace, což v nynější válečné "době jest
zajisté vysvětštelným. .

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. ©.k. odborné šk
a c. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek vwChrudimi.

DěkanskýchrámvNěm.Brodě.
- NapemV.Piedler.

| Oháře sv. Ignáce asv. Joselamají obdobnoukom
poški jako dva právě popsané, jenže“jsou daleko větší
a nádkernější.

Bývaty tu sice ode dávna oltáře těchto světců —
sv. Ignáce byl zřízenjiž r. 1629 po levé straně lodi —
avšak ani oltáře za Seldla obnovené nerovnaly se krá
sou nynějším, které pocházejí z. doby Schaffrovy (1737
až 1749). Obrovské rámy oltářních obrazů jsou stejné.
Každýjest se stran držendvěmaanděly amá Celou
hořejší polovici ozdobenu překrásnou širokou řezbou.

Ohtář sv. Ignáce jmenuje se obecně »mariánským“
z důvodu, že se chová na něm veliké úcty požívající
obrazPannyMarie,anas rukamasepiatýmastojí u
spícího Ježíška“ Po stranách obrazu na příslušných
klekátkách, spočívajících na širokém spodku oltáře,
jsou klečící sochy svatého Bernarda a sv. Kazimíra v
životní velikosti. Zdá se, jakoby sv. Kazimir k nebesám
volal: »Pohleď, o Maria, natento obraz svůj« a sv.
Bernard dodával: »A vyslyš prosby těch, kteří zde na

stupaicholtáře před Tvýmobrazem Tvépomocise
dovolávají, vždyť něbylo. slýcháno, abys koho opiratila,
kdo Tebg o přímluvu prostil« — Milostný tento obraz
dala vymalovati r. 1641 pemí Zuzana Wortová, ale již
r. 1645byl při vpádu švédském zneuctěn vojskam Tor
stensohnovým. Až dosud jest znáti dobře zvláště dvě

sečné rányaa obraze. — Vke osěmvypráví známá
brodská pověst. — Každé neděle a každého svátku
zpívá se před ním starobyláválečnápíseň,sahající
původembezpochybydo válkytřicotileté, zníž pro
zajímavost uvádím tři slohy:

1. »Marla slavná královno, paní převelebná, nebe,
zeměcísařovno, o Matko předivaá! —připast mas k



o pomoonice křesťanů, odvrať od nás hlad, mor, vojnu,
Panenko Maria!:):

2. Maria, můlosrdenství: okem shlédní na nás, vlz
bídu a viz soužení, Matko, ulitůj nás, ochraň dltky
před všt glostt ďábla nepřítele! (:Zpomož, zpomož,... :)

moc, jaké násilí v něm se provozuje, ujmi se nás a ne
"dopnsť, by zkaženo bylo! [: Zpomož, zpomož... :J

4. Maria, učiň zmatení. v ležení nepřátel, přidej
sHlu, posilniž srdce všech svých věrných. přátel, zapuď
všecku nepřátel moc, pust na ně strach, bázeň! |:Zpo
mož, zpomož... :)«

Zbývající prázdná prostora -zádě oltáře vyplněna
jest pod uvedeným martánským obrazem, vsazeným v

lými obrázky Srdce Páně z Panny Marie vedle jiných
- drobnějších výtvorů: řezbářských. Mensu oltářní tvoří

toliko přední část širokého spodku, na němž za men
sou vedle svrchu zmíněných soch spočívají schůdky
pro svícny. a velmi pěkná skříně s kopií Jezulátka, Jež
bývalo velice ctěno v klášterním (nyní gymnasiiním)
kostele, dokud v Něm. Brodě 0.0. Augustiniání pře
bývali.a latinskéškoly ve správě a vyučování měli.
„Oltář sv. Josefa úpravou odpovídá zcela marián
skému. Protějšek obrazu P..Marie tvoří obraz sv, Sal
vatora. Ostatní část zádě oživuje.relief »Útěk do Egyp
ta«, dva obrázky a drobnější řezba. — Za mensou mezi

:svícny nalézá: se ikona Panny Marie čenstochovské a
dvě veliké klečící sochy světců Vojtěcha -a Václava.

Ze všeho, co dosud uvedeno, jest patrno, jak mno
ho vzácných památek barokní plastiky chová vaátřek
děk. chrámu něm. brodského na svých oltářích a je 0
pravdu k polštování, že ani v jedné publikaci o Něm.
Brodě oceněny nejsou. Tak to dopadá, když se Jen
opisuje a to často bez porozumění nejen k umění, ale
docela slovného znění v různých pojednáních. Až do
končím tuto svou stať, ukáži, jak mmoho omylů je ve
všéch publikacích o Něm. Brodě, co křivd tu spácháno
i na samé Instorii!

antikvárně. =——
Nabídky prodeje s udáním pevné ceny do adm.t. I

Zb ze TTN,LTAA oh zdikkdooběíší,Z RARE t PA L
PAMEN
MU

K 200leté památce Malých
Svatoňovicp. 1915.

Naši předkovéstavěllině ia kal jim Vary nebo
Mýtediny. Vedle světoznámých Teplických a Karlsbád

Nep. blíže Chlumce; jiná sv. Jaňa poblíž měsťá Králové
Dvoru, na panství Gradljckém-v Kuksu, jiná lázeň ,zva
ná sv. Jiří v lese na panství Starobuckém, míli cesty od
města Trutnova.Lázně Svatoňovké popsali páni doktoři,
nejlépe ale pan Ferdifand-Tscháska německy; česky pan
David Nývit káfžkou »Prospěšný potok vod« r. 1736.Ze
jména prý Slezanům jest Svatoňovská voda užitečna;

obecný lid v každém týdnu aspoň jednou Svatoňovské
"mějtele, mýtediny úžíval. © .

Pak byl vytištěn v Hradci Králové u Jana Klimenta
Tybély v r. 1755nový popis Svatoňovické studně s po
božnostmi ke cti sedmiradostné Panny Marie s názvem:
»Sedmipramenitá studnice na osvícené, vysoce knížecí
Milosti Piccolomini Arragoná panství Náchodském blíž

. Svatoňovic všem zdraví žádostivým a potěšení skrze
Marii Pannu vyhledávajícím, vodu bojně prýštící znovu

k větší povědomosti lidu sepsaná, a vůbec na světlo
vydaná.«

Tak byly věru známým lázeňským místem Malé
Svatoňovice. R: 1757 za války Rakouska s Průskem

byly zde na léčení celé oddíly vojska, a po té Jednu do
bu česká šlechta si libovala ve zdejších lázních (archiv
zámku Náchodského.) .

" Na sklonku stol. 19. Kneippovo léčení vodou bylo

(zde v mohutném rozkvětu.
Větším přepychem, pohodlím i nádherou předstihly

Hné lázně Studánku, ač prameny zdejší vody převyšují

vodu kdekoliv Jinde — úsudek znalců.
Přítodaskýtá oků požitek v rozsáhlých knížecíchle

sích s cestami!jako v -parku upravenými. Vystup do výše

- ma začínající Sněžkou asahající přes Náchod až k Or
lickým -horám, vidíš přes Josefov až k Hradc? Králové;
dolevidíš celé údolí od Rtyně k Sedloňovu jako kotlinu
„odevšaduzavřenou, Jen -silnicí do Úpice pod kostelem v
„Zálesí prorvanou.

Ze druhé strany máš rozhled na. České Vernefovi
ce, zadní stranu skal Adersbašských a Teplických. Od
waž so po hřebeně ještě dále k západu, a jako na obráz

zemské hranice v Pruském Slezsku městečko Schěm

berg a u něho proslavený kostel a klášter Křesov (Grůs-*Sau).

-Nabaživ-se-pohledu, sestup dolů ke Studánce sadem
zvaným Marlánským ©

Sad tento má svůj zvláštní původ. Zhusta se. přihá
zívalo, že se sešlo kolikero procesí v kostele; české | ně

zvlášť pro sebe svou pobožnost. Každý vůdce má své
zvláštní modlitby, písně, lid jeho zná Jen tyto, proto ne

nosti.

blíž obce v parku, nnyní pěkně vzrostlém, sedm kaplí v
upomínku sedmera radostí Matky Boží. Hned však mezi
ně postavil 14 zastavení křížové cesty s Božím hrobem,
bezpochyby.z. nedostatku širšího prostoru, aby obě po
božnosti zvlášť odděleně od sebe, nerušeně mohly býti
vykonávány: A tak, co druhdy se stávalo v kostele, děje
se-zhusta tam venku v zahradě, zahradě Mariánské,

' Dříve než se rozloučíš s poutním místem, dojdi ještě
na Kluček, pahorek na západní straně Studánky. Vévodl
tam celé kotlině, zastíněné letitými lípami, velebná, ba

hé polovice 18. stol.), pod tvýma nohama víne se bývalá
koňská dráha pro dopravu uhlí, ještě níže — Jako o jed
no poschodí — trať železné dráhy ke Trutnovu, a nejníže
okresní silnice do Úpice a několik polních cest do Vel

kých Svatoňovic; vše malebně rozloženo, jako namalo
váno.

Nuže — letosStudánka slaví své 200leté jubileum —
do svého plánu na Jéto, prázdniny, k odpočinku těla | k
občerstvení duše vezmu návštěvu Malých Svatoňovic;
pobudu tam, ne-li zrovna několik dní, aspoň jeden den.

Úvaha.

kázal?« Jaký dar měli bychom ve vděčné, radostné my
sli dáti Pánu za tak mnohá místa milostná? Studánku se
sedmi prameny! Studánkou buď tvé srdce! A z tvého

Srdce nechť seprýští sedmero hlavních ctností, sedmeroskutků tělesného a duchovního milosrdenství, sedmero
proseb Otčenáše, přijmi zbožně ze sedmera sv. svátostí
svátost pokání a nejsv. svátost oltářní. Takovým způ
sobem budeš živou studánkou před Bohem, studánkou
milostnou, na niž patří-oko Páně se zalíbením!

Modlitba.

O Maria, která jsi starému, uschlému, mrtvému stro
mu skrze přítomnost svého obrazu nového života pro
půjčila, 6 přibliž se také k mému uschlému, mrtvému
srdci! Usaď se v něm, a přines do něho život a milost a
novou bohomyslnost. Nedej, abych někdy zoufal! Dej,

abych povždy doufal. A kdybych byl uschlý a mrtvý —
oko má ještě životní sílu.

kdybych mrtvým býval půl života svého, ještě chci dou
fati, radostně doufati v Tebe. moje milá matko. Ano i
ve smrti ještě choj k Tobě, dárkyni života a síly s ra
dostným zrakem hleděti-a volati: Matko, Matko, nedej,
abych na věky byl uschlý a zavržený. Tvou ruku, Ó
Matko, Tvou ruku vůděl! Tvé ruky mateřské chci se Já,
Tvé dítko, chopiti a nikdy, nikdy ji neopustiti, na věky
nikdy. Amen.

Dodatek.

Jako zvláštnost stůj zde méně známý protějšek k
»Stabat mater dolorosa«, »Stabat mater speciosa«.

Skladatel jest týž, Jacopone da Todi (blázen pro
Krista), současník Danteho, z řádufrantiškánského; ze
mřel r.-1306 v Collazzone.

Stála matka zářná, krásná,
rozradostněná a jasná

u jeslí, kde ležel Syn.
Plný štěstí, Jásající,
veselý a plesající
tehdy byl duch Mariin.

O, jak vesela je Panna .
bez poskvrny, Požebnána,
jelíž Synem Ježíš byl.

Jak jen plesá, jak jen jásá,
jak svou radost světu hlásá,
Syn když se jí marodii. :

Kdo by mohl nejásati,
kdyby viděl Krista Máti
v potěšení takovém?

Kdo pak by se neradoval,

jak si hrajese Synem?
Pro hřích z rodu svého lidí

Syna svého s němou tváří vidí,
jak je zimě podroben.

ZH jej plakat -oko Matky,
zří, jak vzýván je Syn sladký,
jak je chrámem muzný chlév.

Když se zrodii, vedle jesli,
nebeské se sbory snesly,

pěly slastný, plesný zpěv.

Vedle starcůdivky stály,
ani slovo neříkaly,
srdcemjsa se divily.

Nuže, Matko, lásky zdroji,
dej mitenžár duše Svojí, e
dej, bychpocítittěchall.

Dej, by ardcemoje-plálo,
. aby Boha milovalo,

by mne Kristus oblíbil.

O to prosím, Matko nilá:
by's ml rány v srdce vryla,
do srdce ml všecko vpiš.

Syna, jenž k jpám přišel s nebe,
v seně zrodil se, dav Sebe,

strasti se mnourozděliž.
Dej mi, moje Matko sladká,
bych měj radost z Jesulátka,
dokud žíti budu jen.

Abych žádal jenom Tebe,

aby měla Boba s nebe
duše z ráje vyhnaná.

Žárem Svým mne Matko prolni,
nechť se nikdy neuvolní
od té touhy duše má.

Panno panen v celém žití
nesmíš mí již trpkou býti,
dej mi Syna objímat, .

Dej, bych s Dítětem Tvým chodil,
Jenž sklál smrt tím, že se zrodil,

chtěje nám zas život dát.

Dej mi s Tebou sytým býti
Synem Tvým se opojíti,
bych byl zmámen veselám..

Planu žáry plameanými,
smysly všecky přechází mi „
obcováním takovým.

. Dej, ať Syn se ke mně sklání,
ať mne Boží slovo chrání,

ať mme milost zachová.

Tělo bude umírati,
duši mé pak račiž dáti
Syna Svého vidění. Amen.

Oroduj za nás sv. Boží Rodičko,

abychom hodní byl učinění zaslíbení Krištových.

Modleme se:

milostivě, abychom pro její zásluhy nebeským 'potěšo
váním stále naplňování byli. Jenž jsi živ a kraluješ na
věky věkův. Amen.

ňovicíchbudou konány v neděli dne
9.května a o svatodušních svátcích.

Různé zprávy.
Čína a papež Benedikt XV. Když r. 1885 papež Lev

XIII. poslal císaři čínskému vlastnoruční psaní, stálo P.
Giulionelli, kterýž je měl odevzdati, ohromnou námahu,
aby je směl doručiti aspoň ministru zahraničních záleži
tosti. — Jaká změna stala se znenáhla s říší čínskou,
ukazuje poslední sešit katolických misií. Papež Benedikt
XV. po svém nastolení poslal vlastnoruční psaní presi
dentu republiky čínské. Biskup z Pekingu Jarlán měl je
odevzdati a president Juanšikaj poručil, že se to má
státi s takovými obřady, s jakými odevzdávají splno
mocnění vyslanci své ověřující listiny. Když 30. listo
padu 1914 biskup Jarlim přijel do paláce presidentova,

sldeutovu. Tam byl pozdraven jiným úředníkem a ve

ré vzdávaly pottu. Zde čekal president, maje po pravici
ministra zahraničních záležstostí a celý svůj štáb. Po “

cítt poctěn a na které sám vlastnoručně odpoví.
Celoroční dopisnice (Ústřední Matice Školské od

nice pro praktickou potřebu, národní obětiny, matiční

všech českých závodech, označených reklamními pla
káty. a vývěskami Ústřední Matice Školské. Objednáv
ky obchodníků vyřizuje obratem kancelář matiční v
Praze I., Husova tř. č. 3.

„Přípravy za oslavu Husovu, Svaz Osvětový spolu s
delegáty venkovských vzdělávacích odborů se usnesl,
eby byla uctěna památka Husova již letos, a to s oprav
dovým úsilím. Z velkého programu, jenž podrobně vy

tečnitelné, a ty doporučeny okresům, obyím, vzděláva
chn sborům a všem vzdělávacím korporačím k horlivé
mu provádění. Jsou topředevším přednášky o, významu
Husově, divadelní představení a besedy Husovy, vý

niky časové a příležitostné a jako podniky ceny trvalé
doporučováno jest zakládati školy, lidové domy, huma
nitní ústavy se jménem Husovým, reorganisovati lido
vé knihovny, zakládati neb soustřeďovati malé knihov



ny v jednu řádně vypravenou a vedenou knihovnu Hu
sovu, zakládati Husovy studnice, stavěti Husovy Pa

mátníky, sázeti Husovy lípy atd. Svaz vzývá samo
správné korporace a peněžní ústavy, aby pamatovaly v
rozpočtech přiměřenými položkami na Husův lidový
chovný základ při Svazu Osvětovém, jímž mají býti
hmotně podepřeny přípravy a na němž má býtl časem
vybudováno učeliště pro vyšší lidové vzdělání. Po
drobné zprávy o všech přípravách oslav Hasových při
náší revuč Svazu Osvětového »Česká Osvěta«, již do

stávají členové zdarma. Pro přednášky o Husovi poří
zena řada serií po 47 dlapositivech s obrazy ze života
Husova a s průvodní přednáškou Ant. Rambouska, jež
půjčují se za malý poplatek. Pro organisaci knihoven
vypraven odborníky praktický spisek s celou řadou for
mulářů pro vedení knihoven, pro Husovy besedy vypra
cován program s čísly recitačnímí, zpěvními i hudební
mi a řada jiných pomůcek a podnětů vypracována a
snesena.

Vhodný dar. Den prvního sv. přijímání snaží se kaž
dý katecheta učinát ditkám nezapomenutelným. Nákla
dem časopisu »Archa< v Prostějově vyšla andělsky něž
ná chvála Nejsvětější Svátosti. Je to kniha katalonského
kněze-básníka Jacinta Verdaguera: »Eucharistie«, kte
rou v líbezných verších naší mateřštiny ©zthamočil
básník-kněz, benediktin P. Sigmund Bouška. Jakoby pro
dětsky něžnou lásku psány byly ty nadšené hymny
svátostného Ježíše!

ctvo ráčili dále zaslati: p. F. Žehra z Velenic 2 K, dp.
F. Opřátko, Míčov (sbírka), 11.70 K, A. Langová, Polná,
4 K. p. A. Mrňávek Holice, 5 K, sl. Em. Charouzková
z Košťálova 4 K, vldp. Josef Šmejkat, děkan. Vys. Mý
to, 5.06 K, pí. Řeháková z Lysé n. L. 2 K. — Zaplať
Bůh. — O další příspěvky se prosí na Zemský Svaz
Orla v Hradci Král.

Dar slepým dívkám v Praze na Kampě. P. T. člen
ky III. řádu sv. Františka zaslaly prostřednictvím far
ního úřadu v Libštátě slepým dívkám v Praze lil. na
Kampě 20.60 K. Všem šlechetným dárkyním vroucí:
ZaplaťPán Bůh! 1.

Prosba k pp. obchodníkům. Rád bych umístil dívku

ve stáří 17 let z dobré, spořádané rodiný, s dvouletou
praksí v obchodě střižním a galanterním, německéhoja
zyka v slově, částečně i v písmě moócnou, nejraději do
českého obchodu v některém městě severovýchodních
Čech. Vyzná se téžv šití na stroji. Dobré.vysvědčení
po ruce. Adresu sděk administrace £. 1. -©

Podobizny padlých vojínů. Váleční archiv -ve Vídni
sestavuje obšírné oficielní dílo o válce a 0 událostech
válečné doby, do kterého zařazeny budou i- podobenky
padlých důstojníkův a vojínů. Vážená veřejnost se upo
zorňuje. že velmi vítány jsou příspěvky v tomto směru
potřebná data poskytující, zejména že se doporučuje
zaslání podobizen padlých a to buď přímo na č. k. vá
lečný archiv ve Vídni neb na politický úřad, který další

psati jméno, šarži, pluk, event, i datum úmrtí padlého a
další podrobnosti pro archiv důležité.

Písně prosebné k Panně Maril v čas války k májo
vým pobožnostem s nápěvy vydala Matice Cyrflo-Me
todějská. Dosud vyšly písně: Píseň k P. Maril v čas
války. — Plseň k P. Marii, královně Máje 1915. — K
Pomocnici křesťanů v době války. — Písně zasílá se
kretariát M. C. M. v Olomouci 100 kusů za 80 hal., 1000
kusů za 6 K. Prosíme vld. farní úřady o doporučení.

"Texty napsal nebo upravit známý básník Fr. Střížov
ský a jsou církevně schváleny, Prosíme o hojné objed
návky.

Všelicos. Uzenářské zboží nanovo zdraženo. — Sta
rosta vídeňský prohlásil, že oni pekaři, kteří krmnou
mouku dávají do chleba, ač jim obec vydává jen bez
vadnou směs. budou potrestáni tím, že se jim žádná
mouka vůbec „nevydá. — Oněm krajinám haličským,
které nebyly obsazeny Rusy, zasláno dosud 600 vá
gonů stát. obilí, do tahu posláno 1500 koní, 600 volů a
10 motorových pluhů, jakož i jiné hospod. nářadí. —
Ruský generální štáb na neurčitou dobu zastavil vydá
vání seznamů ztrát. — Dle rumanského listu »Poporul«
bylo od. polovice března na rumunské půdě odzbrojeno
17.000 Rusů, kteří překročí hranice. — Rakouská Jižní

„dráhaza obchodní rak 1914 má schodek téměř 12mil.
korun. — V Rusku bude zavedena válečná daň pro 0
-soby mladší 44 let a vojenské služby sproštěné. — V
Rusku přes zákaz výroby alkoholu pije se vesele dále.

"Tak pouze v gubernii vilenské odkryto 58 tajných vý
roben kořalky. — Na den 22. dubna připadly sté naro
zeniny Jos. Ehrenbergra, kněze-budětele. Narodil se V
Korouhvi u Poličky. — Dle »Slovenského Denafku« u
herské ministerstvo vnitra nařídilo, aby ze Stolic.vál
"kou ohrožených sebrány byly děti a dopravovány do
bezpečí. Tímto způsobem vzato matkám 680 dětí a u
místěno po jihouherských maďarských obcích. — Ve
104 českých spořitelnách v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku za březen vklady převýšity výplaty o korun
5,776.971.59.— Příslušníci mobilisovaných jsou povinní
platiti činži, noboť v podpoře státní jest zahrnut pří

-spěvek na činži.d——————
oRřestní listy

(ex oflo) 40 kysů za 60 haléřů nabízí

Blstopeká.knitiskárna:

pojištěnípro případ úmrtí
my- a věna dítkám -Wa

poskytuje Jubilejní, vtájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Oharitas““-v HradciKrál.,
jenž, založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vypletil na

porách již na 100.000 kormm, získav 784
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda

pravé dobrodiní.
| Spolek přijímá muže 1 ženy od 24 do 45
let. Příspěvek správní každsreční obnáší 2 K,
zápisné 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 úmrtí spolučiens 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

mp“ věno "UN
nodospělýmv den jejích sňatku. případněv úsn
dospělosti jejich, amob také úmrtí 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 přihlásíti až 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. Zápisné 6 K je pro všecky
stejné, rovněž příspěrok po 1 K ve výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

Spolek „Charitas“ v Hradol Králové,

Václav Jenšovský,
předseda. jednatel.
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Rozpočtyochotněaz

Zal. 1850 + Zal. 1850.

Karol Zavadil,
nást.

Antonin Zavadil,
nejstarš umělecký

závod pasířský.
pooozkaGetz doanádem ručuje

se ku provedení veškerých
vádob kostelních,

se zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovův kašdém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího

ení dle liturg. předpisů.
em učmí práce uměl:ché

cemy. Veškeré opravy Aznovu
shsení provádí se co nejpedli

věji a se zárukou.

Cenyvelmi mírné. Mnohodepo
"ručenía znáníporuce.

peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dne vybrání dle dohody a dle doby
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho druhu

za mírných podmínek. Povinná revise
„Jedrfoty záložen“ v Praze.

arevnů

kostelní
OŘRA *20 ne
E'r. Uhlíř,

vuje a dodává

umělé sklenářství a malba skla

v Fřebochovicích u Hradec
Králové.

EO
x v“

ro- MM
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Cennikyarozpočty na pošádánía.

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsomy kollekci
nejnovějších drahů pravých

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

zemských.
Cetná uznámí zvláštěz kruhůvela |
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Velojemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

DO0000000000

Divka35letá,
zdravá, tiché, mírné povahy, pracovitá, dobzá
hospodyně, dobře obeznalá ve vaření i ve ven

kovském hospodářství, prosí :

© místo hospodyně. *
Mám i celé zařízení do kuchyně Laskavé nabídky
račtež zaslati do adm. t. L. pod zn. „Osamělá“.

Paramenta

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

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

výrobní závod
-všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i ronoba hotová na ukázku

h se na požádání franko zašlou.

v, vHradci Králové
nabízí své ochotné služby ka proge

- den! všech zakásek s oboru knihtisku.

„4 | Ceny mírné,vyřízenísprávnéarychlé.



od 1
dubna1914

"o bh
Antonin Drahozal v Mumpolel
odporučuje vzácné přízni veledůstojného ducho
venstva a slavným patronátním úřadům svůj,

odbornýzávod ,
pozlacovačskyý
k znovuzřízení a renovování oltářů, kazatelem:
soch, křížů a veškerých v obor ten spadajících.
kostelních předmětů dle předložených neb dle
zhotovených projektů. — — Veškeré rozpočty
skicy i odborná rada bezplatně. — Četná po
chvalná uznéní od veledůstojného duchovenstva.

k volnému nahlédnutí.

LÁZNĚ
za niž ručiobec - Jest tedy vklad vo

Vysokomýtská. vždy zcela bez uložen. s VMALÝCHS VATOŘOVICÍCH
= uo O NAS OSR OD I. KVĚTNA OTEVŘENY.nA: 0:80 8002 DAD

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
rušit! veškeré kostelní nádoby a
nášiní a to: monstrance, kalichy,

cibáře, nádobky paténky, pacifikály,svicny, lampy,kaditelnice, kropenky
atd. své vlasiní výroby, předpisům

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry
chle zhotoví uměl.
závod knihařský

Richarda Šimáčka
Denně jsou připraveny koupele, i teplé,
z vody přitékající z Mariánské studnice.

Koupelny jsou účelny a čisty.
Ceny každému mírné.

w Hradol Králové, Pospíšilova tř. d. 131.:

církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohnizlatí a stříbří nebo proti do

platku za novévyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy sasílá nauásku franko bez závaznosti koupě“
Vie ss posílá posvěcení. Práce ruční.

slatých« stříbrnýchklenotů,jako: řetězů,
ků, prstýnků, náramků atd. s: Notářské

r = |.AYDLO“Ea oj10
tež lisované ovaly

„v bezvddné úpravě a jakosti
MM doporuluje ©

MgJOS-JELINEKmMyDLáÁ
HRADEC KRÁLOVÉ

ZA ETLURdV

uj akteré povolání do řádu mají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek aneb miesii věnovati se ohtějí, nechť
se obrátí s dotazem stran přijmntí na. představenou
u kláštera B. S.'P. Krupka (a Teplic).

, o 0 0

DIKUVZDANÍ.
JZýsledek předstihl všecko pomyšlení! Jako sen, a ne jako skutečnost vznáší se před

naším zrakem sobotní a nedělní jubilejní slavnosti (ve dnech 24. a 25. dubna t. r.)
v naší osadě. Nepříznivé počasí nás nezastrašilo. O tuto oslavu 86 přičinili jednotlivé 
osobnosti, „místní obyvatelstvo, spolky. Jim všem přísluší

POVINNÝ DÍK.
Na prvním místě veledůstoj. panu vikáři náchodskému P. Celestinu Salfickému za velmi

obětavé konání slavnostního kázání a všech bohoslužeb v neděli; pak důst. panu faráři našemu
Jos. Vojtěchovi za bohoslužby v sobotu konané, druhým důst. pánům kazatelům a duchoven
stvu náchodského vikariátu a z okolí.

Nechať dík přijmou obecní zastupitelstva Malých Svatoňovic, Velkých Svatoňovic, Petrovic
a Batňovio za pozornost, poutnímu místu při jého jubileu věnovanou.

Zvláštní dík veřejný se činí vysokoblahorodému řediteli zdejších uhelných dolů za veškery
ochotnosti ode dávna, a zejména při našem jubileu, chrámu našemu prokazované.

Uotivý dík dále veleváženémupřednostovi zdejší železniční stanice, p. vrchnímu officiálu
Janu Poklopovi a panu asistentu Josefu Kaplanoví.

Dik platí našim pánům učitelům za velmi ochotný doprovod a dohled na školní dítky při
slavnostním průvodu; neméně děkujeme panu varhaníkovi a řediteli hudebního kůru, zpěvákům
a hudebníkům za pečlivou a vzornou chrámovou hudbu.

Srdečně děkujeme slavným sborům dobrovolných hasičů místních i velkosvatoňovických.
Panský p. zahradník s dívkami z Malých a Velkých Svatoňovio upletl velké množství

věnců a vkusně vyzdobil svatyni poutní; vzdáváme i jim povinné díky.
Obyvatelstvu místnímu i z okolních osad za horlivou obětavost, při této slavnostní příle

žitosti projevenou — ani nelze všech jmenovitě vypočítat — děkujeme vrouoně.

. Malé Svatoňovice, dne 26. dubna 1915. Duchovní správa poutního kostela.

;Pollleké družstvo tskové vBradl Králová. —Vydavatel a zodm,radakioc: AziónlmPochmom. —TiskemBiskupské knihtiskáry v radci Králové.



ony en J Předplatné na čtvrt ruku

Čislo 10.| Moplnne08
130

)

- Průběh války.
Bojiště východní. Na západo-haličské

frontě byla v neděli svedenaveliká bitva, v níž
pronikávého úspěchu dobylo vojsko rakouské a
německé. Boj odehrával se za přítomnosti ar
mádního velitele arcivévody Bedřicha a za ve
lení německého generála šl. Mackensena na
místech, kde byli Rusové několik měsíců usa
zeni v opevněných postaveních. Rusové byli
poraženi na celé čáře (dunajecké), zejména me
zi Malastovem, Gorlicí a Gromnikem, i severně
odtud. Rakouské vojsko zároveň překročilo dol
ní Dunajec. Malastov leží na veliké silnici asi
15 km na severozápad od známé pohraniční
halitské obce Konečné. Gorlice leží na téže sil
nici asi 11 km na goverozápad od Malastova, a
Gromnik na téže silnici na levém břehu Bialé,
více než 25 km na severozápad. Spojené vojsko
prolomilo ruskou frontu přes 36 km dlouhou,
celou ji zatlačilo a ustupujícího nepřítele rázně
pronásleduje. Počet dosud zajatých stoupl přes
30.000 a každé hodiny dále stoupá. V četných
dobytých ruských posicích bylo ukořistěno o
hromné množství válečného materiálu. 22 děl
a 64 strojních pušek je při prvé kořisti. — Ně
mecká zpráva zároveň oznamuje, že Rusové
utrpěli porážku sev. východně od Skierněvic a |
poněvadž pak náš gener. štáb ohlásil, že naše |
vojsko na Nidě zapudilo nepřítele z předních

posic a proniklo až k území překážek, lze sou |diti, že se v pohyb dala celá spojenecká fronta
v Polsku. — V údolí Oporu a Oravy jest naše |
vojsko rovněž na postupu a ocitlo se ve stejné|
čáře s armádou operující východně odtud proti |
Stanislavi. — Zábada, co dělá Hindenburg, jest |
již rozřešena. Německé vojsko vpadlo totiž do
baltických provincií ruských a, mohutně dere
se vpřed. Dorazilo k železnici, spojující Libavu
s Dvinskem a zatlačilo Rusy ze Szawle na této
dráze k Mitavě, nedaleko Rigy. Ani u Mitavy,
odkud je do Rigy pouze den pochodu, nebyli
Němci zadrženi a pronásledují Rusy, prohající
směrem do Rigy. Dosud na tomto svém postu
pu zajali Němci 3200 Rusů, urazivše asi 200 km
od hranic Východních Prus na sever a obsa
divše území téměř tak veliké, jako je krá
lovství České. — Dle úřední zprávy ze dne 5.
května následkem vítězetví našeho v západní
Haliči stala se ruská bezkydská fronta Zborov—
Sztropkov—Lupkov neudržitelnou. Ježto vítězné
spojenecké síly od západu dále pronikají k Jaslu
a Zmigrodu, jest nepřítel v západním oddílu
karpatské fronty na plném ústupu z Uher, jsa
pronásledován naším a německým vojskem.
Rusové tedy na okrouhle 150 km dlouhé frontě
jsou poraženi a za nejtěžších ztrát donucení k.
ústupu.

Bojiště západní. V krajině yperské bo
juje se nyní o každou píď půdy. Město Ypern
ylo nyní také ze severu a severovýchodu velmi

těsně Němci 'obklíčeno a fronta anglická posu
nuta tak silně zpět, že německá děla mohou
stříleti z boku na postavení Angličanů. — Zá
roveň překvapilo ostřelování francouzské námoř

v on

V Hradci Králové, dne 7. května 1915.

ní pevnosti Dunkirchenu. Dosud není vysvět
leno, zda Němci bombardovali pevnost s moře
nebo z těžkých děl na souši. Obyvatelstvo zdě
šeně prohá z Důnkirohenu do blízké francouz
ské námořní pevnosti Calaisu. Na ostatní zá

padní frontě jsou úředně ohlašovány nové ně
mocké úspěo VBoje o Dardanely. Nový všeobecný útok
Angličanů a Francouzů jak s moře tak na per
niné nemá valného výsledku. Francouzové, kte
ří vylodili vojsko na asijské straně u Kum Kale,
byli hned po přistání zahnáni zpět. Angličané
pak na poloostrově Gallipolském naproti ostro
vu Imbros za ochrany svých těžkých lodních
děl až dosud se udrželi. Dne 4. května u Ari
Burnu stojící nepřítel pokusil se o nový útok,
byl však zase zatlačen zpět k pobřeží. V těchto
bojích poškozena také francouzská pancéřová
loď »Henry IV.«, anglická bitevní loď »Venge
ance« a anglický dreadnought »Agamemnon.c
Nepřátelé útoky obnovují.

Na moři. Německým ponorkám padla v o
bět ruská bitevní loď »Pavel I.« z loďstva bal
tického a několik dalších parníků anglických.

Volné listy.
Autority nade všechno, Psychologické názory

známého Lombrosa v moderní společnosti čím
dál více se uplatňují. Lombroso docela tvrdil, že
každý zločinec jest nepříčetný. Ujímá se v náro
dech i zásada determinismu, dle 'níž člověk není
za činy své zodpovědný, protože musí konati to,
co koná. Jest pozoruhodno, že v novodobých sna
hách kulturních na osvědčenou | samostatnosti v
badání vědeckém nemá prý se dbáti autorit a zá
tím, nežli se obrátíš, za autoritu se přijímá kde
jaký dohad a kde která třpytivá domněnka. Ne
zřídka jest tomu tak, jako v detektivních romá
nech, v nichž dělají se pokusy s vědou lékařskou.
Mrtvola měla na čele zvláštní hrbolek, a smrt byla
záhadná. Ale známa jest příhoda, že ten a ten spá
chal samovraždu!, a na jeho čele shledán hrbolek.
A závěr jest hned po ruce: Sebevraždou umírají
jmenovitě ti, kdož mají na čele hrbolky.

"A tak bez diikazuv a z ničeho nic některý pán
si vzpomene, že třeba něco nového pověděti 0
zodpovědnosti lidských činův, a máme hned z bru
su novou autoritu, která smělostí svého tvrzení
překvapuje a slabé a nesoudné duchy vábí tak,
jako noční lampa přitahuje mušky a komáry. Na
příklad profesor Adickes prohlásil: »Každý lidský
čin jest nutný resultát, plynoucí jednak z bytosti
jednajícího, jednak z okolností, ve kterých člověk
žije. Jedná-li tentýž člověk za těchže okolnosti,
nemohlo se nic jiného státi, než co se stalo, nehle

- Pan profesor nepřemýšlel snad ani o tom, že
jedinou touto větou rozbil všelikou mravnost, jen
když udivil a osvědčil, že umí pověděti něco no
vého. A důkazy, že smělé tvrzení jest pravda?
Prosím vás, proč žádáte důkazů, když postačí pyš
né a domýšlivé gesto? Páni smějí se dogmatům a
sami vyrábějí vědecká dogmata po továrnicku.

Ingerty počítají ae levné.
Obnova vychazi v patek v poledne.

Jestliže tedy lidské jednání dle Adickesa řízeno
jest deterministicky neodvratnou přírodní zákon
ností, pak jest třeba se diviti, že ještě jsou univer
sitní profesoři, kteří přednášejío ethice! Jak pak
rozsuzovati, jsou-li ty které lidské činy mravné,
když+úověk,jedňajenutně,za činy své nenívů
bec zodpověden a nemá tedy ani zásluhy, ani vi
ny? Kdož by tu neznamenal, že Adickes a všichni,
kteří hlásají determinism, ostatním svým univer
sitním kolegům, píšícím o ethice, smějí se do očí a
všechno usilování o mravní pokrck prohlašují ne
přímo za činnost bláhovou a pošetilou? ©Někteří
páni tuto Achillovu patu ovšem poznali a snaží se

věc zachrániti tvrzením, že i determinism mravní
jednání připouští a umožňuje. Klička tato však jest
nicotná, neboť správné myšlení, jehož se tito sofi
sté sami tak často dovolávají, přesvědčuje, že za
vlády determinismu nelze o mravnosti mluvit.

Ba nikoli, holečkové, marně se vytáčíte. Vaše
neodůvodněné a ze vzduchu vzaté učení determi
nistické vniklo v romány, feuiletony, zahnízdilo
se v divadlech a tím rozlilo se v tak zvanou davo
vou duši. Lenoši, pobudové, čiperní podvodníci,
lupiči ve fracích a vyžehlených náprsenkách, ilu
piči v lesích a vůbec všichni ti, kteří chtějí se míti
dobře na cizí útraty, dobře pochopili, že váš deter
minism schystal. jim hojnou žeň a že stal se jejich
zaslíbenou vlastí. Lidská chápavest dovedla toho,
že váše theorie, páni deterministé, stala se hroz
nou praksí. Váš determinism, jak -zkušenost svěd
čí, jest praktickým odpoutáním lidských vášní od
mravní povinnosti a jest vyhlažením lidské zodpo
vědnosti.

Učení deterministické pledí stále jedovatější
ovoce, neboť co jest tu inteligentních chytráků,
kteří své zločiny halí ve svoji nezodpovědnost a
nepříčetnost v okamžiku jednání? A že přeučení
a převědečtí páni profesoři rozličné zločince ještě
podporují, vysvítá i z tohoto směšně nadutého je
jich výroku: »Nemůžeme než konstatovati, že de
kalogu (Desatera) dle nynějšího vědeckého pozná
ní nelze již držeti.« :

Není nouze o důkazy, že mnohé zločiny byly
již spáchány právě se zřetelem na to, že vinník
předem připravil svoji beztrestnost tímto deter
minismem, jinými slovy, svojí nesvobodou jednání.
Stalo se již nejednou, že obratný advokát, dovolá
vaje se majestátu vědy a různých vědeckých au
torit, z největšího lotra Činil nevinného beránka,
který nezasluhuje trestu, nýbrž lidského soucitu a
politování. Bylo by směšno, kdyby nebylo bolest
no pozorovati, jak obhájce často se snaží omámiti
porotce různými citáty a jak je zastrašuje na pří
klad výroky: »Jest vědecky nesporně dokázáno,
jak věda promluvila, jak moderní badání psycho
logické dokazuje . . « Dobře se pamatujeme, jaké
komedie hrál jistý advokát, když před soudci, dá
vaje svého klienta uspávati, dovozoval jeho nepří
četnost.a tedy netrestnost. .

Trestní právo dle Liszta musí pohlížetina člo
věka jako nabytost »bezvýjimečně nesvobodnou«.
S pojmy zásluhy a viny mohou se ve svých tvor
bách zabývati básníci, ale nemají: již místa před
přísnou kritikou a vědeckým poznáním. Mezi zlo
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činem a choromyslností není znatelného. fdzdílu,
a trestněprávní zodpovědnost nelze jíž brátí v ú
vahu. -- Nedivme se tedy, že takováto mínění u
znávaných autorit stala se pravým eldorádem pro
lidi, kteří se štítí poctivého života, a že nesvědo
mití novináři šíří zlo bez míry a konce. V oboru
tom v Rakousku vyniká zejména >»Neue Freie
Presse«, které Lisztovy rozklady přišly jako na
zavolanou a která si je zpracovala a rozvinula V
soustavu, jíž lze kdykoli užíti na obhájení lidí, kte
ří náležejí tak zvaným vyšším třídám. Pamatuje
me se na manželku Schónebecka a jejího milence
Očbena. Nezřízené smyslnosti, hanebné zradě proti
manželské věrnosti a úkladné vraždě »Neue Freie
Presse< na obrátku odňala známku zločinnosti a u
dálost přeměnila v problém nemocných nervů, do
loživši, že oba vrahové, manželka a její milenec,
jsou zajímavými a tragickými oběťmi velikého
thematu >Muž a žena«. Neznamenají-li takovéto
výklady tolik, jako právní cítění lidu. otravovati?

| Zaplati jsem
předplatné!
Vrtohlavost. >Arbeiter-Zeitung«< vjíždí do vla

su své sestře »Neue Freie Presse« pro věc, která
jest hlavním jádrem životního a světového názo
ru útočnice samé. Věc sběhla se takto: »Neu Freie
Presse< měla dne 16. dubna úvcdní článek, ve kte
rém tvrdila, že by válka nebyla vypukla, kdyby
nemocná játra Nikolaje Nikolajeviče nebyla velko
knížete tohoto uvedla do podrážděného stavu.
»Arbeiter-Zeitung< pustila se do >N. F. P.« těmito
slovy: »Uvádíme tu... ukázku ducha tohoto li
stu, abychom na ni navázali otázku. jak to jen čte
náři vydrží? Tu přece přímo musí žaludek revol
tovati! Při tom jsme předněpřesvědčení,že velko
kníže Nikolaj Nikolajevič je zcela obyčejný, tucto
vý velkokníže,

a za druhé že historie

o jeho jaterní chorobě jest pouhé balamucení toho
druhu, v jakém ubohý list má zálibu.

Není. to také smutnýúkaz,že... plátek

Bismarckv Pařiži.
Po svém odstoupení z kancléřského | úřadu

(1890) počal Bismarck psáti své paměti, které ti
skem vyšly r. 1893, avšak jako soukromá a tedy
nepřístupná kniha. R. 1898 vyšly v anglickém vy

„dání ve 3 svazcích. Tyto paměti jsou nám ovšem
cizí i dějištěm i osobnostmi, můžeme si jich tudíž
povšimnouti pouze, pokud se stávají všeobecně
zajímavými. V I. svazku líčí Bismarck na příklad

svou návštěvu v Paříži.

V létě r. 1855 pozval mne hrabě Hatzfeld, náš
vyslanec v Paříži, k návštěvě Průmyslové výsta
vy; sdílel pověst kolující v diplomatických krouž
cích, že mám býti v brzku nástupcemManteuffelo
vým v zahraniěním úřadě. Hrabě Vilém Redern,
kterého jsem v Paříži potkal, řekl mně, že vyslan
ci stále věří, že jsem předurčen státi se ministrem,
a že on sám tomu věří; že však král změnil svůj
úmysl — další podrobnosti byly mu neznámy.

Napoleonský den 15. srpen (narozeniny Napo
leona I.) byl slaven mezi jiným též průvodem Za

elity? ... Nejpěknější honorář nevyváží hanbu
sousedství s takovými úvodníky.«

Jen mimochodem připomínáme, že by si sou
sedství tohoto měli všimnouti i naši čeští političtí
předáci, kteří nejednou v »Neue Freie Presse« o
těch kterých ptázkách potitických promhkrvili a
kteří již předem věděli, že zuřivě v tom listě brá
ní české věci bez úspěchu nejen vzhledem k red
akci samé, ale také co se týká jejích čtenářů. Ostat
ně ne bez trpkosti poznamenáváme, že v >Neue
Freie Presse« pod svým článkem podepsal se již
leckterý politik, aby ukojil tam svoji ješitnost a
nabyl většího lesku.

A teď k věci, kterou si vzala na mušku >Arbei
ter-Zeitung«. | Dle rozumu >Neue Freie Presse<
zavinila válku nemocná Nikolajevičova játra. List
ten odvodil tu jen důsledek z filosofie, kterou se
stavil Spinoza. Neuvědomuje si, že filosofie Spino
zova byla dobová a že, pokoušejíc se vystihnouti
dění světové, po svém pckuse musila ustoupiti
pokusům jiným. Zřejmo tedy, že redaktoři »Neue
Freie Presse« přes všechna hesla pokroku nedo
vedou se povznésti na vyšší hledisko obzírací a
milují staré copy. Ostatně tuto málo filosofickou
zálibu vysvětlujeme tím, že filosofie ©Spinozova
poskytla básníkům a spisovatelům příležitost, aby
dle ní vyrobili zvučnáa uchvacující hesla. Veli
ká gesta se líbí a podmaňují si prostřední a závislé

vniknouti v podstatu věci a zakoušejí často toho
neštěstí, že nemohou zakrýti nevědomou směšnost
a nemyslivé opičení a duševní prázdnotu.

Nikolajevičova játra zavinila nynější válku!
»Neue Freie Presse« dala tím na jevo, že posud ne
ví o překonání filosofie Spinozovy a že nechápe,
jak každý filosofický pokus vynechává celé obory
života. Jednou z filosofických myšlenek Spinozo
vých jest, že všechno děje se nutně, Rozum lid
ský jest schopen, všechny skutečnosti materatic
ky poznati. A protože všechno děje se mechaniCky
nutně a protože důsledně není samostatností a ne
závislosti duševní, nemohou dle Spinozy myšlenky,
úmysly a skutky člověka býti svobodny v tom
smyslu, že by byly mohly míti také účinek jiný,
než jaký mají a měly. Dění hmotné a duševní
tvoří jen dvě stránky jednoho a téhož nutného po
chodu světového.

Tato filosofie Spinozova byla vodou na mlýn
všelikých fantastů, kteří počali se hned rozkřiko
vati, že matematicky lze předpověděti i budouci
události. Co do důsledků mravních, ke kterým ten
to mechanism vede, výstižné poučení podal Bour

ká královna a 25. byl na její poctu ve Versailles
státní ples, na němž jsem byl představen jí a princi
Albertovi.

Princ Albert (manžel královnin), uhlazený,
však chladný ve své černé uniformě, hovořil se
mnou zdvořile, avšak v jeho způsobech jevil se ja
kýsi druh zvláštní zlovůle, z níž jsem soudil, že
můj protizápadní (t. j. protianglický) vliv na našeho
krále nebyl mu neznámým. V souhlasu se způso
bem náhledů jemu vlastních hledal motivy mého
chování ne tam, kde skutečně spočívaly, to jest,
v úzkostlivosti uchovati mou zemi nezávislou na
cizích vlivech — vlivech, jež nacházely úrodnou
půdu v naší omezené úctě k Anglii a v obavě před
Francií — a ve snaze zdržeti se války, kterou by
chom museli vésti ne ve vlastním zájmu, nýbrž v
závislosti od rakouské a anglické politiky.

V očích tohoto prince — ač nesoudil jsem tak
ovšem z okamžitého dojmu během svého předsta
vení, nýbrž z pozdější známosti fakt a dokumentů
—byl jsem reakcionářským straníkem, který za
ujal stanovisko pro Rusko s úmyslem posilovati
absolutistickou a junkerskou politiku. Nebylo di
vu, že tento náhled princův a stoupenců vévody
Koburského přešel i na dceru princovu, která krát
ce potom stala se naší korunní princeznou.

get ve svém »Žákovi«. Jako důkaz přepiatosti,
která z filosofie Spinozovy plyne, Bourget kariko
val ve svém díle tuto větu: »Kdybychom v tomto
okamžiků znali všechny mechanické síly dle je
jich působnosti a zákonů, mohli bychom předpově
děti, co se bude díti na určitém místě za sto let.«
Bourget vylíčil »Žáka«, filosofií touto se spravují
cího, jako duševního a mravního. bankrotáře.

Z filasofie Spinozovy mocným douškem napil
se také Viktor Hugo, jenž miloval ohromné mož
nosti, závratné obzory a jehož ženiálnímu duševní
mu rozpětí Spinoza poskytl mnoho mocných pod
nětů. Tím se stalo, že u Huga shledáváme zásadní
rozpor mezi svobodnou vůlí a nutností, neboť na.
jedné straně ve svých literárních postavách ú
chvatně líčí, co všechno zmohou mravní samostat
né počiny, a na druhé straně holduše příčinám me
chanickým: »Kdyby v den bitvy u Waterloo« ne
bylo bývalo pršelo, Napoleon byl by přetvořil svět!
Kdyby v močovém měchýři Cromwellově nebyl se
usadil kamínek, dějiny Anglie byly by se braly
cestou jinou.« .

Za těmito Hugovými výkřiky přibelhala se
dýchavičně »Neue Freie Presse« s játrami Nikola
jevičovými, zapomínajíc, že >auod licet Jovi, non
licet bovi«. Kdybychom chtěli stejrě mluviti, mohli
bychom snad říci: »Neue Freie Presse« nehovořila.
by takových nejapností, kdyby. nejedla. otrubové
ho chleba.«

Na konci pak upozorňujeme, že socialistický
list neměl práva proti »Presse« bouřiti, protože te
paje starou frásistku, bičoval zároveň sám sebe.
Jest přece znám socialistický názor materialistic
ký, dle něhož všechen dějinný postup bere prý se
ku předu působením příčin hmotných a dle něhož
duševní činnost člověka nemůže účinně zasahovati.
Zmínili jsme se o věci obšírně, abychom ukázali
filosefické nedbalky lidí, kteří se dělají, jakoby den
ně chodili s vědou v rukou a kteří co chvíle s vy
soka vytřásají filosofické soustavy.

"

Napoleonův návrat z Elby do Paříže. Jak již
jsme pověděli, král Ludvík proti Napoleonovi, po
stupujícímu k Paříži, poslal na. konec maršála
Neye, Oudinota a Maisona, v něž nová vláda vklá
dala všechny naděje. Ovšem bez úspěchu. Vojska.

vstříc a jásajíce nabídla se mu hned svými služ
bami. | Nejochotněji Šel za hlasem svých pluků
maršál Ney, který rázem zapomněl, že před od
chodem z Paříže slíbil: »Sire, přivezu vám Napole
ona v železné kleci.« Patrno, že tehdejší jenerálové

Na onom plese ve Versailles královna Vikto
rie mluvila se mnou německy. Měl jsem dojem,
že spatřuje ve mně sice úctyhodnou, avšak nesym
patickou osobnost; avšak přece zvuk jejího hlasu
byl prost všeho zdání oné ironické povýšenosti,
kterou jsem dle domnění odhalil v princi Alber
tovi.

U přirovnání s Berlínem zdálo se mně po
divným uspořádání, že při hostině společnost jedla
ve tiech odděleních se stupňováním v »menu« a
že hosté měli býti opatření kartami s číslem, do
ručenými jim při vstupu. Karty prvé třídy nesly
jméno předsedající dámyu' tabule; těchto tabulí
bylo así 15 neb 20. Při vstupu obdržel jsem kartu
k tabuli hraběnky Walewské a později v plesové
místnosti ještě dvě karty od dvou jiných dam od
diplomacie a ode dvora. Určitého plánu pro umístě
ní hostí tedy nebylo. Zvolil jsem si tabuli hraběn
ky Walewské, ke kterémužto oddílu jsem náležel
jakožto cizí diplomat. Na cestě k příslušné místno
sti potkal jsem pruského důstojníka v uniformě pě
šího gardového pluku, provázeného francouzskou
dámou; byl v živém rozhavoru s dvorním poko
lovým strážcem, který nechtěl dovoliti žádnému
z nich vstup bez žádaných karet. Na můj dotaz vy
ložil důstojník, oč se jedná. Dal jsem mu jednu ze
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Zaznamenáváme o Neyovi několik stručných
údajů. Ney byl synem řemeslníka, vstoupil velmi
časně do husarského pluku'a pro bezpříkladnou
udatnost r. 1794 byl jmenován jenerálním poboč
níkem. R. 1804 stal se maršálem a rok poté vévo
dou Elshingským. Po bitvě u Moskvy Napoleon
jmenoval ho knížetem Moskevským a nazval ho
nejudatnějším z udatných. Po odstoupení Napole
onovu r. 1814 dal se do služeb Bourbonů, kteří ho
obsypali poctami. V bitvě u Waterloo r. 1815 bo
joval jako lev. Bylo pod ním zabito několik koní,
střela smetla mu klobouk s hlavy, jiná přerazila
mu šavli a jiná mu roztrhla epaulety, Vedi proti
Welingtonovi osobně veliký útok těžké jízdy, kte
rá měla rozhodnouti bitvu. Když útok se nezdařil
z důvodů, které později snad ještě uvedeme, a
když armáda se hroutila a počala ustupovati, Ney
v dešti kulí vojíny zdržoval a zapřísahal, aby vy
drželi, ale zoufalá námaha vyšla na prázdno. Byl
to vznešeně tragický okamžik, když Ney cválaje
po bojišti potkal se s Makdonaldem a heroicky a
vzrušeně na něho vzkřikl: »A ty se dnes nedáš za
Francii zabíti?« Ney přál si smrti, již do poslední
chvíle v osudné bitvě vyhledával, ale měl proti ní
uděláno. Když po porážce Napoleonově král se
zase vrátil, Ney postaven byl před vojenský soud,
v němž zasedal i maršál Massena. Soud tento, ne
chtěje starého druha souditi, prohlásil se za nepří
slušný. Chybil, neboť mohl Neye zachrániti. Občan
skou komorou Ney byl odsouzen na smrt. Když
mu četli rozsudek a vypočítávali všechny jeho
hodnosti, hrdě a ironicky zvolal: »Nač ještě tyto
tituly!« Smrt byla důstojna jeho vojenského živo

svých karet. Nyní ovšem nechtěl strážce dovoliti
opět dámě vstoupiti, pročež odevzdal jsem mu
druhou svou kartu pro tuto dámu. Úředník odvětil
nato zřetelně: »Vás však bez karty nevpustím!<
Ukazuje mu svou třetí kartu, uviděl jsem v jeho
tváři ustrnutí, načež bylo nám třem dovoleno ve
jíti. Doporučil jsem jim neusednouti ke stolům na
kartách naznačeným, nýbrž snažiti se nalézti mí
sto kdekoli. Nedostatek v uspořádání byl tak ve
liký, že náš stůl nebyl ani plně obsazen. Starý
kníže Půchler neobdržel ani karty, ani nemohl na
lézti svůj stůl; obrátiv se na mě, jehož znal od vi
dění, byl pozván od hraběnky Walewské used
nouti na některé místo, jež zůstalo neobsazeno.
Hostina, ač v trojím rozdělení, nebyla ani mate
rielně, ani svou úpravou nad úrovní, s kterou Se
připravuje hostina v Berlíně při podobných ko
runních slavnostech; pouze obsluha byla účinná
a rychlá.

Vzdálil jsem se s uspokojivým vědomím, že
přes všechnu nádheru při císařském dvoře dvorní
služba, chování i způsoby dvorní společnosti jsou
na vyšší úrovni u nás, zrovna jako v Petrohradě
i ve Vídni, nežli v Paříži a že doby dávno minuly,
kde by kdo moh! jíti do Francie a ke dvoru paříž

ta. Dne 7. prosince 1915, maje nezavázané oči,
zvolal na vojáky: >Nechybte! Sláva Francii!
Palte!«

Dne 20. března 1815 v 9 hodin večer Napoleon
vjel do Tuillerií, jakoby se byl vrátil pouze z něja
ké cesty. Když vystoupil z vozu, div občany ne
byl umačkán. Všichni jásotně ho vítali a na rukou
vynesli po schodech. V trůnním sále strhány byly
bourbonské lilie, všudy vyvěšeny trojbarevné pra
pory, za několik hodin v Paříži převrat byl doko
nán a do departementů poslána byla hned zpráva

Dědictví zavražděné kavárnice v Karlíně, V
novinách uveřejněna zpráva o dědictví kavárnice
v Karlíně, Antonie Šámalové, která byla zavraždě
na nevlastním synem Richardem. Ve zprávách po
vraždě byl vrah líčen jako člověk, kterému stále
nedostávalo sepeněz na veselý život a který se jich
na matce domáhal vyhrůžkami a křikem. Po činu
byl zatčen a dopraven do vazby k trestnímu sou
du. Po nějakém čase soudní lékaři podali dobrozdá
ní, že Richard spáchal čin v záchvatu padoucnice
a že nebyl tedy normální. Vrah byl propuštěn ze
soudní vazby a dán na trvalý pobyt do ústavu
choromyslných v Bohnicích.

Pachatel, zastoupený svým opatrovníkem,
přihlásil se pak o dědictví po zavražděné matce,
čemuž však odporovala matka zavražděné, Kate
řina Lindrová, soukromnice v Kobylisích, kteráž,
byvši odkázána na pořad práva, podala drem Bro
žem u zemského souduurčovací žalobu, aby prá
vem bylo uznáno, že choromyslný pachatel k dě
dictví jest nezpůsobilý. Při líčení namítal zástupce
žalovaného dr. Meissner, že dle $ 540 obč. zák.-—=-Ú
skému získat vyškolení ve dvornosti a dobrých
způsobech.

Císař (Napoleon III), jehož jsem po prvé vi
děl při této návštěvě Paříže, dal mi porozuměti v
několika rozhovorech, ač jen všeobecně, svým
přáním a intencím ohledně francouzsko-pruské ali
ance. Jeho slova dovozovala, že tyto dva soused
ní státy, jež v důvodu své kultury a svých institu
cí stojí v čele civilisace, jsou přirozeně poukázány
na vzájemnou pomoc. Vycifoval isem, že tlak,
který Anglie a Rakousko vykonává v Berlíně, aby
přiměly nás poskytnouti pomoci v západním tá
boře, je daleko silnější, mohlo by se říci vášnivější
a pádnější, než žádosti a sliby projevené vůči mně
přátelskou formou, s jakou císař podpíral svůj dů
vod pro naše porozumění s Francií zvlášť,

Nemluvil se mnou německy,- ani tehdáž ani
později.

Následující zimy, kdy dostalo se mi přístupu
opět ke králi (pruskému), tázal se mne král jednou
při hostině, napříč přesáktůi, na mé mínění © Lud
víku Napoleonovi; bylgě to tónem ron Od
větil jsem: »Můj dojem jest, že císař Napdďleonjest
rozhodným a roztomilým mužem, že však není tak
činným, jak ho svět cení. Svět klade na jeho účet
vše, co se děje a jestliže prší ve východní Asii

jest nezpusobilý k dědictví ten, kdo ze -zlého ú

mu dle trestních zákonů může býti zakročeno. Žár
dá se tedy nejen poškození tělesné, nýbrž aby se
stalo také ze zlého úmyslu a aby bylo možno dle

skutečnosti chybí. Bylo sice proti dědici zavede
no vyšetřování pro zločin vraždy, ale bylo od
něho upuštěno. neboť dle úsudku lékařů vykonal
čin v záchvatu, za který ve smyslu trestního zá
kona nemůže býti činěn zodpovědným. Dle dobro
zdání soudních lékařů byla tu okolnost, která ve
smyslu $ 2. lit. b) a c) vylučuje zlý úmysl a tudíž
i trestnost. Senát zemského soudu za předsednictví
rady p. Lófflera z těchto důvodů žalobu Kateřiny
Lindrové zamítl a vrah bude dědit po své oběti.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škol

. a ©.k, umělecko-průmyslové školyJan Dušek v Chrudimi.

Jednotná výchova.
Staví-li se veliká budova, jest dbáno úzkost

livě jednotného slohu, všecky součástky stavby
mají splývati v umělecký soulad. Básník dbá
o přesné, důsledné vyhránění tendence svého
díla a vyhýbá se hrubým nepravidelnostem ve
svých verších. Komponista pečlivě při skládání
sonaty nebo opery usiluje netoliko o jednotný
ráz melodických proudů, ale i o nejvhodnější
útvar jednotlivých akordů.

I při jídle se dbá pečlivě o příslušný výběr.
Tříletému děcku se nedá slaneček anebo tla
čenka, třebaže tyto pokrmy jsou zdravé. A do
spělí lidé by se rozčilili na takového hostinského,
který by jim ke kávě dával sůl, k pivu jablka,
ke guláši cukr.

Jestliže tedy i přitakových příležitostech
vnějších se jeví úzkostlivá starost o vhodné
opatření, tím větší péče má býti věnována stravě
duševní, která má veliký význam při útvaru
charakteru. Kulturní dojmy vtiskují se do útlých
dětských duší tak hluboce jako do vosku a dů
sledky jejich jeví se pak v celém životě.Abychom
užili ukázkyhofpě markantní: jestliže se před
dítětem mluví s tváří vážnoje velmi často o stra
šidlech, bojí eějíti kolem hřbitovai tehdy, když
dospěje a v žádná strašidfů nevěří; bázeň po
sedá i monisty, kteří popírají svět duchový vůbec.

S jak velikou opatrností jest tedy nutno
postupovati při duševním dospívání mládeže i
na jiných polích, aby dobré vlastnosti byly stále
posilovány, aby si mládež zachovala neotřesený
názor životní, aby sí zachovala citlivý soud o
rozdílu mezi dobrem a zlem!

Postupuje se však v otázce jednotné vý
chovy soustavně a s příslušnou pečlivostí? Vy
bírají-li se pro děti jídla nejzáživnější, odpoví
dající přesně hygieně těla, ponechává se pro
duši dorostu hltání nejnezáživnější a nejdivočejší
stravy. Mládež má přístup k hotové strakatině
v různých kulturních oborech a přirozeně sahá
nejraději k tomu, co lehce a příjemně baví.

Proto tak rádi lidé nevyspělí čítají krváky,
detektivky, knížky o Indiánech, mořských lu
pičích, frivolní románky a pod. Nejnebezpečnější

přitom Je ta okolnost, že takové knihy kšeftařskó svádějí mládež s cesty pravé způsobem ne
nápadným, chytře zastíraným; kárají sice různé
výstřednosti, ale dovedou je líčiti tak poutavě
a svůdně, že autoři předem vědí, na kterou
stranu se fantasie člověka nedospělého s nej
větším zájmem přikloní. Mládež se vodí do bio
grafů, kde se zesměšňují vychovatelé, úředníci,

==
v nepravý Čas, připisuje to jakémusi zlovolnému
působení císařovu. Zvláště zde uvykli jsme pova
žovati jej za druh zlého ducha, který vždy jen po
mýšlí způsobiti zlobu ve světě. Myslím, že se cítí
šťastným, může-li se těšiti z nějakého dobra pro
sebe; jeho náhled je přeceňován na útraty jeho
srdce; jest v základě dobré povahy a neobvykle
vděčným za každou službu mu prokázanou.c

"Král usmál se tomu ... a přiměl mne tázati
se, zda mohu dovoliti si uhodnouti myšlenky Jeho
Veličenstva. Král svolil, i řekl jsem: »Generál Ca
nitz konával přednášky mladým důstojníkům ve
vojenské škole o taženích Napoleonských. Horli
vý posluchač jakýsi tázal se ho, kterak mohl opo
menouti Napoleon provésti ten neb onen pohyb
vojska. Canitz odvětil: »Výborně, vidíte právě, co

vík, avšak tak zabedněný!<«Což ovšem vzbudilo
velikou veselost. mezi vojenskými posluchači. —
Obávám se, že Vaše Veličenstvo smýšlí o mně ja
ko generál Canitz o svém žáku.«

Král se usmál a pravil: »Můžete mít pravdu;
avšak neznám dostatečně nynějšího Napoleona,
abych mohl popírati váš dojem, že jeho srdce je
lepší než jeho hlava.«

A.V.Chodovický.



strážníci, kde se ocitají rodiče v komických si
tuacích vůči vlastním dětem. Ten dětský smích
při humoristických sceneriích, pří niohž padají
starší lidé přes nastražené překážky, kdy směšně
mezi sebou zápasí, jest neklamným signálem
otrnutí. Vždyť výbuchy smíchu se opakují i

potom, kdy se předvádějí výjevy velice tragické.istý druh tisku projevoval z průzračné tendence
velikou starost, zda dítě nezesuroví, řekne-li se
mu v náboženské hodině o bratrovraždě Kainově,
ukáže-li se mu obraz ukřižování Krista, umu
čení některého světce. Ale na druhé straně

Fes listy shledávaly zcela v pořádku, jestližei četly krvácké vymyšleniny o španělské in
kvisici, o ohytrých, tajných mučidlech takových
Jesuitů, kteří nikdy neexistovali; nijak se neroz
čilovaly nad tím, jestliže mládež naslouchala
frivolním fraškám francouzského původu, jestliže
se mládeži předkládaly demoralisující pohlednice
a jestliže děti přinášely a předčítaly rodičům
satyrické listy »ozdobené« hrabými karikatu
rami. Takovým způsobem pustošen květinový
sad, který pěstován v duši mládeže výchovou
škólskou.

„ V otázce jednotné výchovy musí býti po
přáno vážné slovo jednotlivým konfesím, pokud
vůbec mají nárok na existenci. Zde nestačí mělké
uklidnění: »Přejeme přece náboženskou svobodu
každému dospělému občanu; konečně i to dítě
přece se smí účastniti bohoslužeb vlastního vy
znání. Ale — není potřebí se rozčilovati, jestliže
poučíme mládež také trochu dle moderních
směrů myšlenkových, třebaže tyto proudy po
někud se křižují s tou či onou konfesí.« Takové
vysvětlení vlastně značí program výchovy dvo
jaké. Pokud konfesi se popřává svoboda, potud
každý pedagog musí uznávati, že rodiče mají

„právo, aby nebyly Jejich děti vedeny cestoudvojí. Konfesní zásady a příkazy netýkají se jen
záležitostí boboslužebných, nýbrž vztahují 8e
k veřejným i soukromým činům vůbec, podá
vají široce založený světový názor, vysvětlují
podstatu a cíl života lidského.

Konfese má tím větší právo na šetrnost
lidí jiných názorů, že posud vědecký, skutečně
zdůvodněný názor světový mimo půdu nábo
ženskou posud není objeven. Kdo tedy nedává
mládeži za ztracené ideály náboženské příslušné
náhrady ve všech směrech, kdo se spokojuje
prací bořící, nemůže přiepívati k útvaru pov
ných charakterů, množí skepsi a vychovává
»liberale neutrum«, které se sice učí kritisovati,
ale samo na pevné půdě positivní nestojí. Vždyť
přece přední současní filosofové souhlasně tvrdí,
že moderní rozběhy filosofické přinesly do zá
had lidského života nikoli vyjasnění, ale nové
temné zmatky. Podlomení základu náboženského
tvoří tápající siepce a duševní žebráky, kteří
svynikají« nad občany jen škodolibým po
eměchem, že jiní také ještě nepřišli o zrak.

Proto nedivme se, že nad knihami podá
vanými mládeži bděla ostražitá censura církví
všech. V novém čase i Nerudova veršovaná le
genda o Kristu vzbudila u evangelíků starost,
zdali se četbou tou nezviklá konfesní cítění dětí
evangelických. Uharakter nezocelí a positivní
zásady noutvrdí žádná kniha taková, která pod
rývá kterékoli konfební přesvědčení,aniž by zá
roveň důkladně opodetatnila správnost zásad ná
boženství jiného.

»Ale vždyť přece i mládeži má býti do
voleno čísti o chybách souvěroův, o příčinách,
proč ta neb ona ofrkev klesla se své mravní
výše«, namítne člověk moderní. Ano — zcela
dobře, vždyť konfese samy v tom směru svůj
dorost poučují. Avšak tendence takové knihy
nesmí býti zabrocena příkřeproti příslušné církví
vůbec, nesmí buditi dojem,jako by celé to ofr
kevnictví bylo velikým klamem. Zvláště v četbě
žákovské odkrývání stínů má býti provázeno
pedagogickým vysvětlením. Ani přestřelky v úz
kostlivé snaze po záchraně jednotné výchovy
neuškodí tak, jako zasypávání mládeže knihami
tendence nejrůznější bez ladu a skládu, jako pře

mysl nedovede náležitě ztráviti.
Mládež nemá příležitostí ani tak vysoce

vyspělého vzdělání, aby mohla podle silných u
čených svazků srovnávati, kde pravda a kde
lež. Spokojí se papouškováním naučených frází,
shrdá nejučenějšími lidmi, kteří representují
konfesse, raduje se — ze svého ožebračení. Pro
Životní praksi vybere si z různých myšlenko
vých proudů zásady, které jsou nejpohodlnější
— a moderní charakter jest hotov..

Pak se ovšem nelze diviti, že negramotný
budhista anebo mohamedán má pevnější oha

rakter než akademik, Arooházející se po pařížské dlažbě. Pak není divu,že povaha afrického
Araba jest vážnější, opravdovější, než povaha
moderního synka amerického, v němž byl szvi
klán protikřesťanskou ©četbou pocit zodpo
vědnosti.

Indiferentismus, lhostejnost k věcem nad

všade, kde působila výchova dvojí nnebo kde
koafesní výchova byla vůbec potlačena. — 

-© Oísařské nařízení o domobraně dle$ 14.
vyhlášeno už v úředních novinách ze dne 4.
května. K domobranecké službě jsou. povinní

bě se zbraní a sice od počátkuonoho roku,
v němž ukončí 18 rok svého věku, až do konce
roku, v němž dosáhnou 50. rok stáří. Do první
výzvy patří domobranci od 18. do 42. roku,
druhou výzvu tvoří dořnobranoi od počátku fo
ku, v němž dosáhnou 43. roku stáří, až do kon
ce roku, v němž vyprší jejich domobranecká
povinnost. Příslušníků druhé výzvy domobrany
může se použíti ke službě ve frontě teprve teh
dy, když bylo příslušníků prvé výzvy k takové
službě všeobecně již použito. Přehlídka nej
mladšího domobraneokého ročníku má se díti
před smíšenou komisí.

Svolávací vyhláška. Všichni při prohlíd
kách v době od 6. dubna až do 6. května k do
mobraneché službě se zbraní způsobilými u
znaní povinní domobranci ročníků 1873 až 1877
mají nastoupiti v Rakousku dne 15. května.

Návrh na rozšíření volebního práva
v Uhrách. V poslanecké sněmovně uherské dne
29. dubna posl. Št. Rakovazki (lidová strana)
odůvodňoval svůj návrh na rozšíření volebního
práva. Týž navrhl, aby vojínům, jsoucím na bo
jišti, pokud dosáhli 20. roku věku, dostalo se
bez ohledu na jmění nebo národnost práv za

raznil, že účelem jeho návrhu jest poskytnouti
sněmovně příležitost k jednomyslnému projevu
uznání bezpříkladné chrabrosti a sebeobětování,
jež obětují všichni naši vojíni na bojišti. Na to
minister. předseda hr. Tisza prohlásil, že po je
ho názoru není volební právo odměnou, nýbrž
státoprávním závazkem přeneseným státem na
jednotlivce, státoprávním povoláním. A po dal
ších svých důvodech prohlásil, že považuje za
vedení všeobecného práva volebního za národní
neštěstí a že nemůže proto dáti souhlas k ná
vrhu Rakovszkého a žádá sněmovnu, aby ne
dávala rokování o návrhu tom na jednací řád.
Na %o návrh Rakovezkého byl zamítnut. Celá
oposice hlasovala pro návrh.

Sněmovna magnátů v Uhrách vyřídila
také zákonné osnovy o rozšíření domobranecké
povinnosti, o vřadění uherských domobranců do
rakouských pluků a zprávu o použití domobra
ny. Zákonům těm dostalo se už takó císařské
ho schválení.

Japonsko a Čína. Japonsko podalo Číně
nové požadavky, které kotví v politických nad
právech v jižním Mandžursku, východním Mon
golsku, Šantunu a Fucianu. Čína prý v notě do
Japonska zaslané odmítá sice zdvořile, ale ráz
ně tyto japonské požadavky.

DOOO000000000000
Jan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

"© zemských.
w
Cetná uzmání zvláštěz kruhů velo
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!

OO00D0000

Kulturní jiskry.
Výstava pro svéráz krojový v Praze

bude otevřena v Praze v Obecním domě od 8.
do konce května. Podnět k výstavě daly naše
mladé umělkyně: Čechová Liebcherová, Ž Fel
brová, W.Hachla-Myslivečková, B. Haunerová,
dámy Sůchardovy, k Teinitzrová. Uvědomily

si, že v jejich tvůrčích schopnosiech je ukrytomnoho prvků ducha národního a že nutno po
stopách našich umělců pokračovat v tradici li
dového umění národního a dále tvořit v témže
duchu. Domácí průmysl podává jim bohatý ma
teriál ke studiu, lidové umění nekonečné způ
soby vzácné techniky, nepřehledné množství
vzorá a pravé moře barev. Se snahami svými
avěřily se naše umělkyně v informačních po
radách předním damám pražské společnosti a
světa spisovatelského. Sohůsky konaly se v ro

rovědinném domě Rieg pod záštitou paníLi
čl: vyšló Šári

pro svéráz krojový, v němž pracují vedle uvěš
dených již umělkyň dámy: J. Exc. Libuše Bré
fová, Renata Tyršová, Anna Slavíková, Anng
Jehiičková, Vlasta Havelková, Marie Gebauero
vá, Regina Bíbová, Anna Nesá, jakož i zástup:
kyně českých novinářek dámy T. Červinková,
Olga Fastrová a Olga Stránská. Umělci a u
mělkyně byli veřejně vyzváni, aby podali své
návrhy na nový oděv v duchu nár-dním ke
všem příležitostem, ať běží o úbor slavnostní,
vycházkový, domácí nebo dětský a rovněž ná
vrhy na všechny vedlejší pomůcky oděvní, ke
kterým poskytne jim domácí průmysl materiál
a lidový kroj vzorý. Snaživí praoovníci z kru
hů českého venkova, kteří usilují o to, aby na
venkově lid uchoval si původní svůj kroj aspoň
při elavnostní příležitosti, přinesou ukázky tako
vých krojů dnes šitých dle starých vzorů. Na vý
stavé bude také kout retrospektivní. Odborníci
a umělkyně naše, pamětlivi toho, že naše ženy
v každý čas odívaly se také cizí, světovou mó
dou. připravují sknpiny městských oděvů a o
zdob od empiru počínajíc až po léta osmdesátá
minulého století. Je na českých ženách vůbec,
aby pochopily svou povinnost ke snahám a u
platnění svérázného oděvu. Zevnějškem proje
vuje se život vnitřní, oděvem a veškerým způ
sobem úpravy. Dosud byly jsme od světové
módy odvislými. ovládala nás. Osamostatněním
a vlastním tvořením ovládneme ji, vedle ostat
ních činitelů, kteří ji dosud vytvářeli. Budiž le
tos v máji heslem všeoh českých žen: Na vý- *'
stavu pro svéráz krojový v Praze!

Propuknutím války změněna soc.-demo
kratická organisace internacionální vnitřně
a trvale. Sám vynikající český spisovatel 806.
dem. F. V. Krejčí v májovém čísle »Práva lidu«
napsal: »Není Internacionály. Rozpadla se for
málně: největší strany socialistické, jež ji sklá
daly, stojí dnes proti sobě ve dvou válečných
táborech a předseda mezinárodní kanceláře ao
oialistické jest dnes členem ministerstva jed
noho z válčích států. Ale Internacionála roz
padla se i vnitřně, třebas ne tak docela jako
v zevní své organisaci. Něco z jejího ducha a
jejích snah trvá v lidu všech evropských ná
rodů, ale právě jen něco; není to už plný obsah
dřívějších jejích idejí a dokonce už nelze pra
covati pro jejich důsledné uskutečnění.Není
dnes ve válčících utátech socialistické strany,
jež by neměla svého nacionálnějšího, duchem
války proniknutého křídla. Socialistický prole
tariát Evropy nejen že netvoří celku organi
sačního, ale ani celku morálního, nevládne
v něm jeden duch a heslo jeho všeobecného
sbratření pozbylo pro tento zlý rok platnosti.«

Národnostní stanovisko posl. Jurigy.
V českých listech ocitly se mylné zprávy o ná
rodnostním vyznání Jurigově na uherském sně
mu. Ze slovenských kruhů pokrokových došla
informace kusá, která chytrou pomlkou zvrátila
pravdu. »Slov. Ludové Noviny« však dne 90.
dubna o příhodě z posledního zasedání (dne
26. dubna) sněmu sdělují toto. Juriga užíval při
své řeči výrazu »Szlovák nép« a dosvědčoval,
že mluví jako poslanec ve jménu slovenského
lidu. Pak však předseda řekl, že nezná žádného
poslance slovenského lidu, protože každý posla
nec jest nyní poslancem uherským. Ale Jurigy
se dotkla tato poznámka bolestně a proto zdů
raznil, že jest poslancem lidu slovenského.

Jiné zprávy totiž snažily se namluviti, jako
by se byť Juriga prohlašoval pouze za uher
ského poslance. Juriga přirozeně promluvil
loyálně jako věrný občan státu, ale celá jeho
řeč svědčí o vřelém národním citu. Mluvil hor
Jivě o národních právech slovenského lidu, před
stavoval ee jako »uherský slovenský lidový
poslanec«. Ovšem kdo z toho titulu vynechal
slůvko »slovenský«, hned si opatřil záminku
k podivu nad poubým »uherským poslanceme.

Ondřej Pavlík, kněz-vlastenec a národo
hospodář, zemřel v Moravičanech dne 22. dub
na ve věku 70 let. Zesnulý narodil se v Želci
r. 1847. V Moravičanoch, kam přišel z Bystro
šio na Hané, působil teprve šestý rok. V obou
posledních místech zasloužil se velioe o důle
žité podniky regulační (Blata, Třebůvka). Než
přišel na Hanou, působil dlouhé léta ve Slezsku,
kdež patřil mezi nejzasloužilejší buditele slez
ského lidu jak v ohledu národním, tak hospo
dářském. Při volbách zemských r. 1906 vystou
pil také v enklávách jako kandidát strany kato
licko-národní. Povahou svou získával si všude

obliby, tak že kruh„Pů jeho byl velký. Téždobročinností vynikal. Různé humánní epolky
olomoucké v něm ztrácejí horlivého příznivce.

Nové výzkumy o pravlasti Slované. Březnový svá
zek »Českého Časopisu Historického« přináší z péra
dra Lub. Niederle obramu starých slovanských sídel od
Karpat až po Němen a Podněpří. Už dříve tuto svou
theorli hájil proti aatochthonistům, kteří tvrdili, že Slo
vené od pradávna seděl, kde nyní sedi, a ještě v ze
mích německých až po Rýn, jakož i proti nebožt, J. L.
Pičovi,který kladl pravlastSlovanůna Dasaj ado
vých. Oermaaie. Autochthonisté svou tkoorilopírají aci



více na srovnávací topografii a zvuk jmen a názvů slo
vanských, PK svou theorii opřelo svá -rozsáhlí a €po

dob historických kettické a že pravlast slovanská ležela
mnohem severovýchodněji na Němenu, Dvině západní až
k jezeru IImenskému, tedy v kraji, jenž označuje se pó
zději a dodnes jako Litva a Bílá Rus. A i z této EMvy'
a Bilé Rusi zabírala by pravlast slovanská jen část!
Jména řek nyni tak často z bojiště sdělovaných jsou dle
Rozwadowského vesměs keltická a podle Šachmatova
jdou keltlcké názvy ještě dále na východ až za "Vislu a
Němen.
historickým předně, jak libovolně jména ta vybírána,
jak libovolně vykládána a převracena na keltická (zvl.
všecka jména na ava a va), a jak možno toutéž théorií
stejně důvodně dokázati na témž území pravlast kterého
koliv národa; za druhé historickými úvahami dokazuje.
že nemožno jest. aby tak velký a najednou s takovou
silou v historii vystupující národ a brzy pak celý tlum
kmenů slovanských seděl na tak obmezeném, bažinatém
prostranství a tam se v mocný pozdější národ vyvínul.
Filologii a archaeologii pak upírá samostatnou průkaz
nost. Jsou pomůckami pro historii a mohou podepřiti její
svědectví, ale proti mnoha fakty doložené historti ne
mají práva ani důvodu se opírat — protože samy na
důkaz pádný a celý nestačí, ona pro vratkost svých vý
vodů, tato pro nepohotovost a nejistotu sama ještě stále
potřebujíc podpory a ověření se strany historie.

Podporujte náš
.podnik.

Družstevní knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Jen vždycky důkazně, spravedlivě a rozváž
ně! Z Rychnova i. Kn. došel »Osvětě Lidu« pro
test. Tento časopis totiž v řádcích, odsuzujících
Jednoho denuncianta Reitera, odvážil se před jmé
no jeho vytisknouti slůvko »israelita<. Ať si pá
nové spor vyjednají mezi sebou, ale nás se tý
kají tyto řádky protestu: »Kdyby přinesla tuto
zprávu »Obnova«, zajisté s rozkoší by, konstato
vala, že to byl žid. Ale ta má k tomu své důvody,
poněvadž je to list programově antisemitský. Roz
díl tedy mezi »Obnovou« a pokrokovou >Osvětou
Lidu« je nepatrná nuance, asi jako mezi slovy
»žid< a >israelita<. Doufám však, že to bylo pouze
jakési stylistické nedopatření.< ©

-Na tyto poznámky protestu, otištěné ochotně
v téže >Osvětě Lidu« dne 1. kvěna, odpovídáme
na obranu ovšem jen potud, pokud nynější mimo
řádné poměry dovolují.

Předně aspoň jeden z pánů podepsaných na
protestu by měl věděti, že jsme v č. 17. (ze dne
23. dubna) již zprávu o dopadení onoho denunci
anta uveřejnili, ale Označení náboženské přísluš
nosti jeho jsme vynechal. Tato okolnost vrhá zají
mavé světlo na bezdůkazné tvrzení protestu, že
by (!) náš list »s rozkoší konstatoval« konfesní
příslušnost udavačovu.

Zasilatelé protestu by se měli v nynější vážné
době povznésti na stanovisko, že nyní žádný se
riosní list >s rozkoší« nezaznamenává nějaké ne
přístojnosti kterýchkoli spoluobčanů; loyální pří
slušníci tohoto státu vesměs jsou nemile Vvzru
šeni, dovědí-li se o jakémkoli lehkovážném, neso
lidním činu, spáchaném ve chvílích velice duleži
tých, kdy každý má cítiti dvojnásobnou zodpo
vědnost.

Poznámka o »programu antisemitském« jest
kaučukovitá, namáhá se říci mnoho, ale nevysvět
luje nic. K vůli vyjasnění tedy pravíme tolik, že
jsme se řídili a dosud se řídíme k židům pravidly
křesťanského evangelia, chovali jsme se vždycky
v luštění otázky židovské zcela poctivě. Tenden
ce všech našich úvah v tom směru byla spraved
livá, takže nemáme co opravovati. Konfesního
štvaní proti židům jsme neužívali; takové choleric
ké boje podstupovaly kruhy zcela jiné, jak jest 0
becně známo, Nadto jsme sami nejednou upozor
nili, jaký způsob boje proti příslušníkům jiné kon
fese by byl nekřesťanský. Patrno, že pánové my
sí a zkoumají příliš málo samostatně. Papouškují,
aniž by sáhli k experimentům. Vždyť na př. náš list
nedávno ostře odsoudil ruskou záludnou —kličku,
když Rusové chtěli převésti židovské rodiny do
tábora rakouského tak, aby mohli za zády židů
pošinouti ku předu své šiky. Pánové >Obnovu«
nečtou, protože by musili věděti, že po celé trvá
nf války náš list nepsal »proti židům<; ale mají
ihned dosti smělosti ke kritisování vzdušných zám
ků,“vykouzlených ve vlastní fantasii.

Chtějí-li přisuzovati našemu zcela správnému
a zdůvodněnémy stanovisku nějaký >ismus«, nechť
st jako děti hrají. Ale není dovoleno děti čte

„náře v omyl nesprávným posuzován katolické
ho tisku. Ostatně z nynějšího stavu věcí každý ob
čan může se osobně a zcela samostatně i bez no
"vin přesvědčovati, zda máme právo trvati na

mění

myšlenína. V »Moravském Venkovu«, »Cepu«,
»Čase« a jinýchlistech pokrokových otištěno,

„ jak prý si valašský prostý lid vykládá tohle:
| Vobol Provodově narodil se hoch, kterého nesli
„k provodovskémupaňáčkovi, aby jej pokřtil,
| hoch však se proměnil v kouli a tu panáček
* odmítl pokřtíti. I šli s koulí domů, načež doma

zase shledali, že je to hoch. Vydali se podruhé
na cestu ke křtu. Když měl býti křest vykonán,
shledána svíčka, kterou zase nechtěl panáček
pokřtíti. Chudáci museli opět domů e nepoříze
nou a když přišli domů, měli zase svého hocha.

a čli s hochem potřetí, Když mělo přijít ke
svátosti, shledán pecen chleba, kterýž knéz po
křtil. Když byl pecen domů přinesen, proměnil
se zase v chlapce, který hned počal mluviti a
povídal, že kdyby byl kněz pokřtil kouli, že by
celý svět rozbila, kdyby byl pokřtil svíčku, že

bys by svět spálila, ale když pokřtil pecenchleba, že nebude hladu.
Ovšem tahle vymyšlenina jest tolik ne

jspná, že bije silně do očí zvláště těm, kteří
aspoň trochu znají psychologii prostého lidu.
Ani naivní pověrečný anafbeta by tak násilně
a nepřirozeně dohromady nelepil takovou úžas
nou etrakatinu. Mnohý náš čtenář namítne, proč
vůbec takové řádky uveřejňujeme.

Ale celý ten případ je charakteristický
pro časopisy, které bez rozmyslu s tendencí
průhlednou se daly chytit na vějičku. Zpráva
ta způsobila sensaci, kruhy proti katolíkům za
ujaté poslušně povídačce věřily, jiní lidé posílali
faráři provodovskému Strmiskovi dotazy. Ten
odpověděl i tiskem, že divili se těm tištěným
řádkům o pověsti nejvíce jeho koláturníci, pro
tože v Provodově se dověděli lidé o té pověsti
teprve z pokrokových novin. Farář praví, že
pramen povídačky není v Provodově, ale ve
Zlíně anebo v Březnici. Ve zlínských továrnách
se totiž taková pověst přetřásala již měsíc před
tím, než se dostala pomocí tisku do Širší ve
řejnosti. 1

Takový případ jest typický pro jisté kruhy,
které v době velice vážné zahánějí nudné zívání
tím, že ze svých krajanů činí hlůpáky. Kdyby
takový klep nebyl farářem v tisku vyvrácen,
protikatolický historik by po válce zařadil ta
kovou pověst jako zlatý dokumentární lístek
o pověrečnosti v kruzích katolických. Nescházela
by kritická poznámka, jak že ten farář se vlastně
staral o uvědomění lidu. Tak se spřádají niti
k úvabám o »duši davuc«.

Jak se jinde pochopuje význam tisku
v době válečné. V Německu vědí katolíci vel
mi dobře, že i ve frontě vojínova duše potře
buje silné opory konfesního tisku. Proto tisko
vé spolky katolické starají se s velikým úsilím,
aby pro chvíle oddechu katolickým vojínům by
la poskytnuta náboženská četba v nejhojnější
míře. V Berlíně se vydává v poslední době i
»Nedělní list pro katolické mužstvo německého
vojska« s přílohou »Válečné zprávy«. List vy
ohází každý týden o šesti stranách a stojí 15
feniků. V Paderbornu tiskárna sv. Bonifáce vy:
dává docela ilustrovaný list pro vojíny dvakrát
měsíčně po 10 pf — t'rotestanté tam vydávají
náboženský list pro mužstvo v počtu 500.000
exemplářů. — Ovšem i veliký počet soc. dem.
listů jest dovážen do zákopů. — I monisté zá
vodí velice čile svými listy »Kriegabriefe« a
»Kriegsvortrůge«.

Ejhle, jak jinde různé strany horlivě se na
máhají zachovati si své stoupence, pro dobu po
válečnou. V době nynější tisk má důležitost ne
dozírnou, proto mobilisován ve velkém slohu
všude tam, kde jsou občané uvědomělí. Po vál
ce se bude sklízeti ovoce úporné literární prá
ce. To jest vážným poučením i pro katolíky če
ské. Není tu bohatých fondů a proto aspoň jed
notlivci mají podporovati naší tiskovou akci před
plácením katolických listů vro své drahé v poli
a v lazaretech. Vojín často potřebuje duševního
osvěžení více než tělesného, duše vojínova ve
chvílích kritických dychtivě se shání po vnitřní
posile. Katolická nakladatelství sama obětují v té
příčině mnoho, ale jejich prostředky i při nej
lepší vůli daleko nestačí vyhověti naléhavé po
třebě. Zato však jednotliví mecenáši prací drob
nou a třebas i rozptýlenou utvoří dohromady
veliký podpůrný šik, který vykoná činy skvělé,
Sami nemůžeme pozorovati, jak jiné strany u nás
na tomto poli pracují velice houževnatě. Proto
nezahálejme! Jestliže katolíci všech stavů snesli
obrovské dary hmotné pro vojíny všech poli
tických a náboženských táborů, nechť mají dobře

| na pamětí, čím jsou povinni duševním potřebám
| vojínů stejného vyznání náboženského!
I
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Vašemu veledůstojnému duchovenstva
e misdos Českouka provájiní wed kostelních vřele doporučujem

"fine absol. c. k. stát, školy řesbášské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

Za válečného ruchu.
: Od vítězství k vítězství. Loyální obyvatel

stvo naší říše nyní má mnoho příčin k radosti, že
veliké jeho oběti, poskytnuté horlivě a v hojné
míře, přinášejí žádoucí úspěchy. Naše říše utkala
se s nepřáteli velice mocnými a ve válčení vyško
lenými, s protivníky chytrými a houževnatými.
Naše voje bojovaly s velikou přesilou za velice
nepříznivých podmínek na vysokých horách, v
krajinách močálovitých, na moři. A .všude nyní se
nhlašnií skvělé úspěchy. Tu docházely zprávy,
jak i nejprudší nápory ruské v Karpatech se tříšti
ly o chrabrost rakouských obhájců, tam zase do
šla zpráva, jak prchají ruské voje z Bukoviny.
Francie zdrceně pchlížela, co dokázala rakouská
ponorka daleko od své základny proti veliké bi
tevní lodi francouzské. Nyní pak z Haliče se ozna
muje :velikolepé vítězství, nad nímž trojdohoda
trne úžasem a úzkostí. — Tak obstálo Rakousko
generální zkoušku ze své pohotovosti, obětavé
vytrvalosti a svědomité udatnosti; projevilo sílu
nezdolncu, která překvapila i ty odborníky, kteří
již, před vypuknutím velikých bojů uznávali, že
naše vojsko vyniká výcvikem, opatřením a zmuži
lostí nad voje státu jiných. — Ve stavu znameni
tém byly pluky rakouské již dávno dříve. A pře
ce nejjasnější mocnář náš nikdy si války nepřál,
ačkoli naši junáci mohli demonstrovati svou při
pravenost a udatnost okamžitě. Jelikož. však ne
přátelé vnější svými intrikami a přímým útočením
vtiskli nám sami do ruky meč obranný, může
vznešený kmet na stolci císařském s velikým u
spokojením hleděti, jaké mccné, vítězné energie
jsou schopni věrní poddaní k uhájení práv říše
Habsburské,

C. a k. vojenské velitelství v Litoměří
cích nařídilo ve smyslu výnosu ministerstva
války, by vojínové, toho času za neschopné ke
službě uznaní, nemají-li nárok na invalidní za
opatření, byli předělení oddělením rekonvales
centů. bez ohledu na dozírný čas jich neschop
nosti ke službě, Tito vojínové, jsou-li na dočasné
dovolené, budou ihned povolání. Povolanci jsou
oprávněni použiti bezplatně železnic i parníků
našeho mocnářství na účet vojenské správy a
sice od svého bydliště až ke stanici, kam se:
dostaviti mají; u pokladen, jízdní lístky vydá
vajících, musí se však vykázati vojenskými prů
vodními listinami (povolávací listina, vojenský,
zeměbranecký neb domobranecký pas). Kdyby
těchto dokumentů neměli, musí vykázati se
pověřovací listinou starosty obce nebo úřadu
ežení uprchlíků a listiny tyto dáti okolkovati.

Ateričtí katolíci pro naše vojsko a říši.
Ústřední spolek něm. katolíků Ameriky v Nov.
Yorku zaslal, jak oznamuje se společnosti Čer
veného kříže, kard. kn.-aroibiskupu dru Pifflovi
dar 128.615 K k rozdělení dobročinným ústa
vům mocnářství. Kardinál kn.-arcibiskup z to
hoto obnosu poukázal rak. společnosti Červené
ho kříže dílčí obnos 32.154 K.

Statistika války. V Berlíně přednášel univ. prof. dr.
A. Penck: »Co jsme ve válce ztratili a co získak«. Pra
vil: Naši protivníci mají v rukou 80 mil. čtv. km povrchu
zemského, kdežto my a naši spojenci pouze 6 mil, čtv.
km. Poměr je tedy 13:1. Poměr obyvatelstva je 790
mil. lidí proti 150 mil. na naší straně, tedy 5:1. Mnoho
však z těch 790 mil. je živlů nespolehlivých a vyloučí
me-li i Japonsko, tož poměr se mění ve 2:1. Ze 700 km
západní fronty připadá jen 80 km na území německé.
Království krále Alberta sevrklo se na 500 čtv. km.
29.000 čtv. km v Belgil a 21.000 čtv. km ve Francii s asi
9 mi. obyvatel je v rukou našich. V tom jsou dvě třetiny
francouzských uhelných dolů, nejdůležitější doly na rudu
železnou a největší střediska průmyslu textilního. Sple
titější poměry jsou na východě. Koncem října bylo 90.000

čtv. km německé a rakouské půdy s 9 mil. obyvateli v
rukou Rusů. Pak nastal obrat. Obsadili jsme s Raku
šany velké části Polska a Rusy z mnohých obsazených

územ! zahnali. Nyní má Rusko v Haliči asi 55.000 čtv.
km se 6 mil. lidf, zato však máme s Rakušany půl Pol
ska, asi 60.000 čtv. km s 6 mil. lidi, v tom důležitý u

helný revir Dombrovou a střed ruského textilního prů
myslu Lodž. Německo má tedy nyní v rukou většinu
uhelných dolů evropské pevniny a skoro všechna stře
diska textilní. Pokud se zajatců týká, tož za každý mě
síc vzroste počet cizích »hostí« v Německu o 150.000.
Do 1. dubna bylo zajato námi na západě nejméně 300.000
nepřátel a celková ztráta nepřítele činí tujistě 1,500.000.
Mrtvých majt Francouzové přes čtvrt milionu. Aby
ztrátu nahradila. bude Francie potřebovati desítiletí.
Ztráty Rusů dle nejnižších odhadů činily 1. dubna t. r.
3,400.000. Ztráty ruských důstojníků .obnášejí 70,000. Na
ši protivníci tedy ztratili dosud nejméně 5 mitionů. Kaž
dý měsíc urve jim -600.000hlav. — Ovšem sotva se roz
šířila zpráva o přednášce Penckově, již se oznamovalo.
gigantické vitězství našich vojsk v západní Haliči,Ktě
ré již nyní vyrvalo z rukou. Rusů novou velice znpěnou
část té země. K tomu Němej postoupili silně m Němenu,
takže Rusům ubrány zase značné kraje. 2

Kosečná| výslednice| Irancouzské| domokratisace.
Vřlskala se tam heslů o »rovnosti a bratrství« tak dlou

bo, pokud bylo potřebí pozornost lidu odvraceti od tal
né dílny vůdch,/v niž se zpracovávaly okovy. O uspám
zdravého smyslu prostého lidu postaraly.se sledké, uko
Mbavky zištných domagogů parlamentních | novinářských,



Když se ld probudil,uzřet na svých rakos tuhá posta,
která nebylo možno zlomiti. Na př. pověstný nepřítel ka
tolické církve Clémenceau s velikým roztrpčením byl
názýván právě od kruhů lidových tyranem, podvodní
kem, intrikánem. | Ale lid proti němu nezmohl ničeho,
protože despoti se opřel o přeplněné pokladny kama
rádů sobě rovných. Ze sedla jej vyhodily teprve intriky
di jiných. Soc. demokraté Viviani, Millerand a jiní vy
Splhalí se po zádech lidu do ministerského kabinetu a
hráli, pek politiku protiliďovou dle vzoru svých před
chůdců. Předemokratisování přivodilo útlak. — Nyní —
za generální zkoušky z občanských ctností — jest zají
mavá podívaná na zápas mezi Clémenceauem a sociahl
sty Miflerandem a Viviamim, kteří byli příjatí do míní
sterstva válečného; starý Clémenceau velice žárlí na
moc obou socialistů, kteří staré své programy k vůli
osobní kariéře hodili do prachu. Vydává list »Homme
Fnchaine« (Spoutaný člověk), z něhož vypomští otravné

-pumy proti vládnímu trojlístku Poincaré — Millerand —
Vivlaní. Vytýká tomuto triumvirátu, že potírá všemi
prostředky kontrolu parlamentu. | Francouzská vládní
censura propouští všecky tiskové útoky na parlament;
zato však je potlačena svoboda tisku pro ty, kteří by
chtěli ústavu republiky hájiti proti despotickým snahám
jednotlivců. Časopisy vládní útočí nezřízeně proti ak
cím parlamentním; brzy prý se navrhne oběma sněmov
nám, aby se zardousily vlastní rukou. Vláda chytře pro
jeví ochotu k dalšímu živoření sněmoven pod tou vý
jimkou, jestliže se zaváží, že nebudou konati schůzí.
Ale to prý by znamenalo v nynějším těžkém čase přípra
vu veliké katastrofy; mynější vláda, která sotva dovede
udržeti vnitřní rovnováhu, potřebuje tím spíše kontroly
parlaměntu, protože jest celá existence Francie v sázce.
— Jsou tu tedy dva proudy ostře se potírající. Buď vlá
da svými zkušenostmi přišla k náhledu, že úpřatní a
skvěle žijící zástupcové lidu jsou svou bezcharaktemno
stí pro republiku za války neštěstím, anebo — osekává
bezohledně demokratické řády k vůli tomu, aby mohla
rozhodovati despoticky. Obojí možnost jest pro zednář
skou republiku velice význammá. Jestliže dříve tvrdili
kramáři s hesly »svobody a rovnosti«, že lid má právo
promluviti do všech důležitých otázek, měli by přiroze
ně zvláště nyní uděliti volné slovo zástupcům lidu. Jest
lže demagogové hlásali, že lid rozhodne lépe o osudech
státu než vláda monarchická, mohli by se despotové ny
nější zbaviti části zodpovědnosti uvolněním sněmoven.
Ale zdá se, že vláda se přesvědčila. jak by rozhrkaná
bryčka zlomila rázem všecka čtyři kola, jakmile by se
svěřily opratě lidem, kteří se stat poslanci za veliké
peněžité pomoci stejně chytrých kumpánů. Výslednice
zednářské demokratisace ve Francii jest žalostná.JESI
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Gbjednáme Vám
všeckypotřebné knihy a časopisy. Není třeba
objednávati jinde, obsloužimé Vás též vzorně.

Družstevní knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum.

————————|— i

Národohospodářskáhlídka.
Královéhradecká bankovní jednota | konala

dne 28. dubna první valnou hromadu, které súčast
nilo se 27 společníků, zastupujících 70.000 K spo
lečenského kapitálu. Bilanční zpráva schválena a
navrženo vypláceti za uplynulý rok 1914 49oní
dividendu za 7 měs., což činí na jeden podíl K
11.67. Při doplňovací volbě do jednatelského vý
boru zvolení byli pp. Boh. Hobzek, Jindřich Jelí
nek a ThDr. Fr. Reyl. Do dozorčí rady pp. J. Seidl
a Jan Filip Konečný.

Činnost Katol. spolku čes. rolnictva proMoravu, Slezsko a Dol.Rakousy, vyvíjená
zvláště za nynějších těžkých dob ve prospěch
členstva, zasluhuje pozornosti oelé naší veřej
nosti. Předsednictvo spolku v čele © poslanci
Pp. Šamalíkem, předsedou, děkanem Ševčíkem,
místopředsedou, řed. Kadlčákem, jednatelem,

jo zájmy členstva se vzornou svědomitostí,členstvem, zvláště pak ženami narukova
ných členů, vděčně jest uznáváno. Předsednictvo
veškeré pokyny a rady v těchto těžkých dobách
předkládá členstvu v orgánu spolkovém »Selské
Hlasy« v Brně. I sebe menší příležitosti ku
pomoci členstva jest využitkováno, a nyní, kdy
jarní prácetéměř skončeny, zavedla spolková
kancelář za řízení jmenovaných pp. předsed
nietva ve prospěch členstva krupobitní pojištění,
by členstvo uchráněno bylo před nenadálým.
zničením úrody. Neopomeňte nikdo pojistiti se

-proti krupobití prostřednictvím spolku. Návrhy
a prospekty zašle na požádání obratem obchodní

šlení spolku »Zemská zemědělská Uružina«
v Brně,Biskupská ul. 1.

Ruka spravedlnosti dopadla na mevé

podvodné dodavatele. »Neues Wiener Taglatt« sděluje z Pešti: Dodavatel velko-varadín
ských a sibinských nemoenic A. Strasser byl

zatčen, poněvadž bylyodhaleny velké podvody,
jichž se dopustil pří dodávkách vojenským némoonicím. Strasser byl dopraven k tomešvár
skému honvédskému soudu. S touže záležitostí
souvisí také sebevraždaF. Kirohera, jenž při

<

dělen bylslužbou velko-varadíneké nemocnici.
si tepnyna lovépaži a hnednato

zemřel. — Vojenský úřad ve Vídni přišelna
stopu podvodnému pokusu s vojenskými do
dávkami pneumatiky. Jde o koupi mnoha va
genů pneumatiky pro erár. Obchod ten pro
vedlo haličské zastupitelství automobilové to
várny. Při tom doofleno různými manipulacemí
kupní ceny, kteráž činila 2*/„kráte více, než
zboží mělo cenu. Vojenské úřady přišly tomuto

vodu na stopu a došlo k četným zatčením.
a vídeňském trhu zatčení byli dva obchodníci

a jeden zástupce neutrální automobilové továrny.
Byli dopraveni k trestnímu soudu. — O skan

u v Miškovolchv Uhrách »Ezt« přináší po
drobnosti. Miškovský advokát dr. Gergelyse
střelil. Dva dni nato byl chycen Jul. Steiner,
u něhož nalezena celá korespondence dodavatel
ského konsorcia. Byla tam i cedulka. v níž
oznámeno A. Blochovi, že »je všecko prozra
zeno«. Vojenský soudce vyšetřil, že 6 obchod
níků dodávalo pro vojsko požívatiny v ceně
mnoha milionů.Obchodníci A. Tandlich, H. Wil
helm a A. Bloch oklamali erár o několik set
tisío korun tím, že dodávali konservy plněné
popelem a pískem. S nimi pracovali tří jiní
zatčení obohodníci. Tandlich v červnu minulého
roku byl ohudý podomní cestující, jenž neměl
žádného majetku. Teď má uložených 200.000 K
v hotovosti v miškovské bance v safové schrán
ce a 160.000Kvcennýchpapírech!Wilhelmbyl

jeho sekretářem a jednával právě so stranamiohledně dodávek. Bloch dodal vojsku 30.000
špatných pokrývek, spolu s Tandlichem, jež
byly nejen chatrné kvality, ale i krátce přistři
žené. — Tedy se čistí energicky dále.ZČeskoslovanskézáložnyvPraze.Zaměsícduben
1915 bylo od vkladatelů uloženo K 47.954.19, vybráno
K 35.919.59, zůstatek vkladů k 30. dubnu t. r. činí K
1,061.191.90,přibylo tudíž vkladů za měsíc dabez 1915
K 12.04.60.

Na nové cesty.
Právě nynější doba odkryla velikou nepři

pravenost, bezofinost a chudobu těch harcov
níků, kteří postavili svůj životní názor na pilí
řích monismu. V těžkém čase nedovedli tito
lidé duším svých oddaných žáků poskytnouti
osvěžujícího nápoje. Duše davu naléhá přirozeně
zvláště nyní, aby vůdcové konečně měli větší
porozumění pro duševní hlad statisíců stoupen
cův. Vůdcové-literáti s počátku protestovali
proti velikému obratu duševní nálady svých
svěřenců jako proti zrádě na osvícených názo
rech. Ale konečně chtěj nechtěj dali se na ústup.
Nyní sama »Arbeiterzeitunge doznává, že ny
nější evětodějné události vzkřísily v soudruzích
odumřelý náboženský cit. Snaží se udržeti hrdý

j prorootvím, že sklon k náboženství ne
potrvá dlouho, ale přece jen couvá poněkud
z původní posice.Praví: »Něoo z tohoto mrav
ního přerodu zůstane a my můžeme z toho jisté
poučení čerpati. Člověku je třeba ideálu. A proti
ideálu náboženskému stojí ideál socialistioký,
aneb lépe řečeno, vyrůstá vedle něho a nad něj.
Pročež pracujme všemi silami, aby pronikl
v masy. A dejme mu třeba i lehký nádech ná
boženství, ale náboženství starověku.«

Patrno, že »Arbeiterzeitung« nedovede
vážně a logicky domysliti ani ve chvílích tolik
vážných a po sterých zkušenostech. Tedy jenom
»lehký nádech náboženský«! Asi tak, jako když
se jeden budhista chtěl dáti »drobátko pokřtít«,
jen oo by mu to dostačilo k obdržení legitimace
pro vstup do křesťanských kruhů.

1. Jestliže »Arbeiterzeitung« ohce se jen
trochu zabloubati do podstaty náboženství, po
zná, že základy víry nestojí ani vedlo zájmů
socialistických a sociálních vůbec ani pod nimi;
naopak víra kterákoli stojí nad vším úsilím
světským, určuje směr nejrůznějších davových
rozběhů, zkrátka jest nadřaděna všelikým sájmům
světským. Vizme na př., jak Desatero reguluje
kulturu, rozmachy sociální i politické! Jesliže
by se kterékoli náboženství musilo říditi dle
snah zcela pozemských, dle nestálých, rychle
se měnících ideálů sociálních, pak ztratí všechnu
autoritu a přichází o evůj důvod k existenci.

2.Jaký ten slabý nádech náboženský vlastně
bude, bude-li zcela závislý na rozmarech filo
sofie, sociální politiky a pod.? Nátěr starověké
untiky vybledne pod žhavými paprsky dneška
okamžitě, protoženáboženství Říma antického
se neosvědčilo ani před dvěma tisiciletími. Po
kud antičtí bohové měli poslušné stádce, pano
vala bigotnost a úžasná pověrčivost. Když však
filosofové popravili veliká přediva náboženských
bájí, snažíce se náboženské představy moderni
sovati rtuťovými hesly,zplodili davovou skepsi
(pochybovačnost) a rozmnožili demoralisaci. Všdyť
sám Cicero prohlásil, že není žádné pošetilosti,
které by některý filosof nehájil. Jakmile filoso
fové nutiti božství, aby jich bylo poslušno,
hned se rozvírala bezedná propast nevěry.

„8. Lehký nádech náboženství neznačí sk

x
módy a protopostrádá významu autoritativního..
Širé“vrebvy nespokojí se mlhavými frázemi,
básnickou sentimentalitou. Budou žádatizrovna
tak věcné zdůvodnění lehkého nádechu nábo
ženského, jsko potvrzení ideálů pozemských ;.
vždyť žijeme v prostředí realistickém.

4. Nezbytnýmzákladem pro utvrzení pev
ných náboženských zásad v širších davech jest.
autorita, povznešená nad běžnoukritiku. Kde není
této, tříští se náhledy náboženské v množství
odchylek dle nálady a vyspělosti stoupencův..
Kde základní autorita jest kritisována, tam na
stupují vládu výmysly lidské, které se samy
udolávají v zápase vzájemném.

A kde přece část víry za takých okolností
zbývá, tam vlastně nastupuje sebezbožnění;
člověk se neklaní Bytosti nadpřirozené, nectí
pravd povýšených nad lidský soud, nýbrž kleká.
před prohavými výplody vlastní duše. A zbož
nění lidských dohadů náboženstvím není.

5. Kde se náboženství stává služkou ide
álů světských, pouhou příkrasou proudů po
zemských. úlohu svoji rychle dohrává, protože
se ocitá v postavení naprosto křivém. Vždyť
pojmu náboženství jsou podřízeny jak veřejné
rozmachy davové, tak soukromé úkony jednot
livoovy. Ani jediný z filosofů, který popřával
»blahosklonně« náboženství pouze skromný
koutek ve své dílně, nedovede uchvátiti širší
zástupy k velikým činům reformním na základě
náboženském. Ze zásad takých filosofů ujímaly
se v praksi jen ty, které zbavovaly těžších po
vinností, které lichotily svědomí širokému, pod
porujíce pohodlí.

Za to však i nedokonalé náboženské před
stavy, jakmile se uvěřilo, že majívyšší, nad

přirozené posvěcení, uchvacovalý celé národyčinům obrovitým.
Kdo se všemožně vyhýbá uznání zásad

křesťanských, a přece chce uplatniti jakési ná
boženské názory, musí rozhodně pátrati po ve
lice přitažlivé autoritě, povznesené nad všední
prach. A podaří se moderním myslitelům před
staviti širým kruhům podobnou živou, reální
autoritu, jakou jest Kristus? f

Vyzývá-li »Arbeiterzeitunge své stoupence,
aby se postarali o vniknutí ideálu socialistického
v masy, jest její povzbuzení zbytečné, protože
v tom směru agitace jíž vyvrcholila tak, že těžko
jest si představiti propagandu horlivější. A přece
jen náboženství křesťanské přes všecky mnoho
násobné útoky láká nejširší davy více než
ideály jiné.

Výborová schůze|
Polit. družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana N. v Hradei Králové
bude

v pátek dne 14. května 1915, o 2.
hodině odpolední

v diecesním kovém domě »Adalbertinume«, Jiří
kova třída čís. 300—I. v Hradci Králové.

| Dr. Frant. Reyl, Dr. Frant. Šule,
Jednatel. předseda.—
Cirkevní věstník.

Při první májové pobožnosti v Hradei:
Králové byl chrám PannyMarie přeplněn sbož

nými věřícími, tak že i u vchodu tísnila seva na hlavě. Případnou promluvu měl vdp.
P. Vídenský, četný smíšený sbor pěvecký řídil
p. Wůnsch ml., kolem hlavního oláře |rozesta-
veny četné družičky.

Zemřel Valentin Appl. Dne 4. t. m. zemřei večer na
zápal plic vsdp. bisk. notář a děkan v Ústí n. Orl. Val.
Appl. Pohřeb konatl se bude zítra (v sobotu) o 10. hod.
dopol. Zesnulý zasloužilý kněz narodí se 7. srpna 1849
v Ústí a vysvěcen byl na kněze 18. července 1874. —
Odpočívej v pokoji!

Rusiaský (koologický seminář v Kroměříži. Rusín
ská sjednocená církev dostala se za války do velkých
obtíží. Vláda proto přispěchala na pomoc. Za podpory
vlády ujal se těchto theologů »Apoštolát sv. Cyrila a
Methoděje« a zřídil jim v Kroměříži seminář. Po sou
hlasu súčastněných ministerstev a církevních úřadů bu

dou v Kroměříži přednášeti všechny hlavní theologické
předměty předáci rusínského kněžstva, býval theolo
gičtí profesoři, jakož i čeští kněží, působící v Kromě
Hži.

Povýšení katolického učesce. Rektor katolické uni
versity ve Washingtonu, msgr. Tom. Sahan, byl jmeno
ván světícím biskupem a slavnostně posvěcen v kathe
drále v Baltimore. Sahan byl 18 lét profesorem cirkev
ních dějm na katolické? universitě, od r. 1909 pak rekto
rem. V této své hodnosti velmi rozšířit a zvělebil uni
versitu; dal postaviti 4 nové budovy. Letos jest zapsá

no na pena oniversítě 700 posluchačů. Počet profesorůčiní nyní 84. .

Péče sv. Otce o zajštce. Papež zaslal arcibiskupu
barskéma na Černé Hoře, Msgru Dobrecičoyi, dopis, ve
kterém hovyzývá, aby se zajatcí vtéto zemi umístě
ným! bylo dobře zacházeno.



- sméstníazkraje.
IL sezona Divadla sdružených měst východočes

kých. Divadlo sdružených měst východočeských za te
ditejství Bedřicha Jeřábka zahájí sezonu v městském di
vadle v Hradci Králové v neděli dne 23. května. Sezo
na bude trvatí do. 15. června. Předplatné vypsáno na
12 her: 6 činoher a 6 operet. Z čimober v předplacení
bude: Zmoudření Dona Ouljeta od Dyka, Ztracení od Ši
máčka, Příšery od Ibsena, Milenci od Donnaye, Nebeská
kulička od R. Flerse, G. Caillevatta a R. Reye, a Miláček
žen od Testoniho. Z operet: Cudná Barbora od Nedbala,
Tisíc a jedna noc od Jana Strause, Za hvězdou lásky
od Strausse Oskara, Cikánský primaš od Kálmánna,
Tajná láska od Othenheimera a Jak tenkrát v máji od
"W. Kollára. Zahajovací představení: V neděli 23. t. m.
o 3. hod. odp. Polská krev od Nedbala, večer o půl 8.
hod. Zkáza Sodomy od Sudermanna. V pondělí 24. t. m.
o 3. hod. odp. Rozvedená paní od Falla. Večer Jeniček
se vrátí... od Kálmánna. Předplatné a denní listky
-možno obdržeti v knihkupectví p. B. E. Tolmana. :

Okresní komise pro péči o mládež v okrese králo
věhradeckém koná v pátek dne 14. května 0 půl 5. hod.
odpol. výroční valnou hromadu v zasedací síni okr. vý
boru. Nesejde-li se v ustanovenou dobu dostatečný po
čet členů, koná se o půl hodiny později — t 1 o 5, hod.
— druhá valná hromada za každého počtu přítomných.

volby výboru, návrh na podporu dětí válkou strádají
cích a volné návrhy. :

Očkování dítek (hlavní očkování) bude se letos od
bývati ve dnech 10., Vl. a 14. května vždy odpoledne
od 4—6 hodin v zasedací síni obecního zastupitelstva

"vány budou pouze dítky do 6 let. Vzhledem k hrozícímu
-nebeapečí neštovic v blížícím se létě jest co největší
účastenství žádoucím.

Dary sa Rudoltimum. Vid. farní úřad ve Včelákově
-zaslal 25 K jako dar dobrodince, který nepřeje si býti

K. — Těmto šlechetným dárcům vzdává vřelý dík ře
ditelství ústavu hluchoněmých v Hradci Králové, Za
plať Pán Bůh! —

a oslavu vítězství naši statečné armády nad ne
přítelem v Haliči byly veřejné budovy v Hradci Král.
ozdobeny prapory. Zároveň vydal starosta města pan
JUDr. Fr. Ulrich vyhlášku k majitelům domů, aby rov
něž domy své prapory ozdobili.

K těm houževnatým denuaclacím. Nekalé pohnutky
arfonymních osočovatelů po zásluze odbyly samy c. k.
úřady.Celé řady mstivých udání vrhají podivné světlo
na občanskou solidaritu v době tolik vážné. Zákeřný Po
mluvač ví. že sobě takovou taktikou neprospěje,ale
padl by do mdlob, kdyby neuškodil jinému. — Divná
to výslednice moderních hesel o humanitě, altrůismu A
pod. Takové anonymní přepady netotko c. k. úřady V
čase pilné práce zbytečně zdržují, ale také nepřispějí
nijak naší národnosti k vážnosti. Jindy v časekritickém
v maší zemi se polepšovali i lidé charakterů chatrných;
nyní naopak individua demoralisovaná ze zákeří dávají
zcela volný průchod své zlobě. Proto jest zcela v po
řádku, jestliže občanstvo příně pátrá po tajných záškod
nicích, jimž není ničím ani čest celých obcí.

Vyhláška o zbytečném strachu před rozšířením ua
kažtivých nemocí. C. k. okr. hejtmanství v Hradci Král.
výmosem ze dne 5. t. m. Č. 19075 vydalo toto upozor
nění: Paru obecnímu starostovi v Hradci Králové! V
městě Třebechovicích onemocnělo | několik válečných
uprchlíků skvrnitým tyfem. Úřady učinily ihned všech
na opatření zdravotnická, aby přenesení zárodků cho
roboplodných a tim snad možné rozšíření nemoci té Za
mezeno bylo. Ježto z vlastního názoru na místě samém
jsem se přesvědčil, že netřeba se při náležitém šetření
opatrnosti se strany obecního úřadu a obecenstva, díky
provedení všech nutných opatření zdravotnických, obá
vati prozatím rozšíření této nemoci, žáďám pana staro
stu. abybpůsobil vhodným způsobem na obecenstvo. by
nemělo zbytečný strach před rozšířením nemoci té,
že není příčiny, aby obecenstvo. hlavně lid dělnický,
vzdalovalo se z obce, kde ojediněle skvrnitý tyf vypukl.
Samozřejmým jest vystříhati se pokud možnozbytečné
ho styku s osobami zdravotně podezřelými. O tom bu
diž obecenstvo za účelem uklidnění a odstranění zbyteč
ného strachu veřejně upozorněno. — C. k. místodržitel
ský rada: Smutný. '

Vyhláška o touláší se memajetných válečných
uprchlíků. C. k. okr. hejtmanství v Hradci Králové vý
nosem ze dne 5. května č. 19076 nařizuje toto: Panu o
becnímu starostovi v Hradci Králové! Bylo pozorová
no, že v poslední době četní nemajetní váleční uprchlíci
odcházejí z obce, do níž dočasně zdejším úřadem při
dělení byli, a potulují se po vůkolních obcích. Také vel
mi mnozí z nich na svých toulkách přicházejí dokonce
do Hradce Králové, kdež se potulují u zdejšího úřadu

dujt. V zájmu veřejného zdravotnictví prote vydává se
tímto zákaz. aby až na další váleční uprchlíci neod

obdtní starosta se žádá, aby o tomto zákazu Ihned vá
lečné uprchlíky vyrozumět a aby přísně na to dohlé
dal, aby váleční uprchlíci zákaz ten nepřekročili. Tímto
opatřenímzarazí se případné přenesení nemocí azárod
ků choroboplodných. Mají-li váleč. uprchlíci nějaká přání.
nechťje ústně neb písem. přednesou na obec úřaděodkudž

sem pak k dalšímu zařízenípředložena buďtež. Současně 0
pětně apeluji na osvědčenou vlasteneckou lidumilnost
obyvatelstva tamní obce, aby jako dosud | na Uále u
vědomělé obyvatelstvo válečným uprchifkům při náku
pu potravin a jmých potřebných předmětů k výživě co
nejvíce vstříc vycházelo.

Na oslepié, vojiny a nezaměstnané dělmic
tvo katolické ráčší dále věnovati: Vsdp. kanovník dr.
Fr. Rey! z Hradce Králové 20 K, dp. Sychra z Poděbrad
4 K, dp. Pluhař z Nymburka 4 K, p. Jos. Šofr z Karlína
na Moravě 1 K. Všem dárcům »Zaplať Bůh!« — O
další se prosí na Zemský svaz katol. Orla v Hradci

Králové.
Seznam ces na týdenním trhu v Hradci Králové dne

čočky 100 až 120 K, jahel 90 až 100 K, krup 60 až 100
K, brambor 8 až 8.80 K. máku 60 až 70 K, Iněného seme
ne 44 K, cibule 40 K; 1 a: jetelového semínka červe
ného 160 až 170 K, otrub žitných 32 K. pšeničných 32
K; 1 kg: másla 4— až 4.80 K, vepřového sádla 4.60 až
5 K, tvarohu 60 h; 1 vejce 9 až 12 h, 1 kopa drobné ze
leniny 1.20 až 2 K, 1 pytel mrkve 4 až 9 K.

Na týdenní oblimí trs v Hradci Králové dne 1. květ
na bylo přivezeno: hl: Vikve 19, jetelového semínka
3 čtvrti, cibule 10, bramborů 118; drobné zeleniny 80
kop, 20 pytlů mrkve, 377 podsvinčat a 110 kůzlat.

Pohádkové čarodějnice ztratily silně na
vážnosti velice čĎiloukonkurencí aviatiků, kteří
posud na svých výzkumných letech v oblacích
žádnou nenašli. Přece však i letos 30. dubna
dle prastůrých tradic kolem samého Hradce
vzdala mládež čarodějnicím obvyklý hold. Krou
žila červenavá světla košťat, bouchalyv ohni
kapsle a žabky, lítaly i rakéty. Po deváté ho
dině již ticho. Vždyť moderní světla elektrická
stlačila poutavost a význam primitivních zjevů
avětelných skoro na nulu.

síc duben 1915. Stav vkladů počátkem měsíce
K 2,270.84967. Vloženo během měsíce korun
44.271'24. Vybráno během měsíce K 7691592.

Stav koncem měsíceK 2,346.70499.Stav Újšekpočátkem měsíce K 3,350.107-72.Půjšenobs em
měsíce K 161.19001.Splaceno během měsíceK
184.861-26. Stav koncem měsíce K 2,326.49647.
Počet účtů 4090. Reservní fondy K 184.667-88.

Závodní podly korun 84.700—. Pokladní obratK 673.658:87. :
Nový Hradec Králové, Sděluje se s -námi, že pi

Drahorádová neobdržela od svého muže z bojiště zprá
vu, že jest živ a zdráv. Také neobdržela oněch 300 K.
Bere dále pouze pravidelnou podporu. Poslední zpráva o
jejim muži-vojínu (asi před 10 nedělemi) zněla, že ze
mřel. Tím uvádíme předešlou informací na pravou míru.

Lapeni zišíní agenti z Třebechovic. Vogel skupová
val po okolí vejce, maje pomocníky v Duškovi a Patoč
kow. Když se prozradily machinace protizákonné, za

ctidenní vězení. Žena Patočkova Kateřina odsouzena do
vězení na 4 dni. Nyní prý také dojde na ty, kteří se
snažili zašantročití za hranice obilí.

Mlale a generální visltace v Hměvkovicích. Ode dne

techetu z Del. Kralovic. Na kůru zdařilé zpěvy předně
sly horlivé slečny zpěvačky a páni zpěváci. Také zpě
vy měšť. dívčí školy všem se IIblly. Při posvátných ú
konech hrál na varhany proslulý mistr a skladatel hu
dební Ant Ledvina z Kutné Hory. Jeho Excel. milým,
dobrosrdečným jednáním získal si srdce všech a Zá
nechal u ních dojem nejlepší. Bylo to patrno při pobož

kde kdo, aby se s ním roftoučil. Jeho Excel. ples ve
škeru námahu apoštolských praci proslovil ma rozlou
čenou delší řeč. v niž poukazoval na blahodárný vý

“ znam sv. biřmování pro Život soukromý a společenský.
| Celé shromáždění naslouchalo jeho zlatým slovům s
| největší pozorností a zbožnosti. Ke konci udělil všem

přítomným apoštolské požehnání. Bůh provázej, žehnej

“ posiluj Jeho Excel. na všech dalších apoštolských
| cestách!

|Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížky4 "8

Ve vkladystřádenkové4) ls o 08
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
se dle dohody avyplácejíse ztěchto vkladůob

nosy bez obmezenímoratoria.

Různé zprávy.
Vyznamenání. Sv. Otec Benedikt XV. ráčil jmeno

vati apoštolským breve z 29. března 1915 předsedu ka
tol. spolku čes. rolnictva pro Moravu, Slezsko a Dolní
Rakousy, zem. a říš. poslance Josefa Šamalíka, starostu
z Ostrova u Macochy, rytffem řádu sv. Sylvestra Pa
peže a udělil mu kříž toho řádu i právo nositi oděv

tohoto řádu. Vysoké vyznamenání, jež sv. Otec udělil
"zasloužilému předsedovi rol. spolku, jest současně vy
znamenáním celého stavu rolnického. — K vysokému
vyznamenání připojuje se p. poslanci Šamalíkovi upřím
né blahopřání všech, kdož jej a jeho nezištné snahy po
znali.

Všelicos. Ve Vatikáně napočítámo jest 3899 osob,

z čehož jest 3274 italské národnosti, 100 Švýcarů a 525
osob příslušných do jiných států. — Obecní správa mě
sta Vídně předala společenstvu obchodníků 6 vagonů
vajec, která budou prodávána po 9 hal. — V Rusku se
chystají zavésti všeobecnou školní povinnost. — V a

| merickém Bostonu kotví 8 parníků se střelivem pro An
glii. Parníky nemohou vyjet, ježto dělnictvo nechce při
pustit jejich odplutí. — Papežským dekretem zapovklá se
všem kardinálům, patriarchům, arcibiskupům, biskupům,
sídelním i titulárním na odznaky, madpisy| de
kretů atd. připisovati | šechtický | titul a šlechtickou

, korunku nebocokoliv "jiného, šlechtictví rodiny nazna
| čujícího. — Svaz továrníků a výrobců hospodářských

I strojů v Praze od 1. května zvýšil ceny všech hospo
. dářských strojů o 10 procent. — Císař a král náš pod

pisuje osobně listiny vyznamenaných. — Krakovská u
| niversita, která byla od počátku školního roku uzavře

na. 30. dubna zahájila přednášky na všech 4 fakultách.
— 70 procent belgických továren už zase pracuje. —
Podle zákona nedávno norskou sněmovnou —přijatého

| končí r. 1916 všecky kinematografové koncese a obce
budou moci rozhodnouti o tom. ponechají-li sí koncese

i samy. nebo pronajmou-li je. Poukazuje se na velikou
výchovnou důležitost kina a na povinnost obcí bdíti v

| zájmu dorůstající mládeže nad programy kin. — Poněvadž téměř všechno vojsko ruské bylo zasijských Po
sádek odvezeno, přikročili guvernéři k odvodům koloni
stův -a kmenův od vojenské služby osvobozených, jimiž
mají býti posádky v Charbinu a jinde v Mandžursku

24. do 30. dubna t. r. konal v Hněvkovicích s lidem vě
řícím misie vldp. Ant. Řehoť T. J. z Hradce Králové.
Přes všecky obtíže měsíce toho letos bylo 27.95 proc. |
biřmovanců z celé farnosti, kajícníků 48.45 proc.. komu
nikantů 63.74 proc. a velkonočních komunikantů do té
doby 106.03 proc. Z toho počtu 8.14 proc. přijalo Tělo
Páně z rukou Jeho Excelence nejdp. biskupa dra Jos.
Doubravy. když dne 1. května v Hněvkovicích konal ge
nerální visitaci. Otcovský nejd. pastýř náš vesměs ú
chvatně všecky účastníky potěšil v těchto těžkých do

doplněny.
V záležitosti pastora Mirbta, jenž zpronevěřil se

marek, sdělaje »Berliner Tagblatt« tyto podrobnosti:
Mirbt vylákal na vdově B. 20.000 marek, slibuje velké

53.000marek, dr. Wiesler otrávil se morfiem, byv Mirb

duchovní správa. .

Ledeč. (Sv. biřmování.) K večeru na druhou neděli
po velikonocích ohlášen by) příjezd Jeho Excel. nejdp,
biskupa dra Josefa Doubravy do našeho posázavského
městečka za příčinou sv. biřmování a gen. visitace.
Minulé sv. biřmování stalo se r. 1901. Jeho Excel. při
jel automobilem ze Soutic. U obecné dívčí školy uvítal
ho místní duchovní správce vidp. děkam V. Vačkář. na
čež Jeho Excel. pozdravili zástupcové úřadů státních,
samosprávných. školních, spolků atd. Za školní mládež
učinily tak dvě žákyně měšť. dtvčí školy. Vznešený
host děkoval s patrnou radostí a pak se ubtral v dlou
hém průvodu do chrámu Páně, kde ještě jednou a to
delší řečí děkoval všem za milé uvítání. Následovaly
modlitby za zemřelé. Druhého dne přijali svátost sv.
biřmování všichni dospělí a Školní dítky obcí venkov
ských. v úterý pak dítky škol ledečských. Všech biř
movanců bylo 1759. Z hostí, kteří zavítal! do Ledče z
úcty k Jeho Excel., uvádme slov. p. insp. c. k. Terezi
ánského ústavu | šlechtičen na hradě pražském Vlad.
Šprongla, Jeho Milost opata kláštera želivského Sal.
Roubíčka, prof. Fr.. Šprongia z Prahy; důstpp. faráře ze
Smrdova, Zahrádky s vel. pánem £ z Hněvkovic; dp. ka

a ziskuchtivě nezkušené lidi, hlavně starší dámy o pe
nize oklamal. odsuzuje se na pět let do vězení a k pěti
jeté ztrátě poctivosti.s :

krátkou řeč za odpočinku. Dříve než skončí, řekl ještě:
+A napostedy upřímnou prosbu: Modliti se musíte! Je
to hodinu od té doby, co Jsem byl v lazaretě. Mezi ra
něnými byl také Bavor, kterého granát strašně zohavůl.
Lékaři žasnou nad jeho trpělivostí. Byv otázán, jak
může snášeti hrozné bolesti tak trpělivě, sáhl nepóra
něnou pravicí za ňadra a ukázal malý kříž se slovy:
»Ten pomáhá!« Vše umlklo ve dvoraně.«

Katolické studemistvo v Německu. Svaz katolických
studentů v Německu má 9340 členů. kteří připadají 52
spolkům. Mezi nimi jsou ovšem také podpůrní a čestní
členové, kteří počet činných členů značně posilují a

zvyšují. ,
Máj plmý krásy vyhaslé oči nevidomých dívek ne

uvidi. Potěšme je aspoň dárkem. který přijímá Útulna
slepých dívek v Praze-Ill., na Kampě: tam jsou ty nej

nešťastnější! . ,



Utoratura.
Hlasy Katol. spolku tiskového. Roč.45., čís. 4. a 5.:

„Črty a nálady. Píše Jar. Novák. — Z minalých časů. Na
-psala L. Grossmannová-Brodská. Cena 1.70 K.

Boží, slovo a Boži syn.„Apologetické úvahy. Napsal
dr. J. Klag. Přeložil dr. F. Černovský. Nákladem C.
Francla v Praze.

»Umělecké snahy«. Sv. 12. A. obsahuje sbírku umě
leckých dopisnic F. Bílka »Křížové cesty«. Nákladem
»Uměleckých snah«, Praha I., Františkovo nábřeží. Ce
na 1.50 K.

»Ve službách královny«. Věstník Marianských dru
*žin. Roč. 8., čís. 1. Vychází šestkrát do roka. Předplat

né 2 K. Redakce a administrace v Praze II., Ječná ul.
čis. 2,

»Sanáso polsky<.Praktickáa stročná mluvnice ja
zyka polského s rozhovory polsko-českými. Napsali E.
Moravec a K. Bláha. Cena 1 K. Nákladem J. Svátka v
Čes. Budějovicích.

»Bible česká«. Písmo sv. Starého zákona. Dle obec
ného znění latinského přeložil a vykládá dr. J. Hejčl.
Řídí dr. J. Tumpach a dr. A. Podlaha. Nákladem Dědic
tví sv. Jana Nepomuckého v Praze. Vycházt nejméně
čtyřikrát do roka. Sešit 5. za 1 K.

»Květy lásky«. Lidový měsíčník, "věnovaný zájmům
křesť. charity. Řídí A, Hoffmann. Roč. 11., čís. 5., roční

předplatné 2.40 K. Administrace na Král. Vinohradech.
»Růže lurdšká«. Mariánský měsíčník. Roč. 7., čís.

4. Vydává a řídí L. Kolísek, farář v Blansku. Roční

předplatné 1.60 K.
»Apoštolát sv. Cyrila a Methoda«. Řídí dr. C. Sto

lan a A. Jašek. Roč. 6., čís. 4. Roční předplatné 1.50 K
přijkmá administrace v Kroměříži.

»Kazatelna«. Homiletický časopis. Roč. 13., čís. 6.
Řklí F. Vaněk. Vychází nejméně desetkrát ročně za
předplatné 6.60 K nákladem Em. Šprongla v Pelhřimově.

»Adresář rolníků«. Soudní okres Přelouč. Vydává
a řídí Jos. Macháček v Jaroměři. Cena 3 K.

= (Založeno r. 1820.

SPECIALITA
pravý ústecké, mnohá desitiletí vy

hlášený želudeční likér pod názremdá
ea Aměrsde kondres

lékařskými vědátory jakožto příjemný
občerstvující prostředek doporučovaný
. nabízí

A. J. Andres v Ústí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frame.
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam.
rumu a všech drahů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a

hostinskýmpovolují: se zvlášťvýhodnéceny.

chle zhotoví uměl.Tazhunh Ss
Richarda Šimáčka

w Hradoi Králové, Pospíšilovatř.č. 131

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry

sevesens

«sbem

Ma ",M
=

od 1.
května1915

zeniž ručíobec
Vysokomýtské.

Českoslovanská
záložna v Praze-ll.,

Spálená ulice, číslo 46.n.

Doporučuje se všem našincům Co jediný
peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dnevybránídle dohodya dle doby
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho druhu

za mírných podmínek. Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

Veledůstojnéma
duchovenst u a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
rměiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře,nádobky,paténky, pacifikály,
svícny,lampy, aditelnice,kropenky
atd. své vlastní předpisům

církevním vyhovující. "staré před
mě OPopravuje v původníintenci azlatí a atříbřínebo proti do

platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá nauázku franko bez závaznosti koupě

nek seposíláposvěcené.Práce ruční.dřříbrných klenotů, jako: řetězů,
Madonek, ků Patpretýnků,68, názemků atd. 1 Nelářské

Prsteny, tabstérky, jídelnínáčiníze stříbrapravého
ičínského vždy na skladě.

Stare zlato, atřbro a drahokamykupuje 20nejvyšší omy

JANSTANĚK,
pasíř a olsolenr

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

areoná

kostelní
0 k W oo B bak:

E'r. Uhlíř,
vuje a dodává

umělé sklenářství a malba skla

v Třeboohovicích u Eradco
Králové.

Cenniky arozpočtyna požádání

Karel

Paramenta.
Ignáce V, Neškudia syn

(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)*

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a častovyznamenaný

výrobní závod 
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčin..
Cenníky,vzorky i roucha hotové na ukázku

se na požádání franko zašlou.

eh ojokosii
Ebě 5 cCaporuiuje ý . NE !NEJOS-JELÍNEK WB
sd mvwoLáÁ M

HRADECKRÁLOVÉ:M

Lepší malá pomoc včas,než velkánemocpotom. |Proto opatřte si bezodkladně ©*
dieteticko ochranný přípravek

proti choleřea úplavici

FARÁŘE „VADE'
LV.HORY| | MECUM“

Zákonem chráněno.

neb v laboratoři »Vade mecum v Dašicích, Cechy.
Nepostrádatelný rodině, jednotlivci a vojinovi v poli.

LAZNE
V MALÝCH SVATOŇOVICÍCH

OD i. KVĚTNA OTEVŘENY.l |
Denně jsou pFpraveny: koupele, i. teplé,z vody přitékající z Mariánské studnice.

Koupelny jsou účelny a čisty.
Ceny každému mírné..

které povolání do řádn mají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť

se obrátí s dotazem stran p Hjmntí na představenouč.. ru
kláštera B. 8. P. Krapka(u Teplic). ——=

+



Průběh války.
Bojiště východní. Následkem prolomení

ruské fronty na linii Malastov-Gorlice-Gromnik
byli také jižně a severně od Tarnova až k Visle
Rusové donucení na ústup. Nejbouževnatěji há
enou částí rozbité ruské západní fronty bylookolí
arnova, kde končí dvoukolejná hlavní traťpro

dopravu veškerých zásob na východ a ústí také
železnice od Šěucina, vedoucí podél Visly, vý
chodně od Dunajce. Tuto trať hleděli Rusové
udržeti za každou cenu, ale marně. Rusové dali
se na ústup pronásledováni jsouce dvěma směry:
od západu na východ armádou šl. Mackensena

a od jihu přes Karpaty na sever armádou Borojevičovou. Ustup Rusů z oblasti dukelské, který

ny strhl i ruská vojska v oblasti lupkovské,rozšířil se i na karpatskou frontu mezi Lupko
vem a Užokem. Tak ruská armáda jest na ústupu
na frontě 200 km dlouhé, jež se dlenedělní
úřední zprávy táhla od průsmyku Užookého
přes obec Komanču a města Krosno, Debicu
a Ššucin. A v neděli překročil generál šl. Mac
kensen řeku Visloku mezi Beskem a Fryštakem.
Dle úředních zpráv ze dne 10. května ruská
armáda západohaličská ustupuje dále na východ,
jsouc spojenci stále tlačena od západu i od jihu.

aši pronikli až na východ od Dembice a až
k Břežance (asi 11 km na východ od Fryštaku),
při čemž se hlavní sbor západobaličské armády

jenci, pronásledující Rusy Karpatami, dostali se
až k Dvorniku, Baligrodu a Bukovsku. Počet
Rusů, zajatých v západní Haliči, stoupl na 80.000;
k tomu přistupuje ještě přes 20.000 mužů, kteří
byli zajati při pronásledování v Karpatech. Ruská

*třetí armáda má tímto ztrátu na zajatých asi
100.000 mužů; počítáme-li k tomu mrtvé a ra
něné, možno odhadnouti celkovou ztrátu aspoň
na 150.000 mužů. V množství válečného mate
riálu, jež nyní nelze ještě přehlédnouti, napočí
táno 60 děl a 200 strojních pušek. — V jiho
východní Haliči snaží se Rusové svými boji

usnadniti postavení usbupojící ruské armádyzápadohaličské; proto podnikli novou ofensivu
u Ottynie. A na hranicíchBukoviny dobyla naše
vojska důležitého předmostí u Zaleščyků, pře
kročila Dněstr a zajala 3500 Rusů. — Na nej
severnějším křídle jsou Němci pány Kuronska.
Libava, jeden z nejcennějších ruských přístavů

obohodních i válečných, jest rovněž v rukoumoů.

s ruskou frontou.
Bojiště západní. Na tomto bojišti měli

Němci úspěchy nové u Nieuportu a pokračovali
vítězně u Ypernu. Opětný pokus palbou z moře
do boku Němců zastaviti jejich postup, žalostně
skončil. Francouzové a Angličané pustili se do
nové ofensivy proti německé frontě, mezi Lillem
a Arrasem; ale přes to byli odraženi, při čemž
Němci zajali asi 600 Angličanů.

Na moří. Německé ponorky vyvíjejí úžas
nou činnost proti anglickým lodím, které se

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA

opovážily voziti kontraband nebo dle přání admi
rality ohrožovaly svou výzbrojí ponorky. Celé
desitky rybářských parníků leží na mořském
dně a největší anglický obchodní parník »Lusi
tania«, vyzbrojený I5om děly, byl potopenu již
ního Irska. Asi 72 milionů K stála tato loď, vesla
přes 5400 beden s municí, za 400 milionů marek
zlata. Na parníku bylo asi 2160 osob, z nichž
se zachránilo přes 600. Tato loď pokaždé, kdy
koliv se vracela z Ameriky do Evropy, vezla
s sebou spoustu válečného materiálu. Důsledek
toho byl, že tentokráte s německé strany bylo
způsobem nejoficielnějším varováno před od
jezdem »Lusitanie« z Nov. Yorku. Ale všecko
varování bylo marné.

Válka turecká. U Dardanel pokoušel se
nepřítel za ochrany svých válečných lodí opětně
o útoky proti Ari-Burnu a Seddil-Bahru na polo
ostrově Galipolském, byl však pokaždé zahnán
zpětaž ke svým postavením na pobřeží.— Na
kavkazské frontě odraženy byly nepřátelské
útoky směrem k Oltě. — V okolí Dilmanu (jest
to největší město v Azerbejdžanu, asi 25 km

obyvatel) podnikli pak Turci několik náhlých
a úspěšných výpadů proti Rusům.

Politický přehled.
Nová nařízení. Dle právě vydaného mi

nisterského nařízení jest v r. 1915 každý vlast
ník pozemku povinen podrobiti všechny své
louky, pastviny a alpy (pastviska v alpských
zemich) pěstění píce nebo pastvě zemědělského
užitkového dobytka. — Dalším nařízením jest
prodej syrového masa hovězího, vepřového,
telecího a kuřat dovolen jen po 5 dní v týdnu.
Ve dnech, kdy prodej tento nebude provozován,
badou se prodávati uzeniny, všecky vnitřnosti,
ryby, drůbež atd. — Jiným nařízením stanoví
se, že k porážení dojnio a plemenio bude třeba
zvláštního povolení a že se obchod dobytkem
dává pod úřední kontrolu, aby zmařena byla
zištná spekulace, která obohod dobytkem o
vládla.

V uherské sněmovně poslanecké dne
7. května schválena osnova zákona o prozatím
ním rozpočtu, předloha týkající se finanční
smlouvy s Charvátskem a osnova zákona 0 ber
ních úlevách pro krajiny postižené válkou. Dne
6. května schválen návrh finančního ministra,
podle kterého vláda se zmocňuje pro výdělku
neschopné invalidy stanoviti podle nutnosti při
měřenépodpůrné sumy tím způsobem, že úhrn
ný příjem invalida činí nejméně 600 K.

Haličský zemský výber,úřadující dosud
ve Vídni, po porážce ruského vojska na Du
najci, kdy velká část území osvobozena opět
od nepřítele, vrací se do Haliče a počne dnem
16. května úřadovati v Bialé, kdež úřaduje také
haličské místodržitelství.

V Italii schůze poslanecké sněmovny pů
vodně na 12. květen určená odložena na 20.

v

Inserty itají se levně.

květen. Vláda má také starost s povstáním
v Libiji, kam narychlo poslány posily.

Revoluční spikauti v Cařihradě. Troj
dohoda, aby tím snadněji zmocnila se Caři
hradu, zosnovala v Cařihradě spiknutí. Turečtí
státníci nyní u vesla a němečtí důstojníci ve
službách tureckých měli býti zavražděni, křižák
Yavur Sultan Selim měl býti vyhozen do po
větří. Avšak dábelská politika anglické, fran
couzské a ruské diplomacie prozrazena a v Caři
hradě je nyní klid. Organisátory byli princ Sa
bah Eddin, býv. generál Šerif, anglický lord
Kitechener, vyslanci francouzský a anglický
v Athenách a j., především ale býv. minister
ský předseda řecký Venizelos, který byl hlavou
celého vedení. Na spiknutí vydány veliké obnosy
peněz.

Spor japonsko-činský. Dle jeduěch zpráv
Čína japonské ultimatum přijala, dle jiných vys
plulo již japonské loďstvo.

—

Mluva mičelivého.
Za mlčení sv. Jan Nep. skončil smrtí velice

bolestnou. Připravena mu byla muka rafinovaná a
všecko se dálo v tak veliké tajnosti, aby dle mož-.
nosti jak příčina mučení tak také pruběh popravy

světec v noci. Tehdy před cholerickou povahou
krále Václava třáslo se všecko. Nepořádány tedy
od ctitelův umučeného vikáře projevy manifestač
ní. Když pak krátce nato nabývali v Praze vrchu
viklefisté. konservativci byli ještě | sklíčenější.
Vždyť výkonná moc Státu českého postavila se na
stranu viklefistů zcela.

Beztrestné usmrcení neochvějného vysokého
hodnostáře bylo signálem, jak se asi povede kon
servativcům jiným, třebaže viklefisté nepřestávali
konejšiti papežskou stolici tvrzením, že jim o pře
formování katolické dogmatiky nejde. Se zbožným
asketou Janem z Jenštejna jednal král tak, že arci
biskup raději prchl do cizího kláštera. Život šle
chetného reformátora Zbyňka Zajíce byl ohrožo
ván tak, že arcibiskup byl nucen k dvojímu útě
ku z Prahy. Zato měli pokoj světáčtí dvořané a
svatokupečtí nástupci Zbyňkovi Albík a Kunrát z
Vechty, protože hráli chytrou oportunní politiku,
když viklefské zpátečnické bludy se již rozlévaly
jako jezero.

V té době ovšem nebylo příjemno dávati mani
festačně na jevo úctu k sv. Janu, o kterém vikle
fisté mluvili jako o- >popovi«, třebaže jeho charak
teru nemohli nic vytknouti. Konservativci však
chodili se modliti k hrobu světcovu přece velice
četně. Třebaže nám nedochovali mnoho zpráv 0
hrdinném mučednfku, přece zbožná tradice i mezi
hrstkou katolíků pražských po husitské válce stále
byla v čerstvé paměti, dědila se s pokolení na po
kolení, ačkoli Řím sám dlouho svůj úsudek o té
úctě úředně nepronesl.

-Po náboženském převratu se zdálo, jakoby od-.
kaz sv. Jana, neporušená katolická víra, v záplavě
pestrého sektářstva měla v naší zemi utonouti.
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Nestalo se však tak. Když se již zdálo, že katoli
cismus v Čechách jest tenkou, odumírající ratole
stí, slaveno vzkříšení podivuhodné. Zatím co uni
versita kališná uboze živořila, přibyli do Čech r.
1556 Jesuité, kteří založili vynikající akademií re
formní. Otcové Tovaryšstva byli nejopravdověj
šími askety, v mravním ohledu vlastně v podstat
ných rysech prováděli prakticky mravoučný pro
gram Husův. Dějepisec Winter uvádí pádné do
klady, jak se Hšila životosprává obětavých otcův
od chování novoutrakvistických mistrů koleje Kar
lovy. Ovšem když mnoho žactva přebíhalo z živo
řících škol sektářských do koleje jesuitské, nasa
zovala radikální správa skomírající university
proti Jesuitům všecky páky. Přesto však k svému
úžasu byla svědkem veliké přeměny.

Ti kališní starověrci, kteří ještě podrželi mno
ho z korservativních zásad Husových a Rokyca
nových, v odporu proti zmatenému proudu novo
tářskému — začali se přáteliti s Jesuity. Katišní ro
diče houfně svěřovali synky své výchově jesuit
„ského gymnasia, kněží husitští začali navštěvovati
bohoslovecké přednášky učených mistrů jesuit
ských. Vždyť v celých Čechách již od války husít
ské nebylo jediného ústavu, kde by se kněžský do
rost hůsitský připravoval k duchovní správě od
borným studiem. Ahi na husitské universitě ne
bylo theologické fakulty, nebyly zde přednášky
bohoslovecké. Od r. 1567 tedy sami kališní kněží
navštěvovali jesuitské Klementinum, kdež jim
přednášel P. Heller o »výkladech sporných otá
zek< a P. Tominec o jazyku řeckém a hebrejském.
Sám vrchní správce církve kališné (administrátor)
Jan Mystopol, který se dříve stavěl v čelo radi
lů, spřátelil se s Jesuity a r. 1566 poslal své dva
syny do jejich koleje. Říkával svým: >Chcete-li
míti učené syny, dejte je na učení Jesuitům.« Kam
se tedy poděl radikální nápor, vznícený Jakoub

nými radikály století XVI.?
Ovšem novoutrakvisté (vlastně lutheráni a

kalvíni) velice nelibě nesli rozkvět školy jesuitské.
Přesto však přibývalo v koleji i synků rodičů lu
therských, kalvínských, ba i českobratrských. R.
1588 bylo v koleji již na 500 studujících, mezi ni
mi asi polovice synků rodičů sektářských. Mnoho
studujících vracelo se do církve.

Za války husitské jistě si nikdo nepomyslil,
jak vnukové a pravnukové náboženských radikálů
budou projevovati zaslouženou úctu těm mužům,
kteří pokračovali v konservativní práci sv. Jana
Nep. Dědictví sv. Jana vzkvétalo znovu způsobem
překvapujícím.

Když pak majestátem z r. 1609 bylo rozhod
nuto o osudu církve kališné definitivně, zbytky
husitských starověrců vesměs spěchaly do lůna
církve katolické. Pravda o samém mlčelivém svět
ci v těch všech časech byla jako zastřená, tajila
se jako jiskra pod popelem. Udusiti zcela však jí
nedovedl nikdo.

V tom světec promluvil zřetelně r. 1719, kdy
přísežná komise odborných znalců nalezla jazyk
velikého mučedníka neporušený. A krátce nato u
čení mužové konstatovali nové zjevy zázračné.
Od tě doby mlčelivý světec stal se apoštolem ši
rých davů. Nepřímou,ale velice úspěšnou kazatel
nou mu bylo jeho skálopevné přesvědčení, křišťá
lový charakter a bolestné utrpení. Stal se miláč
kem nejširších vrstev českého lidu. Tak veliká úcta
svatojanská nemohla se zakořeniti způsobem u
mělkovaným. Řada chrámův a kaplí založených
k poctě toho národního světce, tolik soch a obra
zů v městech i zapadlých vesnicích nebylo možno
poříditi agitací strojenou, umělkovanou. Přirozený
instinkt vábil český lid k tomu světci. který ná

rod spojoval. Za dvoustoletí kacířských zabřídali
Čechové do močálovitých a velice trnitých cest
proto, že se hlásili pod prapory těch harcovníků.

Pohledy do bohatství hudeb
ního materiálu.

Netoliko básniotví a výtvarné umění, také
hudba ocitla se leckde v dekadenci, v secesní
manýře. Čekal jsi, jakými bujnými, radostnými
melodiemi zajásá nový věk na znamení spoko

fengati z života moderního. Domníval ses, žeudba a zpěv stane se výrazem vnitřního štěstí.
Ale jako kroje začaly milovati barvu popelavou,
temnou, šedou na znamení duševní únavy, tak
leckde i hudební komposice svými schválně
hustě hromaděnými disonancemi a gkrovnou

melodičností umočiy ponurou náladu.Melodický proud u těch některých moder
ních skladeb vleče se jako v dřímoté nejasnou
cestou, že se někdy tážeš, zda to melodií vlastně
jest Teprve podkládání harmonisace dává prou
du tomu jakýsi charakter. A i tu se ocitáš ve

eplet enharmonických značek; sebraješ-li tranripci na piano, nedovedeš hned pochopiti, jaký
vlastně charakter skladby objeví citlivější ná
stroje smyčoové.

Ale takové rozpaky mohou nastati i při
ekladhé nádherné, velice jemné. Zato však tě

se

na jichž štítě krvavým písmem probleskovala he
sla rozdvojení a tuhých sporů. Duše obrovitým zá
pasem znavené toužily po chvíli povznášejícího
klidu a bratrské lásky. .

Co všecko se vykonalo ku prospěchu národa
celého pod zlatým štítem sv. Jana! Pouti svatojan
ské staly se slavnostmi skoro všenárodními a pod
porovaly vlastenecké cítění; za těch poutí hlaholila
Praha valnou většinou jazykem českým i tehdy,
kdy ještě její správa nebyla v rukou kruhů národ
ních. Jestliže se měly. vrstvy vlastenecké svolá

spodářským, obyčejně byl volen za den sjezdu
svátek sv. Jana, protože na ten Proudily české zá
stupy z Širých krajů českých do Prahy nejochot
něji. Vždyť i první veliký sokolský stet r. 1863 byl
určen na den sv. Jana. S rozvojem úcty svatolan
ské stoupal zájem vlastenecký.

Kde pak v čase nejnovějším se datovaly po
kusy o podvrácení úcty svatojanské, tam také byl
zřetelný úpadek vlasteneckého citu, tam robeny
zbraně k střílení do tábora katolického citu Čes
kého, tam schystávána nárcdní lučavka a sloužilo
se oddaně živlům protičeským. .

Mičelivý světec snášel sice dosti nezdůvodně
ných pohan, ale promluvil znovu na obranu svou
i na obhajobu svého cdkazu nepřímo, ale vý
mluvně.

Odkaz sv. Jana, sv. Václava, světců Vojtěcha
a Prokopa stojí nyní v novém květu. V době, kdy
skončily bankrotem různé pokusné rozběhy jak fi
losofické tak náboženské, ohlížejí se ožebračené
duše znovu se zájmem a toužebností po odkaze
svých poctivých, upřímně vlasteneckých otců.
Mlčelivý světec má slovo, jemuž naslouchají s
úctou obrovské zástupy, zatím co velice hovorni
jeho protivníci upadají rychle v zapomenutí.

Našemu veledůstojnému duchovenstva
ku provádění prací kostelních vřele doporačajeme mladou českou

dfino absol. c. k. stát, úkoly řesbářské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

Kulturní jiskry.
Proroctví slepých mládenců. Pověstný

leták »Noema Olšového«, který byl loni hojně
šířen mezi četným lidem a jejž jsme po zásluze
jadrně odbyli, prorokoval koneo světa na du
ben roku tohoto. Ale protože slunce zapomnělo
si ty řádky pro velikou vzdálenost přečíst,
vychází vesele dále a kouzlí jarní květy jako

Před 2 roky proroctví adělovalo, JM slovanský kníže ze severu postoupí na jih k ně
jakému osvobození. Zatím teď takový kníže u
stupuje hodně k soveru. Pověstná pařížská ma

dame de Thébes sestavila několiktejčpinýchproroctví dle pythického pravidla: Nebude-li
pršet, nezmoknem.

Také prý jedna cikánka prorokovala loni
závodčímu, že válka se skončí v lednu tohoto
roku. Pověst se rozletělapo celých Čechách
v různých versích. Dle jedné formy řekla ci
kánka závodčímu, že má v tobolce 36 haléřů
(tolik mu tam asi nechala, proto prorokovala
na určito z autopsie, kolik mu zbývá). Když se
tedy četník přesvědčil, že cikánčiny magické
zornice i bez Roentgenových paprsků odhadly
obsah peněženky správně, pak přý uvěřil i dal
šímu oddílu jejího věšteckého umění. Teď se
jenom jedná o to, kde ten závodčí jest, a jak
se jmenuje a v kterou stranu se cikánka obrá
tila, když si kriminál odseděla. Má-li skutečně
tak pronikavý bystrozrak, mohla nabídnout
své služby neschopnýměvelitelům francouzekým
a pověděti jim, na kterém místě by nejlépe
zvítězili. Nebylo jí potřebí kráčeti v uoouraném—————
někdy překvapí, že základní myšlenka kompo
sice jest — jako vypůjčená z komposice starší,
velice jednoduché. Originelní nátěr harmoni
sační, nepřirozené obraty v některých taktech
marně se snaží zakrývati chudobu vlastní zá
kladní invence. Ale ani tu nelze odsuzovati
paušálně. Dostane-li se zcela prostá, někdy i
rozpustile jednoduchá melodie do dílny obrat
ného a zkušeného mistra k přeměně, uhladí-li
skladatel kostrbaté její výstřednosti, ztlumí-li
její křiklavý jásot příslušnými akordy, najednou
máme dílo v pravdě mistrné — zrovna jako
když zručný zahradník z šípku vykouzlí skvost
nou růži. Pak se nesmí říci, že mistr opisoval;
skladba jest majetkem jeho ducha, on sám do
ní vdeclil pel vyššího umění. Vždyť skupiny,
ješ lze « notového materiálu utvořiti, nejdou
do nekonečna.

Tu se ocitáme u otásky, zda jiš není ori
ginelní melodičnost velikými řadami komposic
starších a celou záplavou nových skoro vyčer

a. Namane se pochybnost, zdali proslulí
mistři ještě vůbec ponechalinejmladšímu po
kolení něco k rázovitému tvoření. V mysli se
kmitne vzpomínka na poubých pětlinek noto
vých. na celkem malou řaduobvyklých tónů
a půltónův.Ale pravýme hned, že zdání klame;

k novému a novému uspořádání notového

sakni do žaláře, bývala by Ba ulicemi pa
tížekými a vět pompou, (proslulé »krá
lovny růžíc..

A ještě jiné proroetví. Jedna dívka loni
věštila skromně, že mír nastane 1. května —
nle že se toho dne nedočká, Opravdu také brzy
zemřela. Hned pověrčivé hlavy kupily se v hro
madu, že tedy i druhá část předpovědi... Za
tim se dovídáme, že válka posud postupuje s ne
ztenčenou silou. Slepí mládenci a slepé panny
ovšem vlastním zrakem nevidí ani (ři kroky
před sebe. Proto epřádají vidění aspoň ve zina
tvném mozku.

Netažme ssslepých mládenců, nedávejmese přiváděti z duševní rovnováliy různými pro
roky, ale hleďme příštím časům vstřícs pínou
důvěrou.

Počet katolíků na světě dosáhl dle »Cír
kevního věstníku« z r. 1916 čísla 304,673.866
Z tobo v Evropě samé bydlí 191,529.629 kato
hků. Počtem biskupství je na prvním místě
lalie, v níž se udává 286. Ve Spojených Stá
toch severoamerických jsou 103, ve Francii 75,
ve Španělích 57 biskupství. Rozdíl mezi jednot
vými biskupstvími jest ovšem převeliký. Arci
diecése milánská v Italii má 2.967.876 katolíků.
Pak následuje Bologna 685.400, Turin 670.000,
Řím 510.000. Nejmenší diecése jest S. Angelo
in Vado, která má pouze 5.000 duší, jest však
»pojena s diecésí Urbania 10.000 duší. Nej
rozsáhlejší diecésí jest arcidiecése mohilevská
v Rusku, ku které patří Riga. Petrohrad, Moskva,
celé Finsko a celá ruská Asie. Počtem duší nej
větší diecése jsou Paříž 3,350.614, Kolín nad
Rýnem 3.281.160, Vratislava 2,970.227, Vídeň
2,276.137, Praha 2,270.571. — Jakou kulturní
Inoe představovalo by toto ohromné třistamili
vnové těleso, kdyby všichni tito katolíci byli
také katolíky praktickými, upřímnými, a ne
pouze na papíře. Jinde na světě — jako u nás
v Čechách.

Nové potvrzení sklonu soc. demokracie k zá
sadám konsšervativním. Dne 3. května »Právo Li
du« uveřejňuje tyto myšlenky svého čelného spi
sovatele F. V. Krejčího: >Dnešní společenský řád
trvá i za nynější války houževnatě na svých zá
kladech a z této zkušenosti možno souditi, že nyní
jednou pro vždy padnou anarchistické theorie, kte
ré pokládaly za možné změnit nynější společenský
řád násilným převratem. Pro Ssocialism plyne z
toho dále poučení, že bude nucen předpokládati v
kapitalistických řádech více trvanlivosti, než to
mu bylo dosud a že bude moci pracovati na pře
tvoření hospodářských řádů z.nynější společnosti,
která má jistou zákonnost, nikoli znovu budovat
ze zřícenin. Více než v praksi bude asi socialísm
dotčen světovou válkou v theorii. Zejména padne
historický materialism, který zvláště neodpovídal
povaze českého dělníka, jež vidí v socialismu pře
devším zápas za právo, spravedlnost a lidskost,
tedy za statky duchovní a ethické. Theorie histo
rického materialismu je otřesena zvláště nynější
válkou, jejíž příčiny nelze vesměs určovati silami
oekonomickými. Vznik války lze jen u některých
států vysvětliti z hospodářských popudů, na př.
touhou Ruska po Cařihradu a Dardanelách a pře
devším válku anglicko-německou, jejíž materielní
pozadí leží na bíledni... . Theorie dějinného ma
terialismu nestačí déle vysvětliti ani průběh vál
ky. Neboť její dlouhé trvání nelze hledati toliko V
armádním mechanismu a strategii, nýbrž také v
duších a myslích lidí, v duchu národů, jejich mrav
ní síle a schopnostech válečných, kteréžto příčiny
vesměs jsou závisly na hmotných okolnostech.
Projevy mravní síly, jako statečnost a jiné, nedají
se analysovati methodami materialismu. V této
válce ukazují se jednotlivci se stránky všemu ma
terialismu opačné: se stránky duše, mravní ener
gie, nadějí, snů a bludů.c——————2,
materiálu jest ještě velice široké. Splš chybí
talenty než nové umělecké možnosti.

Zanechejme jemného a ohoulostivého ro
zeznávání tónin, značek enharmonických a pod.
Podívejme se prostě na klávesnici pianovou.
Pozorujme počet klapek v rozsahu jedné oktávy
(od tónu © do c). Tyto klapky jsou funkoionáři
třinácti reálních tónů a půltónů. Co tedy lze
pro umění vytvořiti již z tohoto obmezeného
počtu zvěn? Mysleme ei takt (jakýkoli), v němž
za sebou jdou pouze čtyři z jmenovaného počtu
tónů v jakékoli skupině. Tu jest možno utvořiti
17.160 různých skupin. Tolik skupin se nám
objeví, jestliže vždy v té čtveřině jest každý
tón (respek. půltón) jiný.

Jestliže v té čtveřině choeme některý tón
opakovati (takže by různost výšky tónů byla
jen trojí), obdržíme 14.872 seskupení.

Opakujeme-li kterýkoli ze čtyř tónů a
kdekoli, obdržíme různých skupin 28.661.Užije
me-li místo jednoho tónu pomlky, vyjde nám
24024 skupin.

To všecko platí pro ten případ, jsou-li tóny
stejné délky. Ale oharakter taktu mění se ne
stejnou délkou zvěn snačně. Pomysleme si na
př., že dvě noty s různě seřaděné téže čtveřiny
jsou čtvrtové a dvě osmičkami a že čtvrťové
stojínapřed.Tudostaneme28.661skupin.Stojí-li



ky k zápisu do |. ročníkusoúkr.ústavufe vzděláníučiteleksprávemveřejnostivklá
šteře Sester Nejev. Svá v Čes. Budějovicích
přijímá ředitelství do 1. července. K nekolkované
žádosti jest třeba přiložiti. 1, Křestní list, 2. vy
svědčení o tělesné způsobilosti (ne přes rok staré),
3. poslední vysvědčení školní. (Které by ještě ne
měly vysvědčení z II. běhu, předloží z I. běhu a
vysvědčení irekventační.) Které nechodily posled
ní rok do školy, vykáží se vysvědčením zachova
losti. Která žadatelka potřebuje dispens věku, mu
sí přiložit ještě kolkovanou žádost (1 K kolek) na
veleslavncu c. k. zemskou školní radu o dispens
věku. Žádosti o dispens věku buďte zaslány do 20.
června. Zkoušky budou se konati na začátku prázd
nin. Určitý den oznámí se jednotlivým žadatelkám
soukromě. Doplňovací přijímací zkoušky do I. roč
níku a přijímací zkoušky do III. ročníku téhož ú
stavu budou se konati po prázdninách 15. a 16.

září.
IX. řádná valná hromada České ligy akade

mické konala se 2. května dopoledne v místno
stech spolkových. Z hostů dlužno uvésti Monsgra
dra Kordače, děkana theolog. fakulty, dra Pekaře,
delegáty bratrského spolku >Danu«a seniory spol
ku dra šl. Hronka a prof. J. Nováka. Omlouvá se
prof. dr. Hanuš a dr. Nosek. Předseda správního
výboru na rok 1914—15JUC. Ant. Kníže zahajuje
valnou hromadu. Vítá přítomné hosty a kolegy,
předčítá pozdravné přípisy a vzpomíná vřele ze
mřelých kolegů, doma zesnulých i padlých na bo
jišti. Další zprávy funkcionářů vyznívají přes to,
že vykazují již zprávy válečného roku, příznivě.
Studentská Hlídka vychází bez finančních otřesů
dále. Pokladní zpráva ukazuje, že zachován týž
poměr, jako jiná léta. Dle jednatelské zprávy při
bylo nových členů více, než bylo lze očekávati.
Dalším bodem programu bylo jednání o nemocen
ském řádu Č. L. A. a tu schválen jednohlasně vý
borem předložený řád. Při volbě nového výboru
zvolen za předsedu kol. J. Foltýn, jenž se ujímá
dalšího řízení valné hromady. Za místopředsedu
zvolen kol. B. Truksa, za jednatele kol. J. Šráček,
za pokladní kolegyně Z. Novotná. Do výboru zvo
leni: Stan. Suk, Ol. Kolín, J. Řehák, J. Mrkos, Jar.
Zvoníček a A. Novák. Za náhradníky: F. Kolín, L.
Polesný, Lameš. Za revisory kol. Šácha a Hořínek.
Za náhr. rev. Aug. Krška. Do čestné rady zvoleni:
dr. Nosek, dr. 51. Hronek, profesor J. Novák, V.
Waschko, K. Srb, H. David, J. Mašíček, J. Ebert,
Fr. Hvížďala a Ant. Kníže. Msgre Kordač povzbu
zuje nový výbor k plodné práci.a odchází, prová
zen jsa díky předsedy. :

Poměr vědy k víře. Všude na všech stranách
jako záhubu věštící bouře znějí hlasy povolaných
i nepovolaných zástupců vědy: Víra a věda jsou
dva neslučitelné pojmy, jsou jako oheň a voda,
navzájem si úplně odporují. Proto mile překvapí
čtenáře, když v I. čísle »Osvěty« 1915 v článku
»>Bojo názor světový a vědy přírodní« známý fi
losof Bohumil Bauše zcela zřetelně píše: »Mezi
náboženstvím a vědou nemůže býti odporu; jsouť
jen dvě různé cesty k poznání mravního řádu svě
tového — náboženství cesta exoterická (vnější,
obecná), věda esoterická (vniterní, zasvěcene
cká). Tim může býti každému jasno, že pro lidi
dobré vůle jest pole, na němž společně pracovati
a působiti mohou, ať jejich vyznání nebo poměr
k víře jest jakýkoli. Páska tato jest dána vírou V
mravní řád světový. »Hvězdné nebe nade mnou
a mravní zákon ve mně« vyslovil se Kant. Vzácné
doznání, pozoruhodné slovo z úst novodobého fi
losofa, a v časopise ne klerikálním! Dále podává
krátký nástin vývoje názoru světového počínaje
starověkem, Eudoxem z Knidu a Ptolomeem až
po nynější monisty a praví: >... . duch lidský
jest tak už zřízen, že nezastavuje se na poznaném,
ale zabíhá rád na pole metafysické. Věda přírodní

kdekoli, pak obdržíme 171.366 různých pořadí
z pouhých čtyř tónů a půltónů v rámci jedné
oktávy. A ještě dále! Volíme-li jednu notu půlo
vou, jinou čtvrteční, jinou osmičku, jinou šest
náctku! Tu již by se dalo utvořiti do milionů
skupin.

Vidíme-li tedy, jak spletitý, úžasně kombi
novaný rej mohou rozvinouti pouze čťyři noty
v rámci jedné oktávy, úžasem nás naplní, zkou
máme-li, kolik skupin možno poříditi v témž
obmezeném rámci, zvolíme-li do taktu not pět.
Tu při stejné délce not se nám objeví 154.440

ap Rozšiřmeoktávu, užijmestupnice od odo d.Tu máme 15 tónů a půltónů. Jestliže uži
jeme pěti not za sebou v různém seskupení
z tohoto maferiálu rozmnoženého, obdržíme
360.360 různýšh sestavení. Dáme-li jen jediné
notě při tom délku odlišnou, máme 1,801.800
skupin.©

Uvedli jeme jen některé možnosti sesku
per čtyř nebo pěti not. Bylo by tedy třeba
ještě srovnávat, sčítat, mocnit, aby se nám
ukázala čísla ještě úžasnější.

Dodejme, jak se charakter taktu velice

mění podletoho,jaká jest lošena harmonisace. Padá na váhu takésíla tónu, při orkestru

zírný počet variací tu podstatných, tam případ

N

má však zůstat objektivní a vědomasi mezí, za
nimiž vznikají záhady, jednak dosud nerozluštěné
(du Bois-Reymond označil je heslem »ignoramus<
=- neznáme, jednak nerozluštitelné (ignorabimus —
nepoznáme.) V boji o světový názor netřeba zne
užívati vědy přírodní a stále k ní se odvolávati
jakoby nutně vedla k nevěře a podávala jediný ná
zor světa představitelný, logický. Zdá se snadné
při povrchním seznání běhu života v přírodě, hned
domýšlivě mluvit o neshodě biblického a jakého
koliv theistického podání s výsledky empirického
pozorování. Jest třeba hloub vniknouti do pod
staty zievů; poctivý přírodozpytec věří v bez
podmínečnouzákonitost světa... Jak by se toho
dalo použíti u dorostlejších studentů! ©Slovo za
slovem mohlo by se přečíst a probí" .(. O monismu
pronáší svůj scud slovy odpůrců r meckých moni
stů, sestouplých v t. řeč. Keplerbundu a to: >Sta
tisíce přívrženců láká méně filosofie monismu, k
jejíž pochopení fřeba jest hlubšího vzdělání, jako
spíše laksní efhika rázu materialistického, která u

nost.« — + dÁrchac«.
Ke pravdě blíž. Známo, že zakoušel pro

slulý universitní profesor a pedagogioký spiso
vatel dr. Foerster mnoho útoků za svůj silný
sklon ke katol.církvi. Na universitě vídeňské pobyl
krátce a přenesl svojí působnost do Mnichova.
Ale v dubnu t, r. zavítal do Vídně znovu k před
nášce v Uranii. A tu sama »Freie Lehreretim
mese k jeho chvále napsala: »Jako hosta pozdra
vujeme nyní ve Vídni tohoto znamenitého filó
sofa a pedagoga, ježto po krátké učitelské čin
nosti na naší universitě svůj domov, žel, ve
Vídni nezaložil. Přísnou disciplinu, které ve vel
kém i malém žádá. stělesňuje, stojí-li za před
nášečským stolkem, v energickém napnutí po
zornosti, nejvážnějším sebrání myšlenek, a pře
ce pln ušlechtile ovládané umírněnosti,že všechno,
co vyznívá a v srdcích posluchačů rozjasňuje,

monické duše. Ať jakkoli stojíme proti život
nímu názoru Foerstrovu, moe jeho oBobnosti
nepopře nikdo čestný a kontakt se silnou, vzác
nou osobností je vždy pro mládež větším pože
hnáním než nejnespornější školská učenost ko
ženého, mělkéko kmotra. On, jehož tak zvané
svobodomyslné kruhy chtěly označit jako kon
servativního a klerikálního, přišel ve své před
nášce ke konstatování a požadavkům, které po
depíše také každý radikální politik, je-li dobro
a pokrok jeho národa především v jeho pro
gramu.« — Tím jest řečeno, že i katolické zá

zích liberálních.

Podporujte náš
podnik.

Družstevní knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Za válečného ruchu.
Napoleon a podvodník. Právě po nejhroz

nějších mrazech, jež zničily téměř celou armádu
Napoleonovu, stihla ve Smolensku Napoleona
zpráva z Paříže o události, jež mohla panování
Napoleonovu učiniti dříve konec, než Lipsko
a Waterloo.

Státní vězeň, jménem Mallet, člen jakési
republikánské strany, dříve důstojník, pojal ve
své fantasii smělý plán, pomocí nepravých zpráv
a nepravých rozkazů přivésti k pádu kolossální
moa Napolennovu. před níž třásla se celá Evropa,

ných! Dvě skladby, které by začínaly týmiž
čtyřmi notami, mohou býti v dalším rozvinutí
velice odlišné, mohou se vyznačovati docela
i zoela různým charakterem. Není ani potřebí
dokládati, jaké nesmírné množství skupin by
se vyrojilo, jestliže bychom užili v rozsahu
jedné oktávy různých seskupení not šest až
osm.

Tudíž materiál noto
skrovný — poskytuje pos

— na pohled tuk
talentům nedozírné

možno, aby někdo za celý život vyhrál asprň
ty takty, které by byly utvořeny z pěti různých

tónů v rozsahu jedné deci při nestejné délova případně s pomlkami. Kdyby na př.každá
jen z jednoho milionu skupin byla sehrána za
vteřinu, trvala by ta bra přes 27.666 hodin, čili
asi 1.152 dní (ve dne v noci). Ovšem každičký

řad šesti až osmi not by se k počátku umě
ecké skladby nehodil, ale valné většiny užíti

se dá přece. Proto jest zcela patrno, že brána
novým skutečným talentům k uměleckému
tvoření v říši notového materiálu jest ještě
široce otevřena. Dalo by se poříditi tolik nových
komposic, že se nepřehrály na piano ani
za celé století. Polek volnému rozmachu ted
jest rozsáhlé, hledají. se pouze talenty. ———

l “

Dne 19. Hjna unikl Mallet z nemogmice,
kde byl držán, objevil se několik minut později
jako generál Lamotte u velitele 10. čety národní
gardy, plukovníka Louliera, ohlašuje mu smrt
císařovu, ustanovení nové vlády a rozkazuje,
aby se mu tedy samému odevzdalo velení nad
sborem. Byly 2 hodiny z rána. Plukovník ležel
nemocen. Slyše o smrti Napoleonově, vypuká
v pláč a omlouvá svou neschopnost povatati
z lůžka. Uděluje však svému pobočníku rozkaz,
shromážditi čety a odevzdati se do velení gene
rála Lamotte. Mallet při záři pochodně předčítá
rozespalým vojínům rozkazy, proklamace a de
krety, jež sám si byl zhotovil a těchto 1200
mužů následuje ho poslušně, kam se mu líbí.
Nejprve odebírá se do vězení La Force, pro
pouští ná svobodu své dva spoluvinníky Lahoriea
a Guidala a přiděluje jim úkol. oba policejní
náčelníky Savory a Casguier-a zatknouti. Poli
cejní prefekt neprotiví se ani v nejmenším těmto
dvěma lidem, jež střežiti bylo přece jeho po
vinností. Také policejní ministr nečiní žádných
námitek proti svému zatčení. Byl překvapen
v posteli a nechává se odvésti do vězení La
Force, kde se mu dostává místa vedle policej
ního prefekta, právě tam, kde dříve oni dva
zajatcí uvěznění byli.

-Trochot, prefekt okresu Seiny, projevuje
touže lehkověrnost a poddajnost. Má císaře za
mrtvého a dává připraviti sál, který má sloužiti
schůzi k ustanovení nové vlády.

Méně šťastným byl Mallet u guvernéra
města Paříže. Generál Hulin, místo aby se dal
beze všeho zatknoúti, žádá viděti rozkaz, jímž
má býti zatčen. V okamžiku, kdy se guvernér
obrátil, vypálil naň odvážný aepiklenec ránu
z pistole, zranil jej v obličeji, aniž by jej však
byl usmrtil. Kapitán jeden od 10.čety byl tomuto
výjevu přítomen, avšak ani on při všem tom
nepojal podezření možného podvodu.

Po zranění Hulinově odebral se Mallet ke
generálnímu pobočníkovi Drouotovi. Zde setkal
se však s policejním generálním inspektorem,
který jej poznal, ostře oslovil a ihned dal za
tknouti. Vida se ztraceným, chtěl Mallet svému
osudu ranou z pistole se vyhnouti; byla mu však

ynána, on povalen na zemi a odzbrojen.okamžiku byl opět ve vězení.
Tak skončila tato aféra, která Napoleonovi

poskytla mnoho látky k nemilým úvahám.
»Zde je patrnoe, zvolal, sna čem moje moe

závisí! Spočívá asi ma slabých nohou, jestliže
jediný člověk, vězeň, je s to, aby ji podvrátil;
málo pevně sedí koruna na mí hlavě, jestliže
smělý pokus tří dobrodruhů dovede mně ji sra
zitit Po 12 letech mé vlády, po tolika přísahách,
mohla by smrt má vésti opět k revoluci. A na

mého syna, Napoleona II., nikdo ani nepomypiil
Napoleon a hokynářka. R. 1796 nastal

v Paříži veliký nedostatek obilí; obyvatelstvo
bylo velice rozčileno na vojsko, vidouc v něm
příčinu drahoty a nouze. Jednoho dne povetalo
povážlivé srocení. A byly to zejména ženy, jež
opatřily shluknutí náležitým temperamentem.

apoleon jel právě se svým štábem ulicí. S křikem
obklíčily jej ženy, žádajíce energicky chléb.
Obzvláště jedna žena, neobyčejně objemná, vy
znamenáva'a se silnými slovy a případnými gesty.

Napoleon
jí odvětil: »Má drahá, podívala se jen dobře na
mne: »Kdo pak z nás obou je lépe vypasen?«
Napoleon byl právě tehdážnad obyčej zhubenělý,
ve tváři pergamenového vzezření. Dav propukl
ve všeobecný smích a generální štáb mohl jeti
klidně dále Ch.

Monarchistická agitace ve Francii vzrůstá.
Zpravodaj >Concordie< líčí svoje dojmy z cesty
po Francii. Konstatuje obrovský vzrůst monarchi
stické nálady a stále vzrůstající nepřátelství proti
republice. Poincaré mnoho ztratil na své popula
ritě. Všude jest velké nadšení pro krále Alberta,
naproti tomu vůči Holanďanům a Švýcarům málo
sympatií, dostává se jim přezdívky, vytvořené
vlastně jen pro Němce,»sales bocles«. Vojsku se
nedostává zálohy, hlavně však důstojníků a pod
dustojníků,

Několik statistických dat o polsí poště. Z vá
lečného tiskového stanu se oznamuje: Aby byl
zjednán přesnější číselný přehled o dopravách pol
ní pošty, byly jednoho dne spočítány veškeré li
stovní zásilky, došlé polních poštovních úřadů k
doručení. Výsledkem bylo, že toho dne došlo cel
kem 1,853.820 listovních zásilek všeho druhu K
doručení. Tyto zásilky byly dle jednotlivých dru
hů rozděleny takto: 1,044.849 kusů připadlo na
korespondenční lístky. Ve velkém nepoměru k to
mu řadí se na druhé místo dopisy o. 396.945 kusů.
Za donisy jen málo jsou vzorkové zásilky, které
činí epomněrně velí značný počet 324.532 kusy.
Poměrně značný je také počet abonovaných časo
pisů, totiž 60.972 exempláře. Nepatrný je počet
ostatních tiskopisů, který činí 17.905 kusů. Koneč
ně jsou tu ještě peněžní dopisy, znějící většinou
na zcela nízké obnosy a zasílané mužstvu. Číní



nes 2,742.611kor. Vyplacené peněžní obnosy V
lednu činily 10,722.356 K, v únoru 11,082.854 K, v
březnu 13,643.932 K. Konečně ještě několik dat
o dopravě balíků. Stálá dopravá balíků polí po
štou v armádě není možna. Jen od případu k pří
padu může nastati krátké období přijímání balíků,
dají-i se současně polním poštám zvláštní do
pravní prostředky, jakož i pracovní a ochranné
mužstvo. V říjnu bylo doručeno armádním »pří-
slušníkům 700.000 balíků. Na to následovalo v li
stopadu období doručování balíků pro jižní armá
du. V presinci byla veliká doprava vánočních ba
Ifků. Touto dostalo se armádě úctyhodného množ
ství okrouhle 2%žmilionu balíků polní pošty. To je
celkový obraz těsného duševního a hmotného pou
ta mezi statečnými vojíny, vytrhnuvšími do pole,
a jejich miláčky ve vlasti, jak je c. a k. polní pošta
pečlivě udržuje. Současně však také slavný list
pro poštu samu v análech vlasteneckých dějin,
vysvědčení láskyplné oddanosti ku poslání jí svě
řenému.

Pochvalný projev vrchního velitele armády. Polní
maršálek arcivévoda Bedřich ráčil vydati dne 9. května
ténto rožkaz: »Minulých osm bitevních dnů jest novým
slavným listem v dějinách německého a rakousko-uher
ského dělostřelectva. S velikou námahou spojené cílevě
domé etablování, výtežně Fizená a s vynikající střelec

kou technikou k nejvyššímu účinku stupňovaná palba.
připravily zdroujíc: silou útok spojeného vojska a pod
porovaly jej způsobem ve zbrani obětavě nejbratrštěj
ším až k úplnému zdaru. Několik řad silně vybudova
ných nepřátelských opevnění jest v naší moci a svědčí
jak o hrdinství naší pěchoty, tak i o zničujícím účinku
našeho dělostřelectva. Od té doby provází dělostřelec
tvo bez ohledu na námahy a strádání za nejobtížnějších
poměrů bez oddechu pronásledování ustupujícího nepří
tele pěchotou, aby dovršilo jeho porážku a aby mu zne
možnilo jakýkoli nový odpor. Vyslovuji veškerému dělo
střelectvu 11., 4., 3. a 2. armády za jeho dosavadní od
danou a obětavou spolučinnost s pěchotou svůj dík a
svoje nejplnější uznání v pevné důvěře, že bezohledné
pronásledování pěchotou. těsně sdružené s neustálou,
žádné oběti se neštíticí podporou osvědčeného spojené
ho dělostřelectva, povede k úplnému vítězství a že zni
čí bojovnou sílu našeho houževnatého nepřítele. Tento
rozkaz budiž ihned oznámen v podřízeném armádním ob
vodu. Polní maršálek arcivévoda Bedřich.«

Kam podávati žádosti o podpory pro vdovy a sirot
ky. Vdovy a sirotci po padlých vojínech mohou podati
Žádost o podporu: Žádosti ty přájimá Podpůrný fond pro
vdovy a sirotky ve Vídni I., Schwarzenbergphatz 1, a
sice žádosti o podpory vdov a sirofků po padlých anebo

ve válce zemřelých vojinech. Mio,se. ohce obrátiti nacentrální kancelář Podpůrného fondu pro vdovy a Si
rotky o peněžní podporu, musí podati písemnou nekol
kovanou žádost. Tato žádost musí obsahovati: 1. Jmé
no muže a přesné udání. jakou měl šarží a při kterém
oddílu pluku se bitvy sůčastnil; 2. od obecního úřadu
přiložený výkaz ztrát aneb úřední potvrzení o smrti;
3. nutnost podpory musí býti úředně potvrzena; 4. musí
býti udáno, zdali zvěčnělý zanechal dětř a kolik.. Zřetel
bude brán pouze na ony žádosti, které obsahují výše u
vedené přesné potvrzení úřední. Adresa na Podpůrný
fond zní: Podpůrný fond pro vdovy a sirotky veškeré
ve zbrani stojící armády, Vídeň I., Schwarzenberg
platz 1.

Národohospodáěřská hlídka.
Nové značné vymoženosti spolku katolického

českého rolnictva pro máš lid. Bratrská »Selská
Obrana« sděluje: Vedle mnohých písemných.žá
dostí a manifestů, kterými se Katol. rolnický spo
lek dovolával ochrany pro náš lid v těchto těžkých
dobách, zakročil jménem Katolického rolnického
spolku jednatel posl. Kadičák u c. k. ministerstev
ve Vídni, čímž bylo docíleno nových velkých vý
hod a ochrany našeho lidu. Když byl jednatel
spolku katol. rolnictva tlumočil požadavky na 0
chranu zájmů lidu venkovského, prohlásil J. Éxc.
pan c. a k, ministr války, že nejstarší ročníky do
mobrany jen s krajní nezbytností budou povolány,
a to až poslední, k čemuž by došlo až po žních, a
na hospodářské poměry jednotlivců bude vzat ná
ležitý zřetel. — Dále povoleno c. a k. ministerstvem
války, že ve žně, v míře největší, pokud to jen
bude možno, budou vojíni rolníci puštění na dovo
lenou. potrvá-li do té doby válečný stav. — Také
J. Exc. pan c. a k. ministr války ujistil zástupce
Katol. rot. spolku, že vyřaděné koně po válce bu
dou přenechány těm rolníkům, kteří své koně pro
vojsko dodali. O rolnících těch vyjádřil se pan c. a
k. ministr velmi uznale. — Katol. spolek rolnický
zakročil dne 1. března u ministerstva války, aby
odvedení koně byli povoláni až po jarním setí a
příslušníkům rolnického stavu co největší míra do
volené na jarní práce byla udělena. Na toto podání
sděluje se našemu spolku rolnickému z minister
stva války přípisem ze dne 18. dubna 1915 č. 5325,
odd. 3, následující: Odpovídaje na přípis ze dne 1.
března t. r., sděluje se Katol. spolku. rolnickétnu,
že ministerstvo války snaží se povolávání rolnic
kých koní, zapsaných v evidenci, podle možnosti
oddálit. Zdaž to až do ukončení jarních prací bu
de možno, v době nynější nedá se předvídati.

(

Dovolené mužstva ke stavu rolnickému příslušné
ho, které se nalézá u doplňovacích skupin a ústavů,
byly v míře co největší nařízeny. — Tyto i jiné
vymoženosti dokazují, jak vedení spolku stále pe
čuje bděle o zájmy rolnictva a podniká všechny
kroky, jakéž v nynější době jsou možné, aby rol
nictvu dostalo se dosažitelných úlev v zájmu cel
ku měrou pokud možno největší.

Spravodinost žene před svůj soud mevépodvodné dodavatele. »Reichspost« dle ma
darských listů sděluje tyto podrobnosti: Stopy
vyšetřování (pětikosteleckého zeměbraneckého
soudu) sahají do Stoličného Bělehradu, do Ko
šice a Miškovců, a jest zjevno, že vojenský e
rár byl ošizen o 100.000 K, a to tím, že pro
dávala se mu zkažená píce nebo pícejiná a že
táž zásilka byla erárem opětnězaplacena. Hlavní

vinník jeenuje se Ignác Pollaka je účastníkemernard Pollak, jež od 40 roků je pově

řena vojensk mi dodávkami. Tento milionář provedl placenými pomoeníky, že před druhým
obléháním myšlu zpronevěřil dva nákladní
vlaky o 50 vagonech s pící, kteráž do Přemyšlu
již byla dovezena. Pollak nastrojil věc tak chytře,
že žádal zaplacení ještě jednou. V pondělí z rána
byl tento podvodník v Peštizatčen v okamžiku,
když se vrátil z Vídně,

Státní rekvisice jako záminka k dosažení nepřimě
řeně nizkých cem pří soukromém nákupu. C. k. minister
stvo vnitra zvědělo, že nepoctivé živly, které se oby“
čejně vydávají za uprchlíky, využitkují lehkověrnosti
méně inteligentních osob a kruhů obyvatelstva ke své
mu prospěchu podvodným způsobem, neboť předstírají
ce, že vojenská správa nebo občanské úřady zamýšlejí
buď beze vší náhrady nebo za náhradu pod skutečnou
cenou rekvirovati jednotvé předměty potřeby. přimějí
je k tomu, že prodávají hluboko pod cenou zboží a roz
ličné své věci, jako potraviny, užitková zvířata, kovové
předměty atd. Podle výnosu c. k. ministerstva vnitra ze
dne 8. dubna 1915 č. 7066-m. v. jest nutno, aby se proti
těmto osobám, jichž jednání má známky trestního činu.
stihate'ného dte obecního trestního zákona, vystoupilo
se vší přísnosti. Nad to doporučuje se v důsledku výše
uvedeného ministerského výnosu, aby se obecenstvo
poučovalo co nejdůrazněji o tom že — jak plyne z pří
slušných zákonů a nařízení — každá úřední rekvisice
určitých předmětů obecné potřeby děje se jen za ná
hradu; vyšetření náhrady se provádí a prováděti bude
tak, že jakékoli poškození obyvatelstva. je vyloučeno.
Každá podezřelá osoba budiž zadržena a nejbližšímu
četnictvu odevzdána.

Skupování vajec. Die sdělení z kruhů obecenstva
objíždějí prý četní lidé venkov, skupují tam u rolníků
jejich zásoby vajec za tím účelem, aby vejce z části vy
vezli do Německa, z části ale, aby si sami nahromadili
větší zásobu; tím zhesnadňuje se obchod a ceny vyhá
nějí se do výše. Při tom jsou tito obchodníci, jimž dle
doslechu schází po většině i živnostenské oprávnění,
ve velké výhodě proti stálým odběratelům, ježto jim při
vývozu do Německa vysoký šisk z dočastého ažřa říš
ské marky, po případě naděje na stoupání cen násled

kem zadržování zásob, které nahromadili, umožňuje zdo
lati veškeru konkurenci. V tom dlužno hledati příčinu
zjevu. že trhová cena vajec po krátkém zlacinění v mě
sici lednu, od polovice února — tedy v době, kde jin
dy projevuje tendenci silně sestupnou — opět značně
stoupla a dosáhla zcela neobyčejné výše. Neučiní-li se
tomuto obchodování v brzku přítrž, dlužno však jako
další důsledek očekávati, že cena vajec v pozdním pod
zimku stoupne zcela mimořádně, protože zákonitému
obchodu dostatečné zásoby ke konservování, s nimž se

zpravidla v březnu počíná, po ruce nebudou, nebo Jen
za velmi vysoké ceny. Těžká újma, které dlužno se při
tomto postupu pro zásobování timto předmětem ne
zbytné potřeby obávati, vyžaduje, aby se čelilo tomuto
řádění veškerými pohotovými prostředky. Obecním ú
řadům. živnost. společenstvům a c. k. četnictvu se proto
ukládá, aby v té příčině bedlivě dozírali a kladná svoje
pozorování s okr. hejtmanstvím ihned sdělit, po případě
takové lidi sem předvedl ——

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížky Ú'" "UR
gyutontoioccc41110
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
se dle dohody avyplácejíse ztěchtovkladůob

eosy bez obmezenímoratoria.=
O

Bismarck v Petrohradě.
V Levazku zmíněných zde již Bismaroko

vých Pamětí popisuje Biemarok své dojmyz Ruska jako pruský vyslaneo u carského

don! hradské společnostiza méhpetro s za o po
bytu rozeznávaly setě generace. Nejlepšídruh,

igneurové, evropského a klasického vzdě
lání, z doby vlády Alexandra I., vymírali. Mohl
ještě tak počítán býti Menčikov,Voroncov, Blu

be, Corčakov; muži klasické výchovymagie
apyeně ,franoouzsky, n brá i běmecky.a náležejícík výkvětu evropské civilisace.

Druhá Generace,současnice cara Mikuláše,

aneb nesouc aspoň přivšem jeho ráz, omezovala se obyčejně v konverzaci na záležitosti při
dvoře, divadle, promocích a událostech vojen
ských. Mezi těmi zasluhují zmínky jako výjim
ky, stojící intelektem blíže starší generaci, starý
kníže Orlov, markantní charakterem, dvorností
a věrností; hrabě Adlerberg starší a jeho syn,
pozdější guvernér, který s Petrem Šuvalovem
byl nejsmělejším intelektem, s kterým zde jsem
přišel do styků; kníže Suvorov, nejvíc nakloněn
nám Němcům, v němž ruský generál Mikulá

šovy tradice se pojil silně, ač ne nepříjemně,se studentskými vzpomínkami na německé uni
versity; Ševkin, »železniční generále, neustále
se hašteřící se Suvorovem a přece jeho dobrý
přítel, muž odvaby a delikátní inteligence, s vý
raznou formou hlavy, jež je vlastní lidem toho
druhu. Konečně baron Petr z Meyendorffu, mně

nejsy mpatičtější osoba mezi staršími politiky,dřívější vyslanec v Berlíně.Svým vzděláním a
elegancí ve evém chování náležel spíše periodě
Alexandrově. Svou inteligencí a statečností do
pracoval se z místa mladého důstojníka u pě
šího pluku, ve kterém sloužil ve francouzské
válce, postavení státníka, jehož slovo mělo
značnou váhu u cara Mikuláše. Kouzlo jeho

hostinského domu v Berlíně a v Petrohradě
ylo podstatně zvyšováno jeho chotí, ženou

mužské ohytrosti, jemnou, počestnou a rozto
milou, která ve vyšším ještě stupni než její
sestra, paní z Brintsů ve Frankfirtě, podávala
důkaz o tom, že v rodině hrabat Buolů dědičná
inteligence byla lénem propůjčeným vždy jen
stranám, které nosily sukně.

Třetí generace, mladých mužů, ukazovala
z větší části ve svém sociálním chování méně
zdvořilosti, případně i špatné způsoby a praví
delně silnější antipatii naproti německým a
zvláště pruským živlům, než ony dvě starší
generace. Jestliže kdo, jsa neznalý ruštiny, obrá
til se k nim německy, oni rádi se vymlouvali
neznalostí řeči a odpovídali neochotně aneb
vůbec neodpověděl.

Tento protiněmecký tón mladší generace
činil se citelným ve velké míře i mně i jiným
a to právě na poli politických vztahů, když brzy
můj ruský kolega, kníže Gorčakov,svou marni
vou převahu obrátil směrem ke mně. Pokud
ve svém pocitu pohlížel na mne jako na mla
dého přítele, na jehož politickém trainingu činil
si nároky na podíl;jeho benevolence ke mně
byla neobmezená a způsoby, jimiž projevoval
svou důvěru, přesahovaly meze dovolené mezi
diplomaty. Tyto vztahy staly se však přímo ne
udržitelny, když jako pruský ministr nemohl
jsem ho ponechati déle v ilusi o jeho osobní
a politické převaze. Hine irae! (Odtud hněvy!)
Ihned, jakmile jsem počal kráčeti ku předu ne
odvisle jako Němec nebo Prus anebo jako sou
peř před tváří Evropy a v politických dějinách,
jeho benevolence obrátila se v nepřízeň.

V Petrohradě, kdykoliv jsem byl v carském
paláci Carskoje (selo) nebo v Petěrhofě, byť i

uze konferovat s knížetem Gorčakovem, který

yl zde na letním pobytu, nacházel jsem věd
posnídávku o několika chodech s trojím neb
čtverým druhem znamenitého vína, připravenou
pro mne a jednoho společníka v pokojích vy
kázaných k mé potřebě v paláci. Kuchyně a
sklep byly naprosto nad veškerou výtku, právě
i v mimořádných potřebách, neboť nebyla v té

příčině vykonávána žádná kontrola. Snadu slunictva, jež mělo právo spotřebovati víno

pozůstalé, dlouhou zkušenostívyvinula se přílišsnamenitá krasochuť ohledně jakosti požitků.
Stalo se jednou, -že několik pruských dů

átojníků, kteří delší dobu bydleli v jednom car
ském paláci, bylo důvěrné otázáno několika
ruskými přáteli, zda skutečně »zkonsumovali«
tolik vína atd., jak pro jejich potřebu bylo
žádáno.

Tento důvěrný dotaz týkal se právě mužůumírněných požitků a proto e jejich souhlasem
byly jejich pokoje podrobeny prohlídce. Byly
objeveny ve stěně špižírny, o nichž nevěděli,
naplněné zásobami nádherného vína a jinými

požitkovými ředměty.Jest dobře známá historka, kterak oar
kdysi pozoroval mimořádné množství loje v ú
šetních položkách, kdykoliv pruský prino přijel
na návštěvu; vyšlo konečně na jevo, že u pří
lešitosti své první návštěvy princ jízdou na koni
způsobil sobě odřeninu a večer požíšdalo troohu
loje. Kapka tohoto žádaného mazadla přeměnila

se h příležitosti pozdějších návštěv v celéo!

je Počátkem června 1859 učinil jsem malou
vyjíšdku do Moskvy. Za této návštěvy, bylo to
právě v době italské války, byl jsem svědkem
markantní ukázky nenávisti, jaká té doby pře
vládala v Rusku naproti Rakousku. Mezitím 00
kníže Dolgoruki prováděl mě knihovnou, gpatřil
jsem poddůstojníka, jenž mezi jinými vojenskými
odznaky měl na prsou železný kříž, Na mon



tásku, kterak k němu přišel, odvětil, že
bitvě u Chlumce (1818), niž Bedřich Vil
ITI. rozdílel ruským vojínům železné kříže. Bla

hopřál jsem tomuto starému bojovníku k jekozdraví po46 letech a odpověď jehobyla, kdyby
car dovolil, že by chtěl rád súčastniti se i pří
tomné války. Tázal jsem se ho, kterou stranu
by si zvolil, zda italskou či rakouskou, načeš
on vzpřímiv se prohlásil s nadšením: »Vždycky

roti Rakousku.« Podotkl jsem mu, že u Chlumce
ylo Rakousko na naší straně a na ruské, 00

zatím Italie byla naším nepřítelem. Načež on
setrvav ve svóm vojenském postoji, hlasitě a
důrazně, jak ruští vojáci vždy k svým důstoj
níkům mluví, prohlásil:

Tato přímá odpověď za
líbila se knížeti Dolgorukému tou měrou, že
v okamžiku generál a poddůstojník padli si do
náruče a vyměnili srdečné polibky na obě tváře.
Toho druhu byly v této době ruské pocity
k Rakousku mezi generály a poddůstojníky.“)

A. V. Chodovický.

*) Pozn. red. Z této scény patrno, jaká »láska«
tam již tehdy panovala k Slovanům rakouským. Ruští
předáci byli hotovi ve spolku s Italy pobíjeti Čechy,
Poláky, Slovince a Chorvaty.

Jaše knihkupectví
nabízí Vám své služby k obstarání
všeci knih, časopisů atd. Adresujte

laskavě:

Družstevní knihkupectví a nakladatelství
-v Hradci Král., Adalbertinum.

Církevní věstník.
Pořádek služeb Božích v semlnářském kostele sv.

Jaaa Nep. v oktávě poutní pobožnosti. V předvečer slav

nosti poutní (v sobotu dne 15. t. m.) bude o půl 6. hod.

odpol. úvodní kázání, po něm požehnání. — Ve svá
tek sv. Jana Nep. budou slouženymše. sv. od 5.
hod. ranní až do 8. hod.; v 8 hodin bude německé kázá
ní, po němž zavítá do chrámu procesí z biskupského
chrámu Páně sv. Ducha, načež sloužena bude tichá mše
sv., tak zv. »devátá«. Slavné služby Boží počnou o 10.
hodině kázáním v kostele a za příznivého počasí také
venku před kostelem.— Ve všední dni po celou
oktávu slavnosti budou slouženy mše. sv. od 5. hod.
ranní až do 8. hod. (poslední mše sv. začne tedy o půl
8. hod.); ve středu a v pátek mimo to bisde ještě posled
ní mšesv. sloužena o 8. hod., tak zv. »fundata«. — V
neděli na Hod Boží svatodušní budouslou
ženy mše sv. jako ve dny všední; mimo to bude o půl

7. hod.českékázání — Odpolední pobožnosti
budouse konati takto: Ve svátek sv. Jana Nep.
bude ve 4 hod. kázání, po něm litanie s požehnáním. —
V ostatní dní po celou oktávu Bude tato pobožnost
konána o půl 6. hodině a ukončí se v neděli, na Hod
Boží svatodašní, v poslední to den eelé oktávy, chvalo
zpěvem ambrosiánským: »Te Deumfaudamusl«

Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

«—— h

Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada dne 11. května. Vyřízeno bylo 14 žá
dosti za podpory chudinské. — Ředitelství | městského
dívčího lycea propůjčeno bylo měst. divadlo na den 19.
června pro uspořádání Heydukova večera. — Vypíše se
konkurs na místo odborné učitelky pro vaření a domácí
hospodářství při městské vyšší škole pro ženská povo
lání hospodářská. — Vzat byl na vědomí výkaz hotovo
sti pokladní ze dne 3. května. — Schváleny byly návrhy
požárního odboru, aby provedena byla prohlkdka domů
a aby občanstvo bylo vyzváno k dočasné práci při ha
sičském sboru vzhledem k tomu, že mnozí členové sbo
ru tohoto konají službu vojenskou. — Schválen | byl
návrh správní rady elektrických podniků ohledně podmí
nek dvojího tarifu pro velkokonsumenty elektrické ener
gie a předloží se ke schválení měst. zastupitelstvu. — Pí
L. Schneidrové povoleno bylo připojení domovního ka
nálu z domu čp. 78 k uliční stoce. — Schváleny byly

různé objednávky, lesní a týdenní konsignace. — Ote
vřeny byly oferty na stavbu infekčního baráku « př+
praven byl hávrh pro městské zastupitelstvo.

Na oslepié araněné vojímymnezaměstnanékatol.
dělnictvo ráčili dále věnovati: Vldp. F. Nožka, děkan v

Kyšperku 10 K, slč. Hulová z Hradce Králové 1 K, J.,
K. v Ch. 10 K. — Všem dárcům zaplať Běh! O další pří- |
spěvky se prosil na Zemský svaz katol, Orla v Hradci
Králové, : :

Nové dary ústavu hluchoměmých. Šlecheiný dobro

dinec p. Ant. Šklíba z Rychnova odporučii ústavu 100
K, které došty prostřednictvím tamějšího děkanského ú
řadu. — SL Občanská záložna v Bohuslavicích dobroti- |

vě věnovala 10 K. Ředitelství Rudoliina kvituje přijetí
těchto mitodarů s vřelýmě díky. BALzapiať stonásobněl

Polní maršálek Klaudius Czibulka na
blahopřání k Nejvyššímu vyznamenání řádem železné
koruny I. s válečnou dekorací zaslal starostovi
města Hradce Králové na blahopřání městské rady
následující poděkování: „Děkuji Vašemu Vysoko
bishorodí převelice za Vaše přátelské blahopřání.
Víte, jak rád si vzpomínám na svůj pobyt v Hradci
Králové a jak mi každá vzpomínka odtud tudíž
zvláštní radost působí. Mohu jen přáti,,aby vlaste
necké obyvatelstvo Vašeho města po příznivém ukon
čení této války, o němž nelze pochybovati, ještě
v sesilené míře zkvétalo a zdaru se těšilo. Prosím,
aby Vaše Vysokoblahorodí bylo ujištěno mou upřímnou
úctou a přijalo nejlepší pozdravy. — Czibulka.“

Generálmajer šlechtic Otabal z Otten
horstu zaslal starostovi města Hradce Králové z Pla
ného k jmenování generálmajorem následující přípis:
„Vaše Vysokoblahorodí, velectěný pane purkmistře|
Velice potěšen Vaši něžnou pozormostí, vyslovuji Vám
mejsrdečnější dik za blahopřání mně přednesená a
prosím Vás velice, abyste jej nejlaskavěji tlumočit
ráčil všem těm, kteří si na mne při této příležitosti
vzpomněli. Bohužel, mé poranění na noze stále mi
Ještě nedovoluje vstoupiti va koně, a tim, že mi stále
ještě není možno v čele mé brigády za císaře a říši
bojovati, jest radost má nad povýšením mým velice
zkalena. S timže nadšením, jako poprvé, byl bych těž
dnes opět táhl do boje a byl bych rád všechno své
vědění a chtění, svou plnou sílu, svůj Šivot obětoval
pro slávu a čest Rakouska a tak splnil povinnost
svou až do posledního dechu. Než této myšlenky,
jakkoliv jest mi to těžko, musím se ještě vzdáti a
podrobiti se nevyhnutelnému a býti zde činným.
Na štěstí jest i zde dosti práce a tak mám pocit, že
v této těžké době nemusím dlíti v nečinnosti. Vy
slovuji Vám znova, vysocevážený pane purkmistře,
svůj srdečný dík a ubezpečuji Vás svou nejupřím
nější vážnosti. Znamenám se s výrazem obzvláštní
úcty Váš upřímně oddaný Otahai, gm.

Generál pěchoty pam Karel Křitek, velitel 17. armád
ního sboru, zaslaj starostovi města Hradce Králové na
blahopřejný projev k Nejvyššímu vyznamenání řádem
železné koruny L.tř. s válečnou dekorací následující pří
pis: Vysocectěný pane purkmistře! Roztomilé blahopřá
ní, které jste mi projevil jménem obyvatelstva Hradce
Králové, způsobilo mi obzvláštní radost a vyslovuji Vám
za ně nejvroucněji nejupřímnější dík. Vzpomínám si ve
lice rád na svůj pobyt v Hradci Králové, kde dík vzá
jemné dobré vůli bylo možno nejenom zdánlivé protivy
brzy překlenouti, nýbrž stvořiti a trvale udržeti v pra
vém slova smyslu srdečný poměr mezi civilním obyva
telstvem a vojskem. Račiž Vaše. Vysokoblahorodí při
jmouti výraz mé obzvláštní úcty od svého nejoddaněj
šího Křitka Oi.

U KRÁLOVEHRADECKÉ

-BANKOVNÍ JEDNOTY
v Hradci Králové - Adalbertinum

51 daněprostou
rakouskou váleč.
půjčku z roku 1915

za kurs 95-25, při čemž uvedený ústav nahra
Žuje upisovateli svoji provisi !/,*/,, takže sku

tečný upisovací kurs. obnáší K 94'75.

Skutečnávýnosnost6,

Věrul své povimmosti padli na severním bojišti pp.
dr. Kolenec, advokátní koncipient, který během války
byl za svou udatnost povýšen na nadporučíka; Rudoli
Starck, bankovní úředník a c. a k. poručík, Jaroslav
Udlínek, batkovní úředník a c. a k. kadet.

Stříbraou svatbu oslavil dne 10. t. m. majitel knihař
ského závodu a člen Mariánské družiny p. Richard Ši

máček se svou chotí, Za tou. příčinou v kapli sv. Josefa
sloužil vdp. P. Vídenský zpívanou mši sv., při níž pro
vedli studnšící krásné zpěvy. Bohoslužeb se účastalla
řada členů Marlánské družiny. Dej Bůh požehnání v le
tech dalších! .

Nové ubytování rekonvalescestů. V pondělí bylo u
místěno v novém Rudolfina .na 150 vojinů-rekonvales
centů. Počet ten brzy bude doplněn na 200.

SeznamCes ma týdemnímtrhu v Hradci Králové
dne 8. května. 1 h): vikve 30 až 33 K, hrachu 60 až 110
K. čočky 120 až 140 K, jahel 100až 110 K, krup 70 až.
112 K, brambor 9.60 K, máku 58 až 60 K. lněného so

mene 50až 60K, cibule 30 K; 1a: jetelovéhosemínka
"červeného 190 až 100 K otrub žitrých | pšeničných 32
K; 1 kg: čerstvého másla 480 až 6 K, vepřového sádla
5.20K, tvarohm60až64h,1 vejce10až13h, 1kopa
drobné zeleniny 1 až 2 K, 1 pytel mrkve 12 až 14 K.

Na týdenní obliní trs v Hradci Králové dne 8. květ
na bylo přivezeno: hl: vikve 19, brambor 160; pytlů:
cibule 3, drobné zeleniny 5; 323 kusů podsvinčat a 40
kůzlat.

Pozor ma děti! V Malšovicích v ulici vedoucí od
školy směrem ke Hrázce v úterý o půl 6. hod. večer
začala hořeti hromada suchého rošti od které chytil

chlívek a dřevěný plot poblíž obytného stavení, náleže
jícího dělníku p. Matysovi. Spojenému úsilí přispěchav
ších sousedů podařilo se zhoubný živel obmeziti na ne
patrné ty hořící objekty. Ačkoli děti byly před sirkami
varovány, zmocnHy se jich, pohrávaly st jimi, až svou
neopatrností mohly způsobiti značnou škodu, jež beztak
pro člověka, denní chléb svůj těžce sl vydělávajícího,
jest dosti citelná.

V Josefově začíná se zřízovati tábor pro I5 až 20
tisíc Rusů, kteří za posledních bojů byli zajati v zá
padní Haliči.

Vražda stařeny. U Rašína na Hořicku byla minulou
neděli nalezena mrtvola 70leté stařeny Vávrové; staře
na měla na čele dvě rány, Byla zavlečena do roští. By
lo ihned zahájeno úřední vyšetřování.

Hořice. Do zdejšího města a okresu
valo se mnoho polských uprchlíků z Uher, čímž při
rozeně ceny potravin nepoměrně stouply a to tím
více,žetito uprchlíci,majícektomudosti času a
peněz, sami vesnice obcházejí, potraviny skupují a
neobyčejné ceny nabízejí. Od té doby není v Hoři
cích vlastně žádných trhů, poněvadž po uprchlících
dělají to také někteří městští lidé, čímž venkovanům
uspořují nejen cestu do města, ale i ceny zvyšují.
Slyšíme, že pomýšlí se na radikální úřední opatření,
jež bude uvítáno s velikým povděkem. — Kolportáž
katolických listů převzal v našem městě zvoník pan
Masopust; poněvadž nezná adres dosavadních odbě
ratelů, žádá, by posavadní čtenáři aspoň pro poprvé
se sami u něho přihlásili, V našem městě odebíralo
se ročně na 50 tisíc ex. rozličných katolických listů
a byla by v zájmu dobré věci věčná škoda, kdyby
mělo nastati ochabnutí jen proto, že by tu nebylo
nikoho, kdo by se o šíření staral, jako se děje u
všech ostatních stran. Tim by mohla naše věc zde
nejen utrpěti, ale úplně za své vzit. Doufáme, že
v p. Masopustovi a jeho rodině našli jsme, čeho po
třebujeme. Jest však povinnosti každého našince,
se spolu staral, když ne o nové v těchto těžkých
dobách odběratele našich listů, aspoň o nové čtenáře,
aby listy půjčoval tak, aby, co našinec, to kolportér.
— Dp. Bóhm, jenž dlí na sev. bojišti, píše: „Prosím,
abyste mým jménem tlumočil katol. spolku dík za
zvolení mé předsedou. Nemohu zatajiti, že rozhod
nutí toto mě nepřítomného neobyčejně překvapilo,
tim více radosti způsobilo. Je mi to důkazem, že
všichni členové jsou dobrého a poctivého úmyslu a
plní chuti k práci a upřímného snažení. Srdečný po
zdrav všem“ Spolek nejen dp. za předsedu zvolil,
ále i pohlednicemi naň vzpomínal. Zdař Bůh!

Do Pardubie. Na jizlivé poznámky „Sam.
Směrů“ o pardubickém našem dopisovateli prohlášu
jeme, že žádný „dp. O. V.“ pardubickým naším

; dopisovatelem není a že tedy nemohl 30. dubna
svoji „blahodárnou činnost dopisovatelskou“ v na
šem listě zahájiti. — Jest věru podivno, nač mají
někteří lidé v nynější těžké době hodně času. Nyní
jest chvíle n jméně příhodná k metání cynických
poznámek na občany pokojné a poctivé. A jest

! charakteristické pro Jistě kruhy, že ihned vyrazí
s bičem proti jednotlivým kněžím, jakmile se nějaká
zcela taktní a spravedlivá lokálka o pardubických
poměrech v Obnově sem tam vyskytne. Ironie spo
čivá v tom, že tyto osobní útoky zvířily se vždy po
některém dopise pardubického laika, který intimních
společenských styků s pardubickým kněžstvem ne
pěstuje, ačkoli své křesťanské povinnosti plní. Upo
zorňujeme jenom, že takové zákeřnédohady a osdbní
výpady jsou zbraní dvojsečnou. Což kdyby zase náš
občasný dopisovatel si vzal za některé novinářské
lokálky časopisů jiných na mušku některou jinou,
osobu již pro pouhé podezření? Proto jenom radíme,
aby še dal poctivým a řádným lidem pokoj; teď jest
hašteření osobní nejméně na místě, zato však řádky,
které jsou psány k dobru obecnému bez postranních
snah osobních, mají býti přijaty s povděkem. Jen ná
silníci snaží se zastrašovati volnou kritiku časopiseckou
napádáním a bezdůvodným podezřívánímlidi nesúčast
něných, kteří milují poměry uklidněné.

Dolany. Uvědomělé a příkladně zbožné rolnictvo
obce Dolan u Pardubic bylo v neděli dne 9. května

svědkem nad jiné významné slavnosti, při které přední

den jarní přivábil ze širokého okolí do útulných Dolan
nesčetné poutníky, aby oslavil první pont v nůvě po

| staveném kostele, který se uprostřed obce zvedá v bě
lostném rouše a mile kyne dobrým, zbožným poutníkům.
Každý dosud vzpoměná významné slavnosti svěcení
svatyně, které před rokem vykonal J. Exc. nejdp. bi
sknp dr. Doubrava. Před slavnými boboslužbami v nó
vém kostele, kde byla účast nevklaná, promluv krás
nou, dojemnou řeč vldp. dr. Huráň, kons. sekretář, jeuž
vzpomněl přízně sv. Otce a nejdp. biskupe dra Josela
Doubravy a zásluh všech, kteří k vybudování krásného
kostela: dolanského přispěl. Zvláštěaveďi jména staro
sty Fr. Pulfovského a Váci. Bubna,kterým uděleno vy



soké církevní vyznamenání, křiž Pro. et Poa
tifice, dále jména rolnšků Vincence a Váciava Kučerů a
Václava T $, kterým udělují se zástužní diplomy,
podepsanéJ. Exc. pejdp. biskupem. Slavnostní mši sv.
sloužil c. k. gymn. profesor Adam za asistence přečet

ného duchovenstva. Krásné zpěvy řídil p. říd. učitet
Jos. Volšček ze Ždánic. Úchvatná sóla zpívala dceruška
p. V; Bubna síť, Liduška. Po mši sv. vzpomenuto v
modlitbách vroucích diků sv. Otci, J. Exc. nejdp. bisku
pu a stařičkému, vroucně milovanému císaři Františku
Josefovi I. s přáním, aby ho všemohoucí Bóh sílil v
těžkých bojích a dovedl k toužebně čekanému vítězství.
— Slavnosti účastnit se z hostí vdpp. dr. Josef Huráň,
c. k. prof. Adam, c. k. prof. Vodrážka, c. k. polní kurát
Černý, farář Aug. Novák z Dobřenic, který | zapůjčil
krásná starobylá památná roucha bohoslužebná, J. Pa
louš, farář ze Ždánic, jehož všestrannou pečlivostí slav
nost se tak skvěle vydařila, Jos. Krajíček, farář z Vo
sie, Fr. Dostál, katecheta z Hradce Králové, říd. učitel
Zima, říd. učitel Vojáček, architekt Dvořák, Fr. Jeřábek
z Rohoznice, Bedř. Tuček z Bezděkova, Arnošt Pluhov
ský z Dolan, velitelé hasičů z Dolan, Ždánic, Vosic se
svými sbory. Krásné malé družičky uvedla snaživá u
čitelka slč. Josefa Kučerová a mm. j. v. Slavnost ukon
čena odpoledne sv. požehnáním a slavnostním průvodem
ke staré kapličce sv. Floriána před školou. — Vysoká
vyznamenání církevní budou vždy mílou upomínkou pro
celý život vyznamenaným dobrým katol. rolníkům. ce
lému rodu budoucích jasným příkladem, že bohumilé
snahy dojdou odplaty a zároveň požehnáním všem, kteří
ve šlépějích svých předků v budoucnosti kráčeti budou.
Vyznaneja' zůst2rnu vždy chloubou obce a zlatým pí
smem zapsáni budcu ve zbožných srdcích občanů, kte
rým bylo popřáno těšiti se ze stánku Hospodina svého,
o jehož vybudování se přičínili.

dne 9. května velkolepě se vydařila. Dobrých 2000 vě

řicích se súčastněto. kolik vůbec do poutního kostela
a ke studni Mariánské vejíti se může. Ranní bohoslužby
konal vkip. děkan z Hostinné Adolf Seidel; velké služby
Boží Msgre Fr. Tschertner, arciděkan z Trutnova, kte
rý sám také slavnostní kázání přednesl a odpolední po
božnosti s průvodem «nilostného obrazu k Mariánské
studni vykonal, Z okolí se dostavila hojná procesí, pro

řovic, Starkova. — O svatodušních svátcích velké shro
máždění terciářů se všemi pobožnostmi bude říditi bý
valý misionář ze severní Ameriky P. Fr. Polívka; tě
šíme se na kázání a promluvy tohoto zkušeného muže.

Duchovní správa poutního kostela obstarala samostatné
brožury dějepisně-náboženské o M. Svatoňovicích a
velké obrazy Matky Boží Svatoňovické.

- Dolni Kralovice. (Gen, visitace.) Čtrnáct let uplynulo
od té doby, kdy vPánu. zesnulý nejďp. biskup Edward
Jan Nep. Brynych udflel na naší farní osadě svátost sv.
biřmování. Bylo to 27. dubna 1901. A právě den 27.
dubna roku letošního byl též určen J. Exc. nejdp. bisku
pem dr. Jos. Doubravou k tomu. aby vykonána byla
zde generální visítace a udíleno sv. biřmování. Město
naše připravilo se pečlivě na příjezd svého vrchního pa
stýře, jenž ústanoven byl na den 2. dubna o půl 6. hod.
večer. U slavnostní brány zaujalo místo duchovenstvo,
zástupce patrona, c. k. úřednictvo, zástupcové obcí, u
čitelstva, spoťků a škotní dítky. O půl 6. hod. přijel nejd.
arcipastýř. U brány zastavil povoz, načež následovalo
uvítání místního duchovního správce, zástupce vdp. vi
káře, mládeže ško) místních i venkovských, p. ředitele
měšť. školy Ant. Eichlera, p. patr. komisaře, vrch. les
mistra K. Wagnera, p. starosty D. Locke a starostů ob
ci přifařených, p. rady zem. soudu K. Zahrádky Jakožto
zástupce místního státného úfednictva, p. velitele sboru
hasičského a p. zástupce isřaetské náboženské obce.
Poté rozvimi se dlouhý průvod ke chrámu Páně, do ně
hož vkročil nejd. arcipastýř za krásného zpěvu »Ecce,
sacerdos magnus«. Po poklonění Nejsvětějšímu vykoná
ny předepsané modlitby, nejdp. biskup udělit slavné pon
tifikální požehnání, načež promluvil řeč, v níž děkoval
za uvítání, jehož. se mu dostalo a slíbil, že v modlitbách
svých a voběti nejsvětější pamětliv bude zvláště těch,
kteřídaleko od nás za svojí povinnostína poli válečném
meškají. — Ráno dne 27. dubna za krásné pohody udí
leno. bylo sv. biřmováné všem dospělým a dítkám škol
venkovských. Toho dne bylo biřmovanců 903. Po sv.
biřmování kanata se náboženská zkouška dítek, které
přítomní byli kromě osobností súčastnivších se uvítání
též slovutný pan c. k. okr. hejtman K. Šprongi a p. c. k.
okr. škol, inspektor V. Svoboda. Milo bylo pohleděti,
jak Jeho Exc. s láskou skláněl se i k těm nejmenším a

nejprostšim dítkám a jak žádné z nich, byť neodpovědě
lo úplně správně, nenechal zahanbiti. — Druhý den slou

Z76 dítkám škot zdejších, načež v průvodu duchoven
stva ubíral se do školní budovy k náboženské zkoušce.
Ditky již poznaly dobře svého otcovského přítele a pro
to připravily mu ve škole uvítání skutečně velkolepé a
1 svými odpověďmi dokazovaly, že z příchodu arci
pastýře mají velikou radost. — Slavné bylo uvítání nejd.
vrchního pastýře v městě našem, byla velká radost z
jeho pobytu v něm a proto tím tklivější bylo rozlouče
ní, k němuž zvolen předvečer. prvního května při májo
vé pobožnosti. Ačkoliv závěrečná pobožnost stanovena
byla na 6. hodinu večerní, plnil se již od 4. hodiny chrám
Páně úšiícím jdem. V 6 hodin za veliké účasti věřících
vykonšků', samým nějdp. biskupem májová pobožnost,
po ně Gák:;závěrečné modlitby, načež místní dechovní
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do nedělé Z. května a v týž denčasně ránooditědět na
své apoštolské cestě dále, aby v nynějších těžkých do
bách nesl útěchu, požehnání a milost Kristovu do srdcí
bolem sklíčených. Kéž Bůh Jeho Exc. dopřeje zdraví,
aby alespoň ještě jednou mohl zavítatí do nejvzdáleněj
šího cípu své diecése a přesvědčiti se, že zanechal zde
opravdu dojem ten nejlepší a že získal si svým milým
zjevem a jednán.m lásku a přízeň nejtrvalejší!

Periol Den 15. dubna bude pro naši farnost vždy
památný. Too dne zavítala do farnosti naší Jeho Exc.
náš nejdp. biskup dr. Josef Doubrava, aby kenai gene
rální visitaci a udílel svátost sv. biřmování. Ačkoliv
doba je tak vážná, přece uvítání bylo krásné a důstojné,
poněvadž se ho sůčastnili bez rozdílu všickni vážní či
nitelé osady. Již Slavošov. -kteroužto obcí projížděl
nejdp. biskup, byl ozdoben prapory, v kostele vyzvá
něno a střelba z hmoždířů oznamovala, že osadou jede
osoba nade vše milovaná. V Pertolticích, u brány ná
kladem obce postavené, uvítaj Jeho Exc. místní fárář
vldp. Maxmilian Smrčka s četnými jinými duchovními,
pan patronátní komisař, vrchní lesmistr Vágner ze Še
bořic, všichni páni obecní starostové farnosti s obecní
mí zastupitelstvy, majíce v čele p. starostu Fr. Škramov
ského, p. zemský poslanec Prášek, státkář z Vlastějo
vic, všecky sbory hasičské z Pertoltice, Kounic, Slavošo
va a z Vlastějovíc, páni fidící se sbory učitelskými a
školní mládeží všech škol, jakož i množství osadníků z

celé farnosti. Úménem mládeže školní krásně vítala JehoExc. družička Jiřina Richtrova, dcera obchodníka z
Pertoltic, a podala mu pěknou kytici. Pak ubíral se nejdp.
arcipastýř osadou hojně prapory v národních a papež
ských barvách vyzdobenou do farní budovy, vešel do
chrámu Páně, jehož starobylá věž se mu velice líbila.
Po mši sv. a modlitbách za osadníky promluvil nejdp.
biskup krásně k farníkůny těšit pohnutlivě, povzbuzoval,
aby ve smutných dobách nynějších po příkladu učed
níků do Emauz jdoucích volall k Pánu Ježíši: »Pane,
zůstaň s námi. neb se připozdívá! Poté udíleno bylo sv.
biřmování. Ač farnost čítá 1950 katolíků, z nichž přes
200 mužů dlí na poli válečném, přece přijalo svátost sv.
biřmování 537 katolíků (o 157 více než před 14 lety).
Pak byla zkouška ze sv. náboženství škol přespolních v
kostele. Před zkouškou oslovila Jeho Exc. žákyně z Vla
stějovic Marie Sýsova a podala kytici, kterou sama
připravila. Ditky školy pertoltické měly zkoušku ve
škole. Na prahu školní budovy, příslušně vzhledem k
vzácné návštěvě ozdobené, uvítal jménem sboru učitel

ského ©vznešeného hosta p. řídící Bedřich Kopecký a
jménem školné mládeže krásně promluvila žákyně Joh.
Jaklova a žákyně Pavlína Březinova podala krásnou
kytici. Jak v kostele tak ve škole wšecky dítky velmí
treíně odpovtdaly, takže se jim dostalo zasloužené po
chvaly. Po zkoušce poděkoval žák Jan Škramovský a

odpol. zase se naplnil chrám Páně osadníky, kteří Se
přišli rozloučiti s milovaným svým vrchním pastýřem.
U oltáře nejd. vrchnímu pastýři poděkoval místní farář
za všecky ty milosti, které Bůh prostřednictvím Jeho
Excelence osadě uděliti ráčil. a prosil, aby nejdp. biskup
ještě naposled uděliti ráčH sv. požehnání farnosti. Nejdp.
biskůp pak ještě promluvil k osadníkům, udělil sv. po
žehnání a tklivě se rozloučil. Odejel nejdp. biskup, aby

zase jinde konal své apoštolské poslání, ale v srdce 0
sadníků zapsal se nezapomenutelně pro celý jejich život.
Dlouho a dlouho všichni vzpomínatř budou na ten krás

ný den, ma den tolika milostí. Všichni slibují, že se bu

dlouhá léta posiloval, zachoval ve zdřaví a síle celé jej
milující diecési, .

Světtá u. Sáz. (Generální visitace.) Dne 24.—26.
dubna byly dny radosti pro Světlou a celé | rozsáhlé
okolí, neboť zavítal do-starobylého města našeho Jeho
Exc. nejdp. biskup dr. Josef Doubrava, aby udflel sv.
biřmování. Už při vjezdu do zdejší kolatury ve zbožné
vesničce Kunemili čekali na Jeho Exc. obyvatelé její se

cou v čele, aby podali důkaz své úcty. Z domů vlály
prapory a u slavobrány přivítali žák a Žákyně tamní
školy slovy dojemnýrné svého arcipastýře. Pak jel po
voz za hlaholu zvonů do Světlé, která celá ozdobena
byla prapory. J. Exc. přistoupiv ke slavobráně, přivítán
byl za mládež dvěma žáky II. třídy obecné školy ze
Světlé. kteří po proslovu podall mu nádhernou kytici.
Na uvítání pana rabína hebrejsky pronesené J. Exc.
vlídně poděkoval. Poté přivítal Jeho Exc. slovutný pam
patron Richard Morawetz, p. starosta V. Červenka jmé
nem všech obcí, za místní sbor dobrov. hasičů vítat p.
V. Fiala, po něm velectění pánové četnické stanice a
konečně vldp. děkan pronesl přivítací řeč jménem svých
osadníků, kteří, jakmile uslyšeli hlas zvonů“ oznamují
cích příjezd Jeho Exc., přispěchali z okolí. Ve své řečt
vítal příjezd J. Exc. do města, kde chodil sv. Prokop,
do města zasvěceného patronu země české — sv. Vá

na děkanství a za malou chvíli nato zpět do kostela,
kdež udělil vrchnopastýřské požehnání a po obvyklých
modlitbách za zemřelé promtuvil k lidu, proč jako apo
štol mezi lid sobě svěřený přichází. Nato uděleno po
žehnání Velebnou svátostí a průvod ubíral se z kostela,
jehož hlavní oltář velmi se zamlouval. — Vneděl ráno
nebe rozjasnilo svou tvář, kterou skoro po celou dobu
generální visitace po zdejším vikariátě mračny zakrý
valo. Ze všech stran hrauly se zástupy Ike do kostela,

kdyzačala oběť mše sv., byl ko
promlavítarcipestýřk lidu, jejž

se jemně dnešních těžkých dob a radostného jednou
shledání se svými drahými a milými, „nezůstalo jedno
oko .bez slz. J, Exc. vepsal se nesmazatelně do srdcí
všech posluchačů. Po krátkém oddechu vrátil se zpět
do chrámu Páně, aby rozdílel dary Ducha sv. bířmo
vancům. V neděli přistoupilo ke sv. biřmování 912 osob.
Po skončeném biřmování byla zkouška ze sv. nábožen
ství, kterou poctil též svou velice milou účasti slovut
ný pan c. k. okresní hejtman Karel Šprong) z Ledče.
Po zkoušce dopolední slavnost o 1. hod. se skonělla.
Na počest J. Exc. vystrojil sám slovutný pan patron
oběd na svém zámku. Při obědě pan patron pronesl nad
šená slova k chvále nejdp. arcipastýře. V 5 hodin ko
náno křesť. cvičení, pak litanie a sv. požehnání a prů
vod ubíral se opět do děkanství. V pondělí o pů) 8.

hod. shromáždilo se žactvo zdejších škol, aby znovu
uvítalo svého pana visitátora a aby z rukou jeho i ono
přijalo veliké dary Ducha sv. Pří mši sv. krásně zapěly
děti mešní píseň dvojhlasně. Ke sv. biřmování přistou
pilo 343 školních děti. Pak odebral se J. Exc. v průvodw
kněží do místních škol velmi krásně a vkusně vyzdobe
ných; na prahu jejich uvítán byl pp. řediteli a sborem
učitelským. Kolem 3. hod. odp. shromáždilo se opět žac
tvo, aby se rozloučilo s tím, k němuž za tak krátkou
dobu přílnulo celým srdcem. Po krátkých modlitbách v
kostele — napiněném všude lidem — rozloučily se za
školní mládež dvě dívky z měšťanské školy, podavše J.
Exc. opět kytici, pak rozloučil se dojemně zdejší vkdp.
děkan jménem svých osadníků a na konec vkdp. vikář
Karel Vimr jménem kněží vikariátu, jichž celkem přes
velmi špatné železniční spojení sešlo se 7. Vadp. vikář
děkoval J. Exc. za všecko, co pro vikariát učinil. zvlá
ště při tak špatném počasí a neúplném zdraví a přál
mu zdraví a zdaru k další namáhavé, apoštolské cestě.

Na slova jeho odpověděl nejdp. biskup velmi případ
ně: »Pro milého — nic těžkého!l« Z lásky k Božskému
Spasiteli a z lásky k ovečkám sobě svěřeným chce ja
koukolív oběť přinésti. A lid dovedl také tu oběť oce
niti a wznati.Slzy za řeči J. Exc.v zracích se třpytící
byly dostatečným toho důkazem. Dav všem přítomným
své apoštolské požehnání a vřele a srdečně s přítomným
vikariátním kněžstvem se rozloučiv. odejet J. Exc. auto
mobilem do Dol. Královic. — Dvě přání zdejšho Hdu
doprovázejí nejd. arcipastýře na další cestě. První, aby
ta láska. ta milost ten pokoj, který do zdejší farnosti
zanesí, zapustily co nejhlubší kořeny a přinesly hojného
užitku, a druhé přání, aby aspoň jednou ještě moh! uvi
dětí zdejší lid milou a laskavou tvář svého arcipastýře.
Dejž tak Bůh!

Čáslav. Řadu pozoruhodních výnosů
vydalo vposlední době c. k. okr. hejtmanství v Čáslavi.
Budou jistě přívítány občanstvem s plným pochopením,
zvláště když mnohé týkají se palčivé stránky zásobo
vání města a hájení stávajících životních potřeb v ob
vodu politického okresu čáslavského. Bude nyní na po
volaných orgánech obecních správ, eby výnosy tyto
rázně byly prováděny a tak učiněna přítrž machinacím
různých po venkově se potulujících překupníků, kteří
přeplácejíce životní potřeby, vedous nimi nekalý ob
chod. Zvláště úřadů docházejí stížnosti na jistou část

vystěhovalců, které bude třeba náležité pozornosti pod
robiti. Že i občanstvo musí jíti úřadům na ruku, jest sa
mozřejmo a netřeba to ještě zvláště zdůrazňovati. —
Drahotavtrhu počínáse jeviti čím dále tím pováž
livěji. V neděli placeno na př. za čtvrt kg másla 1.30 K,
za vajíčko 12—13 h, za párek maličkých kuřat 6 K, za
prokrmenňou husu 30 K. Co se týče posledních pochoutek,

nemůže nikdo ničeho namítati, - neboť kdo chce mis
nou pečínku, ať ji také zaplati. Hůře je však s tak nut
nou potřebou, jako jest máslo a vejce. Prodávající ven

kovanky namítaly, že jest-jak másla tak vajec nedosta
tek a že oboje zpeněží stejně i doma. neboť prý nestačí

si překupníci podávati dvéře. A věříme tomu, neboť sa
mi jsme spatřili, jak před známým výčepem :kořalky
v Jenfkovské ulici skládán byl plný vozík vajec, Že by
tato na Čáskavsku zakoupená vejce dostala se také zase
do rukou čáslavského obyvatelstva, jest vyloučeno. A
nejinak je to č s máslem. Policejní úřad veřejnou vyhláš
kou zapovídá nyní naprosto zakupovati na trh přinesené
potraviny překupníkům kterékoliv kategorie dříve, než
obecenstvo nákupy sobě opatří, zároveň zakazuje pak
zakupovati zásoby pro jiného a každé přehnané zvyšo
vání cen nařizuje stíhati dle zákona. Rozbodnutí toto
třeba vítati s potěšením tím větším, s čím větší energií
bude prováděno. — Koncert pořádaný poddůstojníky
zdejší posádky v sobotu 1. května vydařil se v každém
ohledu skvěle. Jak účinkující s plně zaslouženou po
chvalou tak pořadatelé mohou býti spokojení se zdár
ným finančním výsledkem. Obnášíť čistý výnos 1316 K
61h. Fondu pro vojíny ve válce osleplé, pro nějž kon
cert byl pořádán, dostalo se tím značného daru. Kéž by
nebyl z našeho města posledním! Pořadatelé pokládají
za čestnou povimnost vzdáti veřejné díky všem, kdož
jakýmkoliv způsobem ke zdaru koncertu 'přispěli. —
Záložna občanská vykonalavýroční valnou hro
madu v neděli 2. května ža účastenství členstva Pocho
pitelně ménšího než léta minulá. Také průběh byl protí
dřívějším valným hromadám daleko klidnější, zajisté jen

*.prospěchu tohoto starého a váženého ústavu. Ročenka
uvádí přebytek 34.457 K 12 h. Podle usnesení vatné hro
mady rozdělen byl percgntuelně reservnímu fondu, fondu
pro ztráty hypoteční, směnečné, př) nemovitostech a
pro kursovní diference. Dobročinným a vzdělavacím (



Do dozorčí rady zvolení byli pp. Novák Lad., městský
ruda, Masil Ant., Malý A., tesařský mistr, Šťovíček Jos.,
mai. domu, Seidl Rud, statkář a Votruba Rud, maj. zá
vodu pekařského. Za revisora zvolen byt p. Drdek, měst.
oficiál. — Více přísnosti bylo by třeba věnovati
mládeži. která zvolila si v plné kráse rozvíjející se
městské sady ve Vodrantech za kolbiště svých bitek
a zápasů. Nejen že proháněním se v křovinách láme
stromoví, ale plaší také zbytečně zpěvné ptactvo, kte
ré počalo u nás'v posledních letech hnízditi. Je pravda,
že hlídač sadů stíhá křiklouny, ale také se poznalo, že
při dopadení vinniíka byl by účinlivější výprask nežli
sebe prudší slovo nebo pohrůžka. Také pohazování pa
pírů mastných a nemastných v některých končinách
sadů bylo by záhodno přetrhnouti. Myshlme, že obecen
stvo samo je také povinno starati se trochu o zachová
ní krásy městských sadů, jimiž dostalo se našemu mě
stu skutečné ozdoby, rok od roku stoupaficí.

K dotazám z řad duchovenstva okresu čáslavského
stran výsledku prohlídky domobranců duchovních z r.
1873—1877narozených odpovídáme, že při této prohlíd
ce uznání byli za způsobilé pp. Eduard Wagner, farář
v Lučicích a Jan Roháček, administrátor ve Skuhrově.
oba v okresu'haberském bydlicí,

Posázaví. J. V. nejjasnější panovník náš vyslovil na
počátku této doby válečné přání, aby vzhledem k váž
ným chvílím zavládl ve veškerém životě občanském
mír. Přání vznešeného mocnáře má býti a jest také za
jisté všem opravdovým patriotům zákonem. Jestli kdo,
pak jistě duchovenstvo katolické zůstává tomuto zákonu
plně věrno. Tim bolestněji musí se ho však dotýkatl,

* že při vší této sobě přísně ukládané reservě nezůstává
ušetřeno ať hlasitých ať ztajených výpadů a sotis, v ji
sté části tisku pronášených. Pokud se jedná nebo jed
nalo o útok proti ojedinětým duchovním ze řad kléru ku
rátního, bylo snad lépe tuto činnost ignorovati. Když
ušak se podněká výpad proti arcipastýři diecése, vydá
vajícímu se na povimnost, biskupským úřadem mu ulo
ženou, bylo by mlčení proviněním, neboť mohlo by se
zdáti, že děje se to za souhlasu či smaď i za přímého
účastenství samého duchovenstva a věrného katolické
ho lidu. A to tím spíše, poněvadž při výpadu učíhěném
na počátku visitační cesty J. Exc. nejdp. biskupa králo
véhradeckého v čáslavském týdenníku »Pravdě« někte
ří krátkozract čtenáři dle došlých nás informací proná
šeli myšlenky tomů podobné. Protestujeme proti obsahu

-j tónu onoho článku, který měl občanstvo katolické
proti J. Excelenci, ač opatrnicky bylo jak jméno tak
místo zamlčeno, popuditi a jeho pastýřskou práci zne
snadniti. Protestujeme proti tomu tím rázněji, že nepře
stáváme býti svědky toho, jak právě katolický id v této
době přítomnost svého arcipastýře mezi sebou oceňuje,
jak šťasten jest, že z jeho úst může styšeti slova posily
a útěchy a jak vděčen jest, že stísněným duším dostává
se povznesení a pravého pochopení. Litujeme redakci
onoho listu i inspirátora onoho článku, naskrz bezdů
vodného a nicotného, že ničím jiným nedovedou sloužiti
našemu kraji než útočením na náboženské výkony ka
tolického lidu. :

KONEJTE VŠUDE SBÍRKY

pro osleplé a raněné vojíny, invalidy, sirotky a neza
městnané katolické dělnictvo.

Zemský svaz katol. Orla v Hradci Králové.

Zemřeli dramatický umělec Josef Šmaha a malíř
Jar. Věšín.

Poslední vůli nedělejte bez odkazu ubohým nevido
mím dívkámv Útulněslepýchdívek Praha- Kampa;
ty se za vás. šlechetní dobrodinci, aspoň upřímně po
modlí. | za každý dárek vděčně vzpomínají. Adm. t |.

. dárky uveřejní.
Jak se zdražuje. Ve schůzi obecního zastupitelstva

na Král. Vinohradech dne 5. t. m. tázal se p. Zeithami
po příčinách toho, proč obec vinohradská zadala peče
n! obecního chleba do obce jiné. Jako živnostník nerad
vidí takový úkaz. Pan starosta Bureš podal překvapují
cí objasnění. Pravil, že ihned po vypuknůtí války apro
visační komise přibrala do svého středu jako odborníka
pekaře p. Vilimovského, jemuž zadala nato pečení chle
ba pro obecní humanní ústavy. Bylo ujednáno, že p. V.
bude péci chléb v šiškách a za 100 kg spečené mouky
že dostane 10 K. Pan V.nejbližší dny nato začal péci
chléb v „bochnících, uvýgjěje, že prý ústavy si přejí,
aby jim takový chléb byl dodáván. To však nebylo
pravdou. Chléb v šiškách, jak známo, je chutnější, jež
to je propečenější, ale váží méně. Aprovisační komise
zamýšlela poté zadati pečení obecního ohleba 30 míst
ním pekařům, vždy 10 po řadě. | Žádaha, aby 100 kg
chlebové mouky sestávalo z rovného dílu mouky žit

né a ječné, chléb měl míti vábu 135 až 140 dkg. Cena.
žádaná místními pekaři, byla však příliš vysoká. Ko
míse si tedy vyžádala oferty od jísté pražské pekárny

dala za chléb 7 K 75 h, p. Hlasivec 7 K 50 h. Nato jed
náne opětně s p. Vilímovským, jenž žádal za pečení 8 K
75 h. Komise nabklla mu 8 K, aby pečení moblo býtt
zadáno místním živnostníkům Pan V. vyžádal si lhůtu

na rozmyšlenou a čída! potom za pečení 10 K! Pan
starosta ma domlosval, aby cenu 8 K přijal. Pan V.
problási však jménem místního pekařského sdružení,
že vinohradětí pekaři levněji než za 10 K péci nebudou

a navrhoval, aby chléb byl o 4 hal. zdražen, takže pe
kaři na žádaný peníz přijdou. Aprovisační komise ode

budem, dejte si to panu Hlasivcí, ať sl to peče!l« Komise
tedy tak učinila. Místní pekaři mimo to nechtěli vůbec
smlouvou komisi se zavázati, kdežto pan Hlasivec ne
Jen smlouvu podepsal, ale | 1000 K kauce složil. Po
zdvižením rukou byl. Jednání aprovisační —komise
schváleno.

Život mlilardářů, »Nár. L.« píší: Před několika dny
zvěděli jste z cizích novin o prostém životě miltardářky
Hety Oreenové, pracující neúnavně od časného rána
přes pokročilý svůj věk a spokojující se bytem o jednom
pokoji, zařizeném zcela studentsky. Teď opět americké
listy píší o smrti choti millardáře Rockefellera, jednoho
z nejbohatších mužů světa. Také život této bohaté ženy
velice se lišil od našich představ o životě milionářů.
Pani Rockefellerová, jíž bylo nyní 75 let. provdala se za
Rockefellera r. 1864. Velice zřídka vystupovala na ve

co počít s penězi, jako tofnu bylo u pí Rockefellerové,
Tak skromna jako byla ve svém vystupování, byla ta
ké ve všech svých nárocích na život. Bála se veřejnosti.
vyhýba'a se společnostem a hlůčným slavnostem; nikdy
nepoužila sociálního postavení, jež jí příslušelo jako choti
jednoho z nejbohatších mužů na světě. Veškeren její ži

nách cítila se volnou a tu zcela se pohružovala do sta

rostí o svého chotě a o své čtyři děti. Proto ji také vi
dělo málo z toho více než tuctu paláců a velkostatků,
jichž vládkyní byla. Bydlela téměř stále v Clevelan
dě; jen tady se citila doma a byla-li nucena odebrati se
do některé jiné své residence, měla stále nepříjemný
pocit, že je u někoho návštěvou, že je v cizině. Nejšťast
nější byla, měla-li celou rodinu kolem sebe a nikdo ji
nemohl rušit v obcování se svými drahými. Tak jako sa
ma byla velice skromna a nerada vydávala pro sebe pe
níze, tak neměla také peněz pro jiné. Ne snad, že by
byla bývata lakomá, nýbrž proto, že se vůbec nestarala
o peníze a předpokládala, že peníze jsou pro ostatní
právě tak vedlejší věcí, jako pro ni. Ráda vyprávěla, že
se 50 let nedala fotografovati a tato nechuť k fotogra
fování byla jen známkou plachosti, která byla hlavném
rysem její povahy. Vždy prohlašovala, že místo ženy je
v Její domácnosti a nikde jinde a dle této zásady také
jednala. Tak znalo ji jen málo lidí. Rozumí se, že míjela
všecka divadla; také na vymoženosti moderní techni
ky nemohla sř zvyknouti. Byla nepřítelkyní telefonu a
nikdy nejela v autu. Zato však velice ráda jezdila na
procházku v kočáře. Mrs. Rockefellerová byla horlé
vou členkou baptistické obce v Clevelandě.

Gbjednáme Dám
všeckypotřebné knihy a časopisy. Není třeba
objednávati jinde, obsloužíme Vás též vzorně.

Družstevní knihkupectví a nakladalelství
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Ledovce v Alpách vzrůstaji? V letech 1912až
1913 a 1913 až 1914 bylo zaznamenáno na švýcar
ských velehorách ohromné množství srážek, které
v měřítku tak značném již dávno nebyly pozoro
vány. Dle záznamů výškových stanic možno nade
vši pochybnost předpokládati, že nejvýše položená
úbočí hor ve středních a západních Alpách byla
napojena ročním množstvím srážek, rovnajícím
se nejméně 3000 mm. Toto ohromné množství sou
časně s úbytkem záření, které v letech deštivých
se dcstavuje, má veliký význam pro tvoření se
ledovců. Dle výzkumů švýcarské komise pro po
zorování ledovců možno počítati, že ze všech srá
žek. které na výšinách oblasti švýcarských hor
ve způsobě sněhu spadly, pcuze čtyři pětiny se
roztály. Zejména pozorování ledovce na horním
toku řeky Rhony dávají přesné výsledky a v po
sledním roce ze 2700 mm srážek, které zde byly
naměřeny, roztálo pouze 2160 mm. Tomu odpo
vídající vrstva čerstvě napadlého sněhu, při speci
fické váze 0.085, činila by na 25.5 m, kdežto vrstva
ledu, při specifické váze 0.63 v tomže množství,
dosáhla by výše 3.4 m. Výška tato jest tak znač
ná, že sluneční záření, teplota vzduchu, srážky ve
způsobu deště, výpary a ještě jiní činitelé, kteří
tání ledu způsobují, nejsou s to, během krátkého
horského léta vrstvu tuto roztáti. Z toho možno
seznati, že na výše položených úbočích hor byly
ve jmenovaných letech nejpříznivější podmínky ke
vzrůstu ledovců, což také skutečně v posledních
dvou letech bylo pozorováno. Při zaměření šesti
příčních profilů na Rhonském ledovci v letech 1913
až 1914, byl zjištěn značný vzrůst ledu od roku
1912.. Tomu také odpovídá značná pohyblivost
této obrovské masy ledu. takže návrat periody,
ve které vzrůst ledu jest pozorován, jést nepo
chybný. Dosud se zmenšující ledový výběžek
Rhonského ledovce v posledních letech | místo
zmenšení vykazuje zvětšení. Budou-li ledovce
vzrůstati i nadále. nelze dnes ještě s určitostí říci.

Všelicos. Ministerstvo vnitra v dohodě
a ministerstvem železnic vyhradilo sobě. že do
Dol. Rakous není již dovoleno uprchlíkům při
jíždět. Také Brno, Praha a Št. Hradec jsou pro
uprchlíky uzavřeny. — Horníkům v revíru o
stravsko-karvínském byl příznán drahotní pří

davek 7 aš 12*/,ní k denní mzdě. — Jednot
livé ocelářské epoleónosti americké vyřizují mi
konové objednávky válečného materiálu pro
trojdohodu a daří se jim znamenitě. Tak spo
lednost, Crucible Steel Company válečnými za
kázkami zvýšila čistý zisk ze40 znilionů dolarů
v prosinci na 250 milionů v březnu. Bez Ame

riky byla by trojdohoda dávno v koncích. —Prino Ruprechtbavorský těší ee z toho, že ny

zdravé a že dává zmizeti všemu chorobnému a
nepřirozenému v německém umění a ve vzdě
lanosti. — Počet školních dítek zvýšil se « le
tošním školním roce proti r. 1913—14 pouze o
880 v celém království Českém. — Ježto v o
běbu jsoucí niklové peníze nedostačují, roz
hodla se vláda rakouská po dohodě s vládou
uherskou raziti a vydávati mince o 10 hal,
pv případě také 20 hal. z nového stříbra (směsi
2 50 procent mědi, 40 procent zinku a 10 pro
cent niklu). Vydávání těchto minocfzapočalo 10.
května a bude se v něm pokračovati až do do
»ažení maximálního obnosu 20 milionů korun,
"šem pokud toho budou vyžadovati poměry
obchodní. Mince ty jsou velikostí a váhou zcela
rovny niklovým mincím a liší se od těchto jen
barvou kovu a ražbou na rubu. —

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné „školy
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek v Chrudimi.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. »Český slovník boho

vědný«. Pořádají dři J. Tumpach a A. Podlaha. Sešit
31. vykládá slova: Břemena patronátní až Brumoy. —
»Ludmily« roč. 17., sv. 1.—3.: Trnová koruna. Napsal
Václav Beneš-Třebízský. Na »Ludmilu«, která obsahuje
nejméně 1000 stran, předplácí se na celý rok 2,50 K. —
»Zábavy večerní«, roč. 36., sv. 1.: Podnik. Z frančtiny
přeložil B. Kyselý. Na »Zábavy večerní«, ročně 5—6
svazků, předplácí se 4 K. — »Ve válce v Rusku a v
Hatiči« Úryvky ze světové války napsal Jan Haličský.
S ilustracemi. Cena 1.50 K. — »Vzdělavací knihovny ka
tolické« sv. 62.: Theosofická společnost a její učení.
Napsal dr. Jos. Čihák. Cena 1.50 K. — »Rajská zahrád
ka«, časopis pro školní mládež. Roč. 24., čís. 8, Ročně
10 čísel za 1.60 K. Řídí V. 'Špaček. — »Poklad věřících«.
Lidový list k uctění Nejsv. Svátosti. Řídí P. M. Švec.
Ročně 12 čísel za 1.50 K.

Z nakladatelství Benediktinské kaihtiskárny vBrmě.
»Hlídka«. Vědecká revue. Řídí dr. P. Vychodil. Roč. 32.,
čís. 4. Roční předplatné 10 K. — »Perly posvátného řeč
nictví«. Dle Bed. Geisslera podává V. Oliva. Sv.9.,seš.
1.. cena 2.30 K. — »Slovo Boží na neděle a svátky«, III.
dil, doba svatodušní. Podává Fr. Janovský? Cena 2.50.K.

Nákladem R. Prombergra v Olomouci. »Kazatel«.
Homilitický čtvrtletník. Pořádá Fr. Jirásko. Roč. 22.,
čís. 2. Předplatné na rok 7 K. Obsah: Řeči duchovní ne
dělní a sváteční, řečí příležitostné. — »Sborník příruček«,
sv. 21.: Německé písemnictví od dob nejstarších až po
naše časy. Napsali dr. J. Ježek a dr. A. Kašík. Cena
3.20 K. — »Úředničtí sirotkové«. Obrázky ze starých
časů. Napsala Vlasta Pittnerová. Cena 2.50 K.

JOS. ROUS,
. . závod řez

Brak pozlacovačskýa
oltářnictví

— VŽAMBERKUZ
doporučuje svůj odborný závod
pro kostelní práce.

E

Renovovánístarých apamátných
oltářů, soch, kazatelen, křížových
cest atd. provádí se s největší
pečlivostí za ceny mírné. ===

Nové oltažel kazatelny, křížové
cesty a veškeré kostelní zařízení
v každém sloha a v nejčistším
provedení.

Rozpočty a informační cesty
sdarma Abez ZÁVAsku.===

První ceny na všech obeslaných
výstavách. =

.—



peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo

„žení do dnevybránídle dohodya dle doby
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho druhu

za mírných podmínek. Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

LAZNE
V MALÝCH SVATOŇOVICICH

OD I. KVĚTNA OTEVŘENY.

JM
Denně jsou připraveny koupele, i teplé,
z vodypřitékající z Mariánskéstudnice.

Koupelny jsou účelny a Čisty.
eny každému mírné.

areoná

kostelní
v odbor. pro

DŘNA1 2,
Fr. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

v Přebochovicích u Hradce
Hrálové.

Cenmky arompoč+yna požádánízdarma.

které povolání do řádu mají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek aneb miesii věnovati se chtějí, nechť
ee obrátí s dotazem stran přijmutí na představenou

kláštera B. S. P. Krupka(a Teplic).

6.. Za 1800. | Zal.1860.
. Karel Zavadil,

nást.

3 AntoninZavadil,
. nejstarš uměleckýzávod pasířský.

Veleďůstoj. duchovenstvu a al.
patronátním úřadům doporučuje

se ku provedení veškerých —

nádob kostelních,
kovů v každém slohu, od

-nejjednoduššího do nejbohatšího
provedení dle liturg. předpisů.
Jen učnmípráce uměl.cké
cemy. Veškeré opravy a znovu

zřisení provádí se co nejpečlivěji a se zárukou.

Ceny vejmimírné. Mnoho dopo
a uznání po ruce.
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tež lisované ovaly
v bezvadné úpravě a jakosti
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Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dope
raěltt veškeré kostelní nádoby s
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,
svícny, lampy,kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před

měty opravuje v původníintenci av ohni zlatí a střibří nebo proti do
platku za nové vyměňuje.Holové

předměty neb výkresy zasílá nauúzku franko bez závaznosti koupě“
Vše se posílá posvěcené. Práce ruční.

Sklad vsškerých . s klenojů, jako: řetězů,
madonek, křížků, prstýnků, náramků atd. t: Notářské
Prsteny, tebatěrky, jídelní náčiní ze stříbra pravého

i čínského všdy na skladě.

JAN STANĚK,
pavíř u eiselour

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

Lepší malá pomoc včas,než velkánemoc potom.
Proto opatřte si bezodkladně
dieteticko ochranný přípravek

proti choleřea úplavici

L.V.HORY MECUM“

Zákonem chráněno.

Obdržeti Ise po: 3, 5, 9,13 K, (vedle porta) v drogeriich.
neb v laboratoři »Vade mecume v Dašicích, Cechy.

v jednoduchém i
přepychovém mo

Nepostrádatelný rodině, jednotlivci a vojinovi v poli.

der. provedení ry

Richarda Šimáčka

Paramenta.

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

- svůj osvědčený a Často vyznamenaný

spolkových prap-rů a kovového náčiní.

(OO"
chle zhotoví uměl.

v Hradci Králové, Pospíšilova tř. č. 181,

Ignáce V, Neškudia Syn

(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

výrobní závod

Cenníky,vzorkyi roucha Lotována ukázku

Tazda kn| dd U u ©závod knibařský

r —
(protokolovaná firma)

doporučuje: P. T. veledůstojn. duchovenstvu

všech kostelních paramentů,

h se na požádánífrankozašlou i
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Antonin Drahozal v Humpolci.
odporučuje vzácné přízní veledůstojného ducho
venstva a slavným patronátním úřadům svůj

odbornýzávod ,
pozlacovačský
k znovuzřízení a renovování oltářů, kazatelen
soch, křížů a veškerých v obor ten spadajících
kostelních předmětů dle předložených neb dle
zhotovených projektů. — — Veškeré rozpočty
skicy i odborná rada bezplatně. — Četná po
chvalná uznání od veledůstojného duchovenstva

k volnému nahlédnutí.

O000000000

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsomy kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.

Cetná uznání zvláštěz krabů 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!

A :



| Po více než devítiměsíčním boji, jenž nemá v ději
* mách sobě rovného, nepodařilo se přečetným našim ne

přátelům z celého světa se shrnuvším přes největší ná
mahy nás přemoci. .

Naopak! Stará říše se svými mnohými panovníku
věrnými a ke všem obětem ochotnými národy stojí v
boji tom pevněji ucelena než kdy jindy. a slávypiné
vojsko hledíc smrti zmužile vstříc ochraňuje naši málo
vanou vlast jako železná pohraniční hráz, na níž pře
mocné útoky nepřítele opět a opět se tříští.

v nejužším svazku s naším. věrným a simým spojencem
krvavě vybojovali, jsou počátkem oněch pádných úde
rů, jimiž své nepřátele nyní úplně zdolati a sobě čestný
a trvalý mír vybojovati chceme. :

K dosažení tohoto konečného účelu jest však poho
tovost dalších značných peněžitých prostředků pro stát
nezbytnou a mají se prostředky ty právě vypsanou

daněprostou 5%%ní válečnou půjčkou z r. 1915

opatřiti.
Sybskripční cena těchto pokladničních poukázek,

které lze mezi 8. a 29. květnem 1915 upsati, obnáší
95.25 proc. včetně 5)%4% úroků z kusu od 1. května
1915 až do dne splacení. Cenu nákupní jest při upsáních
do A0 K jlmed při přihlášce celým obnosem zapraviti.
Při upsáních přes 200 K jest při přihlášce 10 proc. jme
novité hodnoty, dne 26. června a 27. července po 25
proc., dne 27. srpna 20 proc. a dne 24. září 1915 zbytek
splatiti.

Rakousko-uherská banka a válečná půjčková po
kladná poskytnou proti složení obligací válečné půjčky,
případně jejích prozatímních hstů jako zástavy na půjč

cielní eskomptní úrokové máry. Tato výhodová úroko
vá míra zůstane ažna další, nejméně však do 24. září
1916 v platnosti.

Zmíněné dva ústavy poskytnou půjčky dle současné
oficielní eskbmptiní míry též na jiné u nich zastavitelné
cemé papíry, pokud obnos, jenž má býti vyzvednut
prokázaně slouží k spkřcení částky upsané na základě
tohoto pozvání.

Pro prodloužení takovépůjčky bude rovněž povole
na výhoda zmírněné míry úrokové, a sice nejméně do

24. září 1916.
Na požádání zajístí se při poskytnutých půjčkách

v hořejších termínech ke splácení místo současné es
komptní úrokové míry pevná úroková míra 5 proc. pro
anno. Válečná půjčková pokladna jest zmocněna na zá
kladě $ 6 bod 3 císařského nařízení ze dne 19. září 1914
řR. zák. čís. 248 se zřetelem na zásady ohledně ho
spodaření s penězi, jež jsou předepsány v uvedeném cí
sařském nařizení, také na zástavu hypotekárních pohle
dávek, které zákonitou jistotu mají ($ 1374 v. z. o.),
půjčky poskytovati.

Dle císařských nařízení o poshovění soukromopráv
ních peněžních pohledávek mohou obnosy z pohledávek
na běžný účet. z vkladů na pokladniční poukázky a z
vkladů na vkladní knížky býti zpět požadovány bez 0
mezenl u všech úvěrních míst, vyjma oněch v Haliči a
v Bukovině, pokud jich má býti použito k splacení úpí
sů půjčky.

Tyto podmínky, za-kterých se válečná půjčka 1915
upisuje, jsou tedy takové, že je nabytí těchto poklad
ničních poukázek neobyfejně příznivým uložením jmění.
K tomu umožňují pečlivá zařízení každéfu, | tomu nej
menšímu střádalovi, aby se na válečné půjčce súčastnil.

Již prvá válečná půjčka v předešlém roce měla
— třebas tehdy ještě u leckoho stávaly malomyslné po
chybnosti o naší hospodářské zdatnosti — pěkný, oče
kávání našich nepřátel zklamavší výsledek, který nejen
o naší finanční sle, nýbrž i o Vlasteneckém smýšlení a
obětavosti obyvatelstva výmhrvné svědectví podal.

Během války širokým vrstvám obyvatelstva daná
vyšší možnost výdělková vedla k neočekávaně rychlé
mu tvoření se nového kapitálu, které projevilo se ve
značných a trvalých přílivech vkladů do naších peněž
ních ústavů; jsou tedy předpoklady pro druhou půjčku
v každém směru tak příznivy, jak se jen mysliti dá,
a nemám pochybnosti, že její výsledek předěl podstatně
onen půjčky prvé, a to tím. že každý upisovatel na

prvou válečnou půjčku tentokrát opět a více, každý,
kdo poprvé upsati opomenul, nyní dvojnásob upíše.

V této pevné důvěře obracím se na všechny kruhy
a vrstvy obyvatelstva s vřelým apelem, aby věrno heslu
našeho stařičkého, vřele milovaného mocnáře spojený
mi silami k výsledku této půjčky přispělo, aby se do
stalo státu peněžitých prostředků, jichž mu třeba ke
šťastnému ukončení války, a aby našim nepřátelům
znovu podán byl důkaz o naší neochvějné vojenské a
hospodářské síle.

My, kteří jsme zůstali ve svém domově. splníme
právě tak s radostí naši povinnost, jako ji plní naši
bsatři a synové v polil

Uplsujtetady aa válečnou půjčku! Každý dle svých sil!
V Praze, v květnu 1915.

Mistodržitel hrabě Coudenhove.

Svatodušní.
S daleko větším porozuměním slavil stře

dověk ovátky svatodušní, než jak se děje v Evropě
nyní. V srdcích byla větší ukázněnost, důklad
nější sebezpyt; lépe se pochopovala lidská ala
bost, která se upínala k Duchu svátému jako
břečťan k mohutnému dubu. Nejmocnější vladaři
hledali u Ducha svatého posilu a útěchu. A právě
zbožní politikové dokázali zcela poctivě i při
své skromnosti pro své národy nejvíce.

Co znamená pomoc Ducha svatého pro
nejobtížnější podniky,bylo naznačeno světle již
v evangeliu. Svolá-liněkdo své agitátory k za
ložení mocné politické strany, silné sociální or
ganisace anebo sdružení kulturního, dochází
k dlouhým poradám; přemýšlí se horečně o nej
praktičtějších pomůckách agitace, vybírají se
propsgátoři nejdůmyslnější.

Ale Kristus při počátcích své ofrkve shro
máždil muže zcela prosté,zvolil je za své apo
štoly a na cestu do různých stran světových
(mezi nejrůznější národy) dal jim toto prosté
naučení: »Když vás budou voditi do škol, k vla
dařům a k mocným, nepečujte, kterak anebo
eo byste odpovídali aneb co byste mluvili; Duch

avatý zajisté naučí vás v tutéž hodinu, co byste
měli mluviti.« — Prostf mužové řídili sa tímto

ítají ee levně.

pokynem Mistra nejmoudřejšího a — církevod.
nich šířená vzrostla na společnost tak obrovskou,
jaké nezřel nikdo od počátku lidstva až do
doby nynější.

Povatali však proroci falešní, kteří různým
národům namlouvali, že největší sílu lidstvo
vyvine právě po zavržení zásad křesťanských;
prý samostatná uvědomělost, sám lidský rozum,
jakmile se vybaví z tradičních pout Nadpři-.
rozena, pak teprve vyspěje k nejvyššímu životu
kulturnímu a čistému, pak zjedná bratrstvímezi
národy. Namlouvalo se břečťanu, že se může.
snadno státi dubem, ale sama přirozenost po-
pínavé této rostliny odporovala malomocným.

pokusům, oatrno nyní na nejmocnějších nepřátelích
naší říše, kam zabředlij době, kd hrdě od
mítli poslušnost k Duchu svatému. NikoliDuch
svatý, ale duch zednářský našeptal některým
politikům ve Francii a Šrbsku,aby lehkomy
slně vzbouřily tyto státy dobývačné nepokoje.
Ajiž nyní jsou potrestány tak, že se národové
jejichz pohrom nevzpamatují důkladně ani za
několik desítiletí. Jak to zbratření při pohrdání
Duchem av. vyhlíží v Portugalsku, Mexiku a
Ital'i, dosvědčují drasticky události nejnovější.
Nejvtipnější lidé zavedli národy do nejpochmur
nějších zmatků; tak bezděčně vydali svědectví,
Že nic nemůžeme běz Krista a nic bez Ducha
pravdy, který nás osvěcuje.

Dobře připomíná av. Jan: „Ducha pravd
svět (lidé světského smýšlen“) nemůže přijmouti, ,
neboť nevidí ho, aniž ho zná; ale vy ho
znáte, nebcí u vás zůstane a ve vás bude.« Ano,
v katolickém světě Duch pravdy, Duch mou
drého poznání právě v. dobách nejkritičtějších
vítězně proniká. Vždyť na př. vidíme, že po
korný ctitel Ducha ov. Benedikt XV. prospěl
v nynější těžké době obrovským řadám vojínů
—,Invalidů daleko více, než ate protikřesťan
ských diplomatů. Na nynější nástupci av.
Petra věru se osvědčila slova av. Pavla: »Ovoce
Ducha jest láska, radost, pokoj, trpělivost, dobro
tivost, dobročinnost.« — Zatím však proti
křesťanské živly způsobily bouře a sváry nej
hroznější, z jejich chování čpí dynamit, ekrasit
a jiné látky výbušné již dříve, než začnou je
jich pumy pracovati.

Lidstvo právě nyní může se jasně pře
svědčovati, jak veliká jest potřeba bledati jedno
tu a pravou lásku k bližnímu pod štítem Du
cha sv., Učitele a Dárce duševního míru.

n
| Průběh války.

Bojiště východní. Také minulý týden vy
plněn byl postupem spojeneckého vojska, vzešlým 
z ruských porážek na Dunajci v prvních dnech
květnových. V ruském Polsku jižně od dolní
Pilice pronásledující spojenecké branné síly vy
čistily horské území od Kielců až k hornímu
toku Kamieny od nepřítele a pronikly podél
Visly až na výšiny severně od Klimontova.
(Říčka Kamiena pramení na jihovýchodním svahu
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Lysé Gory a vtéká do Visly u Josefova. Kli
montov leží asi 32 km na jihozápad od místa,

kde Visla vytéká z Haliče). V Haliči pak spojenecký proud za velení arciknížete JosefaFerdi
narda stojí na dolním Sanu, kde mezi Rudnikem
a Přemyšlem byly ruské zadní voje zahnány ze
západního břehu řeky, při čemž byli zajati zase
četní nepřátelé. Spojencům podařilo se také pře
kročiti San a to u Jaroslavě a severně od ní.
Z jihu proti Přemyšlu postupují armády, jež
vyšly ze západních Karpat, a obsadily Sambor,
ležící na horním toku Dněstru (40 km na jiho
východ od Přemyšlu) a Drohobyč, asi 30 km
na jihovýchod od Samboru. U Drohobyče zajato
dalších 6100 nepřátel. — Na našem nejvýchod
nějším křídle severně od Kolomyje byl ruský
útok zaražen, naše vojsko přešlo k protiútoku
a zmocnilo se polních opevnění, jež byla oporou
ruského útoku. Zajatců ruských, jichž už minulý
týden napočítáno úředně na 150.000 stále při
bývá. Z kořisti vytčeno zvlášť 100 "děl a 360
strojních pušek, nepočítaje zásoby výzbroje všeho
druhu, střelivo a jiný válečný materiál, nahro
maděné od měsíců nepřítelem, které teprve nyní
mohou býti shromážděny. —O hrdinnosti našeho
vojska rozepisuje 8e
že nyní možno si zřetelně učiniti pojem o tom,
co rakouské vojsko za těchto devět měsíců válk
vykonalo, když muselo nárazu ruských vln lid
ských nejdříve samo vzdorovati. Odražení prvního

řívalu bylo činem, který teprve nyní může
byti ve své velikosti oceněn ... — Na německé

frontě severopolské nastaly boje na obou březích
řeky Omuleva, Kíle se bojovalo u Augustova.
Silné noční útoky ruské se však ztroskotaly
o ostražitost německou. Také severně od Augu
stova. u Mariampolu, byli Rusové odražení. —

Melnrich Melne © Angiičanech.

, Heinrich Heine (1799—1856) procestoval An
glii, vydal větší studil o Shakespearovi; úsudek je
ho o Angličanech však není nikterak příznivý.
Nebude bez zajímavosti sledovati, pokud úsudek
tohoto německého básníka nachází i po letech 0
právnění v kritice anglických poměrův a anglické
ho charakteru. .

o

© Jest mně nepochopitelno — píše ve studii o
- Shakespearovi — že někteří němečtí komentá

toři (Shakespearovi) zcela určitě Staví se na stra
nu Angličanů, je-li řeč o francouzských válkách,

-jež Shakespeare líčí v historických dramatech. V
oriěch válkách opravdu nebylo ani právo ani poesie
na straně Angličanů, kteří jednak pod záminkou
eosloupnosti skrývali starou touhu drancovací,
jidnak rvali se v zájmu zcela obyčejného kramář
ství zcela tak jako nyní, toliko že v 19. století jed
nalo se více o kávu a cukr, kdežto ve 14. a 15.
=. století o ovčí vlnu.

1 Micheletve svých francouzskýchdějináchpo
dotýká zcela správně:

Tajemství bitev u Kreščaku (CrecyX Poitiers
- atd. nachází se v komptoáru obchodníků v Londý

ně, Bordeaux a Bruges . . . Vlna a masozaložily
původní Anglii a anglickou rasu. Dříve než stala
se Anglie pro svět bavlnickou přádelnou a želez
nou strojovnou, byla masovou továrnou. Tento ná

-rod vždy zabýval se chovem dobytka a živil se
masem. Odtud tato svěží jejich pleť, síla a krása
(krátký nos a vzadu sražená hlava). Budiž mi do
voleno zmíniti se 0 osobních dojmech:
——Viděl jsem Londýn, velkou část Anglie a Skot

ska; více jsem žasl, než chápal. Teprve na zpáteč

v jehošířce, došeí jsem pravého nazírání na An

„sb Bylo to za jikrapří vihké-mige; země zdála se

Na kuronském bojišti po obsazení Libavy za
staven postup moonějších sil raských. — Úřední
zpráva ze dne 18. května sděluje, že se celkový
počet v prvé polovici května zajatých nepřátel
zvýšil na 174.000; k tomu přistupuje 128 úko
řistěných děl a 368 strojních pušek. — Dle
zprávy 19. května spojenecké vojsko proniknuvší
na východní břeh Sanu zahnalo vělké ruské
síly od Jaroslavě až za Lubaczowku. (Lubac
zowka teče kolem města Lubaczuwa na jiho
západ a pod městem Sieniwwvu vtéká do Sanu.)
Dobyta Sieniawa, přechod přes San byl i tam
vynucen a při tom 7000 Rusů zajato a 6 děl
ukořistěno. Boje na horním Dněstru kolem Sam
boru a v krajině u Stryje trvají dále. Severně
od Samboru dobyty některé výšinové posice
Rusů a jimi hájené osady. Sambor a Stryj mají
velikou důležitost, neboť tudy vedou hlavní sil
nice a dráhy ke Lvovu a do zad ruské armády
u Přemyšlu. — Mezi Pilicí a Vislou armáda
Woyrschova dospěla už do Ilže, městečka jižně
od Radoma, a Danklova do Lagova, městečka
jihovýchodně od Kieloů.

Bojiště západní. Ve Francii zahájili zase
ofensivu proti Němcům a severně od Ypernu
vrhli proti nim černé vojsko, které bez jakého
koliv ohledu na svoje ztráty útočí. Dále se bo
juje jihozápadně od Lille, také jižně po obou
stranách hřbetu Loretto a u Souchezu, jakož i
séverně od Arrasu u Neuville, kde se shroutily
opětovné francouzské útoky. Mezi Moselou a
Masou na celé frontě byly živé dělostřelecké
boje. —- Německé vzducholodi podnikly úspěšné
útoky na válečné přístavy Dower a Calais. —

Boj o Dardanely. Z postavení svého,
které zaujali nepřátelé na poloostrově Galipol;
ském u Ariburnu a u Seddil Bahru, nemohou

(O
mi oceánem ne pouze obklopena, nýbrž přímo za
plavena. Pobledlé slunce ozařovalo sotva polovinu
krajiny. Pastviny, plné pasoucích se ovcí, byly
převyšovány kouřícími komíny továren. Chov do
bytka, rolnictví, průmysl, vše je na tomto malém
místě vtěsnáno, jedno přes druhé, jedno vyživující
druhé; tráva žije mlhou, ovce travou, člověk krví.

Člověk v tomto stravujícím klimatu, neustále
hladem trápen, může pouze.prací svůj život uhá
jiti, Příroda nutí jej k tomu. On pokládá sebe sa
ma za stroj, přeplňuje tento 'stroj potravou až přes

» příliš, jen aby z něho pokud nejvíc možno činnosti
a rychlosti vyzískal.

Ve středověku byl Angličan asi tím, čímje ny
ní: člověkem silně živeným, k obchodování nutka
ným a bojovně činným v nedostatku průmyslové
ho zaměstnání.

ka, ještě nic nevyráběla.. Angličané dodávali hru
bou látku, jiní ji pak sdělávali. Vlna byla na jedné
straně kanálu, výrobce na druhé. Angličtí ob
chodníci dobytkem a Alámští továrníci suken žili
pospolu v nejlepší jednotě. Angličtí králové přáli
si Sice dobýti Francie, avšak lid žádal si pouze
volnosti obchodu, volného dovoziště a volného
trhu pro anglickou vlnu. .

Anglické truchlchry ze 14, století vykazují ve
lice komické stati, V nejvznešenějších rytířích vě
zí vždy něco z Falstaffa. Ve Francii, Italil, Španě
lích, v zemích krásného jihu, jeví se Angličané
právě tak žraví jako stateční. Přicházejí, aby do

slova zemi vyjedli. Avšak země na.odplatu vítězí
nad nimi svými plody a svým vínem. Knížata a
vojska přeberou na potravě i nápejia zmírají po
rušeným trávením a dysenterií! .

K těmto žravým hrdinům přirovnejme Fran
couze, nejstřídmější národ, jenž opíjí se méně svým
vínem, spiše svým vrozeným veselím. To bylo
vždy příčínou jejich nehod a tak shledáváme již
v polovině 14. století, že v boji s Angličany, svou

->

se zmoci k vážnějším krokům. A také obrněn
cům nepřátelským, kteří se pokoušejí vraziti do
úžiny. se nedaří. Naopak obrněný anglický kříž
ník Goliath zasažen několika torpedy potopil se.

——ó

Politický přehled.
Sjezd zástupců měst a okresů českých

konal se 14. května v Praze. Jednalo se pře

měst a okresů při provádění zásobování a 0
požadavcích týkajících se dalšíh» postupuv této
věci. Podrobněji pojednáno o chystané výměně
žita a pšenice, a také žitné a přeničné mouky
za kukuřičnou. Nepomýšlí prý se na vnucenou
výměnu kukuřice za žito a pšenici, nýbrá má
se působiti k usnadnění výměny dobrovolné
zlevněním kukuřice. Z praktických, zejména
zdravotních důvodů doporučuje se obcím ne
kupovati a nepřejímati výměnou polnd možno
mouku kukuřičnou,-nýbrž kukuřici v zrnu ato
jen dostatečně suchou, dáti ji semlíti a mouku
hned prodati, poněvadž se rychle kazí. Seznáno,
že česká města mnohem rozsáhleji a účinněji
starala se již dříve o zásobení svého obyva
telstva než města německá. — 15. května konal
se ve Vídni sjezd zástupců německých měst
Rakouska. Porady týkaly se umožnění úvěru
městům a záležitostí organisačních.

V nherském sněnu schválila sněmovna
osnovu zákona stran zostření trestů za zlořády
při vojenských dodávkách a osnovu stanovící
ručení jměním vlastizrádců. Ve schůzi pondělní

interpeleci hr. Jul. Andrasgyho o našem po
měru k Italii.

(O

v krásnějším světle než Angličané svým vítězstvím,

byli. Doposud byl boj jencm velkým turnajem
rovnorodých rytířu; avšak u Kreščaku bylo toto
romantické jezdectvo, tato pvesie. válečná, haneb
ně sestřelena moderní pěchotou, prósou v ostře
stylisovaném bitevním rozkaze; ba zde se objevuje
již i dělostřelectvo. .

*Šedivý český král, který stár a slep jako
francouzský vasal této bitvy se súčastnil, zname
nal, že počíná nová doba, že rytířstvo blíží se k
svému konci, že budolucně muž na koni přemožen
bude mužem na'nchou, i řekl k svým rytířům:
»Prosím vás snažně, veďte mne tak daleko do řad
bitevních, abych ještě jednou řádně mečem do
toho sekati mohl!<«Poslechli, spoutali své koně s
jeho, hnali se s ním do nejdivější vřavy, a druhého
dne nalezli je mrtvé na mrtvých koních, vždy ještě
vespolek spoutaných.

i Prancouzové u Kreščaku, u Poitiers; zemřeli,
avšak ma koních. Vítězství bylo Angličanů, sláva
Franccuzů. Triumfy Angličanů zůstanou vždy han
bou pro lidstvo, od bitev u Kreščaku a Poitiers až
k Waterloo. Klio je vždy Ženou; i přes svou ne
strannou chladnost jest vždy citlivou i pro rytíř
skost i statečnost; jsem proto přesvědčen, že jen
s rozdrásaným srdcem zaznamenává do svých pa
mětných desek vítězství Angličanů!

“

Tak usuzuje Heine o Angličanech r. 1838 ve
své studil shakespearovské. Ba počíná tuto studii

»Jaký to odporný národ, jaká to žalostná ze
mě! Jak škrobený, jak šosácký, jak sobecký, jak
úzkoprsý! Země, jež by byla dávno jíž pohltila c
ceán, kdyby se jen neobávala, že by jí mohl způ

vající nestvůr, jejíž dech není leč dusík a umrtvu
jící.nuda, a jež se na konec jistěna kolosálnímlod

„+

A V Chodovitký.
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Revólace v Portugálsku nanovo vyvo
Jána. Znamení k ní dalo lodatvo. Loď »Vagpo
de Gama« začala bombardovat Lisabon. Před
sedovi ministerstva Castrovi věrné vojsko při
spěchalo, ale bylo již pozdě. Karbonářská ob
čanská garda přešla do tábora spiklenců, vláda
byla svržena, president republiky uprchl, ge
nerál Castro a ministr zahraniční Mederroe byli

mrtvých a raněných jsou spousty. Vláda špa
nělská vyslaladvě pancéřovélodí k Lisabonu,
aby ohránily Španěly tu usedlé.

V anglické sněmovně navrhla vlád:, aby
všechny dorostlé osoby z cizinců,jichž je v An
glii na 40.000, byly k vůli bezpečnosti země na

kročily stáří vojen. službog povinné, aby byly
poslány do vlasti. Ženy a děti mají býti po
slány ihned do své vlasti.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu |
ku provádění jme kostelních vřele doporpčujeme mladou Českoulnu nbeol. c. k. stát, školy řesbářskéBOHUMILABEKAv HOREKUTNÉ

Z uherského parlamentu. »NárodníListy«
přinesly o uherské sněmovně nezabavený slo
vensky psaný dopis, z něhož vyjímáme: s»Jedinou
národnostní řečí byla řeč stupavského poslance
faráře Jurigy. Hned jak sněmovní zapisovatel
četl jeho jméno, nastal v zasedací síni ruch.
Poslanci s polovici vyšli, někteří dali se do
hlasitého hovoru, jiní usedli a dívali se řeční
kovi do očí... Juriga ani dnes nebyl jiným,
jakým jest již od dlouhé doby. Neřekl nio zvlášt
ního. Odvolával se na chrabrost slovenských
vojínů, na jejich boj za společnou vlast a žádal,

be prom aby tato hrdinnost slovenských »honvédů«

se mateřským jazykem dle známého minimál
ního zákona. Ovšem popřál si toho luxusu, že
vydával se za poslance slovenského lidu a zdů
razňoval, že hovoří jeho jménem. Předseda potom
nemoh) se zdržeti, aby nezdůraznil, že v uherské
sněmovně zasedají jen uherští zástupci, čímž
jsko vždy ukázati mínil na maďarský ráz parlamentu...

Rumuni z důvodů dosti pochopitelných se
neozvali. Také ostatní poslanci o národnostní
otázku nezavadili. Jen Zboray (lidový) pozna
menal, že na začátku vojny národnostem dostalo
se výhod na úkor maďarstva. Možná, že výho
dami těmi myslil politickou amnestii. Všeho
všudy nepovolaní považovali národní otázku za
netýkavku, a co bylo o ní řečeno, vyznělo na
její prospěch. A právě z toho jest pozorovati,

i Z válečného pondělního zasedání
v peštské sněmovně lze vytušiti pravdu již dávno
uznávanou, še dnešní světová vojna provázena
jest zásadou národnostní spravedinosti.«

s

Národnost v socialistické organisaei. Pří
temná válke, jak již častěji veřejně bylo zazna
menáno, důkladně změnila socialistickou inter
nacionálu, neboť i tam národnost projevila svou
nezdolnou sílu; jinak by bývala soc. demokracie

z nule pod tlakem veřejného míněníjiž v prvédobě války. Úsilí zbudovati mezinárodní orga
nisaci bez zřetele na národnostní přesvědčení
a cítění ukázalo se naprosto bludným. Vidíme

se dosti dlouhou dobu udržovati, aby prvá vážná
zkouška srazila je v nicotu.

Prázdnotu hegelodhalila jasně doba vážné
zkoušky a sodislisté toho nezapírají. Obrovitý
světový zápas jest pro lidstvo důležitější než
teoretické výklady. V májovém čísle »Práva
Lidu« socialistický poslanec Němec nerozpakaval
se napsati, že nynější válka nezvrátila ani jediné (')
ze stěžejných zásad socialistických. Mínil-li své
tvrzení upřímně, pak nezbývá, než tohoto pří
jemného sebeklamu předákovi dopřáti. Docela
jinak mluví však nejobratnější novinář českých

pouhá slova ničeho nesmohou proti tvrdé pravdě,
pádným důkazům a proti železné logice událostí.

, Krejčí praví: »Není Interngcionály. Rozpadla
se formálně. Ale Internacionála rozpadla se též
vnitřně, třebas ne tak docela jako v zevní své
organisaci. Něco 37jejího duoba a jejích snah
trvá v lidu všech evropských národů, ale právě

jaa něco;není to už plný obsaň dřívějšíchdeldel a dokonce už melze pracovat pro jejich dů
oledné uskutečnění.« Talo náhlá řeč Krejšího
také o změně vnitřní mohla by snad nebedli
vého pozorovatelepřekvapiti, alezasvěcenci na

povídá, 00 sobě uvědomoval již před válkou, že
totiž pořádné socialistické »něco«,abychom mlu
vili elovy . Krejčího, svojí neživotností nemá
nadějí na uskutečnění. Vtírá se tu sama sebou
myšlenka, že Krejčí používá vhodné příležitosti
pro svobodu slova, aby opatrně a tiše naznačil,
že nejen internacionální forma, ale také jiné
socialistické tužby bytují v mlhách a že marno
jest za ně plýtvati silami.

»Není dnes ve válčících státech socialistické
strany«, dí Krejčí, »jež by neměla svého naci
onálnějšího, duchem války proniknutého křídla.
Socialistický proletariát Evropy nejen že netvoří
celku organisačního, ale ani celku morálního,
nevládneť v něm jeden duch a heslo jeho vše
obecného ebratření pozbylo pra tento zlý rok
platnosti,« O českém dělníkovi Krejčí vyjadřuje

dobu být více nežli touhou, národnost“ jest mu
však skutečností. Logika okolností žene jej ne
zbytně k tomu, aby si ujasňoval své místo
v organismu národa, svůj vztah k němu i svá
práva a požadavky. Na základních podmínkách
pro socialism se tím arciť nic nemění; kapitál
zůstává kapitálem a proletariát proletariátem,
a nikdo nebude přece tvrdit, že idea národ
nosti odklidí třídní rozpory a vytvoří sociální
ráj. Nikoliv, aletolik jest jisto, že bližší přimkautí
se k této ideji a živější její prooítění, jak jest
způsobeno dnešními událostmi, znamená pro
generaci českého dělnictva, vychovánou mezi
národním socialismem, novou zkušenost, která
nemůže zůstat bez vlivu na další její práci.
Snad všechny socialistické strany v Evropě
vyjdou z dnešní krise o nějaký odstín znárod
nělejší, tu bude pak nová situace. Kdežto stará
Internacionála chtěla být jednoduše internaci

„onální, bude příští postavena před problém: pro
vést šťastnou synthésu obou idejí, národnosti
a mezinárodnosti.«

Tyto řádky Krejčího vedle rozběhu ku
pravdě, řečené ovšem jen na půl úst, strádají
nejasností a nedůslednosti, jak obyčejně soci
alistům se přihází, kdykoli se rozhovoří o my
šlenkové vrchní své stavbě a kdykoli dají se do
filosofování. Nedostatek tento pochodí odtud, že
socialismus, ačkoli vystaven jest pouze na zá
kladech hmotné zkušenosti, neňnůže se obejíti
bez hojné- zásoby pojmů, jejichž slovné vyjadřo
vání ztrácí se v nejistotách a unikajících ab
straktech. Kromě toho Krejčí jest literárním
kritikem a tedy pracovníkem v oboru, v němž
více běží o hladké věty než o jasnou a určitou
věc. Tak na příklad nelze připustiti, aby národ
nost českého dělníka nazýval »skutečností« a
hned v zápětí ustupoval mezinárodní výchově
socialistické tím, že jmenuje tutéž národnost
pouze »idejí«.

Česká národnost jest slavná skutečnost a

nesmí se házet na kupy idejí, vidin, o jejichžpřesném výměru ani filosofové posavad se ne
shodli. Nechť jen tedy Krejčí třímá skutečnost,

„jak českou národnost správně nazval, a nechť
jí vždy dává, což jest jejího.

Český národ vyryl hluboké brázdy v ději
nách a jest národem státotvorným,každý jeho
dobrý syn rozumem a eitem poznává své místo
v jeho organismu; vztah, práva a požadavk
každého uvědomělého jednotlivce vlčí národ
nímu našemu celku jsou tak určity, že si urči
tějších nelze mysliti. A nastojte, tu rozhovořuje
se český spisovatel o tom, jak český dělník má
si teprve ujasňovati povinnosti, které
rozumějí se samy sebou a které každého znás
pronikají již od kolébky!
„— Nejsou-li tyto projevy Krejčího planým teo
risováním a pouhou brou slov, pak napovídají,
jak i základní pojmy národních povinností v soc.
demokratické výchově byly zastřeny závojem
a mlhou. Vždyť co do budoucích úkolů Krejší
představuje nám tu sotialisty nic jinak, než
jako cizince, kteří přijdouee do nové vlasti, svůj
vztah k ní budou si teprve uvědomovati a ujas
ňovati. Ale budiž. Vývody Krejčího co do ná
rodní uvědomělosti rádi bychom nazvali po
těšítelnýmpokrokem,jakkoli ujasňování zna
mená pozvolný pastup ve veliké době,kd
národové mají býti pohotoví jako jeden m
Ale socialistický mluvčí hnedzase praví: »Inter
nacionála bude postavena před problém, provést
šťastnou synthésu obou idejí, národnosti a mezi
národnosti.« Nehledě k tomu, že řešiti problém

Úvěry Sremerreé

jest tolik, jako tápati, kolísati a se zdržovati,

nelse také připustit, že by možno bylo věeněspojiti národnost a mezinárodnost tak, aby slo
žení obou zásadních protikladů těchto hovělo
socialistickým tužbám a zároveň bez újmy pro
spívalo národním našim zájmům. Ba že,

těje učiniti českého dělníka vlasteneckým, hned
v zápětí klade požadavek mezinárodnosti. A tak

stupkysocialistickýmsnůmznehodnocoványjsou
rozběhy, které Krejčí mínil snad dosti upřímně.

Dobré a rozumné jádro jeho návrhů hyne v ja
lovém doktrinářství, jako Kleopatřina vzácná
perla rozplynula se v tekutině, :

Pohled za obzor. Jest vhodno zazname
nati tyto nové obzory Krejčího podrobněji, pro
tože tu běží o vztah početné strany k věcem
národním v době, která převraty svými nesmí
zastati národ rozvrácený domácími boji a která
v lůně svém tají různé možnosti. Když inter
nacionála rozpadla se formálně a také vnitřně,
když odvanuty jsou základní předpoklady bu

doucího státu socialistického, když podraženyjsou hlavní pilíře socialistické věrouky, jak je
mohutným pojetím Marx narýsoval ve svém
»Kapitále«, když dokonce sám Krejčí uotivě již
se rozloučil se somnambulickým materialismem
historickým, proč ještě kolísati a neříci čiro
pravdu upřímně? Pochopujeme odvahu jenerálů,
kteří v socialismu vybudovali svoji existenci,
rozumíme rozličným p. t. poslancům Němcům
tvrdícím, že nynější válka nerozvrátila ani jedné
ze stěžejních zásad socialistických, ale úkazy
tyto nemohou změniti nio v rozpoznání potřeby,
že po skončené válce všechny síly stran jako
větší nebo menší potoky musí býti svedeny
v jedno řečiště národní vůle. Nechť sobě jen
zachovají socialističtí vůdcové své hodnosti, ale
nechť také sobě uvědomí, že rozumné opravy
ve prospěch dělnického lidu lépe se uplatní na
skutečné půdě nynějších řádů, než v neplodném
doktrinářetví a ve stavbě vzdušných zámků, a
že rozumného pokroku ve společenských zaří
zeních lze dodělati se jedině ve stálé spoji
tosti s přesvědčením a oítěním všech národ
ních vrstev.

Myšlenky tyto o životní potřebě národní
jednoty namítáme nejen socialistům, ale také
všem českým stranám. Osudy národů nejsou
nahodilostmi, nýbrž lze v nich velmi často po
zorovati spojitost mezi příčinou a účinkem.
Všemi dějinami vine se nit, a všechny děje jsou
na ní zavěšeny jako korálky. Lidé, kteří mluví,
že není takových příčin, ale že vše jest naho
dilostí a zmatkem, zarážejí každou činorodou
snahu a každý moudrý počin. Člověk přirozeně
miluje vše, co spojuje a zachovává, a nenávidí
to, 00 rozptyluje a boří. Jako úsilím člověka
vzniká uspořádaná společnost, zemědělství, ob
chod, vzdělanost, tak rozumem vedenou vůlí za
světových obratů dlužno každému národu usi
lovati o nejvlastnější své prospěchy. Rozkolníei
a odbojníci v takových ohromujíclch událostech
musí umiknouti a podříditi se příkazům kázně,
bez níž i velicí národové stali se hříčkou a
kořistí sousedů ... :

Napoleon roku 1816. Napelegn po svémprohnutí z Elby v krátké době dvaceti dní
s hrstkou vojáků dobyl třicetimilicnové říše.
Zajímavý jest postup slohu, jakým vládní »Mo
niteur« oznamoval Napoleonovy pochody. V
sledních dobách čtenáři naši výroků těch snad
několikrát se dočetli, ale zaznamenáváme je i
tady, jednak pro spojitost vypravování, jednak
že jsou přiléhavým a zábavným dokladem, jak
odvaha krotne a jakým vládcem jest strach,
když moený člověk se přibližujea vlivem svým
obohvacuje činitele, kteří byli určeni k tomu,
aby jeho oslňující velikost utopili v blátě po
mluv. Prvá zpráva »Moniteurova« byla, že ne
tvor upláchi z Elby; druhá oznámila, že korsi

kánská šelma přistálau Cap Juanu, p té ukázal se tygr u Gapua bloudil jako bídný dobro
druh po horách, nemoha nikam utéci. -Na to
»Monitenr« zaznamenal, že potvoraušla do Gre
noblu, později ukrutník dlel v Lyonu, uchvatitel
trůnu opovážil blížiti se Paříži,Bonaparte rychlý
mi pochodytáhl k hlavnímu městu, v němž

druhého dne očekával seNapoleon, až konečněolsař Napoleon příšel do Fontenaibleau, aby
v Tuilleriich objevilo se Jeho Veličenstvo ofe
a král.

Napoleon na Elbě měl kdy přemýšleti o
minulém životě a zpytovati příříny svého pádu

Hradeo Králové,
Palackého třída čp. 80.

vyplácí se na požádání ihned.



a dobral se toho úsudku, še mnohem více byl
sám vinen než všechny úklady nepfátelských

u mocností. Jako povýšeneo z revoluce vy

vý jehož moo kotvila v lidu, nebyl by mělpůrců ant v samém národě, kdyby byl zůstal
věren svému původa. Netoliko že by věc jeho
všdycky bývala věcí francouzského národa, alo
postupně by získával také přízně národů ostat
ních. Bonaparte, krátce řečeno, odbočil s roz
umné oesty, sveden byv bezpříkladným svým
štěstím, které vyplynulo z neobyčejné doby,

ro niž ženiálnost jeho byle přímo stvořena.
apoleon dobře věděl, že nevystoupil na nej

vyšší vrchol slávy a moci jedině svými silami

a bystře vystihl věo těmito slovy: Můj synnemůže mne nahraditi, nemohl bych nahradit
ani sám sobe. Stvořiliť mě okolnosti.«

Protože byl člověkem se slabosti jeho,
sebevědomí rostlo množícími.se úspěchy a cti
žádost jeho konečně neznala nic jiného, než
vlastní drahou osobu.

7 A tento duševní převnak jenž muže původně dosti skromného ponenáhlu úplně ovládl,
jest hlavní příčina jeho pádu. Lesk císařské ko

runy ho oslepoval, takže zapíral irevoluci, kte“rá ho vyneslana povrch a k sobeckým účelům
užíval národa, jehož svrohovanost byla zá

ladem jeho moci, kteráž skutečnost učinila mu
nepřátel i z vojenskýchdruhů, 6 nimiž jako je
nerál druhdy vítězil, kdy skutečně běželo o
bezpečnost vlasti.

Přeměniv se-v podmanitele, právo podůi
hoval důsledně své moci, oož mělo ten účinek, že
Ším větší rozsáhlosti nabývala říše jeho, tím více
šněrována byla svoboda národa, jenž konečně
stal se bříčkou osobní libovolnosti. Tím způso
bem srdce národa se mu odcizovaloa když vnější
velikost a válečná sláva vyprchaly, povolilo také
pouto, ktéré samolibé Francouze posudk Na
poleonowé vázalo. Tím podryt poslední základ,
a pád Napoleonův byl neodvratitelný.

Máme-li zření k tehdejším evropským pa
novníkům, pochopujeme, že byli již přirozený
mi nepřáteli Bonapartovými, neboť: práva na
trůn dostalo se Korsičanu z důvěry národa,

kdežto oni byl vládci dědičnNapoleonovi byli slábi, musili ho považovati
sobě za rovného, což ovšem trvalo tak dlouho,
pokud trvala bázeň z něho. Jakmile však Na
poleon oddělil osobní svůj zájem od prospěchu

prode ření býti panovníkemstrašným, neboť i těžiti z jeho chyb a malicherné sa

molibosti, nevzdali se bojů proň nému, až dobyli všeho, 00 jim v předchozích válkách od
ňal. Vzniklo přirozeně mnoho zaujatosti také
proto, že povýšenec rád dával jim pocifovati

do některého hlavního města. Se zvláštní samo
libostí uvelebil se vždy v královských a olsař
ských palácioh, odkudž směle posílal rozkazy a
ukrajoval nové země jako krajíce z bochníka,
jakoby chtěl obyvatelstvu říci: »Hleďte, teď jsem
tady já pánem, vládnu ze sídla vašich panov
níků, kteří nesmí ani ceknouti.«. Napoleon byl
opravdu tak hrubě a samolíbě neomalený a ho
vě své ehoutce netušil, že ukládá tím v duše

panovníků hněv, jehož bude později krutě žeeti. Všechny tyto skutečnosti pak rozhodly, že
nebylo přijato ani osobní jeho poděkování a že
musila padnoutii jeho dynastie. .

Když -tedy Napoleonpo. návratu z Elby
mně uvažoval, uvědomil si, fe musí těžiti

s poznání svých chyb. Chtěl-li se udržeti na
trůně, bylo mu jíti zase s národem a zřeknouti
ee ohoutek podmanitelských. Jako na počátku
své životní cesty, musil státi se i nyní osvobo
ditelem národa od vniknutí nepřátelského voj
ska a hajitelem samostatnosti země, a jako na
úsvitě elávy lid k němu přilnul, tak přimkne
se k němu i nyní, protože věc vůbec stala so
zase zájmem národa. Měly-li se však věci tímto
způsobem vyvíjeti, bylo potřebí, aby Napoleon

žádostí a přání lidu ajim vyhovoval. Podmanivost paksama sebou byla utlumena, pro
toše jednak teď byla již nemožna, jednak až
příliš bylo zřejmo, jakou pohromu způsobila
císaři a národu. O

Gbjednáme Vám
všeckypotřebné knihy a časopisy. Není třeba
objednávati jinde, obsloužíme Vás též vzorně.

Dražstevní knihkupecívía nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Revoluce proti revolucionářům.
Kdyby se starověcí díplomati dočkali ny

nějšíhu politického tanga portugalského, spráskli
by race nad tím bezhlavým zednářským křep

čením. Zednáři slibovali hlásnými tro i NAvyšší možnou svobodu portugalskému lidu. Ale
rá

ním

"královské. 7

a

Nějský čas trvala republika jemdle formy;
ve skutečnosti lid byl znásilňován způsobem
svěřepým. Když již zednářská vláda byla nucena

sati volby, nastrčila mezi voliče vojáky, kteří
ovšem musili voliti dle vládního komanda. Celé
pluky voličů civilních však vláda od volebního
osudí odehnala. Pak následovala z velikého 0
chuzení lidu revoluce na revoluci; potátkem
tohoto roku se zdálo, že se utvoří proti sobě
dva parlamenty. Krise skončila prozatímně tím,
že vrohní a rozhodující slovo obdržela vojenská
diktatura. Vůle devadesáti pěti procent obyva
telstva znásilněna způsobem nejbezohlednějším,
ruce spoutány jak konservativcům tak hřimot
ným radikálům.

Když se stal útisk nosnesitelným, vypukla
v polovici tohoto měsíce revoluce širokého slohu.
Vzplanuly nepokoje v Coimbře, Oportu a Santa
remu. Jako dříve křivopřísežní důstojníci váleč
ného loďstva vysílali dělové rány na povalení
vlády královské, tak zase nyní bombardovali
vzbouření námořní vojíni Lisabon k vůli sdo
lání diktatury vojenské; revoluční hnutí zahájila

totiž válečná eskadra při ústíHo Teja. Loď»Vasco de Gama« zahájila řevolucí proti vládě
královské a z téže lodi zahoukala děla na po
rážku vojenské diktatury.

Když bylo dáno v Lisaboně o půl třetí
hodině v noci na ulici znamení k povstání, kříž
níky kotvící v přístavu zabájily na Lisabon

u. Kolem poledne rozšířila se střelba po
celém městě. Všude pokřikováno: »Pryč s dikta

turou'« Civilisté vnikali do kasáren a E na
vojny k pomoci při povstaleckém hnutí. Všeokyválečné lodi vztýčily republikánské vlajky na
znamení vzdoru proti despotické diktatuře.

» V Alkantaře zteklo dvěstě osob kasárna,
volajíce: Ať žije republika!e Mnoho osob bylo
při tom raněno anebo zabito. Vybuchlo několik
pum. Doprava železniční a síť telegrafní kolem
Lisabonu přerušeny. Z toho, že v.hlavním městě
Portugalska byla prohlášena komuna, vysvítá
zřejmě, že revolucí proti revolucionářům vlád
noucím vlastně zahájili a vedli žáci zednářů.

Sotva se zpráva o prvých nepokojích roz
šířila, hned se chopili vládci obvyklé lhavé tak
tiky: rozhlásili do světa, že povatání bylo po
tlačeno. Ale nové události přetrhly hned soukání
dalších podvodných zpráv,

Rozlétly se zprávy o vzrůstu pochmurného
hnutí, o tom, jak těžko zápasí s povstalci vojsko,
které zůstalo vládě věrno. Do 10. t m. bylo
zabito 67 osob a raněno 260. Demokratický
vůdee Alfonso Costa byl za jízdy automobilem
po severních provineiích několikrát obyvatel
stvem napaden. — —

Karbonářská občanská garda přešla do tá
bora spiklenců. Když přispěchalo na pomoo větší

vojsko vládní, byloJJ pozdě. Náčelník vládygenerál Castro a zahraniční ministr Mederros
byli dopravení na loď »Vasco de Gama« Za
dalších nepokojů přibývalo-v Lisaboně i jinde
mrtvých a raněných.

Ale nový ministerský předseda Chagas byl
těžce postřelen na cestě z-Oportu do Lisabonu
senátorem Freitasem. Utočník byl sražen čet
níky a zabit. !

Do véčera 17. května bylo v odboji 200
mrtvých a 900 raněných. Většina z nich náleží
gardě republikánské. Admirál Brito byl vsazen
do vězení, že dal rozkaz ponornému člunu
k potopení lodí, které na město střílely. Tedy
opravdu za takových zmatků občané nebudou
věděti, koho vlastně poslouehati, aby nebyji
každý rok aspoň dvakrát obviňování z vlasti
zrády. Nyní, kdy diktatura poražena, nová mi
nisterská rada vydala vyhlášku, dle níž bude
považován za vlastizrádce každý, kdo poruší
klid. Ale jak nová vláda dlouho se udrží?

Zkrátka v zemi, kde slibován ráj, bují ší
lený zmatek; nyní ani obyvatelstvo radikální
neví, ke komu se přidati, koho poslouchati. Všude
za rohem číhá zákeřný revolver nebo puma,
každý kout čpí dynamitem. Do takového stavu
přivedli zemi lidé, kteří slavnostně prohlásili, že

všech proti všem, pěstní právo tam řádí jako
v Africe.

Mirza assistence ozbrojené mocí.
Staří Římané říkali: >Chceš-li zachovati mír,

ořipravuj válku.« Tím se rozumělo, že vlast jen
tehdy buďé zbavena strachu před vpády žárlivých
sousedů, jestliže bude míti dostatek vojska, které
by budilo v nepřátelích respekt. V Čechách ovšem
v XV. století vládl duch až příliš bojovný, Rytlři
byti tolik pyšní na své válečné umění, že pokládali
Hterní vzdělání za snížení své hodnosti, Odmítali
hrdě vybízení, aby se naučili aspoň číst a psát.

V následujícím století sice řiž si všímaii škol
ního vzdělání poněkud lépe, ale rytířský duch mi
zel Někdo by se domníval, že energie české šlech
ty obracela se nyní plnou silou k Jiným velice dů
ležitým záležitostem všenárodním; ale toho ne
bylo. Právě nedbalost k obraně země byla znám

kou, že i na jiných polích duch české notability
umdlévá. Válečnictví zajisté vyžadovalo mnoho
statečnosti, bdělosti, sebezáporu, obětavosti. Jest
Hžeklesly takové vlastnostive směru jednom,usí
naly celkem i ve směrech jiných. Místo co by byli
Čechové hájili sami hranice své země, raději pla
tili na žoldnéře, a to ještě s tak velikou liknavostí,
že vláda neustávala vybízeti k větší štědrosti i v
dobách velice kritických.

Císař Maxmilian II.stěžoval si do obtíží, sja
kými se sbírá zemská hotovost,která se přecena
řizuje na sněmu odstavů samých. Praví: »Množí
úředníci zemští a vlastní rádcové naši předcházejí
špatným příkladem; velký počet jich nedostavil
se, jmí poslali méně mužů než slušelo, nedbajíce
rovnosti.«

Mikuláš Dačický «. 1591 takto charakterisoval
tehdejší vody stojaté: »Těch časů žádného — pří
kladem starých Čechův — krigsmana českého se
nenacházelo; všichni se toliko na pejchu, rozkoše,
marnivosti světské vydávali, nic na to nedbaje,
že se jim ledajacísi cizozemci, poběhlci v zemi na
českou záhubu osazovali; ještě jim k tomu napo
máhali na své zlé a svých budoucích a nové vždy
křtalty a způsoby cizozemské sobě škodlivé na
sebe berouce, sami se, jak kdo oč mohl, připravo

val, a cizozemci jim měšce čistiti.« (Bylo věru na
pováženou, jak veliký počet samých katolických
Vlachů v zemi většinou sektářské si budovat pa
láce blahobytu! Ovšem hlavně obchodem.)

Denis o té době píše: »O zřízení vojenském
není potuchy: sumy svolované na výživu vojsk
přicházejí buď příliš pozdě nebo ztrácejí se cestou;
důstojníci nahodile sebraní jsou nevzdělaní, nesvě
domití, po několikadenním pochotlu pluky rozpty
dují se, bloudí po cestách, bouří se . . . Když roku
1594 naléháno na Petra Voka z Rosenberka, aby
přijal velitelství nad pluky českými .. .„ odmítá,
a jedním z důvodů jeho jest, že páni a rytíři ne
mají žádné zběhlosti ve věcech válečných a nepo
slouchají vůdců.«

Panovníci sami tehdy vydávali peníze na voj
sko, pokud jim peníze stačily, upozorňovali často
důrazně na povinnost stavů. ©Když však berně
sněmem svolena a podrobně roztříděna na jednot
ivé stavy, ještě bylo potřebí veřemých vyhlášek,
aby poplatníci poslechli; důrazně připomínáno, že

„sami páni stavové nařizují mobilisaci k ochraně
české země. Ale sami ti, kteří na sněmu horlivě
schvalovali zaopatření válečných potřeb, vedli si
pak velice liknavě,

Zikmund Chotek z Chockova, který jako vá
jlečník za tureckých vojen mnohokrát projet Uhry
a Sedmihrady a jiné země, po svém válčení odpo
číval v městě Touškově nade Mží, sepsal r. 1593
»Zprávu a. naučení věci vojanské pro každého
kryksmana<. Považoval takové poučení za vla
steneckou povinnost, aby země lépe se v době ne
bezpečenství opatřila. Ve spise stýskal: »Ó mitá
země česká, hrubě jsou již na tebe obyvatelé tvojí
pro svou domácí prácí zapomenuli, že se-k žád
ným vojanským věcem k ochránění tebe proti ne
příteli nepřichystali; však i naši milí předkové též
také svých živností jsou neopouštěli, ale pod tím
na nepřítele svého veliké zření mívali, že se jich
národové báti musili.«

Pak vojenský odborník skládá všecko své
doufání v Pána Boha a radí císaři Rudolfovi II.,
že by okolo sebe rady vojanské, válečných věcí
zkusilé míti měl, nebo »rada dobrá bývá každému
od samého Pána Boha skrze dobré lidi dána<. Nad
vojskem v poli nechť jest jeden nejvyšší jenerál,
neboť praví přísloví: Kde mnoho pastýřů, ti ne
dobře stáda spravují.

V dalším poukazuje, jak pilně dbají Turci zá
ležitostí vojenských a naproti tomu křesťané, zvlá
ště Čechové, jsou v té příčině velice nedbalí. Po
kračuje kazatelsky: »My (Čechové) jsouce vždy
cky v pokoji pro naše domácí zbytečnosti hledíce
každý na svůj šanc, vší péčí na nepřátele své jsme
opovrhli. Však se to jak od vyšších tak od nižších
obyvatelův v tomto království při mnohých spat
řuje, že mnohý má tři, čtyry, pět i více synův,
bez kterýchž by mnozí otcové jich dobře doma
býti mohli; a takoví otcové, nežli by syny své na
nějaké jim platné učení vydávali anebo nějaký
náklad na ně činiti měli, raději jich doma v marno
stech mnohých še jim povalovati dají a ničemuž
sobě platnému se nevyučují. Jistě bylo by lépeji
rodičům ©mnohým i synům jejich platněji, aby
mnohým sobě i zemi platným věcem kryksman
ským se vyučovali

Poněvadž císařv pevnostech pod žold národ
cizozemský chová, bylo by dobře, aby na; místě
těch cizozemců také českou mládež v těch pev
nostech zanéchati ráčil, tak aby se mnohým vě
cem vojanským vyučiti a v nich vycvičiti mohl,
abý se potom zemi k platnosti hoditi mohl.

Mládeže nevycvičelé v království českém
nanoho se nachází, kteráž téměř v žádných způso
bich zemi platných vycvičena a naučena není, aniž
k takovému učení vojanskému i jinému platnému
se vydávati nechce, však víceji v pýše, v rozkoši
zlé zbytěčné a v marnosti všelijaké obzvláštní za
Ubení své má, v ní se kochá, pročež potom ničemněanechvalitebněbezužitkujaksobětakrodi
čůmI zemiplatnéhomnozi-zsvětascházejí| tudy



Jjména poctivá svých milých starých otcův potra
cují a vyhlazují.« , . : 2.

. Dále naříká, že obyvatelé našeho království
více na pýchu myslí než na obranu své vlasti.
sKdyž se mají na nějaké veselí aneb sjezd sjeti,
tuse při nich nákladní a platní koně při témž sjez
„du spatřují, jichž někdy do sta i do dvou set a ví
„ceji dobře vypravených koní v krátkém čase se
„sjeti může. Když pak ku potřebě zemské se mnozí
vypraviti mají, tu hned sobě stýskají, že se nač
"vypraviti nemají. Což mně v paměti dobré zůstá
vá, jakož jsem z poručení císařského na Písku měl
tři kraje při mustruňku opatřovati, jak jsou k zem
„ské potřebě spraveni, a to z kraje plzeňského,
„prachenského a podbrdského, tu jsem nemohl z
těch tří set koní správných vyhledati; při pěších.
jsem při témž mustruňku spatřoval, jak mizerně
s.zbraněmi jsou vypraveni na které kdyby co k
čemu s nimi proti nepříteli k bojování přišlo, ne
„mohl by žádný pro jich mizernou výpravu jak se
na ně ubezpečiti; nýbrž takovému každému pě
šímu bylo by hned podobněji a slušněji do rukou
„rýč a lopatu dáti k šanců dělání nežli meč k bojo
vání. Tu pak považ každý, jak jsme k zemské
-výpravě schopni a jaká v zemi jest od obyvatelův
„pro tu pýchu veliká nespráva proti nepříteli, i to
Jikéž na živnostech mnohých i na penězích ujma.
Což jistě bylo by slušné a náležité, aby se to čas
„něpozemi nařídilo a přetrhlo, tak aby ten zbyteč
„ný náklad outratní pro tu pýchu daremní po zemi
při obyvatelích byl přetržen, ale aby každý svého

„způsobu podle stavu svého užívaje, co na hrabě,
na pána stavu rytířského, měšťana i sedláka nále
ží, v šatech i jiných mnohých způsobích, aby stav
každý rczeznán býti mohl, nižší nad vyššího se
„nevyvýšujíce, raději podle stavu svého každý živ
v skrovnosti a podle možnosti aby byl a raději na
sebe k živnosti aneb ku potřebě zemské ty ná
klady, které na tu daremní pýchu vynakládáme,
vynaložili a lepší hotovost proti nepříteli svému
V zemi, než máme, měli. Když tak budeme činiti,
hned budeme bez dluhův mnohých při živnostech
zůstávati i peněz v zemi víčeji k potřebě své, jak
k živnosti tak i proti nepříteli míti, jako jsou naši
předkové též tak činili, že bez mnohé pýchy dosti
peněz jsou v zemi mívali a také jiní národové ve
větší poctivosti a vážnosti Čechy mívali, protože
jsou nepříteli každému odolati mohli, majíce peněz
dosti, lidu také k ochraně velký počet vždycky
jsou našli nežli my nyní pro tu daremní a škodli
vou zemi pýchu, skrze kterou jsme z země vydali,
a i mnohé nesvornosti v zemi jsou pošly; pro kte
roužto nesvornost ani jsme se s ničímž proti ne
příteli nepřichysta. Kdyby se pak mnohý z oby
vatelův chtěl proti nepříteli strojiti, vynaloživ
všechno na pýchu, pro dluhy nemá se nač. vypráa
viti.«

>Nemohu tomu jináče rozuměti, než že sám
Pán Bůh ráčí nás pro hříchy naše... trestati a
to proto, že žádné péče na nepřítele nemáme ani
se s ním k bojování chystáme, nýbrž tomu všemu
se díváme, jako by nám po ničem nebylo; pro naši
mnohou domácí v zemi roztržitost tomu nevěříme,
pokud prvé od nepřátel nějaké těžkosti nepoku
síme.« ,

Rozšafný Chocek usuzoval moudře. Právě
proto Čechové byli nuceni k tak častým válkám
drobným, že nepovolili větší náklad na válku vět
ší, která by jim byla zabezpečila mír na celé půl
století. Ozbrojené moci bylo nezbytně potřebí, pro
tože ani tehdy se nenalezl žádný kouzelník, který
by byl k zabezpečení míru objevil prostředky jiné,
úspěšnější.

Patrno tedy, že i rozvážní předkové naši dle
příkladu starých Římanů drželi se zásady, že jest
potřebí důkladně se ozbrojiti, mají-li vnější nepřá
telé od dobývačných choutek upustit.

Kde kupujete knihy?
Naše knihkupectví Vás také vzorně obslouží.

Jak zachovati staré památky v době
válečné, připomíná nám již nyní cizina, kde

i znovuzaložení nových měst válkou zničených.
V poslední době ustanoven v Paříži odbor zá
ohranný, sestávající ze všech odborů umění a
přátel památek, který si vytkl za úkol zjistiti,
Ší vinou ta která památka byla zničena a jakého

nevymizela tisíciletá kultura do kamene vtesaná.
»Umění je pro všecky«, hlásá president Loal
Governement Boal p. Herbert Samuel a zve
k osvětové schůzi do Londýna, která se právě
koná ve velkých místnostech Guildhalie. V první
řadě jednati se bude o památkách Belgie, kde

již svaz londýnský a kroky zahájila zvláštěpro zachování pansátek církevních. Tak v Lovani
pilně se pracuje na sachování starobylého chrá
mu. Chrám zdál se býti v sutinách ztraceným
a kdyby rychle byla nepřišla pomoc a nebyl
opatřen provisorním krytem, aby sbytky kleneb

-deštěm nebyly poškozeny, kdyby nebyl odstra

něn rum z kleneb a ohořelých dřev-a klenb
vyspravěny. byl by v krátkém čase se rozpadl

v sutinu. Nyní všichni = touboučekal kdybudoů moci účastniti se opět bohoslužeb ve
svém starobylém kostele V dalším programu je
obnovení renaisanění bibliotheky lovaňské a
staré i pozdější radnice. Skýtá Lovaň tolik před
mětů k restauračním prácem, že dloubých let
bude zapotřebí, než budou náležitě restaurovány
krásné, rázovité zbytky všech dob architektury.

V druhé řadě třeba se zmíniti o Antver
pách, kde správy olrkerní a obecní se směro
datnými kruhy společně zabájily akci záchrannou.

Též památná kathedrála v Mechelnu pečlivě

se opravuje, aby v brzku mohla býti přístupnanapoň z části obřadům bohoslužebným. Téži po
venkově belgickém všemožně se pracuje na
záchranu pobořených věží kostelů a význačných
veřejných budov.

Mimo akce záchranná vyvinula se též hor
livá akce znovubudování moderních, měst. Jak
daleko se utváří a jak daleko zasahovati bude
do úpřav a oprav starých památek, není roz
hodnuto, ale byloby přáním, aby staré dobré
věci se opravily tak, jak toho zasluhují a jak
je možno bez přívěsků moderních. .

- Cizina a její akce záchranná má býti též

by měl na starosti záchranu starobylého rázu
měst a našich historických i lidových památek.
Zvláště budiž povšimnuto památek církevních,
kostelů, věží, zvonic, které v okruhu bitev nej
více utrpěly. Opomenutím. ztratil se často nena
hraditelná památka naší slávy, dokument histo

Z přednášky architekta B. Dvořáka.

Veliká krise v knihtisku a novinářatví.

spolu s pomoenictvém obrací se s prosbou na
městské rady za udílení nouzové práce. Stati
stika, kterou jednota připojuje k zdůvodnění své
žádosti, jest velice významná. V čase válečném
na 200 knihtiskáren zastavilo práci. Stejný asi
počet závodů obmezil výrobu na míru nejskrov

nější Pouze asi 30 závodů velikých, v nichž se
tisknou denní listy,pravuje v dřívějšímrozsahu.Stagnace v obchodu a průmyslu měla v zá
pětí naprostý úbytek inserce, takže řady časo
pisů úplně zastaveny. Zrušil se úvěr se strany
peněžních ústavů, obmezily se objednávky tisko
pisů od spolků, korporací, úřadův atd.

R. 1918 obnášel počet nezaměstnaného děl
nictva knihfiskařského 760 osob, r. 1014 však
1681 osob. ;

Po-prohlášení války ko dni 30. září jevil
se takovýto stav: Službu vojenskou nastoupilo
841 pomocníků, počet nezaměstnaných stoupl

na 1690; z posléz uvedených zaměstnáno bylo
celodenně pouze 595 pomocníků a to hlavně
sazečů a tiskařů v tiskárnách časopiseckých,
kdežto zbývajících 1095 pomocníků odkázáno
bylo na práci polotýdenní, či na jiné ještě ne
příznivější zkrácení doby pracovní, která ve

mnohýo závodech zredukována byla dokonna jeden neb dva dny v týdnu.
V roce letošním doznal vylíčený stav té

změny, že ke službě vojenské povoláno bylo
dalších 340 pomocníků, jimiž poměrně zmenšil
se počet nezaměstnaných, který koncem února
t. r. obnášel 561 osob.

V uvedeném počtu nezaměstnanýchdesněkteří jednotlivci, kteří jsou dokonce po dob
10 až 14 měsíců bez práce.

K výše uvedené řadě nezaměstnaného po
mocnictva kvalifikovaného druží se dále ještě
ohromný počet dělnictva pomocného v tiskár
nách zaměstnaného, kteréž počtem na 2000 o
sob rozmnožilo dik nezaměstnaných.

K tomu všemu zkartelované továrny pa
píru zdražily své produkty po novém roce o
LOprocent a odepřely placení frankatury; v květ
nu pak zdražily o nových 15 procení.

Z toho lze poznati, jak velice obtížným
úkolem jest v tomto čase vydávání novin. Přes
to, že jest všecko dražší, abonenti platí likna
věji než před obtížnou dobou, mnoho exemplářů
zasílá se do lazaretů a na bojiště zdarma. A

áti, aby si udr
žela svůj tisk i v době kritické, protože by ji
nak zapadla ještě více. Ovšem vidíme, že ná
klad některých radikálních denníků stoupl ve
lice, že se vyšvihl na úkor listů konservativních;
stalo se tak proto, že ujistil veřejnost včasným
otiskováním nejčerstvějších zpráv z bojiště. Také
tyto denníky vyvinulyv tom eměru dochvilnost
podivuhodaou;k vůli ukojení zvědavosti otiskují
nejrůznější podrobnosti z válečného pole, ohovají

se velice tolerantně, aby získaly 00 největší 0kruh čtenářetva, Konservativci jsou překvapeni,

nky ty, které dříve jevily sklon k působnostiz iné
všem těžko tvrditi, še by takové pod

niky ranoho vydělávaly. Stačí zatím aepoňto, še jsou v pravidelném chodu. P

"Ale právě okolnosti vylíčené znovu jsou
pro katolíky velice vážnou“ pobídkou, aby pod

poroval svůj tisk tím úsilněji, čím jest jehoospodářeská posice těžší.

Nový vědecký spis o Husovi. Proslulý
badatel historický dr. J. Sedlák, Me snesl

oelou řadu nových objevů z působení Husova,sepsal pro dědictví sv. Prokopadílo »Mistr Jan
Hus«, které vydá přes třicet tiskových archů.
Od romantického blouznění kruhů liberálních
ostře se odráží klidná, přísně vědecká práce
Sedlákova, jež svědčí o píli mravenčí. Jak
obrovské práce bylo potřebí s pročítáním čet
ných avazků knih Viklefových a jiných k jas.
nému vysvětlení, odkud Hus svou nauku opiso
val! Dr. Sedlák postavil konečně do jasného
světla charakter a sebeobranu odpůrců Huso
vých, vyzkoumal pečlivým srovnáním nové

okotnosti poměru Husova ke koncilu kost
nickému, seznámil nás blíže s učiteli Husovými,

duch Sedlákův popravil celou -řadu liberálnío
legend husitských. Pokud jsme se dověděli,
téměř polovice díla bude vyplněna otištěním
původních pramenů, aby každý čtenář mohl
samostatně kontrolovati vývody spisovatelovy.
Na takové dílo tedy čeká jistě dychtivě každý,
komu historická pravda není prázdným slovem.

Sedmdesátiny dra Joseta Pospíšila. Tento mě
síc oslavil svou sedmdesátku osvícený prelát, hor
livý spisovatel a podpůrce katolického hnutí dr.
Josef Pospíšil. Narodil se r. 1845 ve Velkém Mezi
říčí, r. 1870vysvěcen v Brně na kněze. Po krátkém
kaplanování ve Starči u Jihlavy povolán do vyšší
ho theologického ústavu, do Frintanea ve Vídni.
Pak se stal profesorem fundamentální theologie a
„dogmatiky v Brně, r. 1894 jmenován sídelním ka
novníkem brněnským; nyní jest II. infulovaným
prelátem dómským, arcijáhnem, - rytířem řádu
Františka Josefa, členem akademie sv. Tomáše
Akv. v Římě, členem královské akademie císaře
Františka Josefa pro vědu, literaturu a umění v
Praze atd.

Již jako bohoslovec přispíval do >Musea«, po
zději psal do >Časopisu katol. duchovenstva«. Pak
vycházely jeho úvahy v populárním brněnském
>Obzoru«. R. 1883 vyšel jeho hlavní spis, první
svazek >Filosofie podle zásad svatého Tomáše
Akvinského«. Druhé vydání velikého tohoto svaz
ku vyšlo loni rozmnožené. Druhý svazek obsahuje
kosmologii se zvláštním zřetelem k moderním vě
dám přírodním. Vydaná >Filosofie« byla velice
chválena i v >Athaeneu«. Je to dílo skutečně mi
strovské, které by měli daleko pilněji čísti inteli
genti, pronášející o scholastice nesprávné posudky

paušální.
Jako profesor těšil se dr. Pospíšil vždy oddané

lásce svých posluchačů, které uměl“ nadchnouti
pro vše ideální. Jeho účast na životě národním, na
hnutí katolickém a na poli lidumilnosti jest velice
živá a obětavá. Projevujeme vřelou radost, že za
sloužilý hodnostář dožil se své sedmdesátky při
plné životní síle a přejeme mu hojnost Božího po
žehnání a plné zdraví pro další léta jeho ušlechtilé

práce.
Kněží ve službách vědy. Ve Viedmě v Argentině

působil kněz, lékař dr. Evasio Garrone. Viedma děkuje
mu za založení a dlouholetou správu velké nemocnice,
první v zemi, která přesto stojí na výši moderní zdravo
vědy. V této nemocnici již tisíce nemocných opět na
bylo zdraví. Garrone obohatil i lékařskou vědu, poně
vadž podrobněprozkoumalpatagonskénemociapřitom
byl šťasten, že pro některé objevil úplně neznámé léky.
Aby je mohl v dostatečné míře vyráběti, zřídil při ne
mocnici chemicko-lékařskou pracovnu. Hlavním účelem
bylo potírati plicní tuberkulosu, která silně řádila mezi
urostlými Patagonci, U lidui lékařůbyl ve veliké váž
nosti. Dvojí zásluha patří tomuto vědátoru: hojil tělo,
ale zároveň jako misionář společnosti Dona Boska pe
čoval za spolupracovnictví apoštolského vikáře Msgra
Jana Cagliera, arcibiskupa ze Sebaste, na spáse nesmr
telných duší. Před několika lety duchovenstvo na ostro
vech Filipinách získalo sř dle zprávy listu »Manila Ti
mes« velké zásluhyv bok proticholeře“ Sámarcibiskup
Harty vydal pastýřský list, v němž vybídl duchoven
stvo, aby všemu svěřenému lidu oznámilo úřední před
pisy zdravotní. Dokonce nařídil, aby tyto předpisy lidu
po kázání vysvětilo a kontrolovalo, zda se zachovávají,
poněvadž od toho mnoho závisí. Za 6 týdnů poučilo 400
kněží dva miliony věřících o boji proti choleře, rozdě
lilo mnoho desinfekčních prostředků a přimělo mnohé
nepoddajné věřící k zachování předpisů. 1 vláda na Fili
plnách tuto záslužnou činnost uznala a vřelým přípisem
arcibiskupovi poděkovala. Byly doby, kdy doba váleč
ná dolehla na kraj, lidé opustili rodné místo, odešli do
lesů a skáň, jen nemocní zůstali; často řádila epidemie
krajinou a mezi několika statečnými jako anděl lásky
skláněl se nad nemocnými kněz — farář osady. :

o

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. ©,k. odborné škely
a e k. umělocko-průmyslové škely :

Jan Dušek wChrudimi.



Národohospodářská hlídka.
Nová

ku. Dne ©.t. m. dostavila se deputace Ka
toliokého spolku rolnického s předsedou Šama
likem v čele k moravskému c. k. místodržitelství.
Přednesla a odůvodnila čtyři požadavky: 1. aby
rolníkům byla zvýšena denní spotřeba mouky
na 900 gramů a toto množství aby přiznáno
bylo i těm dělníkům, kteří odcházejí do tovární
práce na celý den. Bude o té otázce učiněno

ta zvýšení dávky ovsa pro koně, žádala depu
tace aspoň přenechání náhradních krmiv. Tato
žádost bude co nejúčinněji podporována. Obce
mají podatí své žádosti. 8. Deputacežádala za
zvýšení maximálních cen rekvirovaného do
bytka a to se zpětnou platností pro ty, kteří
dodali eráru dobytek v době, v níž již stoupla
cena masa a tím i dobytka. C. k. místodržitelství
se o zvýšení maximálních cen rekvirovaného
dobytka přišiní. 4. Deputace požádala za rychlý
odstřel zvěře, která působí na polích veliké
škody. Požadavek uznán za správný a hejt
manstvím již byly sděleny příslušné rozkazy.

Pozdní žádost. Agrární banka v Praze
vyvážela do ciziny hrách a čočku, vydělávajíc
na vagoně až 1000 K. Za to však příliš málo
se starala o vyhověnínaléhavým požadavkům
konsumentů domácích.Na př. městská rada
v Přelouči objednala u Agrární banky 25 va
gonů pšeničné mouky. Mouka městu dodána
nebyle, tak že městská rada žalovala na dodržení
kupní emlouvy stran části mouky již zakoupené
(dvou vagonů). Banka byla odsouzena dodati
městu zažalované množství do 14 dní pod exe
kucí proti hotovému zaplacení, jakož i nahraditi
veškeré soudní útraty. Ale nyní »Venkov« po
žaduje větší výměru mouky pro venkovské oby
vatelstvo; poněvadž prý nemá ani hrachu ani
došky. — Patrno, že ten nedostatek nebyl za
viněn státem, ale výdělečnou spekulací Agrární
banky, které nyní nastává povinhost důkladné
nápravy. .

Spelek českých průmyslníků textilních
dne 14. t. m. konal v Hradci Králové valnau
hromadu. Jednání zahájil předseda Jos. ryt. Bar
toň. O textilním průmyslu. promluvil dr. Jar.
Preiss. Podrobně líčil situaci jednotlivých odvětví

„textilního průmyslu a poukázal zvlášť na obtíž
nou situací tkaloovského průmyslu bavlnářského.
V textilním průmyslu českém postiženo bylo
několik firem firfančním anebo výrobním ne
zdarem. Uelek však jest zdráv a právě snadnost,

sjako: překonalúhony této doby, jest doklademjeho síly. Zásobení surovinou až do vyhlášení
druhé anglické blokády dálo se poměrně snadno,
od té ohvíle ovšem dovozy jsou ztíženy. Jest
třeba k tomu pracovati, aby byla udržena co
možná nejdéle zaměstnanost, třeba omezená.
Řečník dotkl se také snah o vytvoření případné
celní unie mezi oběma spojenci středoevrop
skými, vylíčil historický vznik této myšlenky
a učinil za vševbeoného souhlasunávrh, aby
výboru uloženo bylo, by ve vhodné chvíli za
ujal stanovisko proti těmto snahám, poněvadž
zájmům našeho průmyslu textilního nevyhovují.
Návrh jednomyslně achválen.

Užívání uprchlíků k hospodářským pracím.
Ministr orby dr. Zenker zaslal všem zemědělským
hlavním korporacím, vyjímaje Halič, Bukovinu a
Dalmacii, tento oběžník: Již v oběžníku dne 24.
února £. r. poukázalo ministerstvo orby na důleži
tost, aby uprchlíci přibíráni byli na hospodářské
práce, a sdělilo bližší modality, za jakých lze zí
skati tyto uprchlíky a používati jich. Ze zpráv
došlých dosud ministerstva orby o rozsahupřibí
rání uprchlíků je zřejmo, že možnosti, používati
uprchlíky na zemědělské práce, nepoužívá sestále
ještě takovou měrou, jak by se bylo dalo čekati se
zřetelem na eminentní-zájmy zemědělství i na mož
nost, opatřiti si způsobilé pracovní síly při pa
nujícím všude nedostatku zemědělských dělníků.
Zemědělské hlavní korporace vybízejí se tudiž
opětně, aby tuto akci způsobem co nejrozsáhlej
ším podporovaly v zemědělských kruzích a po
staraly se o největší, pokud možno, rozšíření její
v kruzích hospodářů každým vhodným způsobem,
jmenovitě také odbornými časopisy. Při tom buď
tež interesenti upozornění, že název »uprchlici«
nemůže sváděti k mylné domněnce, že tu jde o
osoby všeho druhu, které během války prchly z
Haliče. Pracovní sfly, o které tu běží, jsou naopak

"vesměs osoby, které před počátkem války půsc
bily jako zemědělští kvalfikovaní dělníci.v Němec
ku, Dánsku, Švédsku a v -rakouském vnitrozemí,
ma podzim však nemohly se již vrátiti do svých
domovů a byly tudíž ubytovány v koncentrač
ních táborech. — C. k. ministr orby dr. Zenker.

Podperujte náš |
podnik.

Dražstevníknihkupectvía nakladatelství

M. A „:
„> . “ . . :

Obrana.
* ©Amtómobil a evangelická prostata. Ri
ditel bruselského časopisu »Le Peuple« poza
stavoval se kdysi ve svém listě, že kardinál

Mercierpoužívá automobilu, zapomínaje jakopastýř církve na evangelickou prostotu. inál
odpověděl mu listen:

Malines (Mecheln), 3. července 1908. Pane
řiditelí! Proč pak v onom člár'“ opakujete po

znovu pošetilé to upozornění, jv« směřuje učiniti mě nenáviděným u pracovního a chudého
lidu: »Msgre Mercier přijel v autu, chtěje patrně
připomenouti nám vjezd Ježíšův do Jerusalema

na oslu?« — Kdybych cestoval na oslu, vytýkalbyste mi opozdění o 20století za naší dobou.

Cestujiv autu, poněvadí auto'jest jediným dopravním prostředkem, jenž mi umožňuje promlu
viti k dělníkům na jihu a navětíviti chorobineo
starcův u moře u Stabroeku za 4 hodiny. Coje
v tom zlého? Nemám potěšení znáti vás, pane
Dewinne, který v tisku ode dvou let hromadíte
a přičítáte mi trestuhodné insinuace; jsem jist,
Že vy cestujete drahou a možná že ve II.třídě.
Mám říci zase já, že vy choete rovněž ukázati
rovnost ke svým soudruhům, kteří jedou ve
III. třídě na týdenní lístky, rovnost k chudému
lidu venkovskému,

se hrozím těchto nepostivých snsh o převrácení
nejlepších úmyslů! Není poctivost vůbec, ba
zvlášť povinností i vůči těm, které pokládáme

zaprotivníky? Znamenám se atd. Ď. J. Card.Mercier. arcibiskup v Malines.
Poučování nepeučeného. Ani v několika

desítiletích zvýšeného husitského nadšení ne
daly si jisté kruhy práci s lepším prozkoumáním
prostředí, v jakém Hug žil; novohusité epokojují
se houževnatým konservatismem, holdují dále
romantickým, zastaralým důmyslům, jakoby vý
zkumy Sedlákovy, Flajšhansovy a Winterovy
platily pouzepro universitu anebo pro zpáteč
níky! Někteříso docela svým úzkým obzorem
chlubil veřejně. Tak na př. v »Čase« dne 14. dub
na Fr. Pražák líčí, jak poučuje děti ve škole o
Husovi. Stará se, aby děti věděly, že úhlavními
nepřáteli Husovými byli »Němci, kněží, papeže.
Takové poučování nesvědčí o největší obrat
nosti. Vždyť přece Husovi byl v mnohé stránce

na cestě do Kostnice byl mistr přijímán v kra
jích německých velice přívětivě, jak sám vy
znal. Zato však Hus nařazil na silný odpor
Čechův učenějších, než byl sám. Čeští mistři
fakulty theologické se postavili proti bladům
viklefským rázně — a tato vědecká oposice U
mlčena od husitů bezohledným vypuzením ze
země. Úhlavním nepřítelem Husovým nebyl ani
jediný papež, třebaže Hus tupil papeže celou
řadou ostrých přezdívek a nesprávných infor
mací. Naopak právě svatokupecký papež Jan
XXIIL Husovi sliboval podporu. Husa podporo
vali dále notoričtí svatokupci: Václav IV., arei
biskup Albík a Kunrát z Vechty; také jiní kně

brali důchody kněží konservativní. Za nepřátele
Husovy nelze také problásiti tu valnou část
konservativních kněžských byrokratů, kteří za
lézali i v době, kdy přece dobře věděli, kam u
dálosti spějí; ti, kteří místo energické -obrany
neporušené věrouky ráději potěžkávali své pe
něžní měšce, měli v Praze za Husa pokoj. Zato
však šípy nesmiřitelné zášti metány proti zcela
bezúhonným a horlivým katolickým reformáto
rům; kteří se odvážili vytknouti viKlefské orga
nisaci bludy nerozumné, neudržitelné.

Jest prazvláštním pedagogickým taktem
naznačovati paušálně kněze za nepřítele toho
člověka,jejž vychovatel líčí jsko nejsvětlejší vzor
všech ctností. Bylo by. spokojeno učitelstvo,
kdyby naopak kněz v hodině náboženské dětem
třebas stručně vyložil, v jak velikém úpadku
se ocitlo české učitelstvo v století XV. a XVL?
Ačkoli Winter podává drastické příklady ze
sektářského školství oněch dvou století, každý
uzná, že by bylo zcela nemístné malým dě
tem vpravovati do duše zcela zbytečně takové
vědomosti, které by měly v zápětí i pokles
vážnosti k vychovatelům nynějším. Jsou jiné
mnohem důležitější věci, o kterých se žák ve
škole obyčejně ničeho nedoví prostě proto, že
nižší školství není universitou a že má za ú
kol důkladně seznámiti mládež s vědomostmi
nejpotřebnějšími, které jsou mládeži nejero
zumitelnější.

Fr. Pražákpraví, že dává dětem kresliti
obraz. o Husovi, jak byl Hus upálen. Ale ta
kové nání snamená veliký vzdor protivolno
myšlenkářům, kteří se pobuřují nad aždým vý
jevem s»krvavým« (pokud ovšem o něm mluví
naše náboženské knihy). Jestliže volnomyšlen
káře pohoršoval kříž ve škole, sdělení o bratro
vraždě Kainově a pod., pakpřece malování Hu
sovy hranice nepovznáší mysl dětskou výše.

Korunu své obloubě dává p. Pražák sdě

,
ha

bojovníci«.. Předně tato hymna estetické cenynemáa pakjsouvnitato»k snáše-
livá« slova: »Na rf8, hrr na ně! Bijte, zabijte,
žádného neživte'« Myslíme, že na takovou té
borskou lásku k bližnímu má školní dítě času.
dost a dost.

I ostatní řádky svědčí, že by měl onen
důmyslný muž ještě macho studovati, než 60
svým husitstvím začne dále chlubiti.

Královéhradeckoubankovníjednotu vHradel
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

Zprávy —
. místní a z kraje.

Svatojanská pout vydařila se při pěkné pohodě vel
mí krásně: Do Hradce zavítal neobyčejně veliký počet

poutníků. Pontifikální mši sv. v kostele seminářském za
četné asistence sloužil vsdp. papežský prelát a gener.
vikář dr. J. Soukup, pří čemž s kůru zněly uchvacující
zpěvy pp. bohoslovců. Kázání bylo v kostele i na dvoře.
Bohoslužby pokračují po celou oktávu jako jiná léťa od
5. hodmy -ranní. Odpolední promluvy pp. theotogů jsou
navštěvovány velice četně. — Vždy večer na náměstí
Svatojanškém před krásně ozářenou sochou ř.dí jako
jiná léta pobožnosti Msgre papež. komoří a kanovník
kancléř Fr. Kerner.

Městská rada dne 17. května. Vzat byl na vědomí
výkaz hotovosti pokladní ze dne 10. května. — Paní Ant.
Košťálové povoleno bylo zřízení improvisované zahrád
ky před hostincem domu čp. 425. — C. k. okr. hejtman
ství podá se zpráva o hospodářsky sdělaných pozemcích
v obvodu města Hradce Králové. — Schváleno bylo.
aby uspořádán byl 23. května květmový den v Hradci
Králové ve prospěch sirotků po padlých vojinech.

-Páni obyvatelé města Hradce Králové žádají se dle
usnesení městské rady ze dne 11. května, aby přihlásili
se k dočasné práci při sboru dobrovolných hasičů (u
starosty p. Fr. Hlávky, Žižkovo nám. č. 328) vzhledem k
tomu, že velká část členstva sboru dobrovolných ha
sičů koná vojenskou povinnost. — Z rady král. věn.
města Hradce Králové.

Městské | Kilcperovo | divadlo v Hradci Králové.
VII., sezona od 23. května do 15. června. 1915. Zahajo
vací představení: V neděli 23. května o 3. hod. odpol.:
+Polská krev<, opereta od O. Nedbala. Večer o půl 8.
hod.: Nádherné dlio »Zkáza Sodomy« od Hermanna Su
dermama. — V pondělí 24. května o 3. hod. odp.: »Roz-'
vedená paní, opereta od L. Falla. Večer o půl 8. bod.:
Operetní novinka.z válečného ovzduší sJeníček se vrátí«
od Em. Kálmánna. — V úterý 25. května t. hra v před
placení: -Nebeská kulička« oď R. Flerse, G. Caillevatta
a R. Reye. Veseloherní novinka, která v letošní sezoně
na divadle Král. Vinohradů nejvíce se líbila. — Ve stře
du 26. května 2. hra v předplacení: »Za hvězdou lásky“«.
opereta od O. Strause. Rozkošnou tuto novinku na če
ské scéně dosud nedávanou dává od září denně Strau

sovo divadlo ve Vídní pod titulem »Rund um die Liebe«.
— Ve čtvrtek 27. května 3. hra v předplacení: »Zmoud
ření Dona Ouljota< od V. Dyka.

Z přírody. V sobotu burácel chladný vitr, který k
večeru se poněkud uklidnil, ale chladno se stupňovalo v
noci v mrazik, takže leckde ve vyšších polohách zmrzla
bramborová nať; další vývin bramborů je tim zdržen
nejméně o dva týdny. Silně utrpěly i právě kvetoucí o
řechy. — Jakmile se ukázaly první květy na stromech a
křovinách, již jich mnoho utržených bylo pohazováno

podél cest. Stromeček se bezohledně poškodí a za čtvrt
hodiny celá kořist hodí se do prachu. Pokračuje se tak
dále a proto by se mělo zdvojnásobiti napomínání, aby
se dal květům pokoj. — Volá se po energickém hubení
much a jiného hmyzu, který by mohl přenášeti epidemii.
Nejvydatnějšími zhoubcí hmyzu jsou ovšem ptáci. Ale.
pozorujeme, že vlašťovek přilétlo letos méně než jindy,
také jiného ptactva hmyzožravého ubývá. Proto jest.
potřebí co největší opatrnosti, aby nebylo lžitečné ptac

tulácké, slídivé kočky! Pak také dlužno uvážiti že uži
tečnému ptactvu velice škodí příbišná soutěž úárůdku
vrabčího, který se rozplemenil přílišně a v zimě jiným
opeřencům mnoho potravy ubírá, až hynou. Nejnovější
mi výzkumy jest dokázáno, že vrabec v přírodě mnohem
více uškodí než prospěje. Jakmile se ukáží první bobu
le, již si hmyzu nevšímá, ale poškozuje sady. Ba vrabci
ozobávají již v březnu velice dychtivě první pupeny na
stromech. Jistě by se prospělo jinému ptactvu značně,
jestliže by se přebytešný počet vrabců v některých mí
stech odstřeloval. Také prospěje pilnější odstřelování
ťuhýků, kterých lest u nás nadbytek.

Tragická čikaná. Veliké neštěstí příkvap! obyčejné
nenadále. Na velice napíravý lov tetřevů byt pozván
od p. správce revíru ve Svinarech K. Kaláta zdejšt ob
chodník p. St. Jirásek a ještě jeden lovec. Pan Jirásek
krátce před ohlášeným čekáním váhal se dostaviti, Po
Jednou se dověděl, že druhý pozvaný pán se nedostaví;
k tomu v pondělí (17. t. m.) p. Kalát zval ještě jednou p.
Jiráska osobně. Tedy v noci na úterek se přece jen šlo

ků« k připravené boudě., Před čtvrtou hodinou nadešel:

“ ., : J0 UAEao



Již okamžik k vzácnému úlovku. Pan Jirásek, mířiltetře
va přímo na hlavu. aby rebylo tělo opeřencovo příliš
poškozeno. Houkla z dvojky rána, která chybila cíl. Stře
lec pušku, v níž byl ještě jeden náboj, postavil. V tom

ky — p. správce revlru kácel se k zemi, jsa zasažen do
boku. Co puškou hnulo, že spustila podruhé, těžko bylo
určiti, Pan Jirásek v nejvyšším vzrušení spěchal do
nedaleké hájovny pro pomoc. Správce revíru byl odná
šen za plného vědomí a několikrát pronesí: »Jirásek je
nevinen, zavinil jsem to sám.« — Věru jen duše šlechet
ná při vlastních velikých bolestech na prahu smrti do

přítele! Když byl p. Kalát do hájovny donesen, poznal
zřetelně, že jeho poslední okamžiky rychle se blíží.
Proto žáda! přítomné: »Modlete se se mnoul« Opakoval
několikrát »Odpusť riám naše víny«, až tiše kolem 5.
hodiny zesnul. Zpráva o smrti revírníkově způsobila v
Hradci veliký poplach, protože p. Kalát svou milou po

vahou ziskal si v širokých kruzích velikou přízeň, Sou
strast byla tím větší, že tento muž zanechal zde vdovu
se čtyřmi nedospělými dítkami. (Připomenouti dlužno,
že p. Jirásek ihned nabídli všemožnou pomoc pro slrot
ky.) — Neštěstí Kalátovo jest jen jedním článkem v
tragedii celého rodu. Děd jeho byl střelen na honě, otce
zastřelili pytláci. Nyní nenadálou smrtí skonal také sám.
— Pohřeb předčasně zesnulého vykonal se včera od

Hradci Králové. Odpočívej v nokoji!

víra vě Svlnarech. složil pan prokurista Živnosten
ské banky filiálky v Hradci Králové místo věnce obnos
20 K ve prospěch »Siříbrného kříže a p. Hugo Stein.

pomocné úřadovně v Hradci Králové.

"Ke stavbě Inlekčního baráku. Ve schůzí městské ra
dy dne 18. května přijata byla oferta stavitele p. Jos.
Novotného.

hromadu dne 4. května t. r. Ze zpráv pp. funkcionářův

uvádíme tajo data: V posledním roce správním měl spo
lek 222 členy a 69 příznivců. Jako v řadě let uplynulých
pracoval také v r. 1914 spolek ve spojení se zahradnic
tvím městským. Z prací, v poslednídobě vykonaných,
jmenovati sluší zvláště: Na západní straně města úpra
vu parku na Husově náměstí, pro který zakoupeny ve
škeré keře a stromky na účet spolku; na severní. straně
vysázeny třešňové stromky podél upravené cesty na
hradbách; ve východní části města připravena výzdoba
nového schodiště z Kavčího plácku do třídy Pospíšilo
-vý; na jihovýchodní straně zřízeny květinové skupiny
na Příkopech. Po skončení regulačních prací na Labi
vysázeny ©zrušené —zátočiny u Střebše a Březhradu
vhodným stromovím a keři. Za keře a stromy, zakoupe
né pro výzdobu města, vydal spolek v r. 1914 K 1103.60.
Vydání toto uhrazeno z příspěvků členských a z po

skytnutých darů šlechetných příznivců. Větší příspěv
ky věnovaiy tyto korporace: Obec 400 K, Spořitelna
300 K, okresní výbor 80 K. Záložna 20 K, právovární
měšťanstvo 20 K. Jest žádoucno, aby ušlechtilé snahy
Okrašlovacího spolku byly i nadále účinně podporovány
všemi vrstvami zdejšího občanstva a aby každý podle
své možnosti stal se členem aneb aspoň | příznivcem
spolku, jehož hlavním úkolem jest zpříjemňovati pobyt
všem, kdo buď trvale nebo jenom dočasně bydlí ve mě
stě našem. Roční příspěvek členský jest 2 K 50 h.

Seznam cen na týdenním trhu v-Hradci Králové

-dne 15. května. 1 hi: vikve K 36—40, hrachu 100—120,
čočky HB—130, jahel 109—110, krup 70—110, brambor
8.40—9.60,Řáku 60—70, 1 a: otrub žitných i pšeničných
32 K, 1 kg: másla 5.20—5.60. vepřového“ sádla 4.60 až
5 K, tvarohu 64—72 h, 1 vejce 10—13 h, 1 kopa drobné
zeleniny 1.60—2.40, 1 hl mrkve 24 K, jablek 60.60. —
Přivezeno bylo: 10 hl vlkve. 175 hl brambor,
263 podsvinčat a 64 kůzlat

“ Krádež. V noci na 15. května neznámý kandidát
„ekonomie ukradl vdově pí Pavlíkové v Malšovicich bře
-2 ramlici s dospívajícími již králičky. Tajný host o
tevřel také kurník, ale ničeho tam nevyslíděi, protože
majitelka slepice před nedlouhou dobou prodala. — Pro

:to pozor, aby kočající expgrimentátor drobného hospo
-dářství negabloudí za příčinou dalšího pokusnictví v
ckolí Hradce také do chalup jiných! .

Zálošna v Hradel Král.,

Vklady.na knáky 4 "08M a
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují

vše dle dohody a vyplácejí se z těchto vkladů ob
nosy bez obmezení moratorla.

Pardubice. Spravedlnost zakročuje s chvatitebnou
„rázaostí proti záludným dodavatelům obuvi Mimo to
várníka Jakuba Lóvita z Pardubic zavření čo vězení
dva továraíci z Litomyšle; posledně zavření do pevnost

Skutče. Tito lidé měli lu vpravdě $evcovskou, jak
"ko byli velice zchytralí, Proč by se měl kterýkoli ča

(komtátuje pro výstrahu chyřrákům iným, že úřady
„bedlivě bdi a zakročují proti podvodníklim. Ovšem ví

„tmezcela dobře. proč jistý tisk protikatolický 0 těchto

alérách nejraději mičí.Ostatně hěkteré jiné listy příčí
nily své poznámky k těrn obchodním knytům také; za
jisté nebylo Jejich vlnou, že mezi zavřenými továrníky
není ani jediného organisovaného klerikála. Kdo práci
od státu obdrží, má sí ji v této obtížné době velice vá

dělnictva, Což až se zmíníme o tom, jak jistý obchod
ník pokusil se s nezdarem upláceti aby byla přijata je
ho dodávka! Pravda má a mmsí vyjíti na světlo všude!
— Advokát p. dr. B. Thein tentokrát rozhodně neměl

mohl.
Jaroměř. V neděli 16. května pořádal lidový spolek

křesťansko-sociální pro Jaroměř a okol divadělní před
stavení »Kříž u potoka«, obraz ze Života v 5 jednáních,
ve své spolkové mistnosti. Všichni pp. účinkující svými
místrnými výkony uspokojili v plné míře návštěvníky,
kteří po každém jednání dávali hojným potleskem svou
pochvalu na jevo. Účast byla, jelikož čistý příjem jest
určen ve prospěch osleplých vojínů, velice četná. Kéž

pp. účinkující nám více takových večírků připraví! Zdař
Bůh! .

U KRÁLOVÉHRADECKÉ
BANKOVNÍ JEDNOTY

v Mradel Králové -Adalbertinum

„m

možno upasti

51%daně prostou
rakouskou váleč.
půjčku z roku 1915

*

za kurs 95-25, při čemž uvedený ústav nahra
Žuje upisovateli svoji provisi !/,“/,, takže sku

tečný upisovací kurs obnáší K 94'75.

Skutečnávýnosnost6.
Přihláškydo 29.května,12 hodin

dopoledne.
ra

Košetice. (Sv. biřmování.) V pravdě slavnostním
dnem pro farnost košetickou byl 12. květen. Do Košetic,
četnými prapory vyzdobených, již záhy z rána spě
chaly zástupy svátečně oděných lidí, aby súčastnily se
sv. biřmování, O půl 8. hodině přijel nejdůstojnější vele
pastýř J. E. dr. Josef Doubrava k slavobráně, nákladem

obce zbudované, Zde vítal vzletnými slovy nejdp. bi
skupa patron chrámu Páně a velkostatkář J. E. p. mi

nistr Karel Prášek se svými pp. syny; pak místní farář,
zastupitelstva obce košetické a buřenické se svými pp.
starosty v čele, za sbory učitelské p. říd. učitel košetic

ký Čeněk Veselý, za Sbor haslčský p. velitet Fr. Duf
fek, za biřmovance uvítaly J. E. nejdp. biskupa družič
ky Anežka Šedivá a Blažena Dufíková. Arcipastýř všem
srdečně poděkoval za uvítání, načež péčí pp. pořadatelů
rozvinul se mohutný průvod.pod prapory a korouhve
mi k farní budové. Po krátké době ubíral se nejďp. bi
skup z farního domu do chrámu Páně Spalírem družiček,
školní mládeže, sboru hasičského a biřmovanců. Před
visktátorem sli koěžl: vsdp. Amt Stulík, konsist. rada,
bisk. vikář a farář z Vonšova, ydpp. faráři: Václ. Stýb
lo ze Zahrádky, Fr. Šnic z Hořepníka, Fr. Tejkl z Kře
šína, Bohamil Dvořák z Viklantic a Otakar Semerád z
Košetic. Za J. Excelencí kráčel p. patron se svými pp.
syny a patronátním komisařem p. lesmistrem Schmid
ter, pak sl. zastupitelstva obce košetické a buřenické,
za. nimi mohutný zástup věřících. Mezi mší sv., kterou
celebroval J. Excelence, dostavili se ještě dva vzácní

hostédo chrámu Páně a sice J. M.. nejdp. opat Salesius
Roubíček ze Želíva a: slovutsý pam c. k. okr. hejtman
Katel Šprongl z Ledče. Po mši sv. a pobožnosti za ze
mřelé měl vznešený host krásné kázání, při němž mno
hé oko se zarosilo a mnohá duše se potěšila a postlila.
Po sv. biřmování 380 bifmovanců (počet to daleko pře
vyšnjící minulá sv. biřmování) odebral se nejdp.visitá
tor opět ve slavném průvodu do nové školní budovy ke
zkoušce náboženské. Pohoslění dostalo se nejdp. bisku

povi a družině jeho na zámku košetickém. kde znovu
byl J. Excelence panem ministrem a jeho spanilomysl
mon chotí srdečně přivítán. »Jako krásný sen uprchly

odpoledním loučení vdp. farář košetický. Probudil vlru
v mnohých, posílil mnohé a potěšil všechny. Kéž by
dobrotivý Bůh sHlilnašeho velepastýře na jeho apoštok
ských cestách, kéž uchová ho nadlouho ještě naší dic
cési královéhradecké!

Různé zprávy.
Ntáj pisý krásy, kterou se naše oko tolik potěší,

že celé nitro radostí se chvěje. len krásný máj neuvid.

ubohých slepých dávek, jež věčná vždy obklíčuje tma!
Potěšme-je dáckemnebo sbírkou, kterou zašlemeÚtal

ně slepých dívek v Praze III., Kampa č. 33.

Aaše knihkupectví *
*. nabízí Vámsvé služby k obstarání

"všech knih, časopisů atd. Adresufte
laskavě: - :

Družstevní knihkupeciví a nakladatelství
v Hradci Král., Adalbertinum.

Papež pro rozšíření katolického tisku. »Osservato
re Romano« z 3. dubna uveřejňuje papežský dekret z
25. března, v němž se nařizuje zřízení národní italské
organisace pro rozšíření dobrého tisku. Tato organisace
má za úlohu rozšiřovati denní listy a časopisy mezi 4
dem, které vyjadřují katolickou myšlenku. Těmito listy
má býti vytlačen z katolického lidu italský tisk, který
poškozuje křesťanskou víru, mravy a kázeň církevní.
— To je důkazem, že Benedikt XV. vyznává tytéž zá
sady, jako'jeho předchůdce Pius X. V této katolické or
ganisaci, jejíž předseda je jmenován od papeže, budou

| zástupcové všech italských dlecésl. Bude je jmenovati
příslušný biskup. Diecésní vyslanci vyberou zástupce z
každé farnosti. Předseda této organisace určí přísedící

"na 3 léta. Papež určil kardinála Maffiho z Plsy čestným
předsedou, skutečným pak Msgr. Fabriho, člena řím

ského vikariátu.
Statečnost katolických kněží ve východním Prusku.

„Ve zprávě z východního Pruska napsala »Reichpost«:
| V tomto chudičkém hnízdě (Prerosl, za hranicí) jediný

kostel působí přívětivým, pořádným dojmem. Tak je
tomu všude, i když celá obec jest opuštěna, v katolic
kém kostele našel se vždy pořádek, o kostel bylo všu

de pečováno a farář neopustil své osady. Tak tomu by
| lo již ve východním Prusku, kde mnohdy, bohužel vel
"mi často, byl katolický duchovní jediný, který vytrvat

do poslední minuty a nadto mezi chudým lidem. I když
všichni ostatní veřejní funkcionáři opustili obor své pů
sobnosti, katolický duchovní zůstetTám, ať přišlo Co

| koliv. Chování katolického duchovenstva bude pro dlou
hý čas jasným příkladem obětavého plnění povinnosti.
Katotická církev může býti hrda na své služebníky ve
východním Prusku.

Skaedální atéry francouzských dodavatelů a Iltton
dantů vzrůstají. »Petit Jourmal« oznamuje z Marseile:
Přípravné vyšetřování v úplatkové a defraudační afé
ře Goupilově je skončeno. Vedfe osmi již zatčených o
sob bylo zatčeno 20 dalších, z nichž 6 v Paříži, ostatní
v Marseille. Ze 14 osob v Marseille zatčených jest pět
úřednků intendantury ve vojenském skladišti v Mar
seille, ostatní jsou civilisté. Mezi nimi jest několik zná
mých velkoobchodníků v Marseifle. V přípravném vy
šetřování byly odhaleny skandální poměry.

Všelicos. Státní sekrelář Delbrůck prohlá
sil, že v Německu jest obilí na ohléb nejenom
dostatek na celý rok, nýbrž že ee objevilo větší
množství zásob, než se očekávalo. O nedostatku
zemáků není už řeči.— Ruský guvernér v Sa
ratovu zapověděl veřejně mluviti německy pod
pokutou 8000 K nebo trestem vězení 6 měsíců.
— V Čechách odhaduje se zmenšení osevu ou
krovky na 280,, na Moravě, ve Slezsku a Dol.
Rakousích na 33%/,,v Uhrách na 43'/, a v celé
říši na 359/, proti loňsku. — Dle čas. »Luzerner
Vaterland« bude se konati v červnukoncil bul
harského duchovenstva, který se bude zabývati
otázkou unie bulharské církve s Římem. — Ve
dražbě bohaté sbírky obrazů zesnulého T. J.
Blakeslera v Nov. Yorku byl nejkrásnější kus
sbírky, Rubeneův obraz »Klanění se tří králůc
prodán za 52.000 marek. — Němečtí důstojníci
na frontě haličské učí se česky. — Jedny ze
dveří justičního paláce v Paříži zůstávají do
dnes dnem i nocí otevřeny a to na základě
výnosu francouzského krále Ludvíka XIII. ze
dne 14. března 1618, »aby moji poddaní došli
práva ve všech hodinách dne i noci«. —Od
pondělka jezdí na brněnské pouliční dráze, na
trati spojující Pisárky s Král. Polem, ženy jako
konduktérky; způsobil to nedostatek mužských
zřízenců. — Úřady polní poštyjsou s vojskem
na rychlém postupu, vzdálenost od jich výoho

diště roste, obtíže dopravy za armádou jsoucitelnější, proto nestává v dopravěváznutí: Do
prava pošty omezuje se tedy prozatím na pí

dopisů musí býtiupuštěno.

(Za slán o.)

- sekoupí. 
Nabídkyv administraci tI.

Oprava. Ve feuilletonu v předešlém čísle v posled

by ta hra 277 hodin, čili čsl 1) důl (ve dsč v noci) ©
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Dražební edikt
a vyzvání k přihláškám.

K návrhu Josefa Juliše st., soukromaíka v Hradci
Králévé konána bude :

dno 17. června 1015
0 10. bodině dopolední u tohoto soudu v síni číslo 35 dle
schválených dražebních podmínek dražba těchto nemo
vitostí:

Pozemková kniha Pražské Předměstí.

Vložka č. 1048.
Označení nemovitosti: Dům čp. 313 na Pražském.

Předměstí se stavební parcelou č. kat. 676 a zahradou
č, kat. 905/53,

Odhadní cena 24.153 K 95 h.
Nejnižší podání 12.076 K 97 h.
Pod mejnižším podáním prodáno nebude.
Soud okresní v Hradci Králové jako soud knihovní

nechť položení dražebního roku poznamená.
Věcně oprávnění, zejména hypotekární věřitelé, ma

jitelé hypoték z daného úvěru neb z poskytnuté jistoty

,

Náklady tohoto návrhu upravují se obnosem 42 K
60 h s výhradou výloh odhadu.

C k. okresní soud v Hradci Králové,

odd. V., dne 7. května 1915. í
Dr. Ant Dolista

Tocháček.

areoná

kostelní
v odbor. proOkNA135,

Er. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

v Přebochovicích u Hradce
Králové.

Cenníkyarospošty na požádání

chle zhotoví uměl.Vazbukab S54
Richarda Šimáčka

w Hradci Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry

Zal. 1850, Zal. 1850.

Karel Zavadil,

AntoninZaradil,
nejstarš umělecký

závod pasířský.
Koodánno), duchovenstvu a al.

atronátnímúřadůmdonese ku provedení veš

nádob kostelních,
se zlata, stříbra, bronsu a jiných
kovů vwkašdém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího

provedení dle liturg. předpisů.em „mění práce nmělecké
ceny. Veškeré opravy a znovu

rovádí se co nejpečli
věji a se zárukou.

Ceny velmi mírné, MnohodoporučeníRuznáníporaoe.

- LÁZNĚ
V MALÝCH SVATOŇOVICICH

OD I. KVĚTNA OTEVRENY.

uřízení

Denně jsou připraveny koupele, i te plé,

z vody přitékající z Mariánské studdnice.
eny každém mine

za niž ručíobec
Vysokomýtské.

Veledůstojnémadachovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovolujesi dopo

er veškeré kostelní nádoby an a to: monstrance, kalichy,

je nádobk „paténky,pacifikály:ý, lampy, aditelnice,kropenky
atd. své olastní výroby, předpisům
oirkevnímvyhovující.Slaré řed
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbři nebo proti do

platku za novévýkresy nes Hotovéředměty neb výkresyzasílá nau
úsku fránkobež sávaznosti koupě“
Vše se posílá posvěesné. Práce ruční.

Sblad slatýcha stříbrnýchklenotů,jako: řetězů,
madonak, křáků, prstýnků, náramků atd. ts Notářské
Proteny, tabatérky, jídelní náčiní ze stříbrapravého

i čínského všdy na ekladi.

JAN STANĚK,
Praha-L.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

Českoslovanská
záložna v Praze-ll.,

Spálená ulice, číslo 46.n.

Doporučuje se všem našincům co jediný
peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dne vybrání dle dohody a dle doby
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho draha

za mírných podmínek. Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze. ©

Lepší malá pomoc včas,než velkánemoc potom.
Proto opatřte si bezodkladně
dieteticko ochranný přípravek

proti choleřea úplavici

FARÁŘE|) » „VADE
LV.HORY MECUM“

Zákonem chráněno.

Obdrželilze 3, 5,9,18K, (vedleporte) vdrogeriích
neb v laboratoři »Vademecum: PDadioich, Uechy.
Nepostrádatelný rodině, jednotlivci a vojínovi v poll.

n]
P LEVNÉnd

, vlastní výroby,
tež lisované ovály
VZAT AKVAOLO

doporutuje

JOSJELÍNEKMyDLÁ
HRADEC KRÁLOVÉ

PTE kT0 M T

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. velédůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a;často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Oennfky, vsorky i ronoha hotová na ukásku

Paramenta.

senapožádánífrankozašlou.
M |



které povolání do řádu mají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť
se obrátí s dotazem stran přijmatí na představenou
hk kláštera B. S. P. Krupka-(u Teplic).

Antonin Drahozal v Humpolci:
odporučuje vzácné přízni veledůstojného ducho
venstva a slavným patronátním úřadům svůj.

odbornýzávod ,
pozlacovačský
k znovuzřízení a renovování oltářů, kazatelen

soch, křížů a veškerých v obor ten „Ppodajicíchkostelních předmětů dle předložených neb dle

skicy 1 ožbo projektů. — — Veškeré rozpočtyi odborná rada bezplatně. Četná po-
čhvalná uznání od veledůstojnéhoduchovenstva.

o k volnému nahlédnutí.

0000000009
Jan Horák, č

——soukenník ;
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční sniseny kellcekci
nejnovějších druhů pravých

| vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemakých.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na teláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

©



Předplatnéna čtvrt roku 2Kó0h
s. napůlroku 5K—

Císařský manifest.
Kk. Z Vídně, 23. května. Ve zvláštním vy

dání »Wiener Zeitungu« z neděle dne 23. května
se praví: Úřadní část.

Jeho ©. a k. Apoštolské Veličenstvo ráčil
nejmilostivěji vydati tento Nejvysší vlastnoruční
list a manifest:

Milý hrabě Stůrgkhu!
Úkládám Vám, abyste připojený manifest

Mým národům uvedl ve všeobecnou známost.
Ve Vídni, dne 23. května 1915.

Mým národům!
Král italský vypověděl Mi válku.
Věrolomnosti, jíž v dějinách není rovno,

dopustilo se království italské na obou svých
spojencích. :

Po spolčení v době více než 30 let, z4
jehož trvání mohla svou územní državu roz
množiti a se k netušenému rozkvětu vyvinouti,
opustila nás Italie v hodině nebezpečí a přeš:“
s vlajícími prapory do tábora našich nepřátel.

Neohrožovali jsme Italie, neztenčili jsm

její důstojnosti, nedotkli jeme se její oti ani jejizájmů; vyhověli jeme vždy věrně našim spoj
neckým povinnostem a poskytli jí naší záštity,
když táhla do pole. .

Více již jsme vykonali: když Italie vysíla!»
své žádostivó zraky přes Naše hranice, rozhodli
jsme se, abychom zachovali spojenecký poměr
a mír, k velikým a .bolestným obětem, jež ob
zvláště se-dotkly Našeho otcovského srdce. —

Avšak nebylo lze ukojiti žádostivosti [tali
-jež měla za to, že jest nutno z okamžiku těžit:.

A tak nutno, aby osud byl dovršen.
Moje armády vítězně čelily mocnému ne

příteli na severu desítiměsíčním obrovským za
pasem v nejvěrnějším válečném sbratření s vojsky
Mého vznešeného spojence. . .

Nový potměšilý nepřítel na jihu není jirn
nikterak novým odpůrcem. :

Veliké vzpomínky na Navarru, Mortaru,
Custozzu a Vis, které jsou pýchou Mého mládí,
a duch Radeckého, arcivévody Albrechta a Te
getthoffa, který i na dále žije v mé pozemní a
námořní moci, zaručují Mi, že my i proti jihu
uhájíme s úspěchem hranic mocnářství.

Pozdravuji Moje v boji osvědčená vítězná
vojska, důvěřují v ně a jejich vůdce! Důvěřují
v Mé národy, jejichž bezpříkladné, zmužilé obč
tovnosti přísluší Můj nejvřelejší otcovský dík.
Prosím Všemohoucího, by žehnal našim zbraním
a milostivě vzal naši spravedlivou věc v ochranu.

František Josef m. p. — Stůrgkh m. p.

Upisujte na válečnou půjčku:
Celý náš národ ví, jak chrabře čeští vojín

bojují za práva říše rakouské a jak takovým způ
sobem zajišťují bezpečnost i majetkovým a finým
právům spoluobčanů, kteří dlí u domácích krbů.
Bylo by tudíž neodpustitelnou nedbalostí, kdyby



osoby civilní při tak obětavém zápase vělikých
armád nechtěly aspoň zcela snadnou kooperaci dáti
na jevo účast na statečné obraně říše, která je hájí.

Jestliže čeští vojáci ochotně prolévají krev,
musí i ostatní obyvatelstvo dle možnosti své po
těšiti srdce nejjasnějšího panovníka praktickými
projevy loyality. Jest k tomu nejvhodnější příleži
tost davovým upisováním na válečnou půjčku a
to zvláště v okamžicích, kdy se jedná o odražení
útoků nejvěrolomnějšího nepřítele našeho mocnář
ství, který vystoupil na válečné jeviště teprve v
posledních dnech. Uvažme, že Italie strojí se zná
silniti i katolické Jihoslovany, obývající naši říši.

Jaká vlastně obět se žádá vypsáním válečné
půjčky? Vždyť stát náš nechce od upisovatelů na
darech aul haléře. Kdo ukládal s důvěrou své
přebytky do záložen, může je s důvěrou tím větší
vložiti do rukou státu, který «příslušných obnosů
nevyvlastní, ale naopak vrátí upsané obnosy i s
příslušnými úroky.

«Někdo řekne, že má málo, že by malý peníz
stejně státu pomohl nepatrně. Na to odpovídáme,
že součet malých obnesů dohromady tvoří sumu
velikou. A pak četné úpisy menší budou velice
zřetelným dokumentem neochvějné věrnosti nej
Širších vrstev našeho obyvatelstva.

Má-li stát poskytnouti poplatníkům tc, co jim
náleží, musíme rovněž plniti své povinnosti
k státu zvláště v dobách obtížných, aby měl dosta
tek prostředků k realisování své dobré vůle. Již
dávne před válkou i živly radikálnější souhlasily v
tom, že státu musí dávati, co mu náleží, každý ná
rod a každý jednotlivec, který reflektuje na to,
aby od říše zase návzájem sám něco obdržel Ta
ké nyní i listy pokrokové a socialistické důrazně
vybízejí k upisování. Měly by snad tyto kruhy
zahanbiti katolíky? :

Upozorňujeme, že půjčením státu jsou naše
peníze bezpečněji uloženy, než kdybychom je dali
do záložen. Některé zjevy z minulých dob jsou nám
v tom směru velice významným poučením. Jestli
že by náhodou právě pro nedostatečné úpisy stoup
la drahota životních potřeb, pak za to na svou ško
du budou odpovídati liknavci.

Penězi, které se válečnou půjčkou seberou,
prospěje se značně našim vojínům, kteří nesou
břímě dne i horka. Nechť se nikdo nedomnívá, že
snad se za ně budou kupovati výhradně jen zbra
ně a střelivo. Naopak — obnosy ty připadají také
na léčení raněných a chorých, na mzdy pro stati
síce lidí, kteří pracují na válečných potřebách.

V době, kdy naše vojska dobyla na severu
skvělých vítězství, kdy nejmocnější nepřítel za
hrozných ztrát couvá z Haliče, zajisté s tím větší
chutí má každý rakouský občan upisovati. Posled
ní zprávy z italského bojiště jsou nám také skvě
lým dokladem, co všecko vojsko rakouské dokáže,
jestliže bude míti po ruce vydatnou pomoc těch,
kteří nebojují. ;

Pamatujme také, že právě hohým upisováním
budeme pracovati k rychlému a vítěznému. skon
čení války. Čím více prostředků, tím dříve bude
nucen nepřítel jednati o mír.

Lhůta upisovací ovšem končí již 29. květ
nem. Proto nechť nikdo neváhá před hodinou dva

Inserty počítají se levně.
Obnova vychází v půtek v poledne. Ročník XXI.

náctou! Ale jelikcž'se objevil na válečném poli no
vý nepřítel, přejí si loyvální obyvatelé, aby lhůta
byla prodloužena, tak že patrně k tomu dojde.
Zkrátka každý má ještě příležitost k úpisu.

Nechť se nikdo nevymlouvá v době nebezpe
čenství společného! Čím zdárnější budou plody
naší společné obrany, tím také více zisku budou
míti všichni věrní poddaní našeho | nejjasnějšího
panovníka! A každý upisovatel v okamžiku, kdy
pomine zápas válečný, bude míti blahé vědomí, že
k úspěchu také přispíval!

—

Věrolomnost italie.
Kdyby byla neměla tato země vážnou pod

poru v trojspolku, byla by se stala státem nej
ubožším; byly tam hrozné poměry hospodářské,
politické a kulturní. Přes to však Italie udržo
vala se na venek v obstojném stavu tím, že se
zabezpečovala proti přepadu států mocnějších
přátelskými styky s Rakouskem a Německem.
Opírajíc se o smlouvu trojepolkovou, podnikla
i velmi laciné výboje, které nevyžadovaly zvlášt
ního nákladu.

Když vznikla nynější válka velmocí, chytrá
Italie místo charakterního vystoupení po kra
mářsku sekulovala, za větrem a v klidu dopl
ňovala veliké mezery ve svém válečném stroji;
šilhala na pravo, na levo dlouhý čas, jaké roz
hodnutí by jí více vyneslo bez ohledu na právo.
Čekala, až se velmoci valně vysílí, aby pak její
vojenské zakročení bylo pohodlnější a mělo
úspěch jistější. .

Italští politikové počínali si chytře na
všecky strany jako vyškolení herci, lhali tak
rafinovaně, že dovedli udržovati v klamu i poli
tiky velicebystré. Čím déle se drželi za
větrem, tím ovšem jim bylo umožně.
no vydírati více. :

Král Vittorie Emanuele (Viktor Emanuel)
2. srpna 1914 telegrafoval našemu nejjasnějšímu
mocnáři: »Nemusím Vaše Veličenstvo ubezpe
čovati, že Italie, která učinila vše, aby zabezpe
čila udržení míru, a jež učiní vše, aby co nej
dříve mohla působiti k obnovení míru, vůči
svým spojencům srdečně přátelsky se bude cho
vati, jak jí to ukládá trojspolková smlouva, její
upřímvé city a její velké zájmy.«

Jestliže král předvídal, že proti válečné
straně bude malomoený, měl slibovati za sebe
-r a nikoli za celou Italii. Pak by bývalo větší
jasno hned s počátku.

Zesnulý markýz Giuliano sám stylisoval
v prosinci 1912 VÍŤ. článek smlouvy trojepol
kové o věcech balkánských. Ale týž den, kdy
italský král zaslal loyální telegram, žádal mar
kýz, aby se článek lépe vyložil, protože prý mu
jest nejasný; markýz zkrátka žádal pro Italii

na Balkáně více, než bylo amluveno, ačkoli řden před tím řekl srbskému vyslanci, že S
sko má přijmouti podmínky rakouského ulti
mata bez výhrady, protože Rakousko žádá jen
o to, čeho by vyžadoval každý.

o a LÍSTKY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

X



Zákeřná poraha Italie vysvitla z
později. Italie ma rychlo úpšale vésti velice 6x
pansivní politiku v Albfmii.Když ke konci

s vítězně pronikalaminulého roku naše voje
ke Kragujevci a Běleh tu 11. prosince
oznámila italská vláda, že dádánáhradu za náš
postup; v dalším jednání prohlásila, že bude
další náš postup v Srbsku považovali za po
rušení a ecké smlouvy a vyvodínejostřejší
důsledky.Dodala že kompensaosmi (vyrovnáním)
rozumí jen pojtoupení rakouského území Italii.
To byla vlastní příčina, proč rakouské voje vy
klidily Srbsko. Vyděračná Italie přece věděla,
že rakouskéválka proti Srbsku byla výpravou
trestní, nikoli pokusem o rozšíření území, Italie
věděla, že bezpečnost hranio rakouských ozbro
jenou mocí se zajistiti musí. A přece protesto
vala, jako by se sabalo na sám Řím.

Nyní Italie vyjednávala o »náhradu« za to,
co neztratila, ale zároveň jednala s trojdohodou.
Vláda italská žádala kusy rakouského území,
ale schválně jednání protahovala nejasnou styli
sací, aby nabyla dosti času k výhodnější smlouvě
s trojdohodou. Teprve 10.dubna Italie přednesla
takové požadavky, z kterých vysvítalo, že již
chce válku s Rakouskem za každých okolností.
Žádala kraje a ostrovy, kde jest převážná vět
šina obyvatelstva slovanského. »Osvobození bra
tří« hleděla Italie provésti — ujařmením slovan
ského lidu.

Když Německo začalo prostředkovat a sli
bovalo, že Rakousko Italii uspokojí, vyděrační
politikové italští přiskočili a novým požadav
kem. Nechť prý Rakousko dá odškodné v obnosu
dvou miliard franků, které prý Italie na zbro
ení vydala. Patrno, jak Italie chtěla nejlaciněj
m a nejpohodlnějším způsobem kořistiti bez

boje, eklízeti plody bez práce na účet státu,
který pro svou bezpečnost podnikal obrovské
oběti válečné. Rakousko svou nabídku znovu
zvýšilo, ačkoli seznalo, jak »spojenece jest ne
přítelem nejzákeřnějším. Vzdávalo se svých
zájmů v Albánii, zavazovalo se zříditi vlašskou
universitu v Terstu, který se měl státi svobod
ným císařským městem a svobodným přísta
vem; nabízelo italské Trentino a území obydlené

-Italy západně od Soče. —

stouply tak, že 4. května Italie jednání přeru
šila; prohlásila, že smlouvu trojspolkovou po
kládá za neplatnou. Tak se tedy zachoval stát,
jehož povinností vlastně bylo Rakousku přispěti
za veliké války „ihned bez nároků na zvláštní
zisky. Porušení emlouvy trojspolkové bylo vy
loženou bezcharakterností. Vždyť smlouvou
z 5. prosince 1912 stanovena aliance až do 8.
července 1920; smlouva obsahovala slavnostní
závazky, bylo v ní řečeno, že do vypršení lhůty
příslušné nesmí býti prohlášena za neplatnou.

Tudíž Italie ukázala se nejvýš věrolomnou;
prozradila, že dovede přetrhatii slavnostnípsa
né závazky zcela libovolně, že její vlastní pod
pis neplatí ani tolik, jako mimořádná, nezávazná
poznámka. Takovou taktikou by se dala ospra
vedlnit každá sebe větší nepoctivost; schvalová
ním takového postupu by se otevřela brána

triumfovalo nad každým písemným závazkem.
Ačkoli bylo od Rakouska slibováno daleko

více výhod, než jaké v sobě obsahovala smlou
va, drzé čelo italské vlády se ještě ohmuřilo,
jako by mu bylo proti smlouvě ubližováno.

Za takých okolností ovšem stát
napadený musí hájiti svá práva již
v zájmu veřejné morálky, aby věro
lomní diplomaté beze všeho studu

Obřadnosti
při dvoře francouzském.
Při dvoře králů franoouzských (zejména

v době Ludvíka XIV.) dostoupily obřadnosti té
výše, že nebylo ani nejnepatrnějšího úkonu
v denním životě králově, aby tento úkon nebyl
provázen předepsanýmioeromoniemi. Demokra
tická vláda císaře Napoleona tyto obřadnosti,
které již i samým králům v posledních dobách
byly obtižnými, ovšem odstranila. Povšimněme
ei na příklad ceremonielu při ranním vstávání

: králově, pří tak zvaném »lever«.
První komorník v určitou hodinu odebral

se do ložnice královy vzbudit krále. Za ním
„vstupuje první skupina osob, zvaná »důvěrná«.
(Entrée familičre.) Sestávala z princův a prin
oezen královských; potom vstupuje druhá sku

-pina (Grande entrée), jest to nejvyšší komoří,
velmistr a mistr garderoby, nejvyšší pobočníci,
šlechtici zvláštní přízně požívající, dvorní slu

šepuistvo, totiž holiči, krejčí a sluhové různéhou. 

Král přede všemi vstává zpostole. Nejvyšší komoří a první poboční šlechtie podávají
mu župan, král jest do něho zahalen a jde po
sadit se do lenoáky, kde má být oblékán. Nyní
vstoupí třetí ekupina (Batrée des brevete), ob

šení i .
v vrobé a

ví záše přepa
a nejvyšší oběti k

y vyděr
ohledných zrádceův.

| Haše knihkupectví
nabízí Vám své služby k obstarání

(výb mih, časopisů útd. Adrezujtyaskavě:

Družstevní knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Král., Adalbertinum.

Vážné hlasy o italské úskočnosti.
»Národní Listy« v čísle ze dne 25. května

t. r. píší: Právem akcentuje panovník ve svém
manifestu bolestné pocity, které měl, když ze ze
mí, dávno k říši náležejících, měl postupovati bý
valému spojenci za pouhou neutralitu důležité čá
sti,ajsme přesvědčeni,že by parlamentrakouský
připojil se k těmto pocitům panovníkovým, kdyby
byla vláda uznala za potřebné povolati ho, aby
svým votem posílil stanovisko mocnářovo a uká
zal, že nelze jíti dále, než se šlo. Jestliže však přes
to vstupuje Italie do války pod heslem svých ná
rodních zájmů, dlužho přece vzpomenouti si, jak
dařilo se italským spoluobčanům v Rakousku, Tam,
kde souvisle obývali zemi, měli taková národní
práva, že věru nebylo důvodu ke steskům. Terito
riální rozdělení Tyrolska utvořením zvláštního u
zavřeného národnostního a správního území jiho
tyrciského bylo fakticky i právně provedeno přes
odpor německých Tyrolanů. Pro jižní Tyrolsko
byla zřízena zvláštní expositura ©místodržitelská,
stále samostatnější, v jižním Tyrolsku úřady a
soudy nepřijímaly jiných podání než italských, ne
stojíce na zásadě jazyka v zemi obvyklého, nýbrž
jazyka u soudu a úřadu obvyklého. V jižním

| Tyrolsku němčina byla z úředního jednání vylou
| čena nejen ve vnější, nýbrž i ve vnitřní službě.

Pokus o řešení otázky národnostní ve smíšených
zemích zvláštním uzavřeným územím národnost
ním v Tyrolsku ztroskotal. Také tam, kde Italové
žili smíšeně se Slovany, byli vlastně všude panu
jícím národem. Na sněmě v Terstu slovinčina vů
bec vyloučena, v Terstu není dosud jediné veřejné
školy slovinské, na celém přímoří byli Italcvé pa
nujícím národem. Do nedávna byli v Terstu do
konce příslušníci italského království veřejnými ú

politickou převahu, a také při poslední spravedli
vější úpravě poměrů byla zachována plnápráva
italštiny ve městech značněji italských.

Sám náš říšský poslanec, Ital dr. Bugatto, na
psal v »Echo del Litorale«: »Ona část italského ná
rcda, která je spojena v národní stát a která prá
vě proto má povinnost celou svojí mocí chránit
dobré jméno národa italského, pokryla toto jméno
nesmazatelnou potupou. Zbraně Italie jsou taseny
proti Rakousku, příteli a spojenci, v ckamžiku, ve
kterém přítel a spojenec na místě ujednané pomoci
pro případ tísně nic jiného nežádá nežli právo, aby
se sám a nerušeně hájil, v okamžiku, ve kterém Ra
kousko nabízí italskému státu výhody, kterých by
mohl dosíci jen nesmírně mocný vítěz, v okamži
ku, ve kterém Rakousko, aby zamezilo zničení
vlastních území italských, Italii zapřísahá, aby je
ke svému národnímu státu připojila. Italie zaslepe
ná nebo šilená dává přednost zlečinu věrolomnosti,

O
sahující řadu vyznamenaných pánův, dále lé
kaře a chirurgy, intendanty a předěltatele. Pří
pravy k oblékání krále ihned započnou. Dříve
ještě objeví se čtvrtá skupina (Entrée de la
chambre); jsou to povětšině nejvyšší úředníci,
jako: velkoalmužník, duchovní správce,kaple,
řiditel kůru, kapitán tělesné stráže, generální
plukovník gard, nejvyšší lovčí, nejvyšší cere
monář, první správee paláce, velvysiancové, mi
nistři, maršálové, preláti.

Král již myje si ruce a počíná se evlékati.
Dvě pážata zouvají mu volné střevíce, Velmistr
garderoby stáhne mu noční kazajku u pravé
ruky, první komorník u levé ruky a oba ode
vzdají ji úředníkům garderoby, co zatím sluha
garderoby přináší košili zahalenou do bílého
tafetu. Nynívstupuje pátá skupina a poslední;
jest to zbytek osobností a úředníků z královy
domácnosti.

Přichází totiž slavnostní okamžik, vyvr
oholení ceremonie: Oblékání košile. Jest pro to
zvláštní řád. Čestnavléci košili vyhrazena jest
synům aneb — kdyby těch nebylo — princům
královské krve. První komorník garderoby drží
košili u pravéhorukávu, první komorník poko

pově u levého. Princové košili konečně a šťastněráli navlékli, Co nyní rásleduje, náleží jižk to
aletě závěreční. Jeden komorník drží před králem
zroadlo, dva jiní s obou stran svícny. Komor
nici garderoby přinášejí ostatní šat. Velmistr
garderoby podává vestu, dlouhý kabát, stubu

nebezpečí zhouhé války, zhoubě italských obča

ná, itekých ění My Italové na hranicích,kteříjsme první obětí této neodpustitelné chyby, kteří
jsme za hranicemi Italie bojovali za čest své
ho národa, vidíme se napadenými, pokořenými,
zničenými oněmi soukmenovci, kteří jménem naše

ho pro tasili dýku zsady. Nikdy jsme nemohlitušiti Jvou potupu, nikdy náš národní cit ne

Člen naší panské sněmovny, známý bankéř dr.
Sieghardt, napšal v svatodušním čísle »NeueFreie
Presse<: >Čétné malé i velké záludy na Balkáně
a na Adrii, ono pověstné vybočení Italie v marocké
otázce, jemuž od té doby následovaly ještě rmohé
jiné s Ruskem, Anglií a Francií, vždycky se jí (Ita
lii) opět odpustily v mocnářství. Ve Vídni a Berlí
ně nechtělo se právě věřiti zradě spojencově. Přes
sesílení hranic a posádek severní Italie, ačkoliv
jsme v Srbsku, Černé Hoře a Albánsku | naráželi
každé hodiny na účinky italských rejdův a ital-
ských peněz, a ačkoliv agitace pro přivtělení »ne
vyvazenýchcúzemí v italském| tisku byla stále
smělejší, obmezilo se Rakousko-Uhersko na to, že
učinilo nejnutnější vojenské obranné přípravy. —
Když Italie, jsouc zapletena do obětíplného a málo
šťastného polního tažení v severní Africe, byla té
měř bezbranně vydána útoku našeho vojska, odo
lalo mocnářství pokušení preventivní války. Nyní
osvědčuje nám italská vláda za to svůj dík. Nikdy
nebyla velkodušnost hůře odměněna, nikdy důvě
ra hůře zklamána. Území, jež si přeje přívlastniti
Italie z naší državy, nejsou pro ni žádnou životní
nutností, pro nás však znamenají cestu k moři a k
pádské rovině. A musí-lt dle jiné verse Italie sjed
notiti všechny kmeny, které mluví její řečí a za
chovati je před národním zánikem, má na pobře
žích Středczemního moře především v Nizze, na
Korsice, Maltě a v Tunisu soukmenovce, kteří jsou
ohrožení pohlcením cizím národním tělesem, jen
právě v mnohojazyčném mocnářství nikoliv, jež
zachovává dle svého rázu všem národům svéráz
„nost.«

Štokholmský časopis >Dagens Nyheter«, kte
rý jest rozhodným příznivcem trojdohody, odsu
zuje přísně bezcharakterní kličku Italie a dokládá:
»ltalie ve své osadní expansivní politice nalezla
vždy podpory svých spojenců. Po strašné poráž
ce u Aduy proti králi Menelikovi, která osvědčila
vojenskou slabost Italie, byla by dělala špatný do
je, kdyby nebyla bývala za sebou měla Německo
a Rakousko-Uhersko. Dle zkušeností však nenáleží
vděčnost ke ctnostem, jimiž se vyznamenává po
litika, Zejména při algeciraské kcnferenci, když
Italie zaujala stanovisko proti svým spojencum,
vyšlo na jevo, že títo spojenci nemohou počítati
s podperou Italie proti Francii a Anglii. Když Ita
lie podnikla své loupežpé tažení proti Tripolsku a
oba spolkoví spojenci, nebyvše nikdy před tím vy
rozumění o úmyslu Italie, ponechali jí úplně vel
nou ruku, jen s podmínkou, že Balkán bude zdržen
od této války, považovala Italie souhlas za samo
zřejmcu věc, která není hodna nejmenší uznalosti a
byla rozhořčena jen nad obmezením, pokud jde o
balkánský poloostrov. Za balkánské války byly
zájmy Italie na východním pobřeží Jaderského
moře uznány za rovnoprávné se zájmy Rakousko
Uherska, což spíše zvýšilo vehnocenské | nároky
Italie, místo aby ji uspokojilo. Chtěla Jaderské mo
ře učiniti italskou mořskou zátokou. Poněvadž to
bylo v přímém odpcru s národnostním principem,
na který se Italie vždycky jinak odvolává, nezna
menalo to nic. S vyhlášením italské neutrality při
vypuknutí světové války musili se spolkovi spo
jenci spokojiti, aniž mchli na ni pohlížeti jako na
faleš. A přechod od neutrality k válečnému jednání(U
řádovou a připne kord. Pak komorník kravat
přináší košíček s kravatarni, král na jednu u
káže a mistr garderoby ji králi uváže. Komorník
odboru prádla kapesního přináší tři kapesníky
na podnosuk výběru královu. Konečně mistr
garderoby podá králi klobouk. rukavice a bů!.
Dík nebesům, král je ustrojen! H. Taine dí »
tomto vstávání: »LeťVer(vstávání) králův je di
vadelní kus o pěti aktech.«

Tak každý pohyb králův doprovázen jest
odobnými ckázalostmi. Táž družina obklopuje
o přiobouvání, zouvání, při oblékání pro jízdu

na koni,do večerního šatu, při ukládání ke
scánku, o nekonečných podrobnostech etiket
ních při slavnostech a hostinách ani nemluvě.

Takovýmto okázalostem celý život králův
propadá. Lze to přesně vyjádřiti, dí M. Taine,
že jest to život herce, jenž má býti po celý den
na jevišti. ,

K tomu nyní přirovnejme »levere oisaře.
Napoleona, jak ho popisuje Arthur-Lévy v kni
ze »Napoleon intime.« Císařův komorník Con
stant vstupuje o sedmé ráno do ložnice olegřo
vy. V ložnici nepanoval právě nejlepší pořádel.
každý kus šatu ležel jinde, důkaz, že večerní
odkládání šatů dělo se s jakousi nedbalostí.
První otázky týkaly se počasí, jak je venku.
Jediným přepychem, který si císař dovoloval
k svému vštávání, bylo rozdělání ol:ně v krbu
i v létě. Císař miloval při ranní koupeli tak

vysokou temperaturu, že husté párynaplnily



proti spojencům, jichž blahovolné podpory | Italie
používala přes 30 let při všech podnicích, jest ve
světových dějinách novým zjevem a znamená roz
luku od všeho, co v politice nazývá se věrností a
vírou.«

Hr. Julius Andrássy kritisuje drtivě: >Italie
počíná válku v době, kdy každá válka, které jest
možno se vyhnout, jest hromadným vražděním a
atentátem na kulturu a pokrok lidstva, a počíná ji

bez jakékoli právní příčiny, bez jakéhokoliv opráv
nění v době, kdy nikdo její državu neohrožuje a ni
koho nenapadá ji přepadnouti, takže ani o vlástní
obraně nemůže býti řeči. My máme obě ruce svá
zané a tolik nepřátel, že by bylo šílenstvím, dělati
si nové nepřátele. Jsme dosud ve spolku s Italif,
přejeme si těn spolek zachovati a projevili jsme 0
chotu přinésti na upevnění tohoto spolku dokonce
i oběti.« .

Komu se nelíbila morálka křesťanská, kdo
každou chvíli pídil po chybách vůdčích mužů cír
kve katolické, nechť nyní uváží, kam by lidstvo
zavedla morálka zednářská. Je-li výsledkem této
rafinované, záludné morálky oslava pěstního prá
va, pak všecky živly poctivé se mají | postaviti
zmužile proti: barbarisování Evropy; i se zbraní v
ruce má se hájiti právo mezinárodní a vítězství
poctivosti. :

Kdo připravoval italskou válku?
Byli to po nejvíce lidé, kteří nedávno před

válečným plápolem evropským heslovali silně
proti militarismu, ale sami páchali vetiké násil
nosti. Některé živly totiž volají po zmenšeném
počtu vojska proto, aby pak měly volnější-ruku
k pumovým přepadům, k barbarskému útisku
lidských práv občanů bezbranných.

»Reichspost« sděluje, že veliký vlív na
vývoj válečný v Italii mělo 400 loží, jichž čle
nové jsou poslanci, profesoři, bohatí finaněníci

-s předáky Nathanem, Luzzatim, Trevesem, Fran
"čhettim atd. Na italské bratry silně působili
svobodní zednáři portugalští, francouzští a an
gličtí, kteří přímo vydávali rozkazy a udělovali
důtky. Francouzský zednář Crénieux byl v pří
mém styku s Ernestem Nathanem. Při tom ne
jednalo se ani tak o doplnění italské národní
jednoty, jako spíše o to, aby provedli, nač se
na svém sjezdu v Luganě usnesli: zasaditi ránu
Rakousku, jehož větší díl obyvatelstva a dy
nastie jsou katolické.

yní může i každý slepec problédnouti,
proč jsou zednářské lože společnostmi tajnými,

roč i ve státech prohlašovaných za svobodné
blavní jejich činnost rozvíjí se za kulisami. Kdo

nyní uvěří, že zednáři obírají se pouze úkoly
humáními a osvětovými? Dynamit, který z Por
tugalska zapáchá široko daleko, byl již dříve
svědkem výmluvným. A neschvalovali také
zednáři vraždění nevinných a pokojných občanů
v Barceloně?

Předním válečným řečníkem zednářů stal
se básník Gabriele d' Anunzio, člověk velice
zadlužený pro svůj světácký život. Vypravuje
se nyní o něm, že z Paříže dostal značné o
nosy jak pro osobní účele tak pro agitaci. Na
demonstrace a válečné štvanice v Italii zaplatila
Francie sumy obrovské. V době, kdy chudoba
pro malou návštěvu cizinců v Italii se zmohla
povážlivě, jidášské platy přišly velice vhod
»potřebným«existencím a zvláště zahálčivým

lovzdělancům, kteří vynikají pouze darem
břitkého jazyka.

Ačkoli vláda italská spředla celou síť ple
tich, přece jenom delší čas váhala vysloviti slo
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koupelnu. Vystoupiv z lázně, třel se kolínskou
vodičkou. Během této operace rozvinul se me
zi oísařem a komorníkem volný rozhovor. CÍ
sař tázal se ho — tak vypráví Constant — 00
činil večer, zdali večeřel v městě a s kým, co
měli k večeři. Často tázal se na cenu té neb
oné části oděvu a zvěděv cenu, divil se, pravě,
že ceny byly daleko nižší, když on byl ještě po
rušíkem a že v restauraci u Roze večeříval

Tyto rozmaluvy byly někdy přerušeyto rozmluvy byly Y přerušeny pří
chodem prvního lékaře u dvora. »Vy zde, velk
mastičkářil« Tak volal císař. »Kolik jsteji
dnes už poslal na onen svět?« Doktor Corvi
sart, osobní lékař císařův, nepřicházel nikterak
do akův a odpovídal tónem podobným.

Oblečen v kalhoty a v župan, s čepičkou
noční ještě na hlavě, počal se císař sám holiti
před zrcadlem, které držel komorník. Pak se
oblékl- do šatů, které podržel po celý den. Na
to mu byla podána tabatěrka ze želvoviny, kte
rou Napoleon skoro neustále držel v ruce, na
čež odebral se do své pracovny, kde ho jeho“
sekrétáři již očekávali. A nyní započala jeho
denní práce, ve které neznal oddechu, aš do
pozdních hodin očních.

A tak již pouhé»lever« charakterisuje ši
vot a Činnost jak králů francouzských tak cí
saře Napoleona.

A. V. Chodovický.

znam politické smlouvy. Ale spodní proudy do
rážely nerušeně, bez zakřiknutí, až konečně
došlo k rozhodfutí bezoharakternímu.

Katolíci italští stavěli se proti válečnému
zápasu nejhouževnatěji. Vždyť měli před sebou

ukvělý vzor v knížeti nu, v papeži Benediktu XV. Také se v Italii konaly. přečetná kato

lické pobožnosti k zachování míru. Odporprotváloe v katolických kruzích tryskal i z obavy
o svobodu papežovu, 0 bezpečnost četných pom
níků katolické kultury a jiného cenného majet
ku. Nyní ovšem věřící lid italský ocitl se pro
své spravedlivé stanovisko v postavení nejeví
zelnějším. Nyní jest nucen jíti s ostatními vrat
vami národními aspoň ve válečných akcích, aby
nebyl vydán v šanc nejkrvavějšímu pronásledo
vání zednářstva. Katolíci však za svou solida
ritu národní užijí pramalého vděku. Bude se
jim odkrvelačných útočníků neustále vyčítati,

ženepáchal pouliční hlučné demonstrace spolus kruhy zednářskými. Stále budou pokládání
za vlastence »nejisté, nespolehlivé.«

Italští soc. demokraté ozývali se proti válce
již ze svého velikého odporu proti zednářům.
Jest zajímavo, že v Italii po prvé vystoupili
socialisté proti zednářům se vší otevřeností
(dávno před válkou), vytýkajíce přísně, jak Ve
likých hříchů se dopouštějí zednáři proti chu
dému lidu a jak se staví na odpor nutným so
ciálním reformám.

Část soc. demokratů (tak zv. reformistů)
však šlu v pouličním válečném křiku spolu se
zednáři. Ale i listy protiválečných soc. demo
kratů italských štvaly dlouho proti Rakousku.
Teprve když již bylo zcela jisto, že jest válka
neodvratná, počali na rychlo pořádati protivá
lečné schůze. Nezrodilo se z těch protestních
řečí positivního nic. Vždyť v rozhodných oka
mžicích, kdy se měli socialisté odhodlati dle

svých slibů k praktickým činům, spokojili seodhlasováním —- pouhé kritikářské resoluce.
Že takové papírové resoluce vlastně nezname
nají pro praktické počiny nic, víme již dávno.
A tak nyní všecky vrstvy a strany italského
národa za vůdcovství a komanda zednářského
jsou strženy do akce válečné.

Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížky4- "08
Vl ázané ovědí

avlady:střádenkové4 kb"a
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
se dle dohody a vyplácejí se z těchto vkladů ob

nosy bez obmezení moratoria.

Průběh války.
Bojiště východní. Uřední zpráva ze dne

21. května ohlašuje, že od 2. května ocitlo se
v rukou našeho a spojeneckého vojska 194.000
ruských zajatců z Haliče. A 25. května úředně
se sděluje, že v bojích na frontě od Sienavy až
k hornímu Dněstru ztratili Rusové dalších
21.000 zajatých, 39 děl a přes 40 strojních
pušek. Armáda ši. Mackensena s rakousko
uherským sborem dobyla tu města Radymna a
pronikla východně a jihovýchodně od tohoto
města k Sanu. Rusové kladou tu tvrdošíjný
odpor, aby zadržovali pronikání našich vojsk
na východ ke Lvovu, jejž už Rusové pomalu
vyklizují. Přemyšl jest již obklíčen. Proniknuvše
k Mošušce, odřízly naše a německé pluky Pře

myšl i od východu, takže je "ní Přemyšl odkázán na sebe; dráha Přemyšl-Grodek-Lvovjest
totiž v dosahu naší střelby. Na horní Stryji ope
ruje úspěšně armáda německého gen. čl. Lin
singena a na horním Dněstru postupuje armáda
gener. Borojeviče, jež sahá až před Přemyši. U
Kolomyje odrazilo rakouské vojsko ruské útoky
a na prutské linii, mezi Černovcia Bojany
v Bukovině, opětovali Rusové svoje útoky, chtě
jíce tam překročit řeku Prut; ale tento jejich

okus se stroskotal. V ruském Polsku generál
ankl v několikadenních urputných bojích do

nutil nepřítele k ústupu na Ivangorod, z něhož
Rusové před týdnem vyslalisilné posily armádě
ustupující od Nidy a Pilice. Z těchto bojů u
Kielců zajato celkem 30 důstojníků a 6300 mužů.
Severně od Varšavy se nic nezměnilo, zato
v gubernii Kovno a v Kuronsku jest útočnost
ruská zlomena a Rusové jsou na ústupu.

Dne 26. května úředně se oznamuje, že bitva u
Přemyšlu trvá. Armáda gen. šl. Mackensena proni
ká v útoku po obou stranách Sanu směrem jihový
chodním. Přechod přes San východně od Radyrmma
vybojován. Jižně a jihovýchodně od Přemyšlu po
stupují naše armády. ©Počet v posledních dvou
dnech bitvy zajatých stoupl na 25.000 a ukořistě
no do včerejška 64 děl, 64 strojních pušek a 14
vozů se střelivem.

zase oolhala.

U Dardanel odrazili Turci útoky sesíle
ného abglo-francouzského vojska i lodetva. —
Anglická pancéřová loď »Triumph« byla v pří
stavu sarošském před Ari Burnem torpédem

potopena a zároveň torpédem zničena z ruskéo černomořského loďstva bitevní loď »Pante
leimon.«

- © Válka s Italii. V listopadu minulého roku
dala italská vláda ve svém tisku slavnostně vy
hlásiti, že jsou v ní počestní a charakterní mu
žové, kteří za všech okolností vykonají to, 00

jim ukládá spojenecká povinnost... A dnestalie prohlásila spojeneckou smlouvu pro sebe
za neplatnou, požadovala přemrštěnou územní
náhradu za svou neutralitu, a když se jí ne
vyhovělo, vypověděl italský král válku. Vhodně
tu prohlásil náš císař v manifestu svém k ná
rodům, že Italie dopustila se věrolomnosti, jíž
v dějinách není rovno. Neohrožovali jsme Italii,
nesnižovali jsme její důstojnost, nedotkli jsme
se její důstojnosti ani její cti a zájmů — tak
se hájí náš císař a král. Avšak nebylo možno
ukojiti žádostivosti Italie, jež měla za to, že jest
nutno z okamžiku těžiti .. . Po nastoupení vá
lečného stavu 23. května byly na jednotlivých
místech tyrolských a korutanských hranie za:
hájeny menší boje. V přímořském pohraničním
území u Strasolda objevila se italská jízda. Zá
roveň naše loďstvo v noci ze 23. na 24. května
vyrazilo proti východnímu pobřeží italskému
mezi Benátkami a Barlettou a při tom na čet
ných místech s úspěchem bombardovalo vo
jensky důležitá místa. Tak na př. jeden torpe
doborec a torpédovka es křižníkem Novarou
vrazily do kanálu Porto Corsini, v Rimini ostře
loval křižník St. Georg nádraží a most, v Sini
gaglii rozbořeny byly »Zrinyme želez. most,
vodárna, přístav, v Ankoně ostřelovány byly
lodní opevnění, tábor dělostřelectva, loděnice,
nádraží, skladiště petroleje, v přístavu potopeny
dva parníky, železniční most přes řeku Po
tence poškozen z lodi »Radecký«, »Admirál
Spaun« se 4 torpedoborci ostřeloval železniční
most přes řeku Sinarou, »Helgoland« se třemi
torpedoborci bombardoval Viesto a Manfredino
a vešel v boj se 2 italskými torpedoborci a 2

křižníky. Jeden italeký torpedoborec zničen atd.Zároveň naši letci vrhli pumy v Benátkách na
arsenál, nádraží a na hangár na Lidě a způso
bili tam patrné škody. — V celé Italii vyhlášen
válečný stav, aby tak bylo zamezeno všem mí
rovým schůzím a demonstracím. — Italský tisk
již nyní počíná připravovati italskou veřejnost
na potíže polního tažení, vyslovuje obavy před
ostřelováním pobřežních měst atd.

Dne 26. t. m. ohlášeno, že v Tyrolsku vtrhl
nepřátelský oddíl do Condina, u Padonského prů
smyku uprchli Italové při prvních výstřelích a na

korutanských hranicích odrazilo naše vojsko četnéútoky.

Politický přehled. *
Uherská sněmovna poslanecká ukončila 19.

května svůj letošní jarní úkol, odhlasovavši vše až
na předlohu o ústředně peněžních ústavů, kterouž
vláda sama vzala zatím z jednacího pořadu, po
něvadž nemohla docíliti dohody s uherskou oposicí
ani s Chorvatskem.

Ochranu rakousko-uherských státních přísluš
alků v Italii převzalo Španělsko, ochranu Italů v
Rakousku Spojené Státy Severoamerické, ochranu
Němců v Italii a naopak ochranu Italů v Němec
ku převzalo Švýcarsko.

Porada o zásobování konala se 22. května ve
Vídni za předsednictví ministra orby dra Zenkra.
Bylo prohlášeno, že obmezení prodeje masa na 5
dní v týdnu týká se jen prodeje spotřebitelům a že
naproti tomu možno jako dříve prodávati maso ve
velkém řezníkům, obchodníkům s masem a hostin
ským. V prodej ve velkém spadají jen celá poraže
ná zvířata tak i veliké jejich části.

Poskytování záloh na sklizeň a její nákup v
Ubrách. Podle nového nařízení mohou u uherské
poštovní spořitelny se přihlásivší peněžní ústavy
až do výše poštovní spořitelnou k tomu jim poskyt
nutého úvěru udělovati pěstitelům zálohy na jejich
očekávatelnou letošní sklizeň pšenice, žita, ječme
ne, ovsa a řepky. Ministerstvo postará se o to,
aby výrobky peněžním ústavem takto koupené
byly převzaty pro účely veřejné potřeby.

Japossko a Čína. Japonský ministr zahranič
ních záležitostí prohlásil v parlamentě, že se vlá
da usnesla na kompromisu s Čínou, aby zabránila
válce. Bylo usneseno vrátiti Kiaučau dříve než by
lo zahájeno vyjednávání. — Naproti tomu Spojené
Státy Severoamerické odevzdaly čínské vládě no
tu, v níž se praví, že Amerika nemůže uznati žád
nou smlouvu mezi Čínou a Japonskem která po
rušuje smluvní práva Spojených Států a jejich ob

nebo politiku otěvřeňých dveří. Stejná nota byla
podána Japonsku.

Okružní list Italský. Italský ministr zahranič
ních záležitostí Sonnina v oběžníku vykládá zá-
stupcům Italie v cizině krok Italie k válce. Vědo-:
mou nepravdou jest tu tvrzení, že Srbskoodpově



dělo na rakousko-uherské. ultimatum poskytnutím
všech ústupků, jež bylo možno po právu žádat.
Vždyť sám ministr zahran. záležitostí di San Oiu
liano nedostatečnost srbské odpovědi na .ultima
tum uznal.a také se pokusil přemluviti Srbsko
k úplnému přijetí požadavků rakousko-uherských.
Pozoruhodno jest také, že se z italské strany ne
vyvrací vážně úřední a poloúřední vídeňské a ber
linské výklady skutkové povahy a právní situace.

V Anglii následkem sporu mezi. prvním lordem
admirality. Churchilem a prvním námořním lor
dem Fisherem nastaly neshody v celém minister
stvu, které nyní přetvořeno. Ministerským předse
dou jest zase Asguith, hodnost prvního lorda ad
mirality místo Churchila přejímá Balfour, také
lord Kitchener zůstal ministrem vojenství, kancléř
pokladu Lloyd George převzal nově utvořené mi
nisterstvo pro vojenské | střelivo, konservativci
mají tu 4 členy. I socřalisté ve svém vůdci Hender
Sonovi jsou v ministerstvu zastoupeni.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
ku provádění pad kostelních vfvle doporučujeme mladou českoufinu absol. c. k. stát, školy řezbářské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

Význam svatojanských
poutí.

Přes všecky uměle sháněné a novinami
šířené kritiky český lid ke dni sv. Jana Nep.

putuje k Praze v značném množství. aby zde
erpal posilu jak náboženskou tak národní. Protinezávadným poutím a elavnostem někteří lidé

stavěli okázale »moderní hlediska«, ale —záro
-veň. hleděli národního svátku dobře využitko
vati ve svůj prospěch. Právě ve dnech svato
janských docházelo v Praze k větším, zcela ne
klerikálním podnikům, sohůzím a pod., k nimž
se lákali četní poutníci katoličtí. Vždyť by bez
účasti katoliotva takové akce selhaly.

Zcela účelně byla volena každoroční hospo
dářská výstava v Praze ve dnech svatojanských.
Katoličtí poutníci ji navštěvovali velice četně;
ale odměnou byly sebevědomé poznámky kru
hů jiných, které okázale podoeňovaly apolučin
nost našinců. Prý nikoli sv. Jan, ale výstava
tolik lidí do Praby přivádí! Okamžitě se ovšem
namanula otázka, proč tedy pořadatelstvo tolik
Ipí na dni 16. května, proč se radějí nepořádá
výstava po žních. Již se. šlo tak daleko, že ně
které listy hleděly zastříti rouškou chytře vo
lených slov posvátné tradice českého lidu. Na

př r. 1911 v čísle, které vyšlo v neděli po av.anu, napsala »Nár. Politika«: »Jarní svátky na
šeho zemědělstva. Tak možno vpravdě nazvati
každoroční naši jarní výstavu, která dnes již
zástupy lidu českého venkova vábí mnohem ví
ce, než tradicionelní, avšak do naší doby již se
nehodící, pout ke Karlovu mostu dne 16. května.«

Inu ovšem — tehdy na venek triumfo
valy živly, které se ostře obracely proti vroucím
ctitelům sv. Jana. Tehdy se zdálo, že někteří
lidé oelou českou duši přetvoří. Proto místo
svátku sv. Jana »avátky zemědělstva«, místo
pouti svatojanské »pout k mostu«, aby sluch
radikálních občanů nebyl uražen.

Také se říkalo, že mnoho katoliotva jest
do Prahy lákáno více ohňostrojem než svato
janským kultem. Rozvinula se do veliké šíře
tuhá agitace, aby tedy ohňostroj vypalován ne

brě Jako by v nynějším čase pestrých světelelektrických měly rakéty tak obrovskou důle
žitost!

A ejhlb! Jaká změna po několika letech:
Jakmile utichla umělkovaná agitace proti svato
japskému kultu, jakmile samostatnému rozhod
nutí lidu českého přestaly se činiti překážky,
veliké proudy poutníků projevily své smýčlení,

tolické kruhy neučinily žádného mimořádného
opatření k svolání většího počtu poutníků."

putovávali, dlí na válečném poli; existenční,
starosti katolíků, kteří u domácích krbů agtrvali,
zaměstnávají myel i ruoe daleko více než v le
tech předešlých. A přece — poutníků bylo ví

"ce než roku Joňského. Zdravý duch v lidu se
probudil, duše česká přetrhala eíť, kterou byla
spoutávána a dala výraz vroucímu náboženské
mu oitu. Lid český seznal v době kritické, jak
bezoennými oetkami bylo všecko to, 60 mu
chtěli dáti jistí samozvaní spasitelé v nábradu
za křesťanské náboženství. Přesvědčil se, že
v době generální zkoušky blýsknavá hesla mo-'
derní byla frázemi besobsažnými, bezpřed
mětnými.

Stojí za zaznamenání, jak psala letos (17.
května) tatáž »Nár. Potitika«, kteráse ostýchala
r. 1911 označiti svatojanskou pout staročeským,
pravým jménem. Zdejejí posudek etošní: »SYa

tojanská pout v Praze osvědčila svoji příhavost i v nynějších dobách pohnutých. Domněn
ka, že populární ohňostroj, vypalovaný v před
večer svátku sv. Jana Nepomuckého, jest hlav
ním lákadlem venkovanů ze všech krajůČech,

r

večer svátku mělo nábřeží Františkovo obvyklý
vzhled každodenní; ani památky po ohlušujícím
ruchu tísniolch se zástupů po-Gelé šíři tohoto
nábřeží za let předešlých — a přece — jak o
svátku samém bylo zřejmo — návštěva pout

níků z širých krajů českých bylahojně jako
jindy: Střediskem návštěVy jsko vždy, byldómsv. Vítana hradě pražském, a to stříbrný pas
mátník světcův a kaple sv. Václava. Hlavní
p'oud zástupů ubíral se jako vždy přes památ
ný most Karlův, avšak i doprava elektrickými
vozy svědčila, že příval hostí z venkova ne
zmenšil se valně u porownání e léty předešlými.«

Příval hostí se nezmenšil, ale zbožných
poutníků bylo více než jindy — dodáváme my.
Zároveň doufáme, že letos o svátku sv. Václava
nebudou se v takovém rozsahu na polích tak
četných kopati brambory jako v letech posled
nloh. Proti kultu svatojanskému sháněly se zá
minky z historie; proti sv. Václavu nemohlo se
namítati po skvělé obraně dra. Kalouska nio.
A přece byla šířena nevážnost k národním
světcům oběma.. Vždyť se jednalo o světce ka
tolické! Odtud ty sosvícenské« snahy!

Jak velký význam měl svátek svatojanský
pro obrodné snahy národní, pro velkolepé ajez

dříve obšírně. Letos samo »Právo lidu«, třebaže
jasně naznačilo své stanovisko k svatojanskému
ultu, přecepotvrdilojeho velký význam všenárod

ní. Po svatořečení sv. Jana Nep.dle »Práva lidu«
tento svátek již za sto let se ocitl ve službách
díla národního znovuzrození. Týž list pokračuje:
»Lid z celých Čech a Moravy putoval se zbož
nou myslí k sv. Janu, ale bezděčně byl při tom
strhován do proudu dojmů zcela jiných: viděl
Prahu a podléhal úohvatné výmluvnosti jejích
kamenů, byl nucen myslit na národní minulost
a sbližoval se s ruchem probuzenským. V do
bách absolutismu bývaly svatojanské svátky
přední manifestací sílícího českého živlu; na
venek zachovávaly si svůj ráz nábožensko-ofr
kevní, ale pod touto starou formou počínalo to
v nich hýbat novým životem. V letech šedesá
tých nabývaly už docela. rázu národní slavnosti,
lid z nejvzdálenějších končin už tu přicházel
do českého divadla, na výstavy a koncerty a
pro prudce vyvíjející se organism vzkříšeného
národa byly to dni,kdy ústředí jeho dostávalo
se do styku s nejvzdálenějšími jednotkami své
ho obvodu.«

Pak ovšem roztříštěnost politická a soci
ální ubrala na významu svatojanského dne, ale
také — ubrala národu efly. Až se srazí český
lid vé svorný šik, zase přátelské sjezdy ve zna
mení patronů zemských pokvetou.

Celé dějiny svátku svatojanského přísně a
věcně odsuzují ty kritiky, kteří snažili se doka
zovati, že svatořečení bylo mířeno na potupu
českého lidu, že ten svátek měl za účel tlumiti
vlastenecké nadšení. Vždyť přece bylopo roce
svatořečení (r. 1729) po ruce dojikpřostředků
obraceti slavnostní den k účelůmjiným, než
ke kterému jej užívalčeskýlid!!ždyf se mohlo
na př. plným právem na schůzíeň“Heskému lidu
vykládati, jaké nejvýš neblahé zmáky následo
valy po smrti sv. Jana vinou toho, kferý světce
rozkázal umučiti' A ejhle — zrovna obráceně
se dělo! Katoličtí průkopníci slavností dbali
pečlivě toho, aby národní solidarita nebyla při
těch příležitostech porušována nesnášelivými
zlozvuky.

Den sv. Jana měl tedy veliký význam jak
pro náboženské zvroucnění tak pro posilu oitů
národních; a tento úkol bude svátek ten ko
nati zajisté úspěšně i v dobách příštích.

Podporujténáš
podnik.

-Družstevní knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinam.

n
bo ulturní jiskry.

"- Knihy zastaralé. Kniha Darwinova: +0

prvé r. 1859. Od té doby mnoho se o knize
v Čechách mluvilo, ale znaly ji u nás sotva dva
tuoty lidí. Občané, kteří ohtěli platiti za osví

ofle, kterých neměl Vždyť čeští »darwinisté«
docela prohlašovalí, že Darwin vyvrátil svými
objevy názory o stvoření, o existenci Stvořitele.
Zatím však anglický učeneo zřetelně vyznával
víru v Boha osobního a v jeho tvůrčí moc.
Na př. napsal, že mohutnosti živých tvorů »byl
původně vdechnuty Stvořitelem v málo t
aneb jen v jeden.«
| arwinem se zabývali v Čechách filosof

Durdík a přírodovědec L. Čelakovský — tedvážní učenci. Celakovský v podstatnýc zásadách
e Darwinem souhlasil, ale zároveň zřejměvytkl,
že pro Darwinovu teorii naprosto není potřebí
- 

podvraceti křesťanské náboženství. Docela struč
ně nasnačil, jsk by se dala Darwinova teorie
uvésti v soulad s křesťanskou věroukou.

Ale demagogové místo vážného studia vy
týčili vysoko právěty body Darwinovy nauky,
které se jim hodily k boji proti církvi; byli

hluší a slepí k velice vážným hlasům učenýchodpůrců Darwinových; vždyť jim také nešlo
o vědu a klidné experimentální srovnávání.

Zatím rychlé pokroky jiných učenců obje
vily v nauce Darwinově veliké mezery, nedů
slednosti, nesprávnosti. Nyní pole experimentál
ního hypnotismu a vitalismu učinilo konec tak
mnohým pohádkám; zdůraznilo duchovost ve
světě živočišném, objevilo v životě ústrojném
takové mohutnosti, jež byly dlouho a dlouho
ztajeny. Přes to všecko polovzdělanci přecházeli
bez povšimnutí a raději chválili vyvrcholení
materializmu, jaké šířil podvodný Haeckel; do
mněnky a podvodně sestavené © »důkazy«

daleko ráznější, než jakého se dostalo nauce
Darwinově.

Nu — a nyní místo rozšíření známosti
o světlých důkazech vitalismu přeložena stará
kniha Darwinova do češtiny od prof. Klapálka
za hmotné podpory (2000 K) České akademie.
»Učitelské Novíny« dne 15. dubna napsaly:
»Učitelstvo vším právem zajímati se musí o
překlad díla tak epochálního a bude je samo
kupovati nebo reklamovati do svých místních.
a okresních školních knihoven.« — Aby věsk
dokázalo, že mu jde o skutečnou vědu, o vystří
bení názorů na základě objevů nejnovějších, za
jisté že také bude usilovati o koupi proslulých
úvah Marešových; smutno dost, že jedna vyni
kající práce Marešova přestala vycházeti pro
nedostatek abonentů v době, kdy se tolik mluví
o světle a o vědychtivosti.

Dělnické ústřední knihkupeotví vypisuje
opětně (do konce června)novou subskripoi 16K
na Marxův »Kapitál.« Že tato kniha je velice
zastaralá, vědí dobře sami přední pohlaráří so
cialistických sdružení. Věda a dlouholetá zku
šenost skácela hlavní sloupy teorie Marxovy,
sociální proudy vinou se směrem zcela jiným,
než jaký předpovídal Marx; sami socialisté
praktickou svépomocí porážejí návrhy jak Mar
xovy tak Beblovy, v době válečné jejich prakse
ještě zřetelněji dává výhost Marxovi. Ale kniha
»Kapitál« má se státi moderní čítankou přece.

Z čeho cizina se již dávno vystonala, to
se zavádí v Čechách teprve nyní. Proč tolik
nadšenců v Cechách se nepostaralo o překlad
prací těch již v minulém století, pokud měly
větší autoritu ? Peníze které, se daly na tendenční,
ubohé spisky materialistické, by bývaly desetkrát
hradily náklad na překlad knihy Darw'novy a
Marxovy. Zaostalost jeví se-tedy zde i v plánu
agitace.

Universitní přednáška Hasova na obra
nu Viklefovu. Reši, jimiž obhajoval Hus Víkle
fa r. 1412, byly do nedávna chváleny jako do
kumenty veliké paměti Husovy, znamenitého
dialektiockého výoviku a učenosti. Tu však při
chází dr. Sedlák s oceněním Husovy řeči »Do
mini temporales.« Praví, že o paměti nelze
mnoho mluviti, protože se tu jedná o univer
sitní přednášku, kterou mohl Hus čísti. »Dia
lektický výovik pak, jejž v těchto aktech nalé
záme, není příliš dokonalý. Je tu namnoze so
fistika, argumenty hledané, které někdy nedo
kazují nic, někdy příliš mnoho, při nichž se
někdy nelze ubrániti úsměvu. Zbývá tedy uče
nost, s níž nutno u Huea býti opatrným ...
Ukázal jsem již na aktu o článku 14: »Licet
alieui diacono...«, že Hue, bráně Viktefa, vypi
suje z traktátu Mikuláše Drážďanského němec
kého bludaře, který působil též velice horlivě
v Praze) »De guadruplici missione.« V druhém
aktu na obranu Viklefovu vypisoval Hus dle

bodů z Viklefova
traktátu »De eoclesia.« Ale ani většina dalších

paběrkoval v různých spisech Viklefových a

zkrátil Viklefův argument o slova, která so
naprosto nehodila na české poměry, ale ne

vých a z práce Jakoubkovy. Takový spis ovšem
nesvědčí ani v nejmenším o učenosti Husově.«—
Zase tedy na řetězec opisů Husových moderní

zkumy přivěsily dokumentárně nové články.
K husitské liturgii. Za života Husova

v kapli Betlemské panovaly takové ofrkovní

obřady jako'v jiných. pražských kostelích.'Dr.Nejedlý sice praví, že se po kázání zpívala
česká píseň při tichó mši sv. a tak se zaváděla

kostelníe. To však jest tvrzení
libovolné, bezdůkazné. Dr. Sedlák praví: »Ne
máme dokladu, že se při tiché měi zpívalo
česky, a »lidová píseň kostelní«e přece jiš tu
byla před Husem. Na »lidovou píseň mešní«
pak nutno ještě dlouho čekati... Hus byl ohled
ně liturgického života církevního úplně konser
vativní katolík.. A v jeho šlépějích kráčí umír



něná s'rana husitská, kterouž vedou pražští
„mistři, Již na počátku r. 1417 zapovídají novoty
„liturgické a pruti Táborům hájí liturgie kato
Jické Rokycana stejně energicky jako Příbram.«

Ovšem Jakoubek ze Stříbra na nedozírnou
škodu celé země byl daleko radikálnější než

fHue, který dobře zjevné bludařetví svého po
moocníkaznal, ale neodvažoval se k ráznému
odporu. To raději mistr Hus se snažil viniti

:z kacířství konservativní katolíky a zdálo-li se
mu, že je přistihl při věroučném omylu, nevá

„hal hned epěchati s udáním.
Táboři z Jakoubka pochytili mnoho k roz

-vinování bludů dalších. Bludné články Jakoub

kovyjm sloužily za štít proti samým pražským„mistrům. Když Jakoubek viděl, jak vzrostly
netoliko liturgické odchylky, ale i veliké bludy
v důsledcích jeho vlastních spisů, začal se proti
"Táborům brániti. Avšak Táboři přece jenom
svými tretnými poukazy vysvětlovali, jak 86 stal
„mistr otcem liturgie táborské.
"© Jakoubek na druhé straně ovšem správně

-dovozoval, že si Táboři vyčetli z jeho řádků
„příliš mnoho. Napsal na př.: „Já jsem mluvil
„proti nespořádané úctě svatých, jíž se páše
„modloslužba, a kněží táborští z toho odvodili,
„že nemá žádný svatý býti ctěn. Sjednotí-li se
obec v Boží pravdě, řekl jsem, že mohou ne
„přátelé pravdy z ní býti vyloučení, aby jí ne
nakazili; Táboři začali uchvacovati statky ne
přátel, bořiti klášterya přivlastňovatisi jejich
bohatství, opljeti se a jiných neřestí se do

„pouštěti. — Tvrdím, že někdy jest dovoleno
a záslužno zbořiti kostel... ale táborské ničení
kostelů z pohrdání Svátostí jako modlou a šla

„pání Svátosti nohama jest kacířetví. — Kázal
jsem proti lichvářským úrokům a konšelé je
„zakázali, někteří však vzali si z toho záminku,
že neplatili vdovám a sirotkům. — Káral jsem
slořády při zpovědi, a oni zamítají zpověď

-vůbec.«
Jakoubek v pozdním věku.teprve poznal

velice smutné ovoce svého radikalismu. Jak mu
bylo, když se musil úporně hájiti protí vlastním

„žákům? Prozíravější duchbyl by předvídal ta
kové konce předem, zvláště když viklefské ra
dikální bludy byly v Čechách tolik rozšířeny.

O síle hmyzu konali Angličan J. Weir a Fran
„couzové F. Plateau a du Cury dlouho četné poku
-sy a dospěli k tomu závěru, že člověk, porovnán
-s některým hmyzem a brouky, zdá se býti velikým
slabochem. Roháč 5.5 cm dlouhý, 16 mm široký a
1.86 « těžký, uláhl cínový vozíček 56 g těžký,

„což vyrovná se asi třicateronásobné váze roháčo
va těla. Podle toho by měl člověk 80 kg těžký
utáhnouti 24 metrické centy! Když při pokusech
roháči přiložili na vozík až do váhy 84 g, utáhnul
břemeno toto ještě 3 cm daleko. Vlekl tedy náklad
45krát těžší než sám vážil. Svázali roháčovi nohy
až na jednu, kterou spojili s velmi citlivým silo
měrem. Jednou touto volnou nohou táhnul roháč
15 g, což je tolik, jakoby člověk 100 kg těžký u
zvedl jednou rukou asi 1000 kg. Jiný, silnější roháč
americký, 6.5 z těžký a 15 cm dlouhý, odvlekl bře
meno 115 3 těžké na 6 cm daleko a cihlu 2.5 dkg
těžkou, již mu opatrně na hřbet naložili, rozkclé
bal. Břemeno, těžké v poměru k této cihle, by člo
věka, byvši mu na hřbet položeno, rozmáčklo.
— Chopíme-li obyčejnou mouchu domácí, 6.5—8.75
mm dlouhou, opatrně za křídla a přiblížíme ji než
kami k zápalce, zapne do dřívka tohoto drápky
své tak pevně, že můžeme mouchu i se sirkou VY
zvednouti. Aby člověk stejný »kousek« vykcnal,
musil by zvednouti trámec 8.5 m dlouhý a 40 cm
v průměru tlustý. Škvor 15—20mm dlouhý utáh
ne, zapřáhnut do vozíčku, 8 naložených sirek. Vý
konu tomu rcvnalo by se, kdyby silnému koni na
loženo bylo na vůz 330 klad as 2 m dlouhých a
40 až 50 cm v průměru tlustých. Blecha skočí
200krát tak vysoko, jak je tělo její vysoké; člověk
by podle toho musil, chtěl-li by dokázati přiměře
ný tomu výkon, skákati asi 300 m vysoko. Podob
ných příkladů dalo by se sestaviti ještě více, avšak
srovnávání výkonů člověka a hmyzu není zcela
správno. Třeba si povšimnouti též rozličných sou
činitelů, jako odporu vzduchu, složení kostry a
„svalstva a tu bychom shledali, že nejsme tak ma
cešsky přírodou vybaveni, jak by se zdálo. Od
vleče-li na př. mravenec břímě desetkrát váhu jeho
těla přesahující, tož by člověku, vpravíme-li do
počtu všechny součinitele, stačilo, aby „utáhnul I
pětinu své váhy a přece unese každý zdravý člo
věk mnohem více než sám váží a mnohem rychleji
než mravenec nebo jiné pokusné zvířátko. (Podle
lesnického časopisu >Háje.) :

Sde kupujeteknihy?
- Naše koihkupectví Vás také vzorněobslouží.

- Strach francouzského „pokroku“ —před
zpátečnictvím. Jest to věru zvláštní, jak se
znůže osvěta zřejmá, jasně dokáraná báti ně

kázáno, že elektrická jiskra není výrobkem ně
jského běsa, nýbrž že naopak elektrotechnik
sám ji dovede vyráběli a ovládati, nenapadne
v civilisovaných krajích nikomu, že pověrečné
amyšlenky v této příčině zvítězí nad zkušeností
a rozumem. Proč se jeví tedy zaječí bázeň fran
couzské protikřesťanské vědy před katolicisměm,
je-li tato věda skutečnou a dokázanou pravdou?
Odkud etrach před tím, aby se nevěrecký vo
ják nevrátil k víře svých otců? [nu —proti

však zednářské divoké fantasie bojí se světla
katolických důvodů tak, jako netopýři a sovy
jasného slunce.

Ve francouzských zákopech byly rozšířeny
polní lístky, na nichž napsáno: »Srdce Ježíšovo,
zachraň Francii'e A'e v době velikých francouz
ských porálek protestuje nevěrecko-socialistická
»Humanité« timto ubohým způsobem: »Což pak
potřebuje Francie, aby byla zachraňována? Z ja
kého vlastně nebezpečenství? Nejvýše z ne
bezpečenství, kterým ji černí (totiž katolíci)
při svém »podzemníma šíření ohrožují. —
Neznáme ((?') jiného nebezpečenatví, ve kte
rém by Francie byla“ Zatím však tahle
osvěta zakrývá si oči před několikanásobným

po způsobu pstrota hlavu do písku tak no
japně! Sociální poměry jsou ve Francii nejvýš.
rozhárané, množí se tam pumoví nepřátelé
vnitřní, bajonety a náboje německých vojů již
učinily v řadách armád francouzských mezery
obrovské, Francie vymírá pro nepřirozené 8
vládou dovolované usmrcování dětí již před
jich narozením. — Právě proto, že se Francie
vylidňuje, zabývají se nyní tamější vládní
kruhy horlivě otázkou »vojenských dětí«. Kde
jest ve francouzských okresích anglické vojsko,
tam jsou veliké řady dívek v jiném stavu. Tu
dal člen parlamentu Mao Nek podnět k velké
soustavné činnosti, aby tyto dívky byly uchrá
něny avětské hanby; tak prý Francie bude za
chráněna před vymřením. Ale nastává olázka,
jakou péči věnují takové lehkomyslné, nevycho
vané matky výchově svých dětí a budou-li pak

děti tyto pro republiku ed mMučednictvípro posud nevyhynulo.
»Vos. Ztg.« eděluje, že Rusové usmrtili v Haliči
4 Jesuity. Jeden zabit byl na útěku do Krakova,
druhý hnán tak dlouho, až klesl mrtev. Dva
Jenuité byli ve Lvově zastřelení, 200 řeckých
katolíků, kteří nechtěli přestoupit na pravoslaví,
většinou bylo usmrceno. Že by to byli špioni,
nelze předpokládati. »Nowa Reforma« sděluje,
že Jesuité z Chyrowa u Přemyšlu, kdež mají
polské gymnasium, byli odvezení do zajetí, ato
do Kurska, kdež jest rusínský arcibiskop hr.

liže mají zvláště namířeno na členy řádu sv.
Basilia, považované za nebezpečné +Austrisky«
n vnepřátele ruského národa a pravoslavného
náboženství«. Osm kleriků řádu, kteří byli za
městnání ve vojenské nemocnici v Trembovle,
bylo zavlečeno na Sibiř a v Žolkievě zatčení
byli tři basiliánští kněží a dopravení do Ruska.
Na P. Joachima Feezčzaka, redaktora »Misio
niře«, vypsána byla cena 10.000rublů. .P. Fesz
czak však zavčas prchli z Haliče.

V Bukové u Dobromilu byl
superior basiliánského kláštera P. Marcinink
zslčen a poslán na Sibiř, podobně jako v Micha
|-vce superior P. Burdiak. Basiliání jsou, jak
známo, hlavní průkopníci církevní unie. Metro
polita hr. Szeptycki je rovněž členem tohoto
slavného řádu.

Zadostiučinění. Denní listy (na př. »Nár.
Pulitika«) přinesly zprávu: »Lázně dobré pro
wapisty. Ve Skotsku byly před nedávnem za
| ženy nové mořské lázně, které ode všech ji
ných se liší velmi pozoruhodně, jeť tam hlav
ním příkazem naprosté mlčení. Věc není nová.
Již na jiných místech byly založeny léčebny,
v nichž léčebným prostředkem neba aspoň jed
ním z nich jest naprosté mlčení. Na tomto zá
kladě založeny jsou také zmíněné nové lázně
skotské. Zde však uvedena je věc do soustavy,
která směřuje k léčení čivů soustředěním do
sebe, k čemuž nejlepší cestou jest právě, napro
sté mlčení. Světelné, sluneční a mořské lázně,
kterých se používá současně, jenom doplňujé
tuto soustavu. Hlavním léčivem zůstává však
mlčení. Lázvňský lékař přijímá nové hosty je
nom pod slavnostním slibem, že se podrobí pří
kazu mlčení. Jest jim ovšem poskytnuta pře
chodní Ihůta několika dnů, v nichž smí klásti
otázky lékaři, ošetfovatelkám a čeledi. Ti jim
také všichni odpovídají, ale jenom aby je za
avětili do domácího řádu. Jakmile však zpožo
rují, že nováček se táže více nežli nejnutnějí
je třeba, přestanou odpovídati vůbec. Tím od
vyknou mu neužitečné ptaní a tak se host po
malu sám vpraví do úplné nemluvnosti. Také
při stole, který je společný, nesmí se promluviti
slůvka. Pro nejnutnější případy leží vedle pří
boru každého stolovníka tabulka,na níž může
napsati své přání, I večer sedí hosté společně,
aniž by však vyměnili slova, oož musí vypadati

podivínsky. Lékaři ujišťují, že tato léčba jest
nadobyčej výslednou. pro nervosní a přepraco
vané.« <

Dochází tedy již.i na trapisty, jako došlo
již na mnohé zřízení církevní, zprvu odeuso
vané, „posléze uznané. Jak mnoho útoků ped
niknuto na př. na půst! Zatím v našich dobách
největší lékařské kapacity zdržování se pokrmů
masitých doporučují. Novověké vegetariánetví

tedy není leč pobyrzoní způsohu života v »přísných« řeholích. Nyní dochází jiš i na mlčení.
A až to ve světě rozbáraném nebude už k vy
držení, dojde snad i na vyhledávání míst v od
lehlých samotách. Tak obživne staré poustev
nietví. Rozdíl bude v tom, že dříve se to dělo
z nejvznešenějších pohnutek náboženských,
kdežto nyní rozhodujou jenom slabé žaludky,
slabé nervy a slabé mozky! Ch.

Nová satistakce Kneippoví.. Choroby oka,
překrvení, záněty, výpotky spojivky, rohovky,
duhovky, cóvnatky, sítnice, jakož i výron krve,
odchlípnutí sítnice, zákal sklovatce, počínající
oobrnutí čivu zrakového se dají súplným neb
částečným úspěchem vodou Jléčiti. Mimo vody
užíval Kneipp k léčení očních nemocí ještě na
kapání feniklové vody nebo medu, aloů, zasy
pání cukrového prášku, čímž v příhodných pří
padech se vyvolává neškodným podrážděním
čivů a cóv příval krve na povrchní spojivce,
s odkrevněním cévnatce, jakož vstřebání výpotků
po zánětu nebo krve po výronu.

Oční choroby, které nevznikají v oku sa
mostatně, nýbrž jako příznaky celkových ne
mocí, jako pakostnice, cukrové úplavice, bled
ničky, příjice, krtio anebo nedokrevnoati se ob
zvláště hodí pro léčení vodou, poněvadž mocným
dojmem vodních applikací na celé tělo se vlastně
léčí právě choroby, jež onemocnění oka zavi-.
ňují. K léčení těchto chorob se užívá studených
a teplých koupelí, koupelí sedacích, koupání
nohou, studeného otírání, napařování a zabalo
vání dle okamžitého příkazu. Místně na oko
přímo se užívají studené i teplé obklady, stu
dené omývání, oční koupele a sprchy, jak to
právě stav nemoci vyžaduje. Dlouho se Kneip
povo léčení očních nemocí posuzovalo 8 po
hrdavýmiúsměškya hle, v německémodborném
listě »Centralblatt f. d. ges. Therapia« uveřej

nemocech, v němž mezi jiným doporučuje proti
křeči víček a štítění se světla při zánětu spo
jivky a rohovky ponoření hlavy do vody až se
i oči ve vodě potápí, docela tedy příkaz Kneip
pův. Tu vidíme, jak časem se i lidská vášeň
uklidní a připouští poznenáhla uznání pravdy,
která se posud jenom záporně posuzovala.

Dalš: pronásledování katollctva v Mexiku. »Southern
Messenger< v Kansas City sdělil, že DavidGalvan, -pro
fesor seminářev „Guadalajaře,byl zastřelen na rozkaz
guvernéra Diegueza proto, že vyslyšel zpověď umírají
cích. Galvan byl knězem téprve pět let a uvalil na sebe
velikou zášť revolucionářských zednářů otevřeným pro
testem proti utiskování a olupování katolické církve V
Mexiku. V Guadalajaře usmrceno bylo od povstalců
několik set konservativcův. Ačkoli Galvan věděl, jaké
nebezpečenství i jemu hrozí, nedal se zdržeti a spěchal
mezi umírající poraněné s náboženskou útěchou. Ne
ohrožený kněz však byt jat, uvězněn a odsouzen k
smrti. Když byl postaven na místo určené k popravě,
pronesl k vojínům, kteři ho měli zastřeliti, několik ve
lice zajímavých slov; pravil, že jim odpouští, poněvadž
musí uposlechnouti „přísného rozkazu. rozdělil mezi ně
hodinky, peníze a jiné cenné předměty, které měl prá
vě při sobě. Jeden voj.n byl při tom tolik dojat, že se
zdráhat střílet. — Kdyby bývali v Mexiku nešťastní
katolíci v pravý čas pochopili znamení doby, kdyby se
bývali řádně sorganisovali, nyní by nejlepší katolické
muže nestřileli zednáří jako zajíce. Za krev nevinných
jsou v Mexiku zodpovědní netoliko protikatoličtí fana
tikové, ale i katoličtí ospali liknavci.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné školy
a ©.k. nmělecko-průmyslové školy

Jan Dušek v Chrudimi.

Za válečného ruchu.
Požadavky nenasytné Italie. MinistrLu

zatti prohlásil, že Italie žádala na Rakousku
toto: 1. Přivolení k okamžitému obsazení celého
Tridentska a Istrie, včetně s Terstem, Puljí a
Rjekou, jakož i četnými ostrový jaderskými od
Italie; 2. odstoudení námořních stanic rakous
kých na dalmatském pobřeží; 3. zřeknutí se

veškerého přiho i nepřímého vmědování dozáležitostí Srbska;4. upuštění od balkánské po
litiky čelící proti zájmům Italie; 6. svobodu a
volnost pro Italii hájití zájmy své ve východ
ním Středozemním moři proti Turecku společně

s trojdohodou a konečně 6: volnost jednání„BApříštím mírovém kongresu, při němž si Italie

vyhračuje, podporovat věo Srbska a Belgie.Od trojdohodyslíbeny Italii platy jidášeké



Trojdohoda totiž se zavázala Italům těmito all
by: Uskuteční se záměry Italie, pckud se týkají
dalmatského pobřeží až k Splitu s městem i

Matavem. Italie obdrží Terst, Istrii a Trident.
talie může uskutečniti své železniční projekty

v Malé Asii. Obdrží Valonu s okolím. Dále bu
dou trojdohodou uspokojeny nároky Italie na
některé ostrovy vwStředozemním moři. Proti
tomu se Italie zavazuje dáti trojdohodě k dispo
sict celé loďstvo a vojsko v- počtu1,200.000
mužů. Základnou pro italské loďstvo bude Bar,
kam se již v dubnu odebral náčelník italské
admirality. Hlavní stan bude v Bologni. Tato
smlouva byla již dne 27. dubna formulována.

Národnostnípoměry v území požadovaném Italii. Italská část Tyrola městem a po
litickým okresem Bolzanem (celkem 11 politic
kých okresů, soudní okres Enneberg z hejtman
ství bruneckého a města Bolzano,Tridenta Ro
vereto) měla celkem 496.686 obyvatel, z nichž

bylo Vlachů 380.878, Němců 100.072 a cizozemců — ponejvíce italských — 12.874. »Nordd.
Allg. Ag.« vytýká, že Italie požadovala také
ryze německé Bolzano. V městě Bolzanu bylo
napočteno 21.129 Němců, Vlachů jen 1316,
v politickém okresu bolzanském pak Němců
64.924, kdežto Vlachů 7474 (vedle 3000 cizo
zemských Vlachů v městě a okresu). Odečte-li
se z požadovaného území Bolzano s okresem,
zmenšuje se počet Němcůvjižním Tyrolsku na
24.019 obyv., na necelých 5 procent. — Město
Gorice a okresy Gradiška a Trbiž měly vlaš
ského obyvatelstva 86.982, Slovinců bylo 17.189,
Němců 3814, vlašských cizozemců 9690.Není
jasno, jaká část okresu goriokého vedle města
byla v požadavek zahrnuta; okres sám je ryze
slovinský, neboť vedle 41.417 Slovinců bylo
v něm napočtěno jen 2734 Vlachů a 284 Němoi.
— Korčulské souostroví a ostrovy Vis, Hvar,
Brač, Lastovo a Mijet jsou ryze srbocharvatské.
Napočteno bylo Srbocharvatů 70.879, kdežto
Vlachů jen 957 (vedle asi 250 cizozemců), Něm
ců pouze 21, Slovinců 52. Tyto ostrovy vůbec
v národnostní aféru italskou nenáležejí.

Noví podvodníci lapeni .k potrestání,
Německo-brodský »Sázavane píše: »V úterý vzat
byl do vazby a ve čtvrtek odvezen ko kraj
skému soudu v Hoře Kutné pan Rudolf Ma
hler, obchodník s obilím v Německém Brodě.
Zneužil povolení ku převezení ovsa z Okrou
hlice do Německého Brodu, kde oves měl vzat
býti do rekvisice, a oves pro vojenskou správu
zabavený prodal a z Brodu vyvezl. Zatčení jeho
jest důsledkem přečinu předpisů zákona o vá
lečných plněních, ježto prodejem a vyvezením
ovsa zmařil dodávku. Druhý případ jest z okolí
Brodu, ze sousedních Štok. Tam oznámen byl
okresnímu soudu — a patrně jest už zatčen —
nájemce dvorů Alois Gold mann pro porušení
povinnosti o vojenských dodávkách, protože
dodal přejímací komisi 78 pytlů zkaženého a
znečištěného ovsa, který komise přijmouti od
mítla, a tím zmařil povinnou dodávku pro vo
jenskou správu.. .«

Včasné upozornění vojezského velitelství v Litomě
řicích. Stal se politování hodný případ, že jeden vojín ve

větším severočeském městě beze všeho oprávnění a na
základě falšované sběratelské listiny vybíral pro raně
né vojíny peníze, kterých použil pro sebe. Takovým
podvodem se poškozuje v tomto vážném čase čest bran
né mocí a ohrožují se válečné lidumilné podniky. Proto
velitelství upozorňuje, aby se dary zasilaly jen oficiel
nim sběrnám. Jest potřebí také specielně označiti, kte
rým určitým osobám anebo kterým vojenským oddílům

dary se zasílají. Civilní osoby mohou žádati a přijímati
dary na lidumilné válečné účely pouze po obdržení pří
slušných legitimací. Proti podvodníkům zakročí policie
se vší přísnosti. Osobně a veřejně dary přijímati k vá
lečné humání péči není dovoleno an? vojínům rakouským
anl říšskoněmeckým.

Loyální osvědčení politiků katolických. Pod doj
mem manifestu Jeho Veličenstva z 23. t. m. a v spraved
livém rozhořčení nád bezpříkladnou věrolomností, kte
ré se dopustil bývalý dlouholetý spojenec naší říše,
Italie, naprosto neodůvodněným a přímo zákeřným vy
povězením války, osvědčujeme: Užší vlast naše, ka
tolická Morava, v jejímž středu 'r. 1848 nastoupil Jeho
Veličenstvo vládu, věrna svým tradicím splní plnou mě
rou důvěru Jeho Veličenstva, jenž spoléhá na obšta

ské a dynastii habsburské a věrně trvajíc na programu
českého národa, jehož existenci a budoucnost vidí za

vedlivém a na -všechny strany neodvislém Rakousku,
jež v zájmu svých národů nesmí zlobou nepřátet býti

oloupeno a volný přístup k mořím světovým, vytrvá

jehož podlá proradnost nemá | příkladu v dějinách lid
stva, neochvějně po boku Svého vznešeného mocnáře

až do úplného všestranného vftězství naší chrabré“ar
mády., které děkujeme, že užší vlast naše uchráněna by
la vpádu nepřátel. A v této velké dějinné chvíli, kdy
Jeho Veličenstvo prosí Všemohoucího.aby žehnal na
tm praporům a vzal v mflostnou ochranu naši spraved
vou věc. svorně a s ostatními národy říše vznášime
vráucí prosbu k trůnu Nejvyššího vládce světa: Zacho

vej nám. Hospodine, císaře a naší zem! Dopřej plného
l

I náš český národ! © V Bemě, dne 25. května 1915. Za
kluby zemských a říšských poslanců stran katolicko
národní a křesťansko-soclální na Moravě, jakož i vý
konné výbory těchto stran: Dr. Mořic Hruban. Prof. Jan
Šrámek.

Špatné kávové komservy, O podvodných doďavate
lích kávových konserv v Miškovci uveřejnit »Az Est<
podrobnosti. Vyšetřující soudce předvolal Salomona Pol
laka, ředitele firmy »Palatinus«, který vyráběl místo
Sgramových 2.9gramové konservy a dodával je dalším
podružným dodavatelům armády. Mimo Pollaka byl
předvolán i úředník firmy Schwarz. Oba se bránili, že
nevěděli o tom, jaké smlouvy mají uzavřeny ©Tandlich
atd. s erárem, oni že pouze vyráběl, co bylo u ních
objednáno. Ale to uznat, že vydělali bez práce jenom

na provisích 14.000 K. Přirozeně soud nařídil oba inter
novati, poněvadž je zřejmo, že pracovali s podvodníkem
Tandlichem a jeho druhy. 

Vojenské gubernie v okupovaných územích ruského
Polska. Vrchní velitelství armády vydalo 17. t. m. coz
kaž, který se týká utvoření vojenských gubernik v oku
povaných územích ruského Polska. Podle toho z prv
ního dosavadního správního obvodu armádního etabního
velitelství (v kraji Dombrava, Olkuš, Miechov, Vločo
va, Pinčov, Stopnica a Kielce) utvořena c. a k. vojenská
gubernie Kiclce, z dosavadního správního obvodu 2. ar
mádního etapního veliteství (s kraji Novoradomsk, Piotr
kov, pak prozatím Opočno a Konskie) c. a k. vojenská
gubernie Piotrkov. Úředním sídlem guberniálních úřadů,
které fungují jako správní úřady a v civilně právních
věcech jako soudní úřady druhé stolice, jest ve voj. gu
bernii Kielce prozatím Miechov, později Kielce, ve voj.
guberniř piotrkovské hlavní město gubernie. Obě tyto
voj. gubernie jsou přímo podřízeny vrchnímu velitelství
armády (vrch. velitelství etapnímu). Zřízení guberniál
ních úřadů má býti provedeno tak, že správní aparát,
existující u armádních etapních velitelství, tvoří základ

ním osob vrchním veliteřstvím armády, Rozkaz. jenž ob
sahuje ještě řadu opatření osobních, byl vydán súčast
něným podřízeným armádním velitelstvím| (armádním
velitelstvím etapním). a /————

KONEJTE VŠUDE SBÍRKY

pro osleplé a raněné vojíny, invalidy, sirotky a neza
městnané katobické dělnictvo. ©Příspěvky zasílejte na

. Zemský svaz katol. Orla v Hradci Králové.- K NOS
Na osleplé, raněné vojíny a nezaměstnané dělalctvo

katolické ráčili dále věnovati: Lidový křesť. soc. spolek
v Jaroměři z divadelního představení »Kříž u potoka«
20 K, dp. F. Boštík, katecheta v Pardubicích 3 K, Fr. Vy
kruta. Nieder-Linning 1.45 K. — Všem dárcům »Zaplať
Bůh!< O další se prosí na Zemský svaz katol. Orla v
HradciKrálové.«

Zaváděsí chvalitebného pořádku v Německu. Ma
gistrát města Zeiťze v Prusku vydal vyhlášku, v níž
se praví: »Pohříchu musilí jsme přes dřívější výstrahu
pozorovati, že manželky vojínů, nacházejících se ma bo
jišti, namnoze utrácejí podporu, již dostávají od města

a říše, za misky a že příliš často navštěvují biografy
a jiné zábavy. Toto jednání žen, jejichž manželé zatím
snášejí bídu a maďiidské námahy, rány, ano i smrt, aby
chránili domácí krby, zasluhuje nejpřísnějšího pokárání.«
Vyhláška napomíná ženy, aby, jestliže vzhledem“na bo
hatou podporu, jíž se jim nyní dostává, a vzhledem na
výdělek vlastní práce jsou nyní v lepších hmotných po
měrech než před válkou, zbývající peníze ukládaly pro
příští doby po válce. | »Jestliže tato výstraha. nebude
míti účinku, tu komise pro podpory bude při povolování

! podpor jednati s větší přísností než dosad. Přímo nesty
| daté je, jestliže některé manželky vojínů používají ne
» přítomnosti svých hodných mužů k toma, aby udržovaly

styky s cízámi muži. Budou-li nám takové případy ozná
meny, budou jména těchto nehodných, nestydatých žen
uveřejněma.«

Válka a jeji vmitřaí příčiny. V »Schildwache am Ju
ra« uveřejněn byl článek o vnitřních příčinách války:
»Počalo se jednati s Bohem a církví jako s číslem dru
hým.Jednalo se podle těchto vět, které požívaly dokon
ce veřejného uznání: Napřed jde náš prospěch a užitek,
pak teprve Bůh. Nejprve musí jíti podle naší vůle, pak
béře se teprve ohled na vůli Boží. Napřed jde pozem
ská věc, pak teprve, pokud stačí a ujde, hledá se králov
ství nebeské. Všecky dosavadní pokyny církve zasahu

I jicí do praktického Života veřejného musí dříve projíti
naším filtračním aparátem; co je příliš husté a neprojde,

| jest pro nás nepotřebno ... Křesťanské zásady byly
: Stavěny do druhé řady a skutečný nebo domnělý pro

spěch jest stavěn jako nejvyšší měřítko. Zaslepení šlo
| tak daleko, že praktická neposlušnost k církví byla 0
, značována za prospěch církve, povýšení rozumu vlast

ního nad neochvějnými křesťanskými zásadami za nutné

i Pro nynější dobu, Před válkou byl tu druh povlovné
křesťanské smrti Křesťanská krev byla zasažena 'drá
sající nemocí. Žádný prostředek již nepomáhal. Výsle
dek těchto nemoci vidtme na Francii.«

i. V Paříži do nedávna byly ženy, které neustále tě
žily z úzkosti matek a nevěst, jež měly své drahé na
bojišti. Byly to Jasnovidky. Náměsíčnice, vykladačky
karet. oznamovaly na posledních stranách novin, že

: pomocí svých zázračných schopností, astrologických ta

, žádných zpráv — a půl Paříže dávalo st dostaveníčko

v Jejich „kabinetech. Jasnovidky měly skvělé příjmy.

Za 10 íranků zaručovaly, že vojáci, o něž se jejich kli
eati zajímali, budou vyznamenání čestnou legii zá 5 r.
ujtšťovaly, že budou jmenování v denním rozkaze, za Z
fr. dotvrdily, že jsou živí a zdrávi, za 20 cetimů dávaly
naději, že nebudou raněn než lehce. Jejich odpovědi
nebyly leckdy docela nesmyslné — ale vždy měly šej
dířský ráz. Jednoho dne odebrat se k ledné z nejproslu
lejších Jasnovidek funkcionář policie pařížské. Přednesi

žádost, aby mu slavná ženadala „zprávy o jeho synu.
Věštkyně poradila se se svými astrologickými tabulka
mi a oznámila, že v tom okamžiku je mladý muž ve
střeleckém zákopu a vede si heroicky. »Škoda«, pravil
policejní úředník, »že je Francie o jednoho hrdinu chud
šLe — >A proč?« tázala se proslulá hadačka. — »Poně
vadž nemám dětí«, řekl: úředník a učinil na Jasnovidku
trestní udání pro podvod.

Katolická církev a válka. »Kóin. Volkszeitung« se
dovídá, že císař Vilém, když mu kolínský kardinát Hart
mann odevzdával obnos 750.000 marek, nasbíraných v
katolických kostelích v Prusku, prohlásil, že sumou tou
je mu umožněno splniti zvláštní své přání, totiž to, pa
matovati s podporou i na ty válkou poškozené, kteří
snad později zákonem budou přehlédnuti, poněvadž jako
roku 1870—71i' nynt objeví se jistě v zaopatření jisté
nedostatky. Císař sumu věnovanou rozmnoží a reser
vuje ji pro jmenovaný účel. Kardinál Hartmann obdržel
od presidenta německého římsko-katolického ústředního
spolku v Severní Americe 33.800 marek na zmírnění vá
lečné bídy v Německu a Rakousku. Týž obnos byl za
slán ordinariátům do Mnichova a Vratislavi. Do Vídně
posláno 128.617, K.

ún——

Cirkevní věstník.
J. Exc. nejdp. biskup dr. Josel Doubrava po vyko-

nané visitaci ve vikariátu ledečském, dolnokrálovíckém“
a v Části vikariátu lipnického zavítal minulý pátek do
Hradce Králové. Na Boží hod svatodušní konal ponti
fikální služby Boží u Sv. Ducha. Jeho bisk. Milost se
trvá v Hradci přes svátek Božího Těla, načež odebere
se k ukončení visitačních cest ve vikariátu lipnickém.

Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou pp.: Joseí
Bruckner, kaplan v Pardubicích. za faráře do Sezemic,
P. Matouš Hájek, O. S. B., za kaplana do Metličan, P.
Innoc. Kaulich, O. S. B., za kaplana do Machova, pan
Ladisav Kaube, kaplan v Chrudimi, za kaplana do
Čermné, Josef Jílek, kaplan v Přelouči, za kaplana do
Pardubic, Eduard Valenta, kaplan v Limberku, převzal
excurrendo administraci fary staršovské, Vilém Krenk,
kaplan, za administrátora v Ústí n. Orl — V Pánu
zesnul Valentin Appl, bisk. notář, děkan v Ústt n. O.,
+ 4. května (naroz. 1849.vysvěcen 1874).— Uprázd
nilo se děkanství v Ústí n. Ort., patron. knížete Jana z
Liechtensteinu, od 6. května 1915.

. Kazatelům doporučujeme právě vyšlé 3. číslo čtvrt

lava a exhorty pro studující zvláště kázání válečná. Ta
to zcela originální kázání zvláště doporučujeme jak
všem kurátům tak i ostatnímu kněžstvu. »Kazatel« vy
chází čtyřikrát ročně za předplatné 7 K nákladem R.
Prombergra v Olomouci.

Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci
Králové doporačujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

Zprávy
místní a z kraje.

Vyhláška královéhradecké radalce ve prospěch Bo
vé válečné půjčky. S bezpříkladnou věrolomností vpadl
v týl naší vlasti nový nepřítel. Tato neslýchaná zrada
zdesateronásobí ovšem hrdinné úsilí těch, kteří povo
láni budou prolévati krev svou za vlast na nových bo
jištích, avšak také zdesateronásobí nezdolnou vůli těch,
kteří doma ze vzdálí s mysli nadšení plnou a nezlomnou
vírou v Jistotu konečného vítězství sledují toto světo-
dějné zápolení, k dalšímu obětavému plnění všech po
vinností vlasteneckých, které nám tato těžká doba uklá
dá, Dnes více než kdy jindy nezbytno jest poskytmoutl
státu náležitou pomoc k zabezpečení peněžitých hotovo
stí a k osvědčení finanční jeho síly. Proto ještě v po
slední chvíli vořáme k vám: Upisujte 5%% válečnou
pájčku z r. 1915! Nevoláme ovšem k těm, na něž tíže.
této veliké doby doléhá a brání fim na tomto poli o
svědčití vůli nejlepší a kteří, jak nesčemé toho příklady

dokazují. jinak s nadšením nahrezují celku to, co jema=
nemohou poskytnouti prostředky peněžitými zejména na
různých polích válečné akce pomocné, kde i malá oběf
má ráz velikosti, je-li poskytována z mála a srdce u
přímného. Prosíme však netéhavě ty, kteří upisování sů

přebytečné, zejména pak korporace, spolky a ony pod
niky průmyslové, živnosti a obchody, kterým právě do

ba válečná byla zdrojem slušných příjmů: Upisujte
5%% válečnou půjčku z r. 1915! Již pěkný ú
spěch, který měla prvá válečná půjčka v městě našem,
naplňuje nás důvěrou, že všestranné volání po zdaru
Subskripce nejen naše, nýbrž | se strany všech povo
laných činitelů ať státních neb autonomních, svazu měst,
okresů atd. nezůstane oslyšáno. K příkladu budiž uvederů

- o" * s.a, «



no, že pro druhom válečnou půjčku z místních faktorů
upsala Královéhradecká spořitelna 1.200.000 K, město

150.000 K a okres K atd — M staká rada vHradci Králové, v květhu 1915. Staros JÚDr. Fr.
Ulrich.

Na 54% rakouskou válečsou půjčku 1916upsáso
bylo včetně 21. t. m. u filiálky Živnostenské basky v
Hradci Králové úhrnem 357.300 K, z čehož připadá na
úpisy peněžních ústavů 156.200K, kdežto na úpisy sou

kromých upisovatelů 201.100 K. Z úpisů peněžních ústa
vů připadá: 8500 K Záložna v Hradci Králové, 100.000
K Záložna Jesenice u České Skalice, 5500 K Všeobecná
úvěrní společnost v Hradci Králové, 5000 K Královéhra
decká bankovní jednota v Hradci Králové, 12.400K Zá
ložní úvěrní ústav v Hradci Králové, 10.000 K Spofitelna
v Hradci Králové, 6000 K Obč. záložna v Opočně, 3000
K Obč. záložna v Č. Skalici, 5600K Obč. zál. Nový Byd
žov, 200 K Spořitelní a zál. spolek v Probluzi. — Z ú
pisů soukromníků pak: 2000 K firma Kare) R. Můler a
spol. v Hradci Králové, 5000 K firma E. Winternitz a

Martinec, Cerekvice u Hořic, 6000 K firma V. Baše, Bo
lehošť, 10.000 K firma F. Polický. Jaroměř, 1000 K firma
J. Kratsohner a syn v Hradci Králové, 25.000K firma J.
Voženílek, Předměřice, 2000 K firma Jos. Sommera nást.,
Hradec Králové, 10.000 K firma J. Seyfried, Kukleny,

500 K p. V. Jiřík, c. k. rada vrch. zem. soudu, Hradec
Král., 7000 pí Em. Bláhová. choť plukovníka, Hradec
Král., 2000 K p. L. Battek, hl. berní na odp., Hradec
Králové, 1000 K pí Olga Ehrlichová, choť setníka, Hra
de: Králové, 2000 K p. Aug. Patzak, c. k. rada zem. sou
du, Hradec Král., 2000 K p. Aug. Weisz. c. a k. setník,
mist. velitel, Hradec Král., 5000 K p. Jos. Baše, továr
ník, Bolehošť, 9000 K p. Fr. Plesnivý, stavitel. Hradec
Králové, 409 K p. G. Langer, účetní. Hradec Král.; 22.000
pí B. Schimannová, soukromaice, Hradec Král., 2000 K
pí Zd. Tanglová, choť setníka, Hradec Král, 5000 K pí
P. Bienerová, dcera vrch. revidenta stát. drah, Hradec
Král., 1000 K p. Jos. Zahradník, c. k. rada zem. soudu,
Hradec Král., 2000 K p. Boh. Weiss, obchodník, Hradec
Král., 100 K Společenstvo mlynářů. Hradec Král., 1000 K
pí Lud. Seyíriedová, choť průmyslníka, Kukleny, 500 K
pí L. Matzová, choť setn.ka, Hradec Král., 300 K JUDr.
Jar. Jetmar, c. k. soudce, Hradec Král., 2000 K p. P. Jos.
Jakubec, farář, Opatovice, 200 K pí A. Eppichová, vdo
va po plukovníku, Hradec Králové.

U Královéhradecké | bankovní jednoty v Hradci
Králové upsali až dosud na válečnou půjčku: J. F. Ko
nečný, farář na Pouchově 400 K, T. Machová z Třebe
chovic 400 K, Fr. Zahálková z Bědovic 100 K, Jos. Kou
sal, děkan v Hořicích 500 K. ThDr. Jan Soukup, kapit.
děkan v Hradci Králové 200 K, rodina Zikmova v Hradci
Král. 1000 K, AI Soukup, bisk. vikář v Lochenicích 200

K, Fr. Janoušek, farář ve Vápně 400 K, ThDr. Fr. Šulc,
prof. v Hradci Král. 1000 K, Václ. Nejedlý, vrch. oficiál
v Hradci Král. 200 K, Jos. Světelský, katecheta v Tře

bechovicích 200 K, bisk. chlapecký seminář Borromae
um v Hradci Král. 1000 K, Fr. Vávrová z Třebechovic
1200 K, Bankovní jednota na svůj účet 5000 K.

'Na mimořádné schůzi městského zastupitelstva dne
27. t. m. provolána sláva Jeho Veličenstvu a chrabrému
našemu 18. pluku. Tento pluk v četných bojích získal si
svou obětavou udatností nehynoucí vavříny. Klidí za
slouženě chválu od důstojnictva všech národností ra
kouských. Zásluhy jeho o vítězný postup náš v Haliči
září tím slavněji, že byl vyznamenán i od J. V. císaře
Viléma II, Na schůzi promluveno o skvělé činnosti 18.
pluku slovy vřelýml a usneseno, aby Jiříkova třída od
filiálky Rakousko-uherské banky až po křižovatku nad
městským parkem nazvána byla třídou 18. pluku. —
Ke krytí nákladu spojeného se stavbou barákové epi
demické nemocnice povoleno 17.000 K; druhou polovici
zaplatí okres.

Vzácná návštěva v pemslonátě J. V. císaře Františ
-ka Josela 1. v Hradci Králové, Dne 24. května (v pon
dělí svatodušní) poctil svou návštěvou hudební soukr.
školu ctihodných školských sester v Hradci Králové
vysoce urozený pán, p. baron R. Procházka, šéf hudeb
ního departementu při c. k. místodržitelství v Praze.
Shlédnuv zařízení školy a vyslechnuv hudební výkony
některých žaček, vyslovil těmto své uspokojení a po
chválil hudební výchovu učitelek. Přál jim blahosklon
ně k dalšímu zdaru. Vzácný host před odchodem zapsal
své jméno do pamětní knihy k milé upomínce celého
ústavu.

Hudebul s. škola v ponslonátě J. V. císaře Františ

ka Josela I. pořádá svůj jedemáctý hudební večer. ve
prospěch osleplých vojínů ve válce v neděli 30. května
o 3. hod. odpol. Na programu jsou zajímavé skladby
slavných autorů R. svob. pána Procházky a J. z Káanů.
Rovněž dlužno upozorniti na nové sbory »Piseň písní,
kap. 5. verš 5.« a »Christus factus est« pro ženské hlasy
od dra J. Cibulky, bísk. sekretáře v Hradci Králové.
Jsouť to pravé perly církevního zpěvu, jimž moderní
sloh harmonicky dodává zv'áštního rázu | lesku. K hu
debnímu večeřu zveme uctivě P, T. obecenstvo.

Měsiské Kuepěrov db: v Hradci Králové —divadlo sáraž. měst kých. 28. t. m. sehrána

bude opereta »Cudná | bora« od O. Nedbala, 29. t. m.
opereta »Tisíc a jedna fcC<od J. Strausse. V neděli od

poledne © 3. hod.podl ta z válečného ovzduší»Jeníček se vrátí. o půl 8. hod. podruhé

»Cudná Barbora«. 34 M m. novinka »Miláček Žen< od,
vlašského dramatika Air. Testoniho. 1. Ččefvna ve pro
„spěch J. Hurta veselohra »Modrá myška«. 3. června 0
pereta »Polská krev« od Nedbala. Na čtvrtek 4. června

(Boží Tělo) určeno slavné mysterium »Sestra Beatrix«

od M. Masterlincka.Sodnickoua inelodrannajokou'ed

bu napsal- význačný komponista Jaroslav Jeremiáš, Je
bož operu »Starý krůl« studaje právě Národmí divadlo.
Hudba Jeremiášova bohatě | Instrumentovaná přiléhá
krásně k mysteriu Maeterlinckovu. Pohostinsky bude dí

rigovati své dílosám skladatel. 5. června operetní no
vinka »Jak tenkrát v májí«. V činohře následovati bude

Stelna. V hlavních rolích vystoupí společně pohostinsky

láček.
Divadlo. Básník,

uměnímilovném. Hercům však jest údělem los méně lá

kavý; dramatickému umělci rozkazuje obyčejně obe
censtvo samo — nechce-li se takový umělec podříditi
rozmarům davů, divadelní dvorana se prázdní; taková
nehlučná zbraň jest nejcitelnějším trestem pro herce
idealistu, který snažil se obecenstvo povznášeti. Ovšem

v nynější válečné době jest situace dramatických uměl
ců ještě svízelnější, -resignace publika (zvláště v letní
době!) ještě hrozivější. Tudíž horlivý a důmyslný ře
ditel divadla sdružených měst východočeských p. B. Je

řábek stanul před úkolem velice obtížným, když měl se
stavovati repertoire her vkusných, jemnějších, novějších

—- a při tom hodně líbivých. Výběr jeho jest celkem
vzhledem ke kritickým okolnostem dosti šťastný; vý

co nejzdařileji, takže jest- naděje i na dobrý finanční
efekt. Úlohy jsou rozděleny tak, že dobře odpovídají
temperamentu účinkujících. Z členů operetního souboru
nutno pochváliti předně sleč. Wanerovu a Monczákovu,
pp. Vaverku, Piskáčka a Olšovského. V činohřevynikají
nesporným talentem pp. Jeřábek. Merten, dámy Jeřáb
ková, Krejsová, Blažejová a Klokotská. Celková souhra
uspokojovala velmi dobře. — Našince upozorňujeme, že
ná Boží Tělo večer bude vypraveno proslulé mysterium
Maeterlinckovo »Sestra Beatrix«, které jest mistrným
zpracováním legendy, na základě kt:ré náš Zeyer se
psal »Sestru Paskalinu«=. Taková hra spředená ze snů
středověké zanícené duše opravdu povznáší.

Seznam cen na týdenním trbu v Hradci Králové

čočky 120—140 K, jahel 110—120 K, krup 80—120 K,
brambor 9—9.60 K, máku 70-—80 K, cibule 70—75 K,
1 a otrub žitných i pšeničných 32 K, 1 kg: másla 5.20—
5.60 K. vepř. sádla 5—5.20 K, tvarohu 72—80 h, 1 vejce
12—1Ah, 1 kopa drobné zeleniny 1—2 K, 1 pytel mrkve
10—14K. — Přivezeno bylo: hl: Vikve 5, cibule
12, brambor 134, mrkve 10, drobné zeleniny 62 kop, pod
svinčat 287 kusů.

Želiv, Za překrásného počasí počala gener. kanon.
visitace ve vikariátu lipnickém. V úterý 11. května rá
zem půl 6. hod. na večer — jak bylo ustanoveno —
přijel Jeho Exc. nejdp. biskup dr. Josef Doubrava do ú
tulného údolí želivského automobilem zJeřešína. Příro

da se oděla v slavnostní háv, neboť všechna stromořadí
i zahrady opatské byly posety nejpestřejšími květy. Za
duněla rána, zahlaholily zvony staroslavné král. kanonie
želivské a již automobil stanul na nádvoří klášterním.
Jeho Excelence svižným krokem vystoupil z automobi
lu a ubíral se k opatství, kdež dole u schodů v čele
shromážděných bratří klášterních očekával vzácného
hostě opat král. kanonie želivské Salesius —Roub.ček,
jenž upřímnou a srdečnou řečí uvítal nejd. arcipastýře.
Nato skutečně krásnou řečí pozdravil nejdp. visitátora
slovutný pán c. k. okr. hejtinan z Humpolce dr. Vojtěch
Vaniš, vítaje Jeho bisk. Milost do okresu humpoleckého.
Povznášející a uchvacující byl příchod nejd. arcipastý
ře do prostorného chrámu klášterního. S chóru zazníval
překrásně četným pěveckým sborem- secvičený zpěv
»Ecce sacerdos magnus« a hlavní oltář přímo tonu) ve

modlitbách pronesl Jeho Exc. srdečný pozdrav velmi
četně shromážděným věřícím, děkuje všem, kteří ho pfi
šli uvítat a pozdravit. Již toto prvé vystoupení nejd. ar
cipastýře zjednalo mu -rázem srdce všech přítomných.
O svátku Nanebevstoupení Páně sešlo se do Želiva tolik
lidí, že veliký a prostorný chrám klášterní sotva celé to
množství mohl pojmouti. | Arcipastýř zřídka kdy asi
mluvil k tak četným zástupům věřícího lidu, jaké byly
shromážděny pod mohutnými klenbami klášterního
chrámu. Rovněž i odpoledne při májové pobožnosti, pši
které nejd. arcipastýř modlit se sám modlitbu sv. Otce
Benedikta XV. za pokoj a mír, byl kostel velmi četně
naplněn. Mcžno říci, že celá slavnost sv. biřmování ko
nala se za povznášejícího dojmu, který na dlouho utkví
vpaměti všech účastníků. Vznešený hodnostář svým la
skavým, vlídným a přívětivým jednáním a vystupová
ním stal se miláčkem dospělých + malých. Klášter že
livský zvolen byl za sídlo nejdp. biskupa, odkud visito

val farnosti v Košeticích, Vojslavicích, Senožatech. Ji
icích, MI. Bříštích a Kalištích. Po celou tu dobu trvalo
počasí neobyčejně krásné, věřících všude dostavilo se
veliké množství, aby pozdravili svého milovaného arci
pastýře. Pořádek všude byl vzorný a nikde neudála se
ani nejmenší příhoda, jež by dojem církevních slavností
nějak byla porušila. Ve čtvrtek 20. května pří májové
pobožnosti velice pohaut rozloučil se nejdp. biskup s
farností želivskou a v pátek 21. května odjel automobi
lemvdo Hradce Králové, — Jest po slavnostech, prapory
zmizely, nastalo ticho a vrátil se všední pořádek, ale;
v stdci našemje smutno, jakoby Samou smrtí nám byl*
odňat někdo velice drahý a milý. Kéž dobrotivý Bůh
zachová Jeho Excelenci ještě dlosbá léta- v plmé síle
k prospěchu a cti celé diecése královéhradecké!

Semažaty. Letošní zdejší pout o sv. Jamu Nepom.

dne 16. kvějna byla obzvlášťslavná, neboť zavítal do

farní osady naší Jeho Exc. nejdp. biskup dr. Josef Doub.
rava, aby udílet zde sv. biřmování a konal generální.
visitaci. Příjezd nejdp. visitátora byl oznámen několika
výstřely z hmoždířů. U slavobrány dychtivě očekáván
arcipastýř vdp. P. Kosmou Pytlikem, místním farářem,
deputacemi obecních zastupitelstev všech přílařených
obcí v čele s p. starostou městečka Karlem Hadravou,

©živnostenským spolkem a školní mládeži s pp. učiteli
v čele. Když Jeho Exc. nejdp. biskup, provázen J. M.

| ndp. opatem želivským Salesiem Roubičkem jako pa
tronem zdejšího chrámu Páně, stanul u slavobrány, u
vítal jej vdp. farář srdečným proslovem, vyjádřiv ze
jména radost z foho, že náš arcipastýř přichází do naší

| farní osady o slavnosti poutní jako milý a vzácný host,
' jemuž 1 lid osadní přináší svá srdce vstříc zvláště za

to, že Jeho Exc. v této pohnuté době válečné, kdy neje
dna obět nynějšího boje i ve farni osadě zdejší jest 0
plakávána, přichází jej potěšit a posílit. Poté jej pozdra
vili srdečně jménem městečka a přifařených obcí p. stá
rosta K. Hadrava a za školní mládež žákyně Marie
Bezděkovská a SL Hypšova (podavši kytici, kterou sa
ma připravila). Za hlaholu zvonů v slavném průvodu
uveden byl nejdp. visitátor do farní budovy, potom do
chrámu Páně, kde po úvodních modlitbách sloužil pout
ní mši sv. a přednesl krásné a jímavé kázání o sv. Ja
nu Nep. jako kazatell, zpovědníku a almužníku. Po sv.
biřmování, které přijato 472 osadníků. konána zkouška
ze sv. náboženství ve škole, kamž se Jeho Exc. v prů
vodu dítek školních a vzácných hosti'odebral. Školní
dítky svými odpověďmi uspokojily Jeho Exc. tak, že
během zkoušky několikráte vyjádřil svoji pochvalu. Po
zkoušce jménem školních dítek poděkoval žák 5. třídy
Alois Kříkava Jeho Exc. za- vzácnou návštěvu zdejší
školy a za všechnu otcovskou lásku jeho a slíbil, že
vždy budou se pilně sv. pravdám učití a také dle sv.
víry život svůj říditi. Odpoledne o 5. hodině súčastnil se
nejdp. biskup sv. požehnání a po srdečném díkůvzdání
vdp. faráře udělil ještě své vrchnopastýřské požehnání
četně shromážděnému lidu. Doprovázen díky a modlit
bami osadníků zdejších, kteří poznavše svého arcipa- *
stýře z blízka, tím vroucněji ho milovati budou. opustil
osadu naši. — Místní školní rada zdejší ve svém se
zení dne 9. května se usnesla k uctění příjezdu nejdp.
biskupa věnovati 25 K diecésnímu ústavu hluchoněmých
v Hradci Králové, kteroužto částku doplnil nejmenovaný
dobrodinec na 50 K, a 25 K místní školní radou věnová
no Útulku sv. Josefa na Kr. Vinohradech a Útulně sle
pých dívek na Kampě v Praze.

Kolin. V sobotu 5. června k 6. hod. več. zavítá sem

opětně Jeho Eminence nejdůst. nášarcipastýř, aby tu
„po tří dni udílel svátost sv, biřmování, chtěje tak v těž
kých dobách milostí a dary Ducha sv. posfliti vzrušená
srdce. Tichého uvítání Jeho Eminence súčastní se za
jisté naši katolíci v počtu nejhojnějším. Ke stejně hojné

účasti a sice v průvodu spořádaném, úctu vzbuzujícím,
dostavtež se všichni i na svátek Božího Těla a pak v
neděli nato na Zálabské starodávné opětování této slav

nosti. Schůzka u děkanského chrámu Páně, případně a
sv. Víta na Zálabí.

Ohromný požár v Plchu u Pardubic. V pondělí sva
todušní vypuk! z neznámých dosud příčin v malé obci
Plchu ohromný požár, který při panujícím silném větru
zničil úplně 11 čísel. Hrůzný obraz ohromného neštěstí
poskytovala malá obec Plch odpoledne v pondělí svato
dušní. Ač k požáru dostavilo se 8 hasičských | sborů,
kteří s uznání hodnou obětavostí se přičiňovali, co V
jejich moci bylo, přece dravý živel podporován ohrom
ným větrem vykonal dílo zkázonosné. Stavení shořela
téhěř do základů, stodůlky taktéž, mnoho kusů dobyt
ka vzalo za své. Škoda nezměrná, bída veliká! Chuda,
zbožná, přičinlivá víska téměř na pokraji zoufalství.
Než doufáme v srdce šlechetná, doufáme v jejich lásku
k bližnímu, že smilují se nad tak nezměrným neštěstím
a podají nám ruky pomocné. Modlitba nešťastných bu
de odměnou za poskytnutou pomoc. Kdo rychle dá, dva
krát dá! Příspěvky ve prospěch ohromným neštěstím

- postižených přijímá a vděčně kvitovati bude farní úřad
ve Starých Ždánicích u Pardubic. Důstojné farní úřady
se uctivě prosí o pořádání kostelní sbírky ve prospěch
nešťastných.

Podpora amerických Čechů-kaioliků. Děkan osady
Silver Lacke, Minn., papežský prelát Msgre Fr. Tichý,
redák z Poličky, učinil ve své americké osadě, čítající
168 katol. rodin. sbírku ve prospěch rodáků a krajanů.
Sbírka vynesla 1500 K, p. děkam k ní přidat sám ještě
525 K a určil po přání dárců, aby z ní bylo dáno ně
kterým chudým a válkou postiženým ve farnosti polič

ské a v osadách jménem uvedených v okolí“ 1100kv Novém Městě na Moravě a v okolš 350 K, v HI

okolí 250 K, v Táboře a okolí 15 K, v Litomyšif'a
městí 100 K. chudému v Kutné Hoře 50 K a v Uhl.

novicích 25 K. Dárcové si vyprositi vzpomínky namod.lirbách.

Boj všech pro všem. Portugalšt zednáři

jí k abyjejichrepublikaků, sedla m vžo ak: slát vyvýjevy odály ře
! proti vláděkrálovské, opakovaly (se rok oďr u
| — 8 posud nejsou krvavé scény skončeny. Zdálo

se po zprávách v minulých dnech, ie země
čerpaná popřeje si nějakého klidu. Zatím

však okolnosti se utvářily tak, že potugalské
„kyvalajetme si pačíná jeko kylkáněkí.hojžnaíp



Krvavé přepadýse páchají jako v italských
Abruzzáoh: Nejnovějšízpráva sděluje, že od 14.
do 16. května bylo v Portugalsku pobíto na
500 lidí. Ve většině měst mají vládu ozbrojené,
bezohledné hordy, které suvědomují lid« bez
dlouhých řečí prachem a olovem. Na první den
voleb (7. června) čekají se nové krvavé výtrž
nosti. Když v hospodě při pranici zbasne světlo,
docbází k ranám nejzmatenějším, žádný občan
neví určitě, koho vlastně bije, nikdo neví, zdali
rozdává více ran než dostává Vzteklý vír vy
bíjí se bezúčelně, bez rozmyslu. Podobně v Por
tugaleku. Zbaslo tam světlo rozumu, zhaslo
světlo politické a hospodářské orientace, rozum
nější občané nevědí, komu vlastně mají slíbiti
svou poddanost, aby hned druhý den nebyli
zavraždění od jiných. Ta vysoká osvěta zednář
ská to dopracovaia tak daleko, že země propadá
barbarství většímu, neš když za středověxu
přepadaly Evropu asijské nevzdělané hordy.

25tileté jubileum svobodné katolické
university ve Washingtonu. Papež Benedikt
XV. poslal dne 31. března vlastnoruční dopis
biskupům severoamerickým, k jubileu 2btiletého
založení katolické university ve Spojených stá
tech Severoamerických. =

Válečnátíseň doléhá | na Jednotu sv. Methodějeve
Vidal, která po 40 roků nyní již v 8 kostelích pečuje o
duchovní potřeby českého katolického lidu vídeňského.
„Milodarů i příspěvků značně ubylo, ale dluh na českém
kostele a vydání na bohoslužby jsou velká. Ochotníci
divadelního kroužku třetího odboru Jednoty sehrají ve
čtvrtek (svátek Božího Těla) dne 3. června ve spolkové
místnosti VII. odboru Jednoty, III. okres, Schitzengasse
30, velm! poutavý a poučný kus »Drama čtyř chudých
stěn«. Začátek v 7 hodin večer. Vstupenky v předpro
deji lze obdržeti v českém kostele III., Rennweg 63, v
kostele u sy. Anny a ve všech odborech Jednoty sv.
Methoděje, Jednota sv. Methoděje zve ctěné členy a
členky všech odborů, jakož | ostatní příznivce k této
ušlechtilé večerní zábavěa doufá, že četnou návštěvou
dokážete, že Inete k Jednotě a tím přispějete k hojnému

Bcžích. O hojnou agitaci a četnou návštěvu uctivě prosí
Jednota sv. Methoděje. :

chle zhotoví uměl.Vazbunh s“
v Hradci Králové, Pospíšilovatř. č. 181.

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry

Všeticos. Protiválečné nepokoje v Italii trvají přes
vyhlášení válečného stavu. — Anglická dělnická strana
usnesla se na projevu proti všeobecné branné povinno
sti v Anglii. — Městské rady v Terstu a v Gorici roz
puštěny a správou jich pověření vládní komisaři. —
Věrolomná Italie dostala již loní od Angle zálohu 450

milionů, což nyní doplněno na 900 milionů. — U anglic
kého města Carlisle srazily se vlaky; vojenský vlak se
490 vojáky vrazil na právě přesunovaný vlak a do
těchto dvou vlaků vjel ještě expresní vlak. Z trosek vy
šlehly hned plameny, při čemž vybuchovaly i náboje,
jež měli vojáci u sebe. 150 osob jest mrtvých, 200 zraně
no. — Svatý synod bulharský se usnesl, že monastýry
(kláštery) změní ve vzorná hospodářství, která by byla
příkladem rolnictvu. Sv. synod už také zjednal pro klá
štery odborníky zemědělské, kteří nejprve mnichy ho
spodářsky vzdělají, potom -pak jimi budou působiti na
vesnický lid. — Celé Uhry dostaly minulý týden řadu
vydatných dešťů — u nás hrozivé sucho. — Dle císař
ského nařízení učební doba těch učňů, kteří přibrání
jsou ke službě domobranců, platí za skončenou, má-li
učeň v den nastoupení vojenské služby za sebou nej
méně dvouletou dobu učební. — V temešvárské stolici
v Uhrách vyskytla se moucha bodalka, která způsobila
na dobytku velkou škodu; mnoho krav, koní a vepřů
padlo Ji v obět. — V král. Českém je celkem 4451 veřej
ných knihoven, z nichž 3885 jest českých s 1,080.000
svazků. — Konference zástupců socialistických stran z

neutrálních zemí, svolaná do Bernu 30. května, byla od
řeknuta; bylo málo přihlášek. — Italský dvůr přesídlí z
Říma do Florencie, kde je také sídlo hlavního velttel

ství armády.

Prodám louku
Slez. Předměstí

3. korce.
Bližší sdělí Václav Pavel na Slez. Předměstí.

HOSTIREG
%6"kterému náleží několik koroů orných po
eků, hledámko koupi. Nabídkyspodrob
rým popisem a udáním eeny do adm. t 1. pod
značkou:»Hostinece.

které povolání do řádn mají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť
se obrátí s dotasem stran přijmutí na představenou
hk kláštera B. S. P. Krapka(a Teplic).

areoná -—E
kostelníWc

v r. i P PA JS
okna 3335, DBOVÁKÉ
FE'r. Uhlíř, BS
umělé sklenářství a malba skla

v Třebochovicích u Hraéce
Králové.

Cenniky arozpočtyna požádání

V MALÝCH SVATOŇOVICICH
OD I. KVĚTNA OTEVRENY.

Denně jsou připraveny koupele, i teplé,
z vody přitékající z Mariánské studnice.

Koupelny jsou účelny a čisty.
Ceny každému mírné.

300000

Jan Horák,
- soukenník.

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
mejnovějších drahů pravých
3 vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i to- i 0izo

zemských.

Cetná uzmánmízvláště z krohů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, maloo objednávku na

zkoušku. :
Volejemné látky na taláry.

Též na splátky bez zvýšení cen!

O00 Co
Veledůstojnému

duchovenstvu a
olavným patromnátním
úřadům +ovořajesi depo
ruějt! veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalich
cibáře,nádobky,paténky,pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice,kropenky
atd. sré olastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před

měty opravuje v původníintenci av ohni zlatí a stříbří nebo proti do

platku za novévyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá nauásku franko bez závaznosti koupě“
Vše40posíláposvěcení.Prdce ruční..

Sklad votkorých a stříbrných klenotů, jako: ře .
madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. " Ketářaké
proteny, tabatérky. jídelní náčiní ze stříbra pravého

i čínského vědy na skladě.
Sleré slalo, stříbro a drahokamykupuje sa nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasíř a oiselenr

Praha-l.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.
Přisešný vnalse ©.k. zemského trestního soudu.
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Zal. 1850, Zal. 1850.

AntoninZavadil,
nejstarš umělecký

| závod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu a sl.
patronátnímúřadům doporučuje

se ku provedení veškerých

nádob kostelních,
ze zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů vwkašdém sloh
nejjednoduššího do nejbohatšího

provedení dle liturg. předpisů.1uční práce umělecké
eemy. Veškeré opravy a znOVU

uřínení provádí se 00 nejpečlivěji a se sárakou.

Cenyvelmi mírné. Mnohodopo
váčení auznáníporuce.

w

Yo
tež lisované ovaályAACA ll

MYDLÁ ,
HRADEC KRALOVE

NEDAL BVAh

F ,
Paramenta.

lgráce V. Noškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškadly, faráře ve Výprachticích) .

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i ronoba botová na ukázku

u se na požádání franko zašlou. — ú

Lepší malá pomoc včas,než velkánemocpotom.

Proto opatřte si bezodkladně
dieteticko ochranný přípravek

proti choleře a úplavici |

FARAŘE MVADE|
ČV.HoRY MECUM“

Zákonem chráněno,

Obdrželi lse po:3, 5, 9,13 K,(vedle porta) v rlích
*neb v labo Vade mecam« v Dašicích, Cechy.(

Nepostrádatelný rodině, jednotlivci a vojínoví v poli.

x - ea



Zednáři a bezpečnost
papežova.

Garaněním zákonem z r. 1871 přiznáno
i od Italie, že papeži v politickém ohledu náleží
úplná svéprávnost, papež není podřízen vladaři
jinému, jest ve Vatikánu suverénem, čili syr
chovaným vladařem. Takového zákona bylo
nutně potřebí, aby papež měl volnou ruku
i v záležitostech církevních, které se tak často
promítají i při nejúzkostlivější opatrnosti se

záležitostmi politickými, kulturními, sociálními.U papežské stolice jest úplná samostatnost
občanská požadavkem naprosto nutným. Jakmile
by věřící některého státu seznávali, že podléhá

atikán třebas i nepatrně vládním proudům a
diktátům některého světského vladaře, ihned by

mizelajejich důvěra v papežovu spravedlivostke katolíkům států jiných.
Jen tací lidé, kterým jest charakter středo

věkých dějin neznámou pevninou, mohou se
diviti, proč papežové v tehdejší době často ve
lice houževnatě hájili neodvislost svého území,
proč se pouštěli i do válek, aby uhájili svoji
moc fysickou. Vždyť papežové často ani jinak
nemohli uhájiti svou svobodu mravní, než
zkrocením politických odpůrců, kteří se snažili
zotročovati papežský stoleo k vůli vlastnímu
zisku.

Veliký byl lesk stolce papežského ve XIV.
století za »babylonského zajetí« v Avignoně.
Tehdy město to pokládáno za střed celého světa,
za přední ohnisko evropské kultury. Říkalo se,
že sé vzdaluje od rezumů tén, kdo se vzdaluje
od Avignona. Ale právě tehdy papež v pravém
slova smyslu nebyl suverénem, byl politickým
poddaným vlády francouzské, která svůj vliv
vměšovala smělei do záležitostí čistě církev
ních. Dle diktátu Paříže byla obsazována místa
kardinálů, volba papežů děla se dle přání krá
lova. Ani nejlepší papežové avignonští nedovedli
se zbaviti pout nesnee:telných, křesťanstvo v říši
německé, české, anglické a jinde silně reptalo.
Náš Karel IV. staral se velice pečlivě o vyma
nění papežského stolce z nehodného jařme, ale
intriky francouzské prováděly eilnou oposici.
R. 1365 Otec vlasti pobyl v Avignoně a Arles
17 dní, aby emluvil « papežem všecky nejúčel
nější přípravy k přemístění papežského dvora
do Říma. Papež Urban V. při loučení císaře
ujistil: »Císaři pane, jiného Vám neumíme říci,
než že Vám rádi všecka přání vyplníme.« Ale
nyní nastal velice tuhý zápas se sobeckými
politiky francouzskými. Papež konečně opustil
r. 1367 Avignon proti vůli téměř všech kardi.
nálů s nebezpečenatvím vlastního života. Vždyť
mu Karel nemohl ani poskytnouti v pravý čas
bezpečný průvod, protože byl nucen urovnávati
v Německu soukromé války velmožů. Papež
dospěl do Viterba, ale dále se nemohl odvážiti,
pokud silná branná moc mu nezajistila v Římě
osobní bezpečnost. Teprve r. 1368 na své druhé
římské výpravě Karel IV. umožnil papeži bez
pečný vstup do Říma. Ale papež se v Římě

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA

V Hradci Králové, dne 4. června 1915.

přece jenom dlouho udržeti nemohl, protože
[ mu chyběla v území papežském silná garancie

politická a jelikož intriky mocné Francie pře

vážily veškerou pomoo jinou. R. 1870 vrátil sepapež neustále ohrožovaný do Avignonu, kdež
téhož roku zemřel. Papež Řehoř XL přes obrov
ské překážky a přes snažné domluvy vlastního
příbuzenstva r. 1876 pospíšil do tma, kdež byl
vydán v šanc urputným útokům zvláště vel
možů severoitalských. Ale vytrval na místě až
do smrti. Po jeho smrti zvolen Urban VI.

Ale tu se ukázalo,
nemá-li papež moc

nou oporu fysickou. Vláda franoouzská přemlou
vala kardinály, platila mocnou agitaci i v Italii,
Výsledkem intrik bylo, že — zvolen vzdoro

apež. To byl počátek velikého církevního roz
olu. Právě za dvojice a pak i trojice papežské

bylo patrno, co znamená politická závislost
stolce papežského na moci vladařů jiných. Pa
pežové udržování anebo odmítání dle toho, jak
si která zištná vláda přála.

Právě zvolení panova“ného Jana XXIII
bylo výšlednicí politických triků, v nichž měli
silncu účast dvůr Václava IV. a viklefisté na
české universitě. Přitom však překvapuje, proč
tolik husité haněli papeže toho pro shánění
příspěvků na válku proti hrabivci Ladislavu
Neapolskému. Vždyť se přece sami husité opí
rali o nejvlivnější šlechtu, o králevy ozbrojence
— zkrátka o výkonnou moc státu českého.
Mluvili o reformaci, ale nedovedli si ji předsta
viti bez velice horlivé agitace mezi šlechtou
dvorskou i venkovskou. Sami nevynalezli žád
ného kouzelhěho prostředku k uhájení svobody
papežské proti loupeživému velmoži, který pá
chal hotová barbarství. Proč jenom husité ozna
čovali vzdoropapeže Jana XXIII. za papeže sku
tečného a pročse neobrátili raději k legitimní
mu nástupci papeže pravého, totiž k Řehoři XIL?
Alé kdyby byl i Řehoř XI. sídlil v Římě, býval
by nucen postaviti se proti Ladislavovise, vší
energií; jinak by býval schvaloval, aby 6eocitla
papežská stolicev horších kleštích než v Avig
noně. Právě proto, že Jan XXIIL dostatečné
pomoci válečné nesehnal, musil prchnouti roku
1413 s kardinály a úředníky do Bononie. Ladi
slav vpadl do papežského území, dobyl Říma
a řádil tam barbarsky. To byl tedy vreformační«
výsledek toho, že papežská stolice proti loupež
níkovi nebyla dostatečně zabezpečena. Nejhra
bivější světští velmoži hráli si stále eměleji
na papeže sami.

trapnou podívanou; budilo rozmrzení tím větší,
že se odpustky k vůli, získání peněžitého ná
kladu sháněly kramářsky. Ale — čmahem od
suzovati pokusy o ozbrojenou obranu papežské
nezávislosti mobli jen lidé, kteří viděti nechtěli.
Vždyť přece sami husité bezohledně vydírali

racující lid k vůli vojenské obraně svých olr
kovních organisací. Sami husitští kněží stavěli
Bo v čelo vojů; za vzájemného boje mezí husit
skými sektami kněží nosili proti sobě Svátost
oltářní, varchu proti arše«.

v

Je

Inserty pčítejí se levně,
Obnovavyčhásí v pátek v poledne.

Papežské území v minulém steletí konečně
zabráno proti všemu právu mocí světskou trvale,
ale katoličtí politikové zcela důvodně se zasadili
o to, aby aspoň papež zůstal suverénem v úzkém
okruhu vatikánského majetku. Nyní neutralita
i nejmenších státečků jest respektována válčí
cími mocnostmi. Ale zednáři již před vypuknu-'
tím války italské trousilí do světa, kam se papež
k vůli své bezpečnosti obrátí, jakoby garanční
zákon pro hlavu obrovských milionů katoliotva
byl bezcenným hadrem. A po válečném mani
festu hned se sypaly zednářské dotazy: Půjde
papež do Sevilly či Barcelony? Či do jiného
města? Kdy vyslanci cizích států „opustí Vati
kán? Jakoby papežská stolice, která jest pro
Řím největším dobrodiním, byla služkou, trpěnou
do libovolné výpovědní lhůty.

A ejhle, garanční zákon z r. 1871 propadl
již při první vážné zkoušce (po 44letém trvání).

yslanci rakouský a německý jsou nuceni 0
pustiti Vatikán, jakoby tento byl také ve stavu
válečném! Rakouský vyslanec u Vatikánu hr,
Schůnburg seznal, že poštovní a šifrová svoboda
papežské stolice jest podvázána. Vyslanec Rím“
opustil, aby neučinil Sv. otci nesnází, až by
došlo k vyjeveným demonstracím proti rakous
kému konsulátu. Podobně opustili Vatikán i
vyslanci pruský a bavorský. Tím jest meziná
rodní postavení stolice papežeké velice ztíženo.
Má se za to, že papežští nunciové ve Vídni,
Berlíně a Mnichově obdrží zvláštní plné moci
k samostatnějšímu rozhodování, aby se tak ná
sledky obmezení svobody papežovy poněkud
odstranily.

Italská vláda nedovedla a nechtěla zaručiti
vyslancům bezpečnost. Nyní tedy celý svět může
poznati, jak byla oprávněna nedůvěra papežské
stolice k zákonu tomu; nyní vidí svět, že stolec
Petrův zcela důvodně žádal záruky mocnější.
Vždyť nyní zednáří v Italii docela ohrožují bez
pečnost samých italských kněží a jiných kato
líků; vytýkají jim fanaticky, proč se nehnali do
války tak jako živly radikální.

Zatím ovšem další útoky italských speku
lantů jsou zadržovány bázní před protestem
katolictva všech pěti dílů světa; musí se mírniti
i pro jasné cchranné stanovisko států neutrál
ních. Ale hřích, jakým se poskvrnila vláda, po
šlapavši garanční zákon, nesmyje již nikdy žád
ná nová klička, žádná výmluva. Papežská sto
liče uprostřed válečné bouře měla zůstati zcela
svobodnou. :

Průběh války.
Bojiště východní. Dochází ke třetímu obležení

Přemyšlu. V ruském tisku se sice prohlašovalo,
že Rusům na Přemyšlu vlastně nezáleží a že by
stejně neodolal těžkému rakouskému dělostřelec
tvu. Přes to Rusové sehnali k Přemyšlu posily se
všech stran, aby zastavili další pochod spojenců
východně od Sanu a odvrátili pád pevnosti. Ruso
vé pokusili se na-pravém břehu sanském znovu 0
ofensivu, a to na dolním toku říčky Lubačovky,
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tedy jihovýchodně od Sieniavy, a u Sieniavy do
konce pokusili se přejíti z pravého břehu Sanu na
levý; ale úspěchu neměli ani na jednom ani na
druhém místě. Pak boje na Sanu téměř úplně pře
staly, ale za to obkličovací čára spojenců kolPře
myšlu na severu i jihu pevnosti posunuta vpřed.
Naše těžké. dělostřelectvo střílí už na železniční
trať Přemyšl-Grodek u Medyky, spojující Přemyšl
se Lvovem. Medyka jest městečko východně od
Přemyšlu. — Důležité boje odehrávají se též mezi
Stryjem a Drohobyčem; krajina stryjská uzavírá
totiž přístup ke Lvovu proti jihu a současně má
cenu jako místo pro boční postavení ruské proti
operacím jednak západně od Lvova, jednak v jiho
východní Haliči. Na Stryji dobylo spojenecké voj
sko několik osad a zajalo jednu ruskou baterji. —
Zároveň se z Ruska úředně oznamuje, že ruský
generální úřad guberniální pro Halič přeložen byl
ze Lvova do Brodů. — Důležitost německého vpá
du do baltických“ provincií teprve nyní Rusové u
znávají. -— Dle úřední zprávy z 1. června: Vý
chodně od Sanu ruský protiútok odražen. Rusové
v nepořádku na ústupu. Na severní frontě Přemy
šlu 3 pevnosti dobyty, 1400 Rusů zajato a 28 těž
kých děl ukořistěno. Armáda Linsingenova vnikla
do ruských posic, dobyla Stryj, zajala 9050 Rusů a
ukořistila 8 děl a 15 strojních pušek. Rusové ustu
pují ke Dněstru. 5 *

Bojiště západní. Angličané a Francouzové od
hodlali se tu k novému a zvětšenému pokusu o prů
lom německé fronty mezi Lillem a Arrasem a v
Kněžském lese, byli však především u Arrasu těž
ce poraženi. Rovněž východně od Yserského prů
plavu odražen útok francouzský.

Bojiště Italské. Dosavadní vrchní velitel vojska
našeho proti Srbsku arcikníže Eugen jmenován
vrchním velitelem armády proti Italii a přiděleni
mu generálové Dankl a Rohr. — Italové obnovili dě
lostřeleckou palbu proti našim opevněním u Fol
garie-Lavarone, pohraničních to měst severový

- chodně od Rovereda. Jiné oddělení italské vtrhlo
do pohraničního města tyrolského Cortiny, ale po
prvé ráně dělové dalo se na útěk. A také pokusy

Feuilleton.
Jednotná výchova knihou
u Jednoty českobratrské.

Jednotná výchova mládeže jest požadavkem
všech kulturních proudů, všech církví a všech
stran. Ale s otázkou tou úzce souvisí péče o vhod
né knihy pro žáky. Jestliže jest žák poučován fz
kostlivě, co kdy má jisti, aby si něuškodil na zdra
ví, má se zdvojnásobiti péče při výběru stravy
důševní, která má tak rozsáhlý vliv na útvar char
akteru. Jestliže si podkopá žák škodlivou stravou
síly tělesné, stává se bezděčnou výstrahou lidem
Jiným. Otráví-li se však duše knihami špatnými,
roznáší naopak nákazu dále, šíří epidemii; vždyť
neblahé následky takové četby neukazují se na ve
nek ihned zřejmě, čtenář dovede svou nemoc před
veřejností maskovati; chytře zastírá špatnou po
vahu tam, kde by stržil trest.

“ Charakter mládeže nekazí se pouze četbou knih
odsuzovaných od pedagogů obecně; čtenáři ztrá

-cejí ideály životní a pevnost povahy | tím, že hlitají
- bezplánovitě knižní strakatinu, která duši prohání

od pólu k pólu; mysl se ocitá v divé vichřici zmate
ných hesel, tíhne hned k zásadě té, hned oné — a
bilance všeho indiferentismus, blaseovanost. Jinoch
četl výhradně pro zábavu; ale téměř každá bele
*tristická kniha sleduje pro život nějaký účel prak

- tický, snažíc se nenápadným způsobem, nádherný
„mi příkrasami slohovými připoutati k určité ten
-denci, - Horlivý čtenář z počátku pociťuje ideální
" vzrušení; po četbě románů a básní tendence jiné

přejiti řeku Soču u Tržice (u nejsevernějšího bodu
zátoky terstské) byly našimi hlídkami snadno od
raženy. Svého válečného cíle nemohou Italové do
síci jinak nežli rychlým vpádem do Tyrol

leč tento cíl jest
Italům nesnadno dostupný, neboť všecky cesty z
Italie do Rakouska jsou výborně opevněny a vo
jensky obsazeny. — Italská vláda prohlásila i blo
kádu celého rakousko-uherského a albánského po
břeží. — V italských městech bouří luza proti ně
meckému a rakousko-uherskému majetku, rozbíjí
továrny, skladiště, domy a policie a vojsko jako
by nebylo k: obraně.

UDardanel marně se spojenci pokoušejí o po
stup. Minulý týden potopeny tu dvě velké anglické
lodi »Triumph« a >Majestic«, a loď >Agamemnon<
byla torpedována rovněž a dovlečena na Imbros.

Na moři. V notě německé vlády, zaslané vládě
Spojených Států ve příčině >Lusitanie« se praví,
Že německá vláda si přeje přímo a přátelsky při
spěti i se své strany k objasnění případného nedo
rozumění. Něm. vláda poukazuje na to, že. »Lusita
nia« byla v seznamu anglické admirality vedena
jako pomocný křižník a že jsou od delší doby
všechny cennější anglické lodi opatřeny děly, mu
nicí atd. Činnost německých ponorek neochabuje.
Minulý týden torpedovány parníky Spennymoor,
Argillshire, Morveny, Princess Irené.

Na Suezském průplavu vyhláškou ke spřátele
ným a neutrálním mocnostem zahajuje turecká
vláda nepřátelství proti Angličanům a Francou
zům. i

Politický přehled.
V uherské poslanecké sněmovně dne 26. květ

na ministerský předseda hr. Tisza objasnil počínání
Italie proti Rakousku. Tvrzení italského min. před
sedy, že ultimatum Rakouska Srbsku otřáslo rov
nováhou na Balkáně, nazývá očividnou nepravdou,
ježto naše mocnářství svým spojencům i ostatním
velmocem prohlásilo, že si nepřeje žádných terito

středí odlišném. Takovým způsobem zocelený
charakter se nevytváří.

Některý mladík čte bez ladu a skladu Zeyera,
Zolu, Raise, Svátka, Němcovou, Ehrenbergra, Tře
bízského, Dekameron, Verdaguera, Nerudu atd. —
zkrátka co mu právě do ruky přijde. Ať neříká, že
si dovede z té úžasné strakatiny samostatně a
správně vybrati, co by šlo jeho charakteru k duhu!
Není možno, aby většina mladých čtenářů rozezná
vala správně duchy; mládež není dostatečně vy
zbrojena učeností a kritickým talentem. Jen někte
rým výjimečným mladým duším podaří se obmysl
ného spisovatele přistihnouti v jeho dílně při zá
ludném tahu, při Škodolibém sofismatu. Krásný
slóh omamuje, strhuje, nádherná mluva dovede vy
kouzliti umělkované růže i na těch místech, kde
Jest jen smetí. Spisovatel neuchvacuje tak pravdou,
jako svou obratnosti. :

Kdo dovede svými bystrými postřehy rozeznati
plevu od těžkého zrna, kdo se nedá do zajetí krás
ných frází, jen ať si čte, co mu libo. Ale chybou
jest, jestliže duše nesamostatné přeletují se stromu
na strom a dávají se voditi takovému literátovi,
laký se právě nabídne. I kniha beletristická má za
úkol utvrzovati dobré stránky lidské povahy a
vésti mysl směrem. jednotným. :

A tu se musí přiznati vážné slovo positivním
církvím, protože tyto jedině vysvětlují určitě pod
statu a cíl lidského života, udávajíce jasně pro
středky, které ke. konečnému dosažení blaha jsou
nezbytné. Proto také není divu, že každá církev,
pokud vynikala životem jadrným, měla svůj index
a zapovídala svým příslušníkům četbu knih, které
by zvíklaly konfesní přesvědčení.

riálních změn. Rovněž odmítá hr. Tisza druhou ob
žalobu, že prý jsme změnili zájmové sféry na Bal
káně. Byly ovšem úmluvy o Albanii, ale máme zá
jem o celý Balkán, neuznávajíce nadvládu žádné
mocnosti na něm. Mocnářství naše ani neporušilo
smlouvy; v bodě VII. trojspolkové smlouvy vyklá
dá se sice o předchozí dohodě s Italií, avšak jen
pro případ změny statu guo na Balkáně. Až do nej
poslednější doby netvrdil též ani jediný státník
italský, že Rakousko zameškáním předchozí doho
dy porušilo smlouvu. Všichni činitelé stojící v čele
Italie projevili několikrát nejvřelejšími slovy ocho
tu, že, i když Italie nesúčastní se aktivně války,
chce býti přece věrným spolkovým spojencem, A
pak najednou vyrazila Italie s náhradou územní.
Tuto vyděračnost italskou hr. J. Andrassy vysvět
luje tím, že se politikové italští nechali vésti vý
hradně cílem, aby zmařili naše vítězství a stali se
pány v Jaderském moři. — Po své řeči předložil
min. předseda hr. Tisza královský reskript, kte
rým se uherský sněm odročuje na dobu neurčitou.

Říšský sněm německý konal 28. května schůzi,
v níž říšský kancléř Beethmann-Hollweg prohlá
sil, že italská vláda vypovězením války sama svoji
věrolomnost vepsala nezapomenutelně krvavými
písmeny do knihy světových dějin. Aniž by bylo
třeba prolíti krůpěj krve, aniž by byl ohrožen ži
vot jedinéhoItala, mohla míti Italie od Rakousko
Uherska dlouhou řadu koncesí. Tutéž hru jako s
námi hráli římští státníci i se syým vlastním ná
rodem, jenž ve své velké většině nechtěl ničeho
věděti o válce a podobně i většina parlamentu. Mí
sto rozumu ovládla ulice za blahovolného trpění a
podpory vůdčích státníků vlády, ulice, zpracovaná
zlatem trojdohody, za vedení nesvědomitých štvá
čů rozvášněná až do opojení, které hrozilo králi re
volucí a všem umírněným přepadnutím, nebudou-li
troubiti na válečné pozouny. Řeč svou plnou účasti
pro Rakousko končí říšský kancléř slovy: »Ve
vzájemné důvěře zvítězíme na vzdory celému svě
tu nepřátel!« 

V Portugalsku president republiky Ariaga vzdal
se úřadu, načež 28. května národní kongres zvolil

vy umění. Některé odstavce jejich jen potvrzují
některé věroučnéčlánky křesťanské.

Jinde nacházíme mínění odchylná, která ovšem
pouze nepřímo se staví proti názorům křesťan
ským; ale již tato ckolnost vzbuzovala velikou úz
kost u těch, kteří si přáli, aby jejich mládež celým
srdcem přilnula k evangeliu. Čeští bratří na př.
úzkostlivě se báli, aby krásný sloh antický neod
loudil mladých duší od nejvroucnější úcty ke kaž
dé evangelické větě. Proto houževnatě se stavěli
antické moudrosti na odpor.

V bázni před sebe menším porušením citů kře
sťanských z počátku odmítali učiti se latině. Kněží
bratrští neučili se jazyku tomu, který byl tehdy o
becně rozšířenou řečí všeho světa učeného. Bratr
ským správcům byli klasičtí spisovatelé pohany
nehodnými toho,-aby se jimi křesťan zabýval.

Když Martin Luther Bratřím písemně radil, aby
nepohrdali studiem řečí, odepsali r. 1523,že jim ne
ní potřebí učitelů řečí; prý vybírají učitele z lidu
obecného, Čechy i Němce, »by pak i co latině za
páchali«. Prý z té >rotné« učenosti latinské vznik
ly jen sváry; zákon se má plniti a není o něm po
třebí rozumovati s učeností jazyků. Taková odpo
věď vyšla jménem správců Jednoty celé. Po smrti

kteří Bratří přicházeli zvolna k náhledu, že jim
vznikají z neznalosti latiny veliké škody. Koriěn

statek literního umění škol; z nedostatku škol $ fa

coviny. >Protož jsme potom i Lutherovými osšřý
m! napomínáními i samou nuzaou potřebou dohgá
ni škol se chytiti
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presidendem Th. Bragu, který odsoudil jakoukoli
diktaturu a prohlásil, že zdravý lidský rozum a
nezištnost budou směrnicemi jeho politiky.

Neutrální Bulharsko. V tisku italském se zdů
razňuje, že vmísením se Italie do války není bul
harská neutralita nikterak dotčena. Bulharsko zů
stane neutrálním, dokuď nikdo neporuší jeho život
ních zájmů.

Mírová smlouva tří amerických republik Argen
tiny, Brasile a Chille stanoví, že každý spor, jenž
nemůže býti urovnán diplomaticky a nebyl před
[ožen rozhodčímu soudu, má býti vyšetřen a že má
o něm podati zprávu stálý mezinárodní výbor.
Žádná smluvní strana nemůže zahájiti nepřátelství
před podáním výborové zprávy anebo před uply
nutím jednoho roku. Výbor má zasedati v Monte
viedu. Výbor zahájí činnost i na žádost jediné vlá
dy. Výpovědní lhůta smlouvy je stanovená na je
den rok.

Nařízení ministra obchodu rakouského stanoví
maximální ceny surových hovězích a koňských ko
ží a nejdůležitějších druhů hotových hovězích a
koňských usní.

Volné listy.
Jaroslav Hašek, humorista. Ve společen

ském životě smích a veselost převládají nad
smutkem; také v těchto teskných dobách velká

města baví se lak, že jscu vá nějámi povahamiv léto své veselosti kárána. Nedávno jeme se
dočetli, jak Berlíňanům bylo do duší mluveno,
že ve frontě voácí strádají a umírají a za fron
tou doma obecenstvo klidně a bezstarostně od
dává se svým zábavám. Považuje-li kdo protivy
tyto za nějakou těžko zbadatelnou záhadu psy
chologickou, nebo za nějaký zákon, jehož zá
kladů nelze se domysliti, my v tom vidíme ne
dostatek životní vážnosti, onu hravou povrch
nost a lehkomyslnost, která jest jednou ze stin
ných stránek nynější kultury.

Jinak ovšem jest uznávati, že humor jest
potřebou lidské přirozenosti, protože myali za
střené smutkem člověka osamocují a oslabují.
Jest tedy sdostatek zřejmo, proč humor pěstuje
se i literárně, a neméně jest jasno, že v české
literatuře dobře psaných humoresek jest po
skrovnu. Proto setkáváme se i tady s dvěma
protivemi, neboť život mluveným humorem
oplývá, kdežto literátů-humoristů chybí.

Jaroslav Hašek chce býti humoristou-lite
rátem překotně, stoj co stoj! Jinak by nepoaflal
na veřejnost knihu za knihou a dbal by Horá
cova napomenutí, že spisovatel musí knihu
dlouho pečlivě tvořiti, abyčtenář z ní čerpal

užitek a duševní pochoutku. KOYby všichnispisovatelé byli přístupní hlasu klasického men
tore, neměli bychom tolik potištěného braku a
smetí a neztráceli bychom drahého času četbou
knih, které nestojí za zlámanou grešli.
-© Jaroslav Hašek vyniká sice jistou obrat

ností, zachycovati různá prostředí a malovati je
příslušnými barvami, ale odpuzuje nekulturností
a neotesaností, čímž bezděčně odůvodňuje prav
du, že pojem pravého literáta u nás důkladně
již vyprchal. Jaroslav Hašek, prosáknut nekul
turností, nemůže ovšem pochopiti, že vybrou
šený čtenář nemůže se spokojovati spirovatelo
vou sebeláskou a touhou po potlesku,ale přeje
si také, aby dějstvo bylo voleno a vysloveno

Ale keklasikům pohanským zřejmá nechuť
trvala dále; řečtině a latině učil se u Bratří kněž
ský dorost hlavně k vůli četbě Písma.

V letech 1555—56bratrský sněm přerovský u
snášel se o podpoře mladíků, aby se naučili jazyku
latinskému a německému. Ale pak si stěžovali, že
se vzděláním z ciziny přichází učení hostinské (ci
zí), víra postranní, duch nedomácí.

Jazyk latinský však přece na školách bratr
ských obdržel domácí právo,protože Jednota byla
nucena bojovati často s protivníky velice učenými.

Veliká nedůvěra k spisovatelům antickým je
vila se i na vysoké kalvínsko-bratrské škole rožm
berské v Soběslavi krátce před Bílou horou. V řá
dě školním bylo žádáno, aby se mládež učila jazy
kům řeckých a římských pohanů, ale s knihami je
jich musí býti zacházeno opatrně jako s jedovatý
mi. Jazykům těm nechť se učí žáci ze spisů kře
sťanských autorů. Ať se mládež učí poesii, ale na
básních křesťanských, >tak aby mládež s uměním
a S jazykem v sebe jako by s mlékem vpíjela i po
znání Krista, zbožnost, Života počestnost, bázeň
Boží a víru nefalešnou. Obšírnější pohanské spisy

B než pomítány, čístl mohou se jen ty, které jsouratší.«

Nařízeno, aby profesoři neobtěžovali mládeže
filosofickými a světskými jen spisy, nýbrž aby ře
čem učili hlavně a nejvíc jen na spisech křesťan
ských. Kdyby studující pokročilejší chtěli doma čí
sti pohanské spisy, budiž jim to dovoleno, ale ať
tou četbou profesoři neutrácejí s mládeží zlatý čas.

Řád mluví kárně: >V našem věku žalostivá věc
to, že nacházíš mnoho výtečných mladfkův, kteří,

"8.onouuměleckou delikátností, kterou osvojuje
| si opisovatel, jenž proniká do hloubky, ozařuje
ji svým intelektem a jemně vystihuje. malé

oo ropnosk v jejich vztahu k hlavním pružináémidského jednání. Slovem, dnes žádáme, aby
spisovatel dříve důkladně se připravil studiem
literatury a života a neházel nedbale na papír,
00 mu přineslo okamžité vnuknutí a co mu
načeptala prvá, nepřipravená myšlenka. Z této
nekulturncseli u Haška má původ způsob podání,
který bychom nazvali neomaleným trhanetvím,
které pohřešujíc povznesenosti ducha, čtenáře
odpuzuje a znechucuje. Mnohá, velmi mnohá
místa v humoreskách Haškových nejsou než
roubáním, vrhaným proti kulturní vytříbenosti
a její harmonii, mnohé jeho vtipy nevkusem
až urážejí.

Kde kupujete knihy?
Naše knihkupectví Vds také vzorně obslouží.

Kdyby naše česká kritika počínala si oprav
dověji a přísněji, nemohli by takoví Haškové
projevovati neúcty k literatuře, která má býti

posrátajné majetkem národa a nesměli by psátiasárnickým slohem -a zmrzačenou češtinou.
Jest li kritika svědomím umění, jak kdosi pěkně
řekl, pak není uměním to, 00 jest nesvědomité.
K čemu tedy mají kritikové zbraň, kterou tří
mají, když chladně h!edí na takové snížení, kte
ré na příklad roztahuje se v nejedné Haškově
humoresce? Proč kritika snáší lidi, kteří se na
zývají umělci a kteří mají strach, že bez nich
nebylo by na zemi dosti bláta a sprostoty?
Nechť tedy kritikové zahřmí: »Vy literáti, kteří
jimi nejste, rychle sestupte s místa, kterého jste
nedorostli; vaše myšlenka má býti chlebem,
kterým se živí vaši čtenáři, má býti krví, která
obíháv jejich žilách, ale na místo toho podáváte
hrubosti a na místo, abyste byli strážcové jazy

„kové čistoty, řeč co nejhruběji poskvrhujete'«
Mohli-li bychom řvoucí nevkusností Haškových
humoresek nějak vysvětliti, řekli bychom, že
snad sleduje jakési cíle, které v umění souborně
jmenují se realismem. Kdo však si přečte dvě
tři Haškovy humoresky, uznamená, že realism
jeho jest radikálním potlačením uměrf, protože
jest naprostou negací ideálu.

O děsné češtině tohoto sčeskéhoe spiso
vatele obšírněji hovořiti nebudeme. »Byl od
souzen ku vězení v době tří dnů propřestupek
paragrafu prvního o tuláctví. — Sloužilku eti.
— Voják Švejk sloužil mezi střelnou bavlnou.
— Jak by čerti přišliku svěcené vodě. — Od
vážil se přiznat k samohaně (sebeprznění).« Toť
jen několik ukázek, z nichž jde na jevo, že
Hašek jest s rodným jazykem hrozně na štíru
a že nechutná ani pojmových rozdílů. A jakých

pomůcek p. Hašek užívá, dosvědčuje mimo četnéoklady jiné »Návrat pana Fingulína«, v němž
hošík vypravuje, jak jeho matka ujela s milen
cem, se služkou a psem. Byla však v Budějo
vicích chycena a vrátila se domů i s milencem,
jejž tatínek dobrácky v bytě snášel. Místo, jež
má býti kabinetním kouskem celé humoresky,
jest vypravování služky: »Milostpane, odpustějí

"mně to, ji nemohla milostpaní opustit, já nad
ní bděla! Milostpane, pro Boha jich prosím, já
jsem čistá a nevinná v tom ohledu. Milostpaní
=————
mch nabyli v umění čeho užitečného, čím by po
sluhovali pravému náboženství; nenabyli žádného
pravého soudu,jímž by církvi a obci prospěšni býti
dovedli, nýbrž shledáváš, že si osvojili jakés leh
ké a prázdné mluvení z několika fragmentů pohan
ských. Proto také mnozí spíš pohanský než kře
sťanský život vedou.« Prý měly by se styděti kře
sťanské školy, v nichž by Kristus měl“svítiti jako
slunce moudrosti a spravedlnosti; v něm všickni
pokládové poznání jsou ukryti, v jeho slově zjeve
ném pravé náboženství obsaženo. Měly by se sty
děti, že podávají mládeži pravidla mravů a života
ze samých knih pohanských; to jest podobno, jako
by někdo dítě vzal od prsu matčina a podal je k
vemení krávy nebo jiného živočicha s tím úmy
slem, aby ssálo do sebe i přirození těch tvorů. Prý
latinou dosti elegantní a lépe než ciceronskou mlu
ví ten, kdo mluví zbožně, moudře, věci pravdivé,
užitečné a spasitelné.

DY Totéž mínění o účelu klasických studií měl sám
Amos Komenský (1592—1670).Ač byl ženiálním pe
dagogem jména světového, bylo mu pouhé klasické
vzdělání protimyslno. Tvrdil, že umění nadýmá,
chtěl, aby pohanští spisovatelé byli ze škol vylu

Litoval škod, kterých se dožila Jednota se svými
správci, kteří byli vzděláni po světsku a jimž se
pravé zbožnosti nedostávalo. Účelem školního
vzdělání bylo mu poznati Krista a zbožností se na
plniti. Komenský byl .dalek joho, aby ve školách
budil ducha klasického. Cokoli se jen zdaleka zdálo
překážeti jednotné výchově křesťanské, to úzkost
vě hleděl odstraniti.

Ovšem stanovisko českobratrské bylo poněkud
úzkoprsé. Vždyť současně na jesuitských školách

napinívše rok dvacátý, ze škol vycházejí, aniž v v Čechách byla četba pohanských autorů pěstová

Mkala, žepen Fingulín má v Budějovicích atarou telu, kteráje nemoená, a poněvadš pan
Fingulin nedovedu nie vyjednat a nikoho ob
sloužit a bojí se někam přijít, že jela s ním,

aby mu poradila, — pro Boha jich prosím,milostpane! Ach můj Boženebes ý, to jeme,
milostpane, zkusili © tím psem! Pořád kňučel
a jen by po cestě žral. Koupili jsme si, pro
Boha jich prosím, milostpane, na cestě salám.
Potvora nám ho polovic sněd' a v kupé udělal

tři oušičky a dvě hromádky, pro Boha jichprosím, milostpane'« Toť jest ukázečka, z níš
každý pozná, co se může jménem českého hu
moru mysliti, peátí, tisknouti a jak lze býti
duchaplným. Možno si představiti plochost a
prázdnotu větší?

o

Hloupost nikdy nestárne. Pan Hašek do
pracoval se také proslulosti tím, že některé
zabavené části svých humoresek dal interpelo
vati na říšské radě. V knížce dal si to vy
tisknouti takto: »Po interpelaci posl. Fresla a
soudr. v 36. schůzi XXI. zasedání říšské rad
dne 29. listop. 1911 immunisováno.« Aby. čtenáři
naši poznali vkus a vědomosti p. Haška, uvá
díme příslušné immunisované místo doslovně:
»Katecheta Šimáček byl dopálen a tvářil se za
chmuřeně a přísně za mřížovím zpovědnice.
Tázal se drsně a ukládal velká pokání. Nejmíň
osm otčenášů a zdrávasů. A jak pak by se
katecheta nedopálil. Zpovídá kvintány. Přijde a
klekne si kvintán Růžička. Věříte v Pána Boha,
Růžičko? [nu jak bych to řekl, ale dostal bych
osmihodinový karcer. Dávám vám čestné slovo,
že ne. Tak tedy nevěřím. In nomine domini (!)
Pomodlíte se za pokání čtyřicet (!) otčenášů a
jděte, nechci se s vámi déle špinit. Myslím, že
z náboženství propadnete. Darebák Růžička.
Jednou dokazoval jim ve škole jsoucnost Boha
a dovolil studentům polemisovat, Prosím, pane
katecheto, řekl Růžička, jak to přijde, že Bůh
stvořil první den světlo a teprve tř.tí den
slunce? Růžička d stal zato, že v dovolené po
lemice se tázal katechety, čtyři hodiny karceru
a zákonné mravy. Důvod trestu: Drzé otázky!«
(Pozn. red.: To musil spisovatel učinit z kate
chety takového hlupáka, jako by na otázku
tolik naivní nedovedl odpověděti?

Po stránce formální ukázka tato ovědčí,
jak český spisovat«l hřeší nejasností a kostrba
tostí slohu, neznalostí slovesního děje a vůbec
takovými nedostatky, kterých v jeho knihách
jest na kupy. Po stránce obsahová uvedené
řádky dosvědčují, že p. Hašek náleží ke spiso
vatelům domnívajícím se, že protináboženské
vtipy svědčí o ženiálnosti. Přihází se však často,
že metoda tato, otřelá ostatně až do omrzení,
obrací se proti samému strůjci. Také p. Hašek
nevědomky tropí si šešky ze svého intelektu,
a představuje se nám jako Curtius, skákající
do propasti nevědomontí.Jest osudné provysoko
myslného vtipkaře, smějícího se biblické zprávě
o světle, že nemá nejmenšího slechu o tom, jak
zpráva o domnělé neshodě snadno vědecky se
řeší. Duševní dílna páně Haškova má ještě
mnoho panenské půdy nedotčené věděním vůbec
a zvláště poznatkem, že slunce není jediným
zřídlem světla a že jest také na světě světlo
radiové, elektrické, a že učenci dokazují, jak na
počátku eneržie pohybu snadno mohla promě
niti se v eneržii tepla a světla.———
na o mnoho pilněji než na školách bratrských. —
Ale zásada bratrská byla v podstatě správná; zku
šeností přišla Jednota přirozeně k přesvědčení, že
sebe menší poruchu křesťanské víry a křesťan
ských mravů nevyváží největší učenost a nejho
nosnější umění. Jestliže chtěli vychovati Bratří
charaktery žulové, pak přirozeně byli nucení
vzdalovati všecko, co by určitou výchovnou linil
zhroutilo v tápavou klikatinu, Klasičtí autoři jed
notného názoru životního bratrským žákům po
skytnouti nemohli, protože filosofické jejich systé
my se rozcházely a jejich náboženství bylo dávno
již překonaným stanoviskem. Jednota pozorovala,
že mládež z moudrosti klasické nejraději pro praksi
si vybírá ty zásady, které život zpohodlňují a jež
příjemným sebeklamem odvádějí duševní energii
od velikých úkolů přítomnosti. 7

A dává snad věda v nynějším čase aspoň náhra
dou za konfesní přesvědčení ucelený názor život
ní? Poskytují takové harmonické obzory duševní
spisovatelé? Přímo se hlava točí nad tou divou,
vzájemně se potírající směsí. Přední myslitelé ne
katoličtí sami nyní souhlasně ohlašují bankrot nej
různějších moderních rozběhů filosofických. A tak
nejprimitivnější, nejstarší konfese dovede působiti
na krystalisaci charakteru lépe než nejmodernější.
filosofické skluzavky. Kterýinteligent' tedy pod
stikává mládeži nábožensky vychovávané knihy
jiné tendence, nepůsobí k zdokonalení charakteru,
ale snaží se vypěstiti lhostejnost, neplodný a líný:
cynismus; takový iriteligent prostě pytlačí v cizím

Vždyť tolik věděti může, že novou pevnou základ-
nu k positivní práci mládeži neposkytne,
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m.
: Pan Hašek, robě protináboženské vtipy,

a věděním a nevědomostí vůbec nedělá žádných
okolků. Vykládá na příklad a věří, že plukovní
kněz může konati souboj a že papež může
telegrafioky uděliti dispens od zpovědního ta
jemství. Bývá již tak, že leckteří lidé nemilují,
rozmanitosti poznatků a strkají všechno do
jediné své až hrůza jednoduché přihrádky, po
dobajíce se onomu filosofu, který skloňoval

tak obšírně mluvíme, odpověděli bychom, že
p. Hašek jest typem a že svědomitý tisk jest

vinen, potírati všechnu mělkost, která se do
eské literatury vtírá. Ostatně vůči p. Haškovi

nejsme osamoceni. Také »Nár. Listy« mu již
vytkly nekulturnost a radily mu, aby se hodně
vzdělával. Jsme však toho mínění, že »Národní
Listy« nepochodí, neboť bohužel množí se lidé,
které pobádati k sebevzdělávání znamená tolik,
jako slepci říkati, aby se věnoval malbě.

o

Napoleon po návratu z Elby v Paříži.
Památná jsou slova, která Napoleon, poznav své
minulé omyly, pronesl vůči Benjaminu Constan
tovi, neohroženému zastanci národní svobody,
kterého si povolal, aby se s ním radil o bu
doucích úkolech: »Toužil jsem panovati celému
světu, a proto bylo mi potřebí neobmezené moci,
ale mám li dobře spravovati Francii, prospěje
mi nejlépe konstituce. Toužil jsem „panovati nad
světem, a kdo by tak na mém místě byl neči
nil? Svět sám mě k tomu vyzýval, panovníci
a jejich poddaní skláněli šíje pod mé žezlo.
Jsem mužem národa a žádá-li národ větší svo
body, nechť ji má — uznal jsem jeho svrcho
vanost. Nemám nenávisti proti svobodě; odstra

ale vím dobře, ao znamená, protože jsem byl

vychován v jel škole. Nejsem a nemohu jižbýti podmanitelém;neboť vím, co jest nemožné
ho. Nemámjiného úmyslu, než povznésti Francii
a dáti jí náležitou vládu«. Z tohoto proslovení
poznáváme, že. Napoleon zmoudřel a kál se ze
svých chyb.
-8 obnovou císařství vzala konec všechna

bourbonská zařízení a zvyklosti. Zrušen byl řád
lilií, řád Ludvíkův, švýcarská osobní garda,

feudální snahy staré šlechty. Čestné legii vrá
cena byla práva a příjmy, a ze všech departe
mentů byli povolání do Paříže volební sborové
k mimořádnému zasedání. Hned také sestaveno
bylo nové ministerstvo, do něhož vstoupili Ma
ret, Cambacěres, Davoust, Čarnot, Conlaincourt
a Fouché. Všechno to událo se dne 20. března
1815 v několika hodinách, neboť příslušné de
krety byly již pořízeny v Lyonu za návratu
Napoleona do Paříže. V oelé Francii veřejné
mínění vyslovilo se pro Napoleona, a staří jeho
maršálové čekali jen na zprávu o jeho vjezdu
do hlavníno města. Jenom Marmont, Maison,
Berthier a Victor zachovali věrnost Ludvíku
XVIII, který provázen jsa svým domácím voj
skem, bral se k hranicím belgickým, aby se u
sadil v pevnosti Lille, jež dnes jest svědkem
krvavých zápasů. Ale Morlier, který velel pev
nostní posádce, králi ohlásil, že pro odpor po
sádky nemůže ho do města vpustiti. Ludvík
XVIII. musil tedy ujíti přes hranice, a vojsko
jeho se rozešlo. Podél severních hranic Francie
ve třech dnech ve všech pevnostech zavlály
trojbarevné korouhve Napoleonovy. Také maršál
Augerau, jenž za. vlády Ludvíkovy císaře se
zřekl, přihlásil se s vojskem k starému pánovi
svému.

Toliko na jihu Francie Bourbonové poku
sili se o jakousi vzpouru. Vévoda Angoulenský
shromáždil stoupence královy v Marsilii, kdežto
manželka jeho pracovala v Burdovalech, ale
bez úspěchu, nebof dověděvší se, že se blíží
jenerál Clansel, dala se spěšně na útěk. Vévoda
pak, obklíčen byl vojskem jenerála Chillibo,
s kterým ujednal kapitulaci dovolující, aby mohl
odejíti z Francie. Ale představený Chilliho, mar
šál Grouchy, kapitulace nepotvrdil a vzav vé
vodu do zajetí, poslal o tom zprávu do Paříže.
Napoleon však velkomyslně znění smlouvy po
tvrdil, a vévoda mohl bez závady odebrati se
do Španěl. Dne 12. dubna vyvěšena byla ko
roúhev Napoleonova i v odbojné Marsilii, čímž
za své vzal pokus o válku občanskou, a zdálo
se, že celá Francie sjednotila pe pod císařskou
vládou.

Ze zdání tohoto Napoleon a nová vláda
byli však brzo vyvedení. Ve Vendée, která již |
za revoluce byla ohniskem odporu proti repu
blikánům a která vždy věrně stála ve straně
královské, ozvaly se hlasy vzpoury a stoupenci
Bourbonů se příčinili,aby vybuchla mohutným
plamenem. Napoleonmusil tam poslati 20.
mužů, kterýžto početzpůsobil citelnou újmu
armádě, shromážděné proti spojencům.

*

Vztahy :Napoleonovyvůči evrel m
i Napoleon dlel na B ho.

lán byl do Vídně kongres, kterého, nepočítaje.

“ „P

a ruský, králové pruský, bavorský, vůztember
ský a dánský. ;

Ve Vídni rozvinuly se velikolepé slavnosti,
mezi nimiž turnaj, na němž šlechta všech zemí
závodila nádherou. Starodávné zbraně, stkvělé ča
braky doplňovány byly množstvím diamantův
a jiných šperků, které zářily na robách dam,
rozdělujících cenyv jízdárně. Prostřed radovánek
a zábav francouzský ministr Tallegraud přijal
kurýra, jenž dostavil se rychle se zprávou 0
příjezdu Napoleonovu z Elby do Francie. Zvěst
tato působila udeřením hromu, takže smavá ve
selost rázem ustoupila zmatenému úděsu. Všichni
si uvědomili, že lev považovaný již za mrtvého
vrací se řvouci a hrozný, všichni se polekali,
mnozí ztráceli hlavy. Nebylo již kdy vyměňovati

noty a vyjednávati, nýbrž bylo třeba rychléhorozhodnutí. Proto kurýrové rozjížděli se všemi
směry, aby zastavili vojska, která po zavezení
Napoleona na Elbu vracela se do svých domovů.
Bylo možno říci, že té noci, která následovala
po překvapující zprávě, panovníci a jejich mi
nistři spali s klobouky na hlavách a 8 meči po
bocích; tak veliký byl poplach. Za vyjednávání
vznikly sioe značné rozepře, zejména když Ra
kousko s Anglií a Francií spojilo se proti po
žadavkům Ruska, ale po zprávě, že Napoleon
se hlásí zase o slovo, zmizely okamžitě rozpory,
a společné nebezpečenství všecky sjednotilo. I

vydáno společné prohlášení, ve kterém podnikapoleonův nazván byl uprehnutím z Elby a
ve kterém slavně králi francouzskému slíbena
pomoa.

Napoleon dal sestaviti zvláštní komisi, již
pověřil vyvrácením důvodů proti němu uvádě
ných. Komise šestapadesáti články zastávala vy.,
stoupení Napoleonovo proti Bourbonům, kteří

poru smlouvu sjednanou ve Fontainoblau.romě toho Napoleon poslal po kurýrech všem
anovníkům důvěrné listy, ale poslové jeho ne
yli nikde přijati, Z počátku utěšoval se nadějí,

Že snad aspoň Rakousko proti němu nebude.
Vzniklať pověst, že císař opustil Elbu s vědo
mím svého tchána a že císařová s králem
římským, synem Napoleonovým, vrátí se do Pa
říže. Pověst povstala asi z toho, že Napoleon
poslal do Vídně několik ohytrých osob, které
měly Marii Ludovíku a syna unésti; ale podnik
potkal se s nezdarem. Nioméně Napoleon spo
léhal na spory, které na kongresu mezi Ra
kouskem a spojenci se vyskytly, a doufal, že
změnou zájmů Rakousko se k němu přikloní.
Ale i tady zažil neúspěchu, neboť Rakousko
nejen neváhalo s ostatními mocnostmi dřívější
spolek obnoviti, ale ve veřejném tisku, nazý
vao jednání Napoleonovo zločinem, proti němu
mnohem ostřeji vystupovalo, než všechny mooc
nosti ostatní. *

Podporujte náš
podnik.

Družstevní knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Charakter Gabriela d Annunzia. :
Jestliže do nedávna někteří lidé byli na

rozpacích, kdo nejvíce štval d)» války výbojné,
jest nyní jasno před celým světem. Patrno,jak
zednáři v době pro celou Erropu tolik kritické
chystali se vším úsilím krveprolití zcela zby
tečné, protože Italům nikdo nic nebral; naopak
se jim nabízelo více, než jim po právu nále
želo. Až budou padati italští vojíni pe tisfofoh
pod ranami našichmistrně -obsluhovaných děl,
nechť se za to poděkují dobrodružnému justa
mentu zednářskému. Přední orgán soc. demo
kratů v říší německé »VorvArts« oharakterisuje
předního krvavého štváče velice poučně,Praví,

hře prázdnými slovy. Neoftí nic pro vlast, kte
rou opává, stejně jako ničeho necítil pro ženy,
které obecenstvu obnažoval vo ch romá
nech. Jest internacionálním v nejhorším smyslu
toho slova.

Není tomu ještě ani pět let, kdy kýchon,
spěchaje ohutě do dobrovolného vyhnanství. Žil
totiž v Italii tak kavalírsky, že promrhal stati
síce s lehkými ženami. Na svůj ovětácký život
měl peněz dost, pokud udržoval přátelství s bo-.
hatou tragédkou Dusovou. Když však o své
společnici začal roztrušovati řeči kompromitu
jící, přišel o její přízeň i o její peněžní dary.
Jeden nakladatel si zajistil všecka díla d' An

nunziova. Když ee básník ocitl v kritických poněžních nesnázích, vymáhal stále nové zálohy,
až nakladatel nemohl platiti. Tu se zištný bás
ník velice rozhněval a — začal psáti všecka svá
díla francouzsky. Na spisovatele se vrhli ovšem
četní věřitelé, v přední řadě nakladatel, který
byl poškozen mrštným skokem demagogovým
o veliké sumy. Kaučukovitý d' Annunzio místo
cbarakterního vyrovnání prchl do Paříže, za

nechav za sebou dluhů kol 400.000 lir. Naohrtalnové příznivce, kteří ho penězi zásobovali. Aby

moderním«, sepsal takové francouzské drama
o smrti av. Šebestiana, že to vzbudilo obecné
rozhořčení mezi věřícími křesťany.

. Když byl zadlužený světák svými věřiteli
nejpřísněji pronásledován, nabídl mu zbohatlý
krajan Guzzo, že zaplati za něho všecky dluhy,
jestliže se zaváže k přednáškové cestě po jižní
Americe. Básník ovšem přijal nabídku velice o
ochotně,ale požádal, aby se mu poslaly peníze
předem. Když se tak stalo, d' Annunzio přes
oceán plouti nechtěl. Rozhněvaný Guzzo podal
na básníka žalobu. Podvodný kořistník ovšem
byl odsouzen, ale podklouzl chytře soudnímu
vykonavateli pod rukou do Paříže. Když Guzzo
pro tu trapnou aféru zajel z Ameriky až do
Florencie, již chytrý šejdíř byl za hranicemi.

A po necelých pěti letech d' Annunzio jest
vítán potleskem zednářů, ukazuje cestu k zoce
lení a zušlechtění charakterů, parafrasuje do
cela bibli k vůli povzbuzení bojovnosti. Italský
král za takovou zcela Jacinou práci dává mu nej
vyšší řád, prochází se s níma konferuje jako
s předním důvěrníkem. Jaká jest to vláda, která
se nechá vláčeti člověkem takové povahy? A
zač stojí lid, který takového muže nosí na rukou!

Záložna v Hradci Král.,
Janské náreěstí č. 163.

Vklady na knižky 4 "08
Vkladyvázanévýpovědí4%% ma vklady střádankové
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
se dle dohodya vyplácejíse ztěchto vkladůob

nosy bez obmezení moratoria.

„Kdy se narodil Jan Hus? V. Novotný
dospívá po prostudování nejrůznějších okolností
k náhledu, že nejpravděpodobnějším rokem Hu
sova narození jest rok 1369. Tento rok jest

mnohem lépe opřen závažnými důvody než rok
19373i všechna léta jiná. Poslední slovo v té
příčině všuk ještě věda neřekla.

Ze života hmyzu. Vynikající hmyzovědec
Henri Farbe po velice pilném badání prohlašuje,
že vůdcem hmyzu v jeho konání jest instinkt
(pud), nezávislý na činnosti rozumové. Hmyzové
jsou puzení ihstinktem snášel vajíčka do pro
středí odlišných od toho, kde právě žijí; ale kde
zato jsou dány podmínky k zdárnému vývoji

Tjejich larev. Beze všeho učení poznává hmyz
rostliny i jiná místa přihodná,P-dobně je tomu
se stavbami hmyzu. Aniž se hmyz naučil geo
metrii, zná ze stavitelství všecko, čeho potře
buje ke svým pracím. Jsou mu neznámy roz
paky a otálení začátečníka. — Farbe často si
dopisoval s Darwinem, oba učenci byli přáteli,
třebaže základy jejich theorií se rozcházely.
Farbe nebyl stoupencem Darwinovým, ale přece
druh druha si vážil, ba dokonce možno pozo
rovati u obou jakousi součinnost v experimen
tální vědecké práci.

Nové doznání o skonu soc. dem. inter
nacionály. V »Právu lidu« napsal Krejčí: »Po
žár války jest dnes všeobecný a nejkritičtějším
dobám jdeme vstříc. Jeme ješlě více než dříve
uzavření do oblasti svěho národa, dýcháme jen
jeho atmosféru a cítíme pod nohama jen jeho
půdu. Všecko ostatní, 00 pojilo' massy českého
lidu s dělniotvem jiných. národů, je pobořeno
a přerváno, a zůstalo-li přec jestě z toho něko
lik nitek, nestačí to ni zdaleka na tvrzení, že
internacionála žije a pracuje. Doufejme, že ožije,
ale dnes neváhejme si přiznati, jak věci stojí,
a vyvozovat z toho příslušné důsledky.« —Ale
k vzkříšené internacionále těžko vznikne dů

že d Annunziovi jest všecko látkou ke skvělé
«w-a 

věra. Vždyť se Dude předvídati, že v čase nové
—
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generální zkoušky zahodí svůj program ryehle
žnovu.

Máporaon údu internacionála aspoň
ve státech neu eh? Z Basileje dne 25.května oznáméno: Na schůzi stavenstva
švýcarských sociálních demokratů bylo sděleno,

zemí, která byla svolána na 30. květen proti
válce, se nekonala pro nedostatečný počet ú
častníků.

O počátcích namismatiky přednášel dr. Mínster
berg ve Vídeňské numismatické společnesti... Než po
vstala numismatika, musili býti sběratélé. Ze starověku
jsou dostatečně známi. V Egyptě a Babylonii byly pro
soudce a kněze zakládány sbírky listin, starověcí vládci
zřizovali si sbínky vzácností všeho druhu; staří perští
králové měli sbírky obrazů, o Augustovi se povídá, že
měl na Capri sbírku starožitností a rarit. Antických sbě
ratelů mincí však neznáme. Teprve v době renaisance
počínají se objevovatl. V Italii zdá se býti básník Pe
trarka (1304—1374) prvním známým sběratelem mincí,

v Německu učenec biskup Štěpán z Kulmu (1480—1495).
Jak málo pochopení bylo však tehdy pro tyto zájmy,
dokazuje kronika, v níž se praví o biskupu Štěpánoví:
„Seděl na svém zámku v Lube a celý.den prohlížel cizí
a podivné mince, které měl, neboť říkalo se o něm, že

se před tím snažil. aby měl mince ze všech zemi; to dě
lal víc z hlouposti — pro co jiného? Vždyť byl již sta
rým mužem!« Tak jako dnes je proslulým sběratelem
mincí italský král, byl v 16. století císař Ferdinand I..
který měl asi 1500 exemplářů mincí.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné školy
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek v Chrudimi.

Za válečného ruchu.
Zákeřný přepad Italle utvrdil a rezplamenil pa

triotismus obyvatelstva naší říše a oddanou lásku
k nejjasnějšímu mocnáři co nejvíce. Jest to patrno
netoliko na hromadných nadšených projevech, ale
i na obrovských úpisech na válečnou pujčku. Vždyť
výsledek letošních úpisu převyšuje značně bilanci
upisování loňského, Taková praktická pomoc jest
nejlepší odpovědí hrabivé cizimě; jistě srdce Jeho
Veličenstva cítí velikou útěchu v projevech synov
ské úcty a davové obětavosti věrných poddaných.
Vždyť již vidíme, že takovým způsobem docházejí
splnění slova rakouské hymny: Když se řuka k ru
ce vine, pak se dílo podaří.

Přemysl opět v rukou chrabrého voj
ska Rakouského. Svým rychlým a stá
le vítězným postupem proti ruskému
kolosu, udatným překonáním největ
ších překážek uvedly naše voje celý
svět do velikého údivu. Jelikož pak
k dalším úkolům obranným jest po
třebí velikého nákladu, upisujte dále
horlivě a 8 plnou důvěrou v konečné ví
tězství ma válečnou půjčku. Lhůta k upi
sování jest totiž prodloužena.

Český pluk 18. z Hradce Králové v po
bnuté době válečné slavným způsobem oslavil
své vítězstvív památný pro nějden 22.května,
jako výročí porážky Napoleona u Ošprů. Vojsko

zvonů a plukovní hudby kolem 9. hodiny ranní
shromáždilo se se svým důstojnictvem na ve
řejném cvičišti, aby súčastnilo se polní mše sv.,
kterou sloužil dp. polní kurát Filip Pinter za
assistence vldp. převora kláštera Augustiniánů
P. Waltera, vldp. děkana J. Šlegra.a prof. gym
nasia vldp. V. Kcchra. Po slavné měi av. za ú
časti deputací všech vyzbrojených sborů míst
ních, samosprávných i politických úřadů pro
mluvil Filip Pinter k důstojnictvu a vojsku tak
hluboce dojímavou a prvciténou vlasteneckým
duchem řeč, že málokteré oko zůstalo nezaro
sené. —

Zase chycen nepoctivý udavač. Dlezprávy »Pozoru« konalo se dne 27. května před vo
jenským soudem v Mor. Ostravě přelíčení s rol
nickým synem Růžičkou ze Žarovic. Bylo totiž
na něho udáno, že pronesl závadné výroky.
Když však byla prokázána naprostá bezpod
etatnost obvinění, nařídil soud zatčení udavače
Grůnwalda z Prostějova.

Italský hlas o síle dvojspolku. +A. Z.«
přináší z Amsterodamu tuto zprávu: »Telegraafe,
jak známo, jeden z největších štváčekých listů
ve službách trojdohody, otiskl dne 25. května
rozhovor s jistým italským důstojníkem. Tento
důstojník pravil, že netrpělivost. s níž čekala
Francie rs vypovězení války [lali(, je předčasná.
Pravil, že obává se vážně, že italská vláda za
sáhla příliš brzy, tosiž příliš brzy s hlediska
svého vlastního zájmu. Důstojník pravil: »Dle
mého přesvědčení, je nyní Německo a Rakousko

Uhersko na vrcholu vojenské moci. Měly zacelou zimudosti času, aby vycvičily svoje zá
Johy a připravily se na letní kampaň. Rozumí

se, že jsou plané řeči, jakoby Německo bojovalo
nyní proti přesile. Mohu řícis určitostí, kolik

Angličanůje nyní v poli, a také přibližně vím,
jak;je velké vojsko francouzské a ruské, přes.to však nepochybuji ani okamžik, že Německo
a Rakousko má více vojáků nežli jejích nepřá
jelé. Jsou tudížv této obvílizcela dobřes to,
aby, aniž by vážně oslabily ostatní frónty, po
stavily proti italskému vojsku stejně velkou
vojenskou moc. Nemůže býti ani Řeči, že inter
vence italská přinese bezprostředně spojencům
prospěch. Zasáhne-li Italie nyní, bude to ještě
trvati celé měsíce, nežli stav rovnováhy, trva
jlel již devět měsíců, změní se ve prospěch spo
jench.« — Italie měla tudíž teprve tehdy za
kročiti, kdy bylo by to zcela jisté. Neboť nyní
nemožno dělati si o italské ofonsivě v Alpách
žádnách illusf. »Vojenská procházka« do Tyrol
a Terstu je v této chvíli dosud nemožná. Ne
choeme-li plýtvati lidskými životy, uděláme
dobře, budeme-li na rakouské hranici prozatím
k defensivě a v defensivě-ofensivě.

Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

Zprávy
místní a z kraje.

Slavnost Božího těla při nádherném © počasí měla
průběh velice povznášející. V 8 hodin ráno sloužil nejdp.
biskup pontif. mši sv. s četnou asistencí. Pak následoval
slavnostní průvod k oltářům, které obětavými katolíky
byly velice vkusně upraveny. Kromě kněží, bohoslovců,
škol, katol. spolků kráčeli v eucharistickém procesí zá
stupcové všech státních a zeměpanských úřadů. členo
vé městské rady a hojnost jiných věřících. Čestnou stráž

kolem Eucharistie konali jednoroční dobrovolníci; hudba
vojenská a výstřely tentokráte ovšem vzhledem k mi
mořádnýn poměrům scházely. "Ale na obvyklém místě
blíže kathedrály stálo vojsko se svými důstojníky k 0
slavě Nejsvětějšího. Družiček byla dlouhá řada. S Bílé
věže ozývaly se fanfáry. Pp. bohoslovci spolu s pěvci
kathedrálního kůru zpívali velice zdařile. Ke konci u
dělil Jeho bisk. Milost v kath. chrámu Páně požehnání
Nejsv. svátosti oltářní. Pak byla Eucharistie k veřejné
mu uctění vystavena až do 6. hod, Odpáledne byl nejd.
arcipastýř přítomen slavnostním nešporám, konaným od
vsdp. kanovníka dra Fr. Reyla. Tuto sobotu odjede Jeho
Excel. k dokončení visitačních cest ve vikariátu lip
nickém.

Svěcení na kněžství. Pro mimořádné poměry vy
světí Jeho bisk. Milost ctih. pp. alumny IV. roku na kně
ze letos již 27. června. Na 40 kněží bylo povoláno na
pole válečné, takže některé kolátury osiřely.

Májové pobožnosti u Panny Marie v Hradci Králové
těšily se letošního roku neobyčejně četné návštěvě. Při
závěrečné pobožnosti měl litanie s požehnáním © Jeho

" Exe. nejdp. biskup dr. Josef Doubrava: kázal vdp. P.
Řehoř. Četné družičky u oltáře zvyšovaly krásně slav
nostní dojem: jedna z nich podala nejd, arcipastýři kytici.

Hudební soukromá škola v pensionátě J. V. císaře
Frautiška Joseta I. předvedla dne 30. května jedenáctý
Hudební večer ve prospěch osleplých vojínů ve válce s
prospěchem skvělým. S četnými P. T. hosty poctili svou
návštěvou hudební Školu též J. Exc. nejdp. biskup dr.
Josef Doubrava, vldp. dr. G. Domabyl, vdp. sekretář
dr. J. Cibulka. p. rada zem. soudu Št."Fischer, p. prof.
Hobzek s rodinou. vlct. dámy pí Smutná, choť c. k.
místodrž. řady, pí Steinfeldová, choť c. k. dv. rady, pí
radová Vávrová, pí rad. Opálková atd. atd. Žačky po

daly mnohé význainné skladby. Zvláště imponovaly
sbory autora dra J. Cibulky -Píseň písní, k. 5 v. 5« a

»Christus factus est-. Nejlepší representanti hudby, ja
ko Perosi. R. sv. pán Procházka. dr. D. Orel vyslovili ob
di. mladistvému skladateli a chválili práce ceny tak u
mělecké. Na přítomné posluchačstvo činily sbory do

gramu uvádíme i č. 6. (I. oddíl) R. sv. pána Procházky

Transkripce a fantasie »Má dívenka« (z Fibichova še
stera písní), kterážto čísla slečna M. Dostálová podala s

hnalové. Malá pianistka V. Hobzková dala jak předne
sem tak i precisní svou rutinou pěknou introdukci sklad
bám J. z Káanů v II. oddílu. Houslová hra byla zastou
pena dobrým sborem houslistek, z nichž vynikají sl. H.

č. 9. byl jemně procítěný. — Z milodarů sešlo se 92 k.
Kéž i nadále má hojně zdaru charitativní činnost žaček
této školy v pensionátě školských sester!

Poděkování do Hradce Králové. Nemocní vojíni růz
ných pluků a národností děkují touto cestou za laskavé
ošetřování, jehož dostalo se jim při odbočce Červ. kříže
ve škole zámečnické, především všem pp. funkcionářům

primáři okr. nemocnice dru Honzákovi a p. dru Tvrz

skému, dále slč. ošetřovatelkám M. Hudfičkové a L
Márlové. Odcházíme s pocity vděčnosti k Vám všem.

Vzpomínkana Červený křiž v Hradci Králové utkví kaž
dému z nás v hloubi srdce. — Za Čechy F. Portych, za
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Němce F. Mojžíš, Fr. Schuster, za Poláky Kasko Niko
fans, za Chorvaty Tkotytz Mihaly.

Udatnost 18. pěš. pluku. Starosty města Hradce Krá
lové dra Ulricha došel tento dopis: »Vaše Vysokobla
horodi, vysoce vážený pane purkmistře! Nynější plukov
ník pan Otto Kick, velitel pluku, udělil! mí velmi mne

poctivající příkaz, abych Vaše Vysokoblahorodi nejod
daněji vyrozuměl, že se domácí pluk v těžkých, ve
dnech 2., 4., 7., 9. a 11. května t. r. svedených bitvách
obzvláště vyznamenat kromobyčejnou statečností a od
danosti a pokryl prapor svůj novou slávou, za kteréžto
hrdinné činy zcela obzvláštní pochvaly též nejvyšších
představených pluku sklidil. Pluk zajal od 2. května t.
r. ca 1000 Rusů a ukořistil 2 strojní pušky. Bohužel mu
sil tento veliký výsledek poměrně velkými obětmi, kte- „
réž bohužel byly neodvratny, býti dobyt. Mimo 17 po- *
raněných důstojníků, praporčíků, kadetů a aspirantů zů
stali na poli slávy 2 důstojníci a 1 praporčík. Pan plu
kovník a velitel pluku žádá Vaše Vysokoblahorodí o pro
minutí, že následkem nyni dále pokračujících akcí ne
bylo jemu samému možno o tomto slávyplném chování ;
se Vašeho domácího pluku radostné sdělení učiniti. Pro- i
se Vás, abyste toto sdělení vhodným způsobem slavné
mu zastupitelstvu, jakož i vysocectěnému obyvatelstvu
Vašeho města, které se zajímá o blaho i bolt pluku, 0
známil, zůstávám Vašemu Blahorodí vždy stále upřím

Oslava 18. pěšího pluku v- Hradci Králové. Městské
radv došel přípis c. a k. ministerstva války následující
ho obsahu: +C. a k. ministerstvo války přijalo se zvlášt
ním uspokojením na vědomí zprávu o jednomyslném u
snesení městského zastupitelstva, jednu z nejkrásnějších
ulic města ozdobiti jménem »Třída 18. pěš .pluku« a vy
slovuje městské radě za sympatii domácímu pluku tímto
osvědčenou svůj dík.«

Úplsy na válečnou půjčku ke konci května v králo
véhradeckých peněžních ústavech stouply do překvapu
jící výše. Jak počet upisovatelů tak upsané obnosy
svědčí o skvělém výsledku; více o tom příště. Upozor
ňujeme, že lhůta k upisování jest prodloužena, takže po
sud se mohou súčastniti ti, kteří neupsali; jiní mohou ob
nosy zvýšiti.

Z elektrických podalků. Páni odběratelé elektrické
cnergie se upozorňují, že dle nového usnesení správní
rady elektrických podniků pokládá se účet za elektric
kou energii doručený inkasistou již za první upomínku,
a není-li týž ihned zaplacen, nastává povinnost platiti
ode dne doručení 5 proc. úrok z prodlení.

Na osleplé, raněné vojíny a nezaměstnané dělnictvo
katolické ráčili dále věnovati: Dp. J. Kotek ze Skore
nic 4 K, dp. J. Profous z Bejstě 15 K, farní úřad na Pou
chově 5 K. Všem dárcům »Zaplať Bůh!« — O další se
prosí na Zemský svaz katol. Orla v Hradci Králové.

Válečné sbírky do 25. května okr. hejtmanství došlé.
1. Pro Červený kříž: Pensionát škol. sester v Hradci
Králové K 59.20, obch. akademie v Hradci Král. K 37.57,
živnost. škola pokračovací v Hradci Král. K 70.86, učit.
ústav v Hradci Král. K 50.—, továrník Kreltner z Třebe
chovic k uctění památky svojí choti K 50.—, c. k. gynt
nasium v Hradci Králové K 36.44, profesorský sbor obch.*
akademie K 280.—, žactvo obch. akademie K 40.40. —
2. Pro výchovu invalidů: Pan Šrám, rolník z Rozběřic

25 K, obec Předměřice sbírkou 20 K. — 3. Pro vdovy a
sirotky po padlých: Tělocv. jedn. Orel 50 K, obec Před
měřice sbírkou 34 K, pouliční sbírka v Hradci Králové
K 168.35. chlapecká ob. a měšť. škola v Hradci Králové
K 15.80, dívčí ob. a měšť. škola v Hradci Král. K 14.07,

odborná škola pokračovací K 5.52, div. jednota Tyl v Ku
klenách K 40.46, p. oficiál Valášek v Hradci Král. 10 K.

— Pro osleplé vojíny: Pan Šrám. rolník z Rozběřic 25
K, obec Předměřice sbírkou 20 K. dívčí lyceum v Hradci
Král. K 30.87, pan říd. učitel Souček z Třesovic 4 K. —
5. Ve prospěch vál. pomoc. úřadovny v Hradci Král.:
Učitelstvo okresu královéhradeckého 120 K. Úhrnem te
dy K 1207.54, k tomu výsledek sbírek dřívějších K
37.850.—. celkový stav dne 25. května K 39.057.54. Mi
ma to složilo učitelstvo okresu zdejšího 160 K ve pro
spěch okresní a zemské komise pro ochranu a péči o
mládež.

Řídící učitelkou obecné dívčí školy v Hradci Král.
byla ustanovena v sezení zem. školní rady dne 1. června
zasloužilá, dlouholetá učitelka ctih. sestra Romana Bru
sáková.

Změna hodin domobranecké přehlídky v neděli dne
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tHašuje z nařízení c. k. okr. hejtmanství, že domobranec

bude odbývána téhož dne v hotelu »Start« pouze do
poledne, nikoliv odpoledne a sice: 1. Příslušníků hra
deckých a příslušníků okresu hradeckého od 8 do 9 hod.
dop., 2. cizích příslušníků od 9. hod. dop. Tito cizí pří
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ky dostavili nikoliv jako původně bylo ustanoveno o I.
a 2. hod. odp.. nýbrž již o 9. hod. dopoledne.

Změna ve správě c. k. poštovního úřadu v Hradci
Králové. Dosavadní vrchní správce p. Josef Rosa, do

vršiv 35. služební rok, dán byl k své žádosti na trvalý
odpočinek. Zmíněný úředník slynu! odbormou znalostí
svého povolání a neúmornou pílí, kterou povinnosti své

ho obtížného úřadu vzorně plnil. Působit na mnoha mí
stech a mnohé poštovní úřady zakládaí. Poslední léta

jeho úřadování připadají na, horkou půdu hradeckou,
kde do nedávna každý pracovník posuzován byl ne dle
své hodnoty, nýbrž dle pohtické barvy a kde politika
pokroková, tak smutně proshilá svým hospodařením v
»Záložním úvěrním ústavě«, hrála v městě našem vůdčí
roli. Pan vrchní správce nebyl pokrokového smýšlenk

proto neměl mnohg přízně u vládnoucí strany a ve své



přímé, snadněkdyaž vnepřístupnépovazepřízaš uli
ce nikdy ani nevyhledával. Do jisté míry odnášel také
následky neupravených úřednických platů a pro
to by bylo snad zcela spraveďtivo, kdyby se byl pan
vrchní správce dočkal ještě v činné službě žádoucí ú

favy platu pragmatikou. Přejeme odcházejícímu panu
správci, aby po dlouhá léta užil při dobrém zdraví za
slouženého odpočinku. 

" Přejet vozem. V pondělí odpoledne splašili se pivo
varští koně, zapřažení do nákladního vozu. Kočí p. Vácí.
Šlejhar snažil se je zastavit; byl však stržen pod vůz a
kola těžkého vozu ihned ho usmrtila.

". Cirkus Krome, který jest nyní největším evropským
podnikem toho druhu, zahájí svá představení tuto sobo
tu (5. června) v Hradci Králové na prostranství mezi
pravým břehem Labe a lostincem »Na Krétě«. Jaký to
rozsáhlý podnik, možno povážiti z toho, Že zaměstnává
200 osob (mezl nimi většinou Čechy). Má na 400 exotic
kých zvířat: 26 lvů, 18 tygrů, 12 slonů, 12 zeber, lední

medvědy. hrochy, nosorožce, žirafy; koní jest 120. Cir
kus ovšem za nynější těžké doby nepracuje se ziskem,
ale poskytuje obživu asi stu rodin, na válečnou péči vě
noval již 20.000 K, luští v kritickém čase prakticky 80

clální otázku. Vcirka bnde mbsta pro 6500 diváků. Před
štavení budou zde pouze 4 dní (do 8. 4 m.). BHiŽŠÍviz v
insertu a na veřejných návěšťích.

Kprovedení trestního řízemí v záležitosti Záložního
úvěrního ústavu jest delegován zemský soud v Praze
©o soud trestní. ,

Řezníci, uzesáři a obchodníci -potravinami se upo
zorňují ve vlastním zájmu na výnos c. k. okr. fin. ředi
te'stvi v Firadci Králové ze dne Z7. května 1915 č. 6077,

porážek na šest hodin a ohlašování i zdaňování dovozu
masa, uzenin a masných výrobků na jednu hodinu před
dovozem a to v celém soudním okrese královéhradec
kém s tím podotknutím, že dotyčný výnos zaslán byl
společenstvu řezníků a uzenářů v Hradci Králové a že
v něj také možno nahlédnouti u c. k. berního úřadu v
Hradci Králové a u c. k. správy dozorčího=okresu finan
ční stráže v Hradci Králové proti hotelu »Merkur« v ú
ředních hodinách.

Spojené koželužské závody A. £ J. Nejedlý, společ
nást s ručením obmezesým v Hradci Králové, odbývaly
dne 21. května III. řádnou valnou hromadu, ve které
předneseny uspokojivé výsledky provozovací minulého
roku. Tyto docíleny byly neočekávanou kongunkturou
válečnou a bylo jich použito k vnitřnímu upevnění a o
zdravění podniku. Vzhledem k tomu, že dobrý stav ob
chodu trvá, lze i pro tento rok očekávati výsledky pří
znivé, Při provedených volbách zvolení byli do jednatel

ského výboru na místě odstupujících pánů Jar. Červeného a Váci. Píši pp. cís. rada K. Skuherský, továrník a
St Kolářský, řiditel Záložního úvěr. ústavu v Hradci
Králové. Nadále zůstávají v jednatelskéme výboru pp.
AL a Ludv. Nejedlý, továrníci v Kuklenách a Rud. Vi
toušek, továrník z Třebechovic. Společnost byla nedáv
ným ministerským výnosem zařaděna pod podniky po
žívajícístátníochrany. 2.

Rolalcké svízele. Sucho panuje na Hradecku tak hro
zivé, že obilí žloutne, jetele vadnou. K tomu v noci ze
dne 31. května na 1. června místy se ohlásil mrazík,
který značně poškodil útlou bramborovou nať (zvláště
kolem Třebechovic). V krajích vzdálenějších, výše polo
žených, byly mrazíky ještě citelnější.

SernemCez ma týdennímirku vHradci Králové
dne 29. května. 1 hl: vikve 30 až 40 K, hrachu 100 až
120 K, čočky 120 až 140 K, jahel 120 až 130 K, krup
80 až 120 K, brambor 8.40 až 9.20 K, máku 60 až70 K,
1 a: otrub žitných | pšeničných 32 K, cibule 160 K, 1 kg:
másla 5 až 6 K, vepřového sádla 5.20 až 5.60 K, tvaro
hu 68 až 80 h, I vejce 11 až 13 h, 1 okurka 40 až 80-h,

1 kopa: drobné zeleniny 80 h až i K, mrkve 2 až 3 K,
salátu 1.20až 1.60K, petržele 70h. — Přivezeno
bylo: hl: vikve 10, bramborů 103, g: cibule 5. kop:
okurek „I a půl, drobné zeleniny 300, mrkve 100, salátu
600, petržele 300, dále 469 podsvinčat a 5 kůzlat.

Přisežný zaalec. Pan Jan Staněk, majitel pasířského
a ciseleurského závodu v Praze I. 979, jmenován byl

presidiem c. k. zemského trestního soRdu v Praze de
kretem č. 790 stálým přísežným znalcem v oboru pa
sířství.

Pro pohořelé, ohromným požárem siižené v Pichu
zaslal vid. farní úřad v Bohdaačí kostelní sbírku 37 K

30 hi a vld. řím. katol. farné fřad v Přelouči 40 K. Šle
chetným dobrodincům a jmenovaným vld. farním úřadům
srdečné »Zaplať Pán Bůhl« Škoda požárem způsobená
obnáší více než 65.000 K, z čehož aai třetina není kryta
pojištěním. K tomu tři pohořelí na bojištři Veledůstojné
farní úřady se proto snažně žádají o dměšídobrotivé po
řádání kostelních sbírek k zmírnění ohromné bídy ne
šťastných. Příspěvky přijímá a vděčně spola s obecním
úřadem v Plchu kvitovatí bude farmf úřad ve Starých
Ždánicích u Pardubic.

Malé Svatožovice. V jubilejních slavnostech bylo o
sv. Duše pokračováno slavením shromáždění terciářů.
Dotisíců věřících se otřech svatotlašních svátcích vy
střídalo, sta a sta přijala sv. svátosti Jednak to byli
dávní ctitelé Studánky, jednak noví, jednak ti, kteří sva
todašní svátky slavívali ve Vambeřicích, ale letos tam
nemohli. Apoštolskému profektu mísiš kanadských P.
Fr. Polivkovi padří dík za účelné Fizení shromáždění.
První neděle v červnubude opět dopoledne | odpoledne

Lhotice uŽelva. Při odjezdu zgamer.visltaceve

Doubravav obcí. fhotiokék tainího fitšálního
kostelíka,dáležejícíhok farnostiHiřicEé.Pivstupudo
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P. M. Zárubou, pak (místo voj. povinnost konajícího sta
rosty) p. A. Holendou, prvním radním, p. říd. učitelem
zdejší školy V. Říhou a družičkou Štěp. Říhovou, z Je
jíž ruky přijal nejdp. biskúp i pěknou kytici. Jeho Exc.
projevil své potěšení nad tím, že členové žešivského
kláštera spolu s duch. správcem tak horlivě se starají o

služby Boží v tomto filiálním kostele, kde každou neděli
i ve svátek koná se obět mše sv, Poděkovav upřímně
všem př.tomným za uvítání, odebral se Jeho Milost do

modlitby za zemřelé, načež odejel do želivského Tuskula.
V Joselově zavření jsou čtyři podvodní dodavatelé

obuvi z východních Čech.
— 4 —-—-—]

KONEJTE VŠUDE SBÍRKY

pro osleplé a raněné vojíny, invalidy, sirotky a úeza
městnané katolické dělnictvo. | Příspěvky zasílejte na

Zemský svaz katol. Orla v Hradci Králové.O n
Čáslav. Úřední ceny. C. k. ;okr. hejtmanství,

chtějíc čeliti bezpříkladnému stoupání cen potravin na
týdenních trzích, vydale v minulých dnech úřední výnos
ke všem starostům okr. hejtmanství čáslavského, ve kte
rém uvádí nejvyšší stanovené ceny pro máslo, vejce,
mléko a tvaroh. Dle tohoto výnosu smí býti požadováno
od prodavačů za máslo na trh donesené nejvýše 4 K
za 1 kg, za vejce 9 bh,za 1 I mléka 24 h a za 1 kg tva
rohu 60 h. Venkovské ceny jsou za máslo 3.60 K, za
vejce 8 h, za mléko 20 h, za tvaroh 50 h. Obecenstvo
přijalo to s plným povděkem, zvláště, že při tom záro
veň upozornění jsou pp. starostové obcí, aby cestou zá
kona učinili přítrž každému neoprávněnému skupování
potravin po okrese cizími překupníky.— Skandály
na týdenním trhu dostoupilyvrchole v neděli 30.
května. Čáslavské paničky i z nejlepších domů daly si
tu velmi smutné vysvědčení. Ač nařízeny byly úřední
ceny za donesené hospodářské výrobky, ač stanoveno
bylo veřejnou vyhláškou, kdy a kde se smí pouze nákup
konati, vrhaly se ra přicházející venkovanky již na ul
cích a na náměstí a v pravém slova smyslu jim rvaly
zboží z košů. Není divu, že mnohá z těchto žen se vy
jádřila, že vícekráte do Čáslavěna trh nepůjde — vždyť
se staly i případy, že bylo zboží rozebráno a za ně ne
zaplaceno. Některé dámy nestyděly se zatahovati ven
kovanky do průjezdů a za domovní dvéře a tam s nimt
o zboži se handrkovati. Policle marně se snažila udržeti

tuto neomalenobt v patřičných mezích, ba dostalo se jí
od leckterých »spanilých« úst nadávek. Nezbude patrně
než veřejně jmenovati tyto věru daleko od slušnosti
vzdálené dámy. Řádná část kupujícího obecenstva byla
timto jednáním zcela pochopitelně rozhořčena, neboť ne
jen že každý opravdu slušný člověk bude se bátá jíti do
trhu. ale městu a jeho občanstvu se tím připravuje jenom
ostuda. Jak k tomu přijde pak i nájemce tržného, aby
byl takto jistou části kupujících o výnos dávky tržní
připravován?— Povedená hrozba. Ač aařízeno
jest, že obchodníci potravinamě smí kupovati teprve, až
obecenstvo se zaopatří, přece dějí se každého trhu po
kusy zákaz tento prolomiti. V posledním tržním dnu
přišla manželka cukráře z Jeníkovské ulice k venkovan
ce, sotva že košík složila a nabídla ji odkup všeho za
každou cenu. A když okolostoilcí prot! tomu protesto
valí, rozkřikla se paní cukrářka, že tedy cukráři nebu
dou péci. Myslíme, že obrovské množství občanů a ob
čanek čáslavských by to neslo docela klidně, an stejně
všelijaké ty nádherně vypravené sladkosti jistou částí
hostů našeho města až nápadně vyznamenávané probou
zí více hořkosti než skutečné sladkosti — Úmrtí šle
chetné dobroditelky. V neděli30. května po
hřbena byla na ústředním hřbitově pf Anna Urbány,
vdova po c. k. vrch. kom. a majitelka domu a realit. Jak
tiše žíla, tak tiše i zemřela. Velmi pěkně charakterisoval
život zesnulé vdp. děkan Dostál v pohrobní vzpomínce,
uváděje, že nejednou byl vyslovován podiv nad jejim
skroinným a takřka chudým životem, ale smrt její uká
zala, proč tak žila a se uskrovňovala. Na 15.000 K od
kázala na účele šlechetné a dobročinné. Jmenujeme je
nom některé. Na zřízení zvonu pro kapti na hřbitově
(ma kterou už za Života věnovala 6000 K) odkázala 500
K, na zřízení věčné lampy tamtéž 150 K, na udržování
světla v ní 300 K, sirotčinci v Čáslavi 2000 K, ústavu
chudých v Čáslavi 2000 K, okresnímu chorobinci 200 K,
městskému chudobinot 300 K, katolickému spolku 6000

K, ústavu slepců na Kampě 200 K, na zřízení oltáře Bož,
Srdce Páně 600 K, na zřízení obrazu sv. Anny 300 K,
na nadaci pro chudou vdovu z příbuzenstva 2000 K. Čet
né obecenstvo, katolický spolek a zástupcové spolku sv.
Ludmily, jakož | spolku Bož. Srdce Páně doprovodily ji
na poslední cestě k věčnému odpočinku a súčastníly se
deputacemi i zádušní mše sv. za oi sloužené, Co bylo
nápadným, že níkdo z oficlehních kruhů patronátní a
chudinské správy k pohřbu se nedostavil. Jsme sice v
Čáslavi na toto jednání částečně zvyklí, ale přece je
nom mohli by dotyční pámové býti šetrnější a progíra
vější. I bez toho ovšem pohřeb vykonán byl se vší ple
tou. Přejeme v Pánu zesnulé, aby splnila se nad ní te

slova- v závěrku prominvy pronesená: | Blahoslavení
„milosrdaí, neboť oni milosrdenství dojdon! ©Odpočívej

v pokoji!
Brandýs u.Orl (Obnovasv.miste.) Vdobáchták

těžkých připraviš nám náš vldp. farář Václav Veselík
hostinu útěchy a obnovení naší duše; pozval do naší
farnosti vidpp.misionáře z řádu sv. Dominika z Prahy

“ o P. JindřichaSalpa,farářeodsv. Jil a P.Angelika

te . - « - . a PP “ s

—

Šnofláka, lektora, aby po celý oktáv svátků svatodaě
ních pracovali na obnově duší našich. A vkipp. mislonáři
mohli si říci: »Přišli jsme a zvítězili jsmel« Vždyť lid
véhmi rád přicházel na velmi pěkná kázání a pobožnosti
po celý -týden. Na 1000 farníků přijalo svátost pokání
a více než na 1200 přijalo Nejsv. svátost oltářní. Koru
nou slavnosti byl průvod s Nejsv. svátostí oltářní V ne
děli odpoledne. Více než 2000 věřících zbožně vzdalo
hold Králi pokoje a vroucně prosilo o mír a požehnání
úrody zemské. Kázání na rozloučenou konáno na hřbi
tově před chrámem Páně. A když vldp. P. Jindř. Saip
vybízel věřící, aby také modlitbou se vzpomnělo ma na
še chrabré bojovníky, tu z mnohého oka, slza padla ja
ko rosa s tichým vzdechem, v dámou nesouc pozdrav
končinu ... Na konec pak poděkoval vldp. farář Vác.
Veselík jménem svým I svých oveček za všecka napo
menutí v krásných kázáních pronesená i za slova útě
chy v dobách tak obtížných. A z lidu shromážděného
k nebi nesla se tichá modlitba: »Bože, odplať těmto na
šim dobrodincům vším dobrým zde na zemi a blaženo
stí věčňou v nebesíchl« — Dobří katolíci.

Jiřice u Humpolce. V pondělí 17. m. m. slavila zdej

ší farní osada velký svátek. Zavítal k nám Jeho Exc.
nejdp. biskup dr. Jos. Doubrava, aby udtlel svátost sv.
biřmování a konal generální visitaci osady. Hned u vjez
du do osady jitické uvítán byl vznešený vlsitátor u
slavnostní brány duch. správcem zdejší osady vdp. P.
M. Zárubou, starostou zdejšího obec. zastupitelstva p. J.
Rokosem, mluvčím přifařeného učitelstva p. říd. uči
telem jiřické školy Ant. Hnátem a družičkou M. Řehá
kovou. Již svým upřímným a nelíčeným proslovem při
vstupu do osady jiřické zapsal se nejd. náš arcipastýř
do srdcí všech přítomných. Za hlaholu zvonů ubíral se
pak Jeho Exc. do farní budovy, provázen jsa J. M. nejdp.
opatem Roubíčkem, patronem zdejšího chrámu Páně,
pp. starosty a učiteli přifařených obcí, patronátním ko
misařem p. Fr. Koubkem, lesním zdejšího velkostatku
p. F. Šedivým, p. továrníkem Smrčkou z Humpolce, du
chovenstvem a jinými četnýnu hosty, kteří k uvítání Je
ho Milosti se dostavili. Po kratičkém oddechu odebral
se Jeho Exc. v průvodu do chrámu Páně. V kostele vě
řícím lidem přeplněném udělil nejdp. biskup shromáždě
ným apoštolské požehnání a poté obětoval mši sv., při
které četní věřící přistoupili ke stohi Páně. Po mši sv.
konal nejd. arcipastýř promluvu, v které zarmoucení a
poštolů přirovnával se zármutkem naším naď odchodem
svých milých a drahých a vpravdě potěšil nás ujiště
ním (slovy Písma sv.), že Kristus s námi jest a nedo
pustí, abychom v zármutku a soužení zůstali bez Jeho
posily a pomoci. Poté ohlásil p. kanovník a latere vsdp..
Hlavsa pořad bířmovací, načež nejdp. biskup věřícím na
hřbitůvku kol farního kostela udílej svátost sv. biřmo
vání. Biřmovanců bylo celkem 609. tedy o sto více než
při posledním sv. biřmování. Polední slunce zlatilo svý
mi paprsky věž našeho kostelíka, když Jeho Exc. od
cházel vykonav příslušné ©modiitby s bifmovanci do
školní budovy, aby tam podrobil zdejší mládež nábožen
ské zkoušce: U vchodu do školy uvítán byl nejdp. bi
skup vřelým proslovem místního škoklozorce p. Ant
Navrátila, v ačebnách pak žákyní Amt. Ševcovou. Ve
zkoušení dítek obou oddělení střídali se zdejší duchovní
správce a katecheta lhotický P. Cel. Jiřík ze Žejva.
Také nejd. arcipastýř často zasáhř do katechisování dí
tek otázkami, k nimž dítky jako svému milému otci ne
bojácně odpovídaly. Po vykonané zkoušce, jíž přítomen
byl i p. c. k. okr. školní inspektor Strnad z Humpolce,
poděkoval žák TII. tř. Eduard Daněk Jeho Exc. za otcov
ská slova, jež k zdejší mládeži promluvil; přislíbii že
žactvo zdejších škol vždy se bude snažiti svým nábo
ženským povinnostem zadost učiniti. Poté se přítomní
zapsali do pamětní knihy školní a odebrali se do farní
budovy. Zněly zvony, když o půl páté ubírat se arcipa
stýř do chrámu Páně k rozloučení se zdejší osadou. Nej
důst. p. biskup ještě jedenkráte udělit četně shromáždě
ným věřícím své vrchnopastýřské požehnání, odpově
děl vpravdě otcovskými a biskupským! slovy na oslo
vení zdejšího duchovního správce a za hlahobu zvonů a
volání slávy opustil Jiřice. Sedmnáctý květen letošního
roku zůstane nám všem v milé a vděčné paměti pro svá
tost sv. biřmování samu, již tak hojmý počet věřících při
jal, ale i pro poznání vrchního pastýře, v němž jsme po
znali svého předobrého otce a neúnavného a horlivého
správce naší svatojanské diecése.

Našemu veledůstojnému duchovenstva
ku prováděnípac kostelních vřeledopor čujene mladou českoupo finu absol. c. k. stát, školy řezbářské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

Přídavky učitelům. 28. května vídeňské
»Deutsche Nachrichtene oznámily: Poslanci dr.
Gross, Pacher a Sohreiter dostavili se včera.
k ministerskému předsedovi hr. Stůrgkhovi, aby
požádali vládu, aby zahájila nutné kroky, by
učitelstvu v Čechách bylo zabezpečeno dalšívy-
plácení přídavku ke služnému též v druhém

Joletí r. 1915, usneseného zemskou správní
Komisí. Ministerský předseda prohlásil, že
přání směřuje k tomu, aby učitelstvu bylo dáno
téš pro příští pololetí k disposici to, co do
stávalo v tomto pololetí, a aby byla nastou

na k tomu vhodná cesta. Musí si však vy
rediti, aby projednal tuto cestu s místodrši

telem v h, jenž přibude koncem tohoto
do Vídně. — Na žádost posl. Sohreitera,

ministerský předseda se ujal iniciativy ko
xSBSmR věr ne



konferenci! zemské správní komise « vládou,
aby -ve vyplácení přídavku nenastal jako ne
počátku roku průtah, odpověděl ministerský
předseda, že též jeho přáním jest, aby nena
stalo žádné vaouum, a přislíbil zavdati podnět
k poradě se zemskou správní komisí pro po
dátek příštího týdne. Zmínění poslanci pozdra
vili dnes též ministra financi svob. p. Engela,
ejž rovněž žádali o příznivé vyřízení této zá
ežitosti.

Ochrana v úobě nakažlivých memoci. Nynější doba
válečná, kdy nebezpečí cholery a úplavice téměř co den
vzrůstá, ukládá každému povinnost, aby měl neustále
pohotově ochranný prostředek. A takovým osvědčeným
a příjemným dletet. přípravkem je bez odporu jedině
faráře L. V. Hory »Vade mecum«, který jest vyroben
pouze z lesních bylin podle receptu, který po staletí v
rodině Horově se přechovává a působí na orgány lid
ské přímo divotvorně: upravuje zažívání, posiluje vnitř
nosti a činí je proti všem choroboplodným organismům
(jež onemocnění způsobují) vzdornějšími. Jest zajisté
velikou výhodou pro každého, zvláště pro noční dobu.
má-li po ruce prostředek, jenž zaručeně zamezuje náh'é
poruchy orgánů zažívacích, a takovým prostředkem jest
bez odporu »Vade mecum« a proto by nemělo v žádné
domácnosti aní vojinovi v poli, v žádné faře ani kaplan
ce chyběti! Poukazujeme k dnešnímu insertu.

Zdražení plva. V důsledku opatření c. k. vlády o
"zabránízásob sladu v pivovaru a sice o 30 proc.a s 0
hledem na omezení a zdražení výroby piva, ze zabrání

-onoho vyplývající, oznamuje správa pivovaru, Že musí
výstav piva na své odběratele přiměřeněomeziti a cem

jeho od 2. června na dobu, pokud budou trvati násled
kem války stížené poměry výrobní, o 3 K nalhi

-zvýšiti. “
Cena mouky v Německu opět suižena. Nyní tam

prodávají Žitnou mouku metr. cent zá 30.50 marek.
mouku pšeničnou za 38.75marek a v některých místech
je pšeničná mouka o 3 marky lacinější. Mouky mají
všude dostatek.

Jak bude v červau? Dle rozdělení povětrnostních
poruch možno předpokládati, že měsíc červen v druhé
třetině a ke konci měsíce bude poněkud vlhčí, srážky
však sotva budou vyšší, nežli obnáší normální množství.
Pokud se teploty týká, bude měsíc červen spíše teplejší
nežli chladný. Srážky, které budou provázeny bezpo
chyby elektrickými výboji, budou pouze lehčího rázu a
také nepotrvají příliš dlouho. Ve dnech mezi 8. až 10.
červnem jsou k očekávání silnější jihozápadní až zá
padní větry. Obloha bude střídavě zamračena anebo ú
plně pod mraky a pravděpodobně dostaví se vydatnější
srážky, zvláště ve dnech 9. až 10. června. Od 11. oblo
ha se vyjasní. Teplota od 13. do 15. značně stoupne. Po
rucby, připadající na 10.a 15. června, způsobí velmi tep

bouřín se silnýri, ale nedlouho trvajícími srážkami. Od
J6. června povětrnost se utiší a nastane perioda pěkných
jasných dní, která potrvá až do 19. června. Velmi silná
porucha ze dne 20. června způsobí velmi rychlou změnu
počasí. Převládati budou velmí silné a dlouho trvající
bouřky s prudkými lljáky. Počasí bude silně větrné a
proměnlivé. Po 23. červnu tlakoměr stoupne. Od této do
by počasí bude teplé a suché. Porucha, připadající na
26. června, způsobí ojedinělé bouřky. Její vliv však ne
působí dlouho a brzy zavládne jasné počasí, které potr
vá skorem až do konce měsíce.

Gbjedníme Úám
všeckypotřebné knihya časOpisy. Není třeba
objednávati jinde, obsloužíme Vás též vzorně..

Družstevní knihkupectvía nakladalelství
v Hradci Králové, Adalbertinum.

m
Lepší malá pomoc včas,než velká nemoc potom.

Proto opatřte si bezodkladně
dieteticko ochranný přípravek

proti choleřea úplavici

| FARAŘE
L.V.HORY

“ Zákonem.

Obdržeti Ise po: 3, 5, 9,13 K, (vedle porta) v drogeriích
neb v laboratoří »Vade mecam« v Dašicích, Uechy.
Nepostrádatelný rodině,jednotlivci a vojinovi vpoll.

(Zasláno.

Dámské kolo
. „ Nabídky v administraci £. I.

A.

za niž ruči obec
Vysokomýtské.

vklad ve Itolně
uložen.

doporučuje

JOS'JELINEK
2mywoLáŘ,

HRADEC KRALOVÉ

ZKO U oLALOTN——
1]

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům doroláje 5i dopo
reěit! veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
clbáře,nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice,kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní Intenci a
v ohni slatí a etříbřínebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
ředměty nebvýŘresy zasílá nau
ásku franko bez závaznosti koupě“

Vše se posílá posvěcené. Prdcs ruční.
Sklad veškerých slatých a stříbrných klenotů, jako: řetězů,
inadonek, kříšků,prstýnků, náramků atd. ss Notářské
pratemy, tabatěrky, jídelní náčiní ze atříbrapravého

| čínského vědy na skladě.
Stere aleto, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasíř a ciselenr

Praba-1..979., ul. Karoliny Světlé, čís, 12. n.
Přiocšný smalec c. k. semekého trestního soudu.

der. provedení Ty

v Hradci Králové, Pospíšilovatř. č. 131.

Addbubuobndkodoo

PYTTTTTTTTTY

Vazbuknihčí
přepychovém mo

- WRicharda Simáčka

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších draků pravých

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

zemských.v
Oetná nanání zvláštěz krahůvelo
důst. ducbovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více neš třicetiletého působení.
U*iňite, přósim, malou objednávkuna

zkoušku.

Velejemné látky na. teláry.
T48 na splátky bes zvýšení cen!

Ciitelkyně Božského Srdcel

které povolánído řádu mají a výchověa vn
osiřelých dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť
se obrátí s dotazem stran přijmutí na představenou
:3 0" kláštera B. S. P. Krapka (u Teplic).

Antonín Drahozal v Humpolci
odporučuje vzácné přízni veledůstojného ducho
venstva a slavným patronátním úřadům svůj

odborný závod ,
pozlacovačskyý
k znovuzřízení a renovování oltářů, kazatelen
soch, křížů a veškerých v obor ten spadajících
kostelních předmětů dle předložených neb dle
zhotovených projektů. — — Veškeré rozpočty
skicy i odborná rada bezplatně. — Četná po
chvalná uznání od veledůstojného duchovenstva

k volnému nahlédnutí.

arevná
kostelní

v odbor. pro
O W vedeníshoto

vuje a dodává

E'r. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla
vPřebochovicích u Hradce

Králové.

Cennkyarospošty na požádání

Prodám louku
na Slez. Předměstí

3, korce.
Bližší sdělí Václav Pavel na Slez. Předměstí.

| Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškodly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
-svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod í
všesk kostelních pařamontů,
apelkových praporů « kovového náčiní.
Cenníky,vzorkyi roucha botována ukáziík

40ne požádánítradkolon j
+

———

——



+ OBCHODNÍ DOZOR.

'

SPRÁVNÍ RADA.

hromadná sugesce!
35 lvů berberských,
zeby, lamy, bisoni.

| „LISSI“ NOSOROŽEC
první a jediný na cestách.

„NORA“ HROCH
, V nádržce vody.

Celé stáda elonů, velbloudů, zebrojdatd,

V sobotu dne Jj, června 1915:

O 8. hodině večerní.

Nízkéválečné vstupné!

(DŘÍVE CHARLES)
NEJVĚTŠÍ.

EVROPSKÝ

25.000 m: rozloha stanová pojme 20.000 lidi.
Přibližně na 400 exotických zvířat.

100 vlastníchsalonních,zvěřineckých,

150o0sé,stálé zvláštní vlaky.
600 lidí zaměstnáno.
Obrovské a nádherná výzdoba

s klasickými obrazy, 
ozářená 3500 žárovkami.

Pouze sedadla,
Zódná mista k stání.

Velké zoologické oddělení jest denně od 9.
hod. ráno do 6. hod. večer ku prohlédnutí

otevřeno.

Nízkéválečné vstupné
od 60 hal. do 4 korun.

V5ebližší na návěštích.
V neděli dne 6. června 1915:

Ve 4. hod. odpol. a v 8. hod. večer.

V pondělí 7. června 1915 o 8. hod. večer:
Velké slavnost. představení

KRONE
světový rekord!

15 bengálských asibiřských tygrů, ind.bůvoli, antilopy, gnu,mezi nimi vzácné
bělosrsté gnu.

Vzácní, praví

šabaračtí tapíři.

„MARGUERITTE“
prvnía jedinážirafa na cestách.

Klokani, ledoví medvědi, tuleni.
Ojedinělé horské zebry.

V úterý dne 8. června 1915:

představenínaroziovčenou
V 8 hodin večer

-Nízkéválečnévstupné!
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Průběh války.
Bojiště východní.: V bojích o Přemyšl

bylo zajato 33.805 Rusů. Přemyšl byl spojova
cím bodem ruské fronty,proto tak zoufaléruské
útoky na dolní San a ubačovku, aby pevnost
byla zachráněna. Ale armáda Bóhm Ermolliho
pronikla touto ráskou frontou a rozhodila ji,
takže ztratila spojení s ruským haličským stře
dem. — Spojené armády probíjejí se od Pře
myšlu po obou stranách dráhy do Lvova a do
spěly k Mošcisce,ztlačivše Rusy k řece Wisznii.
—Po dobytí Stryje postavili se Rusové na obranu
vých předmostí us Židačova a Haliče, ale generál
Linsingen vybral si k přechodu přes Dněstr
Žurovno, ležicí uprostřed mezi oběma silně opev
něnými předmostími a zmocniv se výšin na
levém břehu Dněstru, ocitl se téměř v týle obou
předmostí. Část jihovýchodní armády Hoffman
novy obrátila se na východ a vpadla v bok i týl
ruské armádě, jež, majíc oporu ve Stanislavi,
prudce útočila na naše postavení u Nádvorné
a na linii prutskou. K soustředěnému újgku na
Lvov a východní Halič připojila se také rmáda
Pflanzer-Baltinova z Prutu. Tak ocitla se také
dráha ze Lvova do Stanislavé v naší palbě, ne-li
dukonce v držbě, čímž i ruská armáda v jiho
východní Haličiztratila spojení se severem. Ruská
fronta v Haliči jest nyní roztříštěna na 3 spolu
v bitevní čáře nesouvisející části. Dle úřední
zprávy ze dne 7. června stoupl počet zajatých
Rusů o dalších 19.000. — Zpráva z 8. června
ohlašuje nových 6200 zajatců. — Boje v Kuron

„„sku, trvající už několik týdnů, ačkoliv mají Ru
sově V
Rusy k trvalému úspěchu a nepodařilo se jim

- vyrvat Němcům ani úsek na Dubici ani o8vo
bodit Libavu. Nyní zahájili Němci ofensivu na
celé frontě kuronské a také jižně od Němenu.
Od 1. května do 6. června zajato na bojištích

* proti Rusku celkem 851.614 Rusů. — Dle zprávy
úřední ze dne 9. června dosáhla naše vojska
linie Kulaczkovce-Korszov, severně od Kolomyje
a dobyla Stanislavova. Opět zajato 5570 Rusů.

ojiště západní. Francouzové podnikli tu
nové útoky na výšiny lorettské, u Hebuterné,
Soissonsu a u Varennes, ale bez úspěchu. V Cham
agni útočí střídavě obě strany a z Argonn a od
erdunu ohlašují se po dlouhé době nové ná

stupy. — Dobytím Hoogů Němci sevřeli kruhkoi Iprů ještě úžeji.
Válka rakousko-italská. Na jihozápadním

bojišti dle úřední zprávy ze dne 8. červnaschy
luje se k bitvě na Soči. Avšak sama italská
zpráva mluví o velikých obtížích, jež musí tu
italské vojsko překonávati. Na korutanských a
tyrolských hranicích hovoří nyní naše těžká
děla, — Na moři Jaderském dle projevu ital
ského ministerstvů nemůže prý italské loďstvo
rázně. vyraziti, ježto rakouské loďstvo má tu
nesmírnou strategickou převahu. — Naše létadlo
házelo dne 8. června pumy na Benátky a způ
sobilo tam několik požárů. Zároveň nepřátelská
vzducholoď byla jihozápadně od Lošiny naším
létadlem zapálena a zničena.

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA

V Hřadci Králové, dne 11. června 1915.

Na moři sesilena činnost německých po
norek, Při vjezdu do zálivu rižského v Baltic
kém moři došlo k srážce loďetva německého
s ruskými ponorkami. Ruský parník Jeniseje
potopen tu.

Spojenci dostali posíly a přešli u Seddil Bahru
k útoku, ale byli poražení. Také dvě lodi spo
jenců byly učiněny k bitvě nezpůsobilými atřetí
loď, anglický pancéřník, potopila německá tor
pédovka u Tenedu. — Poněvadž v 8 dnech 3
řadové lodi byly němec. ponorkami potopeny,
odplulo celé spojeneclé loďstvo na Maltu, čímž
ocitla se pozemní armáda nepřátelská v kritické
situaci. 00

Politický přehled.
Změna ústavy v Dánsku. Král schválil 5. červ

na novou dánskou ústavu, která rozšířuje volební
právo také na ženy. Ženám poskytuje se totiž
rovné, tajné a všeobecné právo hlasovací, zrušují
se výsady velkostatku a snižuje stáří voličů.

Vůdcové maďarské oposice u císaře. Minulý

oposice hr. Jul. Andrassyho, hr. Alb. Apponiyho a
hr. AL. Zichyho a sice na jejich Žádost, přednese
nou ministerským předsedou hr. Tiszou. Veškeré

ců oposičních stran bylo, aby panovník byl sezná
men s názory stran mimo hr. Tiszu stojících. Na
proti tomu vídeňské časopisy tvrdí, že ke slyšení
uherských oposičních vůdců došlo proto, že se ne
zdařilo přetvoření ehěrskéhe ministerstva a -Že.
hlavní překážkou v tom jest ministerský předsedá
hr. Tisza, k němuž vůdcové oposice nemají důvě
ru a s nímž nechtějí zasedati ve vládě.

Snahy Italie na Balkáně dle bulharských

balkánských států, které nyní jasně vidí, že jsou

ohecšovány z východu Ruskem, ze západutalif,
Bulharsko. Vyslanci trojdohody dne 9.

června nanovo domlouvali vládě bulharské, aby
se přidala k trojdohodě. Ale minist. předseda
Radoslav prohlásil rozhodně, že Bulharsko se
trvá až do konce války v neutralitě.

V Řecku jest obyvatelstvo velmi znepokojeno
vážným stavem krále svého Konstantina, který se
musil podrobiti operaci.

Rusko a Japonsko. Dle různých zpráv jest Si

biř zbavena vejska, které se nyní nachází na ev
ropském bojišti, Došlo tedy mezi Ruskem a Ja
penskem k dohodě ve všech otázkách a to dle
všeho ve prospěch Japonska.

O

Otče,chceš-li . ..
Kristus viděl nastávající svéutrpení do všech

podrobnosti předem. Přemýšlení o brzkém hořkém
umučení vyvolalo Ježíšův povzdech:

veliké, že Ježíšív pot '»učiněn jest jako krůpěje

Insert , počítajíse levně.
. Obnovavyčhlsí v Dstek v poledne.

krve tekoucí na zem«. A přes to ani jedinámyšlen
ka zoufalá; naopak nejzbožnější oddanost a odhod
lanost: »Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode
mne; avšak ne má, ale Tvá vůle buď!<

V těžkých dobách toto stanovisko Kristovo jest
každému křesťanu vážným poučením a povzbuze
ním, Mcedlitbynesmí býti zoufalé, jako by vyděrač
né. Křesťan nemá se domnívati, že Bůh musí vy
slyšeti hned každou prosbn za pozemské blaho, za
odvrácení vezdejší katastrofy. Jestliže nedosáhne
pokorná modlitba právě toho účelu, který si vy
tkla, přinese pro duši zisk jiný, daleko vyšší. Ani
jediné slovo vroucí modlitby neplyne“ nadarmo. :
Utrpení nepřichází jen proto, abychom si později
více vážili navrácení pozemského blaha, ale aby
se duše naše povznesla ze všedního prostředí do
sfér nadpřirozených, kde jedině jest konec utrpení
všemu. Za věku hmotařského mnoho lidí modlí se
jen tehdy, když se ocitnou V materielní nesnázi,

p v nemoci. když trpí mnoho od zarytých nepřátel.
: Ale zapomínají, že nejpevnějším podkladem všeho
| blaha jest povznesení, zušlechtění duše, stálé o
| bracení zřetele k posledním věcem člověka, k ne
I bí, Jestliže duše porozumí hluboce křesťanské my
: stice, pak si počíná i v kritických dobách zcela ji

nak než synové světa tohoto. Žádná sebe palči
| vější bolest duši nedožene k zoufalosti; mysl chá

pe i blahodárnou výslednici utrpení, neprchá bez
nadějně z životního bojiště, Pravé blaho tryská i

' zde na zemi z hledání království Božího. Velmi
' krásně Kristus poučil: »Hledejte tedy nejprve krá

lovství Božího a-spravedinosti jeho, a toto všecko
! bude vám přidáno.« Ano, pravé radosti pozemské
| jsou výslednicí a přídavkem usilování o šťastný

neměla proti pozemským strastem ráz příkře pro
testní. Nechť Bůh ochrání před nejkrutějšími mu
kami, chce-li sám!

Bible dokazuje zřetelně, jak se nesrovnává S
vůlí Boží úporně vymáhati ochranu nebes, která

"má ráz pokoušení Božího. Israelité byli potrestání
za své hříchy velikou porážkou, kterou utrpěli v
boji proti Filistínům. Tu řekli starší z Israele:
Proč porazil nás Hospodin dnes předFilistinský
mi? Přineseme sobě archu úmluvy ze Sila, a ať
přijde v prostřed nás, aby nás vysvobodil z ruky
nepřátel našich.. Plán Israelitů byl obmyslný:
Hospodin přece musí hájiti svoji archu úmluvy —

I a s ní'musí tedy popřáti bezpečnost proti nepřáte
lům i nám, Nevadilo starším israelským, že archu,
dopravili do jejich tábora zlopověstní synové He

| liovi Ofni a Finés. Když se dověděli Filistinové,
| že archa se ocitla uprostřed israelských bojovníků,
| chvělí se z počátku velikou bázní, Ale pak si dodali
| odvahy. »Bojovali tedy Filistinští, a poražen jest
t Israel, a utekl jedenkaždý do stanu svého; i stala
| se porážka veliká přílíš a padlo z Israele třicet ti

síc pěších; a archa. Boží vzata jest, dva také syno
vé Heli umřeli, Ofni a Finés ... Filistinští pak
vzali archu Boží a odnesli ji od Kamene pomoci do
Azotu. I vzali Filistinští archu Boží a vnesli ji do
chrámu Dágonova a postavili ji podle Dágona.c,

Nevynutili si tedy Israelští pomoc s hůry po
koušením Boha; Hospodin ie hroznou porážkou
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přesvědčil, že archa jeho nesení býti maskou k při
krývání mravních neduhů hříšného idu. Raději

prostředkem k bezohlednému vynucení ochrany
každé!

Po dobytí Jerusalema od vojska římského spě
chali Israelité houfně do velechrámu, přemítajíce:
Dopustí Hospodin poskvrnění svého svatého mí
sta? Což nezachrání svůj velechrám a s ním i

spousta Israelitů, kteří pravdě Kristově odporo
vali. Nevynutili si odbojníci vlastní záchranu.

A kdo v nynějším čase při modlitbě má jen na
hysli zájmy pozemské,af naprosto nereptá, jest
liže prosba jeho nedochází vyplnění. Jestliže Bůh
dopouštěl těžká soužení na své nejvěrnější, neob
daří syny-tohoto světa nadměrnými výsadami.
Spiní-li prosbu člověka, hledícího jen k pozem
skýmzájmům,v tomokamžikuprosebníktenza
pomene znova na potřebu Boží pomoci; v té
chvílí odvrátí svou mysl od pravd nadpřirozených
zase úplně.

Ale různá prottvenství a soužení mají se stano
víska náboženského právě ten účel, aby duše se
třásla se sebe pozemský prach, aby se cele obro
dila, aby všecko pozorovala pod jiným zorným
úhlem, než jak si uvykla v dobách příjemnějších.
Duše na mystických perutích má se vznésti do té
výše, aby v čase zlém upřímně mohla volati: >Ot
če, chceš-li, vysvoboď mne ze sítě protivenství;
rozhodneš-li však jinak, souhlasím s Tvým úrad
kem. Trpělivostí stanu se podobnou Kristu, abych
přijala později odměnu takovou, jako Beránek nej
trpělivější.«

Takové stanovisko bylo heslem našich katolic
kých předků v těžké době třicetileté války, kdy
katolíci ve vlastní zemi snášeli svízele větší než
jinověrci, kteří prchli za hranice. Právě zbožná
oddanost zocelila povahy, které místo zoufání ra
ději s největším sebezáporem vychovávaly národu
pokolení mladší.

V době, kdy se celé blaho obyčejně měří poč
tem bankovek, dietami, subvencerní, protekcí a zá
bavami, jest nutno poukazovati na cíle vyšší a
duše zemdlené přiváděti do zcela jiného myšlenko
vého prostředí, než v jakém líně živořily. Nutno
zdůrazniti, že Bůh není naším sluhou, že není po
vinen všechno hned zařizovati dle našeho přání a
dle našich nářků. Jeho cesty jsou nevyzpytatelny.
Proto jest zcela malicherný člověk takový, který
dlouhá léta si na Boha nevzpomněl, v tísni však
náhle učiní pokus-s krátkou modlitbou, ale po ne
zdaru svých snah propuká v rouhání.
. Vraťme se více k svojí duši, věnujme větší po
zornost záhybům svého nitra, světu duchovému;
až takovým způsobem dospějeme k harmonii vnitř
ní, pak bezpečněji a zmužileji budeme kráčeti i
trním a bodláčím. Nebudeme volat, že Bůh musí,
ale j v strastných okamžicích s Kristem odevzdá
ně poprosíme: »Otče, chceš-li . . «

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.

Vklady na knížky 4 "08
Vklady vázané čdíladystřádenkové4
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují

$0 dledohody avyplácejí se ztěchto vkladůob
nosy bez obmozenímoratoOria.

Sekaninovo temno.
Pan Sekanina snad se domnívá. že obtížné

problémy bistorické se luští svižným slohem,
paráděnými frázemi. Jirásek napsal román

»Temno«, jehož děj spadá do let 1728—1729.
Vyvolil si líčení doby, která v jistém směru
byla pro národ náš krušnou. Nechceme se n ní
zabývati tendencí spisu samého, ani zde nebu
deme rozbírati, proč někteří naši spisovatelé
historických románů soustavněvyhledávajílátku,
kterou by v uměleckém zpracování mohli za
hrotiti proti katolicismu. Věčně památných a
mohutných rozmachů našeho národa bylo dostinároda se hlásila

ro někte

rých románopisců schválně se vyhýbá těm od
stavcům českých dějin, které potvrzují skvěle
hospodářský,národní a kulturní postup národa
ve znamení katolicismu. Kdy na př. triumfální
slatá doba Karla IV. nalezne svého Jiráska?
©Nás nyní hlavně zajímá, k jakému »pře
gvědčení« o historii našeho národa v 18. století
se propracoval lacino a rychle literární kritik
Bekanina přečtením románové fantasie. Stůjtež
sde aspoň jeho slova o poměrech náboženských
v h v ončoh letech 1728—1720: »V ohledu
náboženském poklesli jsme hluboko, neboť za

veliký zákon o. milování i nepřátel byl tvrdě
ba ještěhůře: byl poplván,

alennéstroje, mal v nejlepší ale zrovna

proti každé náboženské othioe vrašdili v lidech
všecko nejlepší, domnívajíce se, že jim tím za
išťují nebeský život. To bylo v těch dobách,
dy peklo nabylo v představách prostého lidu

zběsilé a nejukrutnější tvářností, Lid v ně věřil,

chvěl se před ním a tento fysický strachv
bičem, kerý jej doháněl k náboženství. Stádooveček bylo udržováno a rozhojňováno ni
koli slovem lásky, přesvědčivé a zjemňující,
nýbrž právě tímto bičem, který uměl často do
lehnouti neobyčejně pádně a palčivě. Zakusili
to všichni, kdož zachovali si v Čechách ještě
poslední zbytky evangelické víry předků a s ní
i kus povahy méně poddajné a zotročilé, než
byla celá ta doba.« :

Kdyby takové řádky napsal některý upla
kaný romantik z prvé polovice století devate
náctého, usmáli bychom se útrpně a omluvili
bychom jeho vzrušení neznalosti historie. Ale
ve století XX., kdy historická věda rozavítila
tolik jasných žárovek a kdy popravila celé řad
husitsko-romantických legend, není naprosto pří
pustno pohrávati si s důvěřivostí prostého lidu
tak odvážně. Kdo zachoval špetku respektu
aspoň k historickým, jasně zdůvodněným ob
jevům Wintrovým, neodváží se k takové měl

té, „dnázovité deklamaci, která převrací pravduna ruby.

Sektářské inkvisice.

Pan Sekhnina by měl přece aspoň teď vě
děti že křesťanská láska byla zaměnéna násilím
v ách právě za vzrůstu sektářství. Četl
něco o řádění náboženské inkvisice v době
Karla IV.? Zato však pražští kališníci zavedli
velice bezohlednou, krvavou inkvisici proti ra
dikálním sektářům hned při počátcích husitské
války. Odpovědí nato byla surová inkvisice tá
borská, která připravovala o život celé řady
kněžstva kališného i katolického. Tisíce a tisíce
kněží a mnichů katolických, kteří se války ne
účastnili, alo snažili se pokojně žíti dle svého
svědomí, byly odpravovány na hranicích, v smol
ných sudech, v uzavřených budovách, v řekách
a pod.Před inkvisicí husitského radikála Jana

jvského nebyla bezpečna hrdla kališných
konšelů a mistrů ani jedinou noc. Když byl
tyran popraven, následovaly popravy jeho soud
cův. A husitské systematické násilí neopíralo
se pouze o soudy a bezpečnostní stráže, nýbrž
též o veliká vojska, která utlačovala bezcitně
všecko pracující obyvatelstvo. Nikdy předtím
ani potonanestála branná moc v Čechách ve
službách máboženské tyraniev takovém množ
ství, jako »za zlaté doby husitské svobody«.
Husité ani nezapírali, že jest jejich eflem utopit
v potocích krve anebo vypudit z rodné půdy
všecky ty, kteří by si chtěli zachovati jiné ná
boženské názory.

A zrovna tak husitská inkvisioe — ovšem
s některými přestávkami — řádila proti Českým
bratřím. Pastýřský list správce busitské církve
Rokycany.líčil České bratry falešně a bezcitně
v hrozných barvách jako vyvrhele spořádané
společnosti lidské. Docházelo k bolestnému mu
čení, žalářování a jinému pronásledování Bratří
od husitů již aa Jiřího a Poděbrad. Sotva se
uchytilo v Praze poněkudlutherství, již r. 1623
novotáři pronásledovali nelítostně konservativce,
vyhnali z Prahy čtyři kališné kněze starověrce;
despotická městská samospráva pak hned po
volala jiné kněze husitské, kteří se starých řádů.
zastávali, přikazujíc, aby zachovávali klid — totiž
aby mlčky trpěli ofensivu novotářskou. Pak,
v čelo konsistoře kališné postaven hašteřivý a
sobecký žák Lutherův Havel Cahera, který pro
následoval kněžstvo starokališné vší mocí.

Ale jíslivé posměchy a násilné skutky no
votářů proti konservativní většině dostoupily té
výše, že starokališníci svrhli r. 1424 v městské.
správě lutherský rožim a začali zasazovati pro
tivníkům rány dvojnásobné. Téměř šest let řá
dila obnovená inkvisice husitská v Praze. proti
lutherským a Ceským bratřím se vší krutostí. Do
cházelok bolestným popravám, přední měšťané
vyháněni, větší jejich počet žalářován. Prohnaní
inkvisitoři slídili, kdo se provinil proti kalíšné
mu postu,kdo opomenul jíti ke zpovědi, kdo

tora starokališného Paška; ale jestliže novotář
vyděračné denunoianty podplatil, měl pokoj.
Ch Cahera obrátil ve vlastním zájmu i
jakmile seznal obrat větru na radnici, mrskal
své bývalé přátele bičíky uzlovatými, nutil je

k odvolávání velicepobom Teprve katolický král Ferdinand I. učinilr. 1620 konec
řádění lišáckých zastanců konservatismu, třebaže
se tito ohovalí k representantům domácích kato
líků velice úlisně.

Inkvisíce kališné vypuklasílou zdvojenou

roti ým bratřím r. 1647. Hlasitě bědovali
r Bratří,že nikdy královští ani katoličtí
kněží tak nepronásledovali Jednotu sjako nesty
datí popi kališní«, kteří prý mají mravy lotrů.
8 vděčností zaznamenávali, v té době vyni

kající katolíci1. českobratrských psanců ujímali.
|starověcns a pokrokovee,Proslalodovatbo vede

=

osobními vý a mstivými
starověrcí Stránka) ne

zmizeli z veřejného ště. Kde se domohli
Čeští bratří silné mooi, tam jinověrců nešetřili,
svádějíce ©nimi bezohledné zápasy. Když ko
nečně se spojili z důvodů lepší politické sebe
obrany a protestanty v kompromisní zevnější
organisaci, zdálo se, že utichnou spory aspoň
mezi těmito konfesemi. Ale chyba lávky! Ne
byla svorná ani společná konsistoř, ozývaly se
veliké protesty na společné vedení jak z tábora.
protestantů tak Českých bratří. Nespokojenci

však byli umlčováni způsobem násilným.
Sektářské převraty v životě veřejném.

Který romantický blouzniveo ©moderní
nechce věděti, jaké převraty sociální, kulturní
a politické tehdy znamenalo každé jadrné sek
tářství, ten bude na náboženské zápasy středo
věké hleděti s věčně naivním úžasem. Politické
strany se v různých národech potýkajíaž na
nůž, ale při tom seoodvažují pohrdavě kritiso
vati sváry náboženské. Ale vznik nových ofrkví
zcela přirozeně nesl v sobě zárodky kompliko
vanějších a četnějších nesnází než nové směry
politické. Jen kdo chce zůstati nechápavým ne
mluvnětem, může v herecké póze provolávati,
že mohla všude snadno při dobré vůli rozbitř
svůj stánek idylická náboženská tolerance. Vždyť
přece nové církevnické cesty co nejmoeněji za
sahovaly do praktické životosprávy veřejné i
soukromé. Nastávala otázka, zda konservativci
beze všeho protestu mají vydatinovotářům své
školy, chrámy a hřbitovy. Jednalo se o to, zda.
náboženské většině smí vnutiti menšina své
koměely, písaře, učitele, kněze, rychtáře atd. Šlo
0 to, kteří oírkevníci budou rozhodovati v zemské
správě, při nejvyšším soudu, v radě královské.

Jenom naivní chlapci anebo blouznivoi
mohli se v XV. a XVI věku domnívati, že
osoby rozhodující budou si počínati ke všemu
obyvatelstvu většinou nestranně. Vždyť veřejné
zájmy tehdy byly vesměs těsně spiaty s církev
nioĎvím, náboženské zásady byly podkladem
práv zemských. Prozíraví mužové všech vyznání
věděli, že by vlastně zapíral praktickým jedná
ním své náboženské přesvědčení takový veřejný
funkeionář, který by nehleděl vše říditi k dobru
a příchraně své konfese.

Proto také jak šlechtic lutherský, tak česko
bratrský, kališný a katooký k vůli zjednodu
Šení svízelné krise a k zastavení houževnatých
zápasů snažil se statky své očistiti od jinověroů.
Ale — jakmile statky zakoupil šlechtic jiného
vyznání, hned začal »čistitie opačným směrem,
tak že snaha po zjednodušení na mnoha místech
zmatky jen zvyšovala. Někteří šlechtici (na př.
Dubčanský, Pernštejn) zakládali v okruhu svých
statků oírkvičky zvláštní. Snášelivost se usí
dlila obyčejně výjimkou jen v takových zákou
tích, kde se zahnízdila náboženská netečnost.

Sekty se množily v XVL století tolik, že
sami sektáři stýskali na babylonský zmatek.
Tato úroda církví a olrkviček ohromovala vše
liké větší politické počiny, všenárodní pokrok a
zemskou obranu. Při hlasování o daních na
válku, na účely samosprávné a kulturní občané
obyčejně se řídili zájmy svých konfesí. Církevní
rozvraty přivodily dusno tak úmorné, že bylo
nutno zjednodušení za každou cenu, neměla-li
kola státního stroje uváznouti zcela v bahně.
Názoru toho byli přece sami sektáři, kteří s fa
natisemem stupňovaným pronásledovali Jesuity
v době, kdy tito nikomu víru nebrali fysickou
mocí, ale horlivě se starali o ryzí reformaci a
pokrok kultury ma svých školách. Byla jen
otázka, která náboženská strana konečně při
houževnatém zápolení náboženskou sjednocenost
národa provede. Na snášelivost a milost jino
věreů' nepočítala strana žádná. Proto naprosto
menastalo temno, když zvítězila strana, která
přesně dle evangelia měla nauku nejdůslednější,
ve všech částech ucelenou. Denis, obzíraje ne
důsledné a rtufově proměnlivé zásady sektářů,
praví o Jesuitech: » Velikoujejich převahoubylo,

že bezpečného útulku poskytovat lidem, jichžvědomí tak dlouho no bylopochybnostmi,
a kteří žíznili po pokoji. U nich nebylo již hádek
ani nejasnosti: přinášeli učení jasné, přesné,
určité v nejmenších podrobnostech.« Jen auto
rita katolicismu dovedla v oněch dobách smate
ných zdvihnouti úspěšně prapor náboženské
sjednocenosti. Nejméně byly k tomu povolány
ty sekty, které průběhem jednoho století změ
nily svou věrouku a mravouku třikráte. Taková
nestálost, která zoela neprávem jest nazývána
pokrokem a rozvojem, nemohla si získati v ná

rodě oelém dostatečné aatority. Sekty, kterés trestuhodnou lehkovážností každé třicetiletí

podstrkávaly davům pod titulem »slova Božího«
a sevangelia« něco jiného, roshodně neměly
práva kárati konservativoe z odklonu od sku
tečné nauky © oké, od nezměnitelných
zásad křesťanských. Velice případně varoval jiš
av. Pavel před vrtošivými kacíři, »kteří po
bloudivše, obrátili se k marnomluvení, ohtíce
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Dobře napsal sám Tomek 0 české době
kacířské: »Hus opustil cestu, po níž se posavad

. kráčelo ku předu, k nenabyté škodě naší. Hlou
bání o náboženství ve směru proticírkevním
nevedlo, jak on se domníval, k opravě společnosti
oírkevní ani k lepšímu vzdělání mravnému,
nýbrž jen k rozpuštění svazků církevních a ku
zlehčení náboženství, čehož následek byla značná
zástava v utěšeném pokrokuduchovním, jejž
spatřujeme předtím. Husitská válka vyvrátila
moe královskou a rozmnožila moc šlechty přes
příliš; jistá rovnováha mezi mocmi státními, na
níž spočíval doposud zákonný pořádek, byla tím
zrušena; pročež nacházela se země od té doby
s jistými přestávkami brzy více brzy méně ve
stavu anarchickém.« Tomek dále poznamenává,
že za lutberství zmatky se ještě rozmnožily.
Ale po váloe třicetileté »vítězství monarchie
vedlo k moudřejší a spořádanější správě státní
v moenářství rakouském; vítězetví pak katolické
církve navrátilo národu našemu pravou zbož
nost, pevnější základy mravnosti, tudíž způsobi
lost ku pokračování ve vzdělání svém duchov
ním na cestách, po kterých za starodávna kráčel
zdařile.Národní literatura měla by
hledět způsobiti smíření s časem
oním ve vědomí národa, aby národnost
naše, opírajíc se o katolickou církev a o pravé
základy moci a jednoty našeho moon
jakožto jedinou pravou cestou, vždy zdárněji
prospívala«. (Musejník 1854, 242, 244.) Tak na

proslulý historik, který přítelem Jesuitů
nebyl a různě omlouval i vyložené hříchy husi
tiemu. (Kdyby byl prozkoumal působení Tova
ryšstva v Čechách aspoň tak jako Winter, jistě
by byl zaujal i k Jesuitům samým stanovisko
příznivější.)Již šedesát let uplynulo od
té chvíle kdy shora citovaná slova
Tomek napsal. Za tu dobu jiní dějepisci
snesli celé hromady dokumentů, že
Tomkovoprohlášeníslovo za slovem jest
správné. Nyní také jasně vidíme, jak vektář
ská šlechta spolu s městy uvedla stav rolnický
v nebývalou porobu, jak byl bezoitně ujařmen
od kališných a protestantských velmožů stav
duchovenský. Pu dvě století přes všecky zá
konné předpisy byli katolíci psanci na vlastní
rodné hroudě. Sektářští velmoži a zpupní kon
šelé vyháněli katolické kněze od katolického
stádce, obsazovali fary katolické sektářskými
kazateli, zabírali zbytky zádušního majetku kato
liského, diktovali poddanému lidu nové nábo
ženské zásady. Katoličtí kněží prchali pro veliká
soužení v těch dvou stoletích z far často dříve,
než je šlechtic vykopl. Ale nyní pojednou při
jdou literáti, kteří předbělohorskou tyranii bez
nejmenších rozpaků přenášejí do osmnáctého

by sektářskou svobodomyslnost před Bílou ho
rou ani se svíčkou nenalezli. Jak si mohli z doby
sektářské zachovati selští nevolníci sektářští po
vahy »nepoddajné a nezotročilé«, to Sekanina
nevysvětlí. Vždyť přece ani před hrozícími znám
kami celonárodní katastrofy sektářští stavové
lidu svobodu nedali; naopak vydírali venkovský
lid dvojnásobně, takže krátce před Bílou horou
v několika krajích vzplanuly krvavé odboje
sektářských sedláků proti šlechtickým souvěr
cům. Vzpoury ovšem potlačeny způsobem nej
krutějším.

A co byla celá španělská inkvisice proti
mučidlům, jaké připravovaly v sektářském čase
městské soudy chudým lidem i pro pouhé pode
zření z nějakého provinění. Nejnevinnější ubo
žák byl několikrát pálen svícemi, natahován na
žebřík a pod., aby se z něho vynutilo přiznání.

chuďas přiznával se raději ke všemu,
čeho nikdy nespáchal, jen aby se jeho bolesti
zkrátily urychlenou popravou. I nevinné děti
byly umučeny často dříve, než se dokázala jasně

jejioh nevinnost. Jestliže čtete obšírné pojednáníintrovo o těch sektářských mučírnách (v Kul
turnírg obrazu českých měst), hrůzou ztrnete.
Soudniotví v době pobělohorské napravilo v té
příčině mnoho.

Věru nebylo by horším trestem pro roman
tické opěvatele sektářské svobody, než kdyby
za trest byli přinucení aspoň rok takové »svo
body« užívati.

Sektářská reformace.

Básnický vznos vyloudil p. BSekaninovi

slova o »posledníchzbyialoh evangelicképředků«, o tom, jak v18. století lid věřil vn
ukrutnější peklo, které bylo bičem dohánějícím
k náboženství. Kdyby znal pan kritik proslulý
katechiamus Jesuity Čanisia z XVI století a
útěšnou kníšku sv. Tomáše »O následování
Kristae, snad by trochu jinak soudil o methodě
reformace katolické. Obě.tyto knihy beze všeho
násilí řádky přesvědčivými vymanily statisíce

duší z okruhu pochmurných tehde * sekt,které vydávaly tlusté svazky o různých katego

riígh dáblů a E03 jen pověstmiojelahčinech. Obě knihy ty jsouvelebeny podnes.
Zato však rozsáhlé sektářské úvahy o dáblu
vraždy,o ďáblukrádeše,o dáblunemociatd!
jsou pečlivě ukrývány před zraky širší veřej

nosti ve. epodních zásuvkách. Katolíci rádi mlu
vili o dobrých andělich, sektářetvo v XVL sto
letí hovořilo se zoufalými nejčastěji
o dáblíeh. Sektář se bál tajných úskoků ďábla
při cestě kolem močálu, v houštině lesní, na
vodě — všude, kde hrozilo sebe menší nebez
pečenství. Z toho se zrodily pověry tak úžasné,
jaké v Čechách nebyly ani před pokřestěním
našeho národa. Sám liberál Denis přiznává
o českém prostředí v druhé polovici století XVI.:
»Nikdy pojetí světa a života nebylo dětinětější,
pověra obecnější... Čím dále ke konci tohoto
století, tím více ještě obraz se zachmuřuje, ro
zum se zatemňuje, tupé a kruté pudy vítězí.«
(Denis—Vančura: Konec sam. české, 627, 680.)

Což sektáři v nejkrutější peklo nevěřili,
pane Sekanino? Jen si přečtěte, v jakých tem
ných, hrozných barvách líčí peklo Hus a jeho
pokračovatelé. Čeští bratří, Mikulášenci a jiní
sektáři byli naplnění tak velikým strachem před

pokiem, Že docela zapovídali i nevinné zábavy,udili odpor k radostem ze Života pozemského,
činili ze světa nejbolestnější údolí slzavé. Jesuité
musili dlouho pracovati, než polozoufalou duši
některých sektářů povzbudili k radostné naději,
k smíření s denním životem praktickým. Něko
lik vytržených citátů z kázání dvou tří Jesuitů,
jež se do omrzení opakují nz úhanu celého
Tovaryšstva, neslouží k charakteristice Jesuitů
všech. Zato však vážní dějepisci uvádějí odstra
šující příklady veliké pověrečnosti předních
representantů společností sektářských.

O úžasné korupci a široce bujícím svato
kupeotví kněžstva sektářského není potřebí
dlouhých výkladů. Zločiny a velikou ignoranci
kněžstva vyčítali soktáři sektářům a uváděli
hromady drastických dokladů, takže naše země
se stala v té příčině v daleké cizině pověstnou.
Zločinci prchali z cizích států před trestem do
Čech, kde přijímali v sektách úřad kněžský.
O odborné vzdělání kněžského dorostu vůbec
v Čechách postaráno nebylo; fakultu theologickou
husité zničili a jiné kněžské učeliště nezřídili.
Jestliže tedy přijímali do stavu kněžského zkra
chované a zlopověstné řemeslníky, lehce se dá
souditi, jakou to mělo výslednici pro reformaci

To však dlužno vytknouti důrazně, že.v lidu
obecném demoralisace bujela tím silněji, čím
více přibývalo sektářských reformátorů. Stavov
ské sněmy v XVI století obšírně vykládají a
dokazují, jak i v lidu vesnickém se hromadí
nepravosti nejpochmurnější. Sněm za sněmem
naříká, že se stěch hříchů neumenšuje, než při
bývá«. Proti nejzvyklejším neřestem vystupo
váno na sněmech ustanovením pokut. Ale hned
následující sněmy bědují, že nepravosti vzrostly
ještě více. Zkrátka pokuty se neplatily, zločinům
se popřával volný průchod; vždyť privilegovaní
stavové, kteří měli lid nutiti trestáním k po
lepšení života, dávali sami nejhorší příklad.
Vedle náboženských blouznivců a zmatených
asketů stály husté šiky byrokratů a lidí těch,
iochžhlavním heslem bylo hodně světa užívati.
rutost soudů těžce doléhala na podezřelé chu

dáky, ale veliké zločiny se roztahovaly bez
trestně. Pak ovšem častá práce katova nemohla
vésti k radikální nápravě.

Před vypuknutím třicetileté války sektáři
učinili Broumov heslem svého povstání. Ale
právě tam zuřila »reformace« tak hrozná, až
samým broumovským na hlavě vlasy vstávaly.
hk lapičství, paličstvía jiné zločinyse tam
množily tak, že jen r. 1606 bylo nutno přikročiti
k šesti popravám. Mezi soktáři nastal veliký
roskol k vůli dvěma duchovním správcům,
z nichž Kiršman byl usvědčeným zločincem.
Od r. 1614 jedna strana druhou od kostela za
háněla, r. 1616 došlo k boji velice krvavému při
pohřbu. Kiršman později (jako mnoho sektář
ských kněží jiných) změnil svou víru dvakrát,
třel se i ke katolíkům, ale byl odmrštěn.

To bylo charakteristické, že sektáři pohodl

ným a hříšným katolíkům dávali pokoj, zatovšak útočili fanaticky na katolické, zcela bez
úhonné reformátory; vyháněli je ze země, brali
im svobodu slova a dopouštěli se na nich nej

žalostném, o čemž svědčí ta okolnost, že stav
učitelský pokládán za povolání přechodné; úřad
učitelský zastávali výhradně mladíci, kteří viděli

ve školském úřadě jen bránu k městskému Bsařství a jiným zištnějším zaměstnáním. O ži

voření universityko eprávou sektářů bolestnomluviti. Vždyť zubožení mistři krátoe před Bí
lou horou volili za universitní rektory nedospělé

p bohatých sektářskýchšlechticů,aby obdrželi za svou poníženost nějakou hmotnou
podporu. Proto není divu, že na vyšší a vzorně
vedené škole jesuitské v Praze vzdělávaly se
celé řady jinochů sektářských. Otcové lutherští
a českobratrští sami tak dávali skvělé vysvědčení
pedagogice »jesovitské sekty«, která nota bene
učila sektáře vyššímvědám zdarma. Ale právě

»sekta jesoviteká« ucítila v prvéřaděpodirajvděk za svéšíření vyšší osvěky, kdy byla
stavů nemilosrdně vyhnána. —— :
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Ale tyto všecky věci má znát
nyní již dokonale i každý podprů
měrn český inteligent; snalost
těchto fakt jest povinností kašdého,
kdo se chlubí, že s láskou lne k ději.
nám českého lidu.

Nuže, co vlastně ze sektářského kulturního
bohatství a z kacířské svobody mohli Jesuité
ničiti? Jakou reformaci, jaké evangelium pod
vraceli? Jestliže nastalo po válce třicetileté stí
hání jinověrců, dálo se tak od vlády k vůli tomu,
aby nebyly vydány politické řády v šano dalším
otřesům, aby sektářské společnosti neobnovily
nové občanské boje. Vždyť přece v témž čase
v jiných státech vládcové sektářšíí zase se vší
bezohledností z politických příčin dusili každé
hnutí katolické, vydávali přísné dekrety i proti
všem katolíkům domácím.

A právě za tehdejšího »temna« konečně
konstatován mravní obrod skutečný. V českých
rodinách právě pod praporem víry katolické
dospívaly zocelené charaktery; z těchto rodin
vycházeli kněží, kteří se stavěli hnutí národnímu
v čelo. Tehdy česká píseň — znak to radosti
ze života — vyvíjela se v národě k veliké do
konalosti, české ženy typu babičky Božený Něm
cové byly ve všech vesnicích. To nepopře nikdo
nikdy, že za »temna« v XVIII století umravnění
národa jako celku bylo daleko vyšší než v XV.
a XVL. století. A právě živý pocit mravní zod
povědnosti vedl přirozeně k skutečnému, nefrá
sovítému vlastenectví. Umlkala hašteřivost a
mstivost různých sekt, solidarita národa se
upevnila, katolickou silou mravní spěl národ
krok za krokem, zvolna, ale jistě k triumfálním
oflům.

Celá kniha dokumentů by se dala sepsati
proti frázím různých Sekaninů, kteří kárajíce
»temno« století XVIII, snaží se poškozovati
katolictvo nynější. V nynějších obtížných dobách
jest nejméně příčin k takovým strannickým zá
ohvatům, protožeza otřesené náboženské pře

mdaj literární kritikové lidu žádného jinéhonedají.
To jest právě nejosudnější chybou v našem

národě, že se i kruhy inteligentní poučují
o české minulosti výhradně z románů, že ne
čtou knih skutečně historických. A na základě

takové četby pronášejí i v listech, prohlašova
ných za konservativní, své ubohé úsudky. To
se děje v době, kdy se hrnou fráze o samo
statném myšlení, o právu přísné vědy. A pod
maskou hesel se skrývá největší pohodlnost a
myšlenková lenost. Ale tací lidé svou duševní
mělkost rozhodně nemají nositi na trh s kuráží
tolik vyzývavou. 

Jaše knihkupectví
nabízí Vám své služby k obstarání
všed: knih, časopisů atd. Adresujte

laskavě:

Družstevní knihkupeciví a nakladatelství
v Hradci Král., Adalbertinum.

Kulturní jiskry.
Rub francouzského milosrdenství. Do

pařížského lazaretu byl přinesen raněný,jehožzevnějšek příliš mnoho povídal o útrapách vá
lečných, o pobytu v zákopech, dešti a blátě.
Jemné dámy zbrozily se špíny, vzdálily se a
k raněnému musila býti zavolána ošetřovatelka
z povolání, aby jej svlékla, umyla a uložila do
postele. Jeho jméno bylo připevněno nad lože;
ukázalo se, že raněný náleží vysoké šlechtě.
Teď přispěchaly dámy a snažily se obklopiti
raněného všemožnou péčí; jen aťřekne všechna
svá přání, hned budou splněna. »Děkuji váme,
odpověděl chladně, »mým největším přáním je,
zůstati v ošetřování oné skutečné ošetřovatelky,
která se mno ujala nejprve.c Byl konečně po
nechán v klidu. — Jiný raněný, z něhož chtěly
dámy učinit svého mazlíčka, připevnil nad své
lůško nápis: »Dnes příliš trpím, nemohu být
ošetřován.« — Moderní dámy se roznítí k hu
manitě na chvíli při čtení elzavého románu;
rozplamení ae i k činu, ale jen na chvilku, kdy
takové milosrdenství nevyžaduje delšího sebe
záporu než některý sport. V nekřesťanskéškole
vychovaná žena ráda si o humanitě zabásní,
učiní také nějaký dobrý skutek, aby se o ní
mluvilo. Ale pryč s námahou, která se stává
při delším trvání nepříjemnou! K vůli ukrácení

nudy a v zájmu zevnějšího flanou„prříšekédáma dovede i v nemocnici na chvíli vypo
moci — ale hlavně jakoobratná herečka, která
po skončení krátkého jednání hned čeká na
potlesk.
"Působení zednářů vItalii. Holandskýčasopis
>Tijd< oznamuje z Říma: Není zde neznámo, že
velmistr italských zednářských loží v poslední do
bě konferoval s vlivnými osobnostmi zednářských
loží francouzských, při čemž byli také přítomní an
gličtí -zednáři. Když byly známé demonstrace v
Paříži-veprospěchlatinskécivilisace,bylav Pal
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ži učiněna závažná rozhodnutí, která činila oeod
vratnou válku proti Rakousku. Od té doby nastalá
veliká reklama pro válku. Mezi těmito agitátory
byl franccuzský senátor Rivet, předseda francouz
ské ligy; milánský publicista d'Annunzio, dále ga
ribaldiánští křiklouní, republikáni a radikálové, V
tisku i ve vládních kruzích bylo pracováno ve pro
spěch války.

Lalcká škola a národní smrt ve Francii. Nedáv
no vyšlé úvahy Hanse Rošta >0 budoucnosti fran
couzské lidnatosti« vrhají velice poučné světlo na
spujitost mezi francouzským hříchem zabraňování
porodů a mezi beznáboženskou laickou školou.Či
ní se tam zmínka, že francouzský národohospodář
Leroy-Beaulieu vyšetřoval hospodářsky stejné
kraje francouzské vzhledem na souvislost mezi ná
boženskostí a mezi čísly porodů. Výsledek byl, že
nedostatek dětí zcela přesně sleduje přibývání a
počet laických škoVbez vyznání, jakož i přibývání
politické i náboženské >osvěty«. >V oněch kraji
nách, ve kterých rodiče posílali dítky své do bez
konfesních laických škol, ukázalo se, žesilně byla
na postupu preventivní technika (zabraňování po
rodů). Přebytek porodů jevil se jen ještě ve věří
cích katolických departementech Vendée, Bretag
ne a severu.. Leroy-Beaulieu vypočítal, že v ne
dalekém již dni, kdy i těchto krajin se zmocní >É
cole laigue« (škola beznáboženská), bude Francie
míti ještě další schodek 40.000 porcdů ročně. Fran
cie takto, neobrátí-li se, zajde národním hříchem
novéhc — ale ne betlemského — hromadného
vraždění dítek; to není prorokování, nýbrž jedno
duchý početní příklad.

Mravenci — pěstiteli hub. Jsou mravenci. kte
ří podle všech pěstitelských pravidel pěstují hou
by, jimiž se živí. Podivuhodný tento fakt zjisti a
prostudoval Alfred Měllers u jistého druhu mra
venců, žijících v Jižní Americe, Mravenci vykusují
z listí všech stromů kolem kousky, dopravují je do
své stavby a rychle se vracejí pro nové. Ale ne
snad, že by je sami jedli. Tvoří z nich jen jakýsi
kompost. Uhnětcu kousky listí v kuličky, jež kle
dou na hromadu. Celý vnitřek budovy se vyplní
jakousi houbovitou hmotou, která vznikla rozkla
dem listi, na němž pečnou bujeti nitkovité houby,
které jsou užitkovou rostlinou a jsou pilnými děl
níky pečlivě opatrovány. Všecko >býlí« je opatrně
odstraňováno. Správnost této dormměnkyje zřej
ma, když náhoda nebo lidská ruka zaplaší země
dělský nárůdek. Ihned se na »orné< půdě rozbují
jiné druhy hub. Jako dobří zahradníci vědí mra
venci také, že užitkové rostliny nutno přistřihávat,
aby byl výtěžek pěkný. Všecky -houbovité výhon
ky mimo živnou půdu jsou odstraňovány; ty vý
honky rostou totiž na úkor drobných bílých pali
ček, jež se tvoří v nitkovitém rozvětvení hub, pro
které vlastně mravenci houby pěstují. Paličky jsou
jim potravou. .

Ochrana učítele před žákem jest otázkou tím ože
havější, čím se jevi zvláště ve větších městech větší žá
kovská svévole a zpupnost. Nelze žádati, aby svědomitý
učitel cítil osten irestu často do smrti již proto, že pří
sněji pokáral anebo lehce uhodil hocha nevycválaného,
v rodině popichovaného, který ohrožuje disciplínu celé
třídy. Sluší s rovděkem zaznamenati, že v případě udá
mí soudy a nadřízené úřady užívají nyní vůči žalova
nému učiteli nejmírnější prakse. »Učitelské Noviny“
sdělují nově: Může-k učitel uraziti žáka, rozhodoval
před 14 dny vinohradský soudce dr. drei. Na soukro
mém obchodním učilišti studoval syn úředníka nemocen
ské pokladny p. 1. Mladý pán sl nebral učení tuze k
srdci. Když otec měl zaplatiti další splátku školného,
postal řediteli dopis, v němž projevil svoji (nespokoje
nost s vedením ústavu. Ředitel zmínil se o obsahu do
pisu ve třídě několika ostrými slovy, aniž by žáka jme
noval, avšak třída věděla, o koho se Jedná, neboť mla
dý pán sám při řeči ředitelově povstal. Otec podal žalo
bu na ředitele, avšak soudce dr. Orelí neshledal v jed
nání ředitele nic trestného a vymesl osvobozující roz
sudek. — Různé okohosti ukazují k tomu, že brzy se
dostane učiteli v jeho působené právní ochrany ještě
větší, po čem touží každý rozvážný pozorovatel. Na po
kárání žáka přirozeně zapomene se brzy, ale je-li jednou
pokutován učitel, má postavení nejtrapnější, ruce má
svázané před svěvohníky tak, že raději žádá o přelo- |
žení. .

»České Hudba: čís. I., ročeík XXI. Vydaným prvým
číslem oživilo pořadatelstvo »České Hudby“ stagnaci je
vící se v hudební Hteratuře. Zde bylo viděti nejvice ti
hu válečné doby, nicméně tvůrčí duch našich autorů ne-'
zahálel. Skladby nalézající se v této edici zaslouží si 0
pravdové pozordosti hudbymilovného obecenstva. Jsou
to: St Sudy »Klavirní písně o mistru Bedřichu Smeta-.
povl«, vystihující plně ušlechtilou melodií thema krásné
této skladby, ukazující zároveň vzácný talent stepého
umělce. Výtečného ředitěle brněnské varhanické školy
Leoše Janáčka »Balada« pro housle a klavír jest deli
kátní skladba vyžadující vyspělejší techniky, ale jest
velice vděčná a účinná. Další skladba jest roztomilá pí
seň s průvodem klavíru »Královna máje«, plodného au
tora maohých poetických skladeb Jar. Václava Vacka.
— V Nterární části nalézáme úvodní vřelou, báseh Ed.

"Šimka, jeho propagační článek k Sóletému jubileu sle
pého skladatele St. Sady, článek J. V. Vacka »Po sto
pách enharmonických diesl«, dále jiné články a' zprávy
36 světa hudebního.— »Česká Hadba< vychází v Hoře
Kuimé (16krát.do roka) a předplatné obnáší celoročně
10 K. Prvé číslo zašle se na ukázku.

e “

Naše knihkupectvíVás také vzorně obslouží.

Obrana.
všude. V Japonsku, v hlavním městě Tokiu,
středu japonských missil, žije oelkem 5000

křesťanů, kteří s pýchou mohou ukázati na své| ei vyšší dívčí školy, řízené důmyslně od ře
holnic, lyceum pro hoehy z nejlepších spole
čenských tříd, jesuitskou vyšší školu a akade
mii zv. vyšší školu moudrosti a několik sirot
činců. A tyto školy si vydržují katolíci vlast.
ními penězi. Veliké dílo o Japonsku vydal fran
oouzský missionář L. Papinot — tedy opět ka
tolický kněz. A dílo toto vyznamenáno bylo
cenou zeměpisné společnosti pařížské.

Protestantský profesor dr. Dankmaun
v Greifswaldě uveřejnil v protestantském časo
pise »Neue kirchliche Zeitschrifte článek o no
vých úkonech protestantského bohosloví. Snaží
se dokázati,že vláda konfesijnípolitiky v Ně
mecku již navždy přestala a mluví do duše

protestantům, kteří se posmívají »římské« poožnosti. Také neuznává vyšší vzdělanosti pro
testantismu. Pravověrný protestantismus má
málo důvodů ohlubiti se kulturní převahou naď
katolictvím; liberální protestantismus se nemůže
vůbec odvolávati na důvody náboženské, nýbrž
jen na důvody mimonáboženské Nejdůrazněji
se obrací dr. Ďankmann proti protestantskému
znehodnocování katolického bohosloví. Luthe
rův odpor proti církvi středověké nebyl namí
řen protizákonité i oírkevně schválené soustavě
sv. Tomáše,nýbrž jen proti některým výkladům
katolické zásady nominalismu. Teprve znenáhla
došel Luther k všeobecnému rozporu. V novém
vitenberském bohosloví je však ještě mnoho
nevyjasnéno a nerozhodnuto, takže protestantství
nezaujalo nikterak jednotného a jasného posta
vení proti katoliciemu. Co jest náboženství,
zvláště křesťanské,asi poví více pohled se strany
na církev římskou, než pohled se strany na
modernu, který se stal znenáhla protestantům
všeobecným názorem; a protestantstí studenti
by kořistili více z katolických knih naučných a
vzdělávacích, nežli z četby moderních denních
proroků. Naprostá neznalost katolického boho
sloví se však mstí tín, že se snadno rozohníme
proti protivníku, kterého neznáme; každým způ
sobem jde nevšímavost ke katolické theologií
v protestantských krůzích ruku v ruce s hor
livostf ji notfrati.

Názor evaugsbtě ms váška. Když katolický posla
nec Kadičák ve schůzí na Valašsku prohlásil nynější
válku za veliké dopuštění Boží, agrární »Selské Listy«

„nazvaly jeho vývody bíbovlnou. Protikatolícký tisk 0
tiskovat některá jeko slova s průhledným úmyslem. Ale
pojednou svobodně reiormovaný Nst »Betanie« přinesl
v č. 16 str. 306 tento úsudek o váke: »Kdož by pochy
boval, že Bůb i tentokráte. nejhroznější této války ze
všech válek, nepoužije ve prospěch svého království?
Te, ce naši předkové zažili po bělohorské bitvě. jako
nejcitelnější. kárání, to přišde jistě na některé národy,
nebot toho zasloužil Bůh nedopustí. aby jméno Jeho
poroucháno bylo. Nadešla doba, aby učinil věc Novou.«

Ostatně v XVI. stoleti čeští evangelíci prohlašovali
obyčejně. za spravedlivý :rest Boží válku hned při jejím
ohlášení, pokud se ještě nevědělo, karm se vítězství sklo
ní. V jednání českých sněmů jest dlouhá řada dokladů

Z Z 6 prohlášení.Např.ve sněmovních ar ch z r. 1556, kdy byla povolena berně na
válku, probřásili stavové, že »ty všecky těžkosti na kře
sťanstvo Bůh všemohoucí pro hříchy naše dopouštěti
ráčí«. Pruto také stavové odhlasovali reformační články,
přikazujíce. aby vrchnosti samy dobrý příklad dávaly a
poddané napomenuly, »aby všemohoucího Pána Boha
hříchy svými nehněvali, přikázání Božích nepřestupo
vali a hamebného a nešlechetného ožraiství. lání, přísa

hání, her a tancův v krčmách, smilstva. hromování, zlo
fečení přestali a srdci svými Bohu se pokořilí.« V led
nu r. 1558 při novém nebezpečenství bojů čteme-v arti
kulech sněmovních toto:

čil jest všem lidem oznamovati, Jestliže přikázání a vůli
jeho svatou činiti a plniti budou, že jim své požehnání

nepřátelé jich zemi hubiti a kaziti budou a všecko jiné
zlé že se na ně valitl bude; jakž pak široce se to na
chází | za časův našich na oko (očividně) se spatřuje,
když jest se který lid od Pána Boha odvrátil, přikázání
jeho nezachovévaje, jaké těžkosti a bídy na něj jsou při
cházely. Nyní pak zřetedině se poznati může, že se Bůh
všemohoucí na nás vysoce pro nepravosti a hříchy na
še rozhněvati ráčil... . A protož každý aby to při so

bě sám, čeládcče, poddaných svých tak nařídií a opatřil,
abychom se ku Pánu Bohu všemoboucímu obrátili a
„proti vůli jeho svaté a přikázáním nebřešili a tak se
skutečně, toho nepřestupujíc, chovali. jakž. v předešlých
sněmích o tom vyměřeno Jest.«

Stavové odhlasováním takých článků neprozrazo
vali žádné duševní obmezenosti. Zkušemost je pudilak

takbvým rozhodnutím. Vždyť na př. nedlouho před tíms . >

(r. 1547) v čase svrchovaně nebezpečném evitgelickým
štavům špátně se vyplatilo, že se klonili k názorům, js
ké jsou majetkem ačkterých lidi moderních. | Český
bratr Vilém Křinecký tehdy vyzval stavy, aby kleklí

k modlitbě, »aby Pán Bůh ráčit jich pomocníkem býti a
v dobrém i svatém pokoji království české zachovati«.

+ Tu však dle zprávy Sixtovy »mnozí centaurové to s po
směchem dělali; neb toho při jiných svých sněmích ni
když nézachovávali, ale od rozprávek marných, lživých
a oplzlých a od vítání svého lahodného, avšak neupřím
ného, sněmy a soudy zemské | jiné své všecky sjezdy
začínávali a dosud ještě začínávají a zachovávají.

Když dopadl na evangelické stavy trest silou drti
vou, pak již jejich sněmy měly ráz zbožnější; radikálové
odklonili se od přemrštěného pokrokářství po trpkých
zkušenostech.

Mějž sl moderní člověk názor životní jakýkoliv, to
lik jest jisto, že evangelické náboženské hledisko na

válku našemu národu neškodilo; vždyť vedlo k důklad
nému sebezpytu. k základní to podmínce nápravy. —
Proto neškodilo by mnohému osvícenci mísio povýše
ných kritik raději samostatně a vážně kontroiovati své
vyčtené, napapouškované náhledy. Vždyť již v jiných
směrech nastalo tak hromadné, náhlé a zcela dobrovolné
opravování názorů na válečnou dobu. To jest významno,
že katolictvo nemusílo opravovati své náhledy v ničens,
že zkušenost nevedla v našich kruzích k žádné překot

ně -měně přesvědčená«. A již tento fakt, jakož i jasná:
řeč evangelických kruhů nutí k důkladnému přemýslení.

| Podporujte náš
podnik.
Družstevní knihkupecíví a nakladatelství

„v Hradci Králové, Adalbertinam.

Za válečného ruchu.
Skvělá vítězství naší udatné armády

v Haliči vzbudila veliký respekt k síle naší
říše v celém světě. Den za dnem docházejí:
zaručené zprávy, hlásající nové úspěchy proti
ochromenému ruskému kolosu. Též na hranicích
italských daří se našemu vojsku znamenitě. To
všecko jest radostnou předzvěstí, že moc říše
naší se jen po válce utvrdí, zmohutní. Proto
upisujte dále na novou válečnou půjčku k pro
spěchu vlastnímu!

„Vece del Popelo“ o věrolomnosti Italie..
Vůdčí list švýcarských Italů kantonu tessinské
ho >Voce del Popolo« v Luganu napsal: Z ur
čitéříšsko- italskéstrany bylijemev poslední
době několikráte poetěni titulem »rakouští Te
siňané«. Upřímně řečeno, tato přezdívka nás
nebolí. Ode dávna jsou vztahy Rakouska ke
Švýcarsku pomyslitelně nejsrdečnější, a tato
skutečnost sama dává nám dostatečný důvod,
abychom živě: litovali boje mezi Rakouskem a
ltalií, k níž vázáni jsme společným původem.
Neváháme prohlásiti otevřeně,že válka Rakouska
proti Srbsku a Rusku byla úplně oprávněná.
Rakousko byle v právu, když nechtělo dále
klidně přihlížeti rejdům ohrožujícím jeho státní
existenci; právě tak jako Německo musilo dojíti
pochvaly oivilisovaného a morálně nedotčeného
světa, když postavilo se ve věrném plnění spo
eneckých povinností po boku Rakouska. Pokud

se specielně týče italských aspirací, jest přímo
nepochopitelno, jak možno počítat k italským
územím také Dalmácii, zemi, která zeměpisně
jest celá, národopisně téměř celá slovanskou.
Dalmácie leží na drubé straně Ouarnera, v němž
sám největší italský básník Dante Alighieri spa
třoval nejzazší hranice Italie. Nad to jest noto
rickým, že obyvatelstvo země Gorice jest ze
drou třetin, aňo městoGorice třetinou slovan
ské, kdežto také v Istrii, ačkoliv zeměpisně i
talské, tvoří Slovanstvo majoritu (téměř tři pě
tiny obyvatelstva). Ze tří zemí tak zváné Pří
moří má pouze Terst ovšem silnou italskou
majoritu. Tedy ani zeměpisné, ani národopisné

—

momenty nemohou ospravedlniti přehnané po
žadavky italské. Kdybychom se chtěly opírati
pouze o »historická« kriteria, byly by důsledky

o jsou nutka
vé důvody, jimiž dáváme se vésti při posuzo

/
Farář zachránil židy. Za ruské okupace

Dombrové v Haliči dalo ruské velitelství rozkaz,
že za zradu ruských posicí mají do 24 hodin
všichni židé opustit město. Ná úpěnlivou prosbu

- deputace prodloužil velitel lhůtu na $ dny. Na
to židé sebrali výkupné 10.000 rublů a obrátili

, 86 s prosbou k obyvatelstvu o pomoc. Společ.
' nou intervencí, zvláště pak horlivému úsilí fa

ráře dobrovského -P. Konieozného,'se podařilo
nejprve prodloužit lhůtu na 8 dní a konečně

. dosíci zrušení onoho rozkazu. — Ovšem takový
*doklad šlechetné snátelivosti tisk nám protivný

zapomněl 7aznamenati.
Naši Jihoslované o loupeživé Italii, »Slov. Na

rod« píše: >S rozechvěním sledovali Jsme průběh
ea
a



jednání a še žářatou pěstí volati: >Italu ani píď ze
mě našíte« Před několika dny jsme přesně seznali
požadavky chtivosti italské. Lidé Boží, opravdu
šlo o nás a naši zemni! Panovniče! Jihoslovanské
obyvatelstvo je Ti vděčno, že jsi ho neroztrhal a
nedal cizákovi! Lid náš se nevyzná ve slovech —
činy dokáže! Nyní přišel čas. To je dílo pro nás.
Sám jsi viděl z mládí národ chorvatsko-slovinský
na bojištích hornoitalských. Custozza — Novarra
--. Mortarra! Pole hrobů jihoslovanských, krve a
slávy. Tam dole odpočívají otcové, a proti synum
povstal týž Ital. Nepřítel tedy dnes týž a také my:
stejní jako otcové naši. Kam jsi volal děti jihoslo
variské, tam jsme je dali, a ony vykonaly věci nad
lidské — v Karpatech i v Haliči. Nyní voláš obrán
ce na jih, zavolej tedy naše chorvatské i slovinské
děti na jih! Svěř jim obranu svého trůnu, Rakou
skaa jejich vlasti jihoslovanské! Té země svaté a

nými obránci. Buď pozdraven každý rakouský i

a slovinské táhnou do Italie. Celý jihoslovanský
svět s hromovým zvoláním povstává proti nesty
datesti italské. Jako signál zaburácela slova před
sedy chorvatsko-slovinského klubu dra Korošce,
který zvolal: »Ruce pryč od naší země a našeho
osudu!<: A to zvolání hřmí dnes pc celém jižním
Slovanstvu, hřmí a roste v chorvatské i slovinské
duši ve vichr, který smete s pomocí Boží všecky

ného národa slovinsko-chorvatského. V těchto dě
jinných okamžicích prohlašují Chorvaté a Slovinci
svou pospolitost, kterou chtějí míti pod slavným
žezlem habsburským. Nyní se tedy řeší otázka ji
hoslevanská. Pravdu měl, kdo řekl, že se bude ře
šit za velikého převratu světového. Nechť ji řeší
boj a v tom boji osvědčená jihoslovanská věrnost
a junácká krev. Císař a král vediž nás do beje za
své Rakousko a naši chorvatsko-slovinskou domo
vinu!< — >Slov.« praví: >Také v té válce splní ná
rod jak dosud na bojišti severním a jižním plnou
měrou svoji povinnost, kterou má vůči státu, a
splní' ji s tím větším nadšením, protože je si vě
dom, že bojuje také za svůj vlastní život, »za ob
hájení zemí slovinských a chorvatských«. Chor
vatské listy prohlašují, že není jediného Jihoslova
na, který by do poslední kapky krve nebránil vla
sti proti vpádu italskému. Celá Datmacie povstane
proti nepříteli. Chorvati budou zuby nehty brániti
každou píď země a vženou Italy do moře. »Naše
Jedinstvo« obviňuje Rusko, že zaprodalo jižní Slo
vany. .

Zástupci 57 katolických spolků a organisací
pražských ve schůzi volané: předsednictvím zem
ské. katolické strany v Čechách usnesli se jedno
myslně za nadšeného souhlasu na tomto projevu:
V těžkých dobách, které prožívá naše mocnářství,
je naší svatou povinností silně zdůrazniti základní
občanské ctnosti. V bouři ukazuje se moudrost
plavce, v boji udatnost vůdce. V těžkých dobách
ukazuje se pravá láska k vlasti, k níž patří věrnost
a nezničitelná oddanost poddaných k císaři a králi.
Chováme úctu a lásku ke vznešenému mocnáři,

+ jal je nám v katechismu uložena a opakujeme ji
ve svých programech a resolucích, ježto z hloubi
duše jsme přesvědčeni, že osud habsburského trů
nu je osudem Rakouska. Mocné Rakousko zname
ná i mocné části jeho, které tvoří nerozlučný celek.
Jsouce ve věrnosti ke svému milcvanému panov
níku jediným celkem, tvoříme hráz, o kterou roz
bíjí se nejprudčí útoky s pomocí Boží, ve kterou
vždy. důvěřujeme a za niž se modlíme. Dejž.
Pane. Františku Jesefovi a Rakousku šťastný mír
a povznášející jednotnost. Kde spojené síly pracují,
tam nejtěžší je snadno vykonáno. Pane, žehnej na
emu stařičkému. milovanému císaři!

Rekouským národům!
Ve chvíli, kdy dvojitý orel po desítiměsíčním bezpří

"kladném zápolení nezlomen v síle, zocelen v odvaze
zdvihá svoje mohutné spáry k novým rozhodným ra
nám. aby dosavadní nepřátele zmičil, vypovídá nám

„ bezbožně válku Italie, která -pož'vala 33 let dobrodiní
spolku s naší drahou vlastí, jenž byt tak požehnaný pro
teto zemi.

Naše slavná armáda, v jejíchž řadách překonávají
:se národové Rakouska herolckými cínostmi, jde vstříc
novým bojům.

Ve spolku s Německem, naším věrným spojencem,
-ve skálopevné důvěře v Boha, u vědomí | spravedlivé
věci a vlastní sy, bude také tento nový úkol slavně
rozluštěn.

Národové Rakouska!
- Dík Vašemu vlasteneckému, radostně obětavému

„smýslení. docházely dosud Červený kříž bohaté pro
středky, jež mu umožnily zmírniti mnohou ránu zasaze

'( 2 P

"Vašich statečných aynů, kteří krvácet: na poli cti a
přivěsti„je opět armádě — učiniti invalidy užitečnými

„členy společnosti!

Vplném vědomi duševní velikosti všech národů na
ší vlasti apeluji na“ Vaše vlastenecké přesvědčení s
prosbou, abystei na dále nejhorlivěji podporovalí hu
manní činnost rakouské společnosti Červeného kříže a
tm uskutečníh našeho vznešeného mocnáře Jebo Veli

| „čenstvacísařeakrále heslo —
»>VirTbusUnitise

« ;

k ochraně vlasti, k blahu armády, Vašich otců, synů a

bratři. :
Ve Vídal, 10. června 1915.

Arcivévoda Frastišek Salvator,

, generál jízdy,
generální inspektor dobrovolného zdravotnictví a ná
městek protektora rak. společnosti Červeného kříže.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
"jm provádění kostelních vřele doporučujeme mladon Českou

fihu absol. c. k. stát, úkoly řezbářské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

. Národohospodářská hlícka.
Jak se bohatne. Firma >Del-Ka«,jedna z nej

větších továren na obuv, která byla též pověřena
dodávkami vojenskými, dala si všecko ©důkladně

svých filiálkách dělnictvu pracovní dobu o dvě
hodiny denně, ale nepřidala dělnictvu ani haléře,
takže toto přicházelo o 26 procent zasloužené
mzdy.

>Zeit« sděluje z Pešti: V Rusztu bylo zatčepo
několik dodavatelů vojenských, mezi nimi také ad
vokát dr. Eugen Lówenfels. Při různých vojen
ských dodávkách, zejména potravin, vymiňovali
si vysoké provise. Vůdcem těto společnosti byl jí
stý Szanjen, jehož peníze, uložené u banky ve vý
5; asi 200.000 K, byly zabaveny.

>Az Est« oznamuje podrobné údaje o nové do
I dávkové aféře z Nového Města pod Šátrem (Sáto

ralujhely). Když se Rusevé blížili k Humennému,
využili mnozí obecní tajemmíci situace k výnosným

obchodům. Oznamovali v obcích, že se Rus blíží
a ohrožuje majetek, jmenovitě movitý, t.j. doby

„ tek, obilí, potraviny atd., aby tedy lidé všechno
, prodali neb uschovali. Současně se dotyční pánové
| Spojili s jistými spekulanty a dodavateli potravin
„ Pro armádu a skupovali voly, krávy, prasala, ano
, i kozy, ovce, kuřata, husy, kachny atd. za směšně
I nízké ceny a o čistý zisk se dělili. Jenže Rusové

musili ustoupiti před naší armádou a teď přišlo
všechno na světlo. V celé severní zemplinské sto

, licí není jedné krávy a vláda musí dovážeti tažný
dobytek z dolní země.

Bension Schnajjer nastěhoval se na začátku
války z Haliče do Hustu, do bytu tamějšího advo

| káta dra Lichtenbergra, kde započal s M. See
freundem, I, Kahanem, M. Kahangm, M. Kleinem,

N. Heinfeldem, B. Friedinanném a několika linými
axenty dodávati armádě všeho druhu zboží, na př.

| rum, seno, Víno, různé požívatiny atd. Dodavatelé
| Jim prodávali své zboží za maximální ceny, ale pře
| kupníci a hlavně Schnajjer vybíral od svých doda
| Valelů nejen osm- | vícepercentové provise, nýbrž
vi tantiémy a na základě falšovaných účtů si dával
„i vícekráte vypláceti obnosy od vojenské poklad
| ny. Famósní advokát dr. Lichtenberger mu při tom
„ pomáhal a s nimi se dělil. Jak veliké byly provise,
| viděti z toho příkladu: Z 1 litru rumu bral od stran

20 ha!. provise a 4 hal. tantiémy. Osm měsíců takto
drancovali nesvědomití dodavatelé, až konečně
přišlo anonymní oznámení, které všechno vyzra

| dilo.
1 Vojenská komise navštívila byt Lichtenberg

rův a postrašila ho, Že se hned přiznal a udal, že v
jeho wertheimce má Schnajjer uloženo více než
100.000 K. V pokladně se našlo jenom 10.000 K a

dvě vkladní káížky, znějící na 14.000a 3200 K. Tak
se zdá, že Lichtenberger chtěl Schnajjera okrásti

| o větší obnos, poněvadž se později našlo na 80.000
VK-V Lichtenbergrově posteli uschováno. Kromě
* toho vypátrala policie, že Schnajjer má uloženo v

jedné vídeňské bance 100.000 K. Všechny tyto pe
' níze »nahospodařile« za osm měsíců. — Celá banda
1-sedi teď za mřížemi marmarošsko-sihotského sou

du. kde před půldruhým rokem dr. Lichtenberger
| ukáza! svou advokátskou čest. Byl obhájcem ve

známém velezrádném procesu a -obranu svých ob
žalovaných klientů vedl tak, že sami maďarští je
ho kolegové ho chtěli oznámiti u komory, poně
vadž nehájil obžalovaných, nýbrž spíše jim přitě
žoval. Připojil se ve všem ke státnímu návladní
mu a žádal co nejpřísněji potrestání »vlastizrádců«.
Lichtenbergra teď budou souditi nejen pro podvod,
nýbrž i pro krádež.

Z Českoslovanské záložny v Praze. Za měsíc kvě
ten bylo od vkladatelů uloženo K 37.262.65, vybráno K
34.431.19. zůstatek vkladů k 31. květnu 1915 činí 1 mil.

064.023 K 36 h. :

Chytré rejdy spekutantů. Berinský »Vorwirts« píše:
Přes tu, že zásoby nejdůležitějších potravim mohou vy

stački. dosáhly přece ceny jich mimořádné výše. Mno
hé potraviny byly v poměrně krátké době zdraženy až
o sto i více procent. Nutným důsledkem toho jsou ny
nější den ode dne stoupající ceny. Podle měsíčních sta
tistických přehledů musí dnes čtyřčlenná rodina sehnati
o 32 proc. větší výdělek Jen na nejnutnější potraviny

„nežli v dobách míru. V Berlíně jsou ceny relativně vyš
ší gežlijsou průměrné ceny říšské. Nejvíce zde padají

ná Váhubáječné ceny masa, které v měsíci květnu byly
ještě zcela mimořádně zvýšeny, takže široké masy lidu
musí se požitku masa zříci. Totéž platí o slanlně, sádle

travin do výše.
Spekutasti v Německu

hromné- zásoby hrachu a Čekali s prodejem, až výstou

však na ně vyzrálo. Přestalo hrách kupovati, spotřeba
nápadně klesla, a spekulanti již nabízejí hrách za 80
až 95 marek, ale ani za ten obnos obecesstvo se po
hrachu neshání, poněvadž v Německu mají dostatek
mouky pšeničné a žitné.

ND
Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci

Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých

při každé přiležitosti svůj vlastní podnik. —>

© Zprávy
místní a z kraje.

Schůze městské rady. Dne 26. května: Uděleno bylo
povolení ke stavbě kolny v pivovarské flošně. —Od
volání p. Jos. Razíma, vlastníka domu č. 385, z vyměření
kanálové taxy, předloží se okresnímu výboru. — Vzaty'



a 25. května. — Přijata byla oferta p. Fr. Boukala na
práci natěračskou do městské elektrárny. — Vzato byla
na vědomí sdělení místního odboru Stříbrného kříže, že
bude obci královéhradecké vydán diplom zakládající
ho člena Stříbrného kříže. — Měst. zastupitelství před
loží se zpráva velitelství c. k. pěš. pluku č. 18 v České
Lípě o udatenství vojínů téhož pluku v boji dne 2, 4.,
7., 9.. 11. května v Haliči a díkůvzdání důstojnictva a
mužstva náhradního praporu pěš. pluku č. 18 v České
Lípě k phukovní slavnosti. — Panu Fr. Prouzovi, hostin
skému v Březhradě, povoleno bylo postavení stolů v le
se Borovince. — Usnesení ze dne 31. května: Návrhy na
udělení nadace Urbánkovy a Teubnerovy předloží 36
měst. zastupitelstvu. — Objednají se kanalisační roury
pro infekční barák, — Vzato bylo na vědomí díkůvzdání
18. pěš. pluku v České Lípě za usnesení měst. zastupi
telstva, dle něhož Jedna z tříd v Hraádci Králové pojme
nována bude třídou 18. pěš, pluku. — Přijata byla 0
ferta na truhlářskou práci pro infekční pavilon Truhlář
ského výrobního družstva, oferta na železné postele p,

AL.Izáka a oferta p. J. Plocka na drátěný plot pra In
fekční pavilon. — Usnesení ze dne 7, června: Vzhledem
k děbisu Zemské správní komise, týkajícího se policej
ních opatřemí ve příčině jakosti a cen potravin, dají se
městské policii příslušné direktivy. — Vzat byl na vě
donil vřkaž hotovostí pokládní ze dne 31. m. m, — Tech

nutnější úpravu léřénu kolem biskupského Boroniáeá.
— Schválen byl návri správy obecné školy dívčí a
udělení nadace Collinovy. — Usneseno, aby obec krá'o
věhradecká připojila se k pamětnímu spisu, podanému

Zemské správní komisi a vládě proti zvýšení zemských
přirážek. — Přijata byla oferta p. J. Nevyhoštěného na
slamníky a polštáře pro imfekční pavilon. — Vzato bylo
m vědomí sdělení c. k. okr. hejimahství, že z Nejvyš
šího rozkazu vyslovuje se městské radě za patriotický
hold. projevení u příležitosti vítězství našeho vojska v

západní Haliči počátkem května docíleného, nejmilosti
vější dík Jeho císařského, královského a Apoštolského

Veličenstva. ' .
Stříbrný kříž. Odbočka Stříbrného kříže v Hradci

Králové vzrostla za krátké doby svého trvání utěšeně
a jmění její. uřčeté pro Podporu vojínů vracejících se
po skončení války, obnáší há 5000 K. Zakladateli staly
se: Biskupství královéhraděcké. obec Hradec Králové a
okresní výbor v Hradci Králové; příznivců složívších po
100 K má odbočka již 12, kromě toho pak 300 řádných
členů. Krásný účel spolku a jeho místní velký význam
získává mu stále nové řady členů a činí jej v městě i na
venkově populárním; obecní úřady, které dosud neměly
příležitosti přihlásití se za členy, zajisté nyní bezod
kladně tak učiní, čímž by si zajistily, že by na jich pří
slušníky mohl býti při rozdflení podpor vzat zvláštní
zřetel.

Domobraaci, dobrý pozor! Dne 21. června rukují pou
ze domnobranci. narození v letech 1887 až 1690a 1892
až 1894. Ostatní domobranci starší, totiž narození v le
tech 1878 až 1886, rukují teprve 15. července.

Proti nepoctivým udavačům. Úřední list c. k. okr.
hejtmanství přináší tyto řádky: »C. k. okr. hejtmanství

upozornilo již jedenkráte na zlozvyk zasílání anonym
ních dopisů a nyní učinily I vojenské úřady totéž prohlá
šení. které v denních listech bylo již publikováno. Pp.
starostové se opětně žádají, aby obecenstvo znovu upa
zornili, že na anonymnídopisy, které přese vše ještě
podnes dosti sem docházejí, nebude brán zřetel a že se
event. i dají k disposici osobám v nich napadeným, aby
pachatele stíhaly.« — Věru výmluvný dokument pro rok
Husův! C. k. úřady jsou nuceny hájit bezpečnost cti
českých lidí proti českým zákeřným udavačům. Nepo
ctívý denunclant svým trikem sl neprospěje, ale hledí
sí aspoňschladiti žáhu na krajanoví. A pak se deklamuje
o všenárodní svépomoci a solidaritě v době kritické;
pak se říká, jak těžké doby obyvatelstvo sbližují atd.

Bylo by lépe místo básnění stopovati hlávní zřídla štva
vých proudů a zákeřných přepadů a postarati se o to.
aby lidé, kteří | nyní mají dosti času na mstívé útoky,
byli odkázáni do příslušných mezí. Divně se starají 0
dobrou pověst českéhojména někteří Čblant- v době. P
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Záložna v Hradci Králové založila na oslavu svého
Z5letého trvání nadaci, jejíž výnos 100 K bude výborem

dne 6. července udělen nejstaršímu zchodlému členu zá

dožny. Žádosti nutno podati do konce června v kance
* Jáři záložny.

I. výkazúpisá na válečnou půjčku u Živnostenské
baaky Illálky jest velice potěšitelný. V době od 22. do
31. května upsáno bylo peněžními ústavy rayonu téže

filiálky 1,406.000 K, soukromými upisovateli pak 209.900
K,takžese včetnědo21. m.'m. vykázanými357.300K
obnáší úhrnný obnos přihlášek do 31. května t. r. ode

„vzdaných 1,973.200 K.
Objasnění. V prvním výkaze upsané 54% rakou

ské válečné půjčky uvedeno, že Záložní úvěrní ústav
upsal na tuto půjčku 12.400 K. Obnos ten však upsala
firma -Spojené závody kožebižské A. 5 J. Nejedlý« u
Záložního úvěrního ústavu.

Divadlo sdružených měst východočeských. Zdařilé
operety Tisíc a jedna noc a Polská krev sehrány sviž
ně. Na Boží tělo vypravena s pietou a vzornou pečli
vostí Maeterlinckova Sestra Beatrix. Dvorana celá na
plněná vděčnými poskichači býfa odměnou za mistrné
výkony umělců. Včera při operetě dosti fádní dostavilo
se obecenstva mnoho. Zato však při činohře i velmi
pečlivě sehrané zejí v hledišti veliké mezery, což právě

návštěvníků | divadla. Na př. při provedení Dykova
Zmoudření Dona Ouljota byla dvorana téměř prázdná.
Klid by mezi hrou neměš býti rušen opozděným, rušným
vstapováním do divadla a hlučným spouštěním | se
dadta.

Datší program divadla sdružených měsí východo
českých v Hradci Králové. V pátek 11. 1. m. vystoupí
pohostinsky režisér a vynikající umělec Městského di
vaďla na Král. Vinohradech Karel Faltys v titulní partii
operetní novinky »Cikánský primaš« od Kálmánna. — V
sobotu 12. t. m. ve prospěch -A. Kaplana veselolra
sKrásná Marseillanka« od P. Bertona. — V neděli 13.
t. m. o 3. hod. odp. podruhé a naposledy operetní novin
ka »Cikánský primaš<. Večer o půl 8. hod. na všestran
né přání po třetí a maposledy oblíbená opereta »Polská
krev« od O. Nedbaka, jejíž obě představení byla do po
sledního místa vyprodána. — V pondělí 14. t. m. ve pro
spěch V. Piskáčka opereta »Jak tenkrát v máji...
V úterý 15. t. m. pohostinská hra populárního umělce a
režiséra Nár. divadla v Praze mistra AL Sedláčka, který
bude hráti svoji nejlepší roi barona Lebourga v efektní
hře »Ve víru« od Bernsteina. — Ve středu 16. t. m. ve

prospěch sboru »Satanova maska<. — Ve čtvrtek, v pá
tek a v sobotu se nehraje a konají se pilné přípravy
pro poslední představení, které uspořádáno bude v ne

děkt 20. t m. odpoledne o půl 4. hodině ve volné přírodě
v lestku »U pavilonu«. Sehrána bude veselohra »U bí
lého koníčka«.

Divadlo ve volné přírodě. Ensemble Divadla výcho
dočeského uspořádá v neděli 20. června o půl 4. hod.
odp. v rozkošném lesíku »U pavilonu« divadlo ve volné
přírodě. V přirozené scenerli, která jakoby pro veselo
hru »U bílého konfčka« stvořena, uspořádáno bude kro
mě určené »scény« hlediště pro 700 sedadel a 1000 míst
k stání. Ceny budou pravklelné divadelní. O občerstve
ni postaráno bude náležitě p. restauratérem z pavilonu.

Družstvo k nákupu strojů pro české živnostníky
komorního obvodu libereckého v řiradci Králové koná
v neděli 20. června o 10. hod. dopol. v zasedací síni
okres. zastupitelstva v Hradci Králové V. řádnou val
nou hromadu. Nedostaví-li se do schůze potřebný počet
členů, koná se dle čl. 24. stanov o hodinu později k vy
řízení téhož pořádku denního druhá valná hromada bez

ohledu na počet přítomných. ,
Nové dary na Rudolfinum. Nejmenovaný kněz za

slal prostřednictvím nejd. biskupské konsistoře jednu
akcii České banky (400 K). SI. místní školní rada v Se
nožatech k oslavě příjezdu J. Exc. nejdp. biskupa dra
Jos. Doubravy k generální visitaci 25 K; nejmenovaný
dobrodinec téže farnosti věnovat 25 K. (Oba dary došly
prostřednictvím vid. farního úřadu.) Dp. c. a k. kurát
St Beneš zaslal 10 K.

Jubilejní městské dívčí lyceum císaře a krále Frau
tiška Joseta I. a Městskávyšší divčí školapro ženská
povolání hospodářská v Hradci Králové uspořádají v
sobotu 19. června v městském divadle Klicperově ve
prospěch sirotků po padlých vojínoch a ve prospěch
podpůrného fondu Heydukův večer. Začátek o půl 8.
hod. večerní. Ceny míst: Lože 8 K, křeslo a tribuna K
1.80, I. místo K 1.50, II. místo K 1.20, galerie I. řada 80
h, II. řada 60 h, k stání: parket 60 h, parter 50 h, stu
demiský, vojenský“a dělnický Mistek:parket 40 h, parter
30 h, galerie 20 h. Předprodej lístků obstará z lask. o
choty knihkupectví p. B. Melichara v Hradci Králové.

Pěv. hud. a klavíraí škola Ford. Kmepra v Hradci
Králové pořádá v sobotu 19. t. m. o 3. hol. odp. žákov
skou produkci a v neděli 20. t. m. v 10 hod. dop. hu

n matinée ve dvoraně »Adalbertina«tamtéž. Vstupvolný.
Praktickou národohospodářskou svépomoc realisuje

1 v nynější kritické době velice zdárně královéhradecká
c. k. privilegovaná továrna na lepenku a chemické vý
robky z dehtu a olejů. Továrnu, která nesla dříve firmu
K. Němeček,zakoupilinyní p. R. J. Karela závod roz
šířil Přejato také dobře zapracované dělnictvo bývalé
firmy, takže možno posloužiti výrobky nejlepšího dru
hu, saračené jakosti, za takové ceny, jaké se požadují
v nejlepších závodech konkurenčních. V továrně vyrů
bějí se hlavně nejlepší ohnivzdorné asfaltové lopenky
první jakosti, závod dále provádí odborné krytby le
penkové, dřevocementové všeho druhu s aejvětší zára

kou. PamKarel zařídil téžvzorné destilace bemsolu, kar
: “ . 

zastupuje rafinerji benzinu, olejů a nafty, takže i v. této
příčině může konsumenty co nejlépe obsloužiti V po
sledním čase bylo svěřeno majiteli závodu několik ve
Jikých dodávek vojenských, což ho zajisté velice dobře
odporučuje, prolože takové objednávky se nečiní u firem
mál. renomovaných, ale po důkladné úvaze u továrníků
zkušených. Odporučujeme podnik ten české veřejnosti
co nejlépe.

Komltéi polských vystěhovalců v Hradci Králové
zaslal nám tento projev:
žího těla konal se květinový den veprospěch haličských
vystěhovalců. Komitétu polskému přispěly s opravdo
vou obětavostí dámy hradecké dodáním velkého množ
ství květiňĎa obstaráním prodeje jejich. | Obecenstvo
zdejší kupováním květin ukázalo, že chápe naše neštěstí
a svůj soucit projevio také četnými dárky. Proto také
příjem byl poměrně velký. Vybralo se 406.30 K. Komitét
vystěhovalců polských veřejně děkuje všem, kteří se
přičinili o skvětý zdar dne, hlavně vedoucím damám a
spanilomyslným dívkám hradeckým a pronáší srdečné
staropolské: »Bog zaplač!«

Nechápavost. V našem listě byla poznámka o »po
litice pokrokové, tak smutně proslulé svým hospodaře
ním v Záložním úvěrním ústavě«. »Ratibor« silně pro

členů správné rady, aby byla pokroková drobná reserva
lépe kryta. Nato odpovídáme, že správní radu jsme již
dávno ocenili dle zásluhy a to rázněji než listy jiné.
Teď však »Ratibor« na očistu své strany zajisté doká
že, že Záložní úvěrní ústav nepůjčoval pokrokářům »na
ksift« s překvapující ochotou obrovské obnosy, že ani je
dinému silně pasivnímu pokrokovému podniku tiskové
mu nepřispěl velikou půjčkoy, že protekce pokrokářská
pranic neznamenala při :obsazování úřednických míst
atd. To přece každý ví, že nehospodařil: jenom nedbali
kývalové, kteří sbírajíce tantiémy, přisvědčovali slepě
k návrhům lidi vychytralých a zištných. Ale nač dlouhé
řeči! Trestní řízení jest již zavedeno a objasní velmi
určitě, zdali jsme měli pravdu. A jestliže hledí »Ratibor«
průzračnou kličkou otříti se o naše referáty o Drozdově
zájožně, odpovídáme, že můžeme zcela vážně všecka
svá slova o tom hospodaření opakovati až na to, že
jsme Drozdovi přičítalh větší vimu, než jakou měl. Pra
vůme znovu, že tam kradl husita Ort, ale Drozd zemřel
po odpykání trestu jako žebrák. Drozd také nehospoda
řil sám.

Ústav pro zvelebování živnosti při Městském prů
myslovém museu v Hradci Králové uspořádá dne 26.
června (v sobotu večer) přednášku p. řed. Bakule z
pražského ústavu Jedličkova o odborném výcviku vo
jenských invalidů. Přednáška provázena bude skiopti
konickými obrazy a její čistý výtěžek bude věnován
Jedličkovu ústavu pro výchovu mrzáků. BRžší oznáme
no bude co nejdříve.

Vracejte nespotřebované chlebové lístky! Poslední
nařízení c. k. místodržitelství ze dne Z7. května ukládá
opětně majitelům chlebových lístků zcela neb z části
nespotřebovaných, aby je ihned po uplynutí každého
týdne odvedli obci. Ustanovení toto jest velmi důle
žité z toho důvodu, ježto dle množství těchto vrácených
Mstků určí politický úřad okresní celkový obnos pří
davku, který se v té které obci pro nejbližší týden: po
třebným osobám poskytnonti může opětně ve způsobě
chlebového listku. Ti, kteří povinnost tuto neplní, samí
pomáhají zmenšovati množství mouky, jež politický ú
řad každý týden pro město určuje a jest tudiž ve vlast
ním zájmu obyvatelstva samého, aby o to pečovali, aby
zcela neb z části nespotřebované chlebové lístky byly
včas vráceny.

Utopiise v úterýjeden dělostřelecpři koupáníza
»Mlýnkem«.

Seznamcenuna týdenzím trku vHradci Králové
dne 5. června. 1 hb: vškve 30—38 K, hrachu 100—120 K,
čočky 120—140 K, jahel 110—120 K, krup 80—120 K,
brambor 9.60—10 K, máku 80—90 K, 1 a: otrub žitných

i pšeničných 32 K, 1 kg: másla 480—6 K, vepř. sádia
5.20 K, tvarohu 68—80 h, 1 vejce 13—14 h. — Přive
zeno bylo: Brambor 55 hi drobné zelenny 300 kop,
salátu 500 kop, mrkve 10 pytlů, 419 kusů podsvinčat a
7 kůzlat.

Pro nešťastné pohořelé v Plcáu zaslali příspěvky a
milodary: Vid. farní úřad v Rovní u Pardubic K 34.34,
vld. farní úřad v Libčanech 38 K, vld. farní úřad v Mo
ravanech K 23.90, vid. farní úřad v Rosicích n. L. 10
K, vld. farní úřad na Chvojně sbírku z Cihrvojnaa Chvo
jence K 15.80, dp. Ot. Vosáhlo, katecheta měšť. škol v
Pardubicích 3 K, dp. Ant. V. Adam, c. k. gymn. prof, v
Pardubicích 5 K, vldp. Fr. Klíma, farř v Ottenthalu v
Dol. Rakousích prostřednictvím »Obnovy« 10 K. Všem

těmto šlechetným dárcům, jakož i veledůst. farním úřa
dům nejsrdečnější »Zaptať Pán Bůhl« O další dobrotivé
příspěvky a pořádání kostelních sbírek ve prospěch
zbožných občanů pichovských, nyní tak nesmírně ne
šťastných, snažně prosí a spolu s obecním úřadem v
Plchu vděčně kvitovati bude farní úřad ve Starých Ždá
nicích u Pardobic.

Třebechovice. Letošní oslava Božího těla konala
Se u nás obvyklým způsobem, ačkoli vliv válečtrých u
dálostí v mnohém velice byl pociťován. Spanilomysiné
slečně Mařence Syrůčkové sluší vzdát povinný dík,
že se ujala poměrně opuštěného třetího oltáře a mnohé

1 letos slavnost ignorovala, jestdo jisté míry její
tostt; ale jistě molrle nařídit, aby náměstfv př
slavnosti (jak se dříve vědy dělalo) bylo hasiči skrope
no. Takto veliká masa účasiníků slavoosti musela zby
tečaš dýchati svířený prach, neboť tolikneděl slunce

me jako poplatníci přispívat na hasičskou položku v
obecním rozpočtu. Tim nežádáme žádných milostí, ale.
reklamujeme svoje právo. Doufáme, že v příštím roce

alespoň v zájmu zdravotnictví dojde k příslušnému o
patření. — Není smrad druhého města v Čechách, kde.
by.takové poměry panovaly o týdenním trhu jako v
městě našem. Překupníci, když nekoupí dle zvláštního
systému již na cestě do trhu, při nejmenším kupují sou-
časně s ostatním obecenstvem na trhu. Jeden předstihu-
je druhého a.drahota tím se stupňuje. Každý trh ve čtvr
tek s matematickou přesností a vytrvalostí jest na ná
městí připevňována oznámka, že překupníci až za půl
hodiny (!) po započetí trhu mají právo nakupovati. Ale
slovům těm jest potřebí dodati důrazu od zdejší policie.
— Zdálo by se, že vše podléhá válečným dojmům, ale
hlučné atrakce s vřeštivou hudbou »Na tvrzi« činí tomu
divný protějšek, V neděli odpoledne byt takový nával,
že mnohým dětem a výrostkům nedostalo se vůbec pří
ležitosti utratiti peníze. Pravdou také je, že ještě nikdy
se tolik neprodalo bonbonů, čokolády a pod. věcí jako
nyní. — Tak zv. chudé děti; mohly by valnou měrou (při
dobré vůli) rozmnožiti členstvo Krejcarového spolkl pro
podporu chudých dětí. — O návštěvě chrámu žalno mlu
viti. Jinde obrod,'u nás se stupně k stupná, protože jisté
živly pracují nenápadně, ale vytrvale a houževnatě proti
korservativním zásadám.

Nádherný koste) v Loučkách u Železného ©Brodu
vyhořel mimilou neděli. Ačko byl hájen s nasazením
všech sil, dravý požár jej zničil téměř se všemi skvost
nými památkami. Obec jest chudá, vyčerpaná stavbami
jinými. Proto šlechetní dobrodinci se prost, aby přispěli
na stavbu kostela nového.

Nová ozdoba velechrámu kutnohorského. Pan JUDr.
Ant. Schneider-Svoboda, c. k. státní zástupce a vrchní
rada soudní v Hoře Kutné, dne 26. února 1914 tamtéž ze
mřelý, odkázal dle 38. odstavce posledního pořízení na
velechrám sv. Panny Barbory obnos 4000 K následu
jicím způsobem: »Monsig. arciděkan Kare) Vorlíček v
Hoře Kutné 4000 K ke zřízení daššího okna s figurální:
malbou v ochozu velechrámu sv. Panny Barbory v Ho
ře Kutné a budiž motivem této malby, pokuď možno, sv.
rodina s přiměřeným věnováním.« Zmíněné okno umístě
no v III. kapli sv. Františka Xav. na jižní straně našeho
velechrámu. když již ochoz kaplí v presbyteriu figurál
ními okny (8) jest opatřen. Skizu a karton vypracoval
Fr. Urban na Král. Vinohradech. opíraje se o motiv sv.
rodiny v posledním pořízení označený. »V zahradě, ob

dachýnem z růžových festonů, majík na klíně Ježíška,
který pohrává si s beránkem k Němu se tulicím — na
druhé straně sv. Jan Křtitel jako hoch s láskou k tomu
přihlíží. V pozadí sv. Josef, opřen o kmen břízy, dumavě
a vážně pozoruje dojemnou scénu, maje předtuchu bu
doucího .... Kolem sbor andělů klečících a stojících do
provázející tichou hudbou a zpěvem klidný výjev. V
ornamentu hořejší části okna užit nad středem symbol
kříže.< — Célek držen co možná barevně, by se hodif
ke dvěma již hotovým oknům a vzhledem k tomu, že
okno jest na straně jižní. Sklomalbu provádí firma Kryš
plnova v Praze a bude co nejdříve dodána.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné škely
a c. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek v Chrudimi.

Různé zprávy.
Hervé proti klamání francouzské veřejmosti.

Ve článku nadepsaném »Právo na pravdu« vystu
puje Hervé v >Guerre sociale« proti způsobu, ja
kým francouzská veřejnost je zpravována o udá
lostech, a lituje, že censura propouští pouze zprávy
příznivé trojdohodě 'a nepříznivé centrálním vel
mocem, zvláště však, že je zakázáno otiskovat ú
řední zprávy rakouského, německého a tureckého.
genérálního štábu. Kdyby toho nebylo, nebyla by
zpráva o pádu Přemyšlu vyvolala takové překva
pení a tak velké ohromení. Může pouze krčit ra
meny, vidí-li, jak francouzská agentura uveřejňuje. 
fantastické zprávy o něm. listinách ztrát, zatím co
francouzské ztráty od počátku války systematicky
se tají. Velmi chybují také francouzské úřednízprá
vy. Není dne, aby neoznamovaly těžkých porážek
Němců, zajetí německých vojáků, dobytí nepřátel
ských zákopů, domů a mlýnů, ale zřídka kdy do
znají se ke ztrátám francouzským. Veřejnost po-
malu poznává, že francouzské ztráty musí býti
velmi těžké a že Francouzi stojí celkem na témže
místě jako v listopadu. Tím se dosáhne, že nikdo
už úředním zprávám nevěří a že důvěra u fran
couzského národa vymírá. — Tak tedy vyhlíží
volnomyšlenkářské: S pravdou ven! S celou ku
pou lží se vstoupilo do boje proti církvi; nyní se
pak domnívají vládci Francie, že se dobude vítěz-
ství nikoli statečností, ale novou prolhaností.

Veliká říznost Italských zedmářů. Ministerská.
rada italská usnesla se rozpustiti všecky odboro-.
vé (!) organisace dělnické, které se účastnily agt
tace proti válce.

Jak působí válka vnáboženském ohledu, podá
-vá pěknýpříkladněmeckýčasopis >Deralte Olau
be« vročníku letošnímčís. 18. Jakznámo,posílají



svobodomyšlní :protestanté spousty různé nevě
recké četby do zákopů.Berlínský liberální pastor
Oraue napsal také takový nevěrecký, křesťanství
zlehčující článek a dostalo se mu od důstojníka ze
zákopů následujícího zahanbujícího poděkování:
»Milý pane pastore Graue! Právě čtu zde v Argon
„ském lese Váš nevěrecký článek (míněn jest člá
nek zlehčující křesťanství). Prosím, pojďte sem do
zákopů, trpte s námi, bojujte s námi po celé týdny
-a měsíce; nechte se zasypati deštěm střel a dělejte
„s námi útoky na bodák. Potom poděkujte Bohu,
že k němu vede cesta skrz Ježíše Krista a tím k
pokoji a klidu duše; a tato cesta jmenuje se po
kání,. odpuštění hříchů a život věčný. V bibli se
tomu říká obrácení hříšníka. Kdybychom zde a na
východní frontě neměli takých lidí na sta a tisíce
od důstojníků až k prostému vojínu, kteří navrá
tivše se ke Kristu, každého rána v slovu jeho no
vou čerpají sílu a tím vzorem se stávají cetým set
ninám a sborům, lidí, jimž smrt neznamená nic ví
ce nežli přechod k životu věčnému, pak by to s
námi špatně stálo. Srdce mi krvácí nad tím, co
rozséváte. Hezky se to sice čte, ale v děsných bo
jích života Vaše theologie úplně selhává. Kéž Bůh
nám udělí srdce moudré a opravdu pro něho ote
vřené! Znamená se Vám ne více mladý důstojník
von Hippel.« — Slova mladého důstojníka jsou vy
-svědčením bankrotu svobodomyslného protestan
tismu.

Katolickýústnv -ke vzdělání učitelů v Bubenči,
Zkoušky přijímací budou se konati jako obyčejně před
prázdninami i po nách. Před prázdninami v budově ka
tol. paedagogia v Bubenči, po prázdninách u sv. Ivana
u Berouna. Předem nutno jest zaslati dokumenty dle
prospektu a kdo by potřeboval dispensi věku (nejvýše

.6 měsíců), nechť zažádá sám na c. k. školní radu nebo
„oznámí to ředitelství aspoň týden před přijímacími
zkouškami, jež budou mezi 5. a 15. červencem. Přesné
„datum bude oznámeno v t L — Ředitelství.

K platům soc. demokratického úředmlctva. | sama
„Soc. demokracie uznává stále zřetelněji, že zásadu rov
nosti nelze provésti zvláště v odměnách za různou prá

.ci; ve všech podnicích soc. demokratických jest place
mo jinak úřednictvo než dělnictvo. Větší plat i při men
ší práci dostává představený než maoho pracující pod
Hzený. Zkrátka jako v podnicích jiných tříd a politic
kých stran. Nyní moravský tisk uveřejnil návrh soc.
dem. smlouvy mezi posl Vaňkem a představenstvem
Všeobecné dělnické nemocenské pokladny v Brně. Za
správu pokladny tnavrhlo soc. dem. předsednictvo Vaň
kovi roční plat 5500 K, který se bude zvyšovati po U
plynutí každých pěti let o 15 procent. Mimo to náleží
Vaňkovi vedlejší požitky: příspěvky nemocenského po
jištění, úhrada daně z příjmu, cestovné, drahotní a funk
ční přídavek, odbytné v případu úmrtí. Každoročně se
povoluje Vaňkovi nejméně jednoměsíční dovolená k
vůli zotavení. Bude-li znovu zvolen za poslance, po
skytne se mu dovolená po dobu zasedání zákonodárné
ho sboru. Za dobu, kdy Vaněk z té příčiny službu svou
konati nebude, obdrží poloviční gáži. Jestliže by Vaň

„kovl v době válečné nebylo z jakýchkoli příčin možno
vykonávatí službu, jest pokladna povinna vypláceti mu
plat s vedlejšími požitky po dobu jednoho roku. V pří
padu onemocnění má nárok na plné slažné s vedlejšími
požitky po dobu jednoho roku. Smlouva ta platí od 1.
prosince 1914 a může býti Vaňkem rozvázána výpově
„dí šestiměsíční. V případě úředního rozpuštění pokladny
vyplati tato Vaňkovi odbytmé ve výši služného a ve

.dlejších požitků za dobu dvou roků. © Smlouva ta má
platnost a právní závazndít pro všecka příští předsta
venstva, která vyjdou z jakýchkoli voleb anebo změny
stanov, jakož i pro každého statutárního a zákonného

. jejich nástupce. — To jsou hlavní body návrhu smlouvy.
Patrno tedy, že soc. demokraté dovedou nyní ctíti

„dostatečně i práci duševní. Vždyť se postarali aby se
jéjich úředníkovi dobře dařilo za. jakýchkoli | okolností
pokladny. Jestliže jest taková péče o muže sice velice
horlivého, ale nestudovaného, tím méně se tedy mohou
lidové strany děviti, Že občané akademičtí (na př. kněží)
zaslouží si aspoň polovici takového platu. Kdyby jen
třetina kanovníků v diecésit budějovické, královéhradec

ké a Ntoměřické měla o svou existenci postaráno jako
pan Vaněk, pak by se mohlo s větším právem mtluvlti o
dobrých poměrech těchto hodnostářů. Žádá-N tedy kněz,
učitel, samosprávný úředník atd. slušnou úpravu platů,
Jistě se mu nebudou diviti ami dělníci.

„Všelicos. Židům definitivně zakázán byb pobyt v
celém pevnostním obvodu ruského Kovna. Úhbraný po
čet Židů z gubernie Kovna a Kuronska dosahuje 147.000.

. Ježto se vyobcování stalo ve 24 hodinách, ztratilo se
(na sta dětí. — Zemská správní komise král Českého u
snesla se vypláceti mimořádné učitelské přídavky ve
druhém pololetí 1915 v dosavadní výši. — V Německu
maji přebytek mouky, který | po žních bude činiti 6 mil.

:965.929 metr. centů. Následkem toho jsou v Německu
. Ceny mouky a chleba 0:20 procent levnější než u nás.
Prý je tamtolik pšenice,že můžebýtiopět započato
s meobmezenou výrobou čistého pšeničného pečiva. —

"7000 Vlachů, kteří byji již dříve konsuly svými vyzván
knávratu doItale, odepřelotak učiniti. —Někteřímé

. mistřiangličtí žádají, abydělnictvo zaměstnané vžele
:zármách'a při výrobě střeliva dám bylo pod válečné
:právo. Vůdcové dělnictva však prohlásil, že by prove
>dení tohoto plážm rozpoutale pekelnou bouři. — Město
Piseňzřizujeobčanskoustráža«dobu války.Tato

: stráž bude konat policejní dlnšbu bezpečnostní na ulici
-ve me.—Za lepší: krávuplatí žezyní af 2000K, sa:

Spatnější 1400—1500 K. Párek selátek stoji 100—190 K.
— Podle stavu v květnu jest umístěno zajatých Rusů:
V Liberci 41.000, v Mostě 39.500, v Josefově 29.300, v

*Milovicích 23.000, v Terezíně 19.500, v Chebu 16.000, v
Plané 14.000, v Jablonném 3500. — V Přemyšlu osvobo
zeno bylo 12—16.000uherských domobraneckých dělní
ků, kteří pro Rusy pracovali tu na opevněních. — U
herská vláda hodlá provésti obliní monopol; k podob
nému kroku chystá se prý i vláda rakouská. — V NĚ
mecku vážně pomýšlí se na zavedení chovu hedvábníka
a právem uznává se tam, že v odboru tomto nalézti by
mohli vhodné zaměstnání četní vojíni-imvalidé.

O
KONEJTE VŠUDE SBÍRKY

pro osleplé a raněné vojíny, invalidy, sirotky a Deza
městnané katolické dělnictvo. | Příspěvky zasílejte na

Zemský svaz katol. Orla v Hradci Králové.— —
Madrosloví prostonárodal.

l.

Tážeš-i se s velkou zvědavosti,

co jsou malicherné zbytečnosti,
příklady ti dajt vysvětlení,
co se jako naivnosti cení.
Bát se, aby nezvlhly nám galoše.
pozdravovat v poli hastroše.
Sčítat, kolik listů šumí v zahradě,
kolik vousů mívá koza na bradě.
Předbíhat se chtivě s rychlovlakem,
natírat si dřevák lesklým lakem.
Pátrat, zda kdys krokodýla zuby boli,
jaké mají Eskymáci střední školy.
Odporoučet vlku mléko k obědu,
dávat v zimě koženky též medvědu.
Nebožtika složit v hrob jen suchý, zdravý,
ptát se, zač na Martu jedno kilo kávy.
Učit kůzle ma foukací harmoniku, ,
hledat v trhu hokynářku bez jazyku.
Do hedbáví strojit zedníka a kováře,
dávat krávě na noc atlasové polštáře.
Emajlovat umělecky lopatu,
zlatem obrubovat režnou záplatu. *
Čekat, až rak začne stříhat kanafas,
neb až kohout hřebínkem svým sčísne vlzs.
Dávat vyžehlený ubrus ke korytu,
opěrný kůl stavět ke konopí, k žitu.
Zpytovati, kolik schodů vede nz dno vulkánu,
vypočítat, kolik centů sní se v městě šafránu.
Vyučovat cvrčka v e-mol škále v létě,
blídače též nutit k vyšší etiketě.
Basou doprovázet ptačí zpěvy, vzlyky,
břitvou holit kožich, staré rukávnáky.
Na slepičí chorou hlavu dávat
chladné, mokré obkladky,
nebo pod housery podstrkávat
pštrosí vejce jako podkladky.
Komára bnát pro štípnutí k soudu,
hromosvodem opatřit psí boudu —
také věci páše svět jen převrácený:
pro moudrého vše to nemá ceny.

*

Ta otázka se také často namane,
kdy všeobecná moudrost v lidstvu nastane.
Dvojí porci chytrosti každý člověk bude bráti,
až se začnou Rusové na Poláky usmívati.
Až se v lednu začne sekat pšenice,
až se najde osmiletá jepice.
Jestliže smrky všecky Nišejníky střesou,
kohouti-li kraslice nám umělecké snesou,
supové-li začnou zobat trávu,
každý bude míti vtipnou hlavu.
Až kluziště ledné otevře se v máji,
až se vdovy půlstoleté všecky vdají,
až nezkyše zelí v bečkách naložené,
bude celé lidstvo šmahem umoudřené.
AŽ princezma oblíb! si sestárlého kominfka,
až ministr portugalský přijme místo kostelníka,
až poslanci vrátí všecky diety,
až hasiči přestanou mít výlety,
až se začnenosit vestanakabátě,
až ma ruce mastrčí si hoši gatě:
potom bude jistě v každé hlavě zlatě.
Ažzednářivzkřiknou:AťžijenášŘím!—
potom všeobecnou moudrost uvidím.

Gbjednáme Ďám
všeckypotřebné knihy a časopisy. Není třeba
objednávati jinde, obsloužíme Vás též vzorně.

Družstevní In a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Literatura.
Thoosalická společnost a její učení

Číhák. Nakladatel V. Kotrba. Stran 125.
K 1.50. — Moderní theosofické názory

teligence.
o theosofické společnosti, jejích publikacích
kách I akukách, avšák málokdo měl

vědomití si jeho postavení ve světě vědeckém a nábo
ženském. Tomuto neďostatku odpomáhá a obecnému

přání naší inteligencei čtenářstva vychází vstříc právě
vydaná kniha dra Číháka, první a dosud jedlná toho
druhu v české literatuře. V knize této najde čtenář ne
stranné poučení o všech otázkách theosofických, o vzal
ku tohoto duchovního proudu I o jeho přednéch průkop
nících, sezná všechny základní idee theosofické a jejich
vědecko-náboženský podklad. Ježto sloh též jest jasný,

mluva jadrná a bezvadná, úprava tisková velmi pěkná,
nepochybujeme, že tuto »velmi pěknou práct Číhákovu
o theosofli« — jak ji stručně charakterisova! prelát dr.
Tumpach v ČKD., LVI. str. 112 — každý, kdož se za
jimá o theosofli a duchovní studium vůbec, co nejdříve
si opatří a se zájmem pročte. — »Nár. L.« napsaly dne
23. května o knize: Spisovatel sebral a katolickému
čtenářstvu k informaci předkládá význačné nauky i ba
dání theosofická, ©doznává stoupající šíření se tohoto

hnutí, v němž spatřuje pro katolickou církev velké ne
bezpeč! a za účelem obrany její upozorňuje na rozpory
s touto tajnou vědou. Dotýká se též stejných nauk ná
rodů dávnověkých a obšírně popisuje celou organisaci
Theosofické společnosti světové i jejího českého odboru.

Nákladem V. Kotrby v Praze: Exercicie čili duchov
ní cvičení dle sv. Ignáce z Loyoly a dle Manresy Fr. A.
Schmida T. J. k potřebě všech věřících upravil dr. Ant.
Ondroušek. Druhé opravené a doplněné vydání. Cena
4 K. -- Pierre L'Ermite: Podnik. Sociální román. II. dfi.
Z francouzského přeložil Boh. Kyselý. Cena 2 K. Zábav
večerních sv. 2.—3., roč. 36. — Trnová koruna. Napsal
Václav Beneš Třebízský. Vyšlo v Ludmile jako seš. 1.

ně 1000 stran, předplácí se ročně na vydání nevázané
K 2.50. — Rajská zahrádka, časopis pro školní mládež.
Roč. A4., čís. 9. Řídí V. Špaček. Předplatné na 10 čísel
ročně K 160. .

Z nakladatelství Benediktinské kuihtiskárny v Brmě:
Hlídka. Vědecká revue. Řídí dr. P. Vychodil. Čís. 7.
Roční předplatné 10 K. — Škola Bož. Srdce Páně. Ča
sopis pro katolíky. Pořádá P. P. Hlobil. Roč. 49., čís. 6.
Roč, předplatné K 3.20. — Květy Marlanské, Pořádá P.
K. Lux. Roč. 32., čís. 6. Roční předplatné zá 12 čísel
ročně K 1.60. — Anděl strážný. Časopis pro školní mlá
dež. Pořádá J. Dvořáček. Roč. 344 číslo 10. Za roč, 10
čísel předpi K 1.60. —Náš Domov. Nejlacinější obráz
kový měsíčník. Pořádá J. Vévoda. Roč. 24., čís. 6. Roč.
předplatné 4 K. — Života chmury %jasy. Napsal J. Čer
nin-Brázda. Cena K 1.50.

Nákladem R. Prombergra v Olomouci: Houbová“
kuchyně. Sepsal dr. J. Macků. Jest to 100 vyzkouše
ných receptů pro skromnou i lepší domácnost. Cena 60.
bal. — Kazatel Homiletický čtvrtletník. Řídí F. Jirásko,
Roč. 22., čís. 3. Roční předplatné 7 K.

Knelppovy bylíny léčlvé s názvy lidovými, s udá
ním, kde rostou,- kdy kvetou a proti kterým chorobám
se doporučují, jakož i jiné osvědčené léky domácí. Cena
K 1.30. Nákladem G. Francla v Praze. :

Kazatelna, Pořádá F. Vaněk. Roč. 14., čís. 7. Roční
předplatné K 6.60. Nákladem E. Šprongla v Pelhřimově.

Růže Lardská. Marianský měsíčník. Roč. 7., čís. 5.
a 6. Roční předplatné K 1.60. Pořádá a vydává L. Ko
lísek, farář v Blansku.

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„Přjení na venou6 kláštera B. S. P. Krapka(n Teplic).

Prodam louku
na Slez. Předměstí

32 korce. —
Bližší sdělí Václav Pavel na Slez. Předměstí.

Zal. 1850, Zal. 1850. 

Karel Zavadli,
nást.

Antonin Zavadil,
nejstarš umělecký

závod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu a al.

Poeku provedení veškerých“
nádob kostelních,



Českoslovanská
záložna v Praze-il.,

Spálená ulice, čislo 46.n.
ana

Doporučuje se všem našincům co jediný

Nejlevnější a nejbezpečnější „

pojištění pro případ úmrtí
mg- a věna dítkám -Wa

poskytuje Jubilejní, všájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Oharitasí“ v HradciKrál.,
jenž, založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil na
podporách již na 100.000 korum, získav 784
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže 1 ženy od 24 do4
let, Příspěrok správní každoroční obnáší 2 K,
záplené jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K,
doAO let 4 K. do 45 let 10 K. Každý člen se
zavazuje, še splatí při úmrtí spolnělona 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, jen“
poskytuje též :

Wp“věno "Uš
nodospělýmv demjejichsňatku.případnév úsn
dospělosti jejich, ameb tahó při úmrtí těch,
kteří je do odboru věpného 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. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
55. rok věku svého. Zápisné 6 E 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 „Charitas“ v Hradů Králové,

Dr. František Reyl, Václav Jenšovský,
předseda. jednatel.

ATEVIÁ| PA
„ kákostelníWe

okna "věnce
vuje a dodává

Er. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

v Přebochovicích u Hradce
Králové.

Cenmky arospočty napožádání |

Lepší malá pomoc včas, než velká nemoc potom.

Proto opatřte si bezodkladně
dieteticko ochranný přípravek

proti choleře a úplavici

FARAŘE „VADE
L.V.HORY MECUM“

Zákonem chráněno.

Obdrželi Ise po: 3, č, 9,13 K, (vedle porta) v drogeriích
neb v laboratoři »Vade mecum« v Dašících, Uechy.
Nepostrádatelný rodině, jednotlivci a vojínoví vpoli

| Paramenta. í M

más V, Neškuda sm ||
iprotokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

doporučajeP. T.veledůstojn.duchovenstvu|
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového nášin“.
Cenníky, vzorkyI roucha hotová na ukázku JÍ

se na požádání franko zašlou.

.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dopo
reěiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice,kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před

mětyopraruje v původníintenci av ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje.Hotové

předmáty neb výkresy zasílá nauázku franko bez závaznosti koupě“
Vše se posílá posvěcené. Práce ruční.

Sklad veškerých o s klenotů, jako: řetězů,
madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. 1 Notářské
protemy, tabatěrky, jídelní náčiní ze stříbra pravého

i čínského všdy na skladě.

Steré vlate, siříbro a drahokamy kupuje ze nejvyšší comy

JAN STANĚK,
půsíř a oiseleur

Praha-L.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.
Přosšný smalec c. k. zeměkého brariního soudu.

Zal-ženo r. 1820).

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá deaítiletí vy

hlášený žsludeční likér pod náz em

Aměrs de kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný
nabízí

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

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frame.

ramu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Peýšc]

v

vbezvodněúpravěaja

ElanETeký

Varhaník
u věku 31 let, svobodný, absolvent varhanického

kursu v Brně,

hledá příhodné místo
buď ve velké vsi anebo v menším městě.

Nabídky do administrace t. I.

chle zhotoví uměl.Vazbukn 55:
Richarda Šimáčka

v Hradci Králové. Pospíšilova tř. č. 131.

OOO00000000
Jan Horák,

soykenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční saleony kollehcl
nejnovějších drubů 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 třiceti etého 'působení.

U'iňte, prosím, uwalou objednárku na
zkoušku.

Velojemné látky ma taláry.
Též na splátky bez zvýšení.cen!

OOO0000G000000000

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry

OOOOOOOOOOOOO

Ma38 výstavách vyznamenaná I. cenami.
BIBEE Založenaroku 1007. BOBE

| m
, L

ÁL.
bo

benzol, kerbolinaum,

vHradci Králové.



Průběh války.
Bojiště' východní.Uplynulýtýdenbyl

zase řadou úspěchů pro Rakousko a čmecko,
evším v Haliči, kde spojenci odnímají Ru

'sům kus po kuse haličské půdy. — Rakouské
vojsko vypudilo Rusy úplně z celé Bukoviny,
znovu vírhlo do ruské Bessarabiea obsadilo
tam četné obce. V jihovýchodní Haliči zmocnilo
se naše vojsko opětně Zálesčiků na levém břehu
Dněstru, čímž získán zase nový přechod. Z kra
jiny zaloščické vede frónte směrem sovero-zá
Dadním. Na této frontě rakouské vojsko dobylo
města Sianislavova a městeček Tlumače aTys
maniee. Severo-západně od Stanislavova podél
"Dněstru mezi Žaravnem a Žydačovem rozzuřil
se boj, do něhož Rusové ode Lvova poslali no
vé síly; byli však poražení a Žuravno a dále
na západ Mlyniskojsou opět v moci naší. —
Na frontě mezi Přemyšlem a Sieniavou, kde
naše vojsko si poněkud oddechlo, podnikli spo

- jenci velký útok. Rusové marně se bránili a
museli se dáti na ústup od Moščišky ke Lvovu
a pozbyli všech svých postavení až k Sieniavě.
Za těchto bojů zajato na 16.000 Rusů. V Polsku

nikl Hindenburg útok na ruské postavení u
aršavy a u Přasnýše; oba útoky seadařily.

-nejména na Ravce, kde se Němci usadili pevně
4 blavní ruské posici. — Na Litvě u Šavle po
Aročil německý útok a zároveň proti povností

Kovrnu— Úřednízpráva. dne 16černa u
hlasuje, že zbytky poražených rusnžŮ

jsouce *ostře prondaledovány,ustupuj Ps Cerkov—Lubačov a Javorov (ve směru y Ja

vorov—RavaRuská). tha Ivovskéetinicedobyla. armádaBóbm-fEnioliibe:raké
osléfro „szahnala mepěltelezpět pi 
vou Višňu a Rudki Boje jsou velmí prudké,
půsbvadž Rusové cesty na Lvov zatarasili sil

ný epevněními, z nichž je nutno Rusy vyhánět; měkde však, jako u Javorova, nepopřáno

„ Basům ani času, aby se vpropragovaných ©ipevněních usadili. — Od L do 15. padlo
do naších rukou 108 důstojníků, 122.300 mutů,
58 děla, 187 strojních půšek a 75 muničních
vozů.

% '* Na bejištá italském nejvíce pozornosti
| se věnuje italskému úsilí o přechody řeky.Soče.

“ V bojích u Plavy Óhe 12.června -ztratili Italové
. 1000mrtvých a velmi četně raněných a nemohli
- na sočské frontě nikde proniknouti. — Italští
zemští ci za jišní Tyroly dostavili se k
místodržitelí a jménem svých voličů a převážné
většiny obyvatelstva italského T rolska projevili
obětavou věrnost J. V. olsaři. Poslanci zdůraz
nili, jak velmi litají nerozvážného věrolomného
postupu italské vlády. — C. a k. vláda zaslala
cizím vládám notu, v níž dokazuje, že italská
vláda vyhlášením blokády nad východním
břežím Jaderského moře porušila mezinárodní

„smlouvy a proto še blokádu třeba povafovati za
neplatnou.

U Dardanel na poloostrově Galipolském
trvají boje. Vojsko anglofrancouzské, podporo

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA

NEK 3

vané loďstvem, časem zaútočí, ale Turci ho Křádně přivítají. Za těchto bojů minulý týden
měli Angličané a Francouzové na 15.000 mužů
ztrát. — Mezi padlými jest také velitel franoouz.
loďstva general Oaneval.

Na moří. Rakouské loďstvo vyznamenalo
se nanovo. Rakouský podmořský člun západně
od albánské Medvy torpedoval a potopil anglio
ký křižník »Liverpol«, ač byl chráněn 6 forpe
doborci. — A v severním Jaderském moři po

topens byla italská ono »Medusa«jednouz našich ponorek.. Rovněžněmecké torpédk
jsou v plné práci. — Vláda Spojených stát
severoamerických podala Německu novou notu

a zvláštní kurýr vyslán do Německa,aby jasněložil, oo vlastně v Americe chtějí. Wilson

chce, aby v námořní válce bylo šetřeno, pokud
jde o Ameriku a její občany, jen zásady lidsko
sti; a výklady své odůvodnuje z potopených
anglických lodí Falaby a Lusitenie. Celá nota je
plná odporů, ač jinak psána umírněným toner.

Sde kupujeteknihy?
Naše knihkupectvíVás také vzorně obslouží.a

na

Porady žňové, V Pešti konaly se společné mí
nisterské porady, jichž se súčastnili také minist.
předseda hr. Stůrgkh a ministr orby Zenker. Jed
nalo se o zásobování obilím z nových žní, aby bylo

nt

kou a chlebem lepší jakosti. Podobné porady byly
i ve Vídní. — Dle zásad, které v poslední schůzi
válečné komise pro zájmy konsuřmentůbyly schvá

monopol pro obilní obchod v Rakousku a zároveň
přiznáno tomute ústavu, který je: výkonným orgá
nem ministerstva vnitra, právo, aby zabavil zde

Císařským maříremím povoluje se další vyplá
cení vyživovacích příspěvků a státních podpor pro
invalidní mužstvo a jeho příslušníky, jakož i pro
pozůstalé po mužstvu.

kému zasedání, aby vyřídil několik důležitých zá

řeji odsoudil věrolomnost Italie a vzpomněl vlaste
necké povinnosti Chorvatů.

Bryan odstoupil. Státní sekretář pro zahranič
ní záležitosti Spojených Států Bryan odstoupil.
Žádosti jeho za propuštěnou bylo presidentem Wil
sonem ihned vyhověno. Jedni tvrdí, že příčinou
odstoupení jeho jest rozdílné mínění o německé no
tě. President Wilson jest prý pro rázné zakročení,
Bryan pro přátelské vyřízení. Bryan chce prý ta
ké býti nástupcem Wilsonovým. Jinak Wilson a
Bryan dělaly jen to, co chtěly trusty. Proto Wil
son mluvil o míru, ale trustům ponechat úplně na
vůli, aby zásobily trokdohodu zbraněmi a střelivem.

——

Inserty Ročník XXLObnova vyc

Volné listy. .
Napoleon v roce 1815. Každá z hlavních

mocností, Rusko totiž, Rakousko, Anglie a Prusko,
zavázaly se postaviti do pole po 150.000mužův.
Anglie za každého vojáka, v počtu určeném
chybícího, a!fbila dátě ročně po 30 librách šter
linků. Tím způsobem storo celá Evropa zdvihla
se proti Napoleonovi, a se všech stran proudily
armády ke franoouzským hranicím. Rakousko
kromě 150.000mužů, táhnouolch proti Napoleo
novi, poslalo stejsý počet vojínů do Vlach.
Prusko svolalo dobrovolníky, kteří doplnili
armádu na 200.000 mužů. Do Nizozemskavtrhlo
50.000 Angličanů, kteří se měli spojíti s vojsky
německými a belgickými, a vůdcem jejich usta
noven byl Wellington, který v posledních letech
porážel Napoleonovy armády ve Španělsku.
Blízko Wellingtona pruskou armádu vedl maršál
Blůcher, odpovědný nepřítel Napoleonův. Na
horním Rýně stál Švarcenberk « Rakušany, od
něho na pravo jenerál Wrede a dědičný prino
wůrtemberský s vojsky jihoněmeckých knížat,
a mezeru mezi těmito a Blůcherem měli vyplniti
Rusové,kteřírychlýmipochodyspěchaliod Visly.

Válka vybuchla však jinde a dříve, nežli
bylo Napoleonovi po chuti. Již v únoru, když
ještě dlel na Elbě, poslal jednatele do Nespolska
ke svému svaku, králi Muratovi, a oznámil mu
pán úmysl vrátiti se do Francie. Jednatel vy
řídil, že císuř žádá Murata, aby se zatím choval
pokojně a čekal příhodné doby. Ale Murat, puzen

Hrozenou netrpělivostí a žádostiv olávy, již
oncem března vtrhl do Římeka, odkud papež

před ním uchýlil se do Janova. Murat doraziv
do Bononie, byl vojskem rakousk
a krotě r; po Probřanébitvě, když vojsko

bylo rozehnáňo, přes mořeunikl do Francie.eho
apoleon těžee nesl lehkomyslnost svého sval,
terý mu důkladně pohatil plány a ktorý me

promyšleným tažením připravil se o trůn ne
apolský. Muratpozději po Napoleonovu druhém
pádu sice usiloval o předešlé království svéyale

azastřelen.
V téže době přišel do Paříže Napolenáův

svému mocnému bratru říkati pravdu do očí
| proodehylaost. svého smýšlení žil raději

mimo FranciiAčkoli Luoián, předvídaje budoucí

nezdary, p lán -nesouhlasil s dynastickou politikou svého bratra, přeceNapoleon si ho ob
zvláště vášil a byl by ho rád měl na svém
olsařském dvoře. Kdyžpo deportaci Napoleonově
na Elbu Ludvík XVIIL zval Luciána do Franeie,
dostal tuto odpověď: »Nikdy se nevrátím na půdu|
francouzskou, dokud bratr můj dlí ve vy
bnanství.« Teprve kdyí po druhé. štěstí Napo

legnovo pot jvě se zatemňovalo, dostavil se

tento urážlivý jezhe náma muš, aby bratra
redou odpřa j námaha jeho neměla jišo účinu.

Před válkou Napoleon prohlásil novou
konstituci, která chránila osobní svobodu, tisk
postavila pod ochranu porot, soudy učinilá ne
závislýmř ministrům uložila úplnou zodpo

TELEFON ČÍSLO 83 

V HRADCI KRÁLOVÉ ADALBERTINUM *
PROVÁDÍ VEŠKERÉ OBCHODY BANKOVNÍA SMĚNÁRENSKÉ ZARODMÍNEK NEJVÝHODNĚJŠÍCH.- ESKONT SMĚ

PřajíMÁ VKLADY NA ÚROK 4" A VYPLÁCÍVEŠKERÉ VKLADY BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ - SLOŽNÍ
„ LÍSTKYPOŠTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA —

VELKOOBCHOD UHLÍM, KOKSEM A CEMENTEM sa

ČÍSLO ÚČTU POŠT. SPOŘITELNY 140.273



Reservnía

20- a
pojistnéfondy přes K 25,000.000—.

vědnost a sestavila sndmovnu na podkladě šir
šího práva volebního. O koňstítuci hlasóváno ve
všech departementech, jako se dálo vždy dříve,
kdykoli běželo o změnustátního zřízení. Byla
přijata půldruhým milionem hlasů proti čtyřem
tislcům, Zaznamenati sluší, že Ludvík XVIIL
r. 1814 této zkoušce se nepodrobil. Slavnost
konstituce konala se 1. června na poli, zvaném
májovým. Shromáždili se voličové z depar
tementů, jakožto představitelé národa, přišlyvo
jenské deputace. Císařská garda, národní obrana
a pluky řadové sestoupily se ve čtverofch.
Napoleon seděl uprostřed národa a vojska na
skvostném trůnu, jejž obklopovali jeho bratří,
všecek dvůr a nejvyšší státní úředníci. U oltáře
zvlášť k účelu tomu zřízeného slouženy bobo
služby, po nichž zástupci voličů pronesli k Na

poleonovi řeči, prosycenévlasteneckým zápalem.o řečech ohlášen výsledek národního hlasování.
Císař prohlásil: »Jako voják, jako kďnsul i císař
dostal jsem všecku moc od národa; ve štěstí i
neštěstí, na bojišti a v radě, na trůnu i ve
vyhnanství byla Franeie jediným cílem mých
myšlenek a činů.« Skončiv své oslovení, přísahal
prvý na novou konstituci, a po něm učinili tak
ministři. Na konci rozdávány byly plukům orlové,
při čemž hřímavě volána sláva císaři. Druhého
dne po slavnosti Napoleon vystrojil šumný ples
v císařskémpaláci. M

« Zklamání. Napoleon se domníval, že po
všech těchto zařízeních a slavnostech další pří
prava na válku bude se vyvíjeti velmi hladce
a že ústavní činitelé dají se hned do práce
w době velikého nebezpečenství, kdy nastával
boj s celou Evropou a kdy vlastně od sněmovny
nemohlo se nic jiného očekávati, než horečná
péče o to, co by umožňovalo a podporovalo dů
razné vedení války. Drsná skutečnost vyvedla
však Napoleona z bludu. Sněmovna po svém
ustavení jala se obírati planými teoretickými
rozpravami a na místě co měla císaře obecným
míněním prohlášenou k němu důvěrou podpo
rovati, dělala mu oposici a žádala určitější zá
ruky svobody. V tomto pofouchlém jednání měli
své prsty zejména Fouché, neupřímný již svou

„—-Řeušlleton.
1815.18. června.1915.

(Napoleonské vzpomínka.)

Stoleté výročíbitvy u Waterloo
na dnešníM v připadá

V. Hugo volá:
i3Waterloo! Waterloo! Pláni šedá! ...
Bledá smrt své bataillony hledá !..

| Nevěrnou jsi šťěstěno, i osude fy sám...
3.. Wafinipe! Nadtabon dana .. s

i „ Význačnějšíudálosti v XIX. století nebylo.
ži ji tedy krátoe vapomenuto.a :

> Francouzdvé naz
k) tuto bitvu »u Montelnt-Jeane, Němol-su Belle-Aíance«,Angličané

Waterloox. :
;. : Ofeařgpustil Paříž 13. června a odebral

g belgickým hranicim. Dne 14. přišel dojfesne, odkudž vydal následující proklamaci:
„»Vojínové! Dnes jest výročíbitvy u Ma

tenta a Friedlandu, jež dvakrát rozhodly o
aměu Evropy. Tehdáž jako po Slavkově a O

“ i (Wagram) byli jeme příliš velkomyslnými;Měřšíjeme ujišťováním a přísahám“ knížat, jež
ponechali na trůneocb. Nyní však, spojeni

olek, chtějí eáhbnouti na neodvislost a nej
jší práva Francie. Započali nejnespmavedii
m útokem;dejme se na poohod proti nim.2

přirozeností, a Talleyrand, jehož povaha ve fran
couzské revoluci a v historik napoleonské jeví
se ve světlé velmi nepříznivém. Muž tento hrál
vynikající úlohu ve Francii na konci osmnáctého
a na počátku devatenáctého století. Účastnil se
vlivně nejednoho zařízení,převralův a jednání za
revoluce i po ní. V revolučním výboru ústavním
měl vynikající účast co 8e týče pověstného pro
hlášení práv lidských a roku 1790 byl zvolen
za předsedu národního shromáždění. Vzdavse
biskapství, přijal diplomatické poslání do Lon
dýna a po návratu svém podporoval hnutí re
voluční. Když nastolena byla hrůzovláda, která
mířila jmenovitě na šlechtické hlavy, Talleyrand,
jsa původu šlechtického, vchýlil se v dobrovolné

kdež rok po té jmenován byl zahraničním mi

nistrem. Napoleon za platné Alužby odmění semu r. 1806 udělením knížeotví Beneventského.
Ale r.'1808 pro tajné pletichy upadl v nemilost
u zbaven byv úřadu: ministra věcí zahraničníeh,

plány pomsty a odkudžnavázal styky a Bouř
bony, kteří hlavně jeho přičiněním r. 18l4uvá
zali se můsévo vláduve Praneii.'Jalo Óříveod
Napoleona, tak potom Talleyrand přijímal hod
nosti a úřady od Bourbonů. Ludvík XVIII. jme
moval ho ministrem věcí zahraničních, knížetem,

pairem, vyslal ho r. 1815 na kongres vídeňskýa r. 1817 obdařil ho titulem vévody Perigord

stinné stránky tohoto muže domníváme se, že
bylo omylem usilování, aby na úmrtním loži
odvolal.

Macharův dalekohled. Machar jest čes
kým realistou, tedy stoupencem směru, jehož
program usiluje prý o jasný rozhled po životě
lidí a národův a o vystihování pravdy minulosti
a přítomna. Obnova mnohokrát již dokázala, če
Machar v posuzování kulturního života jest u
tkvělým romantikem, který své úsudky a zdání
prohlašuje za obeoně platné pravdy a který po

jeho ví
deňský dalekohled mohl míti zakalené čočky.
Na příklad představy jeho o antice a středo-mw
Oni a my. nejsme ještě týmiž? Vojínové! Jest
nám rychlé poohody činit, bitvy svádět, nebez
pečí přestát; zvítězíme však statečností a lid
ských práv a štěstí své vlasti opět dobudeme.
Pro každého Francouze, který má srdce na
pravém místě, přišel okamžik, zvítězit aneb
semřít!«

Tak rozplameňoval císař mysl svých vo
jáků. Zatím však opět a opět prodírala se již
zrada do francouzských řad. Generál Bourmont
a jiní vyšší důstojníci přešli k nepříteli. Obdržev
zprávu o tom ve hlavním stanu, pravil císař
k vi Neyovi: »Nuže, maršálku, co ží

aeokně obráněnciP - V M
»Sire«, odvětil maršálek Ney, »byl bych

počítal na Bourmonta jako na sebe sama.«
Aje, odvětil Napoleon, »modří zůstanou

vždycky modrými a bílí bílými.« Narážel tím
na starou Šleohtu, ze která Bourmontpocházel:
a jehož se kdysi Ney horlivě u olsaře zastával.

Polní tažení započato 15. červnem sráž
kamíu Fleurus.Prusovébylipopaženíaztratili
7000 mužů. Tento úspěch- přední gardy zapla
tila francouzská armáda ztrátou jednoho z nej
statečnějších důstojníků; generál Letort, pobně
ník ojsarův, byl totiž smrtelně raaěn do spodní
části těla při útoku služebního oddílu, v jehož

čelestál.. - . .
Nepřátelským armádám veleli Wellington

a Bldoher. Čítaly více než 200.000 mužů, kdežto
francouzská armáda měla pouze 120.000 mužů.
Nebezpečíz této, číselné převahybylo veliké.

věku jsou stále tylóž a vracejí se napořád
s tímže hávem utkvělé umíněnosti, která o ra
šícím pokroku nových a nových poznatků nemá
ani tušeníčka.

Rozumný a duševně dělný člověk, uzná
vaje ochotně savéomyly, pídí se vytrvale po no
vých obzorech a doplňuje mezery svého vědění,
ale vytkneš-li oo Macharovi, pořádně ae ještě
rozlobí, Machar'v řadě Besed v »Čase«, mluvě
o Zikmundu Wintrovi a jeho díle, na jednom
místě praví: »Tak zvaných »komplikovaných
povah« v práci Wintrově není. Chyba umělcova
tedy? Naopak, přednost. Neboť časy ty jich ne
měly. Dalo by se napsat o komplikovaných tedy,
povabách zajímavé jpojednání.Jak antika (no
tož, zamilovaný koníček již poskakuje) měla
lidi povahově ucelené, individuality i v ctnostech
i v zločinech celé, jak křesťanství, přesunuvši
těžiště. života tohoto do záhrobí, zničilo indivi
dualitu, nedovolilo funkci rozumové pracovat
a nechalo v duši.hověj jen plamínek živobytí
—.člověk.. středověký,má. jeninstinkty zvěře,
tupá. odevzdání ap,zástupaům božím na zemi
a proživáli kopfjikt,je to konflikte nimi. (Ta

korým, „zorným úhlem. má. být:[ěřena knibamoje..Baxbaři.)Rengissapce,je „ohlasemantiky
v křestanatví— Jenáo „apn ová individualita„antioká,se vzkřlytnedala,nebof,v JeVí.
lidstvabyl sled.nápoje z Judgy ha:
Pohanské,plameny) a jak se.>ipatinkty středo
věkémultiplikovalypouze,aniickým,jasem, ale

kritický rozam zůstával neprohizen. „Až Reformace jej vzbudila a onse obráti předem jak“
proti středověkým přežitkům,tak, proti vzbuze
ným antickým, ohlasům. (Mákniha Apoštolové)
Rázem ovšemčlověka Fr povahu ne
stvořil (to bylo dílem dobpozdějšjoh: encykla

podiatů, Revoluce) | :a v tomto.stadiu žijí lidéintrovi..Komplikovaných,správněrozbitých
povah nebylo, být nemohlo« M ,

Tedy antika měla povahy ucelené, indivi
duality i v ctnostech i-v aločinech celé? Rádi
bychom věděli, odkud Maohartató: svá tvrzení
vyvážil, neboť neznáme žádného souvěkého spisu.
antického, který by o povazetehdejších lidí
jasně a přesvědčivé vykládal. Jako historik,
má-li býti hoden toho jména, musí zdělávati

Jzasemá kn

o SS
Aby tomu ušel, snažil se Napoleon bned z po
čátku „Angličany a Prusy odděliti a neustále
mezi nimi se držeti. Záměry jehó dodělaly se
16. června bitvou u Ligny úplného zdaru; Blů

oher, byv sám napaden, byl úplně poražen azanechal na bojišti 25.000 mužů. Tato veliká
ztráte věsk neoslabila nepřítele příliš, neboť
měl veliké zálohy. Měl proto císař zapotřebí ví
tězství rozhodného, aby Blůchera zničil, potom

aby přepadl Wellingtona a i do učinil nemožným. Tyto dvě porážky Prasův a Angliča
nů připravoval Napolenn svými rozkazy, ús

Vfasky stsany vydanými, vala.pekinů
1 Aršak, jakoby osff nezměhitěný1
určen, nedorozumění přivedla na zmar výp
velkého ducha. Ostatné Napoleon tušil sám,
nepředvídaná zhoubná náhoda jakási zasáhí
nidivě do jeho kombinací a osud že nové rágýř
jemu schyaté. »Jest jistos, řekl později sám, »
za těehto okolností' neměl jsem pocitu rozhi
ného úspěchu; neměl jsem již. dřívější důvů
v sebe sama.« “

lých bitevních dnech; z nichš vyšel jako ví
následovala poslední katastrofa — bitva u
terloo! . Š

Brlo J8.června. Zdálo se, že štěstí stáještě přeje frahcouzskýmzbrázim. »Po osmihil
dinovém ohni a osmihodinových útocích pěš

i jizdních«,tak zoí úřední.zpráva,. ae ídosti celá armáda, že bitva je vyhránas boji
Vpalmocis.
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—
svá díla dle zajištěných pramenů, nemůže jinak
sobě. počínati ani dějepisec kulturní, nechoe-li
mluviti do větru a provozovati pouze slovní
gymnastiku. Nechť Machar dodělal se přesvěd
čení svého působením poetické licence, nebo
leččeho pochytil odjinud, neuhodíme daleko od
pravdy, řekneme li, že úsudky takové vyrábějí
se dle literárních a uměleckých památek, které
se nám z antiky dochovaly. Rozměry a lineální
"pevnost antických budov, výrazná určitost a
umělecký lad v sochařství, logická skladba prósy
— to vše svádí ku předpokladům, že výtvorům
těmto úměrny byly i povahy tehdejšího lidu.
Souvislost tato u národů již vymřelých nebyla ni
kdy dokázána a dokázati se vůbec nemůže. Z2 to
však možno tvrditi, že Machar sám poráží své
představy o ucelených povahách antických ho
rovánín o tehdejším smavém životě. Machar
již dosti se napsal o tom, jak antický člověk ne
poutavě oddával se všem radostem a rozkošem,
jak vyžíval se do všech důsledků, jak vypíjel
svobodně pohár všech elastí až do dna. Ze Ma
chať mínil tu i úplné vyžití chtíčů tělesných,
vysvítá z básně, v níž pohlavně zvrhlého Nerona
vynáší jako umělce.

Bludy a omyly © antické povaze.. Ma
oharovy tecrie o pevných a ucelených pova
hách antických musí nutně selhávati, neboť
všechna životní zkušenost a všichni velcí vy

(O
O půl deváté hodině večer epěchaly 4od

díly střední gardy, byvše na vyvýšeninu Mont
Saint-Jean vyslány, ku podpoře kyrysníků s ta
senými bajonety v dešti kartáčů ku předu.

Den se již klonil; tu útok několika an
glických čet do boku této gardy způsobil v ní
zmatek, někteří dali se na útěk; poblíže stojící
pluky, vidouce tyto tlupy ve zmatku a v dom
nění, že je to stará garda, byly uvedeny v ko
lísání. Náhle povstal křik: »Všecko je ztraceno,
garda je poražena'« Někde prý i zlomyslně voy
láno: »Kdo můžeš, zachraň se'« ©Děsná hrůza
jako by. se najednou 'roziétla po celém bujišti;
vše hrnulo se v největším nepořádku na čáru
komunikační; vojáci, koně, vše dere se kol děl
a vozů s prachem nazpět; stará garda, jež stála
« záloze, byla sama jimi zachvácena. V oka

„mžiku celá armáda byla beztvárnou hmotou;
zbraně všeho druhu byly pomíseny, bylo ne
možno seřadit nějaký sbor. Nepřítěl, zpozorovav
tento zvláštní nepořádek, vyslal jezdectvo ku
předu; zmatek vzrostl a noc sama překazila se
řaditi znovu oddíly a vysvětliti osudný omyl.

Tak skončené již bitva, den to zdárně pro
vedených opatření a pro zítřek zajištěných ú
o v, byla okazušíikom děsné hrůzy opět

rohrána. Sám služební oddíl po boku císařově
yl touto vlnoh zamašen a zvrácen, nezbývalo,

-Jeř nechati se zachvátiti proudetn. Veškeré zá
lohy;zásoby, věe, 00bylo: na bojišti, zůstalo
- moci mopěttale. -asi: mofino: vyčináti

přísliodu pravého: :
“

. 1.
Při objednávcestačí označitidruh Draviře,čislovazby a druh papíru.

Miniatar.| — Breviř v 18* Breviř v 18

brovíř (na ind.pap.|nastroj. m Ind.pap.|nestroj. pap
Vazba čís. K K K K K

1. v černékůšis červenouořiskou. -© + ©« + 3920 4760| 4680 61-60 5880
2. v černé kůží se zlatou ořízkou < < < + + + + © 434 51 80 6096 67-20 6440
8, v pravé chagr. kůži s červ. ořískou . . < « « « * 424 5180 5096 6838 65'6B
4. v pravé chagr. kůži se slatou ořískou . . « - » « 4648 *— 56 — 78 93 7113
5. v pravé chagr. kůži s okrajem a osdob. slac. deskou

a zlatou ořískou na Červ.podkladě. . . . „| 484 58-10 58:10 7980 7840
6. v pravé juchtovce se ulaceným tem i deskou na . .

červ. č, se zlatou ořízkou < - < » - 5208 62-72 62-78 98 90 98-60
7. v pravém jemném saffianu (černý, červenohnědý, .

tmavoselený),jinak jako č. 6.. + < < ++ +| 56— 66 08 68606| 10080 | 1000

Pouzdro s pravé chagr. kůže, s příklopem, pro jeden dil 1+% 560 500 1— 7—

dát současně přivázati nové Propriom Bohemiae za

——

| chovatelé prokazují, že nevznikají povaby tam,
kde chybí sebekázeň. Pohlavní slabost a ne

. zřídka i zvrhlost širokých vrstev lidu antické
ho byla vlastně jen výrazem všeobecně zane

| dbané póče o povahu v národní výchově. Kaš
i dá opravdová výchova povahy jest již sama se
| bou pohlavní, jest pevnou hrází proti nezřízené
| pudovosti. A ukazuje-li Machar, ovšem docela
| nesprávně, na to, že křesťanství nedovolilo

funkci rozumové pracovat a spojuje-li rozumo
vost s tvorbou antické povahy, pak omyl jeho
teprve silně bije do očí. Rozumová důvtipnost,
jak praví Smiles, budí obdiv, ale úcta naše ná
leží povaze, která jest hlavně silou srdce, jež
vlastně vládne životem. Vzdělanost ducha není
v žádném nutném spojení s čistotou a výteč
ností povahy. »Hrst dobrého života«, dí George
Herbert, »jest lepší, než pytel učenosti.« Ne že
by se učeností mělo pohrdati. nýlrž že musí
býti spojena s mravnosti.

Výtečné vlohy spojují se často s nejpodlejší mravní povahou. Člověk může býti doko

nosti a svědomitosti může býti za mnohým
chudým venkovanem.

Obrátíme-li pak pozornost k tomu, jsk
antický člověk vynikal vlastnostmi srdce, od
povídá nám roztřídění tehdejšího společenského
Života, že soucit a milosrdenství k utiskovaným
byly kořením velmi vzácným. Možno se domnío
i z nejstatečnější armády, zmooní-li se jí zmatek.

To byl výsledek bitvy u Mont-Saint-Jean,
tak čestný pro francouzské zbraně a přece tak
nešťastný!

Omyl maršálka Grouchy-ho zavinil tento
nešťastný výsledek. Obdržel rozkaz Blůcherovy
pruské sbory zadržovati, nechal je však táhnouti
ve směru k Waterloo. kam přece sám k snaž
né žádosti generála Górarda měl přispěchati.
Grouchy domníval se, že před sebou má celou
pruskou armádu, zatím byl to jen oddíl gene

šálekpozději sice se ohražoval, avšak jak Na.
poleon tak i mnoho generálů byli tohoto nešťast
ného omylu očitými svědky. A tento nešťastný
omyl zvrátil v necelé hodině osud. této velké
bitvy a změnil osud i celé Evropy.

Dne 20. června večer byl Napoleon opět
v Paříži, dne 22. června již vzdal se trůnu...
Panování Napoleonovo bylo u konce, tentokráte
nadobro.

Byron volá (»Child Haroldej:
»Naposledy vznesl se orel a řítil se na

své nepřátele... Avšak šíp z luku národůjj
zasáhi, i klesá pták... Jost peoo ]země svobodnější? Či snad máme holdovati
vlkům, kdy spoutali jsme Iva?«

Ano, „orel přestal býti orlem' a lev Ivem.
Napoleon sám o své besvýznamnosti, kdyš mu
ministr Carnot listinu o vzdání se trůnu podP aale

í K. V. Chodovický.

vati, že Maohar obdivuje se při antickém člo
věku vojenské statáčnosti a pak některým. tak
zvaným otnostem hrdinékým; ale otnosti tyto pro
otázku naši jsou významu podřadného, protože
nehovějíce každodenním potřebám nezachránily
antiky od emrti Ostatně Burke dobře řekl, že
soustava lidská, jež spočívá na základech hrdin
ských otností, neujde vrchní stavbě slabosti a
také prostopášnosti, kteráž pravdaosudem an
tického Macharova člověka velmi jasně ozřejměla.

Machar pochvaluje si, že antika měla in
dividuality celé i v zločinech. Zda tato stránka
jest nějakou předností a přínáší-li užitek po
kroku lidstva, ponecháváme na soudu rozum
ných lidí, podotýkajíce jenom, že jest prapodív
ným počínáním, vzdychati po vzorech antických
lidí a zároveň kořiti se jejich individualitám
celým i v zločinech!

Křesťanství dle Machara a jeho pramene
Drtiny přesunulo těžiště života do záhrobí a tím
prý zničilo individualitu. Jest pravda, že nábo
ženství ve středověku provozovalo mohutný vliv
na život, ale proklínání Macharovo jest napro
sto neodůvodněné. Proti antickému člověku,
jenž věnoval se cele jen zemi a proto zahynul,
středověký člověk se řídil zásadou: »Rozdětuj
a vládni'« Mravní popud ve středověké vý
chově byl upevňován a prohlubován nábo
Ženstvím, které pozemské zájmy povznášelo a
očišťovalo myšlenkou ná Boha a dokazovalo, že
člověk z otročení hmotě může se vybaviti ú
čely vyššími. Středověk ve výchově řídil ge
zásadami, které krásně pověděl Forster:»Veške

rému našemu zápoleníobrbil by hluboký smysl,ano i nejvyšší výchova vůle ocitla by se v ne
bezpečenství, že se zvrhne v pouhý silácký sport,
kdyby nebyla podřízena onomu velkému du
chovnímu názoru životnímu, že tento smyslný
svět a tento pozemský život není celou sku
tečností, nýbrž že jest toliko stupněm a přípra
vou na vyšší svět duchovní. Omezení našeho ce
lého bytí na krátký žívot pozemský sesiluje ne
obyčejně moc všech pozemských vábidel na
duši naši, všechny vyšší požadavky, jimiž má
býti život tento krocen a pořádán, jeví se pak
popudy bez sly a moci. Bez víry v duchovní
svět není žádné trvalé a opravdové odvahy du
cha k sobě samému. Pouhé soustředění člověka
na pomíjející život pozemský rozkládá a ochla
zuje veškeré mravní nadšení a popichuje netrpě
livou touhu po požitku a po náruživém omáme
ni. Filosofie nanejvýš zakazuje, ale náboženství
Kristovo odvrací a odvádí.«

pře“80
Přiznáváme, že středověk v lecčemes

Ínal, že na náboženský život navěsily se
teré jednostranné malichernosti, vzniklé ve

hlavách přílišných horlivcův, ale hlavní smysl
a jádro výchovy byly správny, kteréž pravdy
nezmění ani tisío Macharů. Mluví-li pak Machar
o pudovém životě zvířecím, pak s ním souhla
síme, jenže nedálo se tak v křesťanském stře
dověku, jenž právě má vtištěný znak tělesného
ovládání, nýbrž v antice, která zůstavila tolik
určitých zpráv a svědectví, že z nich vzdělaní
a pravdymilovní historikové kulturní dávno již
sestavili podrobný obraz hromadnýchbaochanálif
faunův a satyrů, jejichž polozvířecí těla s dosta
tek poučují, kam antický člověk tíhl.

Když Machar psal své fantasie, rázem za
pomněl, že středověku se vytýká opovrhování
tělem a upřílišněná askese. Středověk prý ne
dovolil funkci rozumové pracovat a nechal v duši
hovět jen plamének živobytí. Také dávno obe

hraná písnička, a ještě dnes i opakovati, znamená vlastně tříti duševní bídu. Machar ničeho
nezapomněl a ničemu se nenaučil, a jsme tedy
nuceni posloužiti mu +»Kulturními dějinami«
Hellwaldovými, které si musí přečísti každý,
kdo o kulturním životě národů chce něco kloud
ného věděti. Hellwald zamítá jednostrannost
lidí, kteří pro zásluhy středověku nemají po
rozumění. Hellwald s nejopravdovějším vědec
kým zájmem činnost století oněch prostudovav
tvrdí, že »z doby té máme velikolepog budovu
myšlenkovou a že jmenovitě z Dantova díla mů

bylo tehdy s toutéž bystrostí badáno a usuzo
váno jako dnes.« Professor právních věd, Kohler,
chválí scholastickou hybnost myšlenkovou a
velebě obrovskou duševní práci doby té, uznale

prohlašuje toto: »Většina toho, co do dneškailosofie poznala a zpracovala, spočívalo již v zá
rodku středověkém.« Člověku dneška mělo by
býti známo, jak moderní nekatolický národo
hospodář Sombart nadšeně mluví o sociálním
důmyslu středověkých echolastiků i o jiných do

kumentech bystré o usuzování těchto důsledných myslitelů.
Prof. Kohler dokládá ještě, še němečtí

právníci, zabývající se scholastíkou, zakoudějí
výtek právě od těch lidí, kteří scholastiku znají

PER 0Data nadprm
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tak, jako vývody předohozí,nehorázné jest Ma

řena revolucí. Nechť si nelenuje přešísti nej
důkladnějšího znalce revolučníc
sardí sg, co propověděl. ,

Jestliže Machar opravdu spisy Wintrovy
pročetl, pakmohl seznati jasně, žedo nemysli
vosti vedli národ Čeští bratří, kteří se houžev
natě vzpírali všeliké vůni antiky až do Bílé
hory; zato však právě Jesuité ve svých školách

tovali humanismus tak pilně, že si vysloužili
i nadšený obdiv inteligentních jinověroů. Čr
kev byla nucena práci rozumovou hájiti proti
Husovi, Rokycanovi, Chelčickému a jiným úz
koprsým sektářům, kteří Ipěli na liteře Písma
tak, že nepřipouštěli osvlcených výkladů. Ae

ketiocké sekty nenáviděly tohoto světa, i zoelanevinné radosti pozemského žití byly jim hří
chem; o filosofii a umění mluvily uštěpačně.
Co tu měla olrkev práce, když odkazovala do
říslušných mezí blouznivé valdenské, mikulá

Řenoe a jiné!

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné školy
a c. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek vwChrudimi.

Kulturní jiskry.
Nové objevy v Pompejích. V poslední

době při kopání odkryto několikkrásných vil,
r jsou dosti dobře zachovány. Jednotlivé pooje mají mramorem zdobené stěny, mosaikové

dlažby, malované stropy, mramorové stoly a ú
plně zachované postele. Zajímavé zábradlí na
jednom balkonu jest téměř neporušeno. Na jed
nom domě jsou upevněna provolání k voličům
a oznámení her v amfitheatru. Jinde objevena
veliká prádelna. Také v rumu odkryta skupina
devíti mrtvol. Na noze jednoho nebožtíka, obrá
ceného obličejem k zemi, Jze ještě viděti střevíce
se stuhami, podpatky a hřebíčky v nich.

Vojnomyšlenkářské samostatnost myšlení v Italii. »Učitelské Noviny« píší: »ltal
ským ústavům učitelským zejména dívčím, vy
týká dr. M. Salvoni v měsíčníku Rivista Peda
gogica, že své chovance a chovanky úplně ne
vhodné pro učitelský stav připravují.Mezi vy
cházejícím dorostem nelze dleněho pozorovati
úsilí po dalším sebevzdělání, vypěstovány jsou

u něho zvyky přejímat vše jen ze slov profeeorových, z kni y, ze zákoníků a z přesvědčení,
v ústavě dogmaticky nabytého. Vlastním pozo
rováním neb vlastním studováním propracovati
se k uršitému cíli není dorost zvyklý, proto
studium pedopsychologie, studium onoho malé
ho světa duší a myslí dětských pro úplný ne
dostatek touhy po vědění naráží na úplné ne
porozumění u velikého počtu učitelstva. Uváží-li
se důležitost vzoru veškerého jednání učitelova
jež děti vědomky i nevědomky (děti nervosní
až s chorobnou přesností) napodobují, nutno
uznati, že hlavní dary intelektu, jež člověka k
vědění vedou, zvědavort a schopnost obdivovati
zjevy, muže správně takřka neuvědoměle čistým
vzorem zostřovati jen ten učitel, jenž sám má
touhu po vědění a schopnost zjevy obdivovati.

. Stejně tomu jest s vkládáním do dětských myslí
zárodků pro uvažování v pochybnostech, pro
smysl kritický a přemýšlení vůbec. Potlačování
a sesměšňování dětské zvědavosti jest způsobeno
tm, nebyloli učitelstvo samo vedeno k vědění
pokusnými methodami vědeckými, Nelze zlepšiti
školy obeoné bez důkladné reorganisace ústavů
učitelských.«

Nekonstatuje se tu hotový bankrot nabub
řelých frází zednářských, které ze snažily za
krelost a nesamostatnostvytýkati silám zaměst
naným v ústavech katolických? Belgičtí řeholní
bratří získali si za své nové pokroky v peda
gogice nadšenou pochvalu odborníků různých
národů. Italští zednáři teprve zvolna a ospale za
nimi pokulhávají vpřed.

Přisnější prakse ve výchově mládeže požaduje se
od vynikajících odborníků stále naléhavě — již proto,
aby učitel byl chráněn proti nezbedným školákům, jichž
rodiče práci učitelově překážejí. V časopise »Tag« A.
Brausewetter praví, že posud děti byly vychovávány
příliš měkce. Pryč tedy se sentimentaiitou! Direktivu
do drsného života skutečného dávají slova německého
císaře: ŽII jest pracovatit Pracovati jest bojovati, Bo
jovati jest překonávati překážky. — Po kárných školách
volaly v dubnu samy »Učitelské Listy« těmšto řádky:
»Jestliže „zřízení kárných škol v Praze bylo + v. dobách
mormálních naléhavé, stalo se v dnešná rušné době vá
dečnéještě akutnější!Dnes, lodyvelkýpočetotců rodin

se5ní pral a jínabil — nejsou dies žákinouvzácnosti!

splniti, nechce- se vydati důsledkům event. disciplinár
ního šetření na milost a nemilost, dělá si nezdárný syn
ve škole i doma co Chce, protože přípustné tresty škol
ní naň neúčinkují. Nepřijde-Mdo školy, toulá se s výrost
ky ze školy vystouplými, s nimiž podniká i odvážnější
"krádeže a jmýchnepřístojností se dopouští. Jeho přítom
nost ve škole je zase metlou pro učitele a mravní zká
zou pro slušné hochy, kteří by se dalř vésti k dobrému,
ale špatný příklad při zákonné kázeňské malomoci uči
telově strhuje často i je k mravním výstřelkům. Pří sta
novení kázeňských prostředků příslušní činitelé měli ji
stě na mysli, že pro mravně zvrhlé žáky nebude místa
ve společnosti řádných a slušných dětíl«

Gbjednáme Vám
všeckypotřebné knihy a časopisy. Neri třeba
objednávati jinde, obsloužíme Vás též vzorně.

Družstevní knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Husité a Premonstráti, Pod tímto titulem v stu
dii velice obsažné pokračuje pilný V. O. Hlošina ve
»Vlasti« v líčení záhub, které působily v Čechách
voje husitské, Již dříve v pilně snesené statistice
Hlošinově jsme se dočtli, že jen českých a morav
ských innichů a konvršů řádu cisterciáckého usmr
tili husité 3177 a jeptišek 180. Nyní pak konstatuje:
>V době husitské zašlo nebo poškozeno a zničeno
bylo celkem 16 premonstráckých domů klášterních
a s nimi bylo ubito nejméně 465 řeholníků a 110
řeholnic (v Doksanech a Louňovicích) či dohroma
dy 575 duchovních osob z řádu sv. Norberta. Pra
vím: »Nejméně«, poněvadž v uvedených číslicích
nejsou zahrnuti ti, jež husité zabili v jednotlivých
proboštstvích, převorstvích a farách, spravova
ných a řízených premonstráty jednotlivých klášte
rů. A těch zajisté opětně nejméně 200 kněží čítati
se musí, uvědomíme-li si rozsáhlost majetku pre
monstráckého v Čechách, na Moravě a v Rakou
sích v době předhusitské dle památek, jež se nám
o něm až podnes uchovaly. Pravím: »Nejméně«
také i z toho důvodu, že počet husity ubitých pre
monstrátů uvádím velmi nízký, aby se nezdálo, že
úmyslem mým jest husitům snad křivditi.« Na do
klad uvádí spisovatel některé významné okolnosti.

madným vražděním mnichů zhasínali husité světla
české kultury. Vždyť ohnisky české vzdělanosti
byly mimo katolickou universitu školy klášterní.
Ti, kteří statky klášterní uchvátili, netoliko na zno
vuzřízení škol platiti nechtěli, ale pokládali pro své
osoby za nedistojné učit se číst a psát. »Bíte, za
bíte, žádného neživte!< Tak pobádala každodenně
hymna husitská k bezohlednému utopení svobody
pokojných katolíků v krvi. Někdo snaží se omlou
vati takové řádění drsnou dobou tehdejší. Dobře,
ale kdo ten čas učinil tolik bezohledným, tak krve
lačným na předním místě? Vždyť přece již za ži
vota Husova byli katolíci v Čechách krvavě pro
následováni. Jestliže bylo proti největším výtržní
kům, převracejícím všecky zákony, zakročeno dle
stávajícího práva, stal se působením nedočkavých
šlechtických kořistníků poplach, jako by se řítil do
propasti celý český stát.'

Hus měl býti zatčen (aspoň dle tehdejších práv
ních pravidel) ihned, když se mu dokázalo; že no
torickými bludy viklefskými převrací konservativ
ní věrouku. Ale přes půhony arcibiskupské a pa
pežské chodil svobodně 'několik let, odešel ko
nečně z Prahy, aby porušování státního a církev
ního zřízení nebylo tolik křiklavé. Kdyby nebyl
chtěl jíti přece konečně do Kostnice, nikdo bý ho
byl k tomu nepřinutil.

Zato husitští bojovníci činili se žalobci“ soudci
a exekutory v jedněch osobách, popravy konány
hned, beze všech náboženských debat, nejnevzdě
lanější lidé odsuzovali k upálení okamžitě učené
mistry a pokojné katoliky, kteří proti nikomu ne
štvaši. Jak tábonská tak kališná inkvisice byla ne
úprosná. Za všecka století předcházející v zájmu
inkvisice náboženské nedošlo ani k tislcímu dílu
toho, co jako dravá rakovina hlodalo na tělese
českého národa v pouhých patnácti letech války
husitské. Vždyť dle zásady táborské >každý jest
zlořečený, kterýž meči svému zbraňuje od pomsty
a od vylévání krve protivalkův zákona Kristovac;
ale »má ruce své umýti v jich krvi a posvětitic.
Tedy zásada táborská byla mnohem jednodušší a
říznější než koncilu kostnického. Takové sevange

, Kum«samozvaných papežů ovšemzcela. přirozeně

dudo všecky ohledy na jakoukoliv občanskou svo
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Péče o soukromé zřízence u vojenských
dodavatelů. Ministerstvo války učinilo svým
dasem opatření, aby při budoucím zadávání vět
ších vojenských dodávek firmám, podnikům atd.,
nacházejícím se v královstvích a zemích na
říšské radě zastoupených, nabídku podávajícím,
byla uložena závazná povinost, aby číselný
stav svých soukromých zřízenců podrželya také
jejich platy nesnižovaly, sice by bylynejen vy

případě očekávati i zrušení uděleného příkazu.
V posledních měsících byly z kruhu sou

kromých zřízenoů proneseny stížnosti, že mnohé
přímo neb nepřímo na úhradě potřebyvojenské
správy súčastněné významnější firmynedbají ná
ležitě zmíněného opatření a počet svých zřízenců
nebo platy jejich snížily. Dotyční dodavatelé se
proto upozorňují, aby zmíněného opatření mi

nisterstva války co nejpěteněji bylo šetřeno, přičemž bude-li zakročení toto bezvýsledným, stíž
nosti postižených soukromých zřízenců od poli
tických okresních úřadů přijaté po vyšetření,
jak se věc má, dlužno ministerstvu předložiti,
aby firmy dotyčné byly vedeny v patrrosti.

Dovolené ma sklizeň sena a na žně
rolnikům-vojinům povoleny Katolický rolnio
ký epolek může se vykázati novým velkým

aby rolníkům vojínům, kteří nenalézají se v bi
tevní frontě, povolena byla dovolená na sklizeň
sena a na sklizeň obilí, potkala se s úplným

úspěchem. :
Obě dovolené jsou již úředně povoleny.
Oudělení- dovolené musí se hlásiti rodiny

(nejlépe manželka nebo rodiče vojína) písemnou
ostí u c k. okres. hejtmanství.

Pro každou dovolenou, jak na sklizeň sen,
tak i sklizeň obilí, musí býti podána žádost
zvláště. :

Na sklizňovou dovolenou mohou býti pro
puštěni pouze ti vojíni, kteří nejsou v bitevní
čáře. O vojíny, kteří jsou v bitevní čáře, bylo
by marno žádosti podávati.

Vedle rolníků budou na dovolenou na žně
propuštění také kovářia strojníci, kteří vlastní
parní mlátičky. O propuštění těchto na dovole
nou musí podati žádost příslušné obce.

V zájmu raclonelní výživy. Za součinnosti c. k. mi
nisterstva veřejných prací a ústavu pro vzdělání učite
lek vaření a hospodyňství ve Vídni vydalo c. k. mini
sterstvo vnitra krátkou publikaci o šetření zásob mouky
a o zužitkování zbytků a odpadků jídelních, jejiž cena
praktická zvýšena přidáním návodů k vaření.

KONEJTE VŠUDE SBÍRKY

pro osleplé a raněné vojiny, invalidy, sirotky a neza
městnáné katolické dělnictvo. | Příspěvky zasílejte na

Zemský svaz katol. Orla v Hradci Králové.

Za válečného ruchu.
Upisujte čile na daně prostou 5/4% rakouskou

válečnou půjčku! Půjčka není darem, ale zúročí se
velice výhodně; protože banky se vzdaly provise,
skýtá pujčka roční zůročení téměř 6%%,

Nikde jistěji svých peněz neuložíte, přispějete
k urychlení vítězství našich armád, pomůžete
svým synům a bratřím na poli válečném. Jestliže
jedni obětavě za společnou říši a za vaši bezpeč
nost bojují, mají učinit i civilisté pro společné dob
ro všecko, co jest v jejich moci!

Kdo již upsal, hleď svou přihlášku zvýšiti. Kaž
dý na své místo v době vážné, vyžadající zodpo
vědnost od každého!

Učiniti invalidy užitečnými členy společnosti
snaží se vroucně Jeho Výsost arcivévoda Franti
šek Salvator. Již jsme uveřejnili příslušné provo
lání vznešeného arcivévody, které tak důvodně a
peluje na soucit občanů dlících v bezpečnosti. Ny
Í pak znovu vybízíme: Projevujte vlastenecké,

obětavé smýšlení hojnými dary na Červený kříž,
který tolik pečlivě se stará o vojíny-invalidy! Tím
způsobem také dáte na jevo svůj odpor proti lou
pežným útokům chamtivé Italie, která beze vší
spravedlivé příčiny jest žádostiva velikého krve
prolití. Naši bojovníci na jihu zápasí za věc nej
spravedlivější, brání rakouské poddané, slovanské
naše bratry proti bezohlednému útlaku italských
kořistníků, kteří jen mírumilovnosti a blahovůli na
šeho státu mají co děkovati, že Italie v posledních
33 letech značně zmohutněla. Plaťte tudíž štědře
na Červený kříž k ochraně vlasti, k blahu armády,
vlastních otců, synův a bratří!

Nejvyšší dík. Projev předsednictev stran ka
tolicko-národní a křesťansko-sociální na Moravě,
Jakož i klubů zemských a říšských poslanců těchto
Stran ze dne 25. května 1915, vydaný za příčinou
vypovězení války Italil, byli presidiem ministerské
rady předložen na nejvyšší místo, načež došel po
slanci dřu.Hrubahovi od: Jeho Excelence předsedy
ministerstvahr. Stirgkha tento dopia z dhe'9.
června: >Mám čest sdělit Vašemu Vysokoblaho



rodí, že podána byla: Jeho císařskému a královské- |
mu Apoštolskému Veličenstvu nejuctivější zpráva
o holdovacím projevu vedení a poslaneckých klubů
stran katolicko-národní a křesťansko-sociální na
Moravě. Jeho Veličenstvo ráčho tento vlastenec
ký projev 's obzvláštním uspokojením vzíti na vě- |
domí a ráčilo zároveň naříditi, aby vedení stran
i klubů oznámen byl Nejvyšší nejupřímnější dík za,
projév neochvějné, věrné oddanosti a lásky k vla
sti, Sděluje to s Vaším Vysokoblahoredím, žádám
zároveň, abyste zařídil, aby tento Nejvyšší dík byl
oznámen vedenfgstran i klubů. S projevem veške

„ré úcty znamenám Vašemu Vysokoblahorodí:
Stůrgkh m. p.<

Kam až je slyšet 42cm hmoždíře. Za
„bombardování Antverp 420m hmoždíři bylo po
sorovati otřesy vzduchu až v severním Holand
sku a v západním Němeoku. Bylo konstatováno,

„še vzdálenost, kam až je detonaci lyže jestobromná, totiž 225 až 230 kilometrů! Vzhledem

„na akustický účinek výstřelu hmoždíře byloposorovati něktěré zvláštní, dosud nevysvětlitelné
zjevy. Ve vzdálenosti do 100 kilometrů je tak
zvané zvukové pásmo, za nímž následuje pás
mo;mlčení« asi 60 kilometrů široké, ve které
neslyšeti žádné detonace, pak“je tak zvané pás
ano zevnější až do vzdálenosti asi 280 kilometrů
— a právě na vnitřních hranicích pásma toho,
tedy ve vzdálenosti asi 160 až 170 kilometrů,
je intensita hřímání nejsilnější. Záhadnou je pří
"čina pásma mlčení, o němž dříve nebylo tušehí.
Roku 1866 a 1870 dostali někteří podvůdcové
rozkaz, aby zasáhli do boje, jakmile uslyší hří
mání děl — oni však se nedostavili, a níkdo
nevěřil tvrzení jejich, že dělostřelby neslyšeli.
Patrně, jak se nyní soudí, byli právě v onom
pásmu mlčení.

Zednářská Irancouzská humanita. Wofova kancelář
sděluje, že již v listopadu 1914 požádala německá vláda,
aby němečtí váleční a občanští zajatci z východní Afri
ky byli posláni do míst klimaticky nezávadných. Tento
požadavek byl opakován americkým a španělským vele
vyslaneotvím. Francouzská vláda shledala nutným na to
odpověděti, že Němci žijí v Dahomeji na zdravých mí
stech, čemuž však není, a že pouze ti měli by býti po
sláni do Frangie, jichž zdravotní stav by delšího pobytu
v Africe nesnesl. V souhlasných bezpečných zprávách
se praví, že Němci v Africe. zvláště v Dahomeji, trpt
přímo banebným zacházením. Většinou musí na palči
vém slunci konati tělesné práce, upravovati cesty, tlou
ci kameny atd. V Dahomeji je jejich oděv úplně nedosta
tečný. V hliněných a kamenných chatách bez chránide)
proti moskytům leží na slámě, ba na holé zernt a musí

si/sami vařiti. Jsou hlídání nedůstojným způsobem čet
aochy, kteří jim dávají pociťovati svou moc. Není po
třebných léků, na př. chininu atd. a není lékařské pomo
ci. Jeden francouzský lékař se vyjádřil: Ať jen trpí! —
Klima v Dahomeji jest jedno z nejvražednějších aa ce
lém západním pobřeží Afriky. Žlutá horečka, černá ho
rečka z vody a malarie jsou tu na denním pořádku. Proti
hmyzu možno se chránit: pouze sítěmi. — Nikoli lépe
daří se válečným zajatcům v severní Africe. V létě tu
dosahují vedra 50—60 stupňů Celsia. Bez ochranných
heknic musí němečtí statečné vojíni vykonávati v těchto
vedrech nejtěžší práce. Jediné, co francouzská vláda až

„dosud připustila, je prodboužení polední přestávky od
11 do 3 hodin. Ještě horší věci jest, že Francouzi dopra
vili do Afriky | raněné a nemocné a bez smilování nutí
je k práci, Výživa je nedostatečná, Zásilky z vlasti jsou
většinou rozkradeny, anebo vůbec nedojdou. Také pe
měžní zásilky dojdou jen nepravidelně. Tresty jsou ne
obyčejně kruhé, kterýžto zjev jest již dávno znám z ci
zineckých legií. Dle přísežných výpovědí vrátivších se
žen a misionářů, jakož i dle propašovaných zpráv jest
obraz stále stejně smutný. Protože všechna vyjednává

ní byla bezvýsledná, byla německá vojenská správa nu
cela chopiti se nyní ráznějších opatření.

Pište poštovaí věci česky. Poštovní úředník pouču
je: Upozorněte české obecenstvo a zejména české vojí
ny, že je nemístno nyní v době, kdy proléváme krev za
společnou vlast, podezírati poštovní správu, že by če
sky adresovaným dopisům nevěnovala tutéž Pozornost
při dopravě, jako jiným dopisům, a že by tedy na př.
německy psaná adresa neb aspoň německé určení mí
sta, dopravu urychlovalo. Byl jsem z příslušného místa
upozorněn na tento zjev, který při naší vyspělosti vel
mi překvapuje, zejména když se vyskytuje nejen u lidí,
kteří sotva víc než těch několik slov pro adresu po ně
mecku napsati dovedou, ale | u kmrteRigentů,u nichž by
se podobná pověra o zaujatosti správy proti česky psa
ným adresám anl vyskytnout neměla. Též úsudek, že
česká řeč i při dobré vůlí slavné noštovní správy jest
málo známa, je falešný, neboť čeština je na poštách ra

"kouských známějšívidí př. maďarština, chorvatštinaa Italština, a přece těchto národnosti, | když ně
mecky nehmí, píší adresy ve své řeči a dopravě to ni
jak nevadí.

Přežitky.
Náš věk vyznamenává se prazvláštní vlestno

(stí, která jistě vzbudí veliký údiv století příštích.
Životní názor, tato nejdůležitější podmínka zdátné

-hovývoje lidské společnosti, mění -se náhle v 25,
"dlesíti anebo t pětí letech radikálně. »Přesvědčeníc
za »přesvědčením«mění svoji vládu. Za aejdoko

nalejší životní obzory platí na rychlo napapouško
vané a nestrávené fráze. Tu zkrátka vidíme ruch a
skoky tak horečné jako v Ženské módě.

Jinde- však, kde by byko potřebí vzhledem k
potřebám doby reforem nejrychlejších, pozoruje
me konservatismus přímo nepochopitelný. Oč
brkáme každý den, to ponecháváme trpělivě v za
Staralém stavu.

Na př. bylo by velice žádoucno, aby k'vůli
zjednodušení informace byl ciferník na hodinách

tý. Každý cítí, jak zbytečně ke každé hodině nutno
posud přidávati slůvka »dopol., odpol.«. V jízdních
řádech a jinde taková bližší označení jsou na veli
kou obtíž. Má-li se označiti datum dne, jedná-li se
o čas noční, hned právě pro dvojí označení hodin
nastává nebezpečí špatného porozumění. Proto
třeba šíře vyložiti, Že »v noci ze dne 20. května na
den 21. května« to neb ono se přihodilo. Když se
začalo nedávno jednati o rozdělení ciferníku na
24 hodin, hned se ozývaly silné protesty; vážné
podpory z kruhů nejvíce interesovaných snaživým
reformátorum se nedostalo.

U nás užívá se výhradně dvojího rozdělení
stupnice na teploměru: Celsiova a Reaumurova.
Ale postačilo by zcela dobře rozdělení jedno, aby
u každé cifry nebylo nutné bližší označení. Za
desavadního dvojího počítání plete se snadno i
inteligent -—natož člověk prostý.

Znalost moderního měření a vážení jest již pře
ce zakotvena všjide. Ale čteme dále o stopách,
mořských mílích, pěstech, uzlech; sáhy a lokte
stále mají k vůli zvyšování neurčitosti své domácí
právo.

Ale největší zaostalost lze pozorovati na sou
časném notopisu. Někdo se útrpně usmívá hiero
glyfům, písmu hebrejskému. Jednomu hudebníkovi
předložil přítel dopisnici hopsanou hebrejským
písmem: >Prosím tě, co pak je tu asi napsáno?«
— »Víš, přečístito nedovedu, ale kdybych měl po
ruce klarinet, zahrám ti to hned«, zněla odpověď.
Pravdou jest, že plynné čtení toho písma předpo
kládá znalost hebrejské gramatiky. Přes to však
vpravíte se do té četby daleko spíše než do čtení
not, jak se předkládají žactvu i v době nynější.

Snad někdo užasne, řekneme-li, že je tuzáklad
ní závadou jak pro tisk tak pro čtení pomůcka pěti
linkového mřížoví. »Vždyť je to tak názorné, jed
noduché, přirozené«, slyšíme hlasy těch, kteří se

pilný cvik vykonává sice pro porozumění mnoho,
ale pětilinkové schody nejsou pro třídění not po
můckou nejvhodnější -— již proto ne, že nám lin
ky nedovedou označiti půltóny, že jest potřebí po
mocných žebříčků, stoupáme-li do poloh vysokých
nebo chceme-li naznačiti tóny velice hluboké. To
to nastavování linek jest něčím zcela primitivním
a napíná pozornost čtenáře not zbytečně. Dále

absolutní hodnoty — ani vzhledem k výši, ani
vzhledem k trvání. Nota na druhé lince shora na
př. může značiti: d, dis, disis, des, deses, je-li před
znamenán klíč houslový. V klíči basovém dostává
jiná jména a jiné výšky znova, v klíčích jiných ta
značka má zase význam jiný. Značka ta jest chou
lostivým problémem, který se musí luštiti opatrně
jako hledání zvláštního logaritmu. Pomůckou k lu
štění náhodného charakteru značky jest na počát
ku každého řádku označení tóniny, které ubírá mí
sto jednomu nebo dvěma taktům. | když žák se
učí na housle dvě tři léta, každou chvíli mučedník
učitel napomíná: »Vždyť jest tam fis, proč bereš f?
— To je přece as, žádné a.« Ale hoch tam vlastně
nevidí ani fis ani as, musí v hlavičce stále nositi
poznamenání tóniny, nemá-li se ne dále. A je-li
před označením taktu naseto pět, Šest posuvek,

dosti zručný, aby prsty nezabloudily o půl tónu
výše nebo níže na zkažení celé hudební věty.

Když se jeden student začal učiti angličině,
praštil náhle učebnicí o stůl: >To je hrůza, ten an
glický pravopis! Píše se to Alexander a čte se to
lívanec.« Ale což teprve trapné čtení not! Snadné,
pochopitelné, přirozené je to učiteli — zkrátka kaž
dému, kdo to již umf. Ale ti žáci, zvláště při pianě!
Při mnohé hodině i žák cvičící se druhý rok při
náhrnu akordů cvičí spíše zrak než ruce, učí se víc
čtení než obratnosti prstů.

To příštipkování upozorněním >8....va«< také
svědčí, jak daleko linky nestačí k lehce srozumi
temnému vyjádření melodie a příslušných akordů.
Čínské písmo jest jistě srozumitelnější, výmluvněj
ší než dosavadní notopis.

Právě linky zaviňují, že se na jednu stranu no
tového papíru tak málo dá z komposice stěsnati.

na klavír a pod. To neustálé: obracení listů jest ji
stě nesnází velice trapnou. Ale v době osvěty a

rmy zcela radikální, že by se mohlo velice
dno zjednodušitito, co jest příliškomplikované

Jak těžce musí pracovatí i lava klavírního vir
tuosa, Jestliže umělec má sehrati složitou komposi
ci zlistu! Prsty by svědly všecko hnedse vší svižností.Ale—včeles poznamenánošestkříž
ků, vjednotlivýchtaktech posuvkygsnačujívýjim

ky, které přestávají míti -platnost v taktech náasle
i dujících: Jediný akord mívá odrážek nebo. jiných
: důležitých znamének několik — a tyto akordy
; mají stíhati druh druha v: rychlém tempu!

Aby se neplýtvalo drahým časem, který se mu
| sí vynaložítí na hbité čtení notových hietoglyfů,
; jistě jest potřebí reformy od kořene, nikoliv jen

nějakého zlepšení, povrchní úlevy.
; — Nejlépe by se rozluštila krise tak trapná, kdyby

se linky odstranily zcela a místo záludných, šibal
I ských hlaviček notových kdyby se užilo prostě
' písmen abecedy. Snadse mnozí takovému návrhu
. podiví. Ovšem — co jest zatím zcela nezvyklé,
I zdá se býti podivným,ade jen potud, pokud se vý
| hody novoty důkladně neprozkoumají. Nestačilo

| by ovšem užívati jen těch písmen, kterých se užívá na pojmenování not nyní. Bylo by zapotřebí
přibrati všecky samohlásky a jednoduché sou
hlásky, které jsou velkým národům společné. Pí
smena by totiž musila označovati rozsah nikoli
jedné oktávy, nýbrž i oktáv jiných. Kde by písme

| na latinská nestačila, užilo by se buď umělých jed
: noduchých značek, nebo písmen velkých nebo liter
! řeckých a pod.
|. Aby poslední věci nebyly horší prvých, bylo
' by třeba značiti i každý půltón písmenem jednodu

chým bez ohledu na znáčku sousedního tónu celé
, hc. Jednoduchost Vb psaní by se zvýšila tím, že by
| enharmonické tóny (cis-des, gis-as atd.) obdržely
| označení společné. Vytříbený hudební cit se toho

ovšem poněkud leká. Ale pro hudební praksi ta
kové rozlišování mála znamená. Při klavíru a ji
ných četných nástrojích by to bylo jednostejné,
jinde by ši vytříbený sluch vypomohl snadněji, než
když vidí náhrn jemnocitných značek. Označení
tóniny bylo by pouze včele komposice, ale všude
ve všech taktech každý tón i půltón by byl vyzna
čen přesně tak, jak se-má právě hráti. Tak by se
stal notopis přehlednějším a čitelnějším.

Ale což označení délky tónu? I to se přece dě
je posud způsobem velice primitivním. Nota půlo
vá by se naznačila dvěma značkami spojenými
(jakc při kursivě), třičtvrteční -třemi atd. Nebo:

"Litera pro notu půlovou byla by dutá, pro čtvrťo
| vou plná, pro osmičku jednou podtržená, pro šest

náctku dvakrát. Anebo, aby souměrnost řádku ne
trpěla, vybrala by se pro notu půlovou litera zna
telně širší, pro označení tří čtvrtí by se mohla při
dati tečka jako dosud, pro osmičku by se přidala
k liteře čtvrťové čárka, k šestnáctce dvě čárky.
Zkrátka otázka označení délky by se dala luštití
pohodlně způsobem několikerým — a to tak, že
by se zrak namáhal daleko méně než dosud. Jest
liže bychom tím způsobem psali pro flétnu, klarl
net, hoboj, lesní rch (nástroje, kde nepřichází dvoj
hmatu), napsali bychom na jednu stranu bez noto
vých linek více, než se nyní píše na pět stran.

Ale označení akordů? Tu by přece bylo nutno
psáti litery pod sebou. Ano — ale ta skupenství by
nebyla tak rozvleklá, jako při dosavadním linko
vém systému.

1 © Jen jsme tu nadhodilí několik myšlenek na dů
kaz, že radikální a prospěšná reforma notopisu je
věcí zcela snadnou; jest jen potřebí dobré vůle a
vzájemného dorozumění čelných nakladatelů a
komponistů,

Podrobnější řešení úkolu zajisté akutního zatím:
pomíjíme; vyžadovalo by to článku delšího, pro
tože mnoho detailů hlásí se při tom o svá práva.

| Ale hlavní myšlenka — zaměniti systém linkový
i písmeny „anebo jinými příhodnými značkami“ —

musí býti klíčem k dalšímu luštění. Až by se názo
ry odborníků sjednotily, přestal by žákovský oči

stec. :
————Ó

Církevní věstník.
Zprávy dlecésní. U příležitosti kanonické generální

visitace vyznamenání jsou pp.: Msgre Karel Vorliček,
papežský prelát, b. vikář, arciděkan v Kutné Hoře jme
nován skutečným konsistorním radou a asesorem; Fr.
Macháček, farář ma odp. v Malešově, Stan. Červ, farář
n. o. v Nových Dvorech jmenování osobními děkany;

Jos. Ptáček, vik. sekretář, farář v Sedlci, Fr. Klus, dě
kan v Košicích, Jos. Sedláček, děkan v Solopiskách, Jos.
Mejsnar, farář v Církvici, Jos. Záruba, farář v Gruntě,
Tomáš Coufal, farář v Záboři, Fr. Frydrych, katecheta
a profesor na paedagogiu v Kutné Hoře, F. Miller, kate
cheta. a prof. na reálce v Kutné Hoře, Fr. Pospišil, fa
rář m. 0. v Nových Dvořích,dr. Karet Truxa, ředitel
paedagogia v Kutné Hoře jmenování b. notáři. Exposí
torlum canonicale obdrželi: Oustav Čenský, farář v Ko
aárovicích, Ed. Stock, farář n. o. v Kutné Hoře, Al. No
vák, farář v Křeseticích, Jos. Pavel, farář v Bykámi,

Fr. Powr, fundatista v Kutné Hoře, Jan Král, farář v
Suchdole, Fr. Pekárek, kaplan v Kutné Hoře, Fr. Krato
chvil, farář v Radboří, Jos. Prudič, farář v Nebovidech,
Jos. Zuzánek, katecheta v Kntné Hoře. Farní synodalle:
Jos. Marek fundatista v Kutné Hoře, Jos. Zolený, kaplan
v Sedicl, Fr. Velebný, kaplan v Ctrkvich Jos. Mašina,
katechetav Kutné Hoře, — Ustanovení jsou pp.: Jos.
BečiSka, farář v Radhošti, za ttráře v Č. Meřmanicích,
Jaroslav Bartoš, kaplan v Krucembarky, za faráře v
Borové, Jan Kostkan,farář vPusté Kameaici,zafaráře
do Číbůsl. — V Pánu zěsnalt: Jan Vasěk, b. notář, farář
ve Mříčné, + 29. května (aaroz, 1856,vysv. 1881), Váci.



Strnad, V. Vuln,,děkan vSebranicích, + 12.června (na
ros. 1847, vysv. 1872). — Uprásdněná místa: Radhošť,
fara patron, knížete Thura-Taxise, od 1. června; MHč
ná, fara patrom. nábož. matice, od 4. června; Sebranice,
fara patron. kníž. Thorn-Taxise, od 17. června 1915.

mém = ROVNOS
Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci

Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech- bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

Zprávy
místní a z kraje.

. 18, pěší pluk na |talském bojišti. Starosty města do
šel 14. t. m z bojiště lístek p. c. a k. setnfka Karla Bóh
ma následujícího obsahu: »Cítím se povinným sděliti, že
3. prapor 18. pěšího pliku, stojící pod mým velením,
v bojích na italské hranici dne 6., 7. a 9. t. m. hrdinsky
se -zachoval a slavně vyznamenal. Jsem pyšný na to,
že smím veleti praporu, v němž každý jednotlivý bojev
nák jest hrdinou. Ovšem musilo při tom mnoho z nich
svůj mladý život za vlast obětovati a prosim, abyste rá
čii Jeho Excelenci nejdůstojnějšímu © panu | biskupovi

předněsti prosbu, aby za statečné tyto osmaáctniky, v
Něžkých bojích padlé, mařídii smuteční bohoslužby. —
Jakožto důkaz toho, jak statečně se bili osmnáciníci,
kteří nejtěžší útok vydrželi, přikládám pochvalu Jeho
C'sařské Výsosti pana arcivévody Josefa a posílám nej
krásnější vojenské pozdravy obyvatelstvu královéhra
deckého doplňovací okresu.« — Depeše Jeho Císařské
Výsosti zní takto: »Na vědomí setníku Bohmovi! Oddílu
skupiny Bóhmovy a jejímu statečnému veliteli, kteří za
nejtěžších okolností více než 48 hodim nepřetržitě stáli

v bojích proti, převládajícím silám italského vojska a

odníti, vyslovují nejvřelejší dík a své obdivupiné uzná
ní jejich statečnosti a houževnatosti. Návrhy na vyzna

Salo. mortaleproveži jeden bloykista BL
labského mostu, kdež se.pokust vlétnout i s kóléní Čo
automobillu vstříc přijíždějicího. — Vetřelec sice vrazil
do. vnitř bez pohromy, ale z předního kola měl osmičku.

Valná hromada Zátožního úvěrsího ústavu bude se
odbývati 22. června v zííiné zahradě Grandhotelu, pro
tože v Adalbertinujest ubytováno vojsko.

Úmrtí. Dne 15. června zemře) u věku 41 let, byv
zaopatřen sv. svátostmi, p. Josef Zázvorka,
VIII. hodn. třídy na zdejší c. k. reálce. Pohřeb dnes o 3.

hod. odp. z kaple okresní nemocnice na hřbitov kuklen
ský. O. v p.l 7

Hudebnísoukromáškola vpemslonátěJ. V.císaře
Františka Josela L pořádá v neděli 27. června dvanáctý
hudební večer (dětská produkce) ve prospěch osiřelých
dítek po padlých vojínech. Začátek o 5. Rod. odp.

Zápis žáků do I třídy c. k. reálky v Mradci Králové
konati se bude před prázdninami v sobotu dne 26. červ
an a v ponděli 28. června od 9—10 hodin ve starém Ru

po zápise.
Ústav pěvecko-klavírmí sič. Zd. Součkovy, učitelky

zněvu při měst. jub. lyceu v Hradci Králové, pořádá ob
vyklou výroční zkoušku žactva dne 26. t m. v místno
stech Měšť. besedy.

Vyhláška. Ježto jev! se nedostatek pitné vody, kte
rý za panujícího sucha státi se může ještě citelnějším,
upozorňujeme důtklivě, aby pitné vody používalo se
pouze k pití a vaření a ne k praní, zalévání a k jiným
účelům a aby vůbec pitnou vodou co nejvíce se šetřilo.

Všeobecná úvěrní společnost, zaps. spol s- r. 0.
v Hradci Králové, koupila od pí Marje Červenkové, choti
c. k. okr. soudce, dům čp. 238 v Hradci Králové, Jiříkova
třída proti Grandhotelu. | Společnost provede adaptaci
domu k vlastním účelům obchodním, zřídí v přízemí ú
čelnou směnárnu, prodejnu uhlí, koksu i jmých druhů
paliva. © Do nových mistnosti přestěhuje se společnost
po 1. listopadu 1915.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 12. června. 1 hl: vikve 32—40K, hrachu 110—112

jizdy.« — K tomuto opětnému skvělému výsledku zbraní
domácího pluku vyslovila městská rada témuž nejvrouc
nější blahopřání.

V příčině nové válečné půjčky sl.okř. hejtmanství
v Hradci Králové podává všem obecním úřadům infor
mace a povzbuzení. Vyjímáme: Dosavadní výsledek 'u
pisování státní půjčky 1915 dosvědčuje, že se jak jednot
livci, tak korporace okresu královéhradeckého s plným
pochopením výhod a povimností účastnili na této vlaste
necké akci. Obnos 3 milionů korun zdejším okresem u

-psaný jest zajisté znamením, že mnozí, jimž možno se
upisování súčastniti, již neváhali tak učiniti a hospodář
ské postavení státu v těžké době upevniti Jest však
zápotřebí napnsouti slly ještě více a to pokud se našich
obcí týče, z nichž některé ještě své povinnosti nedo
stály. Ve smyslu pokynů míst vyšších obracím se tudíž

K, 1 a otrub žitných i pšeničných 16 K, 1 kg: másla 4.80

>

i
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1 vejce 12—14 h, I kopa: okurek 18—20 K, drobné ze
leniny 0.80—1 K, mrkve 3—3.40 K, 1 košík třešní 2.60 K.

zeleniny 240 kop, mrkve 10 kop, třešní 80 košíků, pod
svinčat 488 kusů.

Neštěstí ve Svinárkách u Hradce Králové, Dne 12.

výzvou, aby pokud se tak nestalo anebo pokud byly u

jich správě svěřené obce upsáním obnosu co největšího

ny banky a upisovact místa vyjdou obcím při této akci
co nejvíce vstříc, zejména pokuď se půjček týká, takže
možno i tam, kde hospodářství obecní nedisponuje oka
mžitě -dostatečnými prostředky, vydatnou měrou se na

důležitou vlasteneckou povlnnost vůči státu, před níž
všechny ostatní důvody musi 'ustoupiti a že rozhodující
kruhy na pronikavý zdárný výsledek půjčky kladou tu

že ve správném pochopení uvedeného učiní seč jejich
síly, aby bylo toho nejpříznivějšího výsledku dosáhnu

právě tento výsledek rozhodným a směrodatným při
projednávání záležitostí subvenčních a podobných. —
Dlužno též připoměnouti, že pp. starostové mají ovšem
dále při každé příležitosti i jednotlivce k sůčastnění se
na půjčce vybízeti a tak dobré věci prospívati. — C. k.
místodržitelský rada: Smutný.

Jednoroční dobrovotníci pol. děl.pluku č. 27 v Hrad
cí Králové pořádají v sobotu 19. června.ve 4 hod, odp.

pod protektorátem p. c. a k. majora Fr. Houdka a p.
starosty města Hradce Králové JUDra Fr. Ulricha za
hradní slavnost v důstojnickém parku ve prospěch fondu
pro válečnou péči (pro vdovy a sirotky po paďtých vo
jinech). Hudba c. a k. pěš. pluku Fr. sv. páma z Hótzen

dorfu č. 39. Ježto se jedná o vdovy a sirotky po vojí
nech domácího pluka. který od počátku svého založení
v Hradci Králové posádkou byl a zároveň z okolí se

nou účastí na slavnosti svoji přízeň k domácímu plaku
osvědčí.
-| Přilezá39. pěš. pluku sv.pána z FidizendoriuzDe
brecíma byl uvítán v neděli oďpol. na nádraží velkolepě.
Dostavili se komisaři z c. k. hejtmanství, zdejší důstoj-;

ného »Mlýnka«. Najednou začal se topit osmitetý Václav
Janebův. Na jeho pokřik pospíšl mu na pomoc třinácti

letý spolužák Josef Hladfikův, ale v hlubině zahynuli oba.

z toho veliké. Mrtvoly zůstaty několik dní nenalezeny

ho hrobu na Pouchově. Netze dosti varovati před koupá

účasti obecenstva civilního a za přítomnosti čestné
kompanie dělostřelecké z Hradce Králové (za účasti pří
slušných pánů důstojníků)p. Ant. Doležala z Pouchova.
Týž súčastnil se zimních bojů v Karpatech, kdež se na
studil. Na zotavenou poslán byl před časem dornů, ale
zdraví nenabyl. Zemřel příkladně křesťanskou smrtí.
Pohřbu sůčastnilo se místní zastupitelstvo, sbor hasičů
s hudbou, školní dítky a velmi četní obyvatelé pouchov
štt i okolní.

|

mědáti svěd Be byl kéšzem zbožným a vpřátel
ství osobním velmi něžným. V krátkém čase chtěl játi.
na penst a sděloval mi o té věci různé plány. Rodinná
nemoc — rakovina žaludku — hlodala na něm dlouho,
až ho předčasně (v 58. roce) sktátila'do hrobu. Před ny
nější válkou byl ještě v Lourdech. Loni, když jsem ho
navštívil, vypravoval ml s radostí, že mu unlversřtní
profesor po pečlivé -prohlídce řekl: Rakovina to není,
ale zápal. Já v tom ovšem tušil, co lékař zdánlivě po
přel, zvláště když bylo viděti, že ami léčení v Karlových
Varech nepomohlo. Vip. Frey, kaplan mříčenský, jenž
mět v zesnulém dobrotivého chela, 1 mi po straně:
Profesor mi řekt, že pan faráť půl roku vydrží.. . Stalo
se — a milý spolubratr zemřel, smířen s Bohem i s lid
mi a dal se pochovati mezi své farníky mříčenské, ač
má pěkný rodinný hrob v Huttendorfě, který dal nově
zříditi svým rodičům. Tato hrobka © mé matky Jsou je
diné, které majt na tamějším hřbitově české nápisy —
a učinili jsme je my dva kněži, zatim cu češti osadalel
dávají si nápisy německé v uzavíraném území. — S

Bohem, příteli milý, a Pán dej Ti radost věčnou! Ames.F. J. Kčný.

Hořice. Zdejší nemocnice jest naplněna raněnými

tězstvíchnašich armád'tze doufati, že již přece toho ae
bude potřebí, ale Že naopak se blíží okamžik čestného
míru. Trvalé sucho nás na Hořicku velice tísní, což jest
pozoruhodné též proto, že Čechy vyvážejí obilí do Ji-
ných zemí rakouských. Jestliže se nedostaví co nejdříve
vydatný déšt, ani ozim, jež jest pěkná, se dostatečně
nevyvine. Ovšem brambory a řepa mohou mmoho do
honiti, zato však jař jest u nás a v Krkonoších, ba i na:
Českomoravské vysočině nevyvinuta. Jinde, ba i v blíz
kých městech, přece jen pršedo, ale v naší krajině za
celý máj jenom jednou a ještě nepatrně. Některých lidí
zmocňuje se nad tím úzkostlivé rozechvění, ale to ne
pomůže. Naopak klid, odevzdanost do vůle Prozřetelno
sti a vážná práce tam, kde jest jí skutečně potřebí, jest.
jedinou naší silou v době tolik vážné, jaké jsme ještě
nezažili. Oslava Husova odbude se ověnčením sochy,
která byla odhalena několik dní před vypuknutím vál
ky. Vzdělávací sbor uspořádal přednášky. Státní sbírce
kovů bude možno věnovati zvon na filiálním kostele mi
lnvickém, který jako puklý byl z používání vyloučen.
Výkaz o výsledku válečné půjčky na zdejším okrese po
sud nebyl uveřejněn.

Pro nešťastné pobořelé v Plchu w Pardubic zaslaly
dále kostelní sbírky: vid. farní úřad v Dobřenicích 35.
K, vid. farní úřad ve Dřitči u Pardubic 73.54 K, vid.
farní úřad v Kratonohách sbírkou z Kratonoh a Babic
43 K, vid. farní úřad v Bělé u Přelouče 52 K, vld. farní
úřad ve Všestarech 25.58 K, pi Aloisie Morávková v
Hořičkách u Náchoda 20 K. nejmenovaný člen Záchrany
prostřednictvím vdp. Jar. Schovance, katechety z Jičí
na 5 K, vdp. J. Košnáf,. c. k. prof. v Praze-IV, 2 K, vdp.
Jos. Tesař, duch. správce král. čes. polepšovny v Opá

Vinohradech 5 K, vdp. Fr. Pour, duch. správce měst.

'

den zemřel zde mladý muž, vojín na zotavené p. Pultar.
Týž před časem povolán byl k vojsku. kde v nemocnici
vypomáhal. Rodinná nemoc plicní dostavila se i u něho

(a) pečlivě ošetřován. podlehl zákeřné chorobě. Několik

dní před smrtí dal se zaopatřit sv. svátostmi, jež za pří
tomnosti četných příbuzných velmi zbožně přijal. O
bohabojné mysli jeho svědčí, že v závěti odporučil 500
K na kapličku Rožberskou na Slezském Předměstí. Po
hřbu tchoto hodného mladíka sůčastnílo se četné obe
censtvo. Byl to vlastně první vojín z naší farnosti, kte
rý, sůčastniv se nynější války, zemřel na zotavené ve
své domovině,

Biskupský notář Jan Alb. Vaněk, tařář ve Mříčné
u Jilemnice, zemřel 29. května a pochován jest ve MřEč
né dne I. června. O skonu jeho nedošlo dosud na veřej
nost ničeho ani o pohřbu. Číním tak nyní, i když opoz
děně — je to vzpomínka na milého přítele. Jan Alb. Va
něk narodil se ve Lhotě Zálesní (Huttendorf) z rodičů
českých. obecnou školu vychodil v rodné vsi německé,
načež dán na české gymnasium v Hradci Králové, kdež
vykonal maturitu s vyznamenáním. Theologii studoval

sobil v Roketnici (Rochltz) a v Trutnově jako kate

t

1

a získal si lásku osadníků, jinž dlouhá léta řídil tamější
ralfeisenku. Faru a kostel dal do vzorného pořádku. V

těšii«. Melodie ta se opakovala blíže labského mostu,;
kdežkonánodefilé.Vojínípodělenírůžemi»bylivelice

Ve Mříčné působil necelých 10 let. Hleděl slovem | ti
skem buditi katolický život, jejž vůbec rád podporovat,

krásné. m čistéměsto mátolde viděli.
©anbaf-Pan c. k. born oBiciálFr. Trampbyl jme

tve" baenéhoZiráommt:Srdoěněpritom.
«

býstrého avelmi čitý vduchbvní sptávě. Vzděláníměl
dačné azmelsvět nejen £kwib,ale i zcestování Po

„ .

dárcům a dobrodincům jménem nešťastných srdečné
»Zaplať Pán Bůh!« Modlitba nešťastných, by Vás Pán
Bůh každého podobného i jiného neštěstí milostivě: chrá
niti ráčil, budiž Vám odměnou! O další dobrotivé pří
spěvky a kostelní sbírky snažně prosí a spolu s obec
ním úřadem v Plchu vděčně kvitovati bude farní úřad ve
Starých Ždánicích u Pardubic.

Na c. k. české reálce v České Třebové koná se zá
pis žáků do první třídy 26. června od 9—10 hodin. Pí

hodi1. Odpoledne podle potřeby budou zkoušky ústní.
Výsledek o přijetí vyhlásí se téhož dne všem zapsaným.

Skála. Slavnostní dni plné radosti zažila farnost
zdejší od 5. do 9. června. V sobotu dne 5. t. m. 0 2. hod.

odpolední zavítal k nám Jeho Exc. nejdp. velepastýř
náš. Již u Kvasetic projevil: radost nad příjezdem Jeho
Exc. slovutný pán Robert Schmidt, architekt z Hradce
Králové, který v ten čas v Kvaseticích bydli, ozdobným
stožárem. okrášleným národním praporem. V osadě pak
Věži shromáždil se velký zástup věřících u slavobrány.
Příjezd oznamovaly výstřely hmoždířů a když povoz
arcipastýřův objevil se v zatáčce silnice, zahrála kapela

slavnostní tuš. U slavobrány přivítal nejdp. biskupa vsdp.
Cyril Valemta,bisk. vikář. Z duchovenstva přišli sem
dpp. P. Lerch, S. J.. K. Kolářský, farář z Herálce, Lud.
Žitkiewicz, katecheta z Doliny v HaNči, ct. bohoslovec

vůli nám opouští domov a jde vstříc novým námahám

annštolské cesty a proto chcesne se přičiniti, aby se tu
cí:il inezi námi jako doma. Na to srdečné uvítání pronesl
vroz. p. Robert rytíř ze Stanglerů, majitel velkostatku.
pravě, že veliké fest vyznamenání, jehož se dostává
jeho domu, že J. Exc. zde bydletř bude. Uvitací pozdrav

pronesl slov. p. Robert Schmidt, architekt. Na to přivítal
Jeho bisk. Milost místní starosta p. Rud, Šmíd a družič
ka Jul. Ulrichová, druhá pak družička M. Absolonová
podata vkusnou kytici. J. Excel. poděkoval za uvítání a
hned již u uchvátil přítomné a získal si srdce jejich

dobrém lidu českém. Potom školál mládež, vedená svý
mi učktel, započala průvod, jehož se súčastníla nepře
hledná řada družiček, vedená učitelkou slč. Hengiovoa.
Radost velikou způsobii J. Exc. všem matkám, kdyť
žehonl (msdítky v náručíjejich. Takdošel průvoddo
vyzdobéné zámecké kaple, kdež orcipastýř jakodík ua

vvňánvděířividu rtn ové.sožehulníUvtáa
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súčastnil se sbor hasičský a spolek místních řemeslníků,
Po požehnání odebral se Jeho Exc. do zámku, kdež na
prahu vítaly ho spanilomyslné dámy pí Marie ze Stan
glerů a pí Marie Schmidtová, vedouce malou Editu, jež
radostně“vftala zárojeň. Dómácí páni iedělt zpříjemati
v fomě svém pobyt Jeho Excelenci, rádujíce se z hosta
tak vznešeného: V neděli a v pondělí odřel Jeho Éxc.
do Lipnice, v úterý do Krásné Hory konat generální vi
sitacíVestředajekjižpo:7,hodránoshramážtíse
u schodů před slavnostní branou ve Skále veliký počet

se potěšil slovy. milovaného velepastýře. U slavobrány
pronesl uvítání místní farář. a starosta p. Petr Med v
čele ostatních starostů. Jeho Exc. v dejší řeči poukázal
na"(taje, staibésti dibi. AdyLóskslavnostizvýší
— mimo uvedené pány, již v sobotu byli ve Věži —
dostavili se Jeho Mil. vsdp. Sal. Roubíček, opat kláštera

delivského, vdpp. faráři Jos. Kraus a Fr. Havelka. Po
příchodědo-kostela sloužit J. Excel. mšž sv. £ Y;„dojemné

K zbagova! slovy apoštolskýmivěřící k úctěDĚ dav 4Sřátosti.Kdyžpakudělísvátóstbíino
viní 343 biřmovancům, za h zvonů odešel do ško
W vkusně ozdobené vlctp. řiď. Ant. Hrbkém. Zde uví
tpla nejdp. biskupa družička Františka Medová a kytici:
podala L. Spudllová: táž po vykonané zkoušce upřímně

J. Exc. děkovala.Po zkoušceJ. Exc.prohlédi si baroko

vou:stavbu eb farního kostela, jež se mu velmiNeko-VEod oj VE, det "hykiobě,
O půl 5. hod. odpol. pronesl J. Exc. v zámedké kapli
vroucí slova rfogloučení k shromážděnému lide. jimiž
se nesrgazáteně dlígsal v srdce věřících; družička M.
Absolonovaděkovalaka dary. duchovní 4 Jul.Ulrlehova

do Herálce, přejíceal. aby hoBáb ch
tim"bý“ aejdlst. našajé "velephstěře

mošno Árzy v nášstřěgěopět přivedl
U sobota 12. června: o půl 6. hoď. ráno.nů

„a potěšil nás
no pokud

nejdůst.:náš“archpastý -0 svÉ
átu atiském. Pi: a etenke
ntryf dýchovsém |sed
mstěíng p. starostouFahor
rostg přilařemých obck, dále"

sok jednatelemidejšíodbočkyHostsů
daný 8 nt davy obecenstva k farní budově

:a po krátké přestávce do chrámu Páně, kde vykonány
-obvyklé obřady visitační.

ju u kostela ve stínu ýsatých strom

SIERSSÍSE.
konána v kostele zkouška náboženská m'ádeže přilaře

jakož i všemiPP., a;

nejdp. arcipastýř v průvodu sousedních pp. duchovních,
k i „all ngp. opat ž„Di Vede, Pernistí sthtofnínéčp.
řídícím a promiwvě nejdp. arcipastýře pokračováno ve
zkoušce náboženské ve dvou odděleních. Při závěrečné
pobožnosti, konané o 4. hod. odp. ve farním chrámu Pá

noj, visitace ve, ,zdalší,farnosti. v 3 sk aoŘ seVŘNe Pán vA pv

ň C.

M „ rálovéhralivě uprá

icujtodvalulizedddnslavykěj29918ABĚCUHH
-dovUDovácét arte! „mProhnoáhíradas usd, ohnásě

Y

zeměpnanašivlastKw„etedsetáy +5"ho a milovaného našeho zeSice: VLN: tee P

ný host, že pamětliv bude a je všude prosby té při Oběti
nejsvětější a vyslovil svoji radost nad přivítáním. Míst
ní farář dp. Josef Najvrt uvítal vzácného hostě co věrné
ho apoštola Páně s prosbou, aby poučil nás o vlastno
stech dobrého křesťaná. Milými slovy ujistil J. E. pana
faráře, že prosbě vyhoví. Patronátní komisař slov. pán

R. Wagner ujistil J. E., že jasný kníže pán František |Josef z Auerspergů, patron kostela, dří duchem snámi, |
že'rád osobně k uvítání by se dostavil, ale dlí na dálném
bojišti. V odpovědi náš arcipastýř vzpomenul zásluh;
Jasného pánaa projevilza ně svůj dík. Jménemsboru;
učite'ského přivítal J. Exc. p. říd. Jan Kučera a předsta-:
vil členy. Pan starosta venkovských obcí Fr. Kamarýt:
vítal J. Exc. s přáním, aby se mu u nás Hbilo. Bisk. Mi

námi bude IIbil "Družička' Marie Zeminova průsilaJ.
Exc., aby: nás. potěšil v těžkých dobách. »Nezapomenu,
buď ujištěna«,, odpovídá vzácný -host, »na nikoho. Vím
sám co koho:boli; co tíž, covšichni snášíme!« Po kra
tičkém oddechu: J. Exc. oslovil. věřící v Kostele: sílil,.
povzbuzoval a, těšil na lepší doby, pak u tumby bohatě

osvětlené. vykonat moďitby za.zemřelé. Měscůjé potě
šeni vzácnou návštěvou projevili svojiradost , že vt

čer po klekání osvětlili okna příbytků svých: Arctmat |v průvodu slov. p. měšťanosty. a svého sekretáře|
náměstím a vyslovil svůj dík za takové při 08
umí se,:že domy:ozdobeny byly prapory. -Dne 3.
květná sloužil náš arcipástýř. o půl 8. hod.tichou mši
sv. V kázán vysvětlil nám "vlastnosti pravého křesťana.

Každý křesťanje rytířem sv. Kříže..Co máči, je ob-|

duši každého dojem, který nikdy nevymizí. Sv. biřmo

konánave ě M V žievemsvým rázem ZskáT::PEPRE Hahěkymalých“

I

I

1

Vzácnýhost obýval.v.Čeobticích9.dní..10.(květnapři
májové „pobožnostise 9 Bámi rozloučil Milými, dojem
nými slovy ujistil nás J. Fxc. přízní a lásko svou. K!

Jm vět semístnístarostasrábsiskourznožsívim“věřicikh.Hlavníoff“byřDzdďobén
úářní a četnými světly. Po 9 dní súčastnil se J. Exc. se

do Křišimaa v Čechšiclobovapomínail.
- Bůh "provází Vaší Excelé po namáha- !

čtna 0

dp dobrotch cestách, kéž Vás síti,kéž Vám za milostivá, ob
cavské: a.potěšpšícíslova. je ddriěndti:Sáml -:

p udělí se.jedna mužská porce špřkálskás denním pop.
žifkem40 haj. Žádosti o porcitato, opatřenédekretem.
o udělení práva měšťanského v Hradci Králové, vysvěd
čením chudoby a dokladem o "stáří;. podány buďtež u,

parkmýsty úřadu v. Hradci Krákivé (v podacím. :

protokčle) v úředních hodinách do 20. červná. ©
Mládé Bříště. Den 18. května by) pro naši farnost

svátkem. Zavítal k nám J. Exc. nejdp. biskup dr. Josef
Doubrava, aby uděloval svátost biřmování a aby vyko-.'

aji generální kanonickou visitaci. Uvítal ha jménem i.faraosti duchovní správce vdp. Gilbert Kříkavá, jmén
-plech starostů m-Fa irala, stasesta-ze.Záhoři, jménem.

Lake obceRád ší učitel Basil Bokm z Mladých Břišť aZkožňích "dítek URdáů Jdhel Šeriis -z
Vosšovic, žák IV. třídy. Osadníci si libovali, ženebyli

*xŽ

pfina biskupa všichni pěkně z blízka.

hdržova'otakéani K ve Osad„Exe bis
e ujkťovah"26 sooatysdkéh rt
ty osadníky, kteříbojují za vlast ákN

K kodárikáníPp kavokémnd

náboženství

ok) kce.

„laeišk daně, 00 pe a
a ae:

- také hojnou a srdečnou účastí při lončenénajevo dali.
-Přejeme J. Exc. nejdp. biskopu po přestáké"chorobě stá
lébo zdraví, jak jsme to již při vítání a loučení ústy p.:
faráře projevili. Jeho Milost) nejdp. opatu želivskému

k nám toho dne též zavítal, neuměli jse lépe se odvdě

čiti za to, co pro náš chrám Páně vykonal, nežli že jsme
se za něho společně, pomodlští Vsdp. kanovníku průvodci
Hlavsovi, o němž se dovídáme, že se rozstonal, přejeme
brzkého uzdravení. Vidpp. b. vikáři, b. sekretáři a du

I chovním pánům ze sousedstva za asistenci při posvát

i Veliký požár ve Zboží u Habrů. 11. června před 1.
hod. edp. vznikl z neznámých dosud příčin v náší obci
v rolnické usedlosti býw starosty oheň a při dosti prud

| kém větru razšířil se v půlhodině na jiných 14 čísel. Sho
řelodo základu10 usedlostírotnickýchse všímpřístu
šenstvím a 5 domků. Mnohým rodinám shořelo všechno

1- -nemají ničeho do úst, aní oděvu, ani nářadí. Lidé byli
většinou na.lukách a pro veliký žár a dusivý kouř ne
dalor-se nic .zachrániti. Škoda jest obrovská (shořela |
letošní usušená píče, nedávno přivezené uhlí, slepice,

„vepřový dobytek, telata atd.) a jen částečně pojištěním

krytá. Sborů hasičských sjelo se 14, z nichž k záchraně
zbylých usedlostí mnoho přispěly sbory ze Smrdova a
Tisu. Hospodáři vyhořek skoro všichni jsou na vojně.
Pomoci okamžité Jest velenutně třeba, Smilujte se nad
ubohými! Milodary, jež budou veřejně kvitovány, při

jimá buď obecní úřad ve Zboží p. Habry anebo farní
úřed ve Smrdověp. Leština na s. z. dr... "Bojanovu Chrudimě.20.červnao3. hoď.odp.ko
nána bude v chrámu Páně sv. Víta v Bojanově slavnost
ní adorační hodina. Po kázání jsou zpívané litanie k
Božskému Srdci Páně s vložkou »Ó Srdce Ježíšovo«

od Hromádky, »Pange lingua« od Kolíska a svatohorské
Zdrávas. Pobožnost je na vyprošení brzkého šťastného

| míru a za naše chrabré vojíny.

"Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vkladynaknižkybj "08Mato 4
Navé vklady Wložené v době moratoria)úrokují

šedle dohody a vyplácelise z těchto vkladůob

>-Stáž zřiránvy.
-Všeticos. Následkem nedostatku „papíru a pracovních

3 bude rozsah všech pražských..denníků obmezen. —
G'sařskýmnařeáním vyškáí jež zákon o ručení za ško

du způsoběnag“z“vně "ěpiv"vělerňdnými. Záruku za
' P Ab“ abánením jmění vinní08T: kolik 5 Dba řeckého

knáté -očetřuškníolzí lékačiSF. Kraus z Berlina -a dry
Eiselsberg. z Vídgč obdrželi| mimořádně vysoké vyzna-!*
menání:,velkókomturský: jkělž řádu Sy. Vykupitele. —

: V italské: „vojenské službě 'fest. 19.000„jsněží a- maichů;
' pouze 700 sloužf jich:"jal -Pojénští kaplahi“1000 je u sa

nity, osťatní povinní službou vojenskotw4fako spolubojov“

|

|

:
i

1

|

: nici — jako ve Francii. — Na školách středních, lycef

4 : jh DH A

| PROTI . fivě

: čujď s "neúprgghču přísnosti" pro As
| telů životn buhottebů— děfkictvaor

ganisují hutí proti válce, jehož se obávají k "vůli »Lu
sitaniía.. — Na čelě“, Rusi“frvail""židovské“ "Bogrolný útů- 

bývalé:„ukrutnosti, — Ruskýmiňistr Záhraňičních zšte: "
,žiťostí Sazanov „vyslovil"seš že Ruskó,"nechrýstádruhé
| zimní války, ježto:dle Jeho míněnískoč: válka riino-"
i hem dříve. — Vpovolaných kruzich uvažuje se přý váž
"ně o tom, má-li se přikročiti k monopolisování dobyt

ka, aby se tak postavila hráz nesnesitelnémuzdražování

l masa. Také otázegpice vřntdese"přýnyájre:
kruz'ch zvýštějůPogornost. —Do. Švýc ned bo.

| sud 13.000.itefskýchvojáků.— V americké;Knot
osevné .plochů“pro pšeniel téměř: o ad Sromnt vějš' než,

r. 19 , ! vat, ;
PěstemX vltšaství. >Nár.Listy. "děl V o

vě utvoži se »SvezEhretistů«.který dal“ jménofodle
| Arnolda Ehreta, »umělce v hladovění“ a reformátora Iki-:

ské výživy. Z těchto několika informativářch slov už.
je patrno. že. =Svaz-Ehretistů« obrat :st. za úkol; propa-!
govatí myšlenka. yjednodušené životosprávy, -hlavgě po-:
kud se' týče jidfc V církniáři, rozeskimémSvazemdo
všech velkých redakcí v Německu a Rakousko-Uhersku
| vysvětluje Svaz zevrubně své saahy a odůvodňuje je.

, Je dávno dokázaným faktem, že většina chorob vznik

42 neptávnĚ výjvy.. „zspřílišnýho.ike, kterf“ sdýtěčn
obtěžuje náš organism a k stravování vyplýtvá mnoho;

energie, jíž bychom mohli využítí jinak. Svazpoukazuje

nana nao ře Flgggcheya.:sterý dgkázal,jak

hm 3 práh zbytečný množství

zátěvšakfetscherovat,toJestB
MattyPYÍEAzsy talk O'apezené nabitkunas

„následkem nedostatku mouky spotřebapečiva. a chleba“

ujeEe dbroSSP kn: n“©

y úšesnése uší.nemine“tě nechat17

so rastnálajé Mpe Setí méně než

„zmouky.hlavněpečiva luxusního,ba | i: eli

že Německo" prý m I,

RLÁŘYdj VOD T dl elu



diní přokazaje Německu. Zmenšením porcí stoupne zdat
nost vojska.. Příznaky slabosti, jež nastanou v prvních
-dnechpo zmenšeníporcí, jsou jen zdánlivé | následkem

"ladu; tělopyká -aa dlouholeté přejídáníse. Dějíse v
něm různé očišťovací procesy, jimiž tělo několik dnů
trpl, ale jakmile pominou, je tělo při snížené výživě Jako
obrozeno. K oběžníku Syazu Ehretistů je připojen článek
původce Svazu Arnolda Ehreta, umělce v hladovění, kte
rý v řadě světových »mistrů hladu« dosáhl rekordu. R..

1909 postil se za kontroly celé veřejnosti a úřadů a žkí
vil se 49 dní jen minerální vodou. Ehret podotýká, že
se zaměňují slova postění a hladovění. Nikdo nemůže
déle hladověti, rozuméme-ltslovem hlad skutečnou, ab
solutní potřebu potravy. Postem rozumíme dobrovolné
odepření si potravy. »Tak zvaný hlad mizí u všech« —
píše A. Ehret — »kteří se postí, už po několika dnech.
Zvyk jísti zmizí a skutečná chuť dostaví se teprve po
další době. Myslám, Že je nyní všeobecný názor, že se

než opak. Zažívání příšišného jídla u kulturního člověka
spotřebuje více sil gež dodá. Dr. Hanauer ve Fraakfur
tě konstatoval nápadný úbytek nemocných osob od po
čátku války. Ordinačnípokoje lékařů ztichly a nemocat
ce mohou býti naplněny raněnými vojáky, protože náhle
Je na tisíce prázdných postelí. Tento podivný fakt vy
světluje dr. Hanauer psychologicky. Lidé nemají nyní
času mysliti na sebe a na nemoc. Zcela správně. Afe
blavní příčinou je 3 Střídmost podpo
ruje zdatnost fysickou i ení dovadesátietých
»jediíků«, také nikdo nikdy neslyšel, že by duševní ve
likáni byli jedikpětkrát denně. Většina jedla mák, až k
askesi. Nejchudší země vykazují nejvíc stoletých. Zna
mením naší doby je, že největší boháčé následkem blaho
bytu zemrou hlady. Ehret koněí: svůj článek slovy plný
mi naděje: »Z anglického sítoku hladem<, který měj Ně
mecko zaškrtit, ožije rekovný duch nového Siegirieda
v celém národě a to větší, krásnější a zářivější než

kdy jindy. Tim Bůh potrestá Anglá.«

chle zhotoví uměl.funn 55
Richarda Šimáčka

w Nradoi Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

n dednoduchém ipychovém mo
der.pprovedeníry

Studujícíreálky
$óy +pouzezostolci n. „© "dobytubezd.rodina vyš. úřed. — Zvláštní poko
hrada, dobrá kuchyně, přísný dozor, s ná
k ruce. — Lask. značkou »Studu

jící 1915—16« do inistrace t. |."7nad)od
, vlastní výroby,

tež lisované ovaály
v bezvadné úpravě a jakosti

doporulyje

JOS-JELINEK
mwoLÁŘ

HRADEC KRÁLOVÉ

ya

E 5353/156.

Dražební:edikt
a vrevání k přihláškám.
- K návrhu vymáhašící strany Občanské záložny v

Třebechovicích, zapsaného společenstva s ručením ob
mezeným konána bude

dne8.července1915
o 9. hodině dopolední u tohoto soudu v síni číslo 35
dle schválených podmínek dražba těchto nemovitostí:

Pozemková kniha Nepásice.

Vložka čís.63: Domekčp. 63 s pozemkyzapsanými
v téže vložce; vložka čís. 133: Pozemky čís. kat. 51/1
a 52l3.

Odhadní cena ohledně obou vložek9840 K80 h.
Nejnižší podání ohledně obou vložek 5893 K 87 h.
Pod nejnižším podáním prodáno nebude.
Soud tento jako soud knáhovní nechť položení dra

žebního roku poznamená.
Věcně oprávnění, zejména hypotekární věřitelé, ma

jitelé hypoték z daného úvěru neb z poskytnuté jistoty a
veřejné orgány v příčině daní a dávek dostávají vyzvá
ní, jak jsou uvedena v přiloženém návěští.

C. k. okresnísond vHradciKrálové,
odd. V., dne 31. května 1915.

-V podmínky dražební a listiny na nemovitosti se
vztahující (výpis z knih pozemkových, výpis hypoteční,
katastrový, odhadní protokoly atd.) mohou koupěchtivt
v sondním 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 ae
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 u soudu zpravováni, nebydlí-li
v obvodu soudu shora jmenovaného, aniž jemu pojmenují
zmocněnce pro doručování.v místě soudu bydlícího.

, | Veledástojnému
-dmchovenstru a

slavným patronátním
úřndům dovolujesi depo

, weědší. veškeré kostelní nádoby. a
Bášinía to: monstrance, kalichy,

' "dběře,, nádobky.paténky,pacifikály,
B néjampy.k telnice,kropenkyolesiní výroby, předpisům

ml vykovující. Staré před

30poýrapnje„z pávodní intenci anebo proti do

B za Bábvý čňuje. Hotové
pa Předměty zasílá nau
: sku inko ba snbel závasnostíkoapé7 Pěaz posílá posvěsené. Práve ruční.

slatých «sořídrných blenovů, jjako: řetězů,

Peotény, PAL náramkůatd. čeNotářekénáčiní se stříbra pravého
ičínského kdyna skladů.

Stare skate, stříbro 6donkobomykupuje se nojopášíany

JAN STANÉK,půsířadiselenr
Praha 1.070. ul. Karoliny Světlé, čís. 12. a.

Příseěný smalocc. b. soměbéhoiroriního soudu.

lgnáce V, Noškudia syn
(protokolovaná firma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškadly, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. dachovenstru
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenníky,vzorkyi roucha hotována ukázku

se na požádání franko zašlou.

OOOOOOODO

Jan Horák,
- soukenník —

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

„zemských.
Cetná uznání zvláštěz krahůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závoda za
dobu více než třicatiletého působení.
U'iňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky: nů teláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

OO0000000
Výhodná koupě!

Prodám dům nový,hodícíse jakproou,hospodáře tak i pro pOkaře, se stodolou,.
zahradou a loukou blíže nádraží královéhra
deckého. — B'ižší sdělí informační kancelář

PAVEL BAYER,
Hradec Králové, 366.

8
ě

Lepší malá pomoc včas,než velkánemocpotom.
Proto opatřte si bezodkladně
dieteticko ochranný. přípravek

proticholeře úplavici í

L.V.HORY MECUM“

Zákonem chráněno. 7

18. K, (vedle

et vAra o po 18 (ed Pbašlcich o
Nepostrádatelný rodině, Jednotlivci a vojinovi v

v. odbor. pro
vedení zhoto

oh ji a vujea dodává
Fr sUhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

v Třeboshoviníchu Braáso
Králové.

Cennikyarospodtyna požádání

ohnivzdornouastaklovou

Ba30výstevách vyznamonaná|. cenami.
BOBO Zaožonsoko1007. oB00

-bosme0

Bensla. naftu. NM



Rakouským nmárodám! <

Ve chvíli, kdy dvojitý orel po desítiměsíčním
bezpříkladném zápolení nezlomen v síle, zocelen
v odvaze zdvihá svoje mohutné spáry k novým
rozhodným ranám, aby dosavadní nepřátele zničil,
vypovídá nám bezbožně válku Italie, která poží
vala 33 let dobrodiní spolku s naší drahou vlastí,
jenž byl pro Italii tak požehnaný.

Naše slavná armáda, v jejíž řadách překonávají
se národové Rakouska heroickými ctnostmi, jde
vstříc novým bojům.

cen, ve skálopevné důvěře v Boha, u vědomí
spravedlivé věci a vlastní síly, bude také tento no
vý úkol slavně rozluštěn.

Národové Rakouska!

Dik Vašemu vlasteneckému radostně obětavé
mu smýšlení, dostávalo se dosud Červenému kříži
bohatých prostředků, jež mu umožnily zmírniti
mnohou ránu zasazenou válkou, jež byla nám vnu
cena, uzdraviti mnohé z Vašich statečných synů,
kteří krváceli na poli cti a přivésti je opětně armá
dě — učiniti invalidy užitečnými členy společnosti!

V plném vědomí duševní velikosti všech náro
dů naší vlasti apeluji na Vaše vlastenecké přesvěd
čení s prosbou, abyste i nadále nejhorlivěji podpo
rovali humanní činnost rakouské společnosti Čer
veného kříže a tím uskutečnili našeho vznešeného
mocnáře Jeho Veličenstva olsaře a krále heslo
>Viribus Unitis« k ochraně vlasti, k blahu armády,
Vašich otců, synů a bratří.

VeVídni, 10.června 015, —|,,,.. “
Arcivévoda František Salvafor,

generál jízdy,
generální Inspektor dobrovolného zdravotnictví a ná
městek protektora rak. společnosti »Červeného kříže«.

Dilo románských zednářů.
* hala Itali čdění Ra

kousku,p znamenánejodpornější"i “. vše
mu mezinárodnímu právu,všeliké diplomatické
pootivosti. Italští zednářiposadili na oltář svůj
věrolomnost jako moderní bohyni.Bezobarakter

nosti úžasné podkuřují nadšenými proslovy na
důkaz, ji jest zednářská morálka kaučukovitá,se dovedeobratem ruky měniti, vyžadují-li
toho zájmy sobectví.

Kdyby jiný stát pošlapal na úkor Italie tak
-drze jasnou politickou smlouvu, zednáři ovšem
by byli v úžasu bez sebe, sršely by celé ohňo
stroje vášnivých italských protestů.

| Předohůdce nynějších intrikánů zednář.
ských v Italii Mazzini (1805—1872) hořel veli
kou nenávistí jak k apoštolskému stolci tak ke
katolické víře celé. R. 1851 napsal v manifestu
své podvratné strany:

To je naše heslo; ono zahrnuje
celé naše ušení,jest naší vědou,našímnábo
ženstvím, zálibou našeho srdce.«

Kdyby takový manifest vydal některý bez
významný katolík, vřela by veliká bouře zavi

DEPEŠNÍ ADRESSA : ALBIBANKA

lých našich protivníků proti celému katolickému
sovětu. Ale Mazzinijest uctíván od zednářů jako
polobůh. Netoliko plýtval revolučními hesly, ale

také uskutečňoval.

Dle Mazziniho návodu měly se všecky stá
ty vybaviti z křesťanské konfese; mělo se pra
covati pro odkřesťanění tiskem, čítárnami, spol
ky, uohvácením správy školství; všemi prostřed
ky násilnými, letí a zradou. Patrno,
že Mazzini má i v nynější generaci zednářské
žáky velice učelivé. Sám oficielní list italského
zednářstva napsal: »Je pravda, že máme za
všecko co děkovati zednářstvu a duchu z něho
vyšlému, cokoli se stalo v Italii od roku 1850
k svržení cizího (!?) jha Vatikánu. Je to Ma«

ziniho duch, jenž se vznáší nad italskými státníky.« :
Ale tu jest jeden významný háček. Mazzini

tvrdil, že jest mu posledním oflem světová re

rv rý lidé všech zemí mají býti bratry.vůli založení všeevropské republiky založil
v Londýně s občany jiných národů sdružení
»Comitato Europeos. Nuže, snaží se snad
nynější zednáři provésti tuto část Mazziniho
programu? Vždyť přeee nechtějí cizí národy
sdružovati, ale snaží se je proti jejich vlastní
vůli zcela bezoitně ujařmiti. Proti připravova
nému tyranství italských zednářů = největší
rozhodností protestují jak Němci tak Chorváti
a Slovinci. Docela i zednáři mimoitalští kárají
velice ostře panovačný zálusk svých kolegů na
poloostrově Apeninském.

Kde který Slovingo nebo Chorvát žádal

zednáři těchto národů ptali, zda se jim italská
akce zamlouvá? Ke všemu samým Italům, obý
vajícím v říši naší, vedlo se lépe než jejich
krajanům pod vládou Viktora Emanuela. Ani
tedy v rakouských územích nepotřebovali Ita
lové jakéhokoliv osvobození.

Po vypuknutí války r. 1914 milánská vele
lofe zednářská (tedy korporace velice zodpo
vědná) rozeslala na všecky lože jak italské tak
zahraniční okružní list, v němž praví, že za
příležitosti pamětního dne sřícení světské moci
papežovy »probouzí se ve všech srdcích přání,
aby proudy tekoucí krve nebyly prolity zby

ně, nýbrá aby z nich slavně mohl povstatnový věk všeobecného bratrství národů,

bratří do spojených loží tří chrámů ke dni 27.

ny, které jim pohlaváři udělí. »Den na
žní nám přišel Protože nyní vzešlo

símě, naseté na půdě dobře zorané a zmrvené
duchem ukázněné jednomyslnosti, budiž kašdý
bratr silným v mlčelivé oběti svého osobního

přesvědčení.c Od této chvíle má nastatí spoečná práce stavitelská.
Tento oběžník byl podepsánrepublikánem

Stanislavem Maggim bývalým členem s0e.
demokracie italské Ludvíkem Resnatim; oba

o nužové jsou známými vůdci italského zednářstva.

+

která prý zastupuje ducha svobody a pokroku.
(Jak se ten pokrokový a svobodomyslný duch
jeví u ruské vlády, to »Veliký orient« nevy
světlil.)

Španělská »La Leotura Dominical« již 22.
srpna 1914 na základě projevů zednářského tisku
napsala: »Můžeme ujistiti, že italské zednářstvo
ve srozumění 8 francouzským jest připraveno;
brzy uvidíme, kterak neutralita, za kterou se
italská vláda skrývá, povede k válce proti bý
valým spojencům.« — Předpověď ta ovšem se
splnila.

Ačkoli jsou zednářské lože společnostmi
tajnými, přece jenom jejich projevy jsou oká
zalé na těch místech a v tom čase, kde a kd
se oltí zcela bezpečny k veřejné propagandě.
Profesor Fassbender 3. června 1915 prohlásil:
»Láska italského zednářstva k Francii a jeho
odpor proti Německu jest stanoven třemi ten
dencemí, které se dají naznačiti třemi slovy:

protipapežsky a bezbožecky.
myšlenka a její bezbožectví

vztahuje se k republikánské a protináboženské
Francii, její tendence protipapežská míří proti
katolickému Rakousku a její protikřesťanský
směr proti oběma středním mocnostem Německu
a Rakousku.c :

Zednářský přípie švýcarskému redaktoru
»Neue Zůricher Nachrichten« prozrazuje zcela
neomaleně, proč zednáři vznítili válku italskou.
Proti »pruským junkerům« a »Rakousku opa
novanémuod popů« (!?). staví dopis francous
skou republiku, »která před málo lety vystou

pila silnou rukou proti popské eběři«; dopisdoufá, že seilná Italie navždy učiní konec se
svatým kejklířem v Rímě.« .

Z toho Jze si utvořiti úsudex, jak asi zed
náři rozumějí náboženské svobodě. Vědí velmi
dobře, že Rakousko není »od popůporobenoe,

že naopak se zde>popřává veliká svoboda oírkvím jiným, že zdemají svá práva i lidé bez
konfesní. Ale zato zednářstvo sáhlo k novým
násilnostem i proti papežské stolici. Zatím jest
známo, jak prospíváItalii ta okolnost, že hlava
velikých milionů katoliotva sídlí v Římě.

e oveřepá tyranie vysvítá zvláště z těchto
okolností: zednáři zcela jasně prohlásili a pro
hlašují, že italská válka jest vedena k vůli pá
chání nových násilností na katolictvu; ale při
tom jako praví otrokáři přikazovali za průvodu
surového spílání italským katolíkům přísně, aby
spojili své hlasy ve prospěch války se živi
zednářskými a anarchistickými. Násilí se provádí
na italských katolících již nyní, ale při tom fa
naticky se vytýká dále, proč katolíci neprovolá
vají hlučně slávu italské válečné akci. Zkrátka
katolíci jsou nuceni, aby oslavovali otrocká
pouta, přípravu žalářů.

O“šem zednářští chytráci činili již dávno
pokusy, jak dostati katolíky italské vesměs do
své smyčky, jak je přilákati, aby půjčili své
vlasy do zápasu chystaného pro zmohutněn;
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sednářetví. Vždyť pohlavářizednářů prostřed
nietvím svých iM hleděli přilákati sám Va
tikán k propagování válečných hesel.

Nyní zednářský »Seoolo« si stěžuje, že

katolický tisk jtale i málo se pro válku rozohňuje, že italští biskupovéa kněží jevísvým
upiatým stanoviskem málo vlasteneckého nad
šení...

Ovšem kdyby byli katolíci k váloe ohnivě
působili, pak hy jim rafinovaní demagogové
strčili na záda sodpovědnost za všecky italské
porážky.

Ovšem penízezednářských milionářů hrály
v umělé bě »veřejného mínění« roli velice
významnou. Šám liberální list římský »Conoor
dia« vytýkázednářům italským přímo, že štvali

do války za jidášský groš: >Včele těch, kteří
se dali od Francouzů zakoupiti a kteří stvali
do války, jsou svobodní zednáři. Italské svo
bodné zednářstvo je dnes prodejnéjsko bylo
vědy.«

lalakým zednářůmméně majetným a jejichpomooníkům poskytli veliké obnosy milionáři
z Anglie a Francie. V románských zemích té
měř vesměs mají veliké banky v rukou zed

nát kteří provádějí úžasnou korupci zjednává
ním a placením obratnýchdemagogů. ,

Nyní i každý slepec snadno může poznati,
kdo vlastně zaviňuje nespravedlivé, zbytečné,
újočné války. Nejsou to katolíci, ale naopak
jejich zavilí nepřátelé.

Průběh války.
Lvov dobyt. Uředně se ohlašuje, že dne

99. června dobyla naše druhá armáda po tuhém
boji Lvova, který od 3. září minulého roku byl
v moci ruské. ZnovudobytíLvova vojskem ra
kouským jest dalekosáhlého významu a je dů
sledkem třetího průlomu haličské frónty ruské
mezi Ravou Ruskou a Janovem, na čáře asi
86 km dlouhé. Tímto průlomem byli Rusové
odraženi na Zolkiev, zatím 00 současně byli vy
tlačeni od Gródku na Lvov a museli ustoupiti
od břehů potoka Verešice na východ; tak byl
Lvov obklíčen ze tří stran, od severu, západu
a jihu, toliko krajina východně od Lvova zů
stala pro Rusy volna. Za takové situace rakous
ká armáda ši. Bohma-Ermolliho, postupující od
Gródku a tudíž nejblíže Lvova stojící, mohla
se dáti do posledního zápasu o Lvov. Obsadivše
Lvov, spojenci dostávají do svých rukou nejdů
ležitější spojovací středisko haličské, a majíce
zároveň přesilu, ovládají. nyní tím způsobem
vojensky oelou Halič. Dobytím Lvova usnadní
se nyní i postavení armády gen. Pflanzra-Bellina,
která musila na rozhraní Bukoviny a Besarabie
sváděti nejtěžší boje s vojskem ruským, a mimo
to Rusové budou musit vyklidit čáru dněster
skou, aby nebyli napadení z boku. — Armáda
Makensenova se spojeným rakousko-uherským
armádním sborem ode dne 12. června zajala
287 důstojníků, 58.800 mužů, ukořistila 9 děl a

. 186 strojních pušek. — Císař Vilém přítomen
byl u bezkydského sboru boji o grodeckou linii
západně od Lvova. — Vojenský odborník v
ruském generálním štábu prohlásil, že 7 osmin
všech poranění bylo způsobeno dělostřelbou. Ra

naj hmoždýřejsou nebezpečnějšínežli něm

Po dobytí Lvova proniklo naše vojsko až na
výšiny východně a severovýchodně od města a

Kekrošio jižně ode Lvova silnici, vedoucí do
ikolajova Také od Žolkieva a východně oduské Rusové ustupují a mezi Sanem a

Vislou, jakož i v kielecké pahorkatině dal se
nepřítel na další ústup.

Na západním bojišti na celé frontě jsou
boje většinou posiční. V těchto bojích ve Flan
drech, v severní Francii, v Champagni, na Lo
trinských pláních a v Elsasku skoro všude měli
Němci úspěch.

Bojiště italské. Italové nemohou se dostati

dále, všecky útoky jejich jsoumany. Na všechfrontách vystřílí nepřítel mnoho dělového stře
liva... Dne 17. a 18. rakouské loďstvo zase za

útočilo prov Ralii. Křižák se sedmi torpédovýmiSluny objevil se před Rimini, kde bombardoval
most přes Marechyi, koleje na trati Rimini-Ra
venna vyhozeny a telegrafické vedení pobořeno,
Zároveň bombardovány v Rimini kasárna. Jiný

ceřový křižák a dva torpédové čluny bom
ovaly železniční mosty nad řekami Metaura

a Arzilla, pobořily telegrafní vedení a poškodily
domy; v Pesaru bombardovaly hangar hydro

planu, maják a domy. Sám itelský námořní štáb
osnamuje, že jeden rakousk borec ostře

anopoli v Apulii s
že obchodní parník italský byl zadršen rakous
kým torpédoborcem a zničen.

Dardanely dosud jsou tvrdým oříškem

pro Anglii a Francii. Útoky dojeh rázně odrážívojsko turecké. Když boj o Dardanelyzapočal,
pravily tak zvané kompetentní osobnosti, že tyto
mořské úžiny padnou ve dvou týdnech. Od té
doby však uplynuly 4 měsíce...

Našemu veledůstojnému duchovemstvů
ku prováděnípracíkostelníchP k českousbsol.c.k.státBOHUMILABEKAv HOREKUTNÉ.

Politický přehled.
Císařské nařízení vydáno dne 12.června,

týkající se státních podpor invalidům, jich ro
dinám a osobám, pozůstalým po podlých vo

oh.

Wa Společná ministerská porada konala se
ve Vídni 18. června za předsednictví ministra
zahraničních záležitostí bar. Buriana. V poradě
bylo učiněno prozatímní opatření o společných
vydáních a příjmech nastávajícího rozpočtového
roku. —

Dovolené na žně. K zabezpečení provede
ní všech sklizňových prací učinila ministerstva

vojenství a zeměbrany opatření, týkající se dovolených mužstvu ve vnitrozemí, vysílání pra

covních oddílů a ve imečných případech téžsproštění domobranecké služby na omezenou
dobu. —

Nařízení ministerstva obchodu ze dne
19. června t. r. vyhlašuje, aby všichni, kdož
vyrábějí a) stroje pro žeň nutné, b) pro mlá
cení, c) parní, benzinové lokomobily, sloužící k
poháněnímlátiček— nebo s nimi obchod provo

zují — podali přímo c. k. ministerstvu obyoznámení o takových strojích u něho uložený
nebo na jiném místě uschovaných. Výrobci ta
kových strojů jsou povinní v tomto oznámení
udati též stroje, jež se ještě vyrábějí, budou
však pravděpodobně hotovy před letošní sklizní
nebo před dobou mlácení. Stroje v uschování
hospodářských spolků a družstev nemusí se 0
znamovati.

Zavedení obilního monopolu. Císařským
nařízením činí se opatření pro zabezpečení po
třeby mouky a ohleba z nové úrody. Zároveň
mění se stanovy válečněho obilního ústavu. —
Tímto nařízením prohlašuje se za zabavené
obilí z úrody r. 1915 (pšenice, žito, ječmen, ku
kuřice, špalda, pohanka) v tom okamžiku, kdy
se oddělí od orné půdy. Zabavení stane se ve
prospěch státu. Rovněž jsou zabaveny všecky
zásoby starého obilí a z něho získané mlýnské
výrobky. — Válečný obilní ústav jest zavázán
nakoupiti obilí na mletí jemu nabídnuté a
je při odebrání hotově zaplatiti. Při zdráhání
majitele prodati zásoby obilí nastává případné
odnětí nucené. Rolníci smějí právě tak jako
dosud spotřebovati pro vlastní účely množství
zabaveného obilí a mouky, stanovené úpravou
spotřeby a zároveň použíti nutného množství
obilí k osevu. Mlýny jsou zavázány na úřední
vyzvání obilí opatrovati a semlíti. — Nová ú

rava přípustných denních dávek spotřeby ohle
a a mouky provede se teprve tehdy, až budvu
zjištěny výsledky nové sklizně. — Válečný o
bilní ústav převezme také obilí a mlýnské vý

robky, jež mají býti odebrány ze zemí korunyuherské, a uzavře žádoucí obchodní úmluvy £
povolanými orgány uherské vlády.

Uhers zákonům z posledníhozasedání
sněmu dostalo se schválení a to předevšímve
příčině zodpovědnosti zemězrádců, nařízení o
zločinech proti zájmům vedení války zejména
proti dodavatelům armády. U peštských soudů
učiněna již opatření, aby od propuknutí války
proti dodavatelům armády zahájené procesy byly
urychleně provedeny. —

V Řecku při volbách do sněmu získali
většinu stoupenci býv. ministerského předsedy
Venizela. Ministerstvo Gunarisovo zůstane v ú
řadě přes to, že ve volbách podlehlo. Situace
se prý vyjasní až po sostoupení sněmovny 20.
července, případně až se král uzdraví.

Ruský ministr vnitra Maklakov na vy
zvání carovo podal žádost za propuštění; mi
nistr upadl v nemilost carovu pro revoluční
bouře v Moskvě a jinde a také následkem pod
vodů, odhalených v podnioloh péče válečné.

f

Jezovitismus.
Takové tslovo si utvořili naši mrotivníci na po

hanu jesujtského řádu; jezovitismus jim znamená
potměšilost, zátudnou poťouchlost, politické chy
tráctví, neupřímné jednání. Ovšem kdo takové
vlastnosti odvažuje se přičítatí Tovaryšstvu Ježí
šovu, prozrazuje buď zámyslnou zlobu anebo veli
kou ignoranci. Málokterá společnost tak jasně svou
věrouku a své cíle přiznávala jako Jesnité. Na
uku svou vysvětlovali světu cebému zcela podrob
ně, hájili otevřeně všecky její body, ukládali ji do
katechismů, které šířili v statisících | exemplářů
netoliko mezi katolíky, ale i mezi jimověrci. Zcela
nepokrytě Jesuité projevovali svou snahu, aby -zí
skali neporušené víře katolické celý svět. Sv. Pa
vel prohlásil, že chce získati Kristu všecko. Kdo
by zazlíval tedy Jesuitům, že rovněž své ideály
chtěli učiniti společným majetkem všech národů?
Církev by byla utržila jen výsměch a výtku do
znané slabosti, kdyby se byla nesnažila znovu zí
skati údy v těch místech, odkud byla vyštvána.
Vždyť sám liberál Denis přiznává, že církev směla
a musila rozšiřovati kruh svých věřících tam, kde
byla dříve porážena. Jinde dí: »Jesuité nestyděli
se za dílo své, a bázlivé apologie nynějších obháj
ců jejich (úzkoprsých katolíků) jsou urážkou pro
ně. My (moderní liberálové) zavrhujeme zásady
jejich, ale oni ještě přísněji by se odsoudili sami,
kdyby nebyli jich vykonávali.« (Denis-Vančura:
Konec samostatnosti české, 564.)

, Nyní pak jest zcela určitě dokázáno, že zásada
>Účel posvěcuje prostředky« jest přičítána Jesu
itům zcela nespravedlivě; tato zásada nevyskytuje
se ani ve spisech ani řečech jesuitských, neví o ní
charakterní historie, takže o ní hovoří pouze ro
mánové vymyšleniny.

Ale kdo slovo >jezovitismus« s velikou chutí
vyslovuje, měl by samostatným přemýšlením ko
nečně dojíti k poznání, na které povahy význam
slova toho přiléhá tak vhodně, jako dobře ušitý
kabát na tělo.

Kdo na př. z našich odpůrců posvítil náležitě na
hadi, tajnůstkářskou politiku zednářskou? Vždyť
přece již ten fakt, že zednářské lože jsou společ
nostmi tajnými i ve státech pokrokářských, vybízí
k přemýšlení, zdaž zednáři volí dobrý účel dobrý
mi prostředky.

U zednářů se jevila jiná tvář ve společných ú
radách, jiná na venek až do vypuknutí světové
války. A jak chytře dovedli chytati do svých te
nat i lidi věřící! Při svých proslovech veřejných
schválně volili mluvu biblickou, různá podobenství
a přirovnání z Písma sv. R. 1910 poukázal Max
Doumic ve spise »Le secret de la Franc Macone
rie«, jak zednáři nabodobí mluvu theologů, aby
své vlastní plány dobře zakryl, zejména pak pro
to, aby zastřeli své podvratné cíle politické. Sám
hlavní štváč do války Gabriele D' Annunzio vy
půjčil si toto své jméno z bible (Gabriel ze Zvěsto
vání) výměnou za vlastní jméno rodinné, při svých
válečných řečech zneužíval vět z Kristova osmera
blahoslavenství a z jiných míst bible,

V Italii množily se v nynějším století rázné do
tazy samých liberálů, proč zednáři ve státě to
lik protiklerikálním zůstávají madále ispolečností
tajnou. Poukazovalo se na to, jak chytrákům prá
vě tajnůstkářství dopomáhá k největším politic
kým úspěchům. Veřejnost se nedovídala,: jak se
která lože před projednáváním některé důležité o
tázky státní rozhodla, ale vždycky byla překvape
na faktem, jenž byl výslednicí tajných intrik a pod
plácení. Tichá voda stále břehy mlela. Kdo před
portugalským převratem odvážil se vytknouti ně
kterému státnímu úředníku anebo důstojníkovi
zednářskou akci, byl odbýván rozhořčenými pro

vláda; zkrátka teprve výsledek poučil, jak tajné
společnosti pracovaly horečně a účelně.

Veřejně, prostředky zákonnými zednáři nedo
máhají se svých cílů, protože by poctiví lidé proti
jejich korupci mohli vystupovati s lepším výsled
kem. Proti rytíři, který podstupuje boj s otevře
ným hledím, vždycky jest snadnější bojování než
proti člověku, číhajícímu za neznámým stromem.

A tak zednáři velice pohodlně řídi osudy ro
mánských říší za pomoci podplacených kreatur.
Ovládli parlamenty tak, že volby jsou jenom for
malitou a často docela činí pro znalce poměrů do
jem frašky. Již před volebním ruchem jmenuje ko
mitét loží poslance, kteří za pomoci zednářských
peněz a podplácením drobných kortešů zvítězí.
Sám pokrokový tisk český s úžasem poukazoval
na to, co znamená pro francouzské volby plná po
kladna a jak snadno dovedou »odstřeliti« tajní ko
mandanti voleb takového poslance, který by se
chtěl ujímati lidu upřímně,

R Un
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vyplácí se na požádání ihned.
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Zednářiznají'v moci vyučování, mají docela
„ profesorský kartel. | literaturu ovládají zednáři;

který literát se stane jejich sluhou, ten nemá o
chvalořečuickou literaturu žádné nouze. Listy zed
nářům sloužící dovedou podprůměrné talenty vy
chvalovati jako olympské bohy.

Právě zednáři pronásledovali svými tajnými
špicly ve Francii všecky katolické důstojníky, kte
ří žasli, jak jest s nimi beze všeho řádného soudu
bezohledně nakládáno,

Jen před muži neúplatnými, před poctivými za
stanci lidu mají zednáři veliký strach. Nasazují
vždy tajně všecky páky, aby tací vůdcové lidu
byli co nejďříve odstranění. Dovedli násilně umi
četi v Portugalsku šlechetného národohospodáře
Franka, ve Španělsku Mauru a Laciervu, ve Fran
cii Periéra. A jak dovedli rychle štvaním v Italii
přinutiti k útěku samého Giollitiho!

»Kólnische Volkszeitung« po nových dokumen
tárních odhaleních píše: >S hrůzou poznávají sku
teční přátelé lidstva, jak ničemnou a pro národy
záhubnou hru sehráli nesvědomití intrikáni s náro
dy evropskými, kteří za zády vlád pro vlastní zisk
a na škodu své vlasti spřádali nitě, zpřetrhávali
je, znovu svazovali a pak zaplétali. To platí v prv
ní řadě © románských zednářích, jejichž lidstvu
zhoubná působnost od počátku války dostala se
na světlo. Ukázala se pravá tvář románského zed
nářstva. Ukázalo se, že mu prokazoval příliš moc
cti kdo zednáře považoval za přesvědčené volno

. myšlenkáže, kteří svou činnost obalovali do popu
lárních hesel: »Pokrok národů«, »>Svobodamyšle
ní< a >Humanita«.

Nevyráběli tedy zednáři dlouho a v nejrůzněj
ších zemích »jezovitismus« ve velkém?

Ale výrobců jezovitismu bylo a jest dost í jin
de. Vzpomínéjme, jak jisté kruhy volaly, že jest jim
čistý katolicismus milý, ale že bojují pouze proti
klerikalismu. Když takovým záludným tvrzením
nabyli demagogové mezi prostomyslnými lidmi
důvěry, začali s počátku ostýchavě a pak směleji
prohlašovati, co by se mělo na katolicismu opra
viti, Potom se vystoupilo na stupínek další; prý se
musí potírati katolicismus, aby získalo pevnou pů
du »ryzí křesťanství«. A když tato taktika přinesla
úspěchy, rozleli! se veliký křik proti základním
článkům křesťanství vůbec, začalo se lháti, že ani
Kristus neexistoval; odporučovalo se volnomyšlen
kářství, popírající i existenci Boha. Tak překva
pili prostoduché davy ti lidé, kteří si dříve počínali
tak, jakoby chtěli založiti nejideálnější novou kře
sťanskou církev.

Kdo rád mtuví o »jezovitismu« Jesuitů, nechť
jen pozorně mahlédne do historie našeho národa,
aby seznal, jak jezovitismus byl často užívaným
prostředkem na obranu i výboj u různých sekt. I
bludaři velice chválení hleděli chytrým vykruco
váním zastříti své věroučné zvláštnosti, šlo-li do
tuha. I když předďkládali vládě svou konfesi, vy
pouštěli z ní opatrně ty body, které byly hlavní
příčinou jejich roztržky s církví oficielní.

Pod titulem strany pod obojí šířilo se v Če
chách několik nehusitských sekt. Kdo se odvážil
vytknouti jim, že se přidržují těch věroučných
bludů, které nasbírali v cizině, hned uslyšel ne
upřímné stesky, Že chce utiskovati stranu kališ
nou, která přece má požívati ochrany zemského
zřízení. Nejdivočejší lidské vymyšleniny hájili blu
daři neustálými frázemi o slovu Božím; chtěli tak
katolíky a staroutrakvisty odzbrojiti nejchytřeji,
věděli totiž, že bibli i církve konservativní mají
v posvátné úctě.

A což, když ze dvou největších, protichůdných
sekt r. 1575 vznikla strana konfesionistů! Ke kom
promisu došlo k vůli lepší politické sebeobraně;
předloženo vládě společné vyznání, ačkoli každá
strana měla i nadále víru různou. Vzbudilo to úžas
u mnohých příslušníků, ale protesty přímých blu
dařů byly od sektářských pohlavárů přísně tre

———=E—————————=Feuilleton.
Bismarckarok1846.

(Pokračování z jeho Pamětí.)
(Vol. I. Chapter II. „The year 1848,“)

Obdržel jsem první zprávu o událostech
18. a 19. března 1848 od svého souseda, hra

běte Wartenslebena v Karově, kamž dámyz Berlína prohly, hledajíce útočistě. (Bismaro
spravoval v té době po několik let otcovské
statky z Sohonhausenu.) Domníval jsem se, že
král (pruský) stal by se záhy pánem situace,
je-li jen na svobodě, Viděl jsem, že první věc,
jež se musí státi, jest jeho osvobození, neboť
se vyprávělo,že jest v moci vzbouřenců.

ne 20. března oznámili mi sedláci ze
Sohčnhausenu příchoddeputace z Tangermůnde,
žádající vyvěsení trojbarevného praporu na věži
a vyhrožující v případě zamítnutí násilným
vniknutím. Tázal jsem se jich, jsou-li ochotni
hájiti se. Jednemyslně a bouřlivěodpověděli
sano«, i dal jsem jim radu vyvéstiměstskou
deputaci z osady, což se stalo za borlivého
spolupůsobení žen. Potom vyvěsil jsem na věži
bílý prapor s černým křížem. Doprovázen svojí
choti, obcházel jsem pak osady a shledával
sedláky již horlivě se chystající na pomoc králi

stány. Nuže — zapíral svou vlastní víru některý
Jesulta k vůli lepšímu potitickému úspěchu?

Kteří čeští bludaři byli vypuzení do ciziny,
snažili se bludaře jiných náboženských zásad pře
svědčiti, že věří stejně, jen aby získali útulek.
Proto se. slovem >jezovitismus« jen vždycky po
malu! Neupřímnost, zalhávání a úskočnost jsou a
byly vlastnostmi zcela jiných Hdí než Jesuitů. A
kdo při útocích na Jesuity soustavně zamičuje
potměšilé rejdy zednářské, snadno prozrazuje, že
ve službách Isti jest sám.

Záložna v Hradci Král.,

Vkladyna knížky 41% "m
Vkladyvázané ovědí4ma vklady střá
Nové vklady (aložené v době moratoria) úrokují
Se dle dohody a vyplácejíse ztěchto vkladůob

nosybez obmezenímoratoria.

Kulturní jiskry.
Francouzská korupce. Dne 17. června ve schů

zi francouzské poslanecké | sněmovny | socialista
Raffin-Dugens prudce útočil na vládu a vytýkal
ministerskému kabinetu, že se sestavil způsobem
veskrze neparlamentním a že potlačuje parlamen
tarismus. Řečník předložil dokumenty dělnických
spolků, jak při zařaďování mužstva do pracovních
podniků panuje silné protekcionářství. Veliký počet
mužstva vyhnul se službě ve frontě, chytiv se
korupční proťekce. Korupci byl nucen potvrditi
sám předseda vojenského výboru generál Pedoya,
který prohlásil, že národ jest syt vyhýbání se vo
jenské službě a protekčního hospodářství. Řeč Pe
doyova byla bezděčným přiznáním, že v křikla
vých protekcionářských přehmatech má své prsty
i ministerstvo. Proto voláno na generála, aby po
dal demisi. Schůze byla tolik bouřlivá, že bylo
nutno odložiti debatu na den 24. června.

100.000tranků věnoval prý sv. Otec pro raně
né v Italii — tak psaly italské listy zednářské. Do
pisovatel z Vatikánu píše však v >Reichspostu«,
Že zpráva tato jest úplně vylhaná a také i ta, dle
níž nemocnice u sv. Marty vedle Vatikánu jest na
rozkaz papeže zařízena na vojenskou nemocnici.
— Zednáři tedy si zalhali, aby i naši katolickou
veřejnost balamutili. A >přátelé« katolíků nemohli
si odepříti štváti, že papež dal Talijánům sto tisíc
na vojnu. — Pravdou však jest, že papež věnoval
ze šlechetné lidumilnosti jistý obrios na lidi ve vál
ce zmrzačené a na sirotky po vojínech. Kdyby toto
byl neučinil hned by se ozývaly italské výkřiky
protikatolických kruhů, proč sv. Otec přispěl svý
mi dary i Belgičanům a Polákům, ale proč naopak
nedal na italské mrzáky ani groše.
. Kardinál Agilardi o garančním zákomu. »Reichs

poste sděluje podrobnosti o rozmluvě, kterou měl
kardinál Agliardi s jejím římským dopisovatelem a
jež týkdla se garančního zákona. Kardinál pravil:
»Katolící němečtí a rakouští sotva dlouho snesou,
aby papež jako pensista závisel od milosti italské
ho státu, nýbrž budou hledati, jak by postavení
sv. Stolice zajistili mezinárodní úmluvou. Potom
by mohl papež jako svobodný kníže z Vatikánu
vyjíti, aniž by se učinil ostatním katolíkům pode
zřelým, že přijal nějakou italskou milost. Potom
bylo by také postavení vatikánských vyslanců za
jištěné a garanční zákon pevný. Kdyby však nyní
dala se Italie do války s některým jiným státem,
garanční zákon by se sesul jako karetní domek a
papež byl by buďto italským státem držán v za
jetí, anebo byl by vydán výstřednostem italské
luzy.« — K tomu podotýkáme, že státu italskému
nijak nepřekáží malá samostatná republika San

do Berlína. Zvláště nadšeným byl jeden starý

dohlížitel, jménem Kraus z Neuermarku, tůbyl kdysi poddůstojníkem v pluku karabiník
mého otce.

Neprodleně nato odjel jsem sám do Postu
pimě, kdež na nádraží uzřel jsem pána z Bodel
sohwinghů, který od 19. března byl ministrem
vnitra. Bylo zřejmo, že si nepřál býti viděn
v rozhovoru se mnou, reakcionářem. Na můj
pozdrav odvětil francouzsky: »Nemluvte se
mnoul«

»Sedláci bouří se v našem kraji«, řekl jsem.
»Pro krále?« — »Áno.c

Ministr zakryl si rukama oči, v nichž stál
slzy. V městě samém spatřil jsem stráž s pěšíc
vojínů při stromořadí u garnisoního kostela.
Odebral jsem se do příbytku přítele Roona,
který jakošto guvernér u prince BedřichaKarla
obýval několik místností v zámku; navštívil
jsem generály Moliendorfa a Prittwitze. Vylíšil
jsem jim přítomné hnutí lidu v kraji; oni zase
spravili mne o jednotlivostech, jež staly se ráno

19. března. Jejich zprávy, jakož i pozdější informace, došlé z Berlína, posilovaly mne ve víře,
že král není na svobodě,

Prittwitz, který byl mne starším a posuzo
val vše klidněji, pravil: »Neposílejte nám sem
žádných sedláků, nepotřebujeme jich. Máme

Marino, která jest zrovna ve střední Italii. | tomuto
státečku ponechána při vypuknutí války plná vol
nost sebeurčení a samospráva; republika nebyla
nucena k vypovědění války. Je-li popřána tak ve
liká volnost státečku měřícímu asi 62 čtver. kilo
metrů, nezaslouží otec milonů katolíků také mezi
národních ohledů? Jak velikým dobrodiním byla
papežská stolice po dlouhá století pro Italii celou
a co znamená posud ve prospěch celého italského
národa, o tom zbytečno šířiti slov. Řím bez papež
ské residence by se stal městem ubohým, málo
významným. Lesk královského stolce daleko by
nedovedl nahraditi hmotnou a morální škodu, ja
kou by město utrpělo odchodem papeže za hranice
Italie.

Tu to máme! Ať kněz činí cokoli, vždycky za
vilí jízlivci dovedou na něho najíti karabáč kriti
ky. Když byla vyhlášena poprvé válečná půjčka,
vybízel sám pokrokový tisk, aby hierarchie pilně
upisovala; zcela správně, vždyť upsané peníze
prospívají netoliko válčícím, ale i raněným, ne
mocným, rodinám narukovavších vojínů a lidem
takovým, kteří bez hotovení různých potřeb pro
armádu ocitli by se v nezaměstnanosti. Ale nyní
se začala trousáti od »přítelíčků< církve pomluva,
že prý kněží právě svými úpisy prodlužují válku.
Že to jest nectnou lží, vědí dobře sami původci ta
kové pomluvy. Bylo také dokumentárně dokázáno,
že válka bude skončena šťastně tím dříve, čím ví
ce peněz se upíše. Ale měli byste teprve slyšeti ty
pošklebky našich protivníkův o lakotě a bezcitno
sti duchovenstva, kdyby kněží neupísovali!

Obrana.
Bohatství angiikánského duchovenstva. V »Reynolde

Newspaper« ze dne 6. ledna 1907 vypsáno jest bohatství
anglikánského duchovenstva, Z tohoto seznamu pozů
stalostí anglických duchovních seznáváme, že r. 1906
bylo 233 testamentárních odkazů v částce 5,638.073 li
ber šterl., průměrně na osobu 23.933 liber. Deset z těch
to odkazů přesahovalo daleko částku 2 mil. korun. Tak
sr Richard Fitzherbet, rektor | warhopský, zanechal
jmění 530.548 liber, J. H. Godber, kanovník southweil
ský, 218.506 liber. Každý z těchto desíti anglických du
chovních zůstavil průměrně 179.121 liber. Devět bisku
pů, jejichž závěti byly r. 1901 otevřeny, zanechalo prů
měrně 24.332 liber každý, tudíž byl každý přř nejmenším
polovičním milionáferm. — Co. proti tomu znamená jmě
ní katolckého duchovenstva v Rakousku? I z podrob
ných výpočtů soc. demokratů můžeme vyčisti, jak má
lo připadá na jednotlivce. Zato však patrno, že anglikán
ské duchovenstvo v době svého církevního rozkolu na
prosto pod heslem reformace nerozumělo své vlastní 0
žebračení. Postaralo se o zajištění značných důchodů i
za náboženského převratu.

Pro svobodu Sv. otce. »Kóinische Volkszeitung< píše
o odjezdu vyslanců pří Vatikánu z Říma: Dalekosáhtý
význam tohoto fakta bije do očí. Kritika italského garau
čního zákona, která v něm spočívá, jest právě tak zře
telná jako trpká. Teď, kdy poprve od 20. září 1870 stá
vá se otázka bezpečnosti římské Stolice palčivou, u
kazůje se, že této bezpečnosti není. Odjezd vyslanců u
dál se samozřejmě k pokynu jejich vlád. Tím daly vlá
dy zřejmě na jevo, že garanční zákon jim nestačí, aby
ochránil vyslance v Římě. Vždycky požadovali němečtí
katolíci na svých výročních valných hromadách pro pa
peže plnou a skutečnou svobodu ve výkonu nejvyššího
pastýřského úřadu. Kéž nyní katolíci všech zemí, přede
vším neutrálních zemí, se připojí ke snaze, dosíci pro
papeže lepší bezpečnosti než nynější! Důvěřujeme vlá
dám, že jakmile přijde čas, učiní vše, aby se učinilo za
dost velké všeobecné světové nezbytnosti. Ale úsilí mů
že míti úspěch jer tehdy, je-li neseno mravní podporou
katolíků všech zemí, především neutrálních zemí.

Italské pronásledování kuěžstva. Časopis »Neue
Zůricher Nachrichten« píše: Během posledního týdne

přicházejí denně noví uprchlíci, zvláště též vypovězenci

dosti vojáků. Pošlete nám raději brambory a
obilí, snad i peníze, neboť nevím, zda o udržo
vání vojska je dostatečně postaráno. Kdyby při
šli na pomoc, obdržel bych a byl bych nucen

konati rozkaz z Berlína, poslati je nazpět.«
» Vysvoboďte tedy krále«, řekl jsem. Odpověděl
mi: »To by nestálo žádnou nesnáz, jsem dosta
tečně silen zmocniti se Berlína. Co však můžeme

činiti, když král nám rozkázal hráti roli npujících? Bez rozkazů nemohu útok podil
nouti.« ©

Za této okolnosti chopil jsem se myšlenky
dojíti jiným způsobem k jednání rozkazu, její
nemožno očekávati od krále, který není volným,
i snažil jsem se dostati se ke korunnímu prinél.
Nedostav se k němu, zkoušel jsem ové štěstí

u„ prince Bedřicha Karla, vysvětluje mu, jak“nezbytno jest královskému domu zůstati ve
styku s armádou a není-li král volným, jednatí
v této příčině i bez rozkazu králova.

Odvětil mi v živém rozhovoru, velice
můj úmysl se mu zamlouvá, nicméně že cítí se

sám příliš mladýmJej provéstí. Rozhodl jsem sepokusit se jíti ke králi.
- Přis jsem do Berlína. Nebylo mi však

dovoleno jíti do paláce, Na okně v přízemí
v hotelu Meinhard jsem králi list, v němž
jsem mezi jinými i řekl, že revoluce ve



přes hrasici kaatonu tessinského do Švýcarska. Nelze
apt vypsati, co mnozí zažili. Kdo nevyhlíží jako Čísto
krevný Ital, prohlásí se za podezřelého ze špehounství
a je buď zatčen nebo vypověděn. Zkušenosti rusko-pol
ského světícího biskupa skýtají jasný obraz, Jak to v
Italii ny! chodí a co asl ještě příjde. Pokud mohl pře
Bédnouti stuaci za dopravy z Říma do Coma,jest oby
vatelstvo všude tak podrážděno a neschopno každé ú
vahy, že nikdo nemůže spoléhati, že bude ušetřen, ne
boť není ani žádné řeči o policejní ochraně. Zmíněný
biskup byl považován za Němce a byl vypověděn. Sta
čilo, aby luze římské a četnictvu napadlo, že jsou ještě
obyvatelé v polském kolegtu, na něž lze se vrhnout;
nikdo se netázai, jsou-ji to příslušníci ruští, Němci nebo
Rakučané, »Žid je žid!l« vola hiza a vytloukla v ko
legiu okna. Polekán, ohlížel se světí biskup po pomocí,
kdyžbylporaněnkamenemnajevémuchu,alezane
dlosho byla Inza a policie přede dveřmi. Volání jeho,

že fast raské národnosti nebylo slyšeno; dvéře byly
jery, světícímu biskupu nasazen bodák a revol

ver na prsa, načež byl za ohavného nadávání a vyhro
žování smrti odveden. Ani toho nejmenšího nesměl vzít
s sebou, am! své penize, ani kříž s řetězem. Ve špinavé
díře v kasárnách musil ztráviti noc mezi vojáky. Co
slyšet a covytrpěl, nelze ani naznačiti. Když prosil, aby
aspoň trochu zřetele měli kjeho“ úřadů; odpovídali mu
vojáci, že stejně budou všichní kněží zastřelení a napo
sled také papež, protože jsou nepřáteli Italle. Tak štvou
Mž dlouho svobodní zednáři. Zuřící Inza »manifestovala«
V poslední době několikrát proti kněžstvu a Vatikánu,
protože nepřizvukují válečnému třeštění. Po cestě tři

dni a tři noci trvající v uzavřeném voze za strašného
vedra dojel světící biskup, uštván k smrti, do Chiasa
Až na švýcarské hranice byl provázen italským četnic
tvem. Italský detektiv, který byl též v průvodu, jel až
do Lugana, usadil se poblíž světícího biskupa a naslou
chal, co se mluví.

x

Školský obzor.
Do studentského konviktu mladoboleslavského při

jme se | pro nastávající školní rok 1915—16větší počet
gymnasistů a žactva reálky. Přihlášky buďtež činěny
ihned po 26. červnu.Přijímacízkouškado L.třídy gym
nasla i reálkybudese konatidne26. a28. červnao 10.
hodině ranní. Všecky dotazy ochotně zodpoví ředitelství
konviktu v MI. Boleslavi. Na odpověď budiž přiložena

poštovní známka.
Zápis do dívčí dvojtřidmí obchodní školy na Král

Vinohradech, Korunní“tř. 4, jakož i do praktického kur
su ke vzdělání vychovatelek, jednoročního kursu ke
vzdělání industriálních učitelek pro školy obecné a
měšťanské a do IL—VIII. třídy dív. vyš. reál gymaasia
konáse vednech28. a30. června vždy o8. hod.dop.
v ředitelnách ústavu. Kromě toho vyučuje se hře na kla
vír a housle, zpěvu, němčině, frančtině, angličtině, všem

druhům praktických i ozdobných ručních prací, malbě
atd. Pro dívky z venkova zřízen jest pensionát. Při
blášky přijimají se denně. Prospekty ochotně zasílají
„Školské sestry O. S. F.

Zápis do c, k. gymaesla vFiradci Králové konati
so bude vpondělídne 28. června o8. hodiněranní v
Borromaeu. Při zápise platí žáci přijímací taxu 4 K
2 h, 4 Kna učebné pomůcky a 1 Kna zařízení škol
ních her, tedy celkem 9 K 2 h. Ředitelství přijímá kro
mě toho dobrovolné příspěvky na chudé žáky a pro zem
skou komisi pro ochranu dítek. K zápisu nechť přijdou
žáci s rodiči nebo jich zástupci a přinesou s sebou: 1.
křestní (nebo rodný) list, 2. frekventační vysvědčení ze
školy obecné nebo vysvědčení ze školy měšťanské. —
Hned po zápise koná se přijímací zkouška písemná a
ústní z jazyka českého a z počtů.

Zápis do I. ročníku c. k. ústavu ke vzdělání učitelů
v Hradci Králové koná se v pondělí 5. července od 8
do 11 hodin v ředitelně ústavu. Zkoušky přijímací ko
nají se téhož dne a dle potřeby i ve dni následující.

Výstava ručních prací a výkresů městské vyšší
školy pro ženská povolání hospodářská a ručních prací

O
velkých městech je potlačena a že král stane
se pánem i venkova, jakmile by opustil Berlín.
Král mi neodpověděl, avšak později mi řekl, že
tento list na špatném papíře špatně psaný byl
od něho s láskou uložen jakožto prvníznámka
věrnosti, kterou obdržel v oné do.

Vrátiv se do Schonhausenu, snažil jsem se

vysvětliti sedlákům nemožnost ozbrojenérýprado Berlína. Učinil jsem jim však návrh, kte
byl přijat, aby deputace ze Schonhausenu a

jiných osad odebrala a6 se nfnou do Kostupiměaby promluvila s generálem Prittwitzem a s
i s korunním princem.

Dne 25. března, když jsme přijeli do postu

pimské stanice, král právě sem přijížděl a brradostně přivítán velkým zástupem lidí. Řekl
jsem svým venkovanům: »Zde je král. Předvedu
vás, promluvte s ním.« Tito však rozčileně za
mítli návrh a spěšně se uchýlili za zástup. Po
sdravil jsem uctivě krále, který přijal pozdrav,
avšak nepoznal mne a odebral se do paláce.
Vrátil jsem se tedy do Sohonhausenu.

(Bismarck, jak líčí dále, naprosto nesouhla
sil s velice útlocitným, příliš mírutnilovným

K královýmv to povášlivýchdoúch, z jejichž lůna přál sobě silnou rukou -po

vznésti svoji semi navůděímístospojené vlastiněmecké. Jako věrný slušebník své ne

8—10 hodin. Blžších zpráv lze si vyžádat u"ředitejství

Na c. k. reálném gymaaslu v Náchoděkonati se bu
de předprázdninamízápis apřijímacízkouškyžáků do
I. třídy dne 2. a 28. června od 8—10 hodin. Podmínky
přijetí obsaženy jsou v návěští, vyvěšeném v budově
Školní Bližších zpráv lze si vyžádati u ředitelství
ústavu.

KONEJTE VŠUDE SBÍRKY —
pro oslepié a raněné vojíny, invalidy, sirotky a neza

městnené katolické dělnictvoyy Příspěvky zasílejte na
Zemský svaz katol. Orla vHradci Králové.

Za válečného ruchu.
Nové skvělé vítězství. Tento měsíc dodělala se

naše chrabrá armáda úspěchů tak pronikavých,
tak rychlých, že uvedla v úžas i ty poforovatele,
kteří její statečnost již dříve vysoce velebili. Jak
bystrozrak vrchního velitelství tak vytrvalost a
neohroženost mužstva vykonaly pravé divy. —
Ovšem před týdnem již se vědělo, že Lvov se ocit
ne v rukou našich; ale že k vysvobození Lvova z
rukou nepřátelských dojde tak rychle, jest důka
zem, že naše pluky se vyznamenávají vytrvalostí
a obětavostí žulovou. Taková vítězství svědčí i o
veliké vnitřní síle říše a vřelé oddanosti rakou
ských národů k vznešenému mocnáři.

Každý dobře víme, jak nejjasnější císař náš
lidumilně se staral, aby lítice válečná byla odvrá
cena; víme, jak několikrát zamezil válku v dobách
těch, kdy armáda naše byla již zmobilisována a
skvěle vypravena. Konečně však proti nesmířii
vým útočníkům náš stát musil se vojensky brániti.
Zákeřné intriky srbských spiklencův a jejich děs
ný čín samy poučily, že není možno déle váhati.
A jest to zvláštní shoda okolností, že k velikému
vítězství u Lvova došlo téměř v předvečer výroč
ního dne předčasného skonu vznešeného následní
ka trůnu a jeho šlechetné choti. K atentátu sara
jevskému totiž došlo 28. června. Nyní Gorlice,
Přemysl a Lvov daly pádnou odpověď na Saraje
vo —totiž na intriky, jež spřádali Srbové společně
s Rusy proti naší říši.

V těchto památných okamžicích zajisté věrné
obyvatelstvo říše tím větší obětavou štědrostí na
válečné úkony dokáže, jak si dosavadních vítěz
ství váží a jak lne k Nejjasnějšímu panovnické
mu domu. Co kdo poskytne pro Červený kříž, pro
Stříbrný kříž, válečnou půjčku a pod. poskytuje
udatným našim bojovníkům a jich rodinám; propůj
čuje takové obnosy také k zabezpečení zájmů
vlastních. Tedy svorně dále ku předu! Spojené
kde vládnou síly, snadno vše se vykoná.

Duchovenstvo za války. Z Říma do Vídně včas
se odebrali: Prelát dr. Brenner, rektor Animy,kon
Sulent vatikánského vyslanectví dr. Csisarik, au
ditor Roty prelát dř. Perathoner a studijní adjutor
dr. Kautský. — Kanovník Msgre Stoppa Guioni,
sekretář apoštolského nuncia ve Vídni, vyzname
nán byl rytířským křížem řádu Františka Josefa.
— Redemptorista sekavské diecése P. Emilián

že u Verdunu celý pluk, který ani důstojníci v ú
stupu nemohli zadržeti, svým vlivem zastavil a k
novému vítěznému postupu pohnul. — Pro polské
uprchlíky velkou duchovní pravomocí jest opatřen
kanovník Bilski ze Lvova. V duchovní správě
svých krajanů z vlasti vypuzených působí také dp.
Eugen Okon ze Lvova a S. Wolanin od Přemyšlu.

dovedl zabrániti výbuchu své nespokojenosti
ani před králem samým.)

Má první návštěva v královském zámku
Sans-Soúci udála se za nepříznivých podmínek.
Byl jsem v Postupimi, když královský posel
vyhledal mne v hotelu se vzkazem, že král
přeje si se mnou mluviti. Odvětil jsem pod
dojmem své kritické nálady, že s politováním
nemohu vyplniti rozkaz králův, neboť jsem na
cestě domů a že má choť, jejíž zdraví bylo
v povážlivém stavu, byla by úzkostliva nad
mou delší nepřítomností, než jak bylo stano
veno.

Za nedlouho objevil se králův pobočník
Edwin Manteuffel a opakoval rozkaz ve formě
pozvání k tabuli s pod.tknutím, že král dává
zvláštního posla mně k disposici pro informaci
mé ohoti.

Neměl jsem výběru leč objeviti se v Sans
Souci. Společnost u stolu byla nečetná; pokud
se dobře pamatuji, mimo dámy a pány z dvorní
drušiny byl tu pouzeCampbausen (ministerský
předseda) a já Potabuli odvedl mne král na
terasu a tásal se mne přívětivě: »Jak se vám
vede?« V rozčilení, v jakém jsem byl stále od

březnovýchdní, oo id] : «pravil: » smýšlení na vaší
straně je příznivé.« ..

Dp. Bronislav Swieykowski, gymnasijní katecheta
v Oorlici, byl v časopisech chválen jako moudrý
a obezřetný starosta města, který za vlády Rusů
obyvatelstvo před hladem a drancováním zachrá
nil. Dnes se teprve dovídáme,jak nevděčný to byt
úřad."Dvakrát byl odsouzen oď Rusů k smrti a
když byl již na smrt veden, zachránily ho rakou
ské patroly.— Polští duchovnípomalu se vracejí
do svých farností vysvobozených z jařma ruské
ho. — Krakovský profesor Můller velebí v
>Reichspost« zásluhy haličského duchovenstva o
lid v době ruské okupace. Zatím co všichni ostatní .
odešli nebo musili odejíti, zůstalo duchovenstvo s
lidem na svém místě. Kněžstvo za ruské okupace
chránilo lid před přehmaty nepřítele a organiso
valo odpor lidu, i když zato bylo osobně pronásle
dováno. Kněžstvo vedlo také organisaci svépo
moci lidové za dob nejtrudnějších. Polský i ukra
Jinský lid v Haliči zůstane kněžstvu zato navždy
vděčným.

Už to v Italii začíná. Z Lugana 22.června
se sděluje: 600 z Brescie nemocnicím v Padově
dodaných žíněnek obsahovalo místo nové vlny
špinavé hadry. Četné jiné dodávky pro italské
válečné účely byly provedeny stejně podvodně.

Výzaamnýprojev místodržitele hr. Coudenkova. V
sobotu 19. t. m. konat se mimořádný sjezd českých o
kresů v král. Českém v Praze v representačním domě u
Prašné brány. Byly zde předneseny loyální projevy,
Jeho Veličenstvu zaslán holdovací telegram. Promluvíl
také místodržitel Vyjlmáme z jeho řeči: »Velké úspě
chy, jichž dobyly statečné armády naše a našeho spo
jence, dávaly naději na brzký vítězný mír, když tu způ
sobem v dějinách světa neslýchaným třetl spojenec nás
zákeřně přepadi. Italie svým proradným jednáním po
kryla se hanbou na všechny časy. Zvítězime i nad tím
to nepřítelem,avšaknárody mus pro to vzíti na sebe
nové oběti na statcích a krvi. Z vítězných bojů vznik
me nové silné Rakousko, které bude poskytovati všem,
kdož při něm věrně stáli, mocnou ochranu. Rakouský
stát utvořil se pod slavným žezlem habsburského rodu
z potřeb svých národních kmenů po společné ochraně
a společném rozvoji sil proti zevnějším nepřátelům. Po
skytuje národům svobodný rozvoj a svobodné pole čin
nosti. Skýtá jim národohospodářsky všechny výhody,
které vyplývají z jeho velmocenského postavení“ W
možňuje státnímu občanu, aby, s láskou svému národu
oddán, mohl pracovati o jeho rozvoj a rozmach. Také
po šťastně dosaženém čestném míru netřeba se žádné
mu národnímu kmenu, pod habsburským žezlem dlící
mu, obávati, že ve svém národním životě by byl poško
zován a ve svém kulturmím rozvoji tisněn. (Hlučná po
chvala.). Nezbytným předpokladem a zásadní podmínkou |
pro toto uznání národní svéráznosti a rozvoje uvnitř
celého státu je však požadavek, jejž má Rakousko vůči
všem svým státním občanům, aby k celému státu Inalé
s vlasteneckou příchylností, aby se s hrdostí a rádi pro
htašovali za Rakušany, aby vysoko třímali symbol síly
naší říše, černožhstý prapor, který jest každodenně věn
čen novou slávou. (Hhrčná pochvala a potlesk.) Rakou
sko svým vystupováním v této válce ukázalo, že jest
mírumilovné, ale také ukázalo, že v případu potřeby do
vede uplatniti svou vůli v každé době a za všech okol
ností.«

Vid.duchovemstvu,si.městůmaobcímavšemdob
rodincům, kteří se ujimají trideutských vystěhovalců.
Podepsaný vřele prosí vld. duchovenstvo, sl. obce a ct.
obecenstvo, ujímající se vystěhovalců z jižních krajů
Tyrolska, aby ráčil; sepsati vystěhovalce v jich okrsku
se zdržující a seznam aby laskavě zaslali »Komitétu
pro tridentské vystěhovalce v Praze III, klášter Milo
srdných sester«, nebo »Nejdůst. kníž. arcibiskupské kon
ststoři v Praze IV.« O každém vystěhovalci račte po
znamenati: 1. místo, kde se zdržuje, 2. jméno a příjme
ná, rodiště, věk a odkud se vystěhoval. Dále prosí po
depsaný, aby vystěhovalým bylo sděleno, že komitét na
přímýdotaz pokudmožnopodájim zprávy ojejichzá
ležitostech. — Sac. lermano Dalpiaz, bisk. komisař pro

vystěhovalé.

Odpověděl jsem: »Smýšlení bylo velmi pří
znivé, avšak od té doby, kdy jsme byli očko
váni revolucí za pomoci královských úřadů, ce
sešpatnilo. Jest nám zapotřebí důvěry v posta
vení královo.«

V tom vystoupila z pozadí královna pravío:
sJak můžete mluviti takto ke králi!

»Nech mne samotného, Eliso«, řekl král,
»vyřídím již jeho záležitoste; a obrátiv se ke
mně tázal se: »Nuže, jaké výčitky vlastně mně
činíte ?«

»Odstraněnívojska z Berlína.«»Nepřál jsem si toho«, pravil král; a krá
lovna, jež zůstala tu naslouchajíc, dodala: >Vtom
jest král nevinen. Nespal po tři dni.«

»Král má bře schopen spaní«, odvětil jsem.Nedotěen touto hrubou poznámkou, řekl král:
sJest vždycky snadnější prorokovati, když vše
znáte. Jest zapotřebí něčeho více než výčitek...
K tomu potřebuji podpory a účinné oddaností,
nikoliv kritisování« —

Laskavostí, s jakou král vše pronesl a ještě
více účinkem samým byl jsem přemožen. Přišel
jsem s úmyslem smělce, jenž by byl nedbal
ani na to, kdyby byl propuštěn v nemilosti.
Odešel jsem úplně jen a překonán.

A. V. Chodovický.
———

“
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derv.podkladě,se zlatouořiskou -< « « < 5808 6272 6372 9380| 9800
7. v pravém jemném saffianu (černý, červenohnědý,

tmavoselený), jinak jako č. 6... . < « « + « 56 — 0608 6608 || 10080 | 10090

Pouadro s pravé chagr. kůše, s příklopem, pro jeden díl +20 500 560 1— 7—

K těmto svazkům breviře jsme ochotní na svláštní přání dát současně přivázati nové rum Bohemiae za
ochotně dle přání

dvyři

Na oslepié, raněné vojímy a nezaměsinené dělnictvo
katolické ráčih dáje věnovati: Nejmenovaný z Černí
kovic 5.06 K, nejmenovaný z Libnikovic 5 K, nejmenova
mýzJilemnice20K (a20Knaútuleksv.JosefavPra
ze), dp. Šíp, kaplan v Třebechovicích 4 K, dp. A. Vobej
da vCerekvic?4 K (ana slepé na Kampě3K), netmeno
vaný z HradceKrálové 6 K(a na slepé na Kampě 4
K), farní úřad v Tuchlovicích od dobrodinců 5 K. —
Všem dárcům zaplať Bůh! O další se prosí na Zemský
Svaz katol. Orla v Hradci Králové.

Válečná péče a válečaé poňišťování. Mnoho tisíc
rodin, které zbaveny byly válkou svých Živitelů, nemají
býti odkázány na více nebo méně nuzné zaopatření z
renty, jim má se spíše poskytnouti možnost, aby z
vlastních sil si svou výživu nadále zaopatřovali, v do
savadní existenci pokračovali nebo novou si založil. Za
tim účelem bylo by v prvé řadě záhodno, aby vdově po
každém ve válce padlém byl poskytnut v prvé nejtěžší
době vedle státní renty na podporu kapitál, kterým mů
že držebnost mužovu uchovati nebo jeho obchod dále
vésti, naléhavé závazky urovnati a dětem zabezpečiti
slušné vychování. Jest tu toliko jediná cesta: dovokati
se včas svépomoci, sjednotiti svorně veškeré rodiny,
jichž živitelé jsou v poli, k válečnému | pojištění, jež
všechny zahrnovati má. | Vdovský a sirotčí pomocný
fond veškeré ozbrojené moci pod nejvyšším protektorá
tem Jejich cís. a král. Výsost? Nejjasnějšího pana arci
vévody gen. insp. dělostř., pol. zbrojm. Leopolda Salva
tora a paní arcivévodkyně Blanky pokládá za důležitou
povinnost upozorniti obyvatelstvo ma mimořádný vý
znam tohoto válečného pojištění a zaříditi, aby spolupů

sobllo. Aby již předem zmizela veškerá nejistota v při
čině výměry pojištěných platů, jichž se má poskyto
vati, aby každá rodina, která přistoupila k válečnému
požišťování, jasně a určitě věděla, jaký kapitál jest jí
zaručen v případě úmrti jejího živitele, | přidružilo se
válečné pojištění ke stávající pojišťovací organisaci —
Vdovský a sirotčí fond veškeré ozbrojené moci dohodl
se s c. k. výs. život pojišťující společností »Rakonským
Fénixem ve Vídni« tím způsobem, že válečná pojištění
lze za zvláště příznivých podmínek uzavříti i pro dů
stojníky a vojíny, kteří již jsou v poli. Válečné pojištění
Jest pojištění pro případ smrti na jeden rok. Pojištěná
suma vyplati se ihned hotově, když pojištěný padne ve
válce, když podlehne následkem ve válce utrpěného po
ranění nebo onemocnění, když přirozenou smrtí zemře
v zajetí anebo třeba po svém návratu doma před uply
natig jednoroční doby pojistné. Samojedině jest vylou
čena sebevražda. Prémie pro toto válečné pojištění jest
vyměřena tak alzko, že ji snadno.zmohou | méně majet
né rodiny. Těm, kteří požívají státního příspěvku na
podporu, lze mimo to prostřednictvím Vdovského a si
rotěího pomocného fondu umožajti zapravení prémie v

+6 měsíčních lhůtách. Zjednání tohoto válečného pojištění,
jimž ee zaopatří žena a děti pro případ nejhorší, bude
nikoli v posledním případě neocenitelným mravním u
spokojenímpro vojína vpolí, jenž bude veškeré námahy
astrasti snadnějisnášeti a Uudezbaven vhodiněne
"bezpečí nejtěžších starostí Každá rodina, jejiž živitel
jest v poli, měla by“ pro nejbližší budoucnost použítí
"tohoto obecně užitečného opatření a nešetřiti malým ob
"nosem,abysi zabezpečilapronejtěžšídobuvýpomoc
-nýpeníz.Každýzaměsinavatelmějby pamatovatipři

.této- příležitosti péče o přistužaíky dělafků a zřízenců

AA Aa bi

v poli sloužících a jim napomáhati radou | skutkem.
Každá obec má míti na paměti, že válečné pojišťování

jest ,dalekosáhlým uvolněním chudinskéhozaopatření,,

rád bezplatně podati ve své Zemské úřadovně v Praze
III., Karmelitská ul. 18, v místnostech c. k. místodržitel

ství, bližší vysvětlení o válečném pojišťování, pokud
těchto vysvětlení nelze snad obdržeti u obecního úřadu,
u správy škol nebo u farního úřadu.

Pomocná činmost. Nový obraz císařův. Válečná po
mocná úřadovna c. k. ministerstva vnitra dala zhotoviti
die jednoho z posledních snímků Jeho Veličenstva císa
ře skvostný barevný obraz (velikost 54 krát 74 cm).
Čistý výnos z prodeje tohoto oficielního obrazu plyne
třem blahodárně působícím oficielním úřadovnám vá
lečným: Rakouskému spolku Červeného kříže, úřadu
pro péči ve válce c. a k. ministerstva války a válečné
pomocné úřadovně c. k. ministerstva vnitra. Tento ne
obyčejně věrný a zároveň jedině oficielní barevný ob
raz Jeho Veličenstva císaře, jenž zhotoven jsa dle nové
ho způsobu tisku je daleko levnější než podobné umělé
tisky, při tom však po umělecké stránce je nedostižný,
neměl by scházeti v žádné kanceláři, v žádné učebně

ný obraz má zaujmouti místo všech zastaralých obrazů
a má býti trvalým dokladem vlastenectví obyvatelstva
a lásky k našemu Nejmilostivějšímm panovníkovi. —
Obraz stojí 6 K. Za obal a dopravu nejvýše 2 obrazů
se čítá 50 h, při více obrazech 1 K. Doporučuje se te
dy odebrati několik výtisků najednou. Obraz možno ob
držeti též v rámu. Cena -jeho obnáší v pěkném jedhodu
chém zarámování 20 K, v bohatě zdobeném zlaceném
rámu 25 K. Pp. starostové a správcové škol se žádají,
aby neopomenuli úřední místnosti tímto obrazem ozdo
biti a aby prostřednictvím zdejšího úřadu objednávku
učiní; budiž sem zaslán obnos na objednávku připa
dajicí. — C. k. okresní hejtmanství v Hradci Králové

Národohospodářská hlídka.
Ústřední jednota ralfelsenek moravských ko

nala 17. června v Brně valnou hromadu. Tato ka
tolická ústředna i ve vážné době měla se čile k
životu a zůstala neochvějným pilířem v našem ná
rodním hospodářství. Čistý 'zisk za r. 1914 činí
51.057 K 47 h. Jednota sdružovala 570 raifeisenek
s 85.000 členů. Raifeisenky měly v Ústřední jed
notě uloženo celkem 14,139.031K, o 13 procent ví
ce než r. 1913; vypůjčily si 11,812.129 K, o 34.000
K méně než r. 1913. Odvětví obchodní u Jednoty
vzrostlo více než dvojnásobně. Úhrnný obchod
Jednoty stoupl o 110 procent na 4,858.229K, což je
následkem hlavně válečných dodávek. Celkový
obrat peněžní stoupl vůči r. 1913 o 25 procent, z
80,543.159 K na 100,816.498 K.

Jakšetřiti zásobmouky, k tomupodávác. k.
ministerstvo vnitra praktické pokyny. Na některé
zde upozorňujeme. Obmezení spotřeby mouky lze
dosíci: 1. Když se místo dosud upotřebované ne
smíšené pšeničné nebo žitné mouky použije směsí
těchto druhů mouky sjinými moukami. 2. Když
použije se k přípravěJiklelméstojako dosud pše
ničné ůebo žitné mouky pemze jiných druhů mou
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ky, jako ku př. mouky kukuřičné, ječné, brambo
rové atd. Ječné mouky lze upotřebiti nesmíšené
zcela výtečně k přípravě tak zvané >zápražky«,
k »zášypu« a k >baleníc; jiné mouky nebuď bu
doucně k tomu používáno. Avšak i celou řadu sa
mostatných jídel lze bez přimísení pšeničné nebo
žitné mouky připraviti z této mouky — nejbohatší
bílkem a nejvýživnější ze všech — ku př, pražené

cová těsta, moučné polévkové knedlíčky a jiná.

jsou chutny a velice výživny. Má-li se zakrýt
chut kukuřice, postačí přimísiti několik kapek ru
mu. Rýžová krupice jest zcela dobrou náhradou
za pšeničnou krupici, obzvláště k jemnějším slad
kým a moučným pokrmům, jakož i k jemným piš
kotovým těstům a koláčům. Zásob mouky šetří se
dále: 3. Když se častěji než dosud předkládají po
krmy, k jejichž přípravě není třeba mouky vů
Bec nebo pouze nepatrně. Sem náleží polévky. še
zeleninou po šyýcarském způsobu (bez zápražky),
jež v době válečné tím více se doporučují, čím ví
ce se má obmeziti spotřeba hovězího masa, náléč
né polévky, všeliká bramborová jídla a jidle z
bramborového těsta, většina pokrmů se zelegísou,
všeliké rýžové pokrmy, rýžové polévky, dašená
rýže, rýže s houbašni,risote, maso s rýží, dále rý«
žový nákyp, rýže s jablky, studená rýže a mnohá
jiná jídla z rýžové krupice. Velice doporučuje se
připravovati zvláště výživné polévky, kaše, mléč
ná jídla, nákypy a v páře připravené buchty (pu
ding) ovesné a kroupové, též z mouky prosné a
pohankové. Konečně ušetří se zásob moučných: 4.
Když se bude dle možnosti šetrně zacházeti s chle
bem a s všelikými jinými mlýnskými výrobky.
Nebudiž tedy více chleba ukrojeno, než se požívá;
zbytků chleba buď použito k přípravě chlebových
polévek, knedlíků atd. *

»Tajemství« umělého nedostatku cukru vysvět
luje >Wiéner Sonn- und Montagszeitung< takto:
Cukrovarníci (vlastně rafinerie) vymlouvají se, že
nemají zájmu zadržovati rafinádu, protože je již
prodána a pro ně by bylo příjemnější, kdyby se ji
co nejrychleji zbavili. Toto tvrzení je nesprávné.
Prodaná rafináda jest jen tak zv. kontingent, to
tiž ono množství cukru, které se asi předpokládá
za přibližnou spotřebu v době míru. Cukrovarní
ci jednoduše vydají jen kontingent, s kterým se vy
stačí v době míru, který je však naprosto nedo
statečným při značně zvýšené spotřebě cukru
na vysoké ceny všech ostatních výživnin. Nasky
tá se otázka, proč nevydají rafinerie více? Proč
chtějí, aby vystačilo obyvatelstvo s tak zv. kon
tingentem do podzimu, až do počátku nové výro
by? Odpověď je jasná: Dodají-li nyní tolik cukru,
mnoho-li obyvatelstvo potřebuje, bude kontingent
dodán snad do polovice července. Pak museli by
před novou výrobou dodati obyvatelstvu —ještě
snád asi milionmetr. centů staré výroby a sice za
starou cenu, neboť nikdo by nepochopil, proč by
měl býti cukr staré výroby, jehož cenu továrníci
od počátku války již o 10 procent zdražili, ještě
více zdražen, když byl za starých levných podmí
nek vyroben! Továrníci zamýšlejí však zvýšiti
cenu rafinády nové výroby o 15 K za metrický
cent. Když však se jim podaří zachovati na skladě
onen milion metr. centů cukru, který by mohl býti
spotřebován ještě letos před novou výrobou, ob
jeví se takto uspořený cukr loňské výroby jako
cukr nové výroby, čímž zvýší se výdělek tovární
ků o 15 milionů korun!

Semilská katastrola znova před soudem. Dne
28. května vynesen byl senátem krajského soudu
v Jičíně rozsudek, jímž byl odsouzen Ed. Beneš,
bývalý starosta semilský, pro přečin zaviněného
úpadku z nedbalosti do tuhého vězení na dva mě
síce. R. 1913 odsouzen byl Ed. Beneš pro zločin
podvodu na,15 měsíců. Ke zmateční stížnosti obháj
ce dra Stránského byl tehdy rozsudek zrušen, ale
Ed. Beneš nyní žalován znovu. Dle nové žaloby
pasiva firmy — -kromě soukromých závazků ža
lovaného v obnosu 17.100 K — obnášela 1 mil.
173.776K 44 h, aktiva 773.068K 25 h, předlužení
firmy 1 žalovaného 417.808 K 19 h. Ed. Beneš, ač
dle žaloby musil znáti katastrofální stav firmy již
dříve, vydal bez vědomí společníků jménem firmy
celkem za 105.049K 30 h směnek, jichž valuty ne
použil pro závod, ale k lehkomysinému poskyto
vání úvěru jiným. Obhájce dr. Stránský ohlásil 1
po tomto čtvrtém rozsudku zmateční stížnost.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné školy
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek wChrudimi.

Cirkevní věstník.
Letošní svěcenci Vneděli27. t. m. o7. hod.rámo



ramova, V. Plejberk z Třtěnic,J. Haut z
Chadrabe z Vinař, AL Jeřábek z Kroměříte, J. Jař
Rokytné, H. Kuhn z Trutnova, J. Kuchař z Kořenic, A.
Marek z Bystrého, Pr. Mňačko ze Ždánic, R. Musil z
Rychtářova, V. Navrátit z Ptení, R. Nowotny z Bobru,
J. Riksner z Wólsdorfu, Al. Sommer z Monchadortu, Fr.
Stefan ze Studence, J. Štumar z Třešti, F. Tichý z Ji
čína, F.
Zapletal ze Skaštic. Tudíž celkem 26 ordinzadů.

Úmrtí superiora T. J. Dne 18. června večer zemřel
na Velehradě zaopatřen sv. svátostmi P. František Pold,
superior zdejší residence Tov. Ježíšova. Narodil se 10.
Hina 1843 v Hrádku na Moravě. R. 1861 vstoupil do To
váryšstva. Působil dlouhá léta jako profesor na řádovém
gymnasiu v Kaloši v Uhrách, pak 8 let jako misionář
v Nebrasce v Aměrice. Několik let v duchovní správě
na Velehradě, 8 let v kurii provičiákůí ve Vídni. Loni
v, červenci byl ustanoven superiorem u Panny Marie v
Hradci Králové. V Pánu zesnulý byl mužem tak tichým
a skromným, že málokdo u nás věděl o jeho učenosti
Kromě češtiny a němčiny ovládal plynně jazyk anglic
ký, francouzský a maďarský. Věnoval však většinu sh
svých nejhorltvějšímu plněgí specielních povinností řá
dových. Kdo zna? jeho pokoru a vlídnost, každý si ho
zamiloval. Sluší za zmínku, že v Hradci Králové se mn
velice libilo; často toto město vychvaloval. Za svědo
mité šíření cti a slávy Boží račíž mu 'udětiti Kristus slá
vu ve svém království nebeském. Ave, anima přa!

Požehnání novosvěcenců. V néděl dne 27. červma
ve 3 hodiny odpoledne bude míti vp. Zapietal požehnání
Nejsv. svátosti oltářní, po němž udělí kněžské požeh
nání novosvěcení kněži. Primiční mše sv. budou sloužiti
a pc nich kněžsképožehnání- udíleti vpp. novosvěcen
ci: V ponděli 28. června v seminářském kostele v 6
hodin Mňačko, v 7 hodin Fajmon,v 8hod Fleiberk, v 9
hod. Stefan. V Borromaeu v 8 hod. Vrzal. V Rudotfiny
po 6. hod. Chadraba. V úterý 29. červná v kostele Pan
ny Marie o půl 8. hod. vp. Marek. :————

Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

E
Zprávy

místní a z kraje.
Loyální manifestace. Jakmile se v Hradci

rozšířila zpráva o dobytí Lvova, hned domy
zdobeny prapory v barvách zemských a říšských.
Maďarští vojíni vztýčili prapor vlastní. Ve stře
du, v předvečer výroční památky slavné bitvy
u Custozzy, pořádáno za veliké účasti čepobití;
drahý den časně ráno vojenská kapela hrála
budíček. Ve čtvrtek večer bylo novéčepobití na
oslavu získání Lvova.

Městskárada dne 14.června M vědomívsaty byly: výkazhotovostipo í ze7. června
tr, výnos U k. Zemskéškolní rady o udělení
dovolené na školní rok 1915/16 řediteli lycea
panu Aloisu Vaňurovi jako profesoru vyššího
gymnasia v Chrudimi a dopis Zemské správní
komise ohledně pronájmu travin na březích
Orlice. — Vyhověno bylo žádosti p. Jos. Kadečky,
hospodářského správce v Dlouhodvořích o za

. vedení vody užitkové do domu č. p. 302 na
Pražském Předměstí. — Panu B. Jeřábkoví, ře
diteli východočeského divadla, povoleno bylo
uspořádati představení v přírodě dne 20. června
t. r. odpoledne u pavilonu v městských lesích,
v případě nepříznivého počasí v městském di
vadle. — Příjata byla oferta Truhlářského vý
robního družstva na prkénka místo nočních
stolků mezi postele a na skříně pro infekční
pavilon. — Dopis c. k. okros. hejtmanství ohledně
zásobování zvěřinou za přiměřenou cenu
stoupen byl sociálnímu odboru a u les
mistrovi Stračhotovi na Novém Hradci Králové
k vyjádření.— Sahváleny bylyrůzné objednávky,

lesní kp konsignace. ——Vyhláška. Vzhledem k nízkému stavu vody
v Labi jeví se značný nedostatek vody v čer
pací studní městské vodárny. Upozorňuje se
proto obecenstvo. aby užitkovou vodou 00 nej
více šetřilo.

Na programu řádné schůze okresního zastupitelstva,
která konati se- bude 30. června o 9. hod. dop., jsou m.
L tyto záležitosti: Návrh na, systemisování výpomocné

-sfly za II. správníhoúředníkavšeob.veř.nemocnice,
povolaného k domobranecké službě. — Návrh m syste

. misování mista 12. ošetřovatelky ve všeob. veř. nemoc
nici. — Žádostř o převzetí nouzových staveb síinic ze
Skaličky k Člbuzi, z Bukoviny do Oujezda do správy
okresu. — Návrh na provedení úpravy bývalé erární
sliníce u Rolulckého skladiště vPlotištích n. L. a stav
by silnice u býv. rolnického cukrovaru v Kuklenách v
režii okresu. — Návrh na stevba baráku pro infekční
nemoce:a uzavření zápůjčky na výlohy stavební. — Ná
vrh ng převzetí záruky za pensiiní opatření tajemníka
porádájho sboru českých okresů. — Návrh na uzavření

láčky 20.000K na účet fonďu úemocničníhoke krytí
běžných účtů dodavatelů. — Žádost obchodního důgor
stva Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové p vrá
cení poloviny indebite zaplacených okresních přkážek z

, „-Ů v 2... .. .- “ -R A“ . - :
daně ústavu předepsané vletécti “1910—18.— Návrh po
radního sboru českých okresů na udělení mimořádněho
válečného o příklavku okresnímu úřednictvu.
— Návrh komise pro úpravu náhraď hotových výloh

okresních funkcionářů. — Návrh, aby, část veřejné cesty
č. k. 305/3vé Všástarech byla zrušení * s

Okresní komisepro péči omládež vzastmp.okrůse
-královéhradeckém. Ve prospěch osiřelých a opuštěných
dhek pořádala komise dme 20. t. m. květidový den, k
oěmuž vyžádah si růží a jiných květin uštechetných

-příznivců strádající mládeže. Rozprodej květin obsta

Králbvé. Čipené dívky snašily se všemožně,by výtěžek
sbírky byl pokud možno největší Ve dvou hodinách vy

„prodaly veškeré zásoby a přinesly ve svých pokladníč
kách celkem 320 K 55 M. Okresní komise vzdává něj
uctivější díky všem dárcům květin a rovněž i těm,
kdo štědrým příspěvkem obmyslili naše sběratelky. Ne
meaší dík platí také těmto obětavým žákyním, které k
vyzvání sl. ředitelství školy podjaly se ochotně svěře
ného úkolu a projevily opětně totik účinného zájmu o
idumilné snahy spolku našeho.

Úmrtí, Vezdejší nemocnicizemřeladne 24. t. m.
sič. Anna Vaněčková, sestra vdp. faráře Jos. Vaněčka z
Mikulovic. Pohřeb v sobotu ve 3 hod. odp. z nemocnič

Pni kaple na hřbitov ponchovský.

- . Uzsámí. Sociologickému spisovateli, vsdp. kanovní
ku dru Reylovi, zaslalo duchovenstvo vikariátu horaž
ďovického v budějovické diecési následující přípis:
»Duchovenstvo vikariátu horažďovického, shromážděné

na své výroční konferenci v Horažďovicch dne 22.
června 1915, na návrh vdp. Fr. Blahovce, faráře a býv.
poslance ve Volenicích, vzdává Vaší důstojnosti povin
né své díky za velecermé spisy Vaše z oboru křesťan
ského socialismu. Dobrotivý Bůh račiž žehmati a Vám
'stlé zdraví dobrotivě dopřáti.« Padepsáni: Fr. Omdok,
bisk. vikář a 15 kněží vikariátních. Vřelý tento projev
ře tím cennějším uznáním poctivé práce, že pochází od
duchovenstva cizí diecése a že souhlasí s příznivou kri
tikou i z latckých kruhů posledního díša dra Reyla »Jád
ro křesťanské sociologie«, jejíž prvé vydání i v nepříz
nivé válečné době bylo v několika měsících téměř úpl
ně rozebráno. ;

46. řádná valná hromada akcionářů Záložního úvěr
ního ústávu v Hradci Králové byřa přirozeně velice po
hnutá, třebaže převládal téměř u všech účastníků zá
jem na raclonelné sanaci tohoto otřeseného | podniku.
Vždyť každý rozumný must nahlédnouti, do jakých ne
dozírmých škod by přišly celé řady zájemoáků, kdyby
došlo ke konkursu. — V předporadě akcionářů dne 21.
června v Grandhotelu ozývaly se velice prudké a vět
Sinou spravedlivé kritiky správní rady. Ale již ten ve
čer ozývaly se předpovědi: »Jestliže ulevili akclonáři
svému rozhořčení již teď, bude zítřejší schůze kHdnější;
po ostré kritice dojde k positivní práci, k moudrým ú
vahám.« — Druhý den ráno v zimní zahradě Grandhote
lu shromáždili se velmi četní účastníci a utvořili krouž

ky velice rozčileně debatující. — Po 11. hodině zahájil
schůzi místopředseda správní rady, starosta zdejší dr.
Fr. Ulrich. Konstatoval, že jest přítomino 286 akcionářů.
Představit členy předsednictva, místodrž. radu Smutné
ho, komisaře dra Fiedlera, notáře Chládka, tajemníka
Zem. banky dra Záveského a j. v. Ve svém proslovu dr.
Ulrich děkova) ministerstvu financi, J. E. kalžeti Thu
novi, J. E. hr. Coudenhoveovi, J. O. hr. Schónbornovi,
fnistodrž. radovi Smutnému a vůbec všem těm, kteří
horlivě se přičinil o umožnění akce sanační. Místopřed
seda též poděkoval dozorstvu. Předseda obchodního do
zorstva dr. Záveský převzal nato řízení valné hroma
dy. Dr. Horák četl zprávu o bilanci za rok 1913. Již
při čtení ozývaly se výkřiky nevole. Rozhorlení pro
puklo s největší intensitou, když se akcionáři dověděli.
že bilance za rok 1913, která vykazovala jeden milion
čistého zisku, byla falešná, umělkovaně sestavená a že
naopak se měl vykázatl schodek, převyšující sumu osmi
milonů korua. Volalo se: >To bylo hospodářstvíl« —
Pak následovala velice pohnutá debata. Všichni řečníci
rozhorleně odsuzovali nedbalost správní rady. Inž. Su
hrada žádal, aby všichni, kteří podepsali bilanci za rok
1913,byli podržení na svých místech, aby mohli býti po
hnáni k zodpovědnosti. Inž. dr. Pavlišta dovozovai, že
hospodářství bylo v rozporu s $ 5. stanov a že by se
odporučovalo sestaviti správnou bilanci i za léta 1910
až 1912. Primářdr. Honzák velice ostře kritisoval správ
ní radu i úřednictvo. Každý si dělal v ústavě, co jen
chtší a každý dbal jem o svůj prospěch. (Bouře nevole.)
Dělaly se výlety na automobilu, úřednictvo velkopan
sky vystupovalo, což bylo schvalováno. Řeklo se, že
válka zachránila ústav od konkursu; to bylo správné.
Ale válka zachránila též vlmaíky před kriminálom.
(Bouřlivý souhlas.) Hospodářství bylo hrozné. | Když
viděli úředníci jak ležerně se povolují úvěry, chtělř ze
zlatého deště také něco míti. Hráli na burse s pomězí
závodu, povolovali větší úvěry bez vědomí správní ra
dy. Správní radě nebylo neznámo faování bilance; a
přece ji členové správní rady podpisovali a fatšovali ji
zvyšováním cen kaolinek. U centrály samé se hospo

dařilonejhůře. Vědyťtam Jest počet insolvemtníchdluž
níká největší. Členové správní rady by měli dle svých
poměrů vyrovnati škody, které zavinili. — Po některých
poznámkách jiných účastníků: njal se na svou obranu
slova dr. Ulrich, na jehož osobu sřšely některé výtky
přímo. Pravil že svou při podrobínestranmálii“ sosdu
dogorstva i akcionářů. Ohražuje se proti tvráční ftkoby
byl věděl o falšování bance a jakoby takový podvod
přikryl pláštěm mičení zámýsině. Správní raán o fimgo
vagýchpoložkáchnevěděla,alo chybia ovšemtím, že

poskytovala veliké úvěry lidem, jichž prostředky k vy
rovnání dluhů nestačy. V každém podniku měla
správní rada úředníky, kteří měli na hospodářství dozé
rati a podávati přesnézprávy správní radě, Některé zá
vody podávaly však zprávy, z nichž jevila se aktivnost,
kdežto ve skutečnosti tomu bylo naopak. Kdyby správní
rada byla měla pevnou vůli zakročiti včas proti všem
těmto podnikům, motto býti ledacos zachráněno, ale to
by bylo.znamenalo také konkurs některých závodů,' resp.
ústavu samého. Správní rada povolovala ve většině
případů úvěr správně, ale mepostarala sa, aby úředaic
tvo ho nepřekročovalo. | Správní rada učinila jen tu
chybu, že úřednictvu věřila. Pokuď se týče přání, aby
správní radové okamžitě vzdati se svých funkcí,'rád by
to byl nčínid pro svou osobu již v čorvenci, ale nesměl,

„poněvadž dozorstvo ho. nyjtilo a žádalo, aby zůstal. —
Dr. Iliner navrhoval, aby se přijal sanační návrh dozor
stva, což provázeno souhlasem. — Inž. Suhrada konsta
toval, že nevinit správní radu, nýbrž úřednictvo, které
hrálo pemězi z ústavu vypálčenými. Neví, zdali o tom
řeďitelstvo vědělo a co proti tomu podniklo. Člen správ
ní rady p. Hanuš 20. července, kdy byl již uvalen na
ústav obchodní dozor, dal sl svoje akcie převésti na
knížku a dal je jako záruku, která byla ovšem odmít
nuta. Tentýž pán měl úvěr za týchž podmínek, jako ú

stav sám u rakousko-uherské banky, takže ústav nevy
dělával, nýbrž musil hraditi ještě režil. Navrhuje, aby
se vyrovnání se správní radou odložilo aspoň na 14
dní, ve kteréž době aby se členy jejími bylo jednáno o
příznivější a vydatnější vyrovnání. — Dr. Horák žádal,
aby všichni správní radové nebyli odsuzováni stejnou
měrou. Kdežto mnozí zbaběle se schovali, jiní (mínil tu
Mavně dra Ulricha) po Jobových zvěstech pečlivě a
bez oddechu pečovali o záchranu ústavu. Vytrpěli mno
ho... Přečetlnávrh na vyrovnání se správní radou a
revisory účtů. Připojen dodatek, aby byli stíháni ti čle
nové správní rady, kteří by váhali hraditi dle své mož
nosti škodu. Poukazováno k tomu, že garanční fond
Jednoho millionu korun, jejž složila sprátní rada, není
uspokojivý. — V další debatě řečeno, že jest lépe poku
siti se o Hkvidaci než hnáti ústav ke konkursu. — Usne
seno, aby se vykonala volba nových členů správní ra
dy o valné hromadě, která bude svolána hned po soud
ním vyrovnání — Hlasováno lístky o zavedení vyrov
nacího řízení a zvýšení akciového kapitálu, jak to na
vrhlo obchodní dozorstvo. Shledáno, že pro vyrovnání
odevzdáno 10.993 hlasů, proti pouze 123. Valná hromada

skončena o 3. hod. odp. — Tedy k sanaci učiněn vážný
krok. Nyní pak jest potřebí podporovati všecky, kteří
se starají upřímně o záchranu toho, co se posud za
chrániti dá.

K činnosti Záložního úvěrního ústavu.
Jak se půjčovalo, nad tím žasne i člověk so
becký, který aspoň trochu se snaží seznati, 00
znamená uřezávání větve, na které zištný spe
kulant sedí. Panu Jindřichu Laboufkovi půjčeno
přes 900.000 K. Když se ozývaly výstražné hla
sy, že začíná býti dlužník insolventní, začalo
se pracovati o záchranu aspoň něčeho hodně
zvolna. — Panu Samuelovi Ganzovi půjčeno
289.000 K. Na jakou záruku? Na zboží, které
měl v krámě a jež — jak lehce při nynějších ©
konjunkturách pochopitelno — sotva ze dvou
třetin bylo zaplaceno? K zajištění na domě ne
došlo. Vždyťtaké byla ohoť p.Ganze poloviční
zápisnicí, takže záruka tu byla velice mdlá.
Kdo tedy vlastně ručil? Byly to tři podpisy sa
mého p. Ganze na třech směnkách; žádný jin
podpis nepřipojen. — Na valné hromadě ozý
valy se dotazy, kde je pan Hanuš. Ten ovšem
velmi moudře raději se schoval. Podporoval
velepotřebné existence, své konsumenty, způso
bem vtipným a velice jednoduchým. Svou pro
tekcí jim vymáhal v Záložnímúvěrním ústavě
úvěr proto, aby přišel k vlastním penězům.
Jeho odběratelé tedymu platili, ale — na za
placení dluhů Zálož. úv. ústavu již se jim ne
dostávalo.: — Když úředník, který připustil
spekulaci kolegů na burse, poznal, že věc
vyšla na jevo, hleděl se vyhnouti další zod
povědnosti sebevraždou, zachránil mu život
p. Píša, který převzal záruku za ztráty a
deponoval k úhradě své životní pojistky. —

Pan Píša byl vůbec velice obrajný v zakrývánípravého stavu. Když na př. hleděl člověk ne
majetný prodat své akcie [v době největší krise),
ubezpečoval ho, že jejich cena brzy stoupne a
pod. Kdyby se bylo přestalo tušovati o půlroku
dříve, co všecko mohlo býti před válkou za
chráněno! Ovšem i nyní jest potřebí zachovati
největší rozvahu, pokud trestní řízení samo jasně
nedokáže, kde přímá vína ze zištnosti, kde
nedbalost a kdo pro vlastní důvěřivost z rož
hodujících kapacit ještě přišel o peníze, Jest
veliký rozdíl jak mezi členy správní rady tak
mezi úředníky.

| Film >Seanrakouského zálošaika<, který byt v Pra
ze předváděn s obrovským úspěchem po osm týdnů ne
přetržitě, bude promítán od 26. června do 2. červemce

nepřetržitě v královéhradoském Grand-Biografu s přilé
havým hudebním doprovdlřem lóčlenného orchestru z
Prahy.

Seznam cem za týdemním trhu v Hiradci Králové
dne 19. června. 1 hl: vřkve 36—40 K, brachu 120—130
K, čočky 120—140 K, jahel 120—130 K, krup 80—120 K,
brambor 12 K, máku 70—80 K, Inšného semene 55—60
K, 1 a otrab žitných | pšeničných32 K, 1 kg: másla“
520—6K, vepřovéhosádla 520 K, tvasohu 72—90 k



1 vejce 14 h, 1 kopa: okurek 20—% K, cibule 360 K,
drobné zeleniny 0.80—1 K, mrkve 260—3.60 K, 1 košík

třešní 1.60—2 K. — Přivezeno bylo: brambor 32 hl, o
kurek 45 kop, cíbnle 32 kop, drobné zeleniny 260 kop,

mrkve 25 kop, třešní 65 košíků, podsvínčat 472 kusů.
Smiřice. Vysocedůst. Pánu, p. Janu Seidlovi, děkanu

a bisk. notáři v Holohlavech a dp. Janu Petráskovi, kap
Jana tamtéž: Katolická jednota projevuje tímto svému
vsdp. protektoru spolku a členu výboru svoje nejupřím
nější blahopřání k Jejich ctěným jmeninám. — Výbor.

Lipnice m. Sáz. Jost nám velice milo i širší veřej
nosti oznámiti, Že dne 6. a 7. června byly pro naše sta
robylé a historicky památné město dny stavnostními.
V nynější těžké době ohromného zápasu národů, kdy
veškerá mysl lidstva jen na válku jest obrácena, obyva
telstvo farnosti naší mile potěšeno a občerstveno bylo
návštěvou J. Excelence nejdp. biskupa královéhradec
kého. Za krásného počasí přibyl J. Exc. v neděli 6. červ
na o půi 8. hod. ráno do Lipnice se zástupci sl. c. k.
okr. hejtmanství z Něm. Brodu a p. J. Stránským, c. k.
okr. školním inspektorem. Před vkusnou slavnostní bra
nou, postavenou před sohody farního chrámu Páně sv.
Víta, zbotovenou patronátním úřadem a členy i členka
mi literáckého spolku, očekávali našeho milého arcipa
stýře zástupci c. k. okr. hejtmanství patronátní úřed
ník, starosta města Lipnice se zastupřtelstvem, staro
stové farnosti, spolly hasičské, spolek literácký, žactvo
s učítelstvem a davy jiných věřících. Jeho bisk. Milost,
provázen jsa četným duchovenstvem, udílet věřícím své
„apoštolské požehnání, fež'tito v kleče přijímali. U brány
„oslovil nejd. arcipastýře místní farář vzletnou, vřelepro
„cítěnouřečí, takže jsme pozoroval z tónu hlasu jeho,

ptývá. Mnoho očl viděli jsme při uvítací řeči našeho p.
faráře zarosených. 'Vdp. farář také“ připomněl, jak ko

podniknutou od vys. urož. p. Patrona a osadníků, do po
řádku uveden k přijetí našeho arcipastýře; dále že i
filiální kostely v Dot Městě a Loukém opatřeny varha
nami, v Řečici pak dvěma zvony a to vše nákladem o
sadníků; tito i v budoucnosti ochotně vše poskytnou,
čeho bude zapotřebí k ozdobě domů Božích. Zřejmě po
hnut děkoval Jeho Excelence za tu lásku osadníků. —
Dále vítal slov. p. c. k. okr. škbL Inspektor. Jan Strán
ský, zástupce c. k. okr. hejtmanství, zástupce patrona p.

niku padlého na polř cti a stávy), p. Stránský šl. ze
Stránských, starosta města Lipnice a starostové obcí
přifařených. Velice něžným a milým bylo přivítání dí
tek školních: šestileté Marušky Jandlové, dcerušky u
čitele z Kejšlice, Raklla Oldřicha, Marie Blabolitové, —
Při vstupu Jeho Exc. do chrámu zavzněly. nové varhany
a zpěv »Ecce sacerdoé' magnus«, načež obvyklé obřa
dy vykonány. Mše sv. celebrována nejdůst. arcipastý
řem za asistence četného duchovenstva, načež následo
valo udílení svátosti sv. biřmování. Prostranný chrám
Páně naplněn zcela, prostranství kolem kostela rovněž.
Vše se odbývalo v nejlepším pořádku, záshrhou to zají
sté p. sekretáře dra Cibutky. Při udílení sv. biřmování
kolem kostela neušlo našemu milému a tak všestranně
a ke každému pozornému arcipastýři, že lid v chrámu
Páně shromážděný pěl za průvodu varhan mimo jiné
chorál staročeský »Svatý Václave, nedej zahynouti nám
m budouchr!< Po návratu do chrámu Páně -náš milý
Aarcipastýř vzal si za théma k promluvě biřmovancům a
všemu lidu věřícímu slova tohoto chorálu. A promluvil
k nám, že chorál tento v nynější době naď jiné povolán
jest, aby byl nadšeně zpíván. Svědčí to o dobrém srd
ci lidu, kde píseň ta se zpívá. Nato konána zkouška
žactva z náboženství, kteréž též ukázalo, že dobře du
„chovními svými učeno bylo, Zřejmo to bylo z pochvaly
nejdůst. arcipastýře. Odpoledne po krátkém občerstvení
-odjel Jeho bisk. Milost po srdečném rozloučení a po
děkování místního faráte (a za biřmovance dívky Marie
Matějkové) do Věže, k majiteli velkostatku p. ryt. ze

„Stanglerů k přenocování. — Druhý den stejně srdečně
uvítán byl náš milovaný arcipastýř za žactvo dceruš
kou p. starosty Mařenkou Rajdlovou aMarii Doubko
vou. Ten den byl věnován udílení sv. biřmování dítkám
školy lipnické a dolnoměstské. — PŘ generální výsáati
své neopomenul navštíviti vysoký náš církevní hodno
stář do nového hávu oděnou a prapory vyzdobesou
starobylou radnici našeho starobylého města, kdež la
skavě po shlédnutí pergamenových listin zapsal se do
pamětní knihy. Dále navštívil arcipastýř staroslavného
pamětníka šedé dávnověkosti české, náč slavný hrad
Lipnici. | zželelo se mu, že tak v ssutinách vnitřek jeho
se nalézá. Zato však ho potěšilo, že počlná se jeviti
snaha aspoň o přikryti dvou kaplí jeho. Pokochavse
nádhernou vyhlídkou na dalekou krajinu, zapsal se rov

něž do pamětní knihy v hradě vyložené, učinil ještě

návštěvu na patronátním úřadě, rozloučil se s námi Na
rozloučenou byt osloven dceruškou řid. kůru M. Nleder
lovou. Odešel, ale zanechal nám všem milou vzpomínku
na sebe. Dítky malé stále vyhledával v zástupu, aby je
poznamenal svatým křížem; jeho vlídná slova, celá jeho
přítomnost zde dala nám toHk osvěžení, že ty dva dni
zapomněli jsme, co nás tíží. Děkujeme Ti, náš vznešený

arcipastýři, za všecko! Dlouhá léta nechť Ti Všemo
houcí ještě propůjčí!

Plastické mapy
Severozápadní bojiště za 30-hal.
Suezskýprůplav > »
-Zeměsudetské 260.
Bosporus a Dardanely » 80 >
Bojiště jihovýchodní » 30

7 severovýchodní» 30
» | západní » 30

Dále nabízíme:
Mapu Rak.italského bojiště © zaK 106
(8 žíišeRuskése Sibiří—» » 105

» —Rak.-něm.ruskéhobojiště» » 105
»| Dardanela Bosporu »2—40

Ct objednávky ochotně obratem vyřídí

Družstevní
knihkupectví a nakladatelnéví

v Hradci Králové,
Adalbertinum.

Různé.zprávy.
List Sv. otce. V listě papežově kardinálu Vanutelii

mu pravi se, že Sv. otec ve své první encyklice vyzval,
aby vlády válčících států co nejdříve daly opět národům
požehnání míru. Jeho přátelský a otcovský hlas byl o
slyšán, válka trvá dále a jak na souši tak i na meři ne
štít se -takových útočných zbraní, které se příčí záko
nům Jidskosti a mezinárodnímu právu. Jako kdyby to
však nestačilo, rozšířit se strašný požár i na jeho mio“
vanou Itatil a lze pobřichi očekávati škody, které. pró
vázejí každou, třeba 4 šťastnou válku. Papež vzpomíná

je, že poskytl polném kaplanům dařekosáhlé privieje pro
sloužení mše sv. a pro přispění umírajícím. Tyto prtvi
leje platí nejen pro polní kaplatty italského vojska, nýbrž
také pro všechny kněze zaměstnané jakkoli v italském
vojsku, kteří se osvěděl hodnými svého svatého poslá
ná a co možná se vynasnaží, aby se vojákům v:krutém
boji-nijak nedostávalo posil náboženských. Doba, kterou
prožíváme, praví se v listě, je bolestná. Než srdce vzhů
ru a častější, vromcnější modlitby k Pánu osudu národů!
Papež vybízí pak všechny syny katolické církve, aby se
spolu se Sv. otcem po 3 dny zá sebou nebo odděleně
přísně postili a tím získali plných odpustků také pro du:|
še'v očistci a končí, že ohlas těchto našich slov má do-.
lehňouti ké všem našim synům, postiženým válkou a |

přesvědčitivšechny -onaší účasti v jejich těžkýchchví“|Hch

Podů Dědictví Svatolanského za rok 1915jižvyšel.
Člegové Dědictví mohou se o své podlý hlásíti v při

slašných knihkupectvích. Na př. členové diecésí čes“
kých v knihkupectvíB. Stýbla v Praze,

Dvě významné knížky. Nákladem »Naší Omladiny«

vyšly dvě praktické, úhledné knižečky s názvy: »Chlap
cům«, »Děvčattm<. Obsahují velice výstižné, praktické
pokyny pro mládež opouštějící školu. Každý našinec
učiní dobrý skutek, jestliže mládeži vstupující do živoja
praktického takovou knížku opatří. Cena 30 h. Objed

návky vyřizuje redakce »NašíOmladiny« v Nové Říšina Moravě. i

Bezcemný Mk lidový. Zámožnější třídy venkova' i
měst na rádu jistých novin zhotovovaly sí celé spousty“

léků proti choleře a úplavici z praženého jarního žita,
Hhu, kafru a česneku; nejnovější zkušenosti však do
kázaly, že užívánt ono jest nejen bezcenným, alt ono
může | zdraví Itdské ohroziti a zažívání porušit. Mno
hoset centůžita jarního, které mohlose na moukuse
mlítj a na výživu obyvatelstva použít, bylo timto způ

-zničeno. Již zdravý, nepředpojatý rozum nás ©
bezcernosti oněch kapek úplně poučiti může, uvážíme-li
následující: Kdyby mělo žito léčivé součástky, pak by
v míře nejvyšší léčivým by) samožitný chléb — a má-li

Histě pozbývá pražením, poněvadž veškeré étherické
součástky pražením vyprchají; Mihsám, jak nejslavnější
lékaři dosvědčují, léčivým není, ba naopak škodlivě pů
sob! na lidský organismus, zvláště ve stavu nerozředě
ném. Kaír pak a česnek jsou též léčivy begúčinnými.
Z toho vidno, že i celá komposice jest bezcennou.

Všelicos. Ve Vídni bylo v prvních měsících války

prohlídce našla policie u osmi lidí celkem 80 metráků
uschovaných drobných peněz. — Místodržitelství české
zabývá se otázkou zavedení maximálních cen pro do
bytek, maso a tuky, aby se tak čelilo drahotě masa a
tuků. — Následkem stoupající nouze o suroviny některé
papírny jsou nuceny zastaviti svou čimnost. — Za vál

pro ochranu dítek a péči o mládež hlásí, že uprchlíkům
2 Haliče a Bukoviny, většinou nejchudším to ženám,
přebývajícím nyní ve Vídni, narodilo se 559 dětí, z nichž
jest 314 chlapců. A z chovanců »Vídeňského kmotrov
stva«, v době války ve Vldni narozených, jest průměrně
140 chlapců na 100 děvčat. — Spolková rada německá
zrušila všecky kupní smlouvy o obilí, chlebovinách a
cukru z tuzemské sklězně 1915, pokud smlouvy ty mají
býti plněny po 31. srpnu 1915, — Na vídeňských trzích
prodávají se již uherské ranné brambory, u obchodníků
1 kg za 60 h, u Rakouské prodejny, společnosti pro ze
mědělské výrobky za 40 h 1 kg. — Na bojištích v již
ním ruském Polsku a v Hatičí dosahuje teplé nynější
počasí 24“ C, v jižních Uhrách a Srbsku převládá jasné

a suché počasí při ramích teplotách 16—18*C. V jižních
Tyrolích, v Přímoří a v Dalmacil jsou letní parna. 
Největší tábor pro válečné zajatce v Rakousku staví se
nyní v Prešpurku v Uhrách; bude sestávati ze 450 ba
ráků a pojme až 100.000 válečných zajatců. — Polští

vzdělanci usitují, aby polská ves, jichž válka v samém
království polském srovnala. se zemnína 8000, byla po
váke obnovena tak, aby jí byl zachován starožitný ná

p ar ament a.

Jonáce V, Meškudla syn
8. (protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškadly, faráře ve Výprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní
Cennfky, vzorky? ronchahotová na ukázku

se napožádání franko zašlou.0

areoná.

kostelní|
ORM "rčeníao“

vujeuje 4 dodává

|Fr. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

vkk rý uHradcePor
. Na-38výstavéch vyzněmenanáI. cenami.

EL | Založenaroku1807. ovsem
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Cenné poučení
poskytuje úvaha:

Sociálnípostavení kněžstva
v době husitské.

Pe Jiří Sahula.
i:Stran 8%.Cenapouze 8h. Hodíse khromadnému

šíření Při větších objednávkách sleva.
Objednávky vyřídí administrace

„Časových Úvah“ v Hradci Králové.

ds opodně
u některého ae pana faráře nebo katechety
inteligentní,vzdělané1slečnastředníchlet zvážené
venkovské rodiny, -která se ve vaření i vedení
domácnosti velmi dobře vyzná.Na plat nehledí,
nýbrž jen na vlídné zacházení a řádné,stálé

jnto. NastoupitHe si pod 00 nejdřív!„vážné v“f s značkou: em

spekKojenost* doo ins. kano.Jana Grégra v Praze,Jindřišská ul. 19.

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry
chle zhotoví uměl.Vazdumb 553

Richarda Šimáčka
u Hradol Králováé,. Pospíšilova tř. č. 131.

OO0O00000000 |

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saiseny kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i ciso
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele

. důst. duchovenstva svědčí o pootivé 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 oen!

sanášručíobec
-Vysokomýtskáé. 4

we 4

Vždy zcelabezpečně vložen.

Grand Biograf.
Hradec Králové.

Poeroposstsnaneh
LAMW“ , ".
RAKOUSKÉHO
: ZÁLOŽNÍKA:

s šlennéhoorchestru zPrahy

| promítánbude
- po celý týden
od 26. června

. do 2 července
JA 1915. M

V Praze předváděn byl tento
- Wm nepřetržitě po 8 týdnů

vždy při vyprodaném domě.

Dosudžádnýfilmnedo
dilitohoto úspěchu.

EEOY
Varhaník
u věku 31 let, svobodný, absolvent varhanického

kureu v Brně,

hledá příhodné místo
buď ve velké vsi anebo v menším městě.

Nabídky do administrace t. 1.

weobrátí s dotazem stran Hjmutí na

kláštora B. S. P.
pla 7

Lepší malá pomoc včas,než velkánemocpotom.|
Proto opatřte si bezodkladně
dieteticko ochranný přípravek

proti choleře a úplavici
| ==

FARAŘE
LV.HORY

5, 9,13 K, (vedl or

ad mea APašiotch, Deo !Nepostrádatelný rodině, jednotlivol a vojínoví v po



1 Průběh války.
-. ©Bejiště východní. Dle úřední zprávy ze
dne 37. června po-porážce u Lvova zastavila se
silná ruská vojska ne oblouku Rava Ruská—
Miklašev—Starý Jaryčov—Bobrka. Naše vojska
však zmocnila se předních posic nepřátelských,

ředevším jižně od Bobrky prolomila ruskou
*frontu, a Rusové jsou na novém ústupu. Sou
časně s prolomením fronty ruské východně od
Lvova měli spojenci úspěch i na dněsterské
frontě mezi Halíčí a Žuravnem, kde obsadili
město Halič, čímž zatlačili Rusy z posledního
místa, které ještě ovládali na pravém břehu
Dněstru a zároveň vynutili si přechod přes Dněstr
na frontě 70 km dlouhé mezi Bukačovsi a Ži
dačovem a zmocnili se železničního i silničního
uzlu ohodorovského, načež jali se pronásledovatí
Rusy v oddílu Gnilé Lípy, odrazili je i přes
tuto řeku a dobyli Bursztynu. Tato zde operu

cí armáda Lineingenova řadí se ke frontě
bma-Ermolliho a k níarmáda Mackensenova.

Tyto spojené armády pronikly do krajiny mezi
Přemyšlany (40 km na jihovýchod od Lvova)
a řekou Bugem u Kamionky Strumilové. Ze
jména ši. Maokensen odrazil silné ruské síly u
Bielce na Bugu. Armáda arcivévody Josefa er
dinanda jest v krajině od Ravy Ruské na sbve

Severně od Ravy Ruské pronikly spo
jencina územíruské, | ji Tomašovado
spěli až do krajin u Frampolu, Zaklikova Belzu,

omařova a Zamošče, znáných z loňských pod
zimních bojů. V jišním Polsku rozvinulyse ta
kéboje na čáře mezi Zavichostem, Siennem a
Ileou. V severním Polsku odrazili Němei u
města Přasnyše řadu ruských útoků. — Dle ú
řední zprávy sama armáda Bohm-Ermollihov bo
feh o.Lvov zájala 7 důstojníků, 14.100mužů au
ořistila 96 strojních pušek. — J. V. císař jmeno

val šefa generálního štábu rakouského Conrada
barona s Hótzendorfu generálním plukovníkem.
Nová tato hodnost v naší armádě, která byla

rvé udělena vrohnímu veliteli armády proti
fe ji, aroivóvodovi Eugenovi, připadla hned ve
druhé řadě Conradu z Hotzendorfu, tvůrci oněch

vonných plánů, které přinesly v dějinách bezpříkladná vítězství haličské. n Conrad bý
val brigádníkem v Terstu a divisionářem v Ině

„pruku a právě tenkrát l neúnavně praco
vati na svém životním díle, opevnění italských
hranio. Jestliže dnes Italové rozbíjejí si hlavy
o naše pohraniční povnosti, pak jest to sáslu
hou Conrada barona z Hotzendorfu.

Na italském bojišti po několikadenní
přestávce rozvíjejí Italové živější činnost. Naše
vojsko odrazilo tu zdse několik útoků nepřátel.
Obecenstvo te uklidňuje, že prý nutno uvážiti
ohromné obtíže terénu. — Italové jsou téměř
nečinní; jen dělostřelecké boje trvají na všech

frontách.Úředněse K ze že našenorka torpedovala a . Června v 86
verní Adel italskou Úrpedovku. A dne 27.
června náš námořní letec u Villa Vicentína do

pak pamu do nepřátelského dělo

těžce poškódil parník. — A z Afriky vzdychají
Kalové rovněž. Vyklizení libyokého vnitrozemí,
které se stalo nutným, provedeno za obtíží a
částečně za velikých utrát. Intrikami Senusů
ohroženy jsou i důležité spojovací středy. —
Následník trůnu arcivévoda Karel František Jo
sef zavítal také do Tyrol, aby tu v nejprvnější
řadě navázal pokud možno úzký styk s vojskem
na frontě.

Západní bojiště nerykazuje zvláštností.
Němci měli tu zase řadu úspěchů. ,

Turecké bojiště. Na frontě dardanelské
po většině boj dělostřelecký. Ztráty anglofran
couzské v bitvě dne 21. června činí více než
7000 mužů. — Na frontě kavkazské ustoupili
Rusové u Kale Boghazu.

Politický přehled.
Ministerská rada konala se dno 28.června

Vídně přijel také z Uher hr. Tisza a byl spo
lečně s bar. Burianem přijat císařem. Zároveň
navštívil hr. Tisza minister. předseduhr. Stůrgkha
a měl s ním delší rozmluvu.

Říšský kaneléř německý ši. Bethmana
Hollweg a státní sekretář sl. Jagaw odcestovali
jiš z Vídně. Přijeli z hlavního stanu, aby oplatili
návštěvu našemu ministrů zahranič. záležitostí
bar.Burianovi.Bylipřijatijakécísařemv audienci. =

ezd polských delegátů Polské národní

rady ře se 28. térvna v Krakově;súčastnily
se ho523 oo Jednalo se tu o polských legiloh, o stanovisku moenářství k polské otázce
a o znovuvybudování Haliče.

Něm. nacionální svaz za předsednictví
dra Grosse konal ve Vídni předsednickou schůzi,
v níž vedle jiného usneseno působiti k tomu,
aby prozatímní zaopatřovací požitky invalidů a

říslušníkůpo padlých byly ihned zvýšeny s vý
radou, že budousvé doby ústavně upraveny.

Vláda bude vyzvána k nejostřejším opatřením
proti vyhánění cen do výše, zejména ve příčině
cukru.

Zatímní rozpočet. Na základě císař. naří
zení ze dne 28. června povoluje ed zatímní ros
počet na dobu od 1. července do 31. prosince
1915. Vláda zmocňuje se vybírati daně a jiné
dávky dle dosavadních norem. Příspěvek připa
dající dle kvoty na Rakousko nesmí převyšovati
částku, která budepovolena delegacemi na rok
1915—1916. Celková potřeba činí 3460,726.156 K.
Z té nejvyšší položku má ministerstvo financí
1025,651.823korun, pak ministerstvo železnic

855,783.720 K,příspěvek na společné záležitosti687,212.970K. Úhrada uje nejvíce na mi
sterstvu financí 2174422.176 K, na ministerstvu
železnic 910,091.230 K. :

Anglická vláda zasílá Ppojeným Státůmpamětní spis, v němž podrobně mluví o krocích,

-které Anglie učinila, aby co možno nejvíce
zmenšila škodu, která vznikla obdhodu neutrálů

z omezení obchodu s Německem. VládavypůjŠuje si od Anglické banky 50 mil. liber šter

lingů Př 1 miliardu korun).Rusku trvá krise ministerstva, která
nastala po vítězetvích našich v Haliči. Ministr
vnitra Maklakov odstoupil, nástupcem jeho jest
Děerbatov, a zároveň ministr války Suchomlinov,'
který nahražen gener. Polivanovem. —VCarském
Sělu konala se korunní rada. za předsednictví
carova, jež se především obírala otázkami vnitro
politickými. — Pád Lvova sesílil v Rusku re
voluční hnutí, které se z Moskvy převalilo do
iných měst. —Dle zpráv ruských časopisů jest
usko ve finanční tísni a jest prý naléhavě

nutno, aby obdrželo hospodářskou podporu odAnglie a Francie.

Ve Spojených Státech zahájil bývalýstátní tajemník Bryan agitační cestu po v
velikých městech, aby dělal náladu pro zákaz
vývozu zbraní a střeliva do Evropy a v tom
smyslu vykonával vliv na zákonodárné sbory.aké

Volné listy.
Kníže Stříbrný. Když Tolstoj se rozžehnal s

tímto světem, brzo přišla z Ruska zpráva o jeho
spisech, které posud nebyly vydány; a jakani ji
nak při muži tak slavném býti nemohlo, dělána
hned příslušná nálada, aby knihy hojně šly na od
byt. Posmrtné dílo jeho přeloženo bylo též do češ
tiny a zároveň s jeho vycházením v Rusku ozý

ovaly se pochybnosti, pochází-li celé skutečně od
Tolstého. Není tomu dávno, co českými novinami
proskočila zmínka o sporu, jenž vznikl v Rusku o
knize >Vláda tmy« nazvané, -jejíž autorství bylo
pochybno. Ale nejistota v Rusku byla prý brzo
rozplašena a »Vláda tmy< uznána za vlastní dítko
mudrce Jasnopoljanského.

Ke vzniku pochybností v Rusku mnoho přidjě
ja rodina spisovatelova a její obchodnický duch,

| který se zásadně příčilživotnímu programu, jak jej
Tolstoj v knihách svých vyložil. Tolstému, jako se
často velikým lidem přihází, souzeno bylo žíti ve
společnosti lidí prostředních, kteří z otcovy a man
želovy slávy razili a shromažďovali peníze, před
stírajíce na venek lad a shodu života s přesvěd
čením svého patriarchy. Zkrátka a dobře: do Pam
theonu rodiny Jasaopoljanské byla přijata všech-
na mínění, ale zásady otcovy byly vystrčeny za
dvéře. Není tedy s podivením, že Rusové, kteří
domácí prostředí Tolstého dobře znali, tak znač
ný počet posmrtných kmih přijali potřásajíce hla
vami; příčina toho, že na Rusi o pravosti knih ne
bylo určitěji badáno a že celá věc nedostala se na
čilejší přetřes veřejnosti, tkví .asi ve snaze, zastříti
nepěkné věci rouškou zapomenutí a chrániti velké
ho jména od prosaických dotyků, jimiž Tolstoj bo
lestně strádal za svého živobytí. Po našem míně
ní literární kritikové více měli by si všímati »Kal
žete Stříbraého« než »Vlády tmy«. Postačí z této
knihy přečísti jen několik listův a probouzí se pb
dezření čtenáře, jenž důkladněji v ducha a formunutil nepřátelský balon k sestupu. Dne 28.
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tvorby Tolstého pronikl a jenž s vlastnostmi jeho
myšlení se obeznámil. Divno dosti, že naši čeští

. znalci ruské literatury nad >Knížetem Stříbrným«
posud se nepozastavili a že nepodjali se příslušné
ho rozboru, kterého podezřelost knihySe domáhá.

: Rozumí se samo sebou, že ustřidmujíce se mí
stem, neminíme podati soustavného a do podrob
ností zabíhajícího důkazu, nýbrž spokojíme se jen

„stručným upozorněním. Dlouho neokolkujíce tvr
díme, že látka a podání jeji v »Knížeti Stříbrném«
jsou Tolstému zásadně a okatě cizi. »Knížete Stří
brného< od začátku až do konce prosakuje ro
mantism, který příkře odporuje realismu, jenž jest

„podstatným znakem veškeré literární činnosti Tol
stého a jenž, vzdálen prchavé romantiky, snaží se
vystihfouti všecek sociální život svého národa,
všechny bytosti od posledního mužíka až k carovi.
Ve velikých románech, jako jsou >Vojna a Mír«,
»Ánna Karenina«, v knihách drobnějších, v nove
lách; ve vzpomínkách Sevastopolských potkáváme
se s bytostmi vyznačenými veškerou individuální
zvláštností, ukázanými ve slovech a činech s tak
určitou charakteristikou a pravdivou —životností,
že >Kníže Stříbrnýe vůči té realitě osvědčuje se
pouhým mátožným stínem. Ve všech pracích Tol
stého úžasná přesnost, vystižení všech duševních
hnutí, jemná psychologická propracovanost, proni
kavé pozorování, výraznost pravdy, jak'ji lze vů
bec postřehovati a — v »Knížeti Stříbrném« ro
mantické vznášení ve vzduchu, mlynář čarující

"za Svitu měsíce, záhadné schůzky loupežníků,
„trhání a nesouvislost děje, charakteristika hlaviího

hrdiny rozplihlá a neurčitá. Do očí bijící rozdíly
"tyto sesilují myšlenku, že autor >Knížete Stříbrné
ho« nejmenuje se Tolstým.

: S Druhým rozpoznávacím znamením otázky tá
dy nadhozené jest sloh a imenovitě fraseologie.
Jest známo, že slovo spisovatelovo bývá ve shodě*
s jeho myšlenkami a s pravdou, kterou usiluje po
věděti A je-li pravda o věcech jedna, není tím je
ště řečeno, že sloh všech lidí musí se podobati,

"neboť lidé jsou vespolek různí a dojmy, jichž na
bývají, jsou rozličny. .

Sloh jest vynikajícím spisovatelům průkazem a
značkou. I sloh Tolstého má „svůj ráz a povahu,
ale byl by na omylu, kdo by dle slavného jména
představoval sobě sloh význačné harmonie, spád
nosti a uhlazenosti. Slohu Tolstého chybí jistota a
rozhodnost;tu věty jeho mohutně vybuchují,jin
de váznou nebo umdleně a těžce vinou se ku pře
du, jakoby se jim nedostávalo příslušného výrazu,
(což vysvětlujeme tíhou problémův a otázek, kte
rými autor po celý život se zabýval a které po

Feuilleton.
PlányNapoleonaili. roku1857.

(Bismarck o nich vypravuje ve svých Pa

mětech, v I. svazku, v pnelickém vydání) ©
Následujícího roku 1856 dostalo se mi opět

přístupu ko králi,a Mantouffel (možná jiní také)
počali se obávati, že bych mohl nabýti vlivu
fie krále na jejich účet. Zatěchto okolností na
erhl mi Manteuffel, abych převzalministerstvo
nancí, zatím co by on el prosidentství a

. obor zahraničních záležitostí; pozdějiučinil vý
zhěnu se mnou, že chce předsedati ve sněmu
jako ministr financí a já se stanu ministrem
zahraničním. Mluvil, jako by tento návrh vy

dházel od něho samého, a ač se mně to zdálo
vným, neodmítl jsem [i peprosto: Ve skutečvyšel návrh od e; a když se Man

tpuffelatázal, 00 se mu podařilo: okázeti, od
"větil: »Úplně se na mě usamále 

Nebyl jsem tedy opětně žádán, nýbrž do

slovněoů de "komandován,převal oborMantouffelův. , .

„V břesnu 1657 sahájenyJyy. v Paříší

svém způsobu snažil se řešiti. Tolstoj oddav se
hloubání o nejvyšších otázkách lidstva, osamotněl
na svém sídlea bezděčněpřišelo onu jasnost, přá
telskou oddanost a výstižnost mluvy, kterými kni
hy ruských autorů jsou příznačny a jedinečny ve
veškeré světové literatuře. Ruský lid dle svého
životního nazírání a dle své povahy vytvořil si
řeč,v níž kypí bohatá obraznost a v níž prosté, při
mykavé slovo a jednoduchý obrat jakoby kouzel
ným proutkem dovedou rázem osvětliti povahu člo
věka, vystihnouti -situaci a nakresliti přírodní

náladu. .
Ruští spisovatelé v tomto prostředí vyrostše,

velikolepou a napovidající onu jednoduchost zdo
konalili pozorováním a studiem. Typickou touto
předností vyzdobili svá díla Turgeněv, Gogol, Do
stojevský, z nejnovějších Kuprin, Čechov a mnozí
jiní. Knihám Tolstého, jak již pověděno, jednoduchá
bohatost pomůcek vyjadřovacích chybí, a tím o
citáme se zase u >Knížete Stříbrného«.

>Kníže Stříbrný« ode všech knih Tolstého zá
sadně odlišuje se tim, že autor jeho dokonale si
osvojil pomůcky, kterými spisovatelé ruští činí
své knihy tak srdečnými a hřejivými. Pisatel
»Knížete< studoval a vnikl v ruskou lidovou mlu
vu, obohatil se jejím slovníkem, frazeologií a obra
ty. Dikce »Knížete« jest jasna, průzračna a nemá
ani nejmenší „příbuznosti s namáhavým slohem
Tolstého. .

Z odlišných známek, které: jsme tady letmo
načrtali, domníváme se tedy důvodně, že »Kníže
Stříbrný« byl jménu Tolstého podsunut. Jak a kým
byla věc provedena, nedovedeme ovšem pověděti.

„Napoleon r. 1815. Neochotu | zákonodárného
shromáždění Napoleon s počátku snášel dosti trpě
livě, ale když -již drahně času uběhlo a poslanci
stále se k dílu neměli, neutajil své mrzutosti a trp
ce si na nečinnost tu stěžoval. Znarenaje, že ne
může na nikoho spoléhati nežli na sebe, stupňo
val svoji horlivost, aby armáda co možno nejlépe
byla připravena. Po svém návratu z Elby zastal
vojsko ve stavu ubohém, sotva 100.000mužů mohlo
se postaviti do pole, a počtem tímto nebylo možno
obsaditi' ani všechny pevnosti a hlavní přístavy.
Napoleon činil, seč byl, aby armádu rozmnožil a
ducha vojenského vzpružil, za kterýmž účelem
pracoval denně až šestnáct hodin.

Předem pod prapory povoláni byli všichni vy

poli a chodili oslonění slávou svého vůdce. Pama
tovali Marenga, viděli bortící se Saragosu, byli u
Jeny, brodili se Dunajem u Ošprův a leckteří z nich

lého mezi Pruskem a Švýcarskem. Císař (Na
poleon III), všdy dobře zpraven ohledně událostí
u dvoru a vládních kruhů v Berlíně, patrně

s ostatními delegáty, a častokráte také považoval
mě za kandidáta na ministerstvo. Zachovav
v záležitostech se Švýcarskem zřejmě benevo
lentní smýšlení k Prusku, očekával patrně obra

strany Pruska v jiných věcech, a vysvětlil mi,
že byl neprávem obviněn, jako by choval zá
měry stran hranic na Rýně. Německý levý břeh
rýnský, asi se 3 miliony obyvatel, že bylb
neudržitelnými hranicemi pro cii před tv.
Evropy; přirozenost věcí že by vedla Franoli

konečně k tomu, uvésti ji do stavu plnéneodvislosti, jako Lucembursko, Belgii a Holandsko.
Toto předsevzetí, týkající se hranio rýn

ských, přineslo by Francii dříve nebo později

přírůstek 10 neb 11 milionů zámožný obypokládalo

by se od EvrOD7 za nesnesitelné, »zrodilo by
nešJi bylo by obtížnější tuto moc udržetizásobiště které bč k pt te

« 

zažili krutých hrůz na sněhových pláních ruských.
Majíce četné jizvy na tějech s osmahtými a zvě
tralými obličeji, ochotně zříkali se dosavadních za
městnání, aby shromáždili se kolem císaře, na ně
hož vstávajíce lehajíce vzpomínali. Berouce se ze
všech koutů Francie na svá shromáždiště, rozně
covali v sobě bývalé nadšení a hrdě sobě předsta
vovali, jak jménem své vlasti a s bouřnými výkři
ky: >Ať žije císaři« dobývali vítězství za vítěz
stvím. Zobrazovali si malého svého »kaprála«, jak
po boji z nerozplynulých posud mraků dýmu vy
nořuje se na svém bělouši, jak objíždí řady vojska,
promlouvá svým kovovým hlasem a rozdílí vy
znamenání.

Do armády zařaděno bylo dvě stě praporů ná
rodní gardy a*z námořníků, kteří pro nedostatek
Ďitevních lodí byli na zahálce, zřizovány zvláštní
pluky. Od sněmovny žádat Napoleon 250.000 no
váčkův, ale byli mu odepření. Nicméně však tento
báječný pracovník dodělal se toho, že na počátku
června armáda měla 559.000bojovníků. Aby vojsko
proniknuto bylo duchem slavných dob předchozích,
Napoleon křísil kde kterou drobnost, obnovoval
vzpomínky a plukům dal stará čísla z roku 1794.
Bedlivě také sestavovány byly seznamy osob, ho
dících se za důstojníky.

Na uniformy a zbraně, na koně pro jízdu a
lostřelectvo bylo potřebí mnoho peněz, ale Nápo
leon nezůstal na holičkách. Jednak uprchlí Bourbo
nové v Tuilleriích zanechali naplněné pokladny,
jednak obecné nadšení bylo tak vydatným prame
nem, že ze všech departeměntů od kapitalistův 1
majetkově středních vrstev přicházely přečetné
dobrovolné příspěvky. Nezřídka se také stávalo,
že bři přehlídkách vojska od vlasteneckých dárců
balíky bankovek Napoleonovi dávány byly přímo
do rukou. Puškařské závody pracovaly ve dne
v noci o překot, soukenické dílny podporovány
půjčkami, kupování koně, zásoby dělostřelecké
doplňovány, Paříž a jiná důležitá města opevňo
vána hradbami. Na ochranu Paříže kotkolem ro
zestaveno bylo 600 děl, obsluhovaných 6000 dělo
střelců, vesměs nováčků. Celá Francie byla ohrom
ným táborem, v němž válečnými přípravami ky
pělo a vřelo, neboť kde kdo byl dychtiv vlastenec
ké povinnosti.. :

Jak již pověděno, začátkem června Napoleon
měl 559.000 mužů dobře vyzbrojených, dosti vy
cvičených a vybavených všemi válečnými potře
bami. Armáda byla rozdělesa v 7 sborů pod vele
ním Erlona, ReiHe, Vandamma, Gerarda, Rappa,
Lobana a Sacheta, kteří střehli hranic francouz
ských od Belgie až po Švýcary. Čtvero menších=———————————,
výto záměr, upomínající na Napoleona I., visí
příliš vysoko pro přítomné osobnosti, chce tím
řci, še ruka Francie byla by proti každému a
důsledně ruka každého byla byproti Francii.

Snad, za jistých okolností, k. usmíření ná
rodní hrdosti přál by si »malou rektifikací
hranice, avšak je schopným žíti i bez toho,
Kdyby bylo zapotřebí války, dal by přednost
hledati ji ve směru k Italii, Jednak tato země
měla vždycky velkou příbuznost s Francif, jednak
je Francie dosti silna v moci pozemní a v bo
zemních vítězstvích. Francouz rád by našel ký
žený doplněk v rozvinutí své moci námořní,

On še nepomýšlí rázem učiniti moře Stře
dozemní francouzským jezerem, savšsk pone
náhlu« Franoouzové nejsou rození námořníci,
nýbrž dobří pozemní vojáci a z toho důvodu

tězatví námořní by jim daleko více lichotila.
To že je jediný motiv, který by rád jim vpravil,
pomocí zničití ruské loďstvo v Černém moři,
neboť Rusko, majíc tak znamenitý materiál, jako
jsou řečtí námořníci, stane se příliš obávaným
soupeřem v moři Středozemním, Měl jsem do
jem, še oísaře zničení ruského lodetva spíše
dráždiloa šenadto snažilseospravedlnitisebe

c
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oddílů pod Lecourbem, Brunem, Decaenem a Clau
sešem ohránilo Francii proti Vlachům a Španělům,
část vojska dusit vzpouru ve Vendée a národní
garda větším dílem ležela posádkami ve význam
ných městech a v.90 pevnostech, které všechny
byly opraveny, dobře zásobeny a od zkušených
důstojníků komandovány. Císařská garda skládala
se z 12 pěších a.4 jízdních pluků s 596 děly.

Uvědomíme-li si vysílení Francie tolika válka
mí, musíme žasnouti nad činností muže, který, za
tak krátkou dobu vydupal armádu, jejíž počet-pře

*kvapuje. Přípravy jeho r. 1815 — možno říci —

lai se úspěchů tam, kde by. každý jiný byl odešel
již s prázdnýma rukama. V podivuhodném činu tom
Napoleon opětně osvědčil se počítajícím pracovní
kem, který jakmile sobě vytýčil cíl, ihned nacházel
pomůcky, které seřaďoval s obezřelostí, s jakou
vše podnikal a s rozhodností, s jakou vše vykoná

„val, Ovládal Jidi a donucoval přírodu, abyeinu byli
po vůli. Muž z kamene a železa, který dovedl se
děti na koní až sedmnáct hodin, který vytrval ně
kolik dní bez odpočinkua pokrmua když se mu
pak po takovém napětí dostalo jídla, pojídal spěš
ně, zabrán jsa v myšlenky o nových podnicích!
Muž, kterého nezarazily rozpaky, mrštný, obezře
tý a takové prozíravosti, že ho nemohly v blud
uvésti žádné nástrahy, ani vlastní ukvapenost nebo
vznětlivost. »Má železná ruka«, říkával, »není kon
četinou mého ramene, nýbrž počíná se přímo od
mé hlavy.c<Vybudování armády r. 1815 opětně do
vodilo, že nikdy před ním pohotovost k činům ne
byla ve spojení s duchem tak obsáhlým. Jiní za ta
kových okolností a před takovými překážkami
byli by sí povzdechli a složili ruce v klín, ale Na
poleon, pevný realista a nepřítel všech povídalů,
rozpoznal, kde věc vázne a vrhli se hned na bod
odporu.

+

Válečný plám. Napoleon nemlnil prvý na spo
jeace udeřiti, neboť chtěl míti omluvu, že začali
omi. Čekání jeho nemělo dlouhého trvání. Začali
Angličané tím, že ve Středozemním moři zajali
trancouzskou fregatu, ač cesta z Calais do Doveru
byla ještě volna. Po Anglii přerušily dopravu do
Francie i ostatní spojenci, nepouštějíce dopisů, zbo
ží a cestujících.

Napoleon dne 7. červaa zákonodárnému shro
máždění ohlásil, že co nevidět odebere se k voj
sku, po čemž dne 11. června slavnou audiencí lou
čily se s ním obě sněmovny a poté konána rada
ministrů, kdež usneseno, aby za nepřítomnosti cí
sařovy zemskou správu obstarávala zvláštní vlád
ní rada. S ministry rozloučil se Napoleon těmito
slovy: >Této noci odjedu, konejte svou povinnost!
Francouzská armáda a«já neopomeneme| konati
svou. Vaším heslem budiž činnost a horlivost.« Na
posled v životě se svou rodinou posnídav, dne 12.
června o 4. hodině ranní odejel z Paříže-k severní
armádě, která ho již od 8. června netrpělivě oče
kávala, domýšlejíc se, že dle všech znarnení tento
kráte budou bitvy nejurputnější a nejosudnější.

Jak se věci měly, Napoleon mohl voliti jeden
ze dvou plánů: maje dobře zajištěné pevnosti, mohl
se držeti za nimi v nitru zerně a dle potřeby cou
vati až k Paříži, a pak spojenci nemohli na něho
všemi silami. udeřiti, neboť musili za takových 0
koiností valnou část vojska nechati za sebou, aby
střeženy byly pevnosti, od jejichž posádek hrozilo
zaskočení. Před příchodem Rusů spojenci sotva by
se byli odvážili táhnouti do nitra země, protože
chovali v dobré paměti zoufalé boje roku loňského,
kdy Napoleon způsobil jim tolik krutých porážek.
A příchod Rusů nemohl se státi dříve čtyř neděl.

Druhý plán záležel v tom, že Napoleon mohl
vyraziti proti armádě anglicko-pruské na severu
a poraziti ji dříve než Rusové a Rakušané spojí
své armády na Rýně. Tento plán nejen že se za
mlouval císařově povaze, ale svědčil též vyzkou

z výsledkuválky, do které se Anglie jeho při
Šiněním dostala jako loď bez vesla, zcela dlo

výroku jejich zahraničního ministra: »Jsme doM
« .

Pokud se týče války v budouenosti, po
vašuje on Italii za spřízněnou a odvislou pod
mínku vzhledem k Francii. To tvoří část pro

game jemuž by Prusko nemělo odporovati.cie a Prusko se navz
šuje to za nedorozumění, žePrusko roku 1806
nestálo na straně Napoleonově jako ostatní státy
německé. Bylo by žádoueno konsolidovati naše
teritorium- získáním Hanovru a vévodství lab
ských a pak položiti sáklad k silnému lodstvu

řádu, ktoráby ve spojenísvých činnýcho řádu, y ve spo s nn
sil se silami francouzskými položila ome

šení nnější tísnivé převase anglické. V tom
sshrolo šádnénebezpečíani jim ani ostatníEvro jelikož by oni nechtěli nikterak za
ujmouti stanovisko jednostranný sobecký
podnik Francie, nýb uze osvoboditi všechna

nadvládyRage Jeho prvním přáním
sajistitíneutralitu ka,v P že bydo války s Rakouskem ohledněItalie.

vyšetšíti smýšlení královo v točato eměru“
|
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šené vlastnosti vojínů francouzských, kteří pod ve
léním Napoleonovýmpo porážce jednoho nepříte
le rychlými pohyby byli uvyklf vrhati se hned na
odpůrce jiného. Daloť se téměř s jistotou očeká
vati, že jedna nebo dvě prohrané hlavní bitvy roz

viklají síly spojenecké, Kdyby Napoleon,jak amýšlel, byl odrazil Angličany do moře a kdyby
Prusy byl zahnal přes Mosu do Belgie, kdež měl
přemnohé stoupence, byl by stanul Rusům V pra
vém boku a spojencům nezbývalo by pak nic ji
ného než omezovati se na defensivu. Napoleon byl
by pak věděl, jak věci na kloub, neboť v roztrhá
vání a porážení bránících se armád byl mistrem
nad mistry.
* Po důkladné úvaze rozhodl se tedy táhnouti na

sever proti Prusům a Angličanům. Napoleon při

kaz v této válce a učinil tak-svým řízným a struč
ným způsobem, jako ve všech válkách předcho
zích.

Ve svých denních rozkazech dovedt vždycky
chopiti duši svého vojáka na místě nejcitlivějším,
prohlédaje k jeho způsobu myšlení, povaze a ke
všem těm okolnostem, které v daném okamžiku
na bojovníky měly rozhodující vliv. Jeho denní
rozkazy vyznačují se myšlenkovou zhuštěností,
rázností a zvučely jako bronz jeho děl. Na příklad
rozkaz jeho před bitvou u Borodina r. 1812 zněb:
>Vojíni! Hle bitva, které jste si tak přáli! Vítězství
závisí na vás. Jest nám nezbytné, neboť zjedná
nám vhodné byty a brzký návrat do vlasti. Bojuj
te tak, jako jste bojovali u Slavkova, Fridlandu,
Vitebska a Smolenska. Nechť potomci hrdě si při
pomtnají skutků vašich tohoto dne a nechť řeknou
o každém z vás: i on byl ve veliké bitvě u Mosk
vyl« Nebo jeho známá historická slova, kdyžv
Egyptě připravoval armádu k bitvě u pyramid:
>Z vrcholů těchto pyramid hledí na vás čtyřicet
století!l«

Večer před bitvou u Slavkova objížděl Napole
on se svým štábem jednotlivé sbory a zastavil se
u vojska, kterému velel jenerál Vandamme, který
zaujav řečnický postoj, chystal se příVě hovořiti
ke svému mužstvu, aby je nadchnul pro zítřejší
bitvu. Vandamme zpozorovav císaře a maršály,
ocitl se'v rozpacích a zdálo se, že upouští od toho,

prodléval, Vandamme,jenž si byl řečnické své ne
obratnosti dobře vědom, chtěj nechtěj musil spu
stiti: >Moji udatní vojáci! Přijdou Rusové. Vypalte
na ně své ručnice, pak stáhněte kohoutky, zavřete“

pánvice, nasaďte bodáky a všechno zajměte. Ku
předu!«

Maršál Berthier z této řeči se rozesmál, ale
Napoleon, znaje duševní vlastnosti vojenského od
dílu a uznávaje; že řeč k myšlenkové povaze a
chápavosti osloveného mužstva dobře se hodila,
obrátil se k Berthierovi a propověděl: »Vy tomu
nerozumíte. Z pařížských advokátův ani jeden k
tomuto mužstvu by tak dobře nepromluvil. Vojáci
tomu jistě rozuměl a ostatně takovým způsobem
dobývá se vítězstvíl«

Vandamme, jsa neobratným řečníkem, byl nic
méně chytrákem. Když r. 1805 Napoleon vrátil se

-z války do Paříže, doslechl se o vyděračnosti ně
kolika jenerálů, mezi nimiž byl také Vandamme,
který prodlévaje posádkou v jistém venkovském
městě dával si od obce na oběd vypláceti 500 fran-:
ků denně. Císař poznamenav: »>Vandammejest u
datný jako Caesar, ale plení jako vzteklý«, bez
prodlení ho k sobě obeslal. Vandamme vstupuje do

hovořil: >Sire, vím, proč jste mě povolal, ale my
slím, když znáte moji oddanost a statečnost, že
si nevšimnete některých těch nepořádností mého
oběda; jsou to příliš nepatrné drobnosti, aby mohly
vzbuzovati pozornost Vašeho císařského majestá
tu!l< Císař se tomuto chytrému obratu a
řekl: »Tentokrát nebudu již o tom mluviti, ale Přeji
si, abyste budoucně byl opatrnější.«

Odpověděl jsem,že jsem najisto potěšen
danými mně informacemi oísařovými, předně

poněvadž musím viděti v nich důkaz je o důvěry, za drahé poněvadá jsem jediný
pruský diplomat, který by se zavázal držeti

jazyk, jak doma tak i aprodí svémn ovníkuwshledem k celému sdělení. Vynasnažiřjsem se
však uvésti mu na mysl, vzdáti se této vidiny;
Je naprosto nemožno pro krále BedřichaVilémaIV.

přistoupit k takovému plánu; záporná odpověď
byla jista, kdyby se mu výhled do něhoinil; zbývátu ještěveliké n í nešetr

nosti při roshovorech s princí. Kdy
některá s ostatních vlád německých měla mož
nost tuto nešetrnost sděliti v Paříži,byly by

dobré vztahy « Francií, tak platné Prusku, skaleny. »To by však bylo více, neš neše

tmnoshto bybyla zrada, vyhrklponěkudroz

»Oetlbyste se vblátě!e Dodaljsem.

"Kulturní jiskry.
Slem a Město Davidovo ve světle

vějších objevův. — Napsal dr. Josef Slabý,
rofesor bohosloví. — Vzděl. Knih. Katol. ev.

xm. (V. oba) četnýmiillustracemiaplány. 8*, (65 str). Cena90 hal. É
Kniha luští učený spor mezi palestinology

ohledně místa, na kterém stál kdysi Sion, pov
nost Jebusitův. Slovutný autor luští tuto obtíš
nou otázku poukázáním na vypravování druhé
knihy Samuelovy (hl. 5, v. 7), obsahující vele
cenný detail, který je vyjádřen slovem sinnór.
Význam tohoto substantiva je aspoň potud jist,

kud se vyjadřujeprůchod. jenž jest v něakém spojení s vodou. Patrnýúčel tohoto
starého, ve tvrdou skálu vytesaného tunelu kýl:

tem nalózajícím se na vrcholu Ofelu, a meni
pramenem Umm ed-Daradž, 'prýštícím se v ú
dolí kedronském. Tomuto účelu odpovídá celá
struktura *ffníněného průchodu. Nutno též po
dotknouti, že tento mohutný průchod nebyl

podnikem soukromým, sluužícím k účelům pvátním. Tomu odporuje jeho velikost a nákldd,
s jakým byl do skály vytesán. Jednalo se tu“
jistě o podnikveřejný, který měl celému městu
zajistiti pro čas obléhání pramenitou vodu. Sion
— oitadela jebusitská — je nedobytnou tvrzí
pro zbraně, jimiž disponuje král David.Jebu
sité, jsouce si vědomi této nedobytnosti, poškle
bují se Davidovi a jeho vojínům. Po delším
hledání je vypátrána cesta, kterou možno se
dostati dopevnosti. Cestou tou je sinnór. Je to
cesta nezvyklá. Chrabrý Joab odvažuje se do

nitra sinnóru a jeho odvahaP korunována žádoucím výsledkem — David je pánem Sionu.

Z nejnovějšíchoblevů, učiněných ve městechkananejských, vyplývá -že asi od druhého tisí
oiletí př. Kr. žili ve staré zemi kananejské
zruční stavitelé vodních staveb, sloužících k
větší bezpečnosti opevněných měst. Takové po
dobné p byly objevenyv městěGezeru,
Gabaonu, v Belameha v Zajordání v Rabbath
Ammonu. Již z těchto příkladů možno souditi
na tehdejší kananejský obyčej, spojovati města
s prameny nákladnými: chodbami podzemními.
Můžeme tudíž právem stotožňovati biblický
sinnór s nově objeveným tunelem ofelským.
Tato identifikace umisťuje tvrz„Sion, jakoži
prvotní Jerusalem na návrší, nazývaném dnes
ed-Dehúráh. Pak pojednává vldp. autor o tvář
nosti jebusitského Jerusalema, o prvních pracích

A P botě Davidově«, o jeho dalším vývojiatd. atd.
Toť malá ukázka z bohatého obsahu této

nejnovější publikace prof. dra Slabého. Je s po
divem, jak autor dovedl směstnati tolik Játk
v tomto nevelkém svazečku. A při vší zhuš
ností jak zajímavě podává i nejtěžší otázky, jak
dovede upoutatí i ve zdánlivě suchých exkur
sech! To může podařiti se jen tomu, kdo své
theoretické vědomosti založil na pevném zá
kladě víceletého opětovaného pobytu ve Svaté
zemi. Spousta věcí, kterých by člověk musel
hledati po nejrůznějších komentářích, drobnosti
s odborných cizojazyčnýchčasopisůatd. jesttu
snesena a uspořádána jusně a přehledně. Prof.
Slabý snaší se pracovati vždy s nejnovější lite
raturou a její yelmi přesné uvádění svěděf o
jeho velké sečtělosti a svědomitosti. Na konee
připomínáme, že vše je podáno slohem živým,

tříbeným, uhlazeným, oož také přispívá k tomu,
by si kniha získala sympatií štenářových. Knihu
tuto lze jen upřímně odporušiti všem, obzvláště
všem důst. pánům, ve školách pracujícím!

Francouzské kapitalistické zednářstvo
bez vlasteneckého elitu. Drobní poplatníci
francouzští netoliko mají obětovati na válku
poslední haléře, ale i vlastní životy. Zato věsk
zednáři, kteří válku vznítili, hodlají e spe
kulovat a hrabat v kritické době d ně.
20. června v pařížském +»Journalu« uveřejnil
senátor Humbert delší článek o potřebě děl a
střeliva. Zde nejprve konětatuje s politováním,
že ruský ústup a selhavší francouzská ofensiva

vyvolny ve Francii největší pesimismus, jenžzmocnil se širokých vrstév obyvatelstva. Pak
obrací se Humbert ostře proti velkokapitalistům,
finančním ústavům a bohatým- společnostem,
kteří dosud celý svůj kapitál zadržovali, místo
aby upisováním válečných papírů podporovali
vládu ve snahách o blaho Francie. Jako mal
střádal, musí také velkokapitalista projevitidů
věru a přispěti k obraně země.Franoouzské
vláda, bude linutno, má se chopiti prostředků .

a užíti cest,aby finanční lenochy finančně mobilisovala. Nechť tito špatní vlastenci, bude-li
třeba, donucením jsou upozorněni, že ve válce
blaho vlasti jest jediným a nejvyšším zákonem.

Potud y senátorovy. A aťněkdo čeká,
že tací váleční horlivoi franoouzští něco obětavě

lidu ytnou po válce! Dovedou-li tito proti- .
katoličtí osvícenci zachovati tak tupou bezohled

S a ianvou besolinostjiš nyní vjakskutky se vtělí jejich lesklá
. taktika.

heslapo válec?
n

odvašujeo
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ma rájkmhollal jo o oonen|
-stred sřojmě.Zednářeké společnost i takle munabylomožno okrániti y a posiloprostřední
obrísý ových agentůslibuje“ prostotmyslnýmda

velibe mnoho. Jakmile však n se do
můše nejbmeziné moci, prvními jejími činy
jasu potlačování svobody a veliké vydírání po
Platnístva. Sama nepřináší nic, ale hrabe jako

Takové kumšty dovedou ovšem zcela hravě
sákařníci, jimž se o vyšší osvícenosti aňi

esdélo a kteří sotva umějí čísta psáti. PoplatB

„prně si zednáři na své nadmoderní soci

a politickéhokus E nep sami.
Nyní i nejchytřejší obnájoové zednářů oněměli hlasitou mluvou odhalenýchfakt. Soc.

demokratická mnichovská »Post« uveřejnila j

dů o franoouušlídh italštízednářin posiy na vyp nynější evrops y
Sámfranoouzeký vyslanec v Římě Camille Ba

který též zednářem, velmi pilně pra
ogval s italskými ložemi na přípravácli k útočné
válee protí Německu aRakousku. Pélíze, uplá

tiku a vlivných-osob hrály při toa vy

ši roli. Dle tobo možno poznati, komu
Milánský soc. dem. list »Avantic referoval:

»Ángličtí i hlasují vždy pro válku. Zed
náři, kteří v Italii jsou v úřadech anebo něja

kého zlivu poúivají, dostávají určité roskazypůaobáti válku.«
Po celé měsíce německé listy všech barev

poukasovaly na to, jak štvou lože francouzské
a italské proti Německu a Rakousku. »Germaniae
správně napsala: »V zemích románských řád
zednášů nebyl ničím jiným nežli brlohem spi
klencův a politických tajnůstkářů, revoluce a

Mt jest nejpohodlnější:chytřese skrýti. to nejpo. : ře sos ,
udíleti rozkasy na všecky strany %tajných zá

koutí, vybnouti se veřejné zodpovědnosti nastrčgním figurantů a — ©opanovávati všecko.
Ikatolický lid italský, který výboj proti Ra

na řed děl, abv P jíeny děl,
Kednářakých italských

m v teple skvostného blahobytu. —
"A pak taková společnost odvažuje se před

veřejností tvrditi, že sleduje oíle lidumilné. Ote

se bil zapros

poznati ostré a krvavé špičáky. — Ovšemnaše
voje na hranicích italských dokazují, že ge pranic

1 ozbrojené bezoharakternosti italské, takže již nyní svedené davy italské naříkají nad
válečným výdělkem.

" ilosefie a náboženství. Při povrohním
nasíránína životodvádífilosofieod a
konečnéhocíle všech věcí—od Boha;vehlub

bošenstvím. O tomto vnitřním pochodu u sebe
vuje P ve svém šivotopise: »Pohří

hloubání, brzy jsem pocítil, že kdokoliv oprav
dově a důkladně mysliti celou soustavu
vědomí svého sám na sobě znova maložiti a vy
staviti musí. [ mnou tu daemon jakýsi tak ná
ramně zatřásl, že všecka jistota, víra, vědomost
ajestota má vn opitelný rumse misesuly.

Bobo mě krutý boj ten proti skepticismuv
, vítězství mi po sápasu popřáno. Není možná,

člověk v opravdovém a důsledném skepti

cigmu dlouho setrval; jestota citův naších přítázřejmě na nás naléhá, než abyehom déle o bytu,
0, a povinostech svých pochybovati
mohli. Ani o bytu jak předmětenstva, tak i zná

i naší p tné nelze na rozpacích býti:
jestotné spojení podmětného znanstva (po

znání) našeho s předmětenstvem jest ta otáz
která filjhřy mezi sebou věčně rozdvojuje. Já
sere i brzy uvrhl se ne zásadu pouhé podmět
nosti naší, na citelnost, za to uznávaje, že ona
úvodním rodištěm jest celého našeho jestotného

(akuteňného) života, I ohlédav se pilně v Kan

tově kritice, ačkoliv mi tato ve -všem po myslinebyla, arozuměl jsem sobě sám o nejdůležitěj
ších pravdách člověčenatví; šťastným jsa v tom,

přirozeně) zjevenému, nábožného zřetele na svět
a na Život přece nikdy s očí jsem nespustil,
anobrž jej za hlavní předmět svého skoumání
pokládal. A což se divným zdáti může, dlo
vý a přírodné (přirozené)jest, sám Holbachův

etnýsystem nátury potvrdil mne 00 nej
| ve prardách náboženství; vida já zajisté,

na jakových lichých a a základech celá
tajo soustava spoléhá, tím ochotněji a moeněji

Aviljsera se na pevnou skálu náboženství,
a víry.« (Strana 1. a 17.) Oh.
dějinámroboty. Poukázáno již vícek

někohásíva zastkválovestředa kuhorlivě

ŘÁ ADOtý po; y SaZOTÝrosvoj prospí
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vati moe královskou v jejím vystupování proti
velikým nespravedlivostem stavů privilegova
ných. Tudíž upadl snadno do veliké poroby i
rolník. Nevolniotví pevně se zahnízdilo, tak že

ipo rážee Šlechtické oligarahie sektářské trvalo Ale duchovenstvo, které nyní zašínalo
míti větší vliv na záležitosti sociální a politické,
snažilo se práva rolníků hájit. S uznáním to
konstatuje Rezek a jiní vynikající historikové.
Činila v tom směru pokusy i vláda zrovna jsko
ve století XVL

Nyní 20. června sám »Venkov«e (v č. 148)
sděluje o poměrech v XVIII. století: »Na někte
rých panstvích přece to trvalo déle, že pod
daní nerobotovali, ale na některých začali úřa
dové zostra robotu zavádět. Nyní v tom byli
nejlépe na císařských panstvích, na těch byly:
dvory rozděleny, na těch se nerobotovalo. Jen
toliko nějaké roční povozy poddaní kohali. Pak
též na kněžských panstvích také to bylo snesi
telnější, nežli na šlechtických. Když měl panství
Benátské arcibiskup Příchovský, to bývalo na
panství Benátském dobře. Arcibiskup jej měl
pro sebe, to nepatřilo ke kapitole, robota arci

la velká, ale přece se s poddanými mírně za
oházelo. Služebníci bez rozdílu měli dobře, byli
jistí v službách a netýrali tak mnoho poddané.
Ale nejlepší se vedlo ověákům. Ti lidé zdělávali
kapitál, jim patřil ze skopového dobytka devátý
kus. A toho času se drželo mnoho skopového
dobytka, potom dobytek s pěknou vlnou. Sami
ovčáci zaopatřovali z cizozemska pěkné berany,
tož přicházeli ročně na velké příjmy. Arcibiskup
byl pán tuze dobrý a skoro ovčákům nejvíce

přál: ti lidé měli za živobytí pana arcibiskupaříchovského celé blaho.«

sledování postupu válčícíchK

„Armád na bojišti

doporučujeme í

Plastické mapy
. Boveroxápadníbojiště za 90hal |

Suezský průplav +80
Zeměsudetské >
BosporusaDardanely»90:
Bojiště jihovýchodní » 30

» |severovýchodní» 90

MapuRak.italskéhobojiště© zaK 106
>| HšeRuskéseSibiří > » 105:
» | Rak-něm-ruskéhobojiště » » 106
»| DardanelaBosporu ©>.2 —40

OL objednávkyoshotaě obratem vyřídí

Družstevní
knibkupecícía nakladatelství

vHradci Králové,
Adalbertinam.

vedu. »Čas« sděluje: Státnímu zastupitelství
v Lubně (Štyrsko) došlo udání na velkoobohod
níky Gustava Lichtensterna a Evšena Zeisra,
májitele velkoobchodu tuky fy Edvard Sachs a
spol., že vyháněli do výše oeny omastku. Firma
má filiálky v Steinnach-Irdningu, Št. Hradci,
Lubně, Celovci, Olomouci a Tepliefeh. Krajský
soud v Lubně postoupil řízení okresnímu soudu
ve Víd. Pětidomí, ježto delikt bylo dlužno po
čítati ústředí firmy a spáchán byl tudíž v pravo
mogi tohoto soudu. Soudním řízením vyšlona
jevo, že firma vyháněla ceny do výše dle okol
nostíod 2až do b5 Kna 100 kg. Okresnísoud
odsoudil oba apolečníky firmy k pokutě po
42.000K, celkem tedy84000 K, případněna
14 dní do vězehí; mimo to nařízeno zabavení

sádla, loje njných omastků, jež měla firmav-zásobě. Zboží toho je asi 80.000 kg. v oeně
160.000 K. — K zatšeným podvodným dodava

telům v Pešti př la nová dvojice. Z nařízenísoudních úřadů, jak„Az Est« oznamuje, byly
zatčeny Eugenie Drechalerováa Hajual

podrobeny
x

»

vegováa do d jišťovací by. OkěvÁ a veny do sa vazby.

by koa Šaoliry re požrobozyvýskslea

hěkla,o hodila jistou část bankovek do ohně.
Výši však udati nemůže. Během výslechu

ony bankovky sama. Na základě tohoto
byla Drechslerová ihned propuštěna na svobodu,
kdežto její sestra byla podržena ve vazbě.

Rozor na zištné podvodníky, potulující se pó
vemkově! Ti provádějí záludné obchody na nejrůz

kov«< na př. 29. června upozorňuje: >Po obcích
shání individua, dobývající se do chalup chovatelů
drůbeže a snaží se jí skoupit co nejvíce. Někteří
předstírají, že pro vojsko do špitálů, jiní pouze ra

protože ji budou muset vybit, jinak že na ni bude
uvalena velká daň. A je dosti lidí, kteří věří a pro
dávají vše za směšnou cenu. Dnes je drůbež ve vy
soké ceně a hledána, neboť maso je neobyčejně
drahé. Rekvirovat srí jen politický úřad. Na žád
nou daň se nemyslí. Ani na zákaz choťat drůbež.
Však již upozorňuje na podvodníky i ministerstvo
vnitra. Nejlépe dát takové hned sebrat četníkem.«

Otázka cukerní. Nouze o cukr jest veliká, v
obchodech lze dostati nejvýše 1 kg cukru. V mini
sterstvech podávají si ruce deputace, žádajíce za

do Švýcarska náš cukr celými vlaky, kdežto, po
kud se jedná o zdejší dodávky, rafinerie stále se
vymlouvají na velké obtíže při železniční dopravě.
— Aby zabráněno bylo spekulačnímu hromadění
zásob cukru u jednotlivců, přidělí ministerstvo ob

finády pro krytí konsumuna nejbližší měsíc přímo
příslušným obcím. V Německu v tom směru pokro
čili dále. Tam zřízena ústředna pro surový cukr,
která určuje, Jaké množství každá surovárna má
dodati jednotlivým rafineriím a určuje i dobu pro

nakládání s cukrem, řídí a kontroluje použití jeho.
V Německu nařízen byl právě nový soupis zásob
konsumního cukru dle stavu z počátku července.
Množství do 50 g nepodléhají soupisu.

n :

Za válečného ruchu.
Pozor na lhůtu k upisovacím přihláškám! Po

obrovských vítězstvích nad Rusy ohlašují so- ví
tězné boje proti vojům italským. Mnoho pluků
italských jest zdecimováno tolik, až nastává v Ří
mě veliká sklíčenost. Proto kdo upisoval dříve na
státní rakouskou válečnou půjčku z vlastenectví,
nechť upisuje nyní jako střízlivý počtář, jako muž,
který hodlá svůj kapitál uložiti a zúročiti co nejvý
hodněji a nejbezpečněji! Lhůta k úpisům končí již
v pondělí 5. července. Proto kdo dosud váhat, hleď

rychle aspoň v posledních dnech větší obnos upsati!
Dobytí Lvova oslaveno bylo v Hradci Králové

slavnými službami Božími v kathedrálním chrámu
Páně sv. Ducha o svátku sv. apoštolů Petra a Pav
la. Ve %10. hod. proslovil vsdp. kanovník prof.
Msgre dr. Fr. Šulc kázání o významu dobytí Lvo
va. Navazuje na sváteční epištolu o vysvobození
sv. Petra nespravedlivě vězněného ze žaláře na

val přesvědčení, že Bůh také říši naši, bojující za
věc spravedlivou, vítězně vyvede z prostřed ne
přátel a vyslyší tak naše modlitby. Po kázání obě
toval J. E, nejdp. biskup dr. Jos. Doubrava pontifi
kální mši sv. a na konec chvatozpěvem »>TeDeum
laudamus< Bohu vzdal díky za pomoc prokázanou
proti výbojným zbraním našich nepřátel. Slavnosti
súčastnili se zástupcové úřadů zeměpanských,

a mnozí věřící. Císařskou hymnou pak zakončena
byla slavnost tato.

českéBlahopřeja rojev katolické
Moravy k E osvobozeníLvova.
Poslanec dr. Hruban poslal telegramy:

Jeho Výnosí nejjasnější polníS aršálo arcivévoda Bedřich,vrchní velitel armády. Hlavní
stan. »Katol. strana národní« a »kluby zem. aříš.
poslanců katol. národních a křesťansko-sociálních«
ve své vlastnosti jako valná součástka
sentace českého národa jménem celé české ka
tolioké veřejnosti vyslovují Vaší císařské a krá
lovské Výsosti jakožto vrohnímu veliteli statečné
armády v upřímné vděčnosti k ní a obezřetným
vůdcům nejuctivější blahopřání k slavnému
osvobození Lvova a vroucí upřímné díky za
statečné a vítězné hájení nedotknutelnosti staro
bylé Hše Habsburské. Od dávných století má

v Mši Habsburské vlast a domov svůjčest.náš národ, který v ní vidí i záruku svého dal
šího rozvoje a svó budouonosti. Bůh žehnej Vaší
Výsosti, provázej statečné naše vojsko a dopřěj
vznešenému mocnáři, naší říši a veškerým jejím
národům požehnání brzkého a vítšsného míru.
Předseda JUDr. Hruban. — Jeho Exoellence
oheťgenerálníhoštábu baron Conrad-Hótzendorí.
Hlavní stan. >Katoliokástrana národní«a »kliby:
se. a poslancůkatol -národních a
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tečné armádě a obezřetnýmvůdcům jejím s
jevem vroucích díků vyslovují zároveň Vaší
Exoellenci upřímná blahopřáník slavnému osvo-.
bození Lvova a vítěznému hájení nedotknutelmostimonarchie,vnížčeskýnášnárodmásvůj
domov a vidí i záruku své budoucnosti. 8 pro
jevem hluboké účty předseda Dr. Hruban.

Úsilí sv. Otce o mir. Dne 22. června uveřejnila pa
fížská »Liberté« rozhovor svého spolupracovníka Lata
piea s papežem. Papež připomněl nejdříve svoje různé
intervence ve prospěch móru a litoval, že -nemůle ničeho
učinit, aby urychlil konecválky ,.Odsuzuje všechny

by ani vhodno ani užitečnozatahovati autoritu papežo-|
vu do sporu válčících stran. Papež nemůže dát prová
děti ve Vatikánu žádná stálá vyjeďnávání a vyšetřová
au. K otázce Lapatieově, zda je nutno provésti vyšetřo
"fání pro zjištění toho, byla-X porušena neutralita Belgie,
odpověděl papež: »To bylo za. pontifikátu Pia X.« A

dodal pak k tomu: »Němci a Rakušané popírají všechna
obvinění proti nim vznesená a sami pronášejí obžaloby.
Kremonský biskup ujišťuje, že kalská armáda vzala s se
bou 18 rakouských kněží jako rnkojm. Rakouští bisku
pové ujišťují že ruská armáda vzala s sebou katolické
kněze jako rukojmí. Němci prohlašují, že Francouzové
měli pozorovací stanici na věži remešské kathedrály.
Z druhé strany prohlásili zástupci sedmi kongregací
belgických kardinálu státnímu tajemaáíku,že ve své kon
gregaci nemohou zaznamenati ani jediný případ násil

-posti.« Papež pak pokračoval: »Zřídímeopět bibliothéku
v Lovani a přispějeme k znovuzbudování kathedrály.
Každý výstřel na kathedrálu v Remeši vzbudil ozvěnu
v mém srdci, avšak nepřišla ještě hodina, aby vyloup
nuta byla právda ze všech odporujících si tvrzení. Va
tikán není soudem. Nepronášíme rozsudků. Soudce jest
tam nahoře.« Latapie promluvil pak o zatčení kardinála
Merclera a. o torpédování »Lusitanie«. Papež odvětit:

- »Co se týká kardinála Merciera, vás překvapím! Ne
byl nikdy zatčen a může se dle své libosti ve své diecé
si volně pohybovati. Obdržel jsem od generálního gu
vernéra Belgie, generála-plukovníka šl. Bissinga dopls,
v aěmž ujišťuje, že napříště bude s veškerou energií
potlačovati a stíhati veškerénásilnosti proti církvi a |
služebníkům Božím. Posléze připojil papež, že po vál
ce vydá sylabus, v němž neuky církve o válečných
zvyklostech souhrnem a práva | povinnosti válčících
pro budoucnost budou upraveny. — Dle zpráv listů ital
ských papež francouzskému zpravodaji poukázal také
nato, jak jsou nejisté právní poměry apoštolské stolice.
Ná příklad nezůstala nedotčenou garda, jež slouží osob
-ní bezpečnosti papežově a církevních + uměleckých po
kladů jej obklopujících. Itaže povolata k službě vojenské
20 gardistů, několik důstojníků, těžce nahraditelné vati-:
kánské úředníky | šlechtickou gardu. Papež nemůže se
stýkat. se svými věrnými. Italská vláda nařídila sice
votnost tajného chiírového styku pro zástnpce států u
papeže pověřených, ale za kontroly a- zodpovědnosti

-Sw stolice; to bylo příliš nebezpečno. Papeži byly by
se připisovaly | nediskretmosti ve věcech válečných.
„Papež to odmítl. Sv. otec obdržel slib k svobodné ko
respondenci bez kontrol censury, avšak papežský stět
o sekretářdostal dnes dopis patriarchy benátského a
pečeť tohoto dopisu byla rozlomena. Rovněž vatikán

ský, soadní dvůr obdršelněkoltksoukromýchdopisůo
—
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tevřených. Styky papežovy s národy, znepřátelenými
s Mtalří,jejichž zástupci musili Italii opustiti, jsou v pra
xi potlačeny. Záruky a prostředky Jeho Svatosti jsou
seslabeny. Sv. otec se obává, že při veškeré důvěře k
nynější italské vládě jest vyštaven nejistotám iťalského
veřejnéhoživota. Řím — vždy znova prohrabávané spá

tězí-li Italie? Vše má svůj protřůčin a papež cítí se
dnes méně chráněným. Budoucnost jest temná. Papeži
zdá se, že hodina urychlení míru nerastala, ale očekává
ji zimničně a chopí se první podané ruky. Papež smí se

za diti ve prospěch mýru,jek je-li bezpečen. Jinak by
abii svou mravní autoritu, Bohem jemu propůjčenou.

Všemp. £pámámmajitelům anájemcůmkoniteb!
Naše dovectvo prokázalo skvěle. v roce minulém svou
chvalně známou obětavost navšedně horlivým věnová
ním zvěřiny nemocnicím pro rahěné. Tento důkaz vlaste
aeckého a lidumilného smýššění naších lovců dodává
nám odvahy k opětné prosbě, by | v „nastávajícím no
vém honebním období laskavě pamatovali dary zvěře i
zvětiny na raněné i choré bojovníky v nemocuicích. Tato
pomocnáakce našeho lovectvav zájmu obrany státu
jest v druhém roce války tím nitnější, poněvadž vše
obecně zavedená epořivost bude zadisté i v našich. ne
mocnicích taktéž pociťována. Tim. vřtanější bude tudíž

našim raněným lovci věnovaná zvěřina, jež skytá vý
bornou stravu pro choré. Lovegtvo prokáže však tímto
novým skutkem lásky k bližnímu | lidskosté také svým
vlastním ideálům nemalou shižbu, neboť tato oběť při
nesená vlasti i jejím statečným obráncům bude nejpád
nějším důkazem memaléhovýznamumyslivost? pro bla
hobyt národa. Nechť lovci rakouští následují | v tomto
roce jasného příkladu Jeho. Veřičenstva chaře pám,
prvého to lovce říše!

Při odesílání raněným věnované zvělny. doporuču
jeme šetření těchto pravide): 1. Z ohledu na stášené do
pravní poměry buďtež milodary věnovány v prvé řadě
nemocnicím na blízku loviště. Jakmile jest místní potře
ba kryta, pak mohou býti. dary zasílány $ vzdálenějším
nemocnicím. V zájmu bezvadné spotřeby darů doporu

stran skutečné potřeby zvěřiny i udánídne odstřelu při
každé zásilce.

2. Zásilky zvěřiny jsou ve vnitřní dopravě poštovní
v Rakousku sproštěny. poštovného a poživaší i při dopra
vě železníční jakožto rychlé neb obyčejné zboží bez
ohledunaváhuaždo1.února1916.najistýchnížejme
novaných drahách rakouských úplné begplatnosti, jak
mile se vyhoví těmto podmínkám: A. Při dopravě poš

tou: Zásilka musí býti označena jakožto »Vojenskápod
pora« | adrosována na nemocnici, ve které se skutečně
nacházejí ranční nebo choří vojíni. Kromě toho budiž
připojena« názvu nemocnice poznámka: SběrnaČerve
ného kříže. B. Při dopravě železniční: Zásfky, kjeré
nejsou určeny pro Vídeň, mus! býti adresovány ná ne
mocnici neb fstav pro rekonvalescenty, v nichž se sku

nemocaice určenémilodarybuďled zasiány poď touto
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výlu. pr. buštěhradskádrábe, c. k.priv. košicko-boly
míinskádráhaprorakouskéúzemí.

d. Poněvadž Vídeňnemtše nikteřak krýti potřeba
zvěřiny pro své ink četné nemocniceze svého vímelního
okolí. vznášímena lovectvovšech korunníchzemísnaž
mu prosbu, -bylaskavě věnovalo ©zvlášíní | milodary,
zdravotnímústavům sídelníhoměsta azeslalo je na pod
2. B. označenouústřední sběrnuválečného podpůmého
úřaduc. a k. ministerstvaválky. Potravu!daň zajeleny

azajíce jest po doba válkyzrušena; ze jinou zvěřji za
praví příjemce zásilky. :

Videň, v kvělna 1915, M

| C k pomocnýválečný třad. —Podpůrný úřad v
Volnésdruženík ochrasě myslivosti.©"

Poučnýmpříspěvkem k nynějšímpoměrkm jest“ao.
vybláškac. k.hejmanstvítěšínského:»Došlok mju.
sluchu, že ženy zemědělců činí často u cukrářů velké.
nákupy cukrovinek a sladkého pečiva, jež nikterak me
jsou v poměru k všeobecné hospodářské stinací a ze
jména k postavení zemědělců. S ohledem na přebuaně
tržní ceny, žádané zejména zemědělci za předměty dea
ní spotřeby, jest počínání žen zemědělců marnotratností.
V úmyslu, vystoupiti proti tomuto marnotratnictví, žá

by zanechaly nákupu cukrovinek v přemrštěné míře.

c. k. bejtmanství naprosto nechce ubližovati oněm těžce
pracujícím venkovským ženám, které těžce shánějí pro
středky ) na potřeby nejnutnější. Ale takového upozor
nění jest zapotřebí nyní marnotratným ženám všem, i
v městech. Jistě zaslouží! napomenutí! | ženy ty, které
berou státní podporu, ale nevzpomínajíce na velikou ná
mabu mužů stojících ve frontě, shánějí parádu, pamisky
atd. Kdo mnoho peněz má, nechť jen ochotně dává tržiti
drobným živnostníkům a prodavačům. V tom směru
má nadbytek peněz čile pracovati. Zato však má na kri
tičtější doby pamatovati vždycky takový člověk, který
žije z ruky do úst, takže by byl nucen žebrati, kdyby
Se mu mimořádná podpora jen na týden zastavila. Dra
hota jest veliká, péče o děti naléhavá. A kde živitel ro

diny odešel na válečné polé,tam se veliká marnotratnost
nehodí.

Cirkevní věstník.
Svěcení kněží V neděli 27. června vysvěti Jeho

Exc. náš nejdůst. arcipastýř vkath. chrámu sv. Ducha
„na kněze 26 chovanců IV. ročníku bisk. semináře. Bybo
nutno uspíšiti letos svěcení kněží, aby se mohla co nej
dříve obsaditi četná místa, uprázdněná povoláním čet

ných kněží za karáty vojenské. Novosvěcencim,. roz

cházejícímse kpráci v dlécési,přejemezdaru a Božíhopožebnání.

Bisk. seminář. Vsobotu 25. června zakončen byl
školní rok na bisk. boloslovném ústavě. Stalo se tak po
někud dříve než jiná léta a sice z důvodů hospodář

v seminářském chrámu Páně mši sy., povzbudil alumny
k duchovnímuživotu a snažení o prázdninách a zpívá
ným »Te Deum« zakončil školní rok, děkuje tím za do
brodiní během roku Bohem aimimnům prokázaná, t zá

Generál a velmistr ryt. řádu Křižovujká František
Xav. Marat zemřel 29. června na faře v Řevnicích,
kdež hledal úlevu v dlouhé, trapné chorobě. Týž byt
generálem řádu pro Čechy, Uhry, Rakousy a Moravu.
prelátem král. Českého, kníž. arcibiskupským tit radou,
skutečným radon biskupství litoměřického a bročaské

ho, hvězdovým komtherem řáducís. Františka Josela,
"členem rakouské panské sněmovny, majitelem zlatého
a stříbrného vyznamenání obce pražské, předsedou spol
ku pro zrestaurování kláštera bl. Anežky atd. Zvěčnělý
narodil se dne 22. října 1840, na kněze vysvěcen 18.čer
vence 1875, generálem řádu zvolen byl 20. listopadu
1902.Zesnalý znám byl celé české veřejnosti nejen svoji
činností řádovou, nýbrž ijako obětavý člen mnoha pod
půárnýchspolků a institucí, jako vřelý podporovatěl ka
tolického tisku a fedrovatel českého umění V posled
ních letech snahy jeho jako předsedy spolku pro zre
staurování kláštera bl. Anežky nesly se hlavně k tomu,
aby komplex buďov náležejících klášteru křižovnickéma
a ležících na jedné z nejvýznačnějších a nejírekvento

Prahy. A ssaha jeho potkala se s úspěchem největším:

Pohřeb vykonán v Řevnicích 1. července. — Vysoký
tento hodnostář stealse svouhorlivostí a Podporog vše
ho dobrého osobou velice populární. Všichni, kdož bo
znali, vroucně při zprávě o jeho skonu vzdychli: »Od.

počiauti lehké dejš, č Pane, sušebeíku svému věrnému

Zitolna v Řradů Kcák,vecnekryAV©

k sš:=p „tesí waRp



Králové doporačujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlasťní podnik.

o Zprávy
místní a z kraje.

Dlouhotrvající sucho přerušeno bylo konečně 26.
června odpoledne deštěm, který poskytl vyprahlé zemi
nanejvýš potřebné vláhy. Už mšelc květen ukázal se
býti velice suchým, napršelo v něm pouze 141 mm
Srážky ve dnech právě minulých — 26. až 30. června —

run, v ponděli6.7mm, v úterý 224 mm, ve středu 28
mm, dohromady39.2mm,to jest 39.2litrů vodyna kaž
dý číverečný metr.

(Z meteorologických záznamů za prvé pololetí roku
1918uaHradecku.Dosudbylo11bouřek,o6vícenež
za prvé pololetí r. 1914, Poslední mráz byl 16. května;
1 1. června klesla teplota ne nulu, v některých místech
na Hradecko byl té noci také mráz. (R. 1914byl posled
ní mráz dne 3. května — 3 a půl stupně.) Nejvydatnější
déšť byl 23. dubma, kdy za 4 hodiny spadlo 455 mm
vody; to činiloasl čtrnůctimu veškerých ročních srážek,
počítá-li se, že ročně v Hradci Králové dle desítiletého
průměru spadne 570—650 mm vody. (V povodní září
jové r. 1690napršelo vPraze za 4dni 54.6mm) Od té
doby pršelo velice drobounce, takže v červnu počítáme
25 dní po sobě jdoucích úpině bez deště. — Byla prvá
polovice tohoto roku suchá či mokrá? Nutno si po
všimnouti stavu ve všech (i zimních) měsících. R. 1913

od 1. ledna do 3. června napršelo 257.8 mm, r. 1914
za tutéž dobu 231.5 mm, za nynější pololetí 301.5 mm.
Dle desitiletého průměru má spadnouti za prvé pololeti
259 mm vody. Tudíž k svému překvapení pozorujeme,
že za těch 6 měsíců celkem spadlo abnormální množ
ství, třebaže v květnu a červmm panovalo sucho tolik
úmorné. — Kolik dní v jednotlivých měsících pršelo ne
bo padal snih? (V závorce uvádíme na srovnání počet
srážek za rok 1914.) V lednu 22 (12), únoru 15 (3), břez
ee 19 (10), dubau 15 (8), květnu 8 (15), červnu 6 (16).
— Srovnejme jednotlivé měsíce letošní ještě s desítile
tým průměrem. (Číslice v závorkách značí, kolik mm
mělo každý měsíc spadnouti při normálním stavu.) V led
nu r. 1915 spadlo 63.7 mr (35), v únoru 32.7 (32), v břez
nu S23 (36), v dubnu 97.9 (42), v květnu 14.9 (52), v
červnu 50 (62). Tedy celkem nejvydatnější srážky byly
v dubnu, nejmenší v květnu. — Že v prvých měsících
tohoto roku nastřádalo se v půdě hojně vody, bylo za

bréněno obrovským škodám na obilí za velikého suchav květnu a v 25 dnech červnových. .

Přípustné ceny jistých draků potravia. Neustálé a
neodůvodněné stoupání cen másla, tvarohu a vajec nutí
okresní hejtmanství, aby přihlížejíc k dobrému zdání
odborných znalců vyhlásilo pro zmíněné zboží ceny,
Které se jeví toho času přiměřenými výrobním nákladům.
AZ do odvolání smí býti prodáváno ve zdejším okrese
v městech: 1 kg másla za 4.60K, čajového másla 5 K,
tvarohu za 60 hal, 1vejce za 1!bal. Ve venkovských
obolch: 1kg máslaza 4.20K,čajovéhomásla za 460K,
tvarohuza 50 h, 1vejce za 10 bh.Potravinymusí býti
zdravé, čisté a dobré jakosti a jen za potraviny plné vá
hy a nejlepší jakosti aměji býti požadovány shora sta

povené ceny. Pro drobný prodej dovolena jest přirážka
10 procent. Kdo by požadoval za zmíněné zboží ceny
vyúší aež právě uvedené, dopust by se lichvy potra
visamí a byl bydte $ 7cís, nař. z 1.srpna1914č. 194
Ť.z.soudnětrestánvězenímod 1týdneaždo1roku,
po případěmimoto ipokutouaž do2000K.

Záražování drůbeže. Podle doslechu potulají se V
jednotšivých krajinách individua, která namlouvají vem
kovánům, že v nejbližší době bude zavedena vysoká
daň na drůbež;témse jimpodařízískatidrůbežza pra
nepatrné ceny a dalším prodejem dosáhnouti za nyněj
ších vysokých cen za drůbež a vejce nespravedlvého
zisku. Obecní úřady a c. k. četnictvo se poukazují, aby
obecenstvo na úplnou nesprávnost zpráv těch upozornilo,
by tomoto zlořádu byla učiněna přítrž; vinnici buďtež
eatčení a trestnimu soudu k potrestání dodán). Také
sutno zavésti dozor vtomsměru,aby obchodvejcipro
vozovaly pouze osoby k tomu podle živnostenského řá
du oprávučné,

Seznam Cen na týdenním (rha v Hradci Králové dne
%. červua. 1 hl: vškve 40—50K, hrachu 110—130K, ja
he!160 K, krep80—120K, brambor 12 K, máku80—90
K, dněnéhosemene 52—70K, 1 a otrub žitných ipšenič
ných 16 K, 1kg: másla maxim. cena 4.00—5K, vepřové
ho sádla 520 K, tvarohu maxim.cena60h, 1vejce11 h,
1 kopa:okurek 18—20K, kapusty 6K, cíbule 3K, drob
eézeleniny 080—1K, mrkve2—2.50K, 1košík třešní

sviačat200a3kůsinia.

L

„sa
hrou klavírní vystoupila apinkaZd, MI, Mař.a

Černých. Souhra sltadob čtyř a šeztirvčních vyla
rektní, zejménaděvťátek v II. odd,č.I., 2.,5. a0.z
nichž Mačř.Wipierova byla „odměněna kyticí krásných
růží. Při závěrečním čísle byla milá podívaná na ladně

sestavený sbor meličkých zpěvaček, z jejichž hrdélek
vyzněly rázně a vesele Macanův +Stlák« a Novojbého
»Housenička«. Z příspěvků odevzdáno bylo 4 K © 5.
— Tatáž hud. škola pořádá svůj XIIL budební večer

ve prospěch vojinů-lovalidů v neděli 4. července. Náprogramu skladby K. M. z Weberů.

Očisnosti Záložníhoúvěrníhoústavase námpíše:
Jako vykřičník úžasu a bolu ozve se vám brzy tu, brzy
tkm slovo »Úvěrák«. Již jsou ty tam doby, kdy tento
ústav pracoval ve skrovných místnostech svého kon
servativního zakladatele opravdu tak, že byl pýchou
každého Hradečana. Vymřela již generace starých po
ctivců, kteří misto chlubivých slibů a hrdých hesel svě
domitě se starali o blaho lidf nezámožných. Jejich ži
votní zkušenosti jejich bystré kroky nedaly se nahra
diti žádným papírovýhi dokumentem o absolvování od

borných ústavů. Lavina mladých. bojovníků, vychrle
ných z moderních osvětových olnisek, skoro rázem
smetla řady starých, osvědčených a opatrných činovní
ků; vrchní vládyujala“ se společnost lidi, kteří svou
nedbalostí anebo ziskuchtivosti přivedli podnik mnoho
slibný k nynější katastroíč. Když se povaha vrchního
řízení měnila, šlo se ku předu potud, pokud se tylo z
nastřádaných fondů, zkušeností a akcí pracovníků sta
rých. Jakmile mladší začali stavěti na základech nových,
již se plížila příšera zmaru. — Na katastrolě ovšem

mělo veliký podíl nesvěďomité a lehkomyslné úřednic
tvo, ale přes to nelze největší vinu smýti ze správní ra
dy. Vždyť někteří Její Člemové dovedli řadu valných
hromad araužovati tak, že byl zvolem vždy ten, koho sl
správní rada přála. Všeobecná důvěra platila sloupu je
dinému: p. starostovi Ulrichoví, o kterém nikdo se ne
odvažoval tvrditi, že by dlet ve správní radě k vůli vlast
nímu sobeckému získu. Pro tohoto muže klidně hleděno
nato, že jiní členové nejsou v radě jen z nezištné lásky
k bližnímu. Ovšem dověděli jsme se hodně pozdě, že ně

"<
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proto, aby udržovali nad povrchem své vlastní závody
a při tom mohli parádovati jinými čestnými i placenými
funkcemi. Ale ještě více překvapuje, že lidé, jimž zišt
nost dokázánazcela jasně, vtírají se 1nymido jiných ve
lice zodpovědných podniků, kde se přece musí dbáti co
selázkostlivěji nejsvědomitějšího hospodaření. A k to
mu mlčí jako zařezaní občané ti, kteří chrlí Íráze proti

hospodaření Záložního úvěrního ústavu o.závod. Tak
Snad má nastati ozdravění veřejných poměrů? Takové
naučení jsme si vzalí z posledních velikých peněžních
katastrof v našem království? Bylo by zajisté velice
žádoucno, aby přebytečné proudy kritiky byly nahraze
ny positivní prací záchrannou; vždyť se má přece do

kázati, že kritikové a stýskalové opravdu jsou uvědo
mělejší než ti, kteří při generální zkoušce z bystrosti,
opatrnosti a svědomitosti neobstáli. K notorickým pro

viniicům chovají se velice uctivě | mnozí »lidovci, ma
Hce respekt báječný před velkými pány. Proč by tedy
Spatní hospodáři neměli dostt kuráže k novým peněž
ním funkcím jinde? Vždyť přece i nyní veliká část zdej
šiho občanstva blíží se k nkn s hlubokými úklonami.
Tady jest potřebí také dělati pořádek — a to dříve, než
se začne stýskat znovu na falešný svět, na naivní dů
věru atd.

Baakovní revise. V době rychle se rozjiždějícího po
kroku vybírali se do Záložního úvěrního ústavu tací
osvícení revisoři, ktěrým by mohlo Úřednictvo při je
jich kontrole napovídat Když byl jeden takový starší
»odborník« na poslední valné hromadě interpelován, od
pověděl, že 14 roků revidovat svědomitě. Za důkaz své
schopnosti uváděl, že mu byl zvýšen honorář. | Prý

vždycky porovnal knihy, »a když to štymovalo, tak
jsem to podepsal«. Ale nato si za celých 14 let bodrý pán
nevzpomněl Že má revidováti také něco jiného, co prá
vě štymovat nemusí, ačkoli ve formě honoráře mu byla

vyplácena slušná studijní podpora k doplnění bankovních vědomostí. ©

Také charaktery. Jedenstarosta zdejšíhookresu po
tvrdil i zdůvodníl, jak jistá nemajetná rodina. zaslouší
válečné podpory. Když se několik týdnů již podpora
vyplácela, došlo na c. k. hejtmanství anonymaf udání,
že rodina svou chudobu jen předstírá, že se jí má pod
pora zastaviti..V c. k. komisaři vzbudila potměšilá de
nunciace odpor; pátráno tedy po pisateli — a shledáno,

]

zabývá se touto odpornou záležkosti c. k. státní návind
nictví. Anonymní denunciace neustávají, aby se tak do
kumentovalo, jak v roce Husově se zocelila soHidarita a
chafakter přečetných syad národa.

Překvapující shledání, Minulý týden kráčeli proti
sobě dva vojenští rekonvalescenti u kasáren proti měst
skému parku. Pojednon radostné výkřiky, objímání...
Shledali se tu dvabratři od různýchpluků, kteříosobě
dlouho nevěděli, ačkoli v Hradci jistý čas byll připou
táni k lůžkůmv téže reservnívojenskénemocnicí.Kaž

dý totiž byl vjinémoddělení,nemajeani tušení,Zomá bratra přímo v sousodství.

DY; v tomto směru budiž jen nato poukázáno, že. od'

) konce červěnce mtineléboroj dáno dyto do oběhu.vý
dáním drobných mincí korunové měny, stříbrných zlát

níků a papírových dvoukorun v Rakousko-Uhersku: (per:
saldo) as 400 mil. K (z toho asi 107 mál. K ve stříbrných
zlatnících a 120 mů. K v drobných mincích), takže 'v
oběhuse .nacbázející obnos takových platidel, který po
stačil úplně v dobách normálních, rozmaožil se asi 0.
8 K m hlavu obyvatelstva. S aschováváním mincí pro-
vozovaným ve větším rozsahu nemůže však ražení min-
cí, v kterém beztak od počátku války se rychlej? pokra
čuje, udržeti stejný krok a must se tudíž, když shromaž-
ďováhí minci dále pokračuje, vždy zase vyskytnoutl:
obtíže při placení | Očekáváme, že obecenstvo upustí.
nyní od zcela bezúčelného, zájmy obecné poškozujícího
a s rozmyslem obyvatelstva. — osvědčeným jinak ve:
všech oborech — v odporu stojícího shromažďování ho-
tových peněz a žádáme zejména pány starosty obec- 
ních úřadů a rozvážné části obyvatelstva, by k tomu:

důrazně působili, aby nachované penize opět byly dány:
do oběhu.

«

Snižení úřokové míry. Na základě vzá

jenemné dohodyupravily místní peněžníústavy
idové sazby ze vkladů od 1. července 1915takto: :. Královéhradecká bankovní jied

nota, společnost's r.0.,4/,z veškerýchvk
Spořitelna Králohradecká ao

kresní hospodářská záložna 4%,ze
vkladů volných a 41,9, ze |vkladů vázaných..

Všeobecná úvěrní společnost4“/,

zo je volných, 4'/,—41/,*/, ze vkladů vá
saných

Záložna 44, zevkladůvolných,41%,
ze» vkladů vázaných.=== Zm

Baroa Jiří Parish padl. Šlechetný syn lidumilného
otce skonal jako statečný praporčík 6. dragounského
pluku na severním bojišti dne 25. června u věku 20 let.
V Žamberku truchlí nad smrtí jeho všichni, kdož ho
znali. Zbožný a obětavý jinoch byl chloubou dobročin
ných rodičů. Nedávno skládal! válečnou maturitu.

Třebechovice. Ve středu konal se u nás pohřeb otce.
„dp. Kavy, kaplana a rodáka zdejšího. Zesnul v Pánu po
delší nemoci a s příkladnou trpělivostí. Osiří nyní lite
rátská kruchta, k níž byl po tak dlouhá léta připoután
a jeho společníci bolestně budou jehó nepřítomnost po
ciťovati. Na veřejmost nevystupovai, zato cele věnoval
Se pěči své rodiny. Když svého času byla vyvolána alé

ra s baldachýnem, s radosti a pýchou přijal čestný ú
kol. Pohřeb měl neobyčejně slavný za velikého účasten
ství všech vrstev obyvatelstva. Čestná mu pamět!

Loučky u Malá Skály. Veliké neštěstí stihlo osadu
naši požárem, který zničil do základů náš farní kostel.
Z vnitřního zařízení nebylo možno zachrániti než něke
lik méněcenných obrazů a soch. Veškeré vzácné umě
lecké poklady, oltáře, obrazy, kazatelna, sochy, lavice
úplně zničeny. Mezi jiným | nenahraditelné dílo Škrétovo

Nanebevzetí P. Marie na hlavním oltáři, ceněné na 30
tisíc korun, bylo sežehnuto. Na záchranu nebylo pomyš
dení, střecha šindelová, strop rákosový bez ochrany ma
zanice nebo dlažby musely se — jsouce parnými dny:
přeschlé — brzy sfítiti do kostela. Zdivo kostela volá,
prosí s ubohými osadníky o ryohlon pomoc a podporu,
aby mohl býti zbudován na starých zdich kvádrových
kostel nový, kterého je v této horské krajině nejvíce za
potřebí, poněvadž není na blízku jiného chrámu Páně.

Pro nešťastnépohořelé vPlchu u Pardubiczaslaly
dále dobrotivě kostelní sbírky víd. farní úřady: ve Váp
ně45.22K,v Kuklenách20K,vDašicích16.66K, vO
patovicích n. L. 42.30 K, dodatečně 2 K, ve Svinčanech
20.40 K, v Jestbořicích 29.42 K, v Českých Heřmanicích
uChocně20 K, vKladrubech1.L. 16.14K, vOstřetíně
10 K. Veledůst. pp.: Alois Štěpina, c. k. prof. paedagogia
v Poličce 2 K Fr. Komárek, katecheta ve Vamberku
2 K, nejmenovaný kněz 1 K, Strouhab v Blovicích 20 K,
Fr. Čute, splrituál v Bystřici u Nýrska 5 K, pí Marie
Procházková v Podmokách p. Miležov 10 K, p. Am
Materka, rytíř řádu sv. Sylvestra a správce měst. úřa
dů ve Vršovicích 10 K, sič. Leop. Ziková v Jičíně 5 K,
pí Marie Matoušová v Roadnici 10 K, p. Jos. Silas v
Krupině p. Nasavrky 4 K. Obecnímu úřadu přímo zaslal
vldp. J. Pršala, c. k. gymm. prof. v Mladé Boleslavi 15
K a al. městský úřad v Potštýně n. Orl na popud ta
mějšího vid. larního úřadu sbírku 45.40 K. — Všem
těmto šlechetným dobrodincům, kteří sí na ohromným
neštěstím stižené, nešťastné pohořelé v Plchu dobrotivě:
dárkem vzpomněli, naše aejsrdečnější díky a vřelé »Za-

plať Pán Bůh!l« Veledůst. farm! úřady snažně prosíme o:
pořádání kostelních sbírek k zmírnění tak velkého ne
těsřfí Smilujte se! Veškeré dary a příspěvky přiškmáa.

spolu s obecnímúřadem vPlchu váščaš kvitovatibude:
farní úřed ve Starých Ždámicích u Pardubie.

Hořice.



sobyvatelstvo, mezi nimě je na 2000 dělníků továrních,
netrpělo nedostatkempotravin.— V nedělipřišeldlouho

„datnější, aby se obílniny, zvláště však Inka a okopaniny
vzkřísity. Dne 26. června konaly se slavnostní služby

Boží na poděkování za dobytí Lvova a 28. června smu

teční slážby Boží za příčinon výročí úmrtí následníka
trůnu a jeho choti

Týniště. Farní chrám Páně sv. Mikuláše byl z mi
Aodarů a přispěním nemalým vldp. faráře Dvořáka o
„krášlen loňského roku slohovou malbou, kterou provedl
Alek. malíř Otokar Novotný z Pardubic, roku pak letoš
„ního v těchto dnech ukončeny opravy všech: oltářů, ka
„zatelny a křížové cesty, které velmi pečlivě provedl
pozlacovač Fr. Autušek z Jaroměře. Dle odborného po
„Sudkujest veškerá oprava na kostelním zařízení prove
dena tak, jak tobonařízenénejd. ordinariátu a konservá
tora nařizuje. Zlacení se pouze čistilo, místy přeleštilo,
bronzování sejmulo a znovy nazlatito, mramorování
řádně omylo a Iazurovalo tak, že tón původních krás
ných barev mramorů se uplatnil. Přejeme všem dobrým
příznivcům naseho farního chrámu Páně, aby radost a

pravdě důstojné.

Bolasov. 20. června v den poutní slavnosti konána
v chrámu Páně sv. Víta odpoledne ve 3 hod. slavnostní
adorační pobožnost za hojného © Wčastenství| věřících.
Nejsvětější vystaven na oltáři bohatě květinami a svíce
mi ozdobeném.Místní kaplan kázat oBožskémsrdci Je
„žišovu, sídlu spravedlnost! a lásky. | Ve společné zá
„světné modlitbě obětoval jsme všichni sebé, vlast, zvlá
„ště pak bratry nastupující 21. června službu vojenskou.
Vldp. bžsk. notář Václav Šafránek po zpívaných litani
'jch k Božskému srdci Ježišovu prosit svátostného Je
žišeza ochranunašichvojsk, za zeměpána,za brzký
šťastný mír. Kostelní sbor precisně přednesí řízením p.
řed kůru Jos. Tlapáka »Ó srdce Spasttele« Ant. Hromád

nání svatohorské »Zdrávas«. — O půl 5. hod. rozchá
eli se věřící z kostela potěšení, peoziiněnís vroucím
přáním: Kéž slitkje se Božské srdce a na přímluvu Ro
-dičky Boží nakloní se k prosbám lidstva a toužebně
žádaných milosti udělí!

Česká Třebová. Postavení movéhooltáře marian
„ ského v děkanském kostele třebovském budí radost vše

:strannou. Jest také oltář marlanský proveden ve sloku

kostela, připomíná však dobu novou, dílem ceny trvalé
a vzorem, jak vhodnýmzpůsobem svatyně naše krášliti
"se mají. Na spodku ze šedého mramoru postaven oltář
:se sochou P. Marie uměle ve dřevě provedenou akad.
sochařem J. Duškem z Chrudimě, který celý oltář ve
svém závodě provedl Mimo to provedeny byly tři kro

"penky při vchodech do kostela z umělého kamene slo
hově dle návrhu akad. malíře A.Hauslera z Prahy, kte
rý také provedt loňského roku malbu celého chrámu
Páně. Neúnavnou činností vldp. děkana Černého s míst

-Páně okrasy velmi důstojné a cenné. Kde je poroz
umění a cit pro krásno se zbožným cítěním spojený,
vždy korunován bývá úctyhodnými výsledky.

Větrný Jemíkov, Pro městečko zdejší nadešel tou

„ské cestě z Humpolce Jeho Excel náš vroucně milovaný
-arcipaetýř, aby zde vykonal kanon. visktaci a uděloval
sv. biřmování. Přijel k 6. hod. večerní dne 15. června.

Valentou, bísk. vikářem lipnickým a vys. uroz. p. patro
„nem kostela JUDr. Ottonem ryt. z Mettalů, jenž se vší
„ochotou vyjel vstříc Jeho blsk. Mitosti, Vítání nejdůst.

bylo slavnostní, radostné. Městečko ozdobeno byle pra
pory. Nálada sváteční byla patrna. Jeho Excelenci v+
tali: místní duchovní správce, úřednictvo patronátního
úřadu, okresní starosta, obecní zastupitelstva, sbory ha

vili se dpp. faráři z Branišova, Ousobí, Herálce, Smrč
né a Hněvkovic. Jeho Excel slovy srdečnými poděko
val všem a vltající oslovil zvláště. Poté byl Jeho bisk.
Milost doprovázen do zámku, kdež byl opět uvítán p.
patronem, jehož mibým mostem skoro- po celý týden byl.
Po chvilce za Iraholu zvonů odebral se nejdůst. vrchní
pastýř do chrámu Páně, kdež vykonal modlitby za ze
mřelé, oznámil blíže příčinu letošní vbitace a tak
dobrý lid skutečně potěštl Druhého dne ráno byl Jeho
Excel. u chrámu Páně uvítán p. c. k. četnickým stráž
mistrem 1. třídy, jenž den před tim byl službou zane
-prázdněn. O půl 8. hodině sloužil pak za přítomnosti
shora imegavaných kněží a jednohó bohoslovce mší sv.

Poté Jého bisk. Milost promlouval o Ježíšl jako nejlep
ším příteli. Kázání zanechalo hluboký dojem v srdcích
posluchačů. Lid dobrý ve vífe utvrzen, potěšen, posil

»něn, rozohněn. Nato uděleno 297 osobám sv. biřmování.
Poté odebral se nejdůst. arcipastýř do školy, kdež byl
-pvítán sborem učitelským. Ve škole konata se zkouška
:ze sv. náboženství u přítomnosti mnohých přátel školní
mládeže. Ditky svými odpověďmi uspokojily. — V ne

+děl nato o půl 7.hod. večernínastalo loučení Jehoblsk.
„MHosti s osadou naší a zároveň slavnostně ukončena
„kanon. géner. visitace letošní. K této slavnosti dostavil
'semimoiž imenovanédpp.farářetéžvldp.blak,víkář

-tedečský. Kosteliček byl aabitý. 112 družiček zvýšilo
Aesk' slevnosti této. Zapěn chvalozpěv »Te Dgam«, uděenosv. požehnání.SJehoExcelenctloučilsomístnédu
„chovní správce, žákyně a žák II. třídy. Poton loučil s6
-A děkoval vidp. vikář Upaický. Nato promluvil nejdůst.

arcipastý?šám. Maleslzy v,očků, né o děkovalslovy jemevlastíámívšemvlěvn. vákářě4 jarářám

Bačět:vryl sehlubokodo srdci zdejšíhodobrého lidu
Milé, otcovské oko jeho, vlídné, usměvavá tvář, slova
srdečná, upřímná, to vše elektrisovalo všecky, zvláště
dítky. Vzpomínky ty nikdy nevymizí. — Ve třech víka
rlátech Jeho Excelence pracovat a sázel; připravil jaro
duchovní a po něm nastává léto duchovní s hojnou ú
rodou, vzácným, chutným ovocem. Bůh žehnej, odplať,
odměň Jeho bisk. Milost! Připomínáme ještě, že 21.
června o půl 6. hod. ranní sloužil nej. arcipastýř náš
poslední mši sv., při níž udělil 52 osobám sv. přijímání.

Byl to krásný svátek školní a odrostié mládeče,. neboť
sv. Alois byl toho dne oslavován. Po mši sv. odejet Je
bo Excel. automobilem do Milevska, kdež vykonal ná
větěvu Vzácnou u staříčkého kněze, jenž byl prvním

jeko farářem. — Srdečně děkujeme všem, kteří se při
činili, by pobyt Jeho Excelenci byl zde milý, příjemný.

Sonsedům-larářům zvláště děkujeme za jejich ochotu a
lásku, rovněž i dívkám zdejším, které se postaraly o
ozdobu kostela.
: -©Žamberk.©Jedenkatolickýspolekz hejtmanství

královédvorského žádat loni, aby mu bylo dovoleno u
spořádati schůzí s přednáškou na thema »Útěcha v ná
boženství«. Ovšem již thema prozrazovalo, že se nechce
proti žádné straně štváti. Ale jelikož ani jiným spolkům
se neďdovolovaly schůze, které nebyly největší nutností,
nebyla učiněna výjímka ani se spolkem katolickým. My
shli jsme si tedy, že )jinde zvítězí názor, že jest potřebí
v nynějších rušných časech dbáti co nejvíce o to, co pro
spívá nikoli jednomu spolku, jednomu táboru, ale blaha
všech příslušníků naší země a našich mě

s místními pokrokovými spotky horlivě shání
schůzi na oslavu Husovu. Že takové schůze jsou namí
řeny proti jedné části českého obyvatelstva, jest až
příliš dobře známo. Hus obyčejně jest odbyt jako žebrá
ček, ale zdůrazněny jsou snahy moderní, kterým mistr
neholdoval. Dále víme tolik, že tím více náš národ za
břídal do malátnosti a zmatků, čímvíce novohusitské
schůze se množily. Netroufáme tedy,že by připravovaná

oslava byla výjimečným, přímo zázračnýmelizirem |navyhojení našich neduhů.
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Maté Svatoňovice, v fubilejníchpobožnostechbylo.

P. Felix Fábera z Opočna rozmnožil o několik zdejších
členů rodinu třetího řádu Františkánského. Pak byla
hlavní pouť Sedmi radostí P. M., ráno t odpoledne ká
zání V neděli 20. června četné procesípřivedí duchovní
správce z Chvalče 'dp. Vojt. Lebduška, farář. Na první
neděli v „červenci dvoje služby Boží. Jubilejní procesí
se svými duchovními správci v červenci koná Nové
Město n. Met. a Červený Kostelec.

i o

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c, k. odborné školy
a c. k. umělecko-průmyalové škely

Přijímací zkoušky do katol. ústavu ko-vzdělání uči
telá v Bubeači budou ve dnech 14. a 15. července. Zá
pls dne 14. července od 8. hod ranal Zkoušenci si při

Ředitelství.
O léčení lidovém píše nám v odpovědi nalokálku

předešle uveřejněnou odborník, že onen »bezcenný lék
lidový: není usvědčen dosud jako špaíný. Předpis, o
nějž se jedná, byl Joni v denních listech odporučen. Po
sad není dokladů, že by byl pouhým babským lékem.
Líh jest a zůstane lékem i jedem; hranice účinku jest
mourčitá, individuální. Kafr a česnek jsou a zůstanou
cennými léčivy; osvěděity se po staletí. Z prodejen léků

-kafr nikdy vyloučen nebude. čemuž také nasvědčuje

nyněnší jeho tržní cena. -| —.: Útelna a chorobinec slepých "divák Praha IE,
Kampa, by ráda | jiným"nejchudlím dívkám nový do

mov poskytla. Prosl o málodary pro tyto nejnešťastnější.

há. t L příspěvkyjí zaslané uvořejní

solové závody, akc. společnost, řiditelství v Plzni, jež
jsou financovány Záložním úvěrním ústavem v Hradci
"Rrálové, byly prohlášeny za bodníkstátem obrněný.

Nabažívé ommoslVměsíci čeryau oosmooněty30kažlivými nemocemi: Spájeu: Lboža Stračovaká (

"čev)4 případy, 2 úmrtí;Hradec Králové 5 připadá,

H

Smrt, po většině dodání z venkovskýchobcí do nemocmice;Pouchov2případy,Kilieny4případy,Pražské
Předměstí 1 případ, Urbanice 2 případy. Difterií: Hradac
Králové 3 případy (z venkovských obcí dodáni do ne
mocnice), Pražské Předměstí 1 případ, Urbanice 1 pří:
pad, Tyfem střevním: 1 podezřelý případ dodán do vše
obecné nemocnice. Úplavicí: 2 podežřelé případy na ú
plavici 'u vojínů. Tyfem skvrnitým: Vesměs u israsl
uprchlíků z Haliče, kteří dodání byli do isolace pro tyj
ten dílem do hradecké nemocnice, dílem do Třebecho
vlo; z Urbanic 1, z Nepasic 1, z Třebechovic 1 (ošetřo

vatelka v nemocnici pro skvrmivku v Třebechovicích),
z Praskačky 4. Trachomem: 2 případy z venkovských
obcí, docházející na léčení do všeob. nemocnice v Hragci
Králové. — Zvířecí nákazy žádné nestávají,

Všelicos. U Sovinek blíže M1. Boleslavě dne 41.
června od 8. přes 9. hod. večer pozorován byl nádherný.

vzdušný přelud, tak zv. fata morgana. Bylapozorovátů
postupující fronta vojska (patrně ze západního bojiště),
železniční most atd. — Ruský čas. »Rječ« oznamuje,
že za pouličních bouří v Moskvě vypleněno bylo celkem
475 obchodů a 217 soukromých domů; zjištěná škoda
činí na 40 mil. rublů. — Aktivum obchodní bilance Spo
Jených Států severoamerických v době od 1. srpna 1914

do 26. května 1915 dosáhlo nikdy nebývalé výše 900
milionů dolarů. Tak vydělává Amerika z dodávek pro

přechodně ubytoval ve Španělsku. I lid podepisuje prý“
podobné žádosti. — Ruské listiny ztrát obsahují dosud
jména 21.000 důstojníků. — Haličský místodržitel počal
již úřadovati ve Lvově. — Za války rozšířen jest Krakov
o největší své dosavadní předměstí, okresní město Pod
goře. — Burské povstání v Africe končí odsouzením bur
ských vůdců každého na několik let do vězení. — Tak

jako ve Vídní byly přijaty ženy za konduktérky pouliční
dráhy i v Pešti, kdejich už je 400. — Tábor ruských
zajatců v Plané, kdež jest 6000 mužů, spotřebuje denně
54metr. centů bramborů,-19 metr. centů zelí, 12 metr.
centů rýže, 2.5 metr. centů kávy, 2.5 metr. centů cukru,
6 metr. centů soli a 12 kg čaje. — V Italii mají nepřízní
vou obilní žeň. — U Krakova v obci Plaski žije starý

sedlák, který nedávno dosáhl 107let věku svého.Dosud
jest práce schopný, obllý si ještě soká sám.o ——————

Mnárosloví prostonárodní.
IL

Přečastoslkladoubidéotázku,
Cojest životbez pinéhoopasku.
Nužetedy, dobřepřečtidi avěz,chytrákůmcobýváživotbeepenzí

Jako polebezlatáře, najakzelenářbeztrakaře,

ferb!bezesa. o '
Jak bratránekbez flašky, 2.cestujícíbeztašky. 2

VečerémjestbezIampáře,
m mocíbezměsíčnízáře.

Jaktvářkrásnábezzrcadla,
jak podzimní růže zvadlá. o.
Babičkou jest bez kafička,
velkou krůtou bez vajíčka.
Jest jak dítko bez hračky,

-jako Honzik bez Kačky.
Švihák bez klaku, —
sklepník bez fraku.

Jako koč! bez biče,
hospodyně bez klíče.
Kdo doma pokladny piničké nemá,
jest jako píšťalka rozbitá, němá.
Jesti učitelem bez notesu,
pustým lesem, nemajícím vřesa,
kanárkem bez písně, 3 ,
syrečkem bez pitsně. %
Jest jíškou bez loje,
kortešem bez boje.
Jak lotristka bez sásky,
jak bez svatby oblášky,
bez inkoustu kalamář,
bez ileriky paa farář.
Jak oevěsta bez věna,
bez koudele přadisna.

Založeno r. 1820.'

SPECIALITA.
pravý ústecký, po mnohá desítiletí

aladečnílikér pod jí

stazr
kzr r vosnách
nejlevnějších. F. T. obchodníkům a

bestisským se zvlášťvýhodnéoeny,
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POvvÁ Jm oben. c: k má, úkazřeskáské

Poděkování: = bo

. ZaAdoprolod|k pošlédnímuodpoštakuMě “ drazeno Výhodná kóupě!o Prodám dům nový,hodícíse jak
vanémětky,doeryaženypaní 2 | tak propokaře,se nhospodáře

zahradou a loukou *birzé nádraží královéhra
deckého. — Bližší sdělí informační kancelář *

Libuše Neškudlové [PAvEnBarEm„veLhotěpodStrání - Hradeo Králové, 366.

vyslovujeme všem| váteným přátelům a známým,kteří i pot posta„ prokázali, Lepší malá pomocvčas,než velkánemocpotom.

Ko vroucí, upřímné díky. © : Protoopatřtesi bezodkladně
dleteticko ochranný přípravek

KateřinaBenešová:Libuše a Jihdřiška-Neškudlovy,-JosefNeškudie,: proti choleře a úplavici
matka. dítky, | manžel,

LETNÍ BYTsl jm|p m|
: | | le po: 8,5,8.18 K (vedleportalv drogarích

Ova zařízené pokoje r Jablonnčanad Orlicí(vČechách) Rrů 9rodině,ně Jednotkivola rejinovvojínovívo.
na překrásnémvýletnímmístě "(bratrP.J.Neškadly,farářeveVýprachticích)o

do P. T. veled duchovenst |VysokémÚjezdě| "s +se amu
u Třebechovic jsou ihned k dit- |||. „výrobní závod
posici. - Lesy v místě, koupání. ||| všeth kostelních paramentů,
Do administrace. tohoto listu. spolkovýchpraporůa kovovéhonáčiní.

Cenníky, vzorky i roucha botová na ukásku

se na požádánífrankojsašlou.—-í
ME D

český, sozárukou neporušencsti,,s letošní snůjky |
obzvláště výborný má.celoročně v levné ceně

na skladě

|JOS. JELÍNEK,
Fělen Zemského Úvářed. věelařského spolky

v Hradoi Králové. |

sóukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vědy

dle roční snísóny kolekci

nejnovějších draků pravýchItěnýchtek
6vlastní výroby,jakož i tu- | cizo

né ení vody ta |

úřadůmsorolejestdepo.
ZE veškerékostelní nádobya.

atd.

eirkovnímvyhovajícísýody,plodpisda
ny opravoje DAÚvodníno astříbřínebo protido
platku za nové čňuje. Hotové

předměty neb vý zasílá nauu franko bez závaznosti
- Všo.20povílá poovlemní. Prés

v
Cetná uznání zvláštěz krabůvelo
důst duchovenstva svědůfo pootivé ob
sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více neš tšíeetiletého působení.
Učiňte, prosím, nislou objeďnávku na

zkoušku.

Velojemné látky na taláry.

oDareoná |

kostelní
AEBIOMTéžna500 bez0000000cen!

vědy na skladě.

okaa 3vajec dodává Bary slelo,stříbro6drekoomykupuje20nojepišívoy

vjednoduchémi| JEE, URLÁŘ, JAN STANĚK,
přepychovém mo- | umělé sklenářstvía malba skla
der. provedení ry- 1

ohlezhotovíoměl.| "řvboshovinkeh u ZrnáceVazhunh =ZE
Rioharda Šimáčka Guyog nevola

v Hradol Králové, Pospišilovatř. č. 131.m i nooon
Vklady naknižky zúrokujevs Phou

Městská spořitelna.

„v Pynok Mýtě, |M-| v.ap: - A .TÉ
Maša: Poácbé úrdtro dně v rud Krorá —Vylavl «sedmnudkor:Almo Pedmeu —TokomDukockékodkány vBnáMRodný,ši

pásíř a ciseleur
Praha-L-079., ul. Karolíny Světlé, čís. 12. a.

Příesěnýsale c. k. somabéhotroviního.soudu.



Průběh války.
Bojiště východní. Území obsazené Rusy v Ha

diči menší se čím dál tím více. Ve východní Haliči

hrá se sice Rusové co nejhouževnatěji, ale spoená vojska neustávají v pronásledování. Západní
břeh Zlaté Lípy jest už úplně Rusů prost. Na této
frontě velí generál ši. Linsingen. Východně od
Lvova dospěla vojska k řece Bugu, tam zabrala
město Krasno, kde od železnice ze Lvova do Bro
dů odbočuje dráha do Tarnopole. Nejkratší spojení
hlavní ruské sílý v Haliči s jižním Ruskem jest tu
díž přerušeno. Ve směru severovýchodním postou
pila armáda Mackensenova až ke Krylovu na Bu
gu. Od Krylova na západ na frontě mezi Bugem a
Vislou vzplanulo několik velkých bojů, ve kterých
Rusové byli vesměs poražení. Oddíly armády
Mackensenovydobyly 'tu již Star. Zamošče a blíží
se kvapně ke Krasnostavu, města vzdáleného jen
asi 10 km od železnice z Ivangorodu do Lublína a
Cholmu. Ve druhé bitvě u Krasnika Rusové armá
dou arcivévody Josefa Ferdinanda poraženi, ustu
pují směrem severním a severovýchodním. Armá
da arcivévodova vybojovala dále krajinu u Giel
czeva a výšiny severně od Višnice, načež nepřítel
ustoupil na řece Věpři přes Tarnogóru. Kořist v
této druhé bitvě u Krasniku stoupla na 11.500mužů
a 17 strojních pušek. Na levém břehu Visly blíží
se rakouské a německé sbory k Ivangorodu. Po
kusy Rusů, zastaviti je na tomto postupu, zůstá
Vají bezúspěšné, neboť úřední zpráva sděluje, že
výpad Rusů z Rodomu byl odražen. — Úřední
zpráva ze dne 7. července oznamuje, že na frontě
arcivévody Josefa Ferdinanda přišedší ruské po
sily, které na několika místech přešly k újoku,

„byly za velikýchztrát odaišěny. mv
Bojiště italské. Dleúřední zprávy ze dne 6.

července podnikli Italové všeobecný útok od go
rického předmostí až k moři. Za mocné podpory
dělostřelectva vrhli proti náší fromtě čtyři armád
ní sbory, byli však úplně odražení a utrpěli strašli
vé ztráty. Zároveň 2. července.v severním Jader
ském moři zničena italská torpédovka. — V území
Krnu odraženy nové útoky italské. V korutanském
a tyrolském pohraničním území trvají místy dělo
střelecké boje.

Bojiště jižní. Na výšinách východně od Trebin
je vytlačilo naše vojsko Černohorce z jejich před
ních postavení a den nato odražen krvavě útok
jedné horské brigády. Několik našich aviatiků za
sáhlo úspěšně do boje pumami a palbou ze stroj
ních pušek.

Na západním bojišti v Argonnách zajali Němci
2556 Francouzů a ukořistili 25 strojních pušek. Na
mooských výšinách a proti Souchezu odraženy
útoky francouzské a severně od Ypernu anglický
útok.

Turecké bojiště. Angličané a Francouzové do
sud marně rozbíjejí si-hlavy o Dardanely. Vrchní
velitel francouzského loďstva Courand byl nahra
žen býv. velitelem v Alžíru Baillondem. — Ztráty
francouzského a anglického vojska na Galipolském
poloostrově činí prý už 85.000 mužů.

O Albanii. Srbové v Albanii pronikli až k Dra
či, již obsadili, Černohorci vztýčili svou vlajku na

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA

»
4

Skadaru, Řekové derou se tam od jihu a Italové
z Valony sahají po celé Afbanil. Tak italsko-srb
sko-řeoký spor blíží se ke krisi. Se strany čtyř
dohody pracuje se k tomu, aby především Srbsko
a Černá Hora vyklidily Albanii.

Politický přehled.
Císařské nařízení o zákazu zřizování nových ll

hovarů a rafinerií lfisu ze dne 30. června t. r. Naří
zením tím stanoví se jednak zákaz zřizování no
vých lihovarů průmyslových a rafinerií lihu (jako
příprava k zavedení monopolu lihového), dále se
zakazuje výroba pálených lihových nápojů ze Su
rového lihu, ministr financí se zmocňuje k zave
dení maximálních cen a konečně, se zvyšuje daň
lihová o dalších 20 K ng hektolitru, t. j. na 70 hal.
z litru alkoholu. Tato opatření platí již od 1. čer
vence. Vedle toho od '1. září t. r. sníženy budou
bonifikace hospodářslsých lihovarů o 2 K na 1 hl.

Ministerstvo orby- o sbírámí bub. Ministerstvo
orby vyzvalo zemské úřady, aby prostřednictvím
podřízených úřadů, jakož i jiných vhodných orgá
nů upozorniy obyvatelstvo na velikou výživnost
hřibů a hub vůbec, a aby zároveň se vším důrazem
působily na majitele lesů, aby se zřetelem na ny
nější mimořádné poměry ve všeobecném zájmu ne
činili zbytečných obtíží sbírání těchto plodů a pro

| jevili kruhům obyvatelstva tím se zabývajícím da
Jekosáhlou ochotu. 0

Z Haliče. Ministr vnitra bar. Heinold podnikl
cestu -po Haliči, aby si prohlédi kraje, které vájkou
nejvíce mtrpěly; zajel si do nové části ruské

jenské správě. Od 10. července úřaduje už krakov
ský vrchní zemský soud opět v Krakově a v nej
bHžší době má začíti úřadověti také vrchní zemský
soud pro východní Halič a Bukovinu. Až do Pře
myšlu jezdí už osobní vlaky.

Přísná neutralita Švýcarska. Švýcarská spol
ková rada schválita nařízení o trestném stíhání u
rážek cizích národů, pohlavárů států nebo vlád.
Provinilci budou trestáni vězením až do 5 měsíců
nebo peněžní pokutou až do 5000 frankův. Oba
tresty mohou býti spojeny. Trestní stíhání může
býti zahájeno i tehdy, nepodá-li uražený návrhu.

Nová vláda v Rusku oznámila tisku, že bylo
usneseno provésti změny při větším počtu vyšších
úřednických míst. Na odchodu jest i miniet. předse
da Goremkyn a ministr financí Bark.

Švédský protest. Vzhledemk tomu, že na ně
meckou loď bylo s ruské strany stříteno uvnitř
švédského pásma u Oestergarnu na Ootlandu, byl
dán švédskému vyslanci v Petrohradě rozkaz, aby

-protestoval proti porušení švédského neutrálního
území. ,

Čína proti Japomsku. V Číně vzrůstá prý hnutí
proti Japonsku. V Japonsku pak způsobily znepo
kojení vojenské přípravy Číny.

Zmatky v Mexiku. V zemi zuří občanská válka,
jejíž příčina jest mimo Mexiko. Mexiko totiž má
veliké bohatství zřídel petroleje a o ty v zákulisí

4*/, A VYPLÁCÍ VEŠKERÉ
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Ročník XXI.Ineerty počítají se levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

severoamerické chystají se ke druhému zakročení
prcti Mexiku,

K stolstému výročí narozenin
spisovatele Josefa Ehrembergra.

Na popud našeho Politického družstva tiskové
ho zřídí obecní zastupitelstvo v Korouhvi u Polič
ky pamětní mramorovou desku svému rodáku Jos.
Ehrenbergrovi, jenž se v Korouhvi narodil dne 21.
července 1815. Při tom poznamenáváme, že matri
ka křestní udává den narození Ehrenbergrova 21.
červenec, kdežto životopisy uvádějí mylně den
22. července.

Pamětní desku vkusně vytvořil s plastickým
reliefem sochařský ddborný závod p. J. Škody v
Hradci Králové. Vzhledem k válečné době upuště
no bylo od zevní okázalosti při odhalení desky a
celá slavnost odbude se tiše dne 25. července b. r.
ve farním chrámu Páně, kdež deska bude umístě
na. Slavnostní řeč prosloví jako zástupce Politické
ho družstva tiskového vsdp. Msgre dr. Šulc. Řadí
ce se ke ctitelům českého našeho povídkáře, přiná
šíme několik dat z jeho života a životní činnosti.

Ehrenbergrův otec byl sebevědomým Čechem,
horlivým písmákem, přísným hospodářem. Jednou
byl právě o posvícení odveden do šatlavy za to,
Že se nechtěl smířiti s robotními příkazy. Syn zdě
dil po otci všecky jeho vlastnosti, zvláště pak lá
sku k českému čtení.

Do hlavní školy chodil Ehrenberger v Poličce.

r těžkýzápass němčinou,který mi tam oastpsal r. 1849v Havličkových »Národních Novi
nách«<(Jak jsem se stal z ČechaNěmcem a pak
zase z Němce Čechem). ©

Studia gymnasijní a filosofická konal od roku
1829 v Litomyšli, bohoslovecká v Hradci Králové.
Již zde jeho vlohy znamenitě vynikaly. Ehrenber
ger psal do časopisů již v semináři. V listu tehdejší
literární omladiny (v Tylových >Květech<)vystou
pli r. 1839 povídkou »Hrob Sasíkův<. Na kněze byl
vysvěcen r. 1841, kaplinoval v německé osadě
Květné, pak ve Skuhrově. V Solnici byl kaplanem

———

měšťanem. Po devítileté působnosti v tomto městě
přibyl do Skuhrova jako farář (1853). R. 1860 vrá
til se do Sotnice. Zde jako zkušený aktivní hospo
dář zvolen za předsedu hospodářského spolku

ké lásce pro svou jednoduchou Životosprávu, do
brosrdečnost, pro laskavost k jiným a přísnost k
sobě. Vlastenectví pokládal za ctnost, která se roz
umí u Čecha sama sebou jako povinnost každého
charakteru. Jeho přesvědčení náboženské bylé žu
jové; Ehrenberger nehodlal platiti daň plytkému
duchu liberálnímu, lučavce, která tobiknárodu ško
dila a škodí. Proto slovem i písmem energicky po
tiral názory protikatolické a zvláště materiali
stické.

Od r. 1847—57uveřejnil v Musejniku deset. roz
prav z oboru českýchdějincírkevních(O vypově
zení Jednoty bratrské ze statků Jaroslava.Pern
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„Stejnského,vyt. 1, (0
poměruměšfánstvýkeMpt tohoních (S nika Solnic 1847, (J mená

zích měst v hájení | Šp Mpor.1620,vyt.| r. vyt.
1857)amlttnjkh,zstask, Krně sinese NK

(Vědu fau Ito t Ppnku yaSk E
s náhon ské dovíéky,pověstiaJ, díleeh samostatně. Z

těchtoKe n ění oblhyey Ost králeJana,čili založení kostela: A (1645), která
'vjasteneckým žárem svým r v nějednom
čtenáři jiskru národního uvědomění (jako na př.
dle Vzpomínek jeho u V. Brandla) a Tataři na Mo
ravě (1846).Prvá byla přeložena do lužické srbšti
ny; Tataři vydání r. 1863 podruhé. Absolutistická
léta padesátá beletristickou činnost E. na čas umi
čela.

Vedle vědeckých prací jal seskládati a vydá
- vati svá kázání; mělť dar řeči přímo fascinující a

- proto býval zván i do okolí za kazatele k příleži
tostem slavnostním. Myšlenkové jádro této působ
nosti ukazují >Řeči duchovní na všecky neděle a
svátky«, vydané r. 1852, »Dvacatero řečí a pro
mluv příležitostných« z r. 1854 a »Kázání« vyd. r.
1855. Ke konci let padesátých, kdy nový ruch se
rogproudil v písemnictví našem a zvláště v le
tech šedesátých, do kterých spadá druhý pobyt jeho

- v Sohici, jakož i zvolení za sídelního kanovníka
vyšehradského (1868),vzpružila se opět jeho tvoři
vost povídková. Válka r. 1866 a následující po ní
rozkvět Nberalismu,který se jevil svobodou živno
stenskou, volnou dělitelností pozemků, novými zá
kony školními atd., poskytovaly mu novou látku
k jeho pracím. Proti dělitehnosti selských pozemků
nepsal povídku >Lhota dvořácká Lhotou žebračí«,
ke cti řemesla a proti houfnému posílání dětí na

. Studie směřují >Synkové na lehčím chleběc; po
dobně proti zmáhajícímu se spekulantství obrácen
hrot'v >Špekulantu v koženkách< atd.

. Ze všech časových novinek jeho nejrozsáhlejší
a umělecky nejdokonalejší jest »Čermákova rodi
ma< (1867), která na kontrastujících osudech rodi
ny Čermákovy a Šejnohovy zobrazuje všecky
přednosti a vady venkovského lidu našeho. K prá
ci této přidružila se r. 1872 vnitřní cenou i rozměr
ností povídka historická >Bo) a vítězství pravdy
Boží v Čechách«, označující již nadpisem svůj ob
sah; bývá nazývána českou Fabiolou.

Vedle lidu Ehrenberger obracel hlavrí zřetel k
naší mládeži. Ta v prvních desítiletích našeho vě
ku odkázána byla nejvíce na překlady z němčiny.
Vystihuje dobře dosah takového zjevu, Ehrenber
ger jal se jeden z prvních a skoro současně Ss
Pravdou pracovati o vymanění tohoto pro výcho
vu národa předůležitého odvětví literárního ze
závislosti cizí a skládati povídky původní duchem
a rázem českým, dle potřeb domácích.

Největšímu úspěchu těšila se >Kaplička pod li

pAmie vydaná r. 1862jako 3. číslo nově založenéDědictví Maličkých«, a dost jí podobný >Inva
ida«, vyšlý tamtéž r. 1863. Statisíce mladistvých
„srdcí sledovalo s radostnou a žalnou účastí rozma
nité cesty Selicharovy a Vojtovy. | Ehrenberger
„rád kreslil dítky a rozvoj jejich až po nelítostnou
smrt, které se nikdy nevyhýbal, nýbrž ji popiso
val bez obvyklého hrůzoplodného ostnu. Umělť
se dětem jako dospělým dívati výborně do duše,

-z čehož prýštila také vždy trefná charakteristika
osob. Život pak si neupravoval uměle, nýbrž kreslil
dej vždy realisticky se všemi ctnostmi i nectnostmi
jeho. Historický kolorit povídek ovšem se obme

: zuje zpravidla na nejnutnější barvy. Do téhož Dě
dictví napsal potom ještě »Dar Arnošta z Pardu
bic« a »Bratra Renata«. Všude tryská přirozený
cit, všude E. oceňuje důležitost školy, knihy a

Feuilleton.
Budoucí politika Ruska.

Tento nápis má 30. kapitola (III. svazek) Bis
marckových pamětí, zde již zmíněných. Koho by
stezajímalo srovnávati, jak na toto thema pohlížel
Blomarckjigimě něgd20 lety ajakse řešeníto

(bobothematu -tosvii-nyní přednašima očima!

i : »
ká válka je příliš vážná pro obě strany.

+ Nevěřím tedy, že Ruska, jsouc pohotova, chtě
pby náhle napadaduti Rakousko a jsemtaké toho
mínění, že nahromaděně čety vojenské na ruském

dě nejsou míněny pro vějaký přímý (útok na
" Německo,nýbrž epíše pro obranu v tom případě,

šže by pochod Ruska proti Turecku pohnul západní

- fo k pokusuzabrániti tomu. Pokládá-lise

„Pohlížíme-li na Německo a Rusko osamotněle,
"nesnadno na ou „stranách nalézti nutný aneb

ň ospravedlilující důvád k válce. Německo

sko za dostaječně ozbrojené, |£ čermužse vyža
: přiměřeněsilné loďstvo na Černém moři, ka

pbinet petrohradský bude jednati jako r. 1833; zasultánovi jelo pošstavénív Cařihraděa-v jeho

dobréhovůje,dobř SA bos
Modo gyorná yh koo
sebepoznání,poučenía z eění idu.<Sebrané povídky-historickéi časové, lidu-i

p veř napsané, vydány od r. Í875—76 ve 4 odních a 36 sv. Ehrenberger pokusil se také vc
verších; do četných časopigů duchovních i škol

sj psával o věcech oáových, 1 odborných.Zpelé literární působnosti jeho hovoří k nám muž
fásný, ba houševnatý, který se upřímně těšil ze
vůsho dobrého, co Život poskytoval, snášející zlé
Spevnoumysli a bránícíse proti němupodle sil
svých. Dlosho :trvající nemoc (nespavost a s ní
spojený marasmus) proměnila poslední dobu jeho
života v pomalé umírání, jemuž po otci zděděná
pevná konstituce marně se bránila. Pochován jest
na hřbitově vyšehradském, kdež na hrobní desce
omylem vyryt r. 1881. .

Ehrenbergrovi dostalo se už za života zaslou
"žených poct. Jmenován osobním děkanem, konsi
storním radou, zbraslavským vikářem atd. Jeho
spisy přijímány do císařské knihovny, poctěny ce
nami, překládány do srbštiny a němčiny. Vzácné
vlastnosti lidových povídek našeho oslavence oce
nil dle zásluhy i přední literární kritik doby no
vější Fr. X. Šalda Vykonal pro uvědomění a zu
šlechtění českého du práci obrovskou. Díla Prav
dova, Ehrenbergrova a jiných kněží spisovatelů
vnikala vítězně i do těch vesniček, 'v nichž se
předtím nečtlo nic. Kněžští spisovatelé dovedli u
hoditi na pravou strunu, povzbudil prostý lid k
četbě; nynější nakladatelé (i spisů nekatolických)
mají mnoho co děkovati kněžim-buditelům, že lá
ska k české knize v nejširších vrstvách lidových
tořik zmohutněla. Čestná, nehynoucí paměť budiž
vzácnému a neúnavnému učiteli lidu, jakým byl
kněz Ehrenberger!

Janské náměstí č. 168.

Vkladyna knížký4" "U
ee vkladystřádenkové4) ja jo "00
Nové vklady (uloženév době moratoria) úrokují
se dle dohody avyplácejí se ztěchto vkladůob

nosy bez obmezenímoratoria, 

Táboršti mstitelé.
Bezohlednost vojska táborského nebyla jen

výrazem nahodilého vzplanutí zášti dle njeh
okolností; naopak byla; důsledným plněním od
hlasovaného a veřejně ohlašovaného programu.
Již jsme poukázali,00 znamenala denně zpívaná
husitská píseň, v níž se ozývá heslo: »Bijte, za.
bijte, žádného neživte!« Autor »Husitského vá
lečnictví« Toman praví trefně, že ta bymna jest

vlastně0 eným řádemve verších.
ormě ns, manifestu r. 142$ bylprohlášen vojenský řád Žižkův a jeho spojenců,

v němž čteme: »Míníť -také bratr Žižka a jiní
páni, hejtmané, rytíři, panoše, měšťané, řemesl
níci i robotězi svrchu 'psaní a jmenovaní, i
všecky obce s pomocí Boží a obecní ze všech
nořádův (zlořádů)trestati ibíti, trestáním honiti,
mrékati, bíti i zabíjeti, stínati, věšeti, topiti, pé
liti i všemi pomstami mstíti, "kteréž omety ua

zlé slušejí vodlé zákona Božího, nižádných osobevyjímajíce ze všech stavův, mužského i žen
o pohlaví.« (Goll v Českém Časopisu Histo

(řiokém 1899, 152.)
Táborští radikálové vyvrcholili nejpříkřeji

„myšlenku o trestání a vykořeňovánívšech bludů.
Smrtí se měly potrestati všecky zločiny i všecky

$*

bude-li o záležitosti horlivě pracováno, pravděpo
dobno, že by Porta na ruský protektorát v- této
formě přistoupila. V dřívějších letech mohl sultán
se spoléhati, že řevnivost evropských mocností mu
toto zajištění proti Rusku poskytne.

Připusťme však pří že sultán z vlastního
popudu anebo pod cizím nátlakem návrhy ruské
zamítne; pak novému černomořskému loďstvu.
bude. určeno bez ohledu na důsledky zajistiti na
Bosporu postavení, jež Rusko požaduje za tím ú
čelem, aby se zinocnilo klíče od svého vlastního
domu.

První krok fuské diplomacie po dlouho připra
vovaných operacích by pravděpodobně byl: opa
trně vyšetřiti v Berlíně, zda Rakousko neb Anglie,
kdyby válečně na odpor se postavily ruskému po

číná í, mohly by počítati s podporou Německa.aše vážnost však a bezpečnost tím více chce
odhaliti, ževe všech sporech, jež se nás přímo ne
dotýkají, chcemě se ukázati zdrželivými.

Jestliže Německo jest ve výhodě, že jeho politi
ka jest prosta všech přímých zájmů na východě,

jest na druhé straně nev SS s exponované poštavéní něm « její rozlehlou
frontou, kterou nutno hájiti na všech stranách, kdy
tak lehce protiněmecké koalice povstávají. Právě

vptéto době JestNěmecko (snad Jedinou velmocí v

li sd scela
a"hře= mesi VA svě, jak má šově ha zemi a zaručuje je

"blažen pěnou. jsou ted tomu

te Trestádí se smrtí Koebo jejk vrohnošj jej

muž, který se odvažujeřokenotan slovaBoší
anebo odpírá poslušnost Kristu.

Proto Táboři ohlašovali, že jeoupřímýmimstiteli, žo jejich úkolem jestpobla všecky
tábory. Prohlásili, še jsou zástupyBožími, vy
slanými k vymýtění všech pohoršení z královatví
Kristova a k vyvržení zlých z prostřed sprave
dlivých; jsou anděly k vyvedení
všech věrných z měst jako z hříšné Sodomy
na hory. Proto mají činiti pomstu a bíti ranami
protivníky zákona Kristova a jejich města, vsi
i městečka. V čas pomsty Páně prý jest kašd
zlořečený,kterýž mečísvému zbraňujeod pomaty
a od vylévání krve protivníků zákona Kristova;
ale »má ruce své umýti v jich krvi a posvětiti.«
Všdyť v tomto času pomsty Kristus v své ti
chosti a v alitování není následován k těm
hříšníkům, ale v horlívosti, v prohlivosti, ve
spravedlivé odplatě.«

Kterýkoli pán, zeman; měšťan nebo sedlák
nepřidá se k táborské víře, takový nechť jest
potřen a zabit jako satanáš a drak; zboží jeho
budiš zpustošeno.

Jestliže by chtěli někteří poddaní dávati
úroku protivníkům zákona Kristova, mají

býu kažení a ne statcích svých hubeni! Kdo
v boji za zákon Páně zhyne, v tu ohvíli bude
v království Božím. (Vavřinec z Březové u Em
lera; Bílejovský: Kronika ofrkevní, 48.)

Bami kněží táborští vodili ozbrojený lid
do pole, vybízejíce, saby bylo bojováno, mordo
váno a přinuceno k zákonu Božímu.« Mírný ka
lišník Příbram vytýkal, že by ti »muži krvaví«
neměli kněžími býti. Chelčiský je nazval též
krvavými, »ježto nestojí o zdraví nemocných,

p i jsou zabijení zdravých< (Winter:Životefr

"Bezold píše: »Palaokýsám přiznává, žeŽižka sám neznal pražádných ohledů a lidskosti,

Za jeho vedení přihodily se také nejšerednější

výbuchý ukrutenství; nešťastníky, kteří do kli a kteří pro Boha prosili, že chtějí

milosrdenství v plamenech.« (K dějinám busit
ství, 20—21.)

Ovšem za několik let nastávalo u Táborů
částečné vystřízlivění; bratří byli ochotni ke
kompromisům jak v zájmu své politiky tak po
měrů sociálních. Na sjezdě vKlatovech r. 1424
sami uvážlivější Táboří vymohli humánnější pra-.
vidla pro jednání s jinověrei.

- Táboři sami ovšem od protivníků zakou
šeli také trestů velice krutých, kdekoli se ocitli
v jejich moci; byla tedy odvetaza odvetu. To
však dlužno zdůrazniti, že odpůrcům táborským
nebyla vštěpována do hlavy potřeba nejkrutěj
štho trestání jinověrců jako zákon, jako nevy
hnutelná povinnost.

Táboři během času polevili v nejkrutějších

pracovala bezohledně dále,jsk svědčí: tisíce a
tisíce obětí. Jen táborský odpor proti užívání
ornátů při bohoslužbách vedl na smrt celé řady=——==">"
to naším zájmem zachovávati mír, co zatím bez
výjimky naši sousedé na pevnině chovají přání,
tajná nebi doznaná, která mohou dojíti splnění je
nom válkou: Musímenaši politiku říditi v souhlasu
s těmito fakty, to jest Činiti seč jsme, abychom
válce předešli aneb ji omezili.

Tradicionelhní politika ruská, zakládající se na
společné víře anebo pokrevním přátelství — my
šlenka osvobozeníod panství tureckého4 tím při
pojení Rumunů, Bulharů, Řeků, případně i katolic
kých Srbů, bydlících pod různými jmény v
sko-Uhersku, k Rusku, se neosvědčila.Není he
možno, že v daleké budoucnosti tito kmenové. Bu
dou nuceně přivtěleni k vládě ruské; avšak řeškký

Politika osvobození Řeků přestala od Navářina
(1827 vítězství naď Tureckem) býti specialitouFu
skou právě v očích samých Rusů. Trvalo to dle
bo, než ruský kabinet utvořil si závěr z této:
tické události. Ruská >rudis indigestague

(nevzdělaný, nespořádaný oros) jest přílištaby mohla lehce uvedena býtiv pohyb
'postřehem politického instinify.Zkušenost, j
nli s Řeky, opakovala se 6 Rumuny,Srby a u.
hary. Všichai tito kmenové s radostí přijali rusíšou
pomoc k osvobození od Turecka; avšak sotvšťže



kněží katolickýchiutrakvistických: —:A běda
těm, kteří se zpěťovali táborským vojůtn z
mozolné své práce udíleti nesnesitelné daně:

Téborští metitelé stávali se poněkud soá
Aelivějšími tenkrát, když u nich začínaly bujeli
hříchy podobné jakou protivníků a kdy jim
bohatá kořist byla vítapější než reformace.

[© Pensionát Voršílek
vČeské Skalici.

Crojiřlání somkromá diočí Skola měšínuské německé. 8 ni

eno praktické vzdělání chovanek v k
Řospodgňských a obchodních, jakož i opalování cizím

řečem, psaní na strojí, hndbě, malbě,ročním pracem std.

á poloha, velká zahrada, vsdušné místnosti,
vydatná strava

00. 00
(© Další správy podá ochotně představené.

Daň památce Husově.
-Z Husových oslav vyšlo zmohutněníprotikato
lických stran, ale Hus sám odbýván jako Lazar
sbírající drobty. Kde se předstíralo tak vroucí za
nícení pro osobu Husovu, tam se také měla konati
pro důkladné seznání jeho života práce, která by
byla: úměrná husovskému nadšení.

Zatím však horlivci spokojovali se tuctovými
frázemi a — spisy autorů zahraničních. Raději hor
livě překládati, než prokázati Husovi pozornost

- zkoumáním původních pramenů, jichž přece právě
v Čechách jest tolik!

Nesmrtelnou blamáž stržili novohusitští horliv
ci několikerým vydáním překladu podvodného spi

, sku >Pogiova<. Novověký autor v něm se předsta
vuje záludně jako svědek odsouzení a upáleníHu
sova. Přes půl století ten ubohý, neobratně sesta
vený pamflet byl velice hledaným podpalem pro
novohusitské nadšení.

Solidní dílo francouzského Denise »Huss et la
guerre des Hussites« (r. 1878)sice u nás chváleno,
ale nepřeloženo. Zato však >Fin de V'indépendance
boheme< téhož autora (1890)vydáno v českém pře
kladu již dvakrát; z obšírného, velice důmyslného
toho spisu mohl se Čechové dobře poučiti, jaká
spousta vděčné látky k osvětlení české minulosti
málokdy svůj spánek poruší návštěvou některého
českého badatele.

Pokud nevydal svůj velký spis o Husovi Flaiš
hans, prohlašovali novohusité dílo Němce Ootth.
Lechlera >Joh. Hus« (1890) za nejlepší životopis
Husův. Český překlad, jejž pořídit B. Mareš, vy
šel již podruhé. A na malou chválu české vědy
historické i tohoto roku odporučuje se v »hlasech
ze Slona< několikrát v části insertní (i v slavnost

| ním čísle ze dne 2. července) takto: >Tento spis
jest posud nejlepším životopisem Mistra Jana Hu
sa, a vydal jsem jej ke mnoha přáním ve druhém

vydání.«
Flajšhans měl aspoň dobrou vůli pověděti svým

spisem něco nového, zdůvodniti husovské chvalo
řečí. Jeho spis vyniká vysoce nad Lechlerův. Ale
—.objevil nových světel málo, takže citelné meze
ry hledět vypiniti některými dohady a častou slov
ní gyrmastikou. Pro důkladné poznání Husova vý
znamu totiž jest potřebí předlouhého, úmorného
přebírání v theologických traktátech jak mistra
Husa, tak jeho současníků a některých před
chůdců. Takové badání nevede k slávě >»snadnoa
rychle«, nezjednává lehce učenci popularitu. 

S plnou energií dal se do takové práce katolic
ký kněz dr. Sedlák. Opravií některá Flajšhansova
dobrozdání. Ovšem Flajšhans sám již dříve všímai

o, 2,
Petrohradě jsou si vědomi, že právě >jediný přítel«
carův, kníže černohorský, je ochoten vytrvale vy
věšovati ruskou vlajku jen tak dlouho, pokud oče
kává náhradu ve zlatě a v moci, která v uvážení
svého vzdáleného a osamoceného postavení ráda
by pochopitelně poněkud se rozšířila; avšak ne
může býti neznámo v Petrohradě, že černohorský
vladyka byl ochoten a snad je stále ochoten pro
niknouti ku předu jako náčelník pro Velkoturecko
v čele balkánských národů, jen kdyby tato idea
došla u Porty přijetí a dostatečné podpory, schop
né učiniti ji prospěšnou i Černé Hoře.

Tak vyhlíží kalkulace, jestliže petrohradský.
kabinet činí svou první otázkou | uzavříti
moře a překonati sultána přízní, penězi nebo nási
im. Jestliže Porta zamítné přátelské sblížení s Ru
"ském a vytasí meč proti hrozícímu násilí, pak by
Rusko asi bylo napadeno s jiné strany a dle mého
mínění Jest proto spousta vojska na západní frontě

předejíti tomuto případu. Jestliže podaří se
jim núzavřítiBospor po dobrém, pak mocnosti, jež
budou se tím cítiti dotčeny, umlknou sice na Čas,
avšak každá znichbude číhatina popudjiné. Naše
zájmy snadněji smiřují se s tím, že ruská moc tíh
nena jih, než kdyby tíhly Jiné mocnosti; možno i.

jesttoproněvýhodou.Můžemečekatidéle
na rozvinutí tohoto uzlu, apleteného Ru-,

A, V. Chodovický.
-0— —m—

—
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si některých původních -pramenů pozorně, ale ny
ní přední zřídla historie husovské studuje s pilností
Avojnásobnou. Jeho příkladu následují ihistorikové
jiní. Liberálové cítí nyní nád svými pracemi bedi
vou korntrohi osvíceného kněze a- proto jsou ve
svých úsudcích daleko opatrnější než dříve. Ale to
jest významné, že největší chvalořečníci Husovi
kteří z huslád měli mnoho užitku, ani se nepokusili
Husa navzájem odměniti nějakým cenným historic
kým výzkume:n.

S velikým zájmem u nás uvítána svědomitá
práce Němce Bezokla >Zur Ceschichte Hussiten
"tums« (z r. 1874).Český překlad vyšet již dvakrát

r. 1914). Reálné vývody tohoto vážného historika
byly notnou sprchou zvláště na ty „novohusíty,
kteří v záchvatu mělkého romantismu velebili de
mokratismus táborský. Bezoldovy řáďky vybízely
výmluvně k podrobnějšímu prostudování důleži
tých domácích pramenů. Ale — dlouho všecko ne
cháno ladem, -protože romantikové strkali hlavu
před drsnou děřepisnou pravdou do písku.

Když pak přece Winter chopil se práce analo
gické a v letech 1895—96 podal české veřejnosti
dva díly »Života církevního«, jak prudce na něho
zaútočila kritika novohusitská! Winter chtěj ne
chtěj musil promlouvati o ujařmení a demoralisací
husitského duchovenstva, o stavovské tyranii ©
nedbalé výchově husitského dorostu atd, o zmat
cích a zlořádech, jaké způsobily v Čechách sekty
jiné..Psal o těch zjevech velice šetrně, s mnohými
(často nezdařenými) omluvami. Co uváděl v >Ži
votě« v neprospěch katolické církve, zasluhovalo
důkladné kritiky. Nyní — po nových výzkumech
— nesprávnosti ty bijí ještě více do očí.

Ale novohusitští nadšenci (a to právě ti, kteří
často tvrdili, že touží po reálné pravdě) strhali
autora zle, jakoby husitům a jiným sektářům ne
spravedlivě ubližoval.

Ovšem, kdo prohlédnouti nechce, zůstane slep
cem do smrti. Kdož z liberálů se poněkud historií
obírali, dobře věděli, jak důležité dokumenty o
stínech husitismu čekají na soustavné zpracování!

Jen namátkou připomínáme, že velice cenná ak
ta konsistoře husitské (cd r. 1525do 1562)zásluhou
kněze dra Borového vyšla již r. 1568.Co tu důvod
ných žalob z úst husitů samých! Úřední protokoly,
dopisy atd. konsistoře husitské nikdo nemůže po
dezřívati z falšování historie na škodu husitství.
A přece v těchto aktech jako v kaleidoskopu se
jeví tak markantně rozháranost husitské církve,
že není potřebí mnoho dalších důvodů, jak taktika
husitské reformace byla chybná v samých zákla
dech. Týž spisovatel vydal jižr.. 1873 historicko
kritický | životopis arcibiskupa Antonína Prusa z
Mohelnice, kde snešeno tolik látky k seznání de
moralisace staroutrakvistův i novoutrakvistů. Po
kračováním toho pochmurného obrazu bylo histo
ricko-kritické vypsání náboženských poměrů od
r..1581—1590(Martin Medek, arcibiskup pražský).
Tato kniha vyšla r. 1877. I liberáhří kritika vzdala

st-něstřánsému histosickému| líčeníučeného
ze. . NON
Nelze se ubrániti obdivu, s jakou pílí, s jakou u

denou výzbrojí již r. 1861kněz M. Procházka vy
>Dvoustoletý zápas náboženský v Čechách a
Moravě«. Veliké toto dflo, k němuž připojen

»Život | Sarkandrak, , otevříti očš již

dřívé | fydávati sté PráceBorový:Ale
roman znělyÚte čilestaré noty. :

5 Winter celkem přestál útoky dosti šťastně a
vydával další svazky — mnohem objemnější: »Dě
j vysokých škol pražských od secessí cizích ná
rodů« (r. 1897, str. 230), >O životě na vysokých
školách pražských knihy dvojec (r. 1899,str. 614),
sŽivot a učení na partikulárních školách českých
v XV. a XVI století (r. 1901, str. 821), >Dějiny ře
mesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století«
(r. 1906, str. 976). Konečně po smrti tohoto pilného
Nistorika vydán jeho poslední objemný spis >Čer

pl průmysl a obchod v XVI. věku« (r. 1913,str.1).
Ve všech těchto spisech paprskuje nadměrný

byrokratismus českých sektářů, jejich zaostalost;
všude poznáš, jaké zhouby vlekl za sebou husit
ský převrat. Mravenčí práce Wintrova zasloužila
si největšího uznání.. Ale byla odbývána buď
mičením anebo stručnými (někdy i jízlivýmí) po
známkami husitsko-romantických brýlí.

Winter zkrátka, užívaje řádných pramenů, ani
nemohl psáti nějaké hymny na dobu rapidního ú
padku našeho národa, třebaže všude hledí aspoň
poněkud nejčernější stíny emluviti. Jak jeho věda
působila, patrno z toho, že lyrické chvalozpěvy
Jetí českým ovzduším dále. Zase tedy důkazy, že
novohusité naprosto se nechtějí z dějin přiučovati.
A jest přece zvláště v dobách těžkých tolik potře

i

provádět důkladný sebezpyti
Byl-li Hus opravdu velikým geniem, byl-li dle

novohusitů největším Čechem, proč tedy prohati
tak bázlivě před dokumenty o Husovi a povaze
celého husitského hnutí? Slavnostní heroldové
majiaapřednímmístěpovinnostsplatitiČestnou
daň jak Husovitak husitům; nemají se dáti zahan
bithistorikyzahraničními.Ajestližecítí,žejejich
hymnyjsou neupřímné,ať se jen řídí Husovým

Ak tu právě dlužno poukázati na dva zjevy
velice křiklavé. Německý učenec Loserth již před
třiceti lety zjistil, jak Hus čle z Viklela opisoval..
Toho si měti rozhodně povšimnouti novohusité,
měli pátrati, zda Loserth mluví pravdu. Ale obháj
ci >husitské pravdy< dílem hleděti přikrýti ty ob
jevy rouškou mlčení, dílem nejapně hleděli Husa
omluviti. Nyní dr. Sedlák podrobným studiem do
kázal, co se všecko chtělo uměle zastírati rouškou
»obrany husitské pravdy«. Hus nenalezl smělého
zastance, ale také se nepřihlásil žádný jeho stou
penec, který by se řídil Husovým heslem, že pří
telem jest Páleč, ale větší přítelkyní jest pravda.

A "ještě poučnější zjev! Česká Akademie vy
psalá na nejlepší životopis Husův cenu 2400 K.
Ale ke konkursu z moderních husitů se nepřihlásil
v ustanovené lhůtě nikdo. Proto lhůta k zaslání
rukopisů prodloužena do konce r. 1915. A přece
v Praze tolik vědy! Právě nadšení novohusité ny
ní cítí, jak by spis vpravdě vědecký setřet mnoho
pozlátka z husovských legend. Proto před takovou
prací prchají.

Zato však tím větší chuť do budování Huso
vých soch, do husitských přednášek! Všecko to,
co směřuje k rozpolcení národního tělesa a co má
za účel vytrestati katolíky, podporuje se co nej
horitvěji. Vždyť romantikům nejde o Husa, ale o
výlevy odporu proti konservatismu. Proto sku
tečný Hus odchází i tento rok z novohusitského
jeviště jako žebrák. Byl nucen moderním stranám
českým sloužiti do úpadu, aby pak odešel jako
muž odstrčený.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. e. k. odborné školy
a ©.k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušok v Chrudimi. |

K otázce životopisu
a podoby mistra Husa.

Jest charakteristické, že osobní přátelé Husovi
se nepostarali o jasný (třebas jen stručný) životo
pi Husův. Za husitské války a ještě delší čas po ní
konstatuje se velice skrovná činnost literární V
Čechách; vydávány většinou polemické traktáty
theologické. Ale záznamů historických tak málo!
Omlouvá se to lacinou frází: >Tenkrát se dějiny
nepsaly, nýbrž konaly; na historické spisování ne
bylo dosti příznivých podmínek — ani Času.«

To však není pravdou. Bylo tehdy literně vzdě
laných lidí dost, kteří měli pochopiti velikou důle
žitost aspoň kronikářských záznamů o událostech
velice důležitých jak pro národ tak pro celou Ev
ropu. Již sám Karel IV. poučoval národ o důležito
sti domácího dějepisu; pracoval v tom oboru sám,
vybíral inteligenty k historické práci a bohatě je
podporoval.

K častým náboženským hádkám | husitských
sekt scházelo se mnoho inteligentů; veliká řada.
theologů spisovala obranné náboženské traktáty.
Zajisté tedy mohli také jednotlivci zaznamenávati
četněji cesty husitského hnutí. Zvláště však husit
ští inteligenti měli věnovati pozornost Husovi; jest
liže ho prohlašovali za vynikajícího českého svět
ce, pak měli své stanovisko k osobě Husově- po
drobně zdůvodniti. Vždyť se tu také jednalo o
otázku cti čelého hnutí. Zvláště pak vývoj Husovy
akce theologické měl býti jasně vyložen.

To se však nestalo ani za války ani po ní. Není
to jen pouhá náhoda. Pražští mistři (i osobní Hu
sovi přátelé) věděli, že hlásají lidu českému něco.
jiného než bludy Husovy. Táborští theologové pak
vzdálli se. svým radikalismem od Husa tolik, že
by bylo vedlo seznání Husovy theologie v samém
Táboře k velikým sporům. V učených hádkách
obratnější husitští řečnícivyhýbali se velice opatr
ně debatě o věroučných větách Husa samého. Kdy

Hus v Kostnici odsoudil články Viklefovy, kterým
byl dříve v Čechách přízniv, bylo velice choulosti
vo mluvit o theologii Husově, K zmatkům stáva
jícímby bylypřistoupily nové; ti radikálové, Kteří
páchali v Praze bezohledné násilí na samých mist
rech, osobních přátelích Husových, byli by snadno
z příčin věroučných pohaněli i Husa samého.

Když byl r.. 1422 popraven od kališníků radi
kální násilník Jan Želivský, jeho stoupenci sochy
stali konšelům krvavou odvetu. Ale jejich fanati
smus zastihl drsně i pražské mistry a jiné kněze,
kteří bludům usmrcemého demagoga odporovali.
Tomek píše o řádění radikálů: »Obořiliť se na
všecky kolleje a na domy kněžské, | zloupili je; při
čemž také knihy jednotlivých mistrů 1 některé £
lonihovny obecné v kolleji Karlově zkazili a ztr
hali, ovšem na obsah jejich nedbajíce. Jednomu z
mistrů byl při tom nlezi jiným vzat traktát Husův
o přijímání pod obojí způsobou, vlastní rukou jeho
psaný ve věšení kostnickém, a přišel nepochybně
tudy.k zmařéní.Mistři,kteří se v čas nezachránili
útěkem z jsou zjímániía vsazonina radni.
ei:. < (MějepisPrahyIV, 240.)



rů bezplánovitý a že by bývaly jejich knihy niče
ny jen k vůli poškození cizího majeťku. Knihy a
traktáty. mistrů pražských byly Táborům a sek

výmluvno, že se právě ztratil traktát Husův o ka
Hchu. Hus v něm totiž učil o přijímání Eucharistie



učili že Kristus ve svátosti není přítomen osobně.
Někteří tvrdili, že chléb zůstává chlebem, víno
vínem; Kristus že není ve svátosti ani osobně ani
podstatně, nýbrž jen posvátně„skrze svou milost.

v dobrém člověku jest lépe přítomen než ve
svátosti. Kněz Jan Němec rozeslal po vší zemi
traktáty, že svátost oltářní jest jen znamení. Win
ter praví: >Ale všickni z té víry, že Kristus ve
svátosti není přítomen osobně, odvodili důsledek,
že nesluší se svátosti konati poklcnu, pozdvíhovati
ji. Když kdo klekal, Čapek kněz a jiní bránili vola
jíce: Však je Bůh na nebi; i buchtěnice dávali a
pěstmi od klekání odváděli... A když protivné
kněze viděli pezdvihovati a tělo Páně v monstran
cích vystavovati, mnozí Táboři tvář zasmušovali,

zcela zbytečnému a drsnému, že po hostiích šlapali
a monstrance ámali« (Život církevní, 11.) Podob
ně věřily a učily jiné radikální sekty, které se ča
sto spojovaly s Tábory proti Pražanům Kališným
na odboj i výboj. Husův traktát pro fanatiky no
voměstské měl značný význám, ovšem po stránce
negativní. Sotva bylo pouhou náhodou a výsledni
cí zmatku, že právě toto pojednání se ztratilo.

Někteří husité byli velice zvědaví, hartusili na

votářských zásad blíže vysvětli. Sám Jakoubek
střetl se s Tábory v polemice velice tuhé. A hodně
dlouho po válce husité projevovali údiv a rozmr
zení nad tím, že Hus sám pod óbojí způsobou V
Čechách nepodával. Rokycana sám ve své Postile
praví, že někteří říkají: >Kýž jest. pak mistr Jan
Hus dával'« (totiž pod obojí). Snažil se uklidniti vě
řící slovy: »Zajisté byť se byl vrátil, žeť by, byl
dával. Neb to vím zajisté, že byl řekl mistřu.Ja

toho!< (Musejník 1879, 65.).
Sami kališníci hrozili se počínání upřímného mist

ra Příbrama, že v hádkách svých s Tábory se od
volává na spisy Husovy. Příbram hlavního theolo
ga Táborů mistra Petra Paynea (rodem Angličana,
který se do smrti v naší zemi česky obstojně ne
naučil) udolával Viklefem a Husem. Spor těchto
dvou mistrů vzbudil mezi husity veliký rozruch.

těchto mistrů v Praze. Ale tu někteří interesenti
velice se horšili, že Příbram odsuzováním spisů
Viklefových tupí mistra Jana Husa a jiné muže
ctihodné, kteří prý knihy -tyto skoro ve všem
schvalovali. Příbram však se snažil dokazo
vati, že Hus notoriokých bludů Viklefových ne
držel. Tomek o tom tuhém sporu praví: »>Tímto
odvoláváním se na Husa s jedné i s druhé strany
ztrpčila se rozepře mezi Příbramem a Englišem
(Payenem) jen tím více a způsobila veliké znepo
kojení myslí v lidu, protože nebylo snadno hned
rozsouditi, kdo činil svým dovoláváním se Husovi
křivdu, uvozováním však pravověrnosti Husovy
v pochybnost ohrožovaly se základy celého ná
boženského snažení strany pod obojí. Duchoven
stvo i lid pražský rozstupovali se tudy vždy více
na dvě strany sobě protivné,
ouzkostlivěji se protivila všemu novému, čím ne
bezpečnější se jí zdálo býti počínání strany dru
hé.« Příbram s jinými druhy byl roku následujícího
uvězněn od novoměstských | radikálů a pak od
nich vypověděn « Prahy.

Roku 1429 došlo ke smíru mezi Příbramem a
Payre:n. Mezi podmlínkami míru diktováno, že se
zakazuje kaceřovati nebo tupiti jakýmkoli způso
bem kterékoli dílo, spis anebo tvrzení Jana Husa
a Jakoubka ze Stříbra, leč by se dalo dokázati, že
Jest ve zřejmém odporu s biblí; nařizovalo se, aby

Zkrátka vydání životopisu Husova, správné
vypsání jeho působení a učení byla věc choulosti
vá šiž vzhledem k husitským sektám samým. A pak
— proti husitům stály na stráži významné písemné
polemiky těch konservativních mistrů, kteří byli
od husitů z Čech vypuzení, Tu by tedy byla jistá

omluva. o
Zato však těžko odpustiti, že kališníci si nepc

Hidiliobstojného obrazu Husovy podoby. Sami úctu
k obrazům posvátným podrželi, v jejich chrámech
bylo soch a obrazů dost. Česká škola malířská

době veřejného působení Husova maloválo se i
světských obrazů tak veliké množství, až to sám
mistr kárat. Ale docházelo i k malování druhu da
teko horšího, vystavovány karikatury a alegorické
obrázky na potupukatoliků. *

tvarného nezbyl žádný malíř; žádný Huminátor,

|

|

špinavého vtipu Voltalrova a černých skvrn, jež
docela i Shakespearejí přibásnil... Snad bylo
to britické márodní záští nebo středověká pověra,
ež jeho ducha zatenmila, že tuto hrdinnou dívku .
vylíčil jako čarodějnici, jež s temnými mocnostmi
pekelnými jest ve spojení. — Hluboká nevole

tolik tvrdí, že Hus vousů nenosil. Brožík dokončil ©zmceňuje se mne vždycky, kdykoli kráčím přes
svůj veliký obraz r. 1883, kdy ještě nebylo v če- malé náměstí v Rouenu, kde byla Panna upálena.

Vedle skály svatohelenské je to -zmíněné ono ná
městí v Rouenu, jež podává nejodpornější důkaz o
»velkomyslnosti« Angličanů.« Ch..

Na druhé straně Hstu. Z kruhu přátel >ilusova.
fondu« rozesláno a v českých listech otištěno pro
volání, z něhož vyjímáme: >Odosmnácti let působí.
v Praze Husův fond, veliký spolek pro podporu.

směru. pokusil jiš v prvých dobách husitského
hnutí. Ale tu nastává otážkk, proč přece jenoim po
doba Hušova upadala u kališníků v-zapomeautí,
proč portréty Husovy nebyly rozmnoženy. - :

A tak pravá podoba Husova jest dosud před

jeho Husovi jsou pozdními vymyšleninami. Ale Již
v XL svazku >Ottova slovníku naučného«, který :
vyšel r. 1897, jest poznamenáno: >Nejstarší vy- |.
obrazení Husova jsou asi Ilustrace v Richentha- |
lově kronice. Povšimnutí zasluhuje, že Hus jest tu
vyobrazen jako bezvousý muž po způsobu kněží |
církve římské; rovněž bezvousé jsou všechny další | chudých studujících vysokých škol pražských.
tištěné jeho podobizny (dřevorytiny) ještě v XVI. : Vznikl jako životní. potřeba naší vysokoškolské
století, jako na př. v české Postile Husově (Nortm- ; mládeže. Jméno nového spolku — nezapomínejme,
berk, 1563).Od doby této počínají se však vysky- ' že před dvaceti lety, kdy Husův kult v národě ne
tovati obrazy Husa jako muže vousy zarostlého.c i byl tak všeobecný a uznávaný, bylo toto jméno

Ale o tom byla česká veřejnost málo poučo-; vyznáním dosti odvážným — znamenalo, že duch.
vána. Obrazy další se tvořily dle tradice Broží- činnosti nového spolku ponese se směrem, který

nejslavnější rektor pražské university zastával
způsobemvážným až k smrti: směrem úctyašetrhlasy dra Z. Wintra, Mádla a Štecha. Ti prohlá- |
nosti k osobnímu přesvědčení jedince, v našem přísili, že pravdě jest bližší prvotní typ, zcbrazující |

Husa jako muže prostředních let, postavy složité, , padě pcdporovaného. Na tomto jedině mravním a.
prostřední, plného, bezvousého obličeje. Tak zo- ; charakterním základě rozvíjel Husův fond svojí.
brazovali Husa čeští ilustrátoři kancionálu horské- ' podpůrnou akci s úspěchem, o němž nejvýmluvněji
ho, smíškovského, kancionálu litoměřického, jenž "svědčí několik cifer, které uvedeme: Za 18 let své
jest jedním z nejkrásnějších děl českého miniatur- , ho působení rozdal Husův fond na podporách cel
ního malířství. Tak znali Husa malíři oltářních ob- ! kem 547.129 K 97 h, t. j. půl milionu a půl statisíce.
razů XVL století, z jichž ruky dochována predela | korun. Kromě toho poskytl obrovskou řadu půjček.
chrudimská a oltářová křídla — roudnické a stra- | na zkušební taxy, od nichž není osvobození. Kaž
hovské. Toho vzhledu je Hus i na sošce táborského | doročně pcdporuje 600—700nemajetných vysoko
znaku z:r. 1516. . m. Skolských posluchačů i posluchaček všech odboru.

Nyní přichází poučit náš nárcd i »Neue Freie | studijních celkovým obnosem, kolísajícím mezi 30
Presse«. Prof. dr. Strunz tam dí, že jen málo se ví, | až 40.000 K. Z nejopravdcvějších a nejhlubších,

nejúčinnějších a nejplodnějších oslav Husova jmé
na a dědictví je podpora Husova fondu. Cožkoliv
učiníte pro Husův fond, pro malou zálohu a naději.
národníhoživotai zápasu jste učinili.Je-li krásnější
způsob národní piety velikému duchy, než snaha u
schcpniti nová pokolení plně -k úloze strážců. a.

obrazy i ornamentální výzdoba kancionálu na- nositelů jeho tradice a odkazu?<. ,
svědčují, že tvůrcem jejich byl veliký mistr v tom- ; © A nyní obratme list! Již před tímto provolá
to oboru. Obrazy ty vznikly asi záhy po r. 1415 i ním uveřejnil >Čas« (2. červya) významný stesk.
a představují Husa bezvousého s plnými tvářemi, | Referoval o Husově koncertu, který se pořádal 3.
má silně výrazný nos a energickou bradu. Na ob- | května v pražském Rudoliinu. © Před koncertem
ličeji Husově na obrázcích litoměřického kanci- | univ. prof. dr. Zd. Nejedlý. (známý chvalořečník:
onálu jeví se vnitřní klid, Malíř kancionálu nama- | doby husitské) přednesl úvodní výklad o husitské.

loval na jednom obraze kol hlavy Husovy zlatou | písni, promluvil o umělecké ceně zpěvů husitských.
zář světce, která byla později skoro úplně vy-,, Pak zpěvácký spolek »Hlahol< přednesl | mistrně.
škrabána. „a ME 0 "41 husitské skladby. jednoduché i sborové, které prý

Mistr Šaloun v Praze provedl dílo nádherné —| působily dojmem úchvatným. Ale kde byli přečetní
ale ta podoba Husovajest- pouze vzletnou fantasií, | pražští „novohusité? >Čas« pokračuje s povzde-.
neodpovídáskutečnosti.Vidíte tu velikoubáseň, chem:>Žel,'oduševnělévýkonyhlaholskéhočlen
která v historii opory nemá. Vždyť jiní básnili o| stva, které se s nadšením hodným vděčného uzná
Husovi ještě více. ní dalo v službu dobré a krásné myštenky, byly by

si zasloužily hojnějšího posluchačstva. Koncert byl
pořádán Ústředním spolkem českých profesorů pro.
studentstvo a rudolfinský sál div že nezel prázd
notou. Tam, kde byste čekali mladé vnímavé hla
vy se zraky zanícenými pro krásu, byly prořídlé
řady návštěvníků ještě téměř většinou dospělých,
mezi nimi byli zem. škol. insp. Bílý, spisovatel Ho
leček a j. Kde zůstala většina pražského student
stva? Pražské a předměstské školy střední mají
tuším nejméně 10.000studentů a studentek,a ti
že by nedovedli naplniti rudoHinskou dvoranu?
Vychovatelé pražského studentstva, kteří nevyužíh
vzácné příležitosti, jež se jim naskytovala k umě
lecké a citové výchově jejich chovanců, kteří s
nimi nepřiški na koncert tak poučný a tak mravně
nábožensky povznášející, dopustili se na chovan
cích svých hříchu neodpustitelného.«

Valné shromáždění »České Akademie císaře Fram
tiška Josela pro- vědy, slovesnost a umění v Praže«,
konané ve čtvrtek 24. černa, učinilo toto usnesení: »>K
pětistyleté paměti smrti Mistra Jana Husi. tvůrce novo
dobého spisovného jazyka českého, počne »Česká Aka
demie« svým podnětem a ve spolku s jinými vědeckými
a Hterárními společnostmi českými činnost k tomu če

"| líc, aby ve vědecké, krásné i veškeré jiné literatuře če
ské i v časopisech a všelikých jiných tiskových proje
vech slovesných vůbec dbalo se bedlivě a plně ryzosti
a krásy jazyka mateřského, a tím aby se stala náprava..
možná-l! úplná přítrž. v feho nynějším nešvaření, úžasně
se vzmáhajícím. Podáním návrhu k té činnosti pověřuje
»Česká Akademie“ svou III. třídu.< Usnesení stalo se
jednomyslně a počne se prováděti. jakmile po prázdaí
nách členové III. třídy »Akademie« do Prahy se vrátí.
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že pravé podobizny Husovy jsou v kancionálu u-,
trakvistů, chovaném v městské radniciv Litoměři-i
cích. Kancionál pochází prý jistě 'z prvních let ;
patnáctého století. Hus je v tomto kancionálu tři- |
kráte zobrazen, pod jedním jehoobrazem jest ná- ;
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K oledování postupu válělolch
armád na bojiští

Plastické mapy
Suezský průplav: » 80
Země sudetské |. > 80

" Bosporus a Dardanely » 30
Bojiště jihovýchodní » 30

» severovýchodní » 80
ní » 0

Dále nabízíme: —
Mapu Rak.-italského bojiště za K 105

» | Mše Ruské se Sibiří » o 106
» | Rak-něm.ruskéhobojiště» > 106
» | Dardanel a Bosporu .» 3—40

CL objednávky ochotně obratem vyřídí

Družstevní (| — Velice prospěšné usnesení! Nechť z oslav Husových

kuibku pecí klada plyneaspoňtentopositivníprospěch,jestližena jé po. ví a na telotví sitivní hodnotymarněčekáme.Doufáme,že aspoň v če
„ v Hradci Králové, - ském pravopisekonečnědospějenárod svornosti Ale:

17 Mdalbertinam. zároveň jest si přáti. aby naše školní «nládež sama je
vila více šetrnosti a lásky k řeči mateřské. K tomu jest

zapotřebí velice pečlivé ostražitosti vychovatelů, po
vabuzujících slov, výkladů o kráse, tví a pružno
sti českého jazyka. Úkol takový ner snadný, ale při
dobré vůli taková ušlechtilá snaha se dopracuje. utěše
ných výsledků.

Zústavu hraběte Pětinga vOlomoaci. Škotní rok
chýlí se ke konci. Stejně zenýliu se ti, kteří prorokovalt

brzký konec války, jako 4,kteří předpovídali, že v Olo
mouci nebade možno školní rok normálně| zakončiti

jednak. pro vojenské zatížení, jednak pro nakažlivé ne

Kulturní jiskry.
Oreanská. H. Heine, německý básník, ač

původu židovského, ujímá se její cti naprotiSha
kespearovi, k němuž sice chová obdiv, jemuž ne
může však odpustit, že znesvětil památku Panny
Orleangké, kterou Schiller tak velebí. >Sláva.tobě«
— píše Heine — »veliký německý básníku, jenž



Nové

část ITV jest jiš

Současně nabízíme nové.

vázaný vo formátů 88-195 mm.,
na ladickém papíru mevdvený26,
K 8500.

Breviar. Bomanum
w 98*, ve 4 titul. obrasy a Ul. od
F, M. Schmalsla, vásuný ve form.
120-180 mm, na indic. «stroj.

Abi tištěný, brož. ne ind.pop. sek 920,mastroj. papířese K 33-60.

tadatelů vyříd

Miniatur.| — Brevíř v 180 . Brevíř v )2*
brevít Ind. pap.jnastzey, ind. pap./nastroj. pap.

Vagbe čis. K K K k. K
1. v černékůši s červenouořízkou. . - « «2.00 4760 4620 6180 5880
©. v černé kůži 60 zlatou OMEkou <- < + + « +'* 4284 5180 obe 670 64409, v pravé chagr. kůži s čorv. ořízkou . « - « - 424 5180 68:32| 6552
A. v pravé chagr kůži se slatou ořiskou . - -- - „| 4648 56-— 56 — 7893 7112
5. v pravé ohagr. kůši s okrajem a ozdob. slac.-deskou

a zlatou ořískou načerv. podkladě i dóskou: „| 484 58-10 5810 7960 78406. ravé juchtovce se zlaceným hřbetem1 deskouna

"P derv. podkladěnezlatu mý čer k va; 5208 63-72 6378| 9380| 99307. v pravém jemném naffianu (černý, venohnědý; JE
P mavozelený| jinak jsko č. 6... . . - * | 58— 6608| 6808| 10080| '00%0

Pouzdro s pravé chagr. kůže, s příklopem, pro jedem dil 420 560 660 7— 7—

kud nám to bude možné, zajisté ochotně dle přání

moci. 1 odborné kruhy lékařské překvapilo neobyčejně

mnohem příznivější než v dřívějších letech a stejně bo
hudík vedlo se ústavu našemu. Neměli jsme ani jediného

„případu infekčních nemocí a nad ústavní nemocnicí vlál
-po celé měsíce bílý prapor. Neměli jsme dlouho tak
výborného zdravotního stavu jako letos. Novinářské |

-soukromé zprávy odstrašily v uplynulém roce četné ro
diče od obeslání ústavních škol a pensionátu, což mělo

-vzápětí ztrátu jednoho roku. Žádáme proto rodiče, aby

ústavu, které ochotně podá věcnou a správnou informa
"ci o pravém stavu věci. Doufáme a očekáváme, že příští
školní rok projde stejně šťastně jako rok letošní. neboť

"k horšímu se poměry v Olomouci dojista nezmění. Žá
„dejte o prospekty ústavních škol a. pemsfonátu, které
vám ředitelství ochotně zašle.

za válečného ruchu.
Nové veliké triumty v bojích proti mnoho

mluvné, hrdé Italii znovu dokumentují ccelovou sí
-hu naší říše. Italským zednářům statečné ruce vo
-jínů rakouských daly tak pádnou odpověď, že v
Římě tuctové, uměle vyvolané nadšení mění se v
mrazivé ticho. Nejedná se tu o pouhé odražení ve
likých nepřátelských mas, jedná se tu o Široce za
ložené bitvy. v nichž si lámou vaz celé italské

- pluky. Veliké potrestání italské perlidie sledují s
„Masitým uspokojením všichni nestranní posuzova

„ských hesel sfoukly do vody rázem dobře mířené
rakouské granáty, '

Zuamenitý výsledek druhé státní půjčky. V rakou
„ské části říše upsáno'2630 milionů korun. v uherské 1120
milionů. Tyto cifry v dějinách našeho státního finanč

„mictví budou vždy dokumeniem naší skvělé finanční po
hotovosti; budou také svědliti © velikém patriotismu
rakouských národů. V Rakousku i Uhrách bylo při dru
hé půjčce upsáno úhrnem 3750 milionů korun. při první

*půjčce 3305 mil. K, dohromády tedy již 7055 mil. K. Přes
7 miliard tedy ochotně, z dobré vůle, v plném pochopení
hospodářských povinností v nynějších mimořádných do
bách dalo dosud obyvatelstvo naší říše správě státní k
disposici, aby | po finanční stránce obstála ř.še naše, se
všech stran napadená. čestně a vítězně.

Z rozmiuvy Sv. otce s holandským prokurátorem
"Norbertiné o nymější válce. Styky Vatikánu s Holand
ském jsou pyní stále přátelštější, korespondence čilejší.

Z Říma se vrátil v minulých dnech prokurátor dr. Nou
vens a sdělil o své audřeaci u papeže časopisu. +De
Tyd« velice zajímavé věci. Kdykoli byl prakurátor v
soukromé audienci, vždycky papež ujišťoval. že učiní
všecko, aby následky války dle možnosti zmírnil, kdyžtě
mu nelze přivoditi mír, Zaznamenáváme dále tyto otáz

čky Noďvensovy a odpovědi papežovy: »A jak soudite
© poměru mezi Vatikánem a italskou vládou?« — »Sta
rý to poměr! Dle prajydy musím však dodati, že, ačkoliv
celé protirakouské bouření v Římě mělo vždy proticír

"kevní ráz a každá proticirkevní demonstrace projevem
před vetvyslanectvím katolické : je končila. cho
vání Italské vlády vůči Vatikánu prozatím není zrovna
přímo nepřátelské« — »Pak by asi nebyly půípadné ko

Španěl nebo jinam?« — »Dosud! Dokud zůstane král a
nevypukne revoluce, papež zůstane. Co by potom na
stalo, nedá se nyní říci. O moc zbraní se papež neopírá.
Když nedávno měly zásoby střeliva býti zvětšeny, mí
nila Jeho Svatost, že toho není zapotřebí. Ne olovo a

prach, nýbrž mravní element jest silou papežství« —
*Zmlňujete se o revoluci. Myslíte, že by bez války byla

v ltalši vypukla revoluce a také přes válku vypukne?«
— »Mohu jen řící, že revoluční element italskou válku
vyvolal. Znám italský lid.a pohybovat jsem se ve všech
vřstvách, „ale válečnou náladu jsem nikde nepozorovat.
Malá revoluční strana nese; vigu.« — »A zednářstvo?« —
»Již jsem podotkl, že každá protirakouská demonstrace
nesta proticirkevní ráz. Byla to vždy chátra, která de
moastrovala. Při výtržnosti na náměstí sv. Sylvestra
byli mezi 132 osobami policá zatčenými všeho všudy
čtyři osoby brannou službou povinné. T$ ostatní nemusili ;
jít do války, po níž. volali.«

Pro Červený kříž,oslepié vojímy, lnvalidy, slrotky,
vdovy a nezaměstnané katol. dětpicivo ráčili dále zaslati:
Nejmenovaná ze Skutče 5 K (a 5 K slepým na Kampě).
při primici dp. Vrzala v Topoli věnovala společnost 8K,
osadníci ve Slovči „prostřednictvím far. úřadu v Král.
Městci 25.10 K, Marie Kašparová z Pasek 1 K (1.60 K

slepým na Kampě), katol. organisace v Červené Hoře
knihy. Všem zaplať Bůh! —Progl se o další dary a sbír
ky na Zemský svaz katol.>Orlšs :v. Hradci Králové, jenž

O milosrdných sestrách za bojišti uvádí sama »Neue
Frele Presse« dne 15/ června ze zpráv svého korespon
denta: »Přede mnou stojí dvě mladé ženy v úhledné
polní uniformě. Jsou obě milosrdmými sestrami a nosí
též čestné medaile Červeného, kříže na prsou. Obě Ko- *
rutanky. Šly jako dobrovolnice za svým plekem a po- |
byly na zimním bojišti u Jodlavy a Gorlice. Nezůstávady |

pozadu ani při těžkém pochoda ve východních Karpa- |
tech a při následujících krvavých bojích. Kníže Schón- |
barg vydávé jim vysvědčení, že stály v čele svých plu

příkladnou udatnost obou sester. Pluk následkem toho ©
obě jmenoval kadetkami. Nost úniformu svého ploku,;
na dotvrzení své chrabrosti. Když se k pluku hlásily, :

dalo se jim žertovné dovolení, že mohou jíti s sebou. :
Mělo se zato, že obě co nejdříve vrátí se domů. Byly jim
dávány i výstrahy. Ovšak obě dámy brzy si u kama- ;
rádů vydobyly úcty. První pochod trval od 5 hodin ráno ;
až do 9 večer. Bylo to v Hstopadu, kdy zimá stává se
již dotěrnou. Ale obě dámy klidně postupovaly vedle
mužů, ani nedutaly. Na návrší ve sněhu setkaly se po-

hu. Po dva dni trvala bitva, sníh se prášil se stromů.'
Nebylo možná k menáži se přiblížiti. Obě vyhrabaly si

|

znělo: Rusové přicházejí ze zada, honem se skryjte!
Ale sestry toho nedbaly, zůstaly tak dlouho u raněných. ,
až byli všichni opatření — potom teprve šly za -svým
plukem. Na céttě sétkajy se s vojenskou kuchyntf:Nej- |
těžší boj nastal:až ve výchódních Kaspatech—u mysliv
ny filmy. Zde muslly sestry u 200 raněných zůstati.
Pluk je předešel:Za menáždostalose jim pytle hrachu.*
Plaky kozáků: benižily se, ale Ženy zůstaly u raněných.

„. s Rudé slušce Vychásivalo a rudý- byl t mnohý dán.

Přesně o7,:Rodihězačínalo hřínění«děl —zá hodina

:

i

pluk zmocnil se výšiny. Sestry šly za plukem, a kde.
viděly muže padnouti, šly za ním a pomábaly, dokud po
moc byla možná. Říkaly: Pracovaly jsme až do 10 hod.
večer. Stěžovaly si, že bylo mnoho raněných Rusů, jež
jim Rusové z pod rukou tahali Kdysi u stohu v poll
našly těžce raněného ruského již již umírajícího majora,
který, když obě sestry spatřil, nadzvedl se a před nimt
satufoval. První noc této bitvy sestry ztrávily s raně-
ným praporečníkem a jeho pejskem, jenž soucitně se
po nich ohlížel, jakoby jim vyprávěl, v jaké bídě jeho
pán se nalézá. Druhého dne kráčely přes mrtvoly na
jiné návrší a teprv večer o 9. hod. docházely do děr k
odpočinku. Kolkolem padaly granáty. Tu přišek rozkaz,
že sestra Anna má jíti se zdravotním oddělením sama.
Kudy šli, všude byl pohled hrozný — upálené a popále
né mrtvoly. Sestra Anna pomáhala stejně přátelům i ne
přátelům. K večeru přijela sestra Hansi. Nyní opět pra
covaly společně až do 7. hod. večer. Obě byly krvě
potřísněny a již po dva dni ničeho nepožily. Kam až
zrak dosahoval, všude byle ruská mamice poházená:
čapky, flinty, pláště, kolíky a děla, jež zdatný nadporu
čík Děrflinger dal odvézti. U kterés chudé židovské ro
dmy dostaly sestry první oběd — po třechdnech: mlé

Vděčný korutanský pluk jmenoval obě sestry svými ka
detkami. Bylo to krásné od nich, že uměly zůstati že
nami, že přidržely se svých obvazů, že umějí rány ho
jiti a nákoliv dělat. Obě bojovaly ) zde v první řadě.«—

Národohospodářská hlídka
Zdražuje maso sedlák? Podle tržních výkazů ze

dne 10. května t. r. na vídeňském trhu masném — a
podle toho se řídí ostatní trhy — prodávali překupníci
voly strakaté K 240—296, býky K 200—250, krávy. K
190—250, jalůvky K 200—260, dobytek chudý K 126—180
za metr. cent živé váhy. Tutéž dobu platili tyrolským
dobytkářům za plemenný dobytek nejlepší jakosti 150K
za metr. cent. Tedy v Tyrolích za 150 K koupená kráva
prodala se ve Vídni průměrně za 220 K. Váží-ii inasitá
kráva 450 kg, vydělal na ní překupník nejméně 315 K.

Pakhi prodá jenom 10 takových dobytčat, získá za je
den tržní den 3150 K, výdělek zajisté ohromný. Z uve
dených číslic ze skutečnosti vzatých je patrno, že maso
nezdražil sedlák-chovatel, nýbrž dobře sorganisovaná©
četa spekalujících překupníků.

K číunosti Ústředay královéhradecké. V tariiním
oddělení Ústředny v Hradci Králové bylu v době od 1.
ledna do 30. června t. r. zrevidováno přes 51.000 želez
ničních dokladů, u drah v této době reklamované ob
nosy obnášejí úhrnem 14.732 K, na kteréž dráhy dosud
vyplatily, 10.463 K; nevyřízeny jsou tdíž dosud rekla
Anace v. obnosu 4269 K. Reklamace týkají se přeplatků
dopravného, škod, ztráty zboží, mlýnské refakce, vo
jenského tarifů atd. Náhrad za překročení doďact lhůty
nelze dnes téměř v žádném případě reklamovatl, ježto
Můty ty byly značně prodlouženy. Je přirozeno, že“ ho
spodářský život mimořádnými poměry velice trpí, což .
se jeví ve znatelném úbytku dopravy na dráze, nutno.
však přece podotknouti, že výsledek čimnosti tarifního.

oddělení Ústředny jest loproti stejnému období roku
minulého, kdy panovaly normální poměry, vyšší.

Náhrady u časových lístků z r. 1914. Státní dráhy
uvolily se poskytnouti majitelům železničních časových
lístků z r. 1914, kteří byli povoláni k činné službě vo
jenské, náhradu, která obnáší u lístků vydaných s plat
ností od 1. ledna 1914 do konce roku 1914 čtvrtý díl za
placené ceny, když Hstku nebylo využito více než tři
čtvrtiny doby platnosti. Tyto náhrady reklamuje Ú
středna v Hradci Králové a jest nutno přilošitě k rekla
maci časový lístek a potvrzení vojenského úřadu 'o
tom. kdy majitel lístku vojenskou službu nastoupil a
případně kdy byl opět propuštěn.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. Ohledně
pěipisování úroků sděluje nynější řiditelství: Poněvadž:
dle vyrovnacího návrhn slouží za podklad k.vyrovnání
pohledávky k 1. lednu 1915 a poněvadž počítati se bu
dou z vyrovnaných obnosů toliko 3 proc. úroky ode dne
1. ledna 1915, nebude ústav k 30. červnu 1915 rozesílati
kontokorenty, ani připisovati úroky za první pololetí
1915 ve vklarlních knížkách a účtech. Kontokorenty za
slány budou až po soudním schválení vyrovnacího ná
vrhu, stejně připisovati se budou potom teprve úroký
ve virladních knížkách, běžných účtech a pokladničních
poukázkách za současného odepsání vyrovmací srážky.
Zůstatky k I. lednu 1915 oznámí ústav | s výpočtem
formálních úroků do dne vyhlášení ediktu, jež třeba u
vésti v přihlášce vyrovnací k vůli přiřčení práva hlase
vacího, každému, kdo písemně o to ústav s udáním přes
né adresy požádá.

KONEJTE VŠUDE SBÍRKY
pro osleplé a raněné vojny, invalidy, sirotky a meza
městnané katolické dělnictvo. | Příspěvky zasílejte na

Zemský svaz katol. Orla v,Hradci Králové.

Církevní věstník.
Zprávy diecésaí. Jmbnování: Vsdp. dr. Fr. Reyl, km

novník strážce, konsist. rada atd, byl kanonicky lave- <
stován na prebendu Bischofsteinskou. — Ustanovea! jsou.
pp.: Fr. Scharf. kaplan vrchlabský, za faráředo Vides
chova, Fř. Vejstrk, administrátor, za kaplana v Sezemň
cích, Váčí Oliva, ndministrátot v Heřinanicích,za ad
mlinisárátora:do Radhoště, Ačmil. Kašpér, administrátor,

n «



ža kaplana v Borové, Jan Daňse, kapimn, -za administ
rátora v Sebranicích, Jindř. Drkoš,kaplan vLužanech,
za koop.do Svojanova, JanBenák, kaplanv NovémMěstěn.Met.,zakoop.doŠtěpanic,Red.Bláha,kapisav
Něm. Prugnici, za admin. in spir. do Čtivalkovic. — Neo
mysté pp.: AL Jeřábek za víkaristu kathedr. chrámu v
Hradci Králové, Jos. Buryšek za II. kaplana v Hradci
Králové, Ferd. Třeblcký za kaplanz do Vys. Mýtu. —
V Pánu zesnul: p. Ant. Vitvar (V Valm.), č. konsist. ra
da, děkan, b. notář, farář na Novém Hradci Král, dne
7. července (naroz. 1843, vysv, 1867). — Uprázdněná fa
ra: ta Novém Hradci! Králové, patronátu města Hradce
Králové, od 8. července.

Úmrtí. Ve středu dne 7. července zemřel, zaopatřen
jsa sv. svátostmi, vdp. Ant. Vitvar, čest. kons. rada, 0
sobní děkan, bisk. notář a farář v Novém Hradci Král.
u věku 72 let. Narodil se r. 1843 ve Vrbicí, vysvěcen
byl r. 1867. Pohřeb koná se dneš o 10. hod. dopol. Ne
eadálý skon zasloužilého, stařičkého duchovního správ
ce, který pracoval horlivě téměř do posledního dechu,
vyvolal bolestný rozruch netoliko v Novém Hradci, ale

i v Hradci Králové, kdež byl vdp. Vitvarnějaký čas vi
cerektorem Borromaea. O. v p.!

Veledástojným larnim úřadům! Z nadání zesnulého
kn. a. a šk. rady Jana Ježka, z něhož mají každoročně
býti podělovány podílem knižním osady, v nichž dosud
farních knihoven nestává, aby tak položen byl základ
k těmto knihovnám, budou jetošního roku — po třetí —

rozdány knižnípodíly. Podlenadačníholista mejí býti
knihami z nadace Ježkovy poděleny především fary v
arcidlecésí pražské a dieoési královébradaské, kde lar
ních knihoven nen', dále fary na jazykovém rozhraní
obou dlecésí. Uvádíme to ve známost s vyzváním, aby
důst. farní úřady, které podmínkám výše uvedeným vy
hovujíce, farních knihoven nemají nebo roku loňského
poděleny byly a podmínkám pří. podělent ustanoveným
vyhověty, přihlásily se kuratoria Ježkovy nadace na
adresu: Křesťanská Akademie, Praha II., Ferdinandova
tř. č. 6 s poznámkou: »Ježkova nadace« do 15. srp
natr

Královéhradeckoubankovníjednota vHradci
Králové doporučujeme co nejlépe pří veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.u

-Zprávy
smístní a z kraje.

Novávyzmamenánív 18.pěš.plukuzaudatmost.
Záslušný kříž III. tř. s korunou obdrželi: podpiukovník
Bedřich Meissner, setníci Oskar Olbrich a Paul Maut
ner. Stříbrné Signum laudis: setník Jul. Novák, naďporu
číci Josef Jarosch a Emil Valenta-Sašík a poručík Karel
Urtschig. Signum laudis: setník Fr. Eigner, nadporučík
Bedřich Prietsch, poručíci Ferd. Schmidt, Jar. Těmín,
Heřman Lusamann, Bedřich Scimmid, Jan Rossmanith,
Rudolf Stark, Jos. Šanda, Bedř. Roubitschek. Z vyzna
menaných již zemřeli dva: Olbrich a Stark. — Tak veli
ký počet nových vyznamenání u jedmoho phsku svědčí,
jak naši vojín stále bojují s neztenčenou chrabrost.

Osobní zbojiště. Padli p. kanc.oficiant K. Piroutek
a syn p. Ant. Fišera, klempíře. Raněn p. K. Muška.Od
Hina byl oezvěstný p. Jas. Petr, syn zdejšího mistra o
bavnického; nyní došla od něbo zpráva, že dlí v zajetí
v Kajaku, v guberněš Tomské.

Hadebníškola vpemslomátěJ, V.chaře Fraadška
Josela L Poslední hudební večer, pořádaný 4. L m. u
kázai námskladby K. M. z Weberů zdoby hudebního
romantismu. | Vyspělostí technickou vynikaly zejména

stálová brála se zápalem a výrazně ve všech podrobno
stech zeII. sonatyAs dur: Allegromoderato a Menuet
to capriccioso; obě věty svědďčity o dokonalém vnik
nutí v její strukturu. Se stejnou vervou hrála slč. M.
Faltová své vpravdě skvělé Rondo Es dur. Ovládá ne
jenlehcetechnikuhryklavírní,ale1vezpěvuvhlaso
vém výkonu je znatelný pokrok. SK. H. Kavková do
vede dáti vřelost do své hry při každé úloze; jen ško
da, že na jejím malém nástroji setratí síla tónu. Vedle
těchtovedly si s plnýmzdarem slč.: nadějnápianistka

vá, J. Malá, T. Houkalová s Vl. Šabrtovou a

“ čtyřruční hře S. Kroulíková a VL Svobodová. Téžprovedlo své úlohy; zejména A. Michlo
orbelová, sestřičky J. a T. Vávrové a B. Ře

Hlas této při pilném školení může se dodělati
oškných úspěchů. Z dobrovolných milodarů pro vojíny
invalidyodevzdáno bylo32 K63 h. Sradostí můžeme
Evitovati, že smahou žaček této hudební školy dáno ne

akce válečnécelkemza tento rok 743K.

stará knihkupectvíp.B. E Tolmana v HradciKrálové.
Nemocnice Čery. kříže Zasloužilým, svědomitým

spekěcemté4aommochámJI! osad K czK.vec.bájné
správce v. v. V, Draslar. Nyní přejímá ten úřadp. dr.
J. Kavalír.
"- Nemadálá bratrova pomoc ma bojišíl. Záložní po
ručík 18. pěš. plaku Jaroslav Těmin (rodem z Josefova)

Pak se odebral na severní bojiště, kdež byl těžce raněn
do nohy. (Jeho sluha padl.) Klesl v lese; rána silně krvá
cela, takže již čekal poslední okamžiky, ježto v odlehlém
lesním zákoutí těžko bylo čekáti rychlou pomoc. Náhle

blíží vlastní bratr. Nyní již byl pečlivě ošetřen. Ráma
důkladně obvázána, poručík dopraven.do lazaretu. Nyní
pan Těmín hojí se Z poranění v Josefově a bratr ho o
šetřuje dále. :

Žně nastaly ma -Hiradeckujiž měrulýtýdeu.

p. Omy, nyní vojíma nalézajícího se v léčení ve zdejší
voj. nemocnici Jos. Janků, dne 8. t. m. v Maišovicích při
chytání ryb.

Seznamcen za týdemnímtrhu vHradci Královédne
3. července. 1 hl: víkve 36—50 K, hrachu 100—130 K,

Jahel 140—160K, krup 80—120 K, brambor starých 12 K,
nových 20 K, máku 100 K, Iněného semene 60—70 K,

aých i pšeničných 16 K, 1 kg: másla 460—5 K, vepř.
sádla 5.20 K, tvarohu 60 h, 1 vejce 11 h, 1 kopa: okurek
16 K, kapusty 4—6 K, cibule 2 K, drobné zeleniny 1—2
K, mrkve 2—3 K, 1 košík třešní 0.60—1.20 K. — Přive
zeno bylo: hl: Jetelovéhó semínka 23, brambor starých
a nových 38, kop: okurek 64, kapusty 59, cibule 61,

drobné zeleniny 103, mrkve 210, 630 košůtřešní a 24
kusů podsvinčat.

Třebechovice. Právě v době kritické mají si vše
cky stavy uvědomiti, že ohce a má býti živ každý, kdo
poctivě pracuje. Ale v našem okolí jsou náhledy jiné.
Čtvrteční týdeonítrh měl překvapujícítvářnost. Mělo so
ovšem prodávati dle cen, stanovených spravedlivě od c.

zůstala doma; okolnosti této "abstinence svědčí o spo
lečné úmluvě. Ty pak, které se přece dostavily, žádaly
za vejce a máslo částečně ceny vyšší, než jak bylo sta
noveno. Ale to si lze také poněkud vysvětiti. Jistá část
obecenstva právě násleďkem mimořádných poměrů na
byla značných peněz a proto také mohla a byla zcela
ochotna vyšší oboosy platiti. Ale na druhé straně znač
nýpočetzdejšíhoobyvatelstva—hlavnědrobných
živnostníků — velice jest postižena nynějšími poměry a
proto tito drobní lidé jsou velice vděční c. k. hejtmanství
za to, že konečně jsou stanoveny v cenách určité meze.
Mnozí prodavači venkovští však docela veřejně prohla
Šují, že jim není potřebí na trň chodtti, protože jim. vše
překupníci rádi zaplatí v jejich bytě. Tak se tedy jeví
národní solidarita v době obtížné právě v roce Husově:
raději prodati lichvářům, spekulantům, než nemajetným
spolubratřím! Jest tedy potřebí, aby konsumeati sami
zostřili svou ostražitost a sledovali cestičky bezohled
ných překupníků. Ať takové »dobrodince« pak boze vše
ho udaj. Děkujeme p. Srdínkovi že na vlastní oči se
přesvědčili,jakto unás otrhu vyhlíží, protožejiní lidé,
kteří by se' mělidle svých tuctových slibů a ujišťování
o nás hodně starati, jeví nevšímavost k zišiným překup
nikům. Ať konsimentt bdí!

Sedmdesáté zarozemíny Zasloužitého lékaře v Cbra
sti. Dne 14. t. m. dovrší 70. rok svého požehnaného ži
vota MUDr. Karel Schmoeger, zdejší rodák a dobrodi
nec města. Vyzbrojiv se na -miversitě domácí i zahra
ničních světlem vědy, usadil se ve svém rodišti, které
ze všech svých sil pomáhal okrašlovati. Jako lékař ná
ležitě vzdělaný ve všech oborech sleduje stále horlivě
pokrok vědy a je široko daleko hledán a vážen. Četní
jeho chudí pacienti v duchu vděčí jeho lidumilnosti. Při
své činnosti jako stále ode všech hledaný lékař působil
a působí dosud veřejně. V městě je náměstkem starosto
vým a dlouholetým předsedou Občanské záložny, dále
předsedou správní rady cukrovaru hrochovo-týneckého,
členem představenstva Moravské agrární a průmyslové
banky, členem správní rady místní dráhy chrudimsko

vzorem poctivého a nezíštného pracovníka národního,
zrna Riegrova. Zbytečných řečí nemiluje, ale co řekne,
to vždy platí a co slíbí, vždy spluí. Jak v ohledu vla
steneckém,tak| vnáboženskémplnívzoroěsvépo
vinnosti, jsa zářivým příkladem účinné lásky k bližnímu
a těší se i z té příčiny přízně, ano i přátelství nektůst.
našeho vrchního pastýře dra Jos. Donbravy, který sl
ho váží jako nejvýš svědomitého lékaře. Za veliké své
zásluhy vyznamenán i zmíst nejvyšších,obdrževrytíř
ský řád císaře Františka Josefa | řád »Pro Ecclesia et
Pontifice«. Pro svoji ráznon | důslednou povahu, s ja
kou své přesvědčení vždy mužně a otevřeně hájil,

zdraví a síly, abyani po sedmdesálce,prožité tak fast

ně ačestně,nemyrálelvplodné axblaho šířící práct ve

ka Anna Michalova a Karla Eschnerova. Po srdečném

nost za zemřelé a uděleno požehnání. Druhý den ve
čtvrtek o půl 8. hod. přišel Jeho býsk. Milost v průvodu
kněží do chrámu Páně. (Byli zde vdpp.: Lašťovičku, vi
kář z Chotěboře, děkan Norbert z Humpolce, faráři Vá
a z Omsobí,Brukherze Skály, Kulda zJeníkova.) Obě
toval mši sv. za osadníky a srdečně promluvik o lásce
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Těšil a vybízel k setrvání

Následovala zkouška ve škole, Odpoledne o 5. hodině
byla závěrečná pobožnost. — V pátek, kdy byl volný
den, na prosbu paní patronky posvětil Jeho Excelence
hrobku nad Rybárnou. K 8. hodině přijet nejd. aroipastýř
v průvodu svého sekretáře ke kapli, kde čekal místní
farář s theologzem z Prahy a svěcení vykonal. Pak

vpravdě otcovsky promluvil k. paní patronce a vzneše
nému choti, poukazuje na důkaz lásky dětinné, přeje:
Dona eis reguiem. Slzy vděčnosté byly odměnou Jeho
Excelenci a zároveň důkazem lásky k rodičům obou
vznešených hostilelů. Sám Všemohoucí odplatiž Jeho
Excelencí všecko měrou nejhojnější a zachovejž na
mnohá léta otče laskavého dlecési naší!
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Doba předbusltská a husitská. Napsal Jiří Sahula.
(Vyšlo nákladem »Politického ©družstva ©tiskového v
Hradci Králové.) Je to nová, obšírná stodte pilného
spisovatele v oboru dějin husitství. Kniha vnáší světlo

do středověkých církevních poměrů v Čechách použi
tim rozsáhlého materiálu a zvláště nejnovějších věc
ných výzkumův. Autor vysvětluje důmyslně příčiny a
důsledky »babylonského zajetí« papežů v Avignoně a
církevního rozkolu, LÍčÍ významný rozvoj zemí koruny
české v době té, popisuje, jaké následky měla kritická
situace hlerarchie pro církevní poměry české. Přehled
ně vysvětluje osudy českých reformátorů před vystou
pením Husovým; Ičí, jakou přeměnu vnes) viklefismus
do rechu reformačního. Dále se zde dočítáme, dle ja
kých předloh splsoval a učil Hus a jak praktickou re
formaci Sirých davů prováděl. Spisovate) poučuje o
poměru mistra Husa k svobodomyslným křesťanům a
modernímu pokroku na základě vlastních slov mistro
vých, vykládá podrobně způsob Husových útokův | 0
brany. Ke konci poukazuje výstižně na dalekosáhlé dů
sledky husitského převratu. Kniha ta zpracováním nej
novějšího materiálu historického jest velice cenným o
bohacením literatury o době husitské a přišla jako na
zavolanou. Vede k skutečnému uvědomění, Sloh spisu
jest velice přístupný, celé zpracování jest populární,
aby kniha vnikla do nejširších vrstev. Stran 428. Cena
pouze 1 K 60 h iranko. Objednávky vyřiznie Družstevní
knihkupectví v Hradci Králové.

Různé zprávy.
Našim pp odběratolám. Neradiopětujemo

Sed apel aby pp. abonentizapravili vždy včasně svéa zvláště nedoplatky.- k tomu však
Krttřké době“nuceář, ttadtí úoiéká

chsleě |matisk. Uvažme,že v dubnu bylzdražen papír
o 15 procent a, 1. července o dalších 20 procent, Všech
no se zdrašuje; my pak musíme dostáti svým platebním
povinnostem.Náštisk nemážádných bohatých loadá a
chce-li zachovati zásadovoudůsledmost,saní | vnormál
ni době přijímati inserty jem v rámci obmezeném. Nyní
pro události válečnéodvolala i řadadosavadníchinse
rentů své objednávky. Nutno nám tedy obraceti se k
aboaentim, aby vyhověli naším oprávněným požadav
kům. Peloleti již uplynulo, ale posud mnozí netoliko
neobnoviší předplatného, ale nevyrovnali ani starších ne
doplatků. Proto žádáme smažně: zašlete příslušné obno
sy bez prodlení! Tím nám ulehčíte práci účetní, tak se
také uvarujete nejlépe různému nedorozumění.

Administrace »Obsovyc.
O příčinách nakažílvých chorob, zvláště válečných

a o prostředcích, jakými se jich můžeme chrániti, Napsal
MUDr. Karel Schneider, odborný lékař pro mikroskopic
kou a lučební diagnostiku a ordmnář nemocnice česko
budějovické. Tato brožura, zajisté vítaná v této době,
vyjde terto týden nákladem České sekce djecésaího ko
mitétu v Č. Budějovicích.Cena 20 h poštou, 5výtisků
80h, 10výt. 1.50K,25 výt 3 K,50 výt 5 Kpoštouvy

ru. K zásilkám přikládá se složenka pošt. spořitelny k
zaslání peněz; menší obnosy mohou se zasílat při ob
jednávce v poštovních známkách v uzavřeném dopise.

Všelicos. Devět synůna vojně má M. Rezek,cestář
z Nesvačih u Benešova. — Z plodů lipy možno Iisovati
znamenitý tabulový olej, který prý svou jakosti předčí
olej olivový. — Úbytek, vzniklý vybíráním vkladů ze
spořitelen na úpiey válečné půjčky, byl aaopak většinou

právě nový prostředek k hojení ran, který v obyčejném
stavupodobáse voskua v roztavemémstavunatíráse
Htětečkemna ránu. Spotřeba vaty a obvazů jest malá.
— Rakonský Lloyd následkem válečných událostí vyka
zuje ztrátu 4,725.696K. — Katolický tiskový spolek u

ských bylopovolénodo zbraně jako prostí vojáci. —
Zhoubaíhlodevciondatryrozmnožityse vposlednímro
ce v úžasnémíře vokolí Sašice,Strakonic,Horašďo
vk a vJižníchČechích vůbec, takže stávají se pobro



-moupro celékraje, — Naruský tvrzení o ukruinostech
apágbaných Němci vyšváno ruské vojenské velení, aby
sdBMŮ a kzždém jednotlivěm případu místo, dobu a Jiné
podrobnosti; dokonče i 75.000 rublů vypsala ministerská
rada německů pro ruskou vyšetřovací komisi za účelem
zjištění německých přestupků válečnéhopráva, přesto
ani pro jediný případ něbyly podány důkazy, — Mlé

kařský kartel uherský stanovil nejvyšší cenu: At mlé
ka na 44 bal. — Dle zpráv na plodinovou burst v Buda

pešti došlých jest“(výsledek letošní sklizně velmi dobrý:

val 5000 K. — Brvní bavorský armádní sbor zabavuje
„pro sebe v Bavorsku týdně 250 vagonů piva. — Dnešní
bulharský min. předseda dr. Vasil Radoslav studoval
také na české reálce v Písku. — V Petrohradě zanášejí
se plánem carské sídlo přeložit z Petrohradu do vnitro
zemí, ježto Petrohrad ani zeměpisně ani národopisně
ení středem Ruska.

L

| Plynový
motor ležatý

system Lengen 4 Wolf,

„ —-Mudrosloví prostonýnodní. o
: NL

Jestliže se někdo nyní táže, -*
. ©jest silnýčlověkbez kuráže, M.

-5 Rádka drobných přirovnání —*' 1
" přivede ho ku poznání.

Jest jako dub, jenž ualé šišky rostí,
jako lev, jenž hlodá myší kosti.
Jako demagog jest řvoucí, ©

který před hlasováním se skryje,| Jakobůkardn jeet Hinelný,;
* který pouze na komáry vyje.

Kocotr prchající přeď štěnětem,
krocan choulíc) se před kuřetem.
Jako medvěd před asičkou couvající,
Jako kachna před vodou se strachující.
Ostřížem jest bojícím se černých mraků,
dělostřelcem, postrašemým ramou z praku,

-'řelným. prachaní“:"bel úpugáka. :ú
Jako"jezevčíkjesi Jlný, s

který do tvarohu jenom ryje, 4:Jako muzikant jest statný, :
„který pouze zejmon vodu pije.
Veverkou jest, která váhá česst ořechy,
lepicí, jež strachuje se slétnont ae střechy. 
Kunou, vyhýbající se kohoutu a kurnik,
levhartem jest, bojícím se rámusu a povyku. 

„Jako hlídač, který před zlodějem klekne,
rytíř, jenž se před stařenou chví a mějme,

velký.slon, jenž před křečkemse strachy smekne.
Strážník, jenž se ponocného lekne,
řezník, který do kočky jen sekne.

Housčrem jest, který mní, že chladný potok
jeho nohám spáše reumatický otok.
Jako žabák před skokem se totelisí, 
jak netopýr prckatící před jepicí.
jako manžel opatrný pod lavici,
když se sváří s energickou »polovicte.

Vidět's někdy racka, jak se bez nadále
vbouři mořské malomocněchvěje?

. Posmal's kačéra, jenž dřív se usouží,
než svou-hlavu do rybníka pohrouží? "©
Takovýmto tvorům-podobá se "
I při velké sfle svojí
obr, který svadaov každém čase 

vlastního se stšonbol.

Takése mk roohp=ěká
užumálů,a by

«bostinokých a velečníká? —
To dřív muži dočkají se takového č,

v. VĚ m aš narostemechvezbrlyjšlzačnehustá bradapelichatl,

„

jm

- 42 hráběmisi začnoudámyčesat vlas,

mějezévec do doupěte
začne vlka zváti,

"až jeptišky začnou nosit dlonhévlasy,
až herečky přesinnou si barvit řasy,
až snad střelci svátečním
Měškabude aportovat zajíce,

i až fagoty místo pušek —

V mmčnenosit na ramenou milice,
1. pak se budou míti skvěle

vlichni páni věřitelé.
DHv ustene vo svém spěšném Jetu
Halleyova kometa, 4
dřív dá vale parádnímuovětu

sobělibá koketa. o
"To dřív začne kačer kvokat,
dřív hornista bude syrovátku lokat.
Spíše vziměze všechroků změzízávěle,
než se každý kupecnz dlužaíkyzasměje.

Podporujte náš
© podnik.

Dražstevní knihkupectvía 1akladatelstvív Hradci Králové, dalbertinum.

NOVINKY
| Rakladatoletví„PoHt družstvatok

v Hradci Králové:
©1. Dr. Fr. Reyl: Járo křesťanskésociologie.Str.

351. Cena brož. výt. 5 K, ve vkusné vazbě ce
loplát. s ochr. kart. 7 K.

2. Dr. Jos. Novotný: Světem k Boku. Str. aCena brož. výt. 6 K, ve vkus. važbě celop
s ochr. kart. 8 K.

3. Adolf Honig: Vojímáv-přítel či voják ve svém
životě a modlitbě. 306 str. kapes. formátu. Ce
na brož. výt. 30 hal., výt. váz. v plátně 50 hal.

n Fr. Šulc:Byl Hus odsouzenjenompro 90článkůz jeho spisů? (Pokrač.) [>Čas. Úvahy«
Roč. XVIII, č. 12.) Cena 8 hal.

5. Fr. Komárek:"Rozjemáné sv. růžence radostné
bo, bolestného a slavného v přítomnédobě
válečné. Cena 1 výt. brož. po 18 hal., 50 výt.
po 16 hal., 100 výt. po 14 hal.

6. Píseň kPamněMarii včas války.Cena100
-kusů 1K 30h.

7. Modiitba sv. Otce Benedikta XV. za mír. 100
kusů K 120.

Objednávky vyřizuje .

Oružst. knihkupeciví a naktlodatotství
v Hradci Králové | | Adalbertinum.

————————
| Cennépoučení

poskytuje úvaha: ,

Sociálnípostavení kněžstva
| v době husitské,

PíšeJiří Sahula.
Stran 52,'Ge 8h; madnému

šíření. čťšícho nám lon

Časových Úra vyřídíadministraceČasových Úvah“ v Hradci Králové.|

—oadnáme Žám
„všeckypolřebné knihy a časopisy. Není třeba
objednávati jinde, obsloužíme Vás též vzormě.

Družstevní knihkapectvía nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Cennou četbu
poskytyjí

MimoJinévyšly tyto spisy:
BrodskýBoh.,Našipřátelé.Str.100.Cena60k.
4K

Brynych Ed. Kříže akašoky,Sir. 429.Cena 2K
BrynychB Štít víry,2. vyd. Str. 108.Cena-- smž. 50

Mimra Fr., Obrázkyze smíšenéosady. Řada L

Str. 168.Cena 80 k — ŘadaII. Str. 460.Cenm2

Str. 256. Cena K 3.2.
Novotný Dr. Jos., Index a věda. Str. 210. Cena

K 2.0.

Novotný Dr. Jos., Spiritismus zdokozsleném křestanství? Str. 259. Cena K 2.60.
Novotný Dr. Jos., Světem k Bola. Str. 468.Cena

6K
PečínkováB., Žemy.Str.160.CenaK2.%.

ReylDr. Pr, Úkolysoclán polky. Str. 320.Cena 3

yl Dr. Fr.,E Pe křesíazskésociologie.Str.
ŘezatčekSm V., Královéhradeckévzpomísky.

Str. 200. Cena K1.40.
SahulaJiří,KarelIV.jakokřesťama vlastenec.

Str. 488. Cena 3K.
Sahula Jiří, Rozmarnépříhody. Řada II.Str. 320.

CenaK1.80.— ŘadaIII. Str. 384. Céňa

Sahula Jíří, Doba předkhusitskáa husitská. Str.428.Cenarad. výt.K1.60,váz.výt. K2.6.
Objednávky vyřizuje

Oružst. peciví a nakladatelství
v HradelKrátové . Adalbertinum.

Kde kapujete knihy?
Naše knihkupectvíVás také vzorně obslouží.

synovec náskupoe) : 1

=naltýšál—V Řproma'bu : V jek

oko kastolth.US (2PRAHA-L, 3lého náměstí, (dříve přes 4

dmy,sítěmi,vrazeními.o

Veškeré rozpočty, skizzy i odbor. rada bezplatní
beze vší závaznosti ku: definitivní oljednávo.
Nesčetná veřejnái písemná pochvalnánznáne

Založeno roku 1803

„„ 28 %
" RYBTWS

v Městskáapoři
+Avana:ve Vysokém

c ov onomn o<

Ú



v| vHradciKrálové [©
Babisí své ochotné služby ka prove

"| dení všech zakásek s oboruknihtisku. *

Lumm)| Ceny mírné,vyřízenísprávnéa rychlé.

Nejlevnější a nejbezpečuější

pojištění pro případ úmrtí
me- a věna dítkám -Wa

poskytuje Jabilejní, vřájemně dobročinný
3 v živnostenský spolek ý

„Oharitas'“ „v HradciKrál.,
jenž, složen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské

podporách již na 100.000 kerum, získav 784
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda

„rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá maže 1 ženy od 24 do 45
Jet. Příspěvek správní každerešní 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, še splatí půl úmrtí spolačlona 2 K,
ješ se vyplatí bez průtahu boď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným problášením výboru za svého života
označil. Ů

Při epolku trvá od r. 1911 odbor, jen“
poskytuje též '

Wp- věno "UWko
kteří je do Kbom věnného přihlásili.

Každýpon u věnnéhoodboruobdržítolikkorun, kolikosobv doběnárokuu 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. Zápisné 6 K je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek po 1 K ve výše zmí
něných případech povinné „ — Bližší
v prospektu, jejž na požádání a zasíláme.

Adressa zní:

Spolek„Gbaritas“v HradalKrálové.
Dr. Fraxtišek Reyl, Václav Jenšo ,

předseda. y o acapovaký

| "Našemu veledůstejnému duchovenstva
huprováděnípct o T Ah řoeéř,mladoučeskou

BOHUMILA BEKA v MORE KUTNÉ.

Zal. 1650 Zal. 1850.
Karel Zavadil,

nást.

Antonin Zavadil,
nejstarš umělecký

závod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu a sl.
patronátním úřadům doporučuje

se ku provedení veškerých

nádob kostelních,
ze zlata, stříbra, bronsu a jiných
kovů v kašdém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího

provede dle liturg. předpisů.zuění práce umělecké
ceny. Veškeré opravy Asnovu
sřizení provádí se co nejpečli

věji a se zárakou.

Cenyvelmimírné.Mnohodopo
ručení suxnánípo ruce.

R. J. KAREL
BEBE 6 Ck. priv. továrna

goo0000000Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční snisony kellekci
nejnovějších druhů pravých
, vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i ta- i oizo

v zemských. . :
Cetná uznání zvláštězkruhů vole
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu víoveneš třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku —

Velejemné látky na taláry.
"T62na splátky bez zvýšení cen!

které povolání do řádu mají a výchověa ošetřování
osiřelých dítek aneb missíi věnovati se chtějí, nechť
eo obrátí s dotazem stran přijmutí na
in kláštera B. S. P. Krupka(u Teplic).

Veledůstojnému
duchovenstvu a

- fřadům dovolujesi depo
reěit! veškeré kostelní nádoby a

'elrkevním vyhovující. Staré
opravuje v původníintenci a

v dnislatia s nebo proti do
platku sa nové vyměňuje.Hotové

neb vý zasílá nau
úsko franko bez závaznosti kou

Věs06posílá povvěsené.Práce ruční.

Sled slabýcha stříbrnýchhlenotů, jako: fe
madonek,křšků, prstýnků, náramků atd. " Notářské
Pestony, tabatěrky, jídelní náčinízostříbrapravého

' Vělnstéhovědy na skladě

Steré slate, stříbro a drahobemybupuje venojoyěšísmy

JAN STANĚK,
paůsířa. eiseleur

Praha-L-079., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. a.

(Paramenta.

(máte V, Noškádie 570
- (protokolovaná firma)

I v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

doporučaje P.T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.

Cenníky,vzorkyi roucha hotována ukázkuJ
se na požádání franko zašlou.

MED
obzvláště výborný má celoročně v levné ceně

- na skladě

člen. Zemského Ústřed. včelařského spolku
v Hradoi Králové.

Českoslovanská
záložna v Praze-li.,

Spálená ulice, čislo 46.n.s..
Doperučujese všem našincům co jediný

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry
chle zhotoví uměl.azbukn 53

Richarda Šimáčka
w Hradol Králové, Pospíšilova tř. č. 131.

Nečekejte, až Vás nakažlivin
překvapí, sle opatřte si zavčas dom
jedinou osvědčenoudiet. ochranu

faráře L. V. HORY:

| „VADE MECUM“— —..
a pamatujte dobře, že lepší tato pomoc včas,

nežli velká nemoce potom.

Obdršíte vláh. po 159), 3—, 5—, a P— K (a porto)
v drogeriích neb v laboratoři »V. m.« v Dažicích (Čj).

snejširším

zaručenímumělecko hoaodbornědokona

.léhoprovedení.

FRozpoĎčiyochotněszdarma.

tářníobrazy.náhrob kyatd.
Sklomalba

v

E.Skania,Brno,umelec.úsíavprvéhořádu hotovíadodáváohrámová okma.Vkaždémslohua provedení,odnejjednoduš šíhovzorudonejbohatšísklomalbyfigurásní,botoví pravouvlašskonmosaiku kaménkovouprofacady,ol

Na38 výstaváchvyznamenaný|. cenami.
BEBE Zaežona roko1907.BEBE

ÁL.:

naftu.u.



. Žádná příležitost není tak důkladnou kontrolou
vlastenectví, obětavosti a všech občanských ctno

zkouškou faktického stavu; nedbá na parádní řeči,
nespokojuje se lacinými frázemi, ale táže se hlasem
hřímavým všude na činy.

Nyní události zjistily, jak umělkovaně v zed
nářských dílnách bylo vyráběno italské »všeobec
né válečné nadšení«, italská obětavost pro válku.
Fakta mluví. Osudy italské válečné půjčky vzbudí
ly úžas. Bohatá Bologna (na 130.000obyvatel) u
psala jenom 400.000 lir, Cremona ani ne 50.000, Pa
dua rovněž tak málo; Tarent, před jehož zraky
manévruje italské vojenské loďstvo, jen 300.000
lir. Tak sděluje »Popolo dltalia«, který cítí aspoň
útěchu v tom, že upsal miliony aspoň Milán, který
má více obyvatel než Řím. —

Soc. dem. list >Avanti« potvrzuje veliký nezdar
půjčky. Neprospělo vládě, že vyzývala v novinách
italských kapitalistů k hojným úpisům. Proto prý
jest nyní nutno, aby sociálně-revoluční listy činily
na zámožné kruhy. nátlak pohrůžkami.

»Messagero« píše pohrdlivě o Římanech, kteří
napřed hnali fanatickým křikem k válce, avšak ny
ní, kdy se jedná o příspěvky pro rodiny nastoup
lých vojínů do boje, sebrali sotva 120.000lir, kdež
to sbírky v jiných městech šlý do statisíců.
tom, jak zmíněný list dovozuje, vyhazují šlechta,

+ bankéři, měšťané i lid peníze oknem na svou po
- Aivavost. Římané by mohli pochopiti, že porážka

by způsobila finanční pád všeho obyvatelstva.
1. Fgtynadšeníaž po ty kapsy—dáleanikrok!

Takové jest heslo italských bohatců, kleří si za
hráli na nadšence lacino ohnivými slovy.

n0b9 Švýcarska přibylo již do 28. května přes7000 italských desertérů; jaké tisice prchly z ital

ského ráje jen do této země v měsícíchnásledujících, vláda italská ovšem nepoví.
V Římě zavládá pravá denunciačníhorečka. Ze

švýcarského Lugana (u italských hranic na východ
od jezera Lago di Maggiore) došla zpráva, že v
Římě jen v průběhu jednoho týdne bylo pro do
mnělé vyzvědačství denuncováno 327 osob. Pro
denunciace pracují zvláštní sdružení, jejichž čin
nost jest ještě v listech vychvalována. Pohodlné
to vlastenectví!

Na hranicích padlo již přes 80.000 italských bo
jovníků, aniž pluky italské zaznamenaly sebe men
ší podstatný úspěch. Také loďstvo italské citelně
zasaženo námořní mocí rakouskou. Italové chtějí
tedy své hrdinství demonstrovati způsobem jiným.
Na počátku července zpozorovala řecká válečná
loď u ostrova Taxu malý parník se vztýčenou řec
kou obchodní vlajkou. Když byl parník zadržen,
shledána, že na něm naloženo seno jen k oklamání
případné kontroly; v seně totiž ukryta zásoba
benzinu. Italský kapitán řekl, že parník zásobuje
benzinem ponorky rakousko-uherské a německé.
Ale když zjištěny ještě jiné podezřelé okolnosti,
sám kapitán byl nucen doznati, že jest parník sou
částkou italského loďstva válečného. Nato musil

v HradciKrálové,ún 16.|čen 1915

italské válečné lodi přéd celým světem velice těž
ce. Kdyby nebývala lest prozrazena, mohla tato

kerým způsobem. — +
Dne 4. četvna prochtézelo na Soči rakouskou

frontou asi 300 uprcrchtiků z Friaulska (z kraje hraničícího s Italií). . června totiž do-této kraji
ny přibylo italské vojsko, které začalo v San Lo
renzu řáditi hrozně, Vojáci napřed zajali místního
faráře a starostu. Terllo musil vztýčit italskou tri
koloru, ježto mu bylo pohroženo zastřelením. Oba
byli ohrožování puškafni a bodáky a vynuceny jim
výpovědi o Rakušanech a o našich posicích. Totéž
stalo se místním obyvatelům, chovajícím se ve
svých domech klidně, Konečně byLřarář i starosta
s více nežli 200 muži odvlečen do Videmu.Ti, kdož
se zdráhali, byli bajotety bodání a poháněni paž
bami. Pak byli ostatní obyvatelé týrání. Několik
jich bylo postřeleno a večer odvedeno. Po celý
den zuřili Italové jako divoká horda, ohrožovali
každým okamžikem jiný dům. Týrali a naplňovali
lidi strachem téměřaž k smrti; ženy byly obtěžo

hlas, že nikdy a nikdy by nebyli věřil, že kalové
jsou takovými barbary, tak beze vší civilisace a

ira Při tom třeba zdůrazniti že se Italové
chtějí osvoboditi.

V hornorakouském »Linzer Volksblattu« jsou
uveřejněny posudky o Italii z péra "inteigenta,
který po 2 let dobře pozoroval veřejný Život v
limiském velkoměstě. Dopisovatet títímo jiné pra
ví: »ltalie jest oběti nosti mestonivých, pod
placených dobrodruhů, podvodníků a žurnalistů.
Měšťáckéstrany jsou nevzdělané, zkažené a krát
kozraké, které jsou sváděny špatným, prodejným
tiskem. Uboze zbaběle ustoupili měšťané před

Co však potom? Smutnou figurku hraje pidimu
žický slaboch-král. Není nikým vážený a jen mno
hými litovaný pro svou „neschopnost vlastního ú

dobře jej znám; je to chudý, zubožený lid, který se
stal obětí syndikátu zločinců. Vinu toho nese ne
vzdělanost a zaslepenost středního stavu. Válku
vyprovokovala masoniera — zednářství. Zednářem
je každý úředník, poslanec, ministr a každý gene
rál, Angličané poznali již dávno důležitost tohoto
tajného svazu a umístili největší vklady na peněž
ním trhu anglickém, když veřejně koncem února
prohlásily italské lože, že všecky francouzské ren
ty skoupily. Tajný svaz rozšířen po Francii, An
glii, Italii, Rumunsku, Španělsku, Portugalsku -a

vyloučeny. S dobročinností nemá svaz již dlouho
ničeho společného, nýbrž jen se »světovým obcho
dem«<a šplhalstvím. Sonnino, zrádce vlastní stra
ny, dávno milioný podplacený tisk, Fernando Mar
tini,kterému jen pramálo scházelo, aby se dostal
do káznice, poněvadž velmi mnoho kradl 'a pod
vádět ve spolku s armádními dodavateli jako ko
loniální ministr Lybie, tí všichni jsou | příčmou
války.«

jí selevně.
v| pátek v| poledne.

A tací lidé vnutili pušky do rukou tisícům kně
ží italských, aby bojovali ve prospěch zednářstva,
na pokoření vlastní církve. Že italská válečná vý
prava má také za účel porobení a pronásledování
církve, to italské notability nézapirají;naopak ve
řejně prohlašují, kam se ta »osvoboditelská« čin
nost také vrhne. Kde dopadeni kněží od Halů
na rakouském území, jež vyklizeno z důvodů stra
tegických, hned se s nimi jednalo jako se zločinci

Takovým >osvoboditelům« ovšem každý za
laskavou ochotu ihned poděkuje. Italové chytře se
domnívali, že po dlouhém boji Rakouska s Ruskem
si učiní pohodlnou vojenskou procházku do vnitra
naší říše. Ale poznali již v prvém měsíci svého bo
je, že na vítězství w nich nestačí ani fysické síly
ani jejich občanské ctnosti. Sláma vzplanula veli

kým ohněm, ale již za měsíc jest z ní jen trocha
čmoudu a popele.

ListmarkýzedeBeaufort
zŘíma.

Z irančiny přel.Lad. Hronek.
(Glosa k apotheosám pohanské antiky.)

-© Řím, 4. února 1834.
Často se procházím ve Vatikáně, mezi bohy,

hrdiny a slavnými muži starého Říma. Zdá se mi,
že takto nabývám pravého názoru o pohanství.
Jako mladý muž, zapomínající na ctnostné tradi
ce svých otců, a který při tom spíše ještě svou
zhýralostí podržuje znak svého osvíceného půvo
du, jeví se mému zraku pohanský svět. Dlouho je
nešťastník kořistí všech klamů smyslových; kráse
tělesná vládna velitelsky nad jeho zotročenou duší,
ač jakási známka velikosti, vznešené a důstojné
způsoby prozrazují vysoký jeho původ a připo
mínají onen první ráz, který přijal.

Hle, pohanští heroové! Jejich krása téměř jen
fysická, ušlechtilost. jejich tělesných vnad obrací
z počátku výhradně na sebe naši pozornost. Ale,
podivná věc, všichni vyznačují se jakousi bezcit
ností, která daleko není úplným výrazem hnutí
lidské duše.

Co se mi dále nelíbí na představách pohanství,
jest, že neposkytují než takřka neznatelného rozdí
lu mezi lidmi a bohy, kteří nejsou než lidmi krás
nějšími, statečnějšími, ušlechtilejšími než -jinf
smrtelníci. První, čemu nás učí křesťanství, 'je
moc, dobrota, nekonečná moudrost Boží, slabost,
nicotnost lidská. Ale člověk, tak nízký před Bohem,
stává se velikým svým vlastním ponížením, on ro
ste pokorou, neboť on se povznáší tak k Bohu! A
jakou sílu čerpá tato bytost sama o sobě slabá z
této vznešené pokory! © Vítězí sám nad sebou a

vládne bolestí, ano samou smrtí!
Abychomobrátilř tyto pravdy na jumění,vizme

nejdříve podstatný rozdíl mezi křesťanstvím a po
hanstvím. Křesťanství neodmítá krásy duše. Na
opak, nejhlubší a nejvnitřnější city mohou dáti
vznik i kráse tělesné. Pravá láska k Bohu a láska
k bližnímu však jsou pohanství neznámy; nenalé
zám toho ani stopy ve všech těch památkách po
hanského Říma; ba ani ve výrazu soustrast! —vlajku“řeckou nahraditi válečnou vlajkou italskou.
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Akciový kapitál K 80,090000—.

Filiálkys Místek, Jihlava, Karlovy

Tábor, Terst a Vídeň..

Vídeň v I, M, UI, IV., V., VL,
XVI. a XXI okresu. .

ka

+ NRPK)

Bylo nutno, aby přišlo křesťanství učiti člověka
míti soustrast se svým bližním — či spíše — ono
ho povzneslo až do té výše, aby se obětoval za
bližního. A věc ještě úžasnější: bylo nutno, aby
křesťanství nám přišlo odhalit tajemství, že všich
ni v sobě bolest citíme! Či nebylo srdce člověka
u starých předků zlomeno nad ztrátou drahých by
tostí právě jako dnes? A což jest ještě trapnější:
nezoufal si člověk tenkrát právě jako dnes ve
svém srdci, viděl-li umírat v srdci toho, koho mi
loval. city, které tvořily půvab jeho života a které
pokládal za nepomíjející? Neboť žíti jest milovati,
nebýti milován jest umřítil

Život u pohanů, soudě dle obrazů, které nám
zanechali, zdá se míti pouze skupinu divadelních
představ; naše náboženství však je jedině pravé.
Bůh pro nás trpící, lidé trpící pro lásku k svému
Bohu a k svému bližnímu, život pozemský pova
žovaný pouze za řadu zkoušek, všechna naděje
směřující k onomu světu, blaženost očekávaná ja
ko cdměna za oběti zde na zemi — hle, tof prav
da, a tuto nám odhalilo jedině křesťanství.

Bylo by ubohým stálé studium soch a pařnátek,
které nám zanechala stará doba, jedině za účelem
chladného a suchého oceňování větší nebo menší
dokonalosti tělesných tvarů. Nikoliv! Toto studium
dobře konané povznáší k vyšším myšlehkám a
podává vznešenější nauku; ono dává nátn' chápati
nesmírnou propast, která dělí modloslužbu od ná
boženství Kristova, a odhaluje nám pravý zdroj
krásna. To, co tvoří dokonalost lidské duše, jest
také principem dokonalosti v umění.Podstata kře
sťanství sama, toť to tajemství. Tyto city jsou po
výšeny nad všechny city lidské. Víra zahrnuje
pravdy, které přesahují veškeru mohutnost roz
umu; naděje obsahuje blaženost, o níž si nemůže
me utvořiti úplné představy; láska objímá věci ne
beské: hle, to činí podstatu krásna, podstatu doko
nalosti naší duše. To nalézám vyjádřeno, nebo ale
spoň tušeno v dílech tak náboženských prvních
mistrů malířství, u Giotta, u Angelico di Fiesole

- atd., ale nenalézám tcho v témž stupni u Rafaéla
a u malířů jeho doby, tím méně u malířů, -kteří
přicházejí v dobách pozdějších. '

Má-li kdo živý pocit pro umění, není pro něho
prosto jakési obavy a téměř výčitky, začítikriti
sovat Rafaela; onť má vše: vynalézavost, uspořá
dání, nejčistší a nejušlechtilejší kresbu, právě tak

í Feuilleton.
Polky.

„Aby feuileton jednou také pro dámy něco za
jímavého přinesl, uvádíme zde posudek německé
ho básníka H. Heine-ho o Polkách. Pochází sice z
r. 1822,avšak psalo jej péro německé, zůstane te
Wy 1 přes svou patinu historickou vždycky zají
umavým a mimovolně láká přirovnávati, pokud ú
fnidek z naších dob vyznívá stelným akordem.

z Procestoval jsem kříž na kříž pruský díl Pol
ka. Seznal jsem noho lidí ze všech částí pruské“

Polska. O zevnějšku země nemohu s vámi
Binoho půvabného sděliti. Jsou zde pouze široké
plochy polí, jež jsou vesniěs dobré jakosti, pak
fiusté, smutné lesy smrkové. M

Poláci živí se vzděláváním polností a, chovem
Mobytka; po továrnách a průmyslu není -zde téměř
istopy. Nejsmutnější. pohled skytají polské vesní

„és: nízké stáje z hlíny, kryté úzkými latěmi nebo
fiťovím. V nich žije polský sedlák se svým do
Vjgtkem a se Svou ostatní rodinou. Než nedáse u

ti, že polský sedlák jeví často více rozumu a
než... . sedlák v mnohých zemích. Polák je:

úániné tělesné postavy, vojenského vzhledu a oby

are axý;nosí ještě svůj národní kroj: keuiorpolovinysehou,.

jako vyjádření a soulad všech částí v jich celku.
Je to člověk neobyčejný, ve všem podivuhodný,
a přece mne neuspokojuje zcela. Onoho tajemného

vznáší nad nás samy a nám dává tušiti naši pra
vou vlast, Rafael nemá, neb alespoň mi to nedává
pociťovat, jako první mistři malířského umění.Ma
lířství ve svém původu bylo — jako stavitelství —
dcerou křesťanství; ještě pannou, která okouzlo
vala zrak, vnukala úctu a rozněcovala lásku. Ra
fael přišel a dal přednost, jak se zdá, kráse forem
před mnohem vznešenější a jímavější krásou citů.
Rafael dělí mou pozornost a rozděluje můj obdiv
mezi krásu forem a hluboké vyjádření citů dušev
ních; on jest, mám-li to říci, polopohan- polokřes
ťan, půl anděla, půl mythologického genia. A já
opakuji, třeba že není možno dosti se obdivovati
obrovskému talentu tohoto mimořádného člověka
že Rafael jest prvním autorem úpadku umění.

Záložna v Hradci Král.;
Janské náměstí č. 103.

Vkladyna knížky4'|„| "08
Map ratodionové4 rb "90
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují

se dle dohody a vyplácejíse z těchto vkladůob
nosybez obmezenímoratoria.

Průběh války.
Bojiště východní, Těžiště válečného podnikání

přeloženo jest nyní z Haliče, do ruského Polska
mezi řekami Vislou a Bugem. Tam severně od
Krasnika, na pahorcích 200 až 300 metrů vyso
kých, rozhořčeně se bojovalo cd 3. do 10. červen
ce. Rusové, kteří znají strategickou cenu těchto

zoufalé útoky, ale spojenci je zastavili, ač Rusové
si na bojiště to přivedli nové posily. A v nedělní
úřední německé zprávě oznamují se naopak příz
nivé místní boje jižně od Krasnostavu.K OOA
to vrchní kabát se světlým šněrováním. V tomto
ústrojí vidíme sedláka ubírati se v neděli do mě
sta zařídit svoje troje řízení: dát se oholit, jít do
kostela a důkladně se opít! V pití to Poláci nadlid
sky daleko přivedli. .

. Mezi sedlákem a šlechticem nacházejí st v
Polsku židé. Tvoří skoro. více než čtvrtinu obyva
telstva, zabývají se všemi řemesly a mohou vlast
ně nazývati se třetím stavem Polsky. Až na malé
výjimky jsou všechny hospody. v Polsku v rukou
židů. Každý šlechtic má svého Žida ve vesnici
nebo v městě, kterého nazývá faktorem a který
všechny jeho komise, koupě, prodeje atd. vykoná
vá. Zevnějšek polského žida je strašný. Hrůza na
mě jde, když si vzpomenu, jak jsem „za Mesericí
uviděl poprvé polskou vesmici, ponejvíce židy o
bydlenou. Tento odporný dojem byl však záhy za
puzensoucitem, když jsem stav těchto lidí blíže
pozoréval a viděl chlévové díry, ve kterých v
své bídě bydleli.: .

Jejich řečí jest němčina hebrejštinou proplete
ná a polštinou zabarvená, Poukazuji na knihu Da
vida Friedlšndra: >O židech v království Pol
ském. Berlín 1819.«

Šlechtici zasluhují v Polsku zvláštní pozornosti
cestovatelovy. Podám milerád charakteristiku pol
ských šlechticů, bude to nádherná mosaika adjekti
vů: pohostinský, hrdý, statečný, přítulný, falešný
(tento žlutý kamínek nemůže scházeti), citlivý,
nadšený, karbanivý, veselý, šlechetný a pyšný.

(kun, Mělo

Na řece Bugu rakouské vojsko dobylo
ruského opěrného bodu u Derevlan, severozápad
ně od města Busku. — Naše spojenecká fronta v
ruském Polsku západně od Visly běží od Nového
Miasta na Pilici, pak nedaleko Radomu podél Ka
menné až k jejímu ústí do Visly, nato od Josefová
na Visle postupuje na východ severně od Krasni
ně od 'města Busku. — Naše spojenecká fronta v
ruském Polsku, dále ve východní Haliči mezi Bel
zem a Sokalem, pak podél horního západního Bu
gu, u Kamionky Strumilovy a na západním břehu
Zlaté Lípy. O

Na jibu na hercegovských hranicích v poslední
době vyvíjeli čilejší ruch Černohorci. Pořádný vý
prask odnesli si však od Trebinje, pak od Koryta
a nyní od Avtovače, Srbové nejeví nyní chuti k
ofenšivě. ©

Na italském bojišti na hranicích tyrolských,
koritanských i na Soči nesvedli Italové dosud nic,
ač .nacelé čáře mají číselnou převahu, silné dělo
střelectvo a 10 měsíců se na válku připravovali.
Na přímořské frontě pokusili se Italové opět o ně- .
kolik útoků, jež byly jako vždy odraženy. Na hra
nicích korutanských i. tyrolských trvají boje dělo

střelecké. 4 Naproti“tivým zprávám z ciziny
konstatuje dáš“válečný tiskový stan, že naše loď..
stvo ve' válčeS Italil až dosud neutrpělo žádné
ztráty. naopak jeden náš podmořský člun 7. Čer
vence potopil v sevěrním Jaderském moři italský
obrněný křižník >Amalfi«, který měl 28 děl a 684
mužů posádky. — Dne 3. července obsadily rakou
ské voje horský hřeben, jenž ovládá průsmyk Ori
geni a vnikly tak 5 km hluboko na italskou půdu.
— Stálé rostoucí odbojné hnutí v Lybii donutilo
Italy. aby své vojsko z četných lybických míst
odvolali, Italský guvernér pro Lybii vrátil se do
Italie, poněvadž není v Lybii jeho přítomnosti po
třeba. ' :

Turecká válka, Nadardanelské frontě místy 0
pakují se boje dělostřelecké i pěchoty. Útoky ne

Polsko. nejrůznějším vlivům vydáno. Vnikajícímu
barbarství z východu z nepřátelských styků s Ru
skem, vnikající nadkuituře ze západu z přátelských
styků s Francií — odtud ona zvláštní smíšenina
kultury a barbarstva v charakteru a v domácím
životě Poláků. Důstojnost polského šlechtice je
sama o sobě u nejchudšího jako u nejbohatšího
stejného rozsahu' a stejné vnitřní ceny. Láska k.
vlasti jest u Poláků tím velkým citem, v němž
všechny ostatní city jako řeky v moři splývají.

"Nyní však poklekněte aneb aspoň sejměte klo
bouk s hlavy —-mluvím o polských ženách. Duch
můj bloudí na březích Oangu, hledaje nejútlejší a
nejroztomilejší květiny, ke kterým bych je pří
rovnal. Kdybych měl štětec Rafaelův, melodie Mo
gartovy a řeč Calderonovu, snad by se mi podě
řilo vykouzliti ve vašich prsou pocit, jaký byste
měli při spatření pravé Polky — Afrodity. Kdo V
jejich gazelí zraky pohledne, věří v nebe, i kdyby

o nejhorlivějším, přívržencem barona
Chci-lj mluviti o charakteru Polek, podotýkás

pouze: jsou to ženy. Nechci tím říci, že by ženy.
neměly charakteru. Docela ne. Naopak, mají každý
den charakter jiný. Tuto neustálou proměnu chař

ekteru „esáci také docela haněti. Je to docela jskási oda. Charakter povstává systémem sto
seotypních zásad. Jsou-li tyto zásady klamné, sak
celý žiyot člověka, jenž je ve svém vnitru do aj
stému upravil, bude jen velikým, d m My



vyslanci v Berlíně, Německo sice uznávě, že vál
kou ponorek trpěti může i neutrální plavba, ale an
glický způsob válčení donutil Německo k sebe
obraně, Něm. ponorky dostaly rozkaz, aby řádně
označené americké osobní pařníky prepouštěly;
americká vláda musí se ovšem zaručiti, že její par
níky nepovezou kontraband, Německo jest i ochot
no svoliti, aby cestující američtí jezdili na neutrál
ních parnících pod americkou vlajkou do Evropy a
zpět, případně Německo nebude nic namítati, o
patří-li si Amerika 4 parníky nepřátelských států,
které by pod americkou vlajkou vozily cestující
ze Spoj. Států do Anglie.

| Pl— vý
motor ležatý

system Langen 8 Wolf,

-©4 koňských silách,
dosti zachovalý, který
uzpůsobiti se dá na
benzin, naftu a p. prozáměnuzaelektromotor

prodá te zavýhodnoucenu.
Kde,poví administrace.

o ———.

Politickýpřehled.
Meliorační fond. Císařekým nařízením do

stává vláda zákonné zmocnění, aby. naléhavé
výdaje hradila ze státního melivračního fondu.
Úhrnný náklad meliorač. fondu činí 23,259.907
K 53 hal.

Císařské nařízení © úpravě obchodu
s cukrem. Nařízením ze dne 7. července 1915
zřizujese ve Vídni oukerní ústředna, jíž se svěřuje
výhradní právo k volnému nakládání veškerým
cukrem všeho druhu. Cukerní ústředna skládá
se ze zástupců surováren a raffinerií jmenova
ných ministrem ©obchodu. Veškeré zásoby
nezdaněného oukru všeho druhu, které jsou po
hotově w cukrovarech a leží na volném skladě,
pokud nejsou již prodány za nynější cenu, dá
vají se pod závoru; dále všecka výroba příštího
výrobního období 1915—16; všecky předběžné
prodeje cukru z kampaně 1915—16 prohlašují

-se za neplatné. Základní cena podzávěru da
ného spotřebního cukru, raffineriemi do 10.čer
vence 1915 uvolněného, avšak ještě neprodaného
oukru činí 79 K za 100 kg; pro ostatní oukr
spotřební 8850 K za 100 kgdo 31. prosince
1915.Při pozdější dodávce zvyšujese cena dne
1. ledna a 1. března 1016 vždy o 50 h na 100 kg.

Cisařské nařízení o cenách za obílí z nové
sklizně. Nařízením tímto stanoví se ceny, za
něž bude obilí výrobců přejato. Ceny mají pla
titi až do žní r. 1916 a sice: za pšenici (i jarku)
34- K, za žito 28 K, za ječmen ke sladování
28 K, za krmný ječmen 26 K, za oves 26 K.
Při odebrání pšenice a žita před18. zářím 1916
a ovsa před 1. říjnem 1915 bude plačen přípla
tek a to při metráko pšenice až do Ši. července
4 K, od 31. července až do 15. srpna 3 K, do
31. srpna 2 K a do 16. září 1 K.U žita do 81.
července 2 K, do 15. srpna 1 K. u ovsa až da

ter«, jedná-li člověk dle pevných zásad,a nepová
Žíme, že duch tohoto člověka nekráčí ku předu,
že jest jenom slepým otrokem svých zašlých my“
šlenek, Nazýváme to též důsledností, trvá-li kdo
na tom, co jednou pro vždy v sobě vybudoval, a
jsm: dosti shovívaví obdivováti se pošetilci a 0
mlouvati zločince, jen když o nich možno říci, že
jednají důsledně. Toto mravní sebeujařmení na
chází se skoro jen u mužů; v nitru žen zůstane
vždycky živel svobody oživen.

Každého dne mění se jejich názory a nejsou sl
toho skoro ani vědomy. Mají-li dnes špatné zása
dy, vsázím se, že zítra budou míti ty nejlepší. Mě
ní své mínění jako šaty. Jestliže právě v Jejich
duchu nevládne žádná panující myšlenka, ukazuje
se nejroztomilejší mezivládí, interregnumv. mysli.
A to jest u žen nejsilnější a vede je jistěji hež ab
straktní rozumové lucerny, jež nás muže často za
vádějí. : o

Tento všeobecný výrok o ženách týká se vlast
ně Polek, německé ženy isou nápolo vyjmuty. Ně
mecký lid má ve své .hlubokomyslnosti zvláštní
podklad k pevnému charakteru a z ní jakýsi nános
byl | ženám údělem, který během doby více a ví
ce houstne, takže v povaze u starších německých

-žen, docela i u žen ve >středověku«, t. |, ve čtyři
cítce, dosti tlustá, Šupinatá >pokožka charaktero

vá« se ukazuje. VJ U
(!'Docela rozdílné od německýchžen tou Potky.

Slovanská býtost vůbec, polský mrav jek zvláště,

|
+

|

odborných ; ceny mouky nejsou ještě
pevně stanoveny, budou prý však valně nižší
než nynější. Do obehodu bude prý dána nemi

Nové zákopy v Avglii. Přeď několika
dny vešel v Anglii v platnost zákon o střelivu,

iva. Mnohem více úvah a sporů vyvolal chys
slaný zákon registrační. Dle něho každý An
gličan a každá Angličanka od 15 do 65 let mají
povinnost, aby na listině napsali přesná data o
svých osobních poměrech a činnosti ve svém

řání státu ochoten převzíti činnost, která mu
ude určena dle jeho odborného vzdělání.

-Červená kníha o Italii. C. k. ministerstvo

do 23. května 1915. Tato Červená kniha jest

činnosti italských státníků. — Na př.ze zpráv
velvyslance Machia seznáno, že italský ministr
Sonnino nesprávně informoval jak krále tak i
většinu svých ministerských kolegů aže ital.
generální štáb, jak se zdá, jsa podporován vy
líčením italského vojenského attachea ve Vídni,
silně podceňoval obtíže války s Rakousko
Uherskem.

Volné listy.
Napoleon r. 1815. Anglická armáda byla pod

velením Wellingtonovým, pruskou vedl Blůcher,
a obě rozloženy byly dlouhou čarou od moře až
k Lucemburku tak, že Angličané činili pravé a
Prusové levé křídlo. Různost povah obou vůdcův
určila útok Napoleonův. Bonaparte rád poznával
povahy lidí, a jako neunikaly mu zámysly evrop
ských státníků, tak povědomy mu byly hlavní du
ševní rysy jenerálů, kteří proti němu válčili. Znal
dobře Wellingtona a v náladách Blicherových
četl jako v knize. Proto jako ve všech svých ta
ženích, věděl sobě rady i tady. Jest dosti rozší
řeno bludné mínění, že Napoleon vyhrával příslo
večným svým štěstím a náhodami. Nikoli. Před
každou bitvou byla činfa jeho prozíravost, a mož
no správně říci, že mů nikdy vítězství nespadlo
samo sebou do klína a'že ho dříve dobyl ve své
hlavě, než dozrálo n i bitevním.

Wellington dlouho vždy uvažoval, s armádou
pohyboval se pomalu atopatrně, a leckdy se udá
lo, jako“na příklad véŠpanělsku, že- couvnuf před
menším počtem. Bliicher však byl více husarem
než jenerálem; prudký, rychle se rozhodující, a z
jeho úst stále vylétal povel: >Kupředu!l«Proto ho
nazvali maršálkem >Vorwárts«. Kdyby tedy Na
poleon byl napadl dříve Wellingtona, musil me
zbytně předpokládali, že Blůchér nezmešká ani ko
diny a svému druhu přiskočí rychle na pomoc. Za
útočí-li však na Blůchera, bude míti dosti času po
raziti ho dříve, nežli Wellington vše náležitě uváží
a dá se na pochod. Napoleon rozhodl se tedy úde
řiti dříve na Prusy.

Jakkoli Napoleon plán svůj dobře promyslil,
přece však ukazovalá se nedobrá znamení. Žár
livost rozličných sborů mezi sebou, již v dřívěj
ších válkách znatelná, rozbujela tak, že jezdec po
hlížel pohrdavě na pěšáka a oba pak stejnou mě
rou zaujati byli proti hrdé gardě, která byla nej
milejším dítkem Napdleonovým. Mimo to nebylo
svorné jednotící myšlenky mezi jenerály, a k to

vyvolaly tento stav. Ve slunečném údolí plném
květin vyvolil bych si Polku za průvodkyni; v za
hradě lip za svitu měsíce volil bych Němkyni.
Vzory domácnosti, vychování, zbožné skromnosti
a jiných tichých ctností německých žen najdeme u
Polek méně. © Tyto ctnosti domácí nacházejí se
však i u nás po většině jen u měšťanstva a u té
šlechty, jež se mravům a nárokům kruhů měšťan
ských přizpůsobila, U ostatní části německé šlech
ty jeví se často nedostatek těchto domácích ctností
citelněji než u ženšlechty polské.

Cit náboženský jest u německých žen hlubší
než u polských. Polky žijí více. životem vnějším
než vnitřním; jsou to veselé děti, jež znamenají se
křížem -předobrazy svatých, nesou se životem ja
ko krásným redoutním sálem, smějí se, hrají si a
jsou roztomilé. Tuto lehkou mysl Polek nechci aní
lehkomyslností nazvati; jest. ovšem' podporována
jehkým mravem polským vůbec, lehkým francouz
ským tónem a francouzskou řečí, která se záli
bou v Polsku se pěstuje a kterou ovládají jako ma
teřštinu. Co se týká čistoty mravů, jsem přesvěd
čen, že v tom ohledu nestojí Polky za ženami ně
meckými. Mimo to však musí se uvážiti, že Polky
vynikají krásou a že krásné ženy nejvíce utrhač
nýn: jazykům jsou vydány. Věřte. mi, že ve Var
šavě Žije se ne méně ctnostně než v Berlíně, toliko
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mu přistupovala i nedůvěra mužstva k vůdcům,
jejichž jednání roku minulého, zejména zrada Mar
montova, poškytřy k tomu spravedlivé příčiny.
Každé váhání, každý jen trochu nevysvětlitelný
pohyb vzbuzovaly hned podezření, které velmi se

nepříteli.
Pokud se spojenců týkalo, vojsko anglické i

pruské bylo. na vrchole válečného ducha. Angliča
né přinesli si mocné dojmy ze svých vítězství že
Španělska, a Prusové byli již také jinými vojáky
než u Jeny, nehledíc ani k tomu, že jejich národní
uvědomělost silně zaostřena byla proti podmani
teli, který je několikrát pokořil a chtěl dokonce
vymazatí království Pruské z mapy Evropy.

Napoleon stáhl vojska potají a tak opatrně, že
15. června sbory jeho stály na určeném místě, ho
tovy udeřiti na nepřítele, který ničeho netušil. Wel
lington měl hlavní svůj stan v Brusselu, Bliůcher
dlel v Namuru. Napoleon umínil si obě vojska mo
hutným útokem rozraziti, za kterýmž účelem na
padl neočekávaně pruské zástupy před řekou Sam
brou a způsobil v nich takový zmatek, že horem
pádem utikajíce přes řeku neměly ani kdy za se
bou zbořiti mosty. Francouzové, ženouce se Pru
sům v patách, zahryzli se mocným klínem mezi
spojenecké armády tak, že Angličané byli odho
zeni na levo a pruská armáda tísněna byla v pra
vo, čímž umožněno bylo, že v noci na 16. červen
celá armáda francouzská přepravila se přes řeku
Sambru.

+

Bitva u Ligny. Prusové, vzpamatovavše se z
úleku a odklidivše zmatek, seřadili se za Ligny,
vesnicí v belgické provincii namurské, a očekávali
tam útok Napoleonův. Bonaparte, obhlédnuv bed
livě krajinu a poznav, že jádro Bliicherova vojska
zaujalo hlavní centrální posici ve vesnici Ligny,
umístil mohutné dělostřelectvo na kopci, který ten
to Blicherův střed ovládal. Napoleon, jemuž bě
želo o rychlá rozhodnutí více než kdy jindy, roz
kázal útočiti, a bitvá za krátko vřela na všech li
niích. Francouzi útočili bouřlivě, Prusové bránili
se udatně. Napoleon diel na výšině, odkudž mohi
dozírati na všechna místa zápasu a S mramoro
vým klidem ve tváři jako dokonalý hráč na bi
tevní šachovnici dle. svého rychlého rozmyslu po
hyboval oddíly své armády. Tu kázal prudce úto
čiti, tam postupovati zvolna, jinde udeřiti v bok,
jinde ustupovati a prudkého Bliichera mýtiti a pře
kvapovati. Hrou svojí byl sobě naprosto jist a
hned na. počátku bitvy jasně postřehl, že Bliiche
ra, svého nejurpitnějšího nepřítele ze všech spo
jeneckých jenerálů, má v rukou a že si ho důklad
ně podá, s. i . : ,

Francouzové zasypávali vesnici Ligny, kryjící
pruský střed, spoustou dělových střel, a když k
posici té směřovaly četné zástupy Napoleonovy
pěchoty, Blůcher si uvědomil, že hlavní útok děje

Ligny sice značné vojsko, které se tam odhodlaně
bránilo, ale postupem boje uznamenal, že jest tam
poslati posily. Jistou pomoc sice opatřil, ale ne
takovou měrou, které bylo potřebí. Na křídlech
měl dosti vojska, ale nemohl ho tam odtud odvo
lati, neboť vypočítavý Napoleon hned na počátku
boje abratnými manévry zástupy jeho tam zaměst
nával a poutal tak, že pruští jenerálové se domní
vali a Bliicherovi vzkazovali, že hlavní útok ne
přítelův čelí proti jejich křídlům,

. Bliicher počal pociťovati nejistotu a nesnáze,
jako se dálo vždy všem vůdcům, proti kterým Na
poleon počínal si ofensivně. Napadený vůdce, ne
znaje úmyslův útočníkových, bývá vždycky v ne
výhodě, a Napoleon jako útočník byl nebezpečný
vždycky, protože jeho ofensivní kombinace vy
mykaly se ustáleným šablonám 4 obecně přijatým
pravidlům, a protože dle potřeby na samém bojišti
plány své ženiálně měnil a změny rychle a důsled
ně prováděl.

Když Bliicher nemohl manévrovati, jak považo
val za žádoucí. nezbývalo mu než dělatí to, co
nejlépe uměl, dokazovati totiž osobní statečnost a
příkladem svým rozněcovati voje, aby na všech
posicích francouzským útokům odolávaly. Horeč
ka a vražednost boje stoupaly, Francouzi krvavě

skloňovaly se vážky vítězství. Na jedné straně
Bliicher v obličeji rudi, zlobil se a křičel, a na dru
hé straně klid v obličeji Napoleonovu se jen utvr
zoval.
"K večeru bitva vyvrcholila, a Napoleonvyhodil

rozhodující trumf rozkazem, aby máršál Grouchy
obešel levý pruský bok. Stalo se, co Bonaparte
předem věděl, levé křídlo pruské pochodem Orou
'chyho ustupovalo a zmatek jeho rozšiřoval se ke

rozhodl ránu Napoleonovu oplatiti velikým výpa
dem proti středu francouzskému. I postavil se v
čelo svých jezdeckých plukův a zamávav šavlí nad

francouzskou pěchotu, aby jí rozdrtil.
-Napoleon však věděl, koho tam postavil, Byli

gardy, kteří bez
bágně a chvění vyčkaji, až Blůcher a jezdci mohli .

býti kosti palboo z blízka.Z dlouhýchřad gasdy *



la

jizdy se rozlomily, jezdci i zvířata hustě padali k
zemi a mezi nimí též Blůcher, pod nímž raněn byl
kůň. Za nastalého oslabení pruské jízdy vyřítili se
francouzští kyrysníci, jejichž náraz Prusové. ne

mohlizadržati mohutnábouflivávina přáteli nepřátel ženeše zpátky přes Blůchera,jenž probírá
se ze mdloby. Prusové, sesífivše poslední reservou,
nabyli nového rozmachu, obrátili jízdu francouz
skou, která tryskem žene se žase přes Bliichera.
Žádné kcňské kopyto starého maršála. nezasáhlo.
žádný nepřátelský jezdec nevšiml si šedivého vůd
ce, ležícího-pod koněm. U Bllichera nebylo nikoho
kromě pobočníka, který, když i francouzská jízda
se vzdálila, rychle vyskočil, maršálkovi pomohl na
nohy, posadil na svého koně, a tak oba bez úrazu
dostali se ke svým právě v okamžiku, když Napo
leon vyslal svoji reservu. Záložní zástupy fran
couzské přihnaly se úprkem a těžily z nejistoty a
zmatku, jimiž pruský střed cele byl již postižen.
Poslední čtverce pruské po udatné obraně byly
rozraženy, a již již bylo by obchváceno bývalo i
pravé křídlo, kdyby Blůicher nebyl dal armádě své
rozkaz, aby rychle ustoupila. 

Bitva u Ligny byla velmi krvavá, neboť z té
ani z oné strany nedávána milost. Pruské zprávy
samy oznámily svých ztrát 23.000mužů. Francouzi
pozbyli 7000, ukořistili 40 děl, 8 praporův a znač
ný počet zajatců. Nesrovnalost mezi počtem pad
lých z obou stran vysvětlena tím, že Francouzi
byli kryti pahorkatým územím, kdežto,- Prusové

stáli na návrších, čímž byli jistým terčem francouz-
ské dělostřelby.

ltalie mlmo trojepolek. Čeští poslanci .své řeči

delegační leckdy protkávali úvabamí o postavení
ltalie v| trojspolku,

„ Jest zajímavo s míněním poslanců na
šich srovnati myšlenky Leopolda svob. pána Chlu
meckého, jenž knihu svou nazvat »Denníkem ago
nie trojspolku«. Kniha jest sbírkou článků v posled
ním desítiletí v >Oest. Rundschau« uveřejňova
ných. S jistým zadostučiněním můžeme:zjistiti, že
čeští politikové byli tehdy za jedno s politikem ně
meckým, jehož některé nezabavené myšlenky na
šim čtenářům předkládáme. Česká veřejnost do
bře se pamatuje na divadelní kus nazvaný >La Na
ve<, v němž spisovatel dAnnunzio žhavým! slovy
vyzývá italský národ, aby sobě dobyl vlády nad
mořem šaderským. A svob. pán Chlumecký k ú
kazu tomu přičinil tyto poznámky: >Nemůže tu
jednou oficielní mechanism (úřední stroj) selhati a
býti donucen násilím, aby se:podřídil službě velké
vůle lidu? Pak počnou dcby dramatické politiky,
jichž uchraň dobrotivý osud Italii a nás ještě dlou
ho. »>Navé«(loď), která jest dnes určena nadchnout
Italy ještě více pro adriatický imperialism, bude

musit vyplouti, aby odůvodnila tento nárok na
Adrii jinými než básnickými důvody. Chrániti se
proti této možnosti jest naše dobré právo a více
než to, naše nejsvětější povinnost.« 

Když r. 1909 Bosna a Hercegovina trvale byly
připojeny k naší říši, Italie chovala se velmi. pode
zřele, a Chlumecký o tom hovoří takto: »Musíme
u svého spojence připravení býti na nejhorší, ne

kousku, a jest pochybno, zda se státníkům ital
ským trvale může podařiti, aby s úspěchem udrželi
zahraniční politiku, která odporuje všeobecné ná
Jadě lidu.< Spisovatel >Agonie trojspolku« všímal
si bedlivě sněmovních rozhovorův italských a do
vodil z nich, že zbrojení Italie výhradně jest namí

slovně: >Zdá se, že v Londýně mají jisté známky,
že ve vážné příhodě italská vlajka za žádných o
kolností nebude vláti po boku německé.«
-© R. 1911 Chlumecký napsal: >Po léta jsme opě
tovně ukazovali nato, jak velkou úlohu hraje ve

nou okamžik, kdy italská vláda sama proti svému
lepšímu uznání a proti své vůli může býti zatla
čena k akci nedozírného dosahu. Myslili jsme při
tom na iredentistické hnutí, které přes všechno ú
řední popírání stále dosud získává půdy, takže —
až jednou přijde vhodná doba — dnes tiše doutna
jící plamen velmi snadno může býti rozdmýchán

poukazem na ko
rektnost a dobré úmysly italské vlády byly ozna

V r. 1912Chlumecký se táže, zda —dostavili
by se casus foederis— Rakousko by mohlo s úpi
ným klidem vzíti vojsko od jihozápadních hranic.
Dle mínění jeho jest (r. 1912) Italie společníkem,
který v nejpříznívější možnosti nenapadne nás
aspoň ze zadu. >Pro Italy<, df Chlumecký, »jest
trojspolek zlem, s nímž se smiřují, dokud je pová
žují za nutné. Toho dne, kdy Italie může opustiti
trojspolek beze škody a bez ohrožení svých zájmů,
vrhne se do otevřené náruče západních mocností,
na nichž nyní jako severoafrická mocnost osádní
stala se závislejší než dříve.«

Charakterisovali-ličeští, KE sbodněsbar. |.jako- pokryteckou
Je - 

a naší říši nebezpečnou fak, Beodývodněným po
chybám jejich přítomné události vtiskly výraznou
pečet, pak dokládáme ještě, že německý pisatel
mýlil se v jedné věci. Chlumecký vykládaje totiž,
že italské vlády. přes svoji dobrou vůli budou ko
mandovány veřejným míněním, předpokládá u
přímné úmysly aspoň u italských vůdčích pojiti
kův a diplomatů. Dnes však jeví se pravdou, co
jsme v Rakousku říkali stále, že totiž italské vlády
loyálnost spojenectví vůči naší říši jen předstíraly
a že, těžíce ze vzájemných smluv, stále měly na
zřeteli budoucí okamžik, kdy věrolomně vypřáh
nou. Italské veřejné mínění bylo aspoň upřímné a
nepřetvařovalo se, italské vlády však jedna za
druhou naším zahraničním ministrům na pohled

přátelsky tiskly ruce, ale pod salonními úbory

měly uschovány banditské dýky.

Populace amravnost. V přítomné válce vyno
řilo se dosti starých a nových problémů, z nichž
nejeden jest otázkou života toho kterého národa.
Na: příklad populacé Francie jako byla dříve bole

stínem, dnes jest nejvážnější a nejtrapnější starostí
vlastenců, kteří chvějí se o budoucnost svého ná
roda, jenž již před tím fysicky vysílen a početně
umenšen mužskými svými členy v krvavých bit
vách přímo vymirá. Myslící mužové ve Francii
netajili se přesvědčením, že dosavadní vývoj po
pulace znamená pro Francii sebevraždu a národní
smrt a usilovali o to, aby fysicky a mravně upev
ňována byla zdatnost národního kmene. A nyní
válka. zháší hromadně životy, o něž pečováno dří
ve jednotlivě.

Hrozné postavéní Frančie vychází zejména na
jevo, postavíme-li v jednotlivých státech přebytky
porodů proti součtu zemřelých. Průměr posled
ních jeví se takto: V Rusku přebytek naroze
ných činí 2 miliony, v Německu 800.000, v Rakou
sko-Uhersku 550.000, ' v Italii 350.000, v Anglii
450.000, ve Francii — 8000. Tato francouzská čísli
ce jest přímo příšerná a svědčí, že lehkomyslný
národ žije od dneška do zítřka. Máme-li zřeník
tomu. že francouzský lid oplývá blahobytem a že
jeho fysické výživě není hany, nabýváme vždy 0
důvodněnějšího přesvědčení, že trvale menšící se
populace jeho pramení hlavně z bídy mravní. Zdů
razňování této pravdy ze strany katolických spi
sovatelův a statistiků bylo stále hlasem volajícího
na poušti, a pokrokoví lidé se domnívali, že fráze
mi o francouzské osvícenosti a kulturním vývoji
se zalepí a zastrou rány, které volaly po pečlivém
ošetřování mravním. Pravda však nedá se umlčet,
a dnes čím dále tím více se ozřejmuje zásada, že
život národů spravuje se životním a světovým ná

tohoto názoru jest -hlavním pilířem národní exi
stence.

poskytují
publikace „KnihovnyObnovy“

Mimo jiné vyšly tyto spisy:
Brodský Boh., Naši přátelé. Str. 100. Cena 60 k.
Brynych Ed., Duch katol obmovy. Str. 722. Cena

4 K váz. v pouzdřeza.6 K.
Brynych Ed., Kříže a kalichy. Str. 439. Cena 2 K,

váz. K 3.50.

Brynych Ed., Štít víry, 2. vyd. Str. 108. Cena
sníž. 50 h.

Mimra Fr., Obrázky zesmíšené osady. Řada L.
Str. 168. Cena 80 h. — Řada II. Str. 460. Ce
na 2 K, váz. v jednom svazku K 4.50.

Novotný Dr. Jos. Člověk bez svobodné vůle?
„— Str. 256. Cena K 3.20, váž. 5 K..
Novotný Dr. Jos., Index a věda. Str. 210. Cena

K 2.40, váz. K 4.20.
Novotný Dr. Jos. Spiritiamas zdokonalením kře

"sťanství? Str. 259. Cena K 2.60, váz. K 4.40.
Movotný Dr. Jos., Světem k Bohu. Str. 468. Cena

6 K, váz. 8 K.
Pečínková B., Ženy. Str. 160.Cena K 2.90, váz. 4K.
Reyl Dr. Fr.. Úkoty sociální pofitiky. Str. 320. Ce- na3Kváz.K480.
Reyl Dr. Fr.. Jádro křesťanské sociologie. Str.

364. Cena 5 K, váz. 7 K.“
Řezníček Dr.

Str. 200. Cena K 1.40, váz. K 2.4.

Str.488.Cena3K, váz.4K.

SahulaJiří, Rozmarnépříhody.Řada IL Sir. 3.Cena K 1.80, váz. 3 K. — Řada III. Str. 384
+ Čena K 2, váz. K.350. 

Sahula Jiří, Doba. předhusitské a husitská. Str.
428.Cenabrož. výt. K140, váz. výt. K 260.

K so.ako problémy.Str. 395.Cena K 3.9,v

Wárodohosmpodářskérozhledy.
(14) Denní listy jsou přirozeně vyplněny samou

válkou-a je to vzácností, přinese-li některý list člá
nek obsahu kulturního, finančního, národohospo
dářského a dohaduje se budoucnosti, Jakou válka
vytvoří, pokud mu to mimořádné okolnosti dovo
lují. Ovšem jsou to'jen samé více méně dohady,
neboť dnes'vidíme jen jako v zrcadle a teprv po
válce budeme hleděti událostem tváří v tvář. Oby
čejně nevymykají se tyto posudky rámci hospod
ských názorů; pojímá se věc individuelně, jak kde
se cítí a vytváří, čili jak na toho kterého občana
působí; zapomíná se však, že to není válka, jež
poměry sama sebou vytvořila,

. Tak především v některých státech ta drahotal
Lidový názor zní v ten smysl, že ji způsobil větší
konsum a menší přívoz, čili jak se v obchodě říká,
větší poptávka než nabídka. Dobře; táži se však,
mohly by ty ceny dosáhnouti oné závratné výše,

Ve válce ukázaly ně
které státy svou sílu a dovedly zjednati si respekt
a udržeti pořádek, když chtěly.

Státy měly na vybranou: buď to učiniti
a jíti pro miliony na válku do ciziny, anebo připu
stiti, aby se celé stavy obohatily a sehnati peníze
potřebné doma. Tedy státy sáhly k tomu druhé
mu, nechaly jiné obohatiti, aby zbohatnuly samy.
Či moh! to někdo očekávati, že ve válce budou
banky plny peněz a že válečné půjčky vynesou ve
liké miliardy?! Bylo by to. možno za normálních
poměrů? Jisté kruhy nechaly se zbohatnouti, aby
si pomohly státy.

Ať si říká kdo chce co chce, ti, co na stá
tech nejvíce vydělávali, na půjčky také nejvíce u
pisovalí a jestliže tak neučinili, státy s nimi ještě

Válečná
půjčka byla by nemyslitelná, kdyby nebylo velko
firem, bank a velkostatků. Státy byly a jsou nej
větším konsumentem a oni jejich největšími do
davateli. Je ovšem pravda, že veliké množství
lidínemůže svou práci zdražovati, takže tito nezí
skají. Ale to v tak obrovských převratech, kde se
jedná o existenci států, nerozhoduje; vzdýť státy
starají se v první řadě o sebe. O tom byli ti, kteří
byli hned na počátku rozhodujícími činiteli, stej

ných názorů; odtud ta jednomyslnost vopatřeních

evropskýchstátů.,M wo. » “ , -4 28 v“VPed o. 1
M L 4 i

bo

nepo.Pb
A dobře kalkulovaly, že budou-li dobře

platiti, nikdy nepřijdou do úzkých. Za peníze opatří
lidé vše, snesou, jak se říká, i to modré s nebe.

Dobytek tak pěkný, jako včera na trhu, jsem dáv
no již neviděj, neboť rolník, ví-li, že mu to bude za
placeno dvakrát, utrhne si sám od úst. *

Velkostatkáři kupovali drahou kukuřici z dale
ké ciziny, protože věděli, že to dostanou jinou ce
stou domů i s úroky.

Na počátku války vyslovovala é“ všeobecně
obava před úplnými anebo aspoň částečnými stát
ními úpadky. Dnes tyto řeči umlkají a to vůči vý
sledkům válečných půjček vším právem;

Rovněž vnucuje se jiným otázka, jak to dopad

pitály, uloženými v anglické bance. Přirozeno, že
tento majetek, třeba dnes byl zabrán a nenesl ú
roků resp. dividendy, nepřijde k ztracení; po vál
ce vše se vyrovná, jako se vyrovnání stane v pří
čině zajatců,

' " Zabrané kolonie
budou ovšem předmětem jednání mezinárodního
kongresu a musí se znovu | dobývati u zeleného
stolu, kde bude míti největší slovo, kdo jeviti bu

de největší životní sílu. Jedna věc se nevyrovná

zrovna jako dnes již nadobro ztracený
prestýž Anglie na mezinárodním trhu peněžním,
bavlnářském, objiním i cukerním. Vše, co Angile
ztratí, získá Amerika a zlato, jež se před válkou
shromáždilo v jiných státních pokladnách, odplyne
větším dílem do Holandska, kde stotisicoví obchod- :
nici stali se milionáři. Tak to v světových událo
stech a obratech chodí: jedni jdou nahoru, druzí *
dolů, jedni si pomohou, druzí zchudnou. 



Zrušení obchodníhodosor., und Záležním. vě
dslavem v Hradci Králová, Usnesenímc. K. kral. sóbdu
v HradciKrátové'zedne 7. t. m.zrušenbylobchodní:

-dozornad ústavem. k jehož návrhu zavedeno bylo, jak
jsme již oznámiti, soudní řízení vyravaací. K podpoře
vyrovnávacího správce ustanoven byt tímto | soudem
pětičleaný poradní výbor (dle $ 36. vyr. F.); jehož členy
jsou pp.: dr. Felix Iliner, tajemník Jednoty záložen v
Praze, Jan Dobeš, řed. Městské spořitelny v Hořicích,
Jos. Jihlavec, stavitel v Hradci Králové, Pr. Matouš,
velkoprůmysiník v Semilech, Bedř. Outrata, podnikatel
staveb v Praze VII. Páni vkladatelé a věřitelé, kteří
rozhodli se pohleďávky své přihlásiti, avšak nehodlají
se potom k vyrovnacímu roku osobně domtaviti, mohou
pověřiti plnou mocí též některého z uvedených pánů.

Českoslovanská záložna v Praze upsala na druhou
válečnou půjčku dalších 5000 K, teďy celkem 10.000 K.
Vkladatelé této záložny ze svých vkladů upsal u této

záložny celkem 21.000 K. -©

Ústřední agrární jedmota Raliielsenek v Čechách
vešla ve spojení se Záložní a úvěrní jednotou, která pro

"vádéla spekulace s nákupem domů a pozemků. Záložní
a úvěrní jednota utrpěla ve svých „podnicích veliké
ztráty, které velmi citelně dotknou se i samé Ústřední
jednoty Raifielsenek v Čechách. Vysvítá to ze slov
místopředsedy P. Kroihera, který o valné hromadě Ú. J.
nevyhnul se přiznání, že Ústřední jednota utrpí z +0
hoto spojení některé ziráty, ale ujistil že v žádném
případěnebue ztráta ta pováživou.

Našemu veledůstojnému duchovenstvu
kuprovádění prací kostelníchvřvle doporučujememladou deskoufinu absol. c. k. stát, úkolyřezbářské

.

Za válečného ruchu.
To je přece divné! V Londýně vychází časopis

Nový Věk« (New age), který je mezi inteligent
ními kruhy velice rozšířen. Jak >Kóln. Volkszei
tung< sděluje, přinesl onen časopis nedávno dotaz
z kruhů čtenářstva, jenž svou ironií tepe soustav
né lhaní anglických úředních zpráv:

„— »Vážený pane! Smí roztržitý občan počítati na
trochu místečka pro svůj dotaz ve vašich sloup

-cích? Přes šest měsíců vedeme válku s Němec
kem. Během této doby měli jsme dvě vítězství

Němci byli denně vrženi nazpět. Dle mých vý
počtů zbývají pouze dva Němci jen, kteří jsou za
tlačení již až za konec světa, kde visí v prázd
notě. Mohl by nám proto laskavě tiskový censor

vysvětliti, proč tedy Německo ještě skoro celau
Belgii a část Francie má obsazenou? —

Z tiskových zpráv jsem často vyrožuměl, že
německá armáda je našímželezným- kruhem ob
klíčena. Co činí nyní tento železný kruh, když se
mu tedy podařilo armádu obkličiti? Či dovolil jí
zase odtáhnouti? Jestliže ne, co vlastně tedy dělá?

Jak to přijde, že Německo a Rakousko bylo vy
hladověno, mělo povstání, celé měsíce bylo V zou
falém postavení a dnes přece je tam, kde bylo
dříve? Naučily se tyto země tloustnout a sílit při
skrovné dávce vzduchu? Jestliže ano, neprozra
dily by nám toto tajemství? To by nám mohlo

opět dobyli několik vítězství,

Jak se dostalo tolik tisíc Angličanův a 400 au
tomobilů du německého zajetí? Vždyť jsme přece
neutrpěli žádné porážky! Či šli tam dobrovolně a
zajatci vzali automobily sebou, anebo automobily
vzaly zajatce sebou? Proč jsou husaři s umrlčími
hlavami stále ještě ve frontě, když hned na počát
ku války byli od Belgičanů zničení, naprosto vy
hlazeni od spojenců v říjnu a se světa smeteni od
Rusů v listopadu? Takováto tvrdošíjnost zavání
opravdu neslušnosti, právě jako zdráhání se ko
runního prince zůstati mrtvým. Zajisté jen Hun do
vede ještě dále vojsku veleti, když již jednou byl
smrtelně raněn, dvakrát usmrcen a třikrát po
hřben!

-To je přecedivné!« Ch.
Kuězzraaěn na obvazlšti, U42. pěš. phrku konal

službu polní kurát dp. Alois Bator z dlecése králové
hradecké. Týž si vedi hrdinně. Nepřátelské střely jej
neděsily, minulé karpatské mrazy, jež dosahovaly až

18 stupňů pod aulou, jej neodstrašovaly od konání po-,
vinnosti. Když schvátila ho horečka z vysílení, bylo
zapotřebí, aby lékaři napjali všecku svoji energii, aby
kněze přiměli k nedlouhému odpočinku. Sotvaže se z0
tavil, znovu spěchal do prvých řad Dne 2. července
postihly ho kule nepřátelské. Na obvaziště vybuchl
Šrapnel a 3 úlomky zasáhty kurátn Bařera. »Můj Bože«,
zvolal »můj pluk žene útokem a já zde zůstávám: Lé
kař) ujišťují, že je kněz již mimoaebezpečá. —

Katolické řády v Německu a válka. | Červenoové
číslo »Caritas< přináší údaje o účasti katolických řádů
v Německuna frontěaza 4 vdoběod 1. srpna do 31.
prosince 1914, Na bojišti ve zbrami jest z mužakých roz
imavých řádů 171 členů, z nichž benediktinů -131, ostat
mí cisteftiáci a trapisti 810 z řádů duchovní správy, z
toho františkánů 467, z misijních řádů 520 a z kongrg
gací Inických (milosední bratří ati) 411. Z celkového

„počtu padlo v naznačeném období 70 a zraněno bylo
2% členů. Železný kříž za statečnost obdrželo 40 členů.

*Všecky řády postavily tedy 1912vojínů a 1822 obetřova
telů nemocnýchvedig306členůvpolí duchovnísprávě.

Proč vystoupil z katolické oárkve.. »Nose Frete|
Presse: sdělila z Nového Jičína na Moravě: »Bývaký:
předseda silničního výboru p. Hosch vystoupil z tinako
katolické církve z důvodů, že dle jeho názorů »schová

celá římská kurie.« — Zpráva m pohled všední! Ale
Všimněme si blíže předstirané záminky k odpadu! Pan
Hosch nyní pojednou ukazuje většího, citlivějšího pa
triota než rakouští katolíci. I kdyby pravdou byl jeho
»názor«, jest takové politické stanovisko důvodemk
odpadu od zásad náboženských? 'Ale tu nartno zdůraz
niti, že dokumentynejjasnějisvědčí,Jak papežskásto
ice v době:nejkritičtější vždy osvědčovala Rakousku
přátelství | nejupřímnější a jak vší silou se namáhala
Italii odvrátiti od započetí války s naši říší, Až by pří
ště udával takovou příčinu odpadu muž jiný, odporu
čovalo by se vyšetřit, z jakých pramenů nabyl takové

ho »přesvědčen«. Vždyť takové tvrzení nemůže býti
lhostejno těm loválním rakouským občanům, kteří Inou
zároveň k Vatikánu. Jest zvšášiní, že se o tom odpadu
dověděla první »Neue Freie Presse«. Honem s tím do
tisku, aby čtenáři byli matení aspoň tímto způsobem,
když se nepodařilo dokázati ničím, že by Sv. otec byl
proti Rakousku. —- Spodní proudy si své úlohy účelně
rozdělily. V Italii zednáři proti Vatikánu přímo zuří,
mstí se na kněžích; provotávaj, že papežská stolice
zrazuje Halský stár. Občanstvu rakouskému pak se na

mlouvá, že papežská politika směřuje proti zájmům národů rakouských.

Říšský soud o účasti ma„náboženských cvičeních.
Obchodníysástupce Gustav Suchánek z Král. Vinohradů
byl okresní školní radou odsouzen k pokutě 2 K event.
6 hodin vězení, poněvadž přes několikeré vyzvání ne

aa náboženských úkonech. V rekursu k místodržitelství
uváděl Suchánek, že nařízený trest je nezákonný a od
porující svobodě svědomí i náhoženství. Zemská školní
rada rekurs zamítla a Suchánek podat stížnost k říšské
mu soudu. Líčení o stížnosti konalo se za předsednictví
presidenta dra ryt. Grabrnayera. Zástupce ministerstva
vyučování dr. Lev Schiedibauer dovozoval, že názor
stížnosti, jakoby přinuceném k účasti na náboženských
úkonech porušeno bylo právo, zaručené státními základ
námi zákony, jest mylný. Dle říšského zákona školského
jest vyučování náboženství, jako. ostatní učebné před
měty. povimým. Předmětem »náboženství« rozumí se
však také náboženská výchova a k té patři i účast na
shržbách Božích. Dále sluší poznamenati, že školní dítky
maji k »návštěvě školy« býti přidržovány; školní ná
vštěvou nerozumí se však jen předměty učebného plá
mu, ale všecko zařízení školaj. Při náboženských úko

mech nejedná se o vynucení určitého církevního výkonu,
nýbrž o povinnost vychovávací, škole a rodičům přístu
šíc — Říšský soud přiklonilse k názoru zástupce ml
nisterstva a stížnost Suchánkovu zamítl.m— atd

Cirkevní věstník.
Kněžské semijubileum slavili 13. t m. za příčinou

vážných dob v soukromí následující vdpp. kněží naší

diecése: Allger, farář v Písečné, Baborovský, II.duch.
správce v Kartouzích, Bauer, farář v Krouné, Brett, ka
techeta v Úpici Brix, farář v Králikách, Březský, farář
v Probluzi, Dudek, duch. správce v sanatoriu v Luži,
Dušánek, -farář v Jelení, Endrle, katecheta v Sadské,
Forman, katecheta v Něm. Brodě, © Gabriel, I. duch.
správce v Kartouzích, Honců, farář v Novém Hrádku,
Hora, farář v Dašicích, Hrdina, farář v Chivalkovicích,
Janoušek, prof. nábož. na c. k. voj. reálce ve Fišau, Jelé
nek, katecheta v Heřm. Městci, Khun, děkan v Chlumci
n. C., Kovář, farář ve Vlčicích, Král, farář v Suchdole,
Kraus, farář ve Velké Řetové; Kubánek, děkan v Rych
nově n. Kn., Kubík, farář v Jansdorfu, Kudrna, prof. náb.
při c. a k. kadetní škole ve Vid. Nov. Městě, Kutnar,
farář v Pilníkově, Lazák, katecheta v Poličce, Máka, fa
rář v Sopotech, Novák, farář v Dobřenicích, Prax n. o.
v Kuksu, Rameš, farář v Radimi, Ringl farář v Rokyt
níku, Rotter, farář v Schwarzenthale, Sekdel, děkan v

Hostinném, Sekera. řed. ústavu hluchoněmých v Hradci
Králové, Suchánek, c. a k. polní kurát v Mostaru. Špáta,
katecheta v Čáslavi, Štancl, farář v Dol. Dobrouči, Tep

—

ci m O., Wolf, farář v Kost. Lhotě, Zirm. farář v Třebo
vici. Z tohoto největšího počtu svěcenců, který kdy
královéhradecká dlecése měla, odešli na věčnost: dp.
Křivka, kaplan v Chrasti, nakaziv se při zaopatřování
nemocných ma černé neštovice, Lahn, kaplan v Hněv
čevsi, Slonek, kaplan: ve- Varnberku, Ducháček, kaptan
ma Veliší, Šourek, farář v Hronově, Calka, farář v Ku
něticích,Sobotka, farář ve Vorličkách,nastuzením při za
opatřování. Nezemřel lidem, ale církvi Kristově nešťest

ný spolubratr Fr. Peřina. Kéž bomilosrdný Bůh vrátí
zase do počtu věrných sluhů svých! — Všichni jeme v
den svěcenínatenúmysluoltářeBožíhonaněhovzpo
mímali,— Projev oddanosti zaslán jménemseměéjubilantů
nejd. vrchnímu pastýři a vděčná vzpomínka našim do
sud žijícím vldpp. profesorům: vsdp. gen. vškáři a pap.

Msgru dru Šulcovi, koms. radovi Ruthovi, dru Gab. Pe
cháčkovi,mniv.prof. vPraze,c. k. dv. radovéF. Kryš
táfkovi,univ.prof.v Prázea splrituáluP. JanaZimo
vi0, S.B.vEmauzíchv Praze.VŘíměbylir. 1890vy
svěcenívědpp. Fr. Pour,fand. v K Hoře a St Hlína,

hand.ve pvisko.Jlelh:Pi'FollrFábera;O.S.

Fr. Capuc..na Opočně,P, Raim, Fišer
Broumově,Jan Kyuč, adm. n. 0. z
Schreiber,katecheta v Lanškrouněa P.
aeard. C. 0. Capuc.v Chrudimi.—
nější dobu, sejdeme se za pět let.

Zprávy organisační
a spolkové.

Katolickýmspolkům veVelké Praze a vkrál. Če
ském! Dne 18. erpna letošního roku alaviti bude Nejas
nější náš panovník, ckař a král František Josef I., své
85. narozeniny. Budou to již druhé narozeniny za ny
nější války, k níž ve vysokém věku byl donucen na 0
branu cti svého mocnářství, na obranu jeho vážnosti a
moci a zabezpečení jeho državy. Nezklamai se dobroti
vý náš mocnář ve věrnosti svých národů. Millony 0
chotně poslechly Jeho výzvy a skvělými činy hrdinné
statečnosti krví a životy pečetí na třech bojištích svou
věrnost k domu Habsburskému, svou dětinskou příchyl
nost a lásku k svému nejvyššímu veliteli, Tu jest i po
vimností nás, kdož jsme doma zůstali, abychom pamět
liví příkazů apoštola »Boha se bojte a krále v uctivosti
mějte!« — tím pevněji se semkti kol trůnu milovaného
panovníka a osvědčil vděk starostlívému Jeho srdci
projevy lásky, již v duši své k Němu chováme. Aby ci
tům oddanosti, věrnosti a lásky katolického lidu dala
výrazu, usnesla se Zemská rada katolíků v král Če
ském v den narozenin Jeho Veličenstva uspořádat v
Praze důstojnou holdovací oslavu a vyzvati katolické
spolky v celém království Českém, aby při téže příle

žitosti v mistech svého působení o důstojnou oslavu
narozenin císaře a krále se postaraly. Příslušné pokyny
budou sl. spolkům v nejbližších dnech sděleny zvláštním
oběžníkem. Jsme pevně přesvědčení, že podnět náš s
radostí uvítají čeští katolíci v celém království a spo
lečné naše oslavy že se vytváří ve velkolepou manife
staci věrně dynasticky smýšlejícího lidu českého. —

V Praze, dne 10. července 1915.Presidium Zemské tady
katolíků v král. Českém.

Velehrad v nové slávě, Vednech cyrHo-methoděj
ských za krásného počasí konaly se na Velehradě pro
sebné poutní slavnosti, spojené s valnou hromadou katol.
spolku rolnického a ustavující valnou schůzí katol. žen
a dívek. Velehrad nehostil už několik roků takových
zástupů tidu inoravského, jaké tam zavítaly ve dnech
4. a 5. července. Mužové byli tentokráte ve velké men
šině. Není také divu. Mužové stojí ve službách vlasti a
fak jejich místa zaujaly ženy. nejen v domácnostech,ho
spodářstvích, ale i na velebradských slavnostech. Ná
vštěva letošních- vejehbradských sinvností byla obrovská:
— mačtyřicet -tisíc du dostavilo se ze všech krajů
Moravy bez agitace a příprav. Již v neděli 4. července

Odpoledne po příjezdu vlaků pestřily se cesty do údoll

velehradského zástupy Udu. — Valná schůze katol. žen
a dívek korata se'odpoledne po 6. hod. ve velkém sále.
Schůzi zahájil vdp. probošt dr. Stojan, který zdůrazníj
v zahajovací řečt účel nového spolku katol. žen a dí
vek. Posl. Šarnalík pronesl programovou řeč, v níž
zdůraznil, že novým spolkem povstává vedle katol. spol
ku rolnického a Omladiny nový vážný činiteš a stranám
katol. nár. a křesť: soc. přibývá nová větev. Po' zvo
Jení zafizujícího výboru promluvit přísedící zem. výbo
ru prof. Šrámek, který zdůrazněl společný postup všech

katol. nár. a křesť. soc. organisac| ženských v naší
vlasti. Valná schůze tato vyvolala vežiký dojem a byla
dobrou předzvěstí hlavních velehradských slavnosti. —
Od Cyritky uspořádán pak velkolepý průvod ma nádvoří
velehradské. Této večerní slavnosti súčastnído se na
20.000 Hidu.Průvod odebral se do svatyně velehradské,
kdež po sv. požehnání vykonány večerní modlitby. —
V pondělí ráno, ve svátek sv. Cyrila a Methoda, hned

6 6. hod. ráno bylo kázání v přepiněném velechrámě a
druhé kázání bylo na nádvoří, kdež bylo téměř na 15
tisíc lidí. Tisíce lidí přistupovašo ke sv. přijímání. — Po
ranních službách Božích shromáždily se zástupy lidu na
nádvoří, kde se konala XV. vuiná hromada katol. rol
spolku, kterou zahájil posl. Šamalík. Přečeti srdečné
projevy, které valné hromadě došty. Velké nadšení způ
sobi telegram J. cís. Výsostt pok maršálka arcivévody
Bedřicha,v němžspolku děkujeza blahopřáník znovu
dobytí Lvova. Zdůrazniv a oceniv velkolepé vítězství
naší armády proti nepřátelům vlasti, navrhéprojev od
dané věrnosti Jeho Veličenstvu, který byl jednomyslně
s velikým nadšením přijat. Projev zní: »Vadná hromada
katol. spožku českého rolnictva ma Moravě, ve Slezsku
a Dol Rakousích projevuje neobmezenou úctu, nejodda
nější lásku a nejpevnější věrnost Jeho ck. a král. Veji

jasnějšímu r vyjadřuje nejapřiminějšíradost a brdoat

nad zno tím říši vždy věrné Haličea zvláště:krkl
hlav. města Lvova a zároveň obdiv a vděk nad skvě

ho vojska, a skládá co nejoddanější blahopřání ke stup
Řám trůnu Jeho Vetičenstvu císaře a krále našeho žá

roveň sprosbou,by Pán Bůh dopřát ráčil Jeho Věli
čenstvu1 všem nám, Jehopoddaným, dočkatse brz
kého, šťastného a vítězného míru.« Po zprávách spot
kových a volbě výbořtu pěkoHk dětí slováckých, clila
pec a děvčátka, tlivě přednesli básně prosebné, které

dojalylid k slřám.Nadšenévlasteneckéhoklyza stre
ný katol. národní a křesť. sociální

Hruben a přísedicí zem. výboru prof. Šrámek. Pros
ikrvy zanechaly veíký dojem.Ža katol ečNelstvopro



nssi“hold ted. Kadičák, za Ruetny náp. nakor Josef Ko
cylowsky „ze Lvova. Za vojímy.hokánií vádišký vořín

Moštěk z Vlčnovaa mn, 8 O polednách vden ev. Cy
rlls a Methoděje prošel Velshradem sváfostný průvod,
jakého snad nebylo po několik: roků. Průvod vedší posl.
prol. Šrámek a Šamalík pod „katol“ venkova.

baldachýnem. Nejsvětější Tělo nesl ndp. přobošt dr. Sto
Jan. Po průvodu za dojémného ticha modlit se ndp. pro
bošt dr. Stojan modlitbu sv. Otce Benedikta XV. Mod
litba Otčenáše obětována za naše vojíny, vlast, moc
náře a sv. Oka. Po skončenéslavnosti rozcházelése
účastnici osvěžení v duši s pevnou vírou, že vyplní Bůh
prosby tisíců.

Na osleplé, raněné vojíny a nozaměstnané dělnictvo

chovicích 69.72 K, vld. děk. úřad v "Třebechovicích ko
stelní sbírku 50 K, poutnící černěkovští 4 K. Všem za
plať Bůh! — Prosí se o delší dary a ebírky na Zemský
svaz katol. »Orla« v Hradci Králové, jenž všecko odve

de aveřejně kvhtuje.=== == = =..
-Zprávy

mistní a z kraje.
Válečnápomocná akce v Hradci Králové, V Hradci

Králové zřízena byla tyto dny veřejná prodejna před
mětů vydamých válečnou pomocnou 'úřadovnou c. k.
ministerstva vnitra ve Vídně. Laskávostí p. hoteliera
Urbana poskytnuta válečné okresní úřadovně výkladné
skříň, kde jsou umístěny různé předměty a odznaky
dobročinné akce a obecenstvu možno tak jemu se hodb
cí věci ihned zakoupiti neb objednati. Celou akci řídí

okresní komisař p. dr. Fiedler a odvedeno od počátku
války za prodané věci již na 3000 K ve prospěch Červ.
kříže, vdov a sirošků a invalidů, což je zajisté suma vel
mi značná, pováží-li se, že průměrná cena jednotlivých
předmětů obnáší 50 h až 1 K..Vkusné předměty nejrůz
nějšího druhu hodí se velmi dobře za dárky příležitost
nó a jsou zároveň cennou upomínkou na válečnou dobu,
nehledě k tomu, že se jich koupí věnuje značná částka
dobročinným účelům a proto doporučujeme našemu obe
censtvu podporu télo akce co nejvřeleši.

Slavnostní akončení školního roku v Hradci Králové.
Mládež obecných a měšťanských škol v Hradci Králové
vedena svým učitelstvem a vědoma jsouc Nejvznešeněj
šího hesla: »Vše pro dítě«, ukončila školní rok heslem:
»Vše pro císaře«. Dne 14. července naplnila mládež v
slavnostním úboru rozsáhlou dvoranu divadla Klicpero
va. K slavnosti zavítal p. c. k. místodnž. rada Smutný s
úřednictvem c. k. okr. hejtmanství, zásádpcové církve s
p. kons. radou Domabylem v čele, zástupcové c. a k.

vojska, ředitelé všech škol stř Beové obcese: starostou dr. Ulrichem 1 č PObecenstvo.

Slavnost započala A řev sborem řízenýmp. kokyRybou, jejž zazpívaly smněšť.dívčíškoly.P.he p časo
vou loyální řeč,při níž vypuklo obgcenstvo často a bouř
vě u volání »slávy«Jehe- Vphiženstvář'a Hši Následova

lo několik zdařilých čísel zpěvních, ktevírních a hogslo
vých. při nichž osvědčily se 'slěbné talénty dívek J.

Věchtové, OI Šubrtové, M. Šimové, Josely a T. "Vávro
vé. Žák F. Zéman přednesí pěkně deklamaci: »Náš.čí

-jícím hokl mládeže Jeho, Veličánstvu.Celý -hlediště jato

se úchvatně v jediném mocném proudu krásných -slov

-Jejich a takřka živelním mohutným provoláváním. »slá

vy« skončena tato pro přítomné nezapomenutelná vlastenecká oslava.
Mistni komitét pro péči oválečné uprchlíky polské

v místnosti vedle dvorany). Žádáme všecky zdejší lidu
„měřy, kteří by byli ochotňl práci komitétu třebas: jen

malými službami morálněpodporovatl. aby se ke schů
zi dostavili.
, Kdoby se chtěl sáčastnítiprázdninovétů kursu ja

Syka polského, nechť žádá přiskršné VA v kan"geláři komitétu pro péči o polské vAdalberti
m: (v I. poschodí ma.levo), kde se a Pravidelně
od 10 do 12 hodin.

Úvěrsí družstvo »Eliška«, zaps. spol. s ruč. obm.
v Hradci Králové, koná 26. července o 7. hodi večer IV.
řádnou. valnou hromadu v úředních místnostech svých
v Adatbertinu v Hradci Králové. Program: *Zahájení
schůze a čtení zápisu poslední valné hromady. Čtení a
vysvětlení bilance za r. 1914.Návrh sa rozdělení čistého

v Praze. Návrh aa další trvání nebo splynutt Úvěrního
družstvá +Elišky« s Královéhradeckou badkovní jedno
tou. Volby Hkvidétorů, evem. vojba 2. členů teditelstva
(misto vystoupřých pp. A.Pochmoní a J.Kievýcha) a
volba3 členůvýboru za vystepušítípp. Jos.Polákast.,
V. Vejdovského a Jos. Mákulce. Volné návrby. — Boh.

nesešel potřebný počet členů, bude se konati o hodinu

muusnášeti: bez ohledu na počet přítomných členů.
Nepřistojnosti. V mariánské adeji zavšádá stále větší

nepořádek. Rozhaguje se tam plno odpadků, někteří lidé
tanášejí si levičky, kam jemchtějí a tyto poškozují. Jest

potřebí učiniti.pořádek a-Odvně čemNa ačkterýchcestičkách (m př. ÚodétLabe
k můstku přes Piletickýpotak) -úrodě bláta učiněna re
„:dilefiní přítržveškýmikžemegy.-a:potými ;kygnégky.|.

Wieckedobrí, ba mchyličm tahovéopatřenímů, bo, “ M bs. 

„potěch cestičkác nelze si podpatky obe
censtva k Vaiácavotkíchadod o uhečý pruh sou
sední polnosti. — Na Rikterých výstražných“tabulkách:
kolein města déšť a rez úplněznility nápisy, ale tabulky

zcela zbytečné“střasí m svém místě bezopravy celáléta.

Ze záložní nemoceice v Hradci Králové. Vojíní ze
záložní nemocnice (úplaviční oddělení) dovohají sl tímto
vzdátí veřejné díky vlct. slč. H. Neubertové za časté,
darování cigaret a doutníků. Naše díky náležejí též ctih.
sestřičce Věnceslavě, která vždy s ochotou věci od sč.
Neubertové darované nám dodala a sama douškem li
kéru nás občerstvila a pobavila, takže se v dobrou naši
vzpomínku zapsala. Oběma dámám zaplať Bůh!

Zomřelv neděli u věku 40 let horlivý agrární prá-:

covník, poslanec V. Vinař.
Seznamcen na týdenahutrhu v HradciKrálovédne

10. července. :1 hl: vikve 40—50 K, hrachu 120—130K,

až 10.40, nových 14—16 K, máku 90—100 K, 1 a: jetelo
vého semínka růžáku 110—120 K, otrub žitných 18 K,

až 5.20 K, tvarohu 60 h, 1 vejce 11 h, 1 kopa: zelí 16 K,
okurek 15—16 K. kapusty 4.80 K, cibule 2.40 K, drobné

až 80 h. — Přivezeno bylo: hl: výkve 3, jetelového se
m'nka 134, brambor 103, kop: zelí 2, okurek 68, kapusty
65, cibule 72, drobné zeleniny 150, 230 svazků mrkve,
500 košíků třešní, 459 kusů vepřů.

časti, která svědčia výmluvně o úctě, jaké se zesnulý
těšil. Z fary du kostela vedl kondukt vsdp. prelát a kan
cléř Fr. Kerner a celebroval rekviem. V kostele nad o
statky zesnulého pronesl tklivou řeč vdp. vík. sekretář
F. J. Konečný z Pouchova, ma hřbitově případně pro
mluvil vdp. vikář AI. Soukup z Lochenic. Jménem kolá
torníků se zvěčnělým duchovním správcem rozloučit se
vřelými slovy pan starosta Valenta. — Am. Vitvar na
rodil se ve Vrbici u Jičína 5. dubna 1843. Gymnasium
studoval v Hradci Králové a ve Vídni, kdež maturoval.
Theologická studia vykonal v semináři královéhradec
kém, vysvěcen byl 25. čenvence 1867. Kaplanova? dvě lé
ta v Kopidině, odkud se dostal do Hradce Králové za
kozatele při chrámu Panny Marie. V Hradci pobyl 13

německé škole a zatímním vojenským kurátem. Koneč

řem. čest. konsist. radou. — Bratr zesnulého ThDr. Jos.
Vitvar byl c. k. dvor. kaplanem, ředitelem Frintanea ve
Vídni a profesorem semitských řečí.

Jaroměř. Bolně působjla v zdejší veřejnosti zpráva,
že p. Václav Dašek, re .c. k. státních drah, néní již
mezi živými. Konal na pali cti a slávy horlivě své po
vinnosti jako c. k. nadporučík domobraneckého praporu

jišti několika bitev, až padi:u Krasnmiku.Dašek byl milo
ván všemi; kdož ho znali, pro svou upřímnou povahu a
šlechetné srdce. Něžná, obětavá byla jeho péče pro se
stárlé rodiče, horlivé to členy naší katolické jednoty.

p.sevilenia všichni
známí, zvláště my katolíci zarmoucené rodině tiskneme
ruku s vřelou soustrastí. Nebeský Pán odměniž šlechet

nost zesnulého v ráji věčném, kde není vzdechů ao slz!
Čáslav.Výroční zpráva c. k. vyš. gymna

sia-přináší první část podrobně založené práce prof. K.
Čadila »Řecké sbírky církevního práva« a obvyklé škol
ní zprávy, sestavené ředitelstvím ústavu. Dlenich bylo

z nichž bylo 192 řádnýcha 27 privatistek. Co do ná
boženského vyznání bylo..178 katolíků, 26 evang. ref.
3 evang. augsb. a 12 Israeěitů. Do Částavě příslušelo 92
žáků, mimo Čáslav 127 žíků. Prospělo výborně 79 žá
ků. dobře 118, dostatečně: 8, propadlo 11. K opravné
zkoušce připuštěn 1 žák a neklasifikování Zůstal 2 žáci.
Osm žáků požívalo stipendii v obrosu 1062 K a jedenáct
obdrželo podpory včástce 280 K. O tělesný výcvik dbá
no bylo vyučováním tělocviku, hrami, sportem a koná
ním vycházek, jichž súčastníli se Žáci všech tříd za ve
dení profesorů. | Patriotické slavnosti pořádány byly
zyláště na den 2. prosince a'25. června. Sbor profesorský
čítal 27 členů. z nichž 3 koma vojenskou službu a je
den jest od počátku války internován ve Francit — M a
turitní zkoušky konány byly na ©k. gymnasiu
za předsednictví p. c. k. dv. rady dra Fr. Krska ve dnech
10. a 12. červonoe. Zkouškám podrobělo se 11 žáků, z
nichž 1 privatistka. Úhrnný výsledek zkoušek i s ma
turitemi válečnými dne 12. a 30. březma a 16. června
konaným! přinesl 10 abiturštatům vysvědčení s vyznma
menáním a 13 vysvědčení, dospělosti. — Zápis do I.
třídy c. k. gymnesia čítá 24 přijatých žáků, mez? nimi 4
divky. Po prázdninách konány zápisy a přijímací
zkoušky dne 16. září od 8—10hoďin dopoledne. — A
opět biograf. Nejednouzmínit jemese již o před|
staveních sokolskéhoblografu, která jsou přímo políč
kem do tváře vzdělávání a zušlechťování| Hdovému.
Vrcholu však mechutnosti g sprostoty dostoupilo předsia
vení, při němž předváděn byl jako Iumoristické číslo
film »Bob v nesnázích«. Ličiti děj tohoto obrazu Jest

fimy »povznášejí«diváky, patrao nejlépe z rozhovorů
odcházejícíchdiváků.A ktore propůjčaje»Sakolesvou|
tirmu! — Aprovieace. V poslední:době počato.býlo

P one v lsoukac, aakovpenéaprovisaění
o be mvu ©oběd Mo V polo„oso tm vatřícvdobě, počal49 ooekťováma8a JA »

| značnápotřebaa kdy: různídobrodinciJi se těž .:
' nové zdražování. Jak vítáno bylo toto zařízení, patrnoz vélkého počtu koupěchtivých, kteří v prodejní dni.

věší se,přede dveřmi musea. Dle inormací násdošlých
! obec zakoupila i značnou zásobu cukru. | toto rozbod
i nutí její bude jistě přijato s pováěkem, zvtáště když v

| poslední době mnozi obchodníci, kteří spoustu cukru si1 do svých sklad dali dovézii, obecenstvu prodávati.
nechtějí, vymlouvajíce se, že nemají zásob anebo nutíco.
obecenstvo k nákupu kávy a jiných potřeb, dříve než jim.
prodají cukr. Jednání toto trestné a protizákonné dovo

i lejí si proto, že spoléhají na shovívavost kupujících..
* Jen aby se však nezmýl! Že těmto očividným vyděra
i čům jest trnem v oku jednání aprovisační korise, nelze:
( ze diviti. Myslíme však. že jejich pohrůžky a tajná agi-:

| tace členy komise neodvrátí od díla pro blaho všech
1

i

konaného a to tím spíše, že nejširší veřejnost | stojí
k nim.

Od Železných hor. Již jednou jsme na těchto mí-
stech byli nucení vystoupiti proti nesmyslným a štváa

" vým povídačkám, které neznámí rušitelé pokoje rozná-
' šeji mezi lidem, aby ho v jeho nejvnitrnějších citech“
i mátli a pobuřovak. Na čas přestalo toto ničemnné dílo, |
. ale nyní zjevují se opětně tytéž živly, vybíraf.ce sl zase

řinou stránku působnosti. Mají hlavně namířeno proti
úctě katolíků k apoštolskému stolci. proti vážností k
Sv. otvi. Rozšlřují povídačky, že Sv. otec dal italskému
králi miliony na válku proti naší říši, že kněží italští“
dobrovolně se přihlásili do boje s puškou v ruce a pod.

' Cíl těchto tajných štvanic jest očividný a nelze se di
i víti, že někde již se výsledky zřejmě pozorují. Vybízí

j me čtenáře tohoto Hstu, aby každou takovou pověst
| zjistili a na patřičném mistě její rozšitování oznámili. Že
Vlid ve značném počtu pověstem takovým přikládá ví

| ry, nelze se divřti tam, kde katolické listy jsou bilou

|

——

vranou a kde pole opanoval tisk bezbarvý nebo katolic
- ké víře a katolckým věcem nepřející a stále si jtskvé:
: úštipky dělající, jako jest to zrovna na Čáslavsku, kde

není jednoho čísla čáslavských novin, aby v nich nebylo
i rýpnutí do něčeho s katolictvím souvtslcího. Ukládáme-li“
[ st my katolici reservu vzhledem k vyššímu dobru a
. mlčíme-li i tam, kde mlčelivost hraničí již takřka na zba-

bělost. mělo by býti jinde aspoň trochu ohledů a poroz
umění pro tito naši dobrou vůli. Stačí-li pokyn ve vě

' cech jedněch, stačilo by jistě pouhé přání i ve věcech
: jiných. Když domácí mír, pak mír ma všech stranách a

| pro všecky!
Sardov“u.Habrů.Významnáa v naší farníosadě.

1 ještě nevídaná skivnost. církevní konána byla v neděl
4. července. První kněz z osady naší vip.. Jos. Burý
šek. sloužil-svou primici. Péčí místního duch. správce

= dívek Marlánské družiny ozdobený chrám Páně vítal
' z široka daleka příšedší účastníky, kteří vědomt vzác

| nosti prvmího.-.kněžského žehnání sešli se v takovémpočtu. že prostory kostelai přilehlý hřbitov byly naplně

py do posledního místa, Když p. primiclant přiveden byl
v průvody; družjček, hasičského sboru a četných věří

| cích do kostela, promluvil k shromážďěným bývalý je-i ho ušitek prof,- nábaž. v Čáslavi vdp. Kohout, o slastech
! a strastech. úřadu kněžského, ukazuje, jaký význam má
| kněz.pro lýdskou společnost. K oltáři doprovodiř p. pri

| mícianta vdp. děkan Jos. Svoboda ze Shvice, bývalý
| ierář smrdovský, s místním vdp. farářem a vlo. Chadra
| bou z Vimař. Mladiství zpěváci za řízení p. řídícího za
; pěli velmi „pěknou mši. I odpoledne při službách Božích

| Sešlo se ještě množství věřících, aby přijali sv. požeh
nání novosvěcence. | Přejeme p. primiciantovi, aby po

| všecek život setkával se s takovou přichylností a láskou

| zbožných duší, jako v ten prvý den svého kněžského

| úřadu. Ad multos annos!
'

Malé Svatožovice. Poslední týden od 4. (slavnosti
Navštívení Panny Marie) do II. července byt jako

| slavnostní, jubilejní. V úserý přijeli poutníci z Jaroměře
povozem. V' sobotu „přivezl vldp. farář ze Zvole Vinc.
Erychleb celou svou farní osadu a vykonal vzornou
poutní pobožnost. Večer přišlo procesí ze Slavoňova. v
neděli dopoledne v zastoupení novoměsiského panu dě
kana přijel s poutníky z Nového Města a okolí kněz řádu
kapuc. z Opočna, vldp. P. Felix Fábera. Za námi přivedl
četné procegí z Hronova tamní kaplan dp. Ford. Vogel.
Odpoledne bylo jubilejní kázání na prosbu: Matko Bož
ské milosti, oroduj za nás! — Několik menších českých
a německých procesí se též dostavilo — tak celé dva dni
Studánka hemžila se poutníky.

LkMomyši.Jest zvláštní, jak oěkteří pánové, aniž by
o to byli požádání od Nďí jiných, dovedna své úlohy
rychle zaměnit. Máme zde čtyři boboslovce, ke kte
rým snad přibudou ještě studující jini, Ti k své žádosti
o přijetí do semináře potřebují lékařského vysvědčení
od slov. p. MUDra Wetze. Ake zato nepožádal tohoto
! pána o poradu ohledně světových názorů životních. V

16 příčině 1 velice slavní odbormící by mohli poraditi

||chybně. Vědyť přece v Německu a jinde přední filosofové tvrdí, že moderní snahy fitosofické končí basíkro
tem na celé čáře. Netož pak aby radit neodborník! Od-

| poručovalo by se věru našemu p. dolstorovi, aby sl o

Itom něco přečetl. Pozmetbyaapoňtošik, jak jest sěáko
| úrčovati životaí směrnici, když již naprosto nemá Času,
| aby studoval objemné svazky filosofických knih a srov
| návalnaukytam obsažené sživotnímnázoremkatolc-

kým.Naši kandidáti toďyse nesl radět s panemdokto

„j Tem,protože v tomohledu byporadili Mne jiní Přeji“4i'ponze lékařské vysvědčení Ale pan doktor s překva
pející ochotouprý jimdal aa jevo,jak by jich byloško
dapro-bohosloví,| nikoli,panedoktore!Právěproto,
že různí ačitelé a národní vůdcové pi'fltš málo thoologil:

rosaměll dest ta tolik áhožomikého nedoromumění.Až.K světy. ex



Kněz jistě nikdy nepřemšovvá.abiitrienty, aby se ne
oddalí studiu práv, profesury, lékařství atd. Každý tedy
má pamatovati na slova: »Sám svobody kdo Iroden,svo
bodu zná vážitl každou.« Sám Voltaire napsal: »Kněží
jest nám na výsost třeba. Ti učí lid dobrým mravům.
Přednášejí Bohu naše modlitby. Nechvářím, kdo je ha

nf; kdo jim zluřečí, zasluhuje trestu.« A jak jest i vna

šem, národě kněží potřebí, dokazuje doba našeho národ
nie probuzení, kdy různí osvícenci latčíí, starajíce se
o švé rodiny a vlastní prospěch. tlačili se raději hodně
dozády.

Nešťastným pohořelým v Plchu u Pardubic laskavě
„dále zaslali dobrotivé příspěvky: vld. farní úřad v Č.

Hetmanicích dodatečně 2.10 K (dříve 20 K), farní úřad
v Novém Hradci Král 22.70 K, farní úřad ve Vosicích
80 K, děk. úřad v Labské Týnici 28 K, farní úřad v Pře
loučí dodatečně 6 K (dříve 40 K), farní úřad v Třebosi

„cích 27.20 K, sl. Katol. jednota v Potštýně n. O. 2 K,
p. Š. Palouš, starosta v Jablonci e, Jiz. 3 K, vsdp. Thdr.
Fr. Reyl, síd. kanovník v Hradci Králové 4 K, vkdp. Ant.
Lát, bísk. vik. tajemník a farář v Lomnici n. P.5K,

ovldp. Jan N. Černohouz, děkan v. v. V' Bubenči 5.06 K.
-- Všem těmto šlechetným dárcům nejvřelejší díky M
srdešné »Zaplať Pán Bůh!« O další dobrotivé příspěvky
a milodary pro pohořelé prosí, je přištmá a spolu s 0
becrím úřadem v-Plchu vděčně kvitovatí bude farní ú
řad ve Starých Ždánicích u Pardubic.

Různé zprávy.
Katže Stříbrný. Pro informaci čtenářstva sdělujeme:

»Čas« 4. t m. uvádí, že dflo to nepochází z péra Lva N.
Tolstého, nýbrž Alex. Konst. Tolstého, který byl vzdále
ným příbuzným filosofa jasnopolianského. Co tedy jiní
snadno seznali dle neklamných známek titušního listu
knihy,k tomuv podstatěsepropracovalnášp. dopisova
tel (ve »Volných Hstech:) srovnáním tendence a slohu
románu s děly Lva Nikolajoviče.

Všellcos. K většímu dovozu maíty z Hašče budeude ze
přikročiti teprve po delší době, poněvadž dráhy jou ii
gak velmi zaměstnány. — Ve Vídni bylo v obecných
a měšťanských školách zavedeno čtení novin: učitel
předčítá zprávy o významných událostech a o činech
statečnosti a obětavosti z války a podává k -nimvýklad.
— Německé a rakouské správní okresy v ruském Pob
sku toří společné celní území. Příjmy celní po odpočí
tání 20 proc. za vybírání cí a střežené hranic budou
mezi obě části rozděleny polovicí. — Italské časopisy si
stěžují, že velkostatkáři a bohatí majitelé -vent v Italié
velice málo upisují na válečnou půjčku. — V padělaných
dvoúkorutlových bankovkách ve slově bgosetzlichen«
chybí »z«, ve slově »Metal« schází »t« a jedno sh, ve
slově »Bárki« chybí čárka na »8«, ve slově »Fětanác

schází dvojtečka ma »0«, — Vídeňský list »Zer
trum< přinesl zprávu, že účast českého Wduna ll. vá
lečně půjčce jest neobyčejná a přesahuje f nejsmělejší
očekávání. -- Z nařízení uherského ministra obchodu
bude se o prázdninách používati za plat žáků jako do

-brovolných doručitelů depeší. — V sedmihradské Ko
loši zřízen pro vojíny imvalidy včelařský běh, aby se
pak ivalidi mohli živiti jako včelaři z povolání. Úly
se včelstvy a včelařské nářadí opatří se jim ze základu,
který byl při škole zřízen. — Na trhu v Plzní prodal
jisté romík pár tažných volů za 4200 K.

DRAŽBA
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Královéhradecké
„odbývatise bude v místnostech zastavárny

v sobotu due 24, července 1915
(začátek e 9. hod. ranní)

na veškeré zástavy,
jiteré až do konce měsjce ledna 1915
„přopadly. (Dle c. k. místodržitel. výnosu

ze dne 10. března 1916)

"ještě před dražbou ve čtvrtek dne 22.
„červenee 1916 do.půl I. -hbed. odpolední

wati nebo vyplatiši.

ce drubá drulba (Úno
en. * 1

Po bá dní před-dražboučítá.semimo

spadlých zástav a sice 2 h z 1 koruny.
V pá

úrašby se noúřaduje.
Upcávní obor zamiaváronoký

kostelní
v odbor.AeOkaa5,

F. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

v Přeboshovielch uHradce
-© Rrálové.

Cenuky arozpočty napožádání

o vydatnéstravu ,-©
. Školnírokpočíná15.září. „20

(© Další správy podá ochotné představená.

přepychovém mo
der. provedení ry
chle zhotoví uměl.
závod knihařský|

Nečekejte, až Vás nakažlivinypřekvapí, ale opatřte ai zavěne.dora
jedinou osvědčenou diet. ochrasu

faráře L. V. HORY:

(kone chráněno)
a pamatujte dobře, že lepší tato pomoč Včas,

nežli velká nemoc potom.

Obdršíte v láh. po 15), 3.—, 5'—, a $— K (s porto)
v drogeriích neb v laboratoři »V. m.« v Dašicích (Č.)

Šachy, oltáře aj.
provádí aboel. c. k. odborné ško
a ©. k. umělecko-průmyslové š

Jen Bušek v Chrudimi.

blonném nad Orlicí (v Čechách)
'P. J. Neškadly, faráře ve Výprachticích)

je AP.T. veledůstojn. dnchovenstvu

jj.osvěěčený a často rymnaměnaný |

výrobaí závod

Českoslovanská
záložna v Praze-li.,

Spálená ulice, čislo 46.n.

peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dne vybránídle dohodya dle doby

výpovědní.Poskytuje půjčky všeho drahu
za mírných podmínek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná.revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

E 951/157

Dražební edikt
a vyzvání k přihláškám.

K návrhu Smtřické spořitelny ve Smiřicích, vymá
hající strany, konána bude

dne25.srpna1915
o9. hodinědopolajní u tohotosoudu vsíni čís. 35 dle

Pozemková kniha Pražské Předměstí.
Vložka č. 939. .

Označení nemovitostí: Dům čp. 170 ae Pražském
Předměstína staveb.parcele č. k. 397s rofíč, k. 967/11.

. Odhadní cena 11.206 K.

Nejnižší podání 5602 K 50 b.

Pod nejnižším podáním prodáno nebude.
Soudtento jako soudknáhovnínechťpološenídra

Žebního roku poznamená.
Věcně oprávnění, zejmém hypotekární věřitelé, ma

veřejné orgány v příčině daní a dávek dostávají vyzvá
ní, jak jsou uvedena v ořiloženém návěští.

Útraty odhadu a návrhu na schválení dražebních
i “podmínekupravujíse obnosem107 K12h. 4

© k. okresaísoud vHradciKrálovéodí V.,
dme M června 1915.

OOO00000000000001
Jan Horák,

| soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kallckcl
mejnovějších druhů pravých

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

zemských.v
Cetná usnánmí zvláště z krubů vele
důst. duchovenstva svědčí o pootivá ob
aluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více Dež třiceti'etého působení.

Učiňte, prosko, malou objednávku na
zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení oen!

Veledůstojnému
„duchovenstvaa

slavným patronátním
úřadům dovolujeuidepo

reěiti veškeré kostelní nádoby a
nášinía to: monstrance, kalichy,

olbáře,r paténky.Paolňkály,
atd. svépekné výroby,|
církevnímvyhovující.„noonte
m praoje v původnímoa| slatí ns nebo projí do
platku sa nové e. Hotové
předměty neb vý maaílá Bau- 
kásku franko bos sávaznovti kou
Všev9povíldpovoěsené.| Prés t

Kor“ o grooěedrýphodr 7
|FEE,Kau an nÍ z br

Jaru Jalato,věříkro6 „drakokanybupuje ba odjipětínay

JAN STANĚK, :
Sasdř. a oladůnar “ :

PrahoL-979.,u KarolinySvětlé,ča. 12 *

„ (Pl me5 so komeč4.
+ .



Antonína Uitvara,
čestného konsistorního rady, osobního děkana, biskupského notáře a faráře:

VRovém1Hradci Králové,
" -vzdáváme apdečný dík za projevy soustrasti a účastpět pohřbu slov; pp. 0.k: Mistodržitelskému radovi

Smutnému, JpDr. Fr. Úlrichovi, purikmistru, ©. k. dvornímu radovi Steinfeldovi, o. k. dvornímu radovi
z Isakoviosů, vdpp. Th. Dr. Fr. Reylovi, Th. prof. Vino. Ruthovi, p. JUDr. Jos.Šebkovi, vdpp. Nývitovi
a Bartošovi, pp. Jos. Lorenzovi a Vydrovi, slavné městské -radě v Hradci. Králové a jejímu zástupci
p. radovi Hubáčkovi, p, zemsk. radovi Fiecheróvi,.veleotěné obecní radě, místní „školní radě a učitel

skému eboru v Novém Hradci Králové, dpp. Dítěti, Dolákovi a Bobkovi.
Veledůstojnému duchovenstvu s Jeho Milostí vys. důst. p. Mnagr. Frant. Kernerem v čele, vys.

důst. p. Aloisu Soukupovi, bisk, vikáři, za vedení konduktu a'řeč“u hrobu,'vidp. Fii. Konečnému, bisk.
vik, sekretáři, za pohřební promluvu v kostele, p, starostovi Václ. Valentovi za tklivá slova rozloučení.

-T všem ostatnímúčastníkům pohřbu vroueně děkujeme,volajíce upřímně:

+sZaplať.Pán: Bůh!
-Za dobrotářeu péči v nemoci p. MUDr. Jos: Holečkovi vyslovujeme srdečný dík. Rovněž dík náš

platí vldp. Ant. Holubovi, faráři v. v. v NovémHradci Králové, il obětavé poskytnutí poslední útěchy

a udělení av. svátostí v Pánu zesnulému. | A hm
a “ M zh « i

V Novém Wradoy Králové, dneU července1916. :

„Jménem všech příbuzných: , Jménem farního úřadu:

JanVitvar,"výjimce teDoležal
A 9

synovec. ně. n . administrátor.

: . :U do 5 -. ě.. (vet s “

o. Panu Václavu Maročkovi,“zástupci pohřebního ústavu P Elenera v Novém Hradci Králové,

ZAvzormó-vypravenípohřím projevujemep uznání. netam (ake £Naa“ NA
. . Pětyče0

"A

„a o—— víSTE25030ů Ó„ VAS šé ZN ( ( s (M Dn Má MA

zd pr olty|Z c dran E haměskouusedlost
. obzvláštěVýbornýmmáPS JE v levnéceně velkých stromořadich

| 18korců polí(případ. pouze 15korcůj.

prodá.

JOS. JELÍNEK a2korcelak vpolitickémRovie..
JOS. KULÍŘ,

člen ZemskéhoÚstřed.včelařskéhospolka kom Před krátovéhradeckém u

| v Hradci iKrálové. Adresusdělíadministracetohotolistu.
.v Pražském Předměstí- eWradce Králové.*

M

Provádíkrytby:lepenkovéa dřevovementové.P m]

J. KAREL(net oč VHRADCI KRÁL.
, „E p lorárane non „a dhapickévýrobkyzdehluaolejů.- ...

Odporučujesvé výrol y emol,T za olootaeaBendla,nanaň.snad
<n rá T K S naP —vd O nyFmvem:=



Památný chrám.
Často se zdá, jakoby chtěl náš národ zámyslně

zapomínati na doby tiché, ale vznešené kulturní
práce svých slavných předků. Křičí, houká se po
kulturní práci míru, ale z hlavy se vypouští schvál
ně přeslavná epocha doby Karlovy, aby tím ostře
ji bil do očí matný, problematický lesk husitských
cepů. Jako by doba skutečných vlasteneckých dě
jin začínala teprve stoletím husitským! Volá se po
solidaritě národní zvláště v době nynější. Ale před
zrakem lidu se zakrývá dále charakter těch dob,
kdy národ opravdu byl solidární, kdy pracoval
společně na dílech nejprospěšnějších.

Starý výchovný systém v nazírání na českou
historii bují u nás dále, ačkoli již natropil tolik
zmatků a národního neštěstí. Národ se nesmí do
věděti, k jakým výšinám dospěl, když mu ve Spo
lečné práci kulturní nebyly na překážku urputné
náboženské boje. Nesmí se poučiti jak velikou
úctu měla cizina ke kulturním i jiným triumfům na
šich předků, když tito byli spojení páskou víry
katolické.

Proto také zaniká v hluku moderních frází
tisíciletá památka založení velice významného
„chrámu sv. Jiří na hradě Pražském,

Vedle staršího, Bořivojem založeného chrámu
Panny Marie na hradě Pražském vystavěl chrám
sv. Jiří r. 915 otec sv. Václava Vratislav I. pro ob
řad slovanský. Měl to býti rodinný kostel a spotu
hrobka rodiny knížecí. Pohřben v něm sám za
kladatel a — jak někteří dějepisci udávají — lo
ženy v něm i tělesné ostatky Bořivojovy. Tělo
první mučednice české sv. Ludmily, která tak hor

Hvě pracovala o politické sjednocení českého lidu
a vymýcení pohanských, velice zhoubných zlo
řádů, přeneseno bylo zbožným vnukem jejím sv.
Václavem z Tetína do tohoto chrámu. Vratislav
zřídil příkostele slovanskou kapitulu devíti kněží,
kteří se spravovali řeholí slavného reformátora
Chrodeganga Metského. Po půl století spravovali
svatyni tito kapitulárové sami.

Ale r. 971 dožila se budova nové slávy. Zbožná
dcera knížete Boleslava I. Mlada (sestra Boleslava
IL.), která vynikala na ten čas učeností vzácnou,
založila při chrámě ženský klášter řehole benedik
tinské. Kosmas Mladu chválí jako pánnu Bohu za
slíbenou, ve -svatých písmech vzdělanou, V roz
mluvě Hbeznou a vší počestností mravů ozdobe
nou. Neopominul také poukázati na její velikou
štědrost k chudině.

Významné poselství uložil této osvícené dívce
její otec Boleslav I. Snažil se, aby bylo zřízeno v
Praze biskupství, které za tehdejší doby by bylo
mělo ovšem i veliký význam politický. Poslal Mla
du k papeži Janu XIII., aby na něm žádala zřízení
biskupství obřadu slovanského při chrámu sv. Ví
ta a ženského kláštera při kostele sv. Jiří. Papež
byl by rád vyhověl, ale protože tehdy papežská

„stolice byla politicky velice závislá na císaři Otovi
1., svoloval spolu s císařem pouze k založení bi
skupství obřadu latinského. Druhá žádost však
byla vyplněna. Mlada nějaký čes v Římě pobyla.
Papež ji posvětil za abatyší řehole sv. Benedikta
a dal jí opatskou berlu. Mlada vracela se do Čech

v průvodu několika družek v řeholi benediktinské
dobře vycvičených jako představená, aby spravo
vala první řeholi ženskou v zemi české.

Po návratu do Prahy Mlada vystavěla a spolu
s bratrem Boleslavem II. dostatečným důchodem
opatřila při chrámu sv. Jiří klášter, který se stal
štěpnicí ušlechtilých ctností, útulkem a kulturním
ohniskem zbožných panen českých. Sestry slavně
se modlily církevní hodinky v choru, zaměstná
valy se umělými ručními pracemi (zvláště mini
aturním malířstvím a hotovením bohoslužebných
rouch) a vyučovaly dívčí mládež.

vzdělavací činnost v naší zemi benediktinské ře
hole mužské, starala se o vzdělání mládeže dívčí
řehole ženská. Významná to etapa v dějinách če
ské kultury! První šlechetná abatyše dbala svých
povinností tak pečlivě, že ji spolusestry ctily jako
světici. Zemřela r. 994, opouštějíc svět s blahým
vědomím, že vyryla hlubokou brázdu na roli če
ské kultury a žeposloužila k zušlechtění dívčích
srdcí.

. Po smrti Mlady stala se abatyší sestra životo
pisce sv. Vojtěcha Alžběta. Svatojiřská škola be
nediktinská pro dívky přetrvala veliké bouře a
stále se zvelebovala. I jiné princezny z rodu Pře
myslovců staly se tam abatyšemi. Karel IV. pro
půjčil abatyším svatojiřským důstojnost knížecí a
pro vždy právo ke korunovaci českých královen.
Uvážíme-li, jak horlivým byt tento panovník re
formátorem a s jakým zápalem podporoval kut
turní snahy všeho druhu, seznáváme, že pocta,
jíž se z jeho rukou klášteru dostalo, byla význam

ným vysvědčením dobrého“řfádu klášterního.
Husité ovšem ani při jediném klášteru dlosho

neuvažovali o jeho významu kulturním. | Násilná
jejich akce také neznala šetrnosti ke klášterům,
na nichž nebylo mravní úhony. Postupovali bez
ohledně proti mnichům zlopověstným i velice zbož
ným. Ba mstivost jejich se obracela s nápadnou
chutí právě proti těm zcela ctnostným a učeným

proti bludům viklefským za života Husova.
Není tedy divu, že husité neušetřili ani zbož

ných řeholí ženských a že drsná jejich dlaň těžce
dopadla také na klášter svatojiřský. Když aba
tyše Bořka Voršila z Vartenberka odepřela pode
psati na radnici staroměstské čtyři pražské články,

jetek klášterní byl popleněn a skonfiskován. Když
se válečná Mtice utišila, vrátila se r. 1437 abatyše
zpět pouze se třemi sestrami.

Klášterní obec počala zvolna okřívati a přízní
panovníků českých zkvetla znovu znamenitě. R.
1782 však rozsáhlá sekularisace klášterních statků
učinila konec staré slávě. Nyní část starého klá
štera jest ubikací pro vojsko.

Chrám toljk památný dlouho a dlouho byl
zpustlý, opuštěný jako sirotek. Mnoho se debato
valo o uctění bojovníků husitských, obrovské su
my se vydávaly na pomníky, obrazy, sochy a do
my, jež měly sloužiti k oslavě té periody našich
dějin, kdy se tolik v Čechách pustošilo. Ale málo
kdo se zamyslil nad starobylým památníkem, kte

rý byl svědkem ušlechtilého kulturního úsilí dáv

očítaj se levně.v pátek v poledne.

ných našich předků a miláčkem dobrých knížat
českých. Málokdo si uvědomil, jak šlechetná srdce
česká v chrámu nalezla poslední útulek.

Konečně v poslední době započato s restau
rací chrámu. Kéž po dokončení opravy bude také
v nejširších vrstvách českého lidu vzkříšen živý,
zájem pro ušlechtilé úsilí, jaké -kvetlo v dobách
prastarých v tisícileté basilice této!

Houževnatost pověry.
Ačkoli representanti netoliko církve katolické,

ale i církví jiných varují důtkkvě před nesmysl
nými »proroctvími« a pověrečnými | prostředky,
přece pověra roztahuje dále černý svůj plášť. O
všem děje se tak hlavně tam, kde křesťanská ví
ra zanikla. V Paříži místo dohledu na bezcitné
švindléře se vydávaly zvláště v prvých měsících
války (dle zpráv samého pokrokového tisku) mili
ony franků jasnovidcům, prorokyním, kartářkám.
Kde není víra — nastupuje svou vládu pověra;
tomuto procesu nedovede zabrániti ani nejmoder
nější filosofie.

V Německu jest lid uvědomělý; ale přece i
tam v místech, kde živá víra usnula, úřady uznaly
za vhodno zakročiti energicky proti lidem zištným,
kteří prodávají různé »zázračné« amulety a »ne
beské dopisy«, které prý chrání proti zranění. Dle
zprávy »Tágliche Rundschau« vojenské velitelství
vystupuje ostře proti vyděračům, kteří zvláště že
nám a dívkám po třech markách prodávají pově
rečná »nebeská psaní«.

>Právo Lidu< dne 5. července t. r. ve dvou čí
slech vyjímá z kladenské »Svobody< tyto řádky:
>Za války rozmohl se na Kladensku ve větší míře
spiritism. Nalézá stoupence zase hlavně mezi nevě
domými chudými ženami, které — postrádajíce
veškerých vědomostí přírodovědeckých, snadno
propadají pověrám nesmyslného mysticismu. Než
zde nechceme psáti o příčinách smutného rozvoje
spiritismu, ale činíme širší veřejnost, logicky usu
zující, pozornou na poměry, jež se tu rozbujely.
Nejsplše některé medium při konaném sezení sdě
lilo, že v jednom blízkém lese jest dávné pohřebiš
tě vojínů z neznámé války a tu mnoho žen chodí
vá denně, zejména v neděli, do jmenovaného lesa
a tam na domnělých hrobech vojínů se modlí za
ukončení války. Také této zprávě dáváme místo
hlavně z toho důvodu, že jest nám potvrzována
z více míst. Je-li pravda, pak ovšem nutno si jen
povzdechnout, že opravdu lidská hloupost nevy
mizí.< — Téhož dne ve večerníku ještě dodává:
»Kladenská >Svoboda« si stěžuje do rozmáhání se
karetní pověrčivosti. Ta jest živena m. j. také
tím, že různým výkladačkám karet, mamičkám
prostého lidu, jest trpěno, aby dokonce kočovaly
s místa na místo. Na Kladno přijela na několik dní
taková vykladačka ze Slaného a vykládá nevědo
mým ženám vše možné. Jest to táž »jasnovidka«,
která loni v srpnu prorokovala, že válka skončí v
říjnu 1914. Když se však šeredně zklamala, pro
rokuje teď, že válka bude trvat — tři roky... A
titíž lídé, které už v srpnu napálila, jí přéce věří!«

»Právo Lidu« se táže, jak jsou nyní takové zje
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vy možné. Odpověď nato však jest zcela jedno
duchá. Lid, který jest umělým způsobem odváděn
od křesťanské víry, snaží se dle předpisů svých
moderních učitelů malézti náhradu v materialistic
kém násoru světovém. Ale tento názor na hlavní,
otázky životní nepodává žádné jasné odpovědi,
zklame každého; zvláště ve chvílích kritických
zrazuje své vyznavače na celé čáře. Proto duše
naplněná úzkostí chytá se stébla, oddává se blouz
nění, -ocitá se na opačném pólu materialistických
nauk; vždyť se příliš veliké protivy stýkají často
nejsnadněji. Dříve taková prostá duše pokládala
za pověry prospěšné články víry, potom však
utvoří si náhradní dogmatiku vlastní, jejíž pří
Šerných stínů viděti nechce.

Jest snad Kladno klerikální? Vždyť se tam pře
ce z 90 procent čtou i v prostém“ lidu časopisy,
které šíří buď přímo anebo v rukavičkách monis
mus, nauku takovou, která vylučuje existenci svě
ta duchevého. Právě v Kladně r. 1906 na velikém
shromáždění lidu s potleskem přijata slova o zhas
nutí světel na nebi. A výsledek? Učeliví prostí žá
ci nyní tíhnou k cestě zcela opačné. Z extrému do
extrému! ©,

Jestliže pověře pokorně hokdují tisíce a tisíce
lidí z kruhů inteligentních, pakt není divu, že tím
splše k pověře Inou ještě větší davy lidí prostých.
Tyto zjevy dokumentují vážně naprostou neschop
nost nynější filosofie; kdyby tato přinášela aspoň
malou hrstku positivních hodnot, pak by jistě a
spoň inteligenti nehledali útočiště v slepé pověře.

Pověra ovšem nebují jenom na Kladně. Stačí
-si přečísti četné inserty různých jasnovidců a ha
daček v pražském nekatolickém tisku. Stačí si
všimnouti, jak rychle byly rozebrány veliké ná

"klady naivních prorockých knížek, v nichž k vůli
výdělku otištěny nesmyslné předpovědi minulých
věků.

»>HlasLidu< píše: >Je to právě inteligence, kte
- rá v netušené míře pověrám holduje. Kdo zná na

př. poměry v Českých Budějovicích, jistě tornu
přisvědčí, a jinde není lépe.«

Ba není! Kdyby se ukázalo to celé husté pá
smo pověr veřejně, každý by užasl, jaká spousta
much se dá chytiti na záškodnou pavučinu V ze
mi, kde přece není skoro žádných analabetů. A
jestliže proti těm různým kouzlům a proroctvím
naše církev se staví energicky, odkud tedy takové
kalné prameny? Tryskají přece z těch míst, kde
víra v katolická dogmata jest pohrobena, Musí te
dy býti heslem každého rozvážného člověka: Pra
vou vírou, křesťanským názorem světovým proti
pověře! Mečem víry rozptylujte duševní mlžiny!

KONEJTE VŠUDE SBÍRKY
pro osleplé a raněné vojíny, invalidy, sirotky a neza
městnané katolické dělnictvo. | Příspěvky zasílejte na

Zemský svaz katol. Orla v Hradci Králové.O
Průběh války.

Bojiště východní. Po klidu, který trval týden,
„ofensiva spojených armád nejen mezi Vislou a
Bugem i východně od Visly byla zase zahájena,
nýbrž i od severu armáda Hindenburgova úspěš
ně vyrazila. Od jihu postupují rakouské a němec
ké armády pod vrchním velením Mackensenovým
severním směrem a vnikly až do hlavního ruského
postavení u Grabovce, zatím co německé voje
prorázilyu Krasnostavu.NahorníBystřicia sever
ně od Krasniku dobyla pak naše vojska předních
postavení nepřátelských. U Sokalu a severně od
tud proniklo naše vojsko přes Bug. Tyto úspěchy,
jichž spojenci dobyli dne 18.t. m., otřásly odporo

2,
MříchyAnglie na národě irském.
Před 33 lety vyšla ve Frankfurtě n. Moh. bro

žura s timto nadpisem. Není to konfiteor kajícní
ka, jenž se bije v prsa, nýbrž výkřik žaloby
na hříchy do nebe volající. Otevřme smutné ty
stránky..« o

V 5.století proměnilsv. Patrik tuto zemi v
2Ostrov svatých«, odkudž světlo evangelis dalo
ko na východ do temnot lesů germánských proni
kalo. V prvních letech století 9. trpěla celá země
(Jakož 1 Anglie, Francie a Německo) dánskými a

norvéžskými vpády velice. Slavné školy byly o
„ puštěny, mnoho klášterů spáleno, $ aimi i mnoho
" rukopisů — stavitelská díla z nejstarších dob zni

" čena,
Asi po půldruhém století vkročil jiný nepřítel

železnou nohou do země. Pod záminkou urovnati
zmatky vtrhl do země anglický král Jindřich IL..

„(1154—1180),na jehož rukou Ipěla krev bi. Tomáše
„Beoketa, zmocnil se části země, opevnil ji, ostatní
pak zemí, ač nebyla ještě v jeho moci rozdělil
Zomezi své přívržence. A od této doby počíná zou

* falý boj Irčanů proti utiskovatelům.
R. 1185 poslal Jindřich svého syna Jána jako

místodržitele do dobyté země a tento nespravedii
vý, pyšný a loupeživýprinc se špatným srdcema

slabým rozumem dovolilprůvodcům ze své druži
ny jakékoliv ;-ba sám jim:
svýmšpatným příkladem předcházel. |

——

vou silou nepřítele. Ačkoly v posledních“ dnech
přivedl všechny dosažitelné posily, nemohl se ví
ce udržeti a v noci z 18. na 19. t. m. nastoupil na
celé frontě mezi Vlslou a Bugem ústup. V těchto
bojích zajato přes 21.000 Rusů. Také západně od
Visly úspěšně zahájena ofensiva. Severozápadně
od lizy dobylo rakouské vojsko několik nepřátel
ských postavení a bojuje se na lizance, kde se Ru
sové pokouší zastaviti pronásledování. — V nej
severnější části východního bojiště, v Kuronsku,
obsadilo německé vojsko město Vindavu na po
břeží Baltického moře a postoupilo tu až k Rize,
dobyvši Tuckumu, asi 50 km západně od Rigy. V
severním Polsku armáda ši. Gallwitze mezi Ostro
lenkou a Novogeorgievskem stojí na Narevu, za
hnavši Rusy za řeku všudy tam, kde se nemohli
zachrániti v opevněních nebo předmostích. Také
mezi Pisou a Škvou, v oblasti pevnost: Lomže, u
stoupili Rusové k Narevu. Počet zajatých Rusů
stoupl tu na 28.760 mužů. — Na dněsterské frontě,
kde úspěšně bojuje
Rusové jižně od Zaleščiků tvrdošíjné útoky. Ač
při tom použili Isti, byli odražení se strašnými
ztrátami.

Na ltalském bojišti pokračují Italové v bez
úspěšných svých útocích na naše postavení; do
sud stojí tam, kde byli od počátku. Úřední zpráva
ze dne 19. července. ohlašuje nové velké boje V
Gorici. Po dělostřelecké přípravě zahájili Italové
útoky na celý okraj planiny doberdské. Celonoční
houževnaté boje, v nichž došlo často až na bodák,
skončily odražením Italů, jejichž 5 baterií umičeno
rakouskými hmoždíři. Ojedinělé nepřátelské vý
pady proti gorickému předmostí byly rovněž od
raženy. Na střední Soči, v krňském území a na
korutanských hranicích udržovali Italové čilou dě
lostřelbu. V Tyrolsku nemohou se Italové hnout
nikam; tu zvláštní chvála patří posádkám našich
pohraničních tvrzí, které v těchto opevněníchodo
lávají hrdinně každé palbě.

jevilo se 18. července před Cavtatem a Gruží cel
kem 8 italských křižáků s 12 torpédovkami a za
hájily palbu proti nádraží gružskému, několikaob
cím a proti výšině u Cavtatu. (Gruž jest hlavní
přístav Bubrovníka, 2 km severozápadně od mě
sta, a Cavtat jest městys 11 km jihovýchodně od
Dubrovníka.) Toto loďstvo vypálilo na 1000 ran,
aniž docílilo více než poškození několika soukro
mých budov; odpykalo však tento útok ztrátou
křižáku »Oiuseppe Garibaldi, který byl torpédo
ván rakouskou ponorkou. | Nato italské loďstvo
odplulo spěšně z našich pobřežních vod. Námořní
síla Italie oslabena už ztrátou křižáků Amalfi, Giu
seppe Garibaldi a ponorky Medusy, které vesměs
zahubeny rakouskými ponorkami.

Na západním bojišti odehrály se minulý týden
marné útoky francouzské na Souchez, mezi Oisou
a Argonami byly dělostřelecké boje, východně od
Ypernu nezdařil se útok Angličanů a v Argonách
podnikali Francouzové bezvýznamné útoky.

U Dardanel trojdohoda nemůže se honositi
žádným zvláštním úspěchem. Loďstvo nepřátelské
ze strachu před německými ponorkami :drží se
více na širém moři a z toho důvodu těžko se udr
žují voje vyloděné na poloostrově ©galipolském.
Boje jsou tu velmi krvavé. Turci nechají vždy
nepřátelské vojsko přiblížiti se na 400 kroků ke
svým střeleckým liniíma pak teprve zahájí palbu,
jejíž účinek jest hrozný. Za Angličany tu krvácejí
Francouzové,Australané a Indové...

Rakouská nota Americe. Ministr zahraničních
záležitostí bar. Burian poslal Spojeným Státům
notu, v níž dokazuje, že Spojené Státy nedodržují
řádně povinnosti heutrálního státu. Amerika vyváom————————

Ještě větší neštěstí přišlo na ubohý lid, když
v zoufalé svépomocí nabíd] irskou korunu slavné
mu skotskému králi Robertu Bruce. Jeho bratr
Eduard přitáhl v květnu 1315do Irska se6000 Sko
ty, aby se spojil s přívrženci, Anglická vláda
však sebrala své branné síly a pod velenímJohna
Birminghaina porazila skotské vojsko u Dundalku
v říjnu 1318. Eduard Bruce sám padl. Hlad a nou
ze dostavila se po tříleté této válce.

Smutný, avšak pravdivý obraz oněch poměrů
skytá nám žaloba, kterou náčelníci irského lidu
zasílají r. 1317 papeži Janu XXII.:

»Svatý Otče, zasíláme Ti úplné a pravdivé vy
líčení poměrů našeho lidu, jakož i nespravedino
stí, jež my a naši předkové od anglických králů,
jejich úředníkův a v Irsku rozených anglických
šlechticů vytrpěti musíme. Násilně vypudili nás z
našich příbytků, polí a otcovských usedlostí. Do
nutili nás k záchraně života vyhledati si hory, lesy
a jeskyně, Ano ani zde nedopřávají nám pokoje.
Všechny psané zákony, dle nichž se dříve vládlo,
zničili; a aby tím jistěji zánik náš přivodili, nechá
vají nás bez všelikého zákona. Vůchní jsou toho
náhledu, že zabití Irčana nemá většího významu
než zabití nějakéhopsa.. «

Ednard II, (1327—1377).chtěje takovéto ste

zbytek jejich starého práva a snažil se veškeré
spojení mezi Angličany a Irčany naprosto znemož
nit.. Stanovil | zákonem: Žádný Angličan nemá

rám válčících, cóž je nesróvnatelno s. neutralitoa.
Naše nota dokazuje Americe, že právě stát, chce-li
býti neutrálním, má právo i vydáním zákona za
meziti, aby poddaní státu konali to, co se nesrov
nává s povinnostmi neutrálního státu. Bar. Burian

ních států a k nám nesmí dovážeti věci, které ne
jsou kontrabandem. .n

Politickýpřehled.
Hold zástupců českých měst mocnáři. V neděli

sešli se do Prahy zástupci českých měst, aby ve
dle holdu císaři a králi porokovali o potřebách če
ských a přehlédli i posoudili vše, co bylo již vyko
náno. Sjezdu přítomen byt také místodržitel král.
Českého Max hr. Coudenhove a president zemské
správní komise Vojtěch hr. Schěnborn. Předem
po zahajovací řečidra A. Štycha odeslán telegram
kabinetní kanceláři Jeho Veličenstva, v němž 'zá
stupci českých měst tlumočí svému císaři a králi
nejhlubší pocity neochvějné věrnosti a nejoběta
vější oddanosti. Místodržitel pak v řeči své pro
hlásil nejdůležitějším úkolem nás všech: podporo
vati a oživovati vlastenecké smýšlení obyvátel
stva, jakož i vědomí toho, že s osudem Rakouska
jest nerozlučně spojen osud každého jeho národa.
Jak nutným jest seskupení národů v Rakousku,
jak nutnou tato ochrana, prokazuje právě nynější
válka, kdy na různých bojištích ohrožena by byla
národnostní budoucnost a národnostní trvání tří
kvetoucích národů, kdyby se našim nepřátelům
podařilo zvítěziti.

Arcikněžna Marie, vdova po arciknížeti Raine
rovi, zemřela 17. července v Badenu u Vídně; do
sáhla téměř 90 let svého věku. Zesnulá arcikněžna
byla dcerou arciknížete Karla, vítěze u Ošprů.

Konservativní velkostatek konal 15. července
v Praze poradu za předsednictví prince Bedřicha

ky veřejného života; při tom seznána úplná jedno
myslnost přítomných a pevná solidarita strany.

Pro Halič a Bukovinu utvořen byl stálý výbor,
který se má raditi o všech příslušných otázkách,
týkajících se hospodářského znovuzbudování Ha

ne Bukoviny. Ve výboru tom jsou i všichni ministři. '
Nový místodržitel v Haliči. Dosavadní místo

držitel dr. ryt. Koritowski odstoupil a nástupcem
jeho ustanoven generál Heřman šli. Colard, který,
ač povoláním vojín, nespojuje se svým úřadem
žádné vojenské úlohy, nýbrž jest za zákonné vy
konávání svých úředních práv zodpověden celému

ministerstvu.
Hnutí proti Anglii V Americe roste rozhořčení

Skoro nikde nebyla tu uznána zákonitost anglické
blokády.

Našemu veledůstojnému duchovenstva
ku provádění Jad kostelních vřvle doporučujeme mladou českou(inu absol. c. k. stát, koly řezbářskéBOHUMILABEKAv HOREKUTNÉ.

Kulturní jiskry.
Ruská masáž. Bismarck vypravuje ve

svých »Pamětech« mnohou zajímavoumaličkost.
Příklad. Car Mikuláš žádal kdysi Bedřicha
Viléma IV., aby mu poslal dva desátníky
z pruské tělesné atráže k tomu účelu, by pro
váděli na něm lékaři předepsanou tělesnou ma
sáž, při níž on (car) musí ležeti tváří dolů.

uzavírati a Žádné poručenství na se bráti. Rození
Irčané jsou vyloučení ze všech veřejných úřadů.

Konečně i poslední svazek, který oba ostrovy
pojil, svazek společného náboženství, i ten byl pře
tržen a tak válka plemenná stala: se válkou nábo
ženskou. Jediná doba, ve které Irčané své nábo
ženství bez překážky vyznávati mohli, byla doba
vlády královny Marie Stuartovny (1553—1558),po

l smrti počínápro Irčany doba nejhlubšíhoponí.
Královnou Alžbětou (1858—1603), kterou jen

protestantští Angličané chváliti mohou, začala Ir
čanům doba prolévání krve, pustošení, hladu a
vyhnanství. Stateční až k smfti, bojovali Irčané o
jediné dobro, jež jim ještě zbylo, totiž o své nábo
ženství. Anglický básník Edmund Spenser, který
ze 386.000 hektarů zkonfiskované irské půdy sám
2000 hektarů darem obdržel, popisuje žalostný
stav Irska takto: >Ačkoliv jest to země plná bo
batství n nadbytku, byla přece v době pouhého
půldruhého roku v takovou bídu vržena, že by
srdce kamenné musilo pociťovati soustrast. Z
dého koutu lesa i hor vylézali Irčané po rukog,:je
likož jejich nohy nemohly jich udržeti; vyhlíželi
jako kostry, mluvili jako duchové, které z hřobů
vyvolávali, pojídali mrtvoly, konečně | sami sebe.
Došlo to tak daleko, že se neštítili Irčané vyhra
bávati mrtvoly i z hrobů.. . « Dle svědectví pro

a A brál KanaHiped sl podmaňovati.
ritázdv Cele sGdnvshen dostal 6e k vládě dyš

/



A dodal: »Mobu upotřebiti vždycky Rusů,
mohu-li jim hleděti do tváře,arlak za mými
zády a beze zraku noohci, aby se mi přiblítili.c

Desátnícibylí skutečnětajně v vykonávali svůj úkol a byli krásně placení Ukázka
to, že přes všeobnu náboženskou úctu ruského
lidu k carovi — Mikuláš naprosto nedůvěřoval
ohledně své osobní svobody ani nejobyčejněj
šímu mužíku ze svých poddaných.

Nařízení z r. 1566 Českému vojsku, jak se má cho
vati v ležení. Nebyly přísné náboženské a mravní pří
kazy pro vojsko jen za války husitské. Taková nařízení
se v Čechách opakovala vždycky, kdykoli došlo k ta
žení válečnému. Na př. za Maxmiliána II. r. 1566: »Je
den každý z stavu panského a rytiřského předkem
při osobě své, potom | pří čeládce své (při vlastních
vojínech. podřízených) to naříditi má, aby všelijaký po
božný způsob mezi námi zachováván byl; lání, přisa
hání a všelijakého oplzlého mluvení, což prott Pánu
Bohu našemu jest, aby se vystříhali a nedopouštěli. To
Jikéž i zbytečného pití a opilství jedenkaždý aby se va
roval a jeden druhé tím neobtěžovalii čeládce své to
ho nedopouštěli. A protož, kdyžkoliv každého -dne, buď
to ráno nebo večer, na modřitby, kteréž k Pánu Bohu
činiti máme, aby nám v tomto předsevzetí našem pro
spěch dáti ráčil, troubíti se bude, tehdy jedenkaždý na
kolena svá pokleknouti má a modlitby své, jakž na
křesťana náleží, k Pánu Bohu činiti a vykonávati $ při
čeládce své jedenkaždý skutečně to tolikéž naříditi má.
Jestliže by pak kdokolivěk buďto mlovením anebo ji
nak to zlehčoval, a to na něho vyhledáno bylo, tomu
každému podle slušného uznání to lehce váženo nebu
de. Žádný aby z ležení anebo od praporce bez povolení
nejvyššího aneb rytmistrův neodjížděl anebo na pícová
ní přes noc aby nebývalá pod skutečným trestáním k

cem anebo na vartě nehadroval ani s jakoužkolivěk
zbraní škodlivou jeden proti druhému co před sebe bra)
anebo ručnici vystřelí, aniž co svévolného před sebe
aby nebral. A mnohem méněji aby se jedni proti dru
hým anebo proti jiným národům buďto pěšky anebo
na koních aby se nerotili a nepuntovali. Nižádný aby
ručníce při osazené vartě nevystřeloval ani jaké růz
nice nebo bitvy nezačínal. Při vartě osazené žádného
střílení, křiku, povyku, vína neb piva šenkování ani jí
ného jakého neřádu aby nebývalo, a kdoč by se toho
dopustil koli, skutečně u profousa má trestán býti. To
likéž žádný proti druhému aby prvnějších kyselostí a
nevolí v poli sobě nevzpomínali řečí ani skutkem, ný
brž toho odložili anebo před nařízenou vrchností o to
se porovnali. Jeden druhému čeledě odluzovati nemá.
Nižádný aby varty své neobmeškal anebo ji se vykonati

a bez příčiny lermo nečmil. Nižádný chudým Hdem a
- zvláště těm, kteříž k vojsku všelijaké potřeby vezou,

v žádném místě aby stížnosti (obtíže) nečinili šacováním
anebo plundrováním, nýbrž každému podle náležitosti
a usouzení aby se platilo. Jestliže by kdo jakou stížnost
strany profantu (proviantu) anebo jiných nedostatkův
měl, ten každý maršálku polnímu potřebu svou oznámíti
moci bude. Žádný jeden druhému profantu aby nepřejí
mal, než když na profantplac se přiveze, bude moci kaž
dý sobě koupiti. A jestliže by pak kdo od některé míle

sobě mohl ku potřebě své za peníze buď obroky anebo
jiný profant koupiti a dostati, to se mu nebrání. Nižádný
aby se drancování a plundrování kostelův, dvorův a
mlýnův pod skutečným trestáním nikol? nedopotištěl.
Každý aby pořádky a poslušenství podle ustanovení a
poručení nejvyššího podnikl a činiš a osobám, kterýmž
by v těch věcech co poručeno bylo, aby se nižádný ne
protivil aniž mocí na ně sahal anebo jakou překážku
činil. nýbrž je, kdož by se jim protiviti a ublížiti chtěl,
zastati má.

Nejmocnější poslla vojímova, Major Blaha od 7.
pěšího pluku píše ve svém listě knížeti biskupovi mari

Irčané přímo vyhlazování. Zdálo se, že kýžený
plán anglických státníků, Irsko vyhlazením lidu
zkrotiti, dochází svého vyplnění. Líče utrpení a
boje irské, dí Lesker: »Kdo dovede vylíčiti utr
pení Irska? ©Ženy a dítky byly s klidnou myslí
vražděny, kněží páleni, kostely drancovány, muži
a jinoši dopravení na loď a v moři utápěni. 40.000
Irčanů vstoupilo raději do válečných služeb Fran
cie a Španělska, aby unikli těmto hrůzám ve své
vlasti. 20.000 bylo jich prodáno do otroctví do Zá
padní Indie.« Ještě dnes slyšeti možno hrozné.ú
sloví proklínací u Irčanů: >Cromwellova kletba
ať tě stihne!«<

Lepší doby nastaly Irsku, když r. 1695 nastou
pil na trůn Jakub II., avšak ne na dlouho, Staré do
by vracely se opět za Jiřího I. (1714—1727).Irský
básník Tomáš Moore popisuje vládu královny An
ny a krále Jiřího: »Dioklecián a jiní pohanští ubo
žáci v umění pronásledovacím vyssáli snad více
krve, avšak rafinované umění, srdce lidu požírati
po kouscích, bylo ponecháno zákonodárcům krá
lovny Anny.« Za těchto poměrů není divu, že i
nejtrpělivějšího lidu zmocňoval se duch nespoko
jenosti a zoufalství, kterýž propukal časem v ne
pokoje. Vojenská mocvšak každé povstání krvavě
zkrotila. Poslední následek těchto povstání koneč
ně byl, že lasko přišlo o svůj parlament a bylo
spojeno v jednu zemi s Velkou Britanif.

-Sami Angličané zavrhoval tuto tak zv. »Unli«.
. Básník lord Byron volal dne 1. dubna 1812 v ho
' řejší sněmovně: >Tak zvaná Unie jest lucus a non
Jacendo (převrácený pojem). Má-li se to unil nažý

Excelenci, ujistím-i, že naše statečné mužstvo při kaž
dé příležitosti proudí do kostela. Nalezi jsem lidí na zří
ceninách rozstříleného kostela v upřímné | modlitbě.
Proto jsou také štyrští vojáci v poli stateční a udatní,
není mí znám případ nemravnosti. A jak jiní zde uměk
nou, bohozapírači, jak pohlížejf vzhůru k Všemocnému.
když granáty vyjí a koule pískají! Nechť jen všlohní
sem přijdou, kteří v něj nevěří; zde poznají svého Pá
na Boha! Našim vojenským duchovním náleží největší
uznání. Neunavní, dbalí povinnosti, bez bázně, nelekají
se Jiti | do přední bitevní čáry, aby udětřiknáboženskou
útěchu. Jsou nám nepobřešovatelnými pomocníky a rád
cl.« — Jestliže se dříve frázovalo, že katolicismus »lá
me páteř< a ochromuje energii, nechť si nyní liberální
kritikové všimnou, jak dlaně rozhodných katolíků slo
vinských, chorvatských a tyrolských sl promhrvily s |
talskými chlubřvými zednáři

O - Větší zásilka alum.
omedailonků

nás právě došla a nabízíme
tyto v cenách levných. Též

růžence, obrázky
ve velkém výběru má na skla
děDružstevní knihku
pectví v Hradci Král.,

Adalbertinum.

Obrana.
Protikatolické uvědomění. Mnohokrát již upo

zorněno,-jak protikatolické živly, které věří samy
v neposkvrněné početí lidí všech (přotože dědičné
ho hříchu neuznávají), naivně se vysmívají kato
lickému dogmatu o neposkvrněném početí Panny
Marie. Hned zase čtete o odpustcích, které platí i
pro hříchy příští, o procesí >s mariánskou mon
strancí« atd. Nyní »Právo Lidu« napsalo: >Jak
sdělují vídeňské (katolické?) časopisy, požádalo
sdružení uherských velkostatkářů biskupy, aby
nařídili co největší zkrácení bohoslužeb v neděle a
svátky, aby se tím ubralo nejméně času zeměděl
ským pracím. Této žádosti bylo co nejochotněji
vyhověno a uherští biskupové nařídili, aby po do
bu války byly slouženy jenom malé, tiché mše a
co nejstručnějším způsobem.« — Opravdu. budí
podiv, jak takovou zprávu do větru může hodit i
polovzdělanec. Předně ubere se mnoho času ze
mědělským prácem hodinovou nebo půlhodinovou
bohoslužbou? ©Není čas v kostele ztrávený také
trochu tělesným odpočinkem, jehož jest přece po
třebí i za nejpilnější práce ve všedních dnech?

hoslužbu, aby i ta půlhodina znamenala pro žně
největší svízele? Ale nejkřiklavějším jest tvrzení,
že biskupové nařídili »jenom malé mše co nejstruč
nějším způsobem«. Tichá mše sv. netrvá ani půl
hodiny, tedy ta »nejstručnější< by byla kratší nej
výše o deset minut, protože nikdo nebude žádati,
aby bohoslužby trvaly jen 5—10 minut. Taková
úspora času by byla prazvláštní výhodou pro ze
mědělství! Ale nejdůležitější při všem jest otázka,
kde jsou úřední formuláře »pro mši nejstručnějším
způscbem<. Takové by směly vyjíti jen z Vatiká
nu. Posad však plátí pravidlo, Že se má užívati2,
vati, pak jest to unie, spojení žraloka se svou ko
řistí« Za krále Jiřího IV, (1820—1830) staly se po
měry poněkud snesitelnější, ba dovoleno docela (
katolickým Irčanům ucházeti se o státní úřady.
Byl to vítěz u Waterloo, Wellington, který v ho
řejší sněmovně vydává svědectví, že bez krve a
statečnosti katolíkův onoho vítězství nebyl by
dobyl.

S hrůzou čte se všechno toto utrpení obyvatel
stva irského na »zeleném ostrově« a přece ani bí
da ani hlad nedovedty vyhubiti víru sv. Patrika.
Celé dějiny Irska — zakončuje brožura — jsou
martyrologium národa pro svou víru mučeného.
Komu by při tomto pohledu netanula na myslí bá
sníkova slova (Vilém Tell, I. scéna): »Spravedlivá
nebesa! Kdy vzejde vysvoboditel této zemi?«

K tomu dodáváme pouze germánské přísloví,
tedy i Angličanům dobře známé: >Mlýny Boží me
lou zvolna, ale jistěl«

Chodovický.
———ě—

Klidný počiář.
(14) Jel jsem onehdy s židovským majitelem

velkostatku a patronem kostelů, na kterémžto
titulu si patrně nemálo zakládal, an se chlubil,
jaké má pěkné na patronátě kostely a jak vy
chásí s pp. faráři.

Mlovili jsme o všem možném, přirozeně
nejvíce o válce, jenže v torato bodu byl velmí
zdršelivým a tak jeme si hráli trochu na echo

formulářů dosavadních jak pro neděle tak pro svát
ky a že se má sloužíti mše sv. vždycky s náleži
tou vážností, beze všeho slovního >těsnopisu«. Ně
který nekatolický žurnalista, který sotva kdy do

bez dodatečné informace okamžitě utratil pra
zvláštní objev. Po něm pak to opakují jiní osví
cenci jako pakouškové.

A zase nová sensační zpráva! Prý Hervéova
»>OuerreSociale« oznamuje, jak jí z různých stran
přípisy sdělují, že >kněží zaujímají v kostelích
stanovisko proti republice, která jediná zavinila
všecko zlo.« — Kdyby kněží vedli si ve Francii
v kritické době tak pošetile, lili by na mlýn zed
nářský vodu velikými konvemi. Vláda by měla
záminku odvraceti pozornost lidu od svých vlast
ních hříchů a zaměstnala by zrak šálených davů
rozkřikováním >klerikální velezrády«. Ale — jest
to vůbec možné, aby nyní kněží pronášeli ve
francouzských kostelích podvratné politické řeči?
Vždyť již před válkou vláda jim zamykala násilně
ústa i tam, kde chtěli učiti pouze náboženskému
katechismu; od velikého počtu chrámů kněží jed
noduše byli zahnáni. A dovolila by vláda nyní, aby
kněz aspoň jednou větou napadl válčící armádu a
celou vládu ze zadu? Ke všemu většině kněží (do
cela i biskupům) vtiskla francouzská vláda do ru
ky pušku anebo jinou válečnou zbraň, takže ob
rovský počet chrámů jest zcela opuštěn. Co by te
dy dokázali někteří rozptýlení jednotlivci neobrat
ným podněcováním lidu? Ale u nás se věří ihned
všemu, co má >protiklerikální« punc. Kdyby na
psal francouzský anarchistický list, že klerikál má
místo šlapadel koňská kopyta, bude to v českém
tisku opakováno hned.

Olga Fastrová o Husově stanovisku k ženské otáz
ce. Věru si Hus nezasloužit aspoň.od svých ctitelů ta
kového povrchního odbývání, jaké se jeví v pouhém
vypalování ohňostrojů staromodních, bezobsažných trá
zí. Novohusité přece mají obsahem svých chvalozpěvů
osvědčovati, že o svém mistru čítají aspoň sem tam
nějaký nový výzkum, že jim aspoň životopis Husův od
Flajšhanse není knihou zcela neznámou. Ale kdlovrát
ky opakují staré melodie houževnatě.

V č. 188. »Národní Politiky« rozplývá se v takých
bezobsažných frázích Olga Fastrová. A kde chce po
věděti něco zvláštního, brká o nárazníky historické
pravdy tak, že čtenář sečtělejší se diví, s jakou ubohou
průpravou zasedá na učitelskou katedru. Jak na př. líčí
postavení ženy husitské! Prý Husův názor o ženách
»nebyl tak nepříznivý, jak jej předpisovalo středověké
církevnictví«. Kde jaké církevnictvl předpisovalo nepříz
nivý názor o ženách? Snad tím církev snižovala žen
ské pohlaví, že nepřipouštěla žen nikdy k úřadu kněž
skému? Důvody k této zásadě byly netoliko z Písma,
ale i z takových zevnějších okolností, které naprosto
nepřipouštěly obrat tolik překvapujíckhTo však naprosto
nelze vykládati jako pohrdání ženami. Naopak vznešený
kult mariánský, učení církve, že Bohorodička vyniká
netoliko nad všecky světce, ale i nad anděly, uctivání
velikého počtu světic jiných — to všecko přece svědčí,
jak církev ženy ctila. Krátce před Husovým vystoupe
ním svatá Kateřina ze Sieny těšila se tak veliké váž
nosti, že i papež sám ochotně naslouchal jejím osvíce
ným radám. Jestliže byly řeholnice tolik ctěny, jestliže
abatyším byly od papežské stolice propůjčovány opat
ské berly, pak přece jest zřejmo, že církev neodsuzovala
ženy k úloze domácích Popelek. Odkud Fastrová do
káže, že Hus nesouhlasil s obmezením ženského práva
v církevních otázkách duchovních? . :

Ale Fastrová píše o Husovi dále: »Nechova) vůči
nim (ženám) chorobné nenávisti, jakou vyznačoval se
tak mnozí středověcí asketi, nesmýšleh o nich nízce,
nepohrdal jimi. Naopak rád jim kázal slovo Boží v kapil
betlémské.« A to kázání jest hlavním argumentem paní

UD
vávanou. Líbil se mi jeho způsob obcování
s personálem a dětmi. doklad to, jak snadno
může i jednotlivec čeliti předsudkům stavov
ským, vváděti je na pravou míru, čili jak Fran
couz říká: »corriger Ja forlunes. ©

vJá jsvm se nikdy v životě ještě ner-zčilil«,
pravil mezi jiným, sa musfm doznati, že mi to
nikdy neuškodilo, naopak vždy prospělo. Když
jsem se vloni v tomto právě čase stěhoval na
své letní sídlo, nečekala na mě právě příjemná
překvapení; snad bude letos lépe. Mezi jiným
nenechal mě ani ohřáti se jeden místní rolník
a pohlavár, vrazil mi do pokoje a za ním můj
nadlesní, který se s ním v kanceláři nemobl
dohodnouti, poněvadž žádal přemrštěné odškodné
za t.zv. líchu na stromě, kterou udělal mu náš
hejný v domnění, že je to strom náš. Sedlák
vstoupil sebevědomě, oháněl ae holí, křiče,
jestliže nedostane, co žádá, že ei. vyzdvibne

omis.

»Co pak si, člověče, vlastně přejete?í povídám mu; není přece třeba, abyste chodil
takto ke mně, který jsem vám nikdy neublížil

adu, to je přirozené. Mnoho-li žádáte? —
Čtyřicet korun..— Dobře, takové znamení na
stromě neodhadia by vám komise ani na 40
haléřů, ale vy žádáte 40 korun a tu je máte!
Sedlák vzal peníze a já víděj, že se zahanbil;
za to můj nadlesní zlostně přešlapoval a já vi

počítal: komise, znaje«, to vše by. stálo vlo:4 .



spisovatelky? Což se kterýkoli katolický kazatel způ
čovalkázatike katolickýmženám?Vždyťpřeceasketa
Konrád Valdhauser kázal i četným židovkám. Pražským

mojchům se tehdy vytýkalo, že káží příliš uhlazeně a
vlídně před ženským pohlavím. Co tehdy znamenaly ře
holaice, pairno ze slov Arnošta z Pardabic. Když Kon
rád mu žaloval, že jeptišky berou od dívek, chtějících
vstoupiti do kláštera, peníze způsobem nenáležitým, od
pověděl arcibiskup, že nad kláštery nemá moci poně
vadž každá řehole podléhá zvtáštní duchovní vrchnosti.
MHič byl asketou až příliš úzkostlivým, ale ženám ká

zal tak často, že tyto v Praze-houíně odkládaly své
šperky. Učil se ve starších letech jazyku německému,
abymohl| německýmženámkázati.Alenejenlo —

. tento asketa podnik! pro praktickou reformaci žen prá
ce daleko namáhavější než Hus, Sám jsa chudým Laza
rem, sehnal potřebné prostředky k postavení zvláštního
domu pro kající ženy hříšné. Osobně takové ženy vy
Medával a prosil je, aby se odebraly do útulku, kde se
hlásá pokání. Živil celá sta kajicích žen a připravoval
je k počestnému zaměstnání. Taková práce mnoho po

"pularity nezjednávala, ale svědčila výmluvně, že Milč
staral se o duchovní potřeby žen ještě pečlivěji než
Hus. Jestliže MHIč nepohrdal bříšnicemi, tím více si
vážil žen zbožných, na př. jeptišek u sv. Jiří, kdež ká
zal a se stravoval

Jestliže někteří: středověcí asketi mluvili proti že
nám, rozumí se samo sebou, že ta slova byla namíře
na výhradně proti svůdnicím, i když asketl mluvili 0
becně; každý jim tehdy rozuměl jenom moderní osví

cenci staví se nechápavými.
Ale Fastrová snaží se čtenářkám namlaviti, že Hus

měl o ženách aázory pokrokovější než středověcí asketi,

čímž jenom neobratně prozrazuje, že skutečné Husovy
názory jsou jí neznámou pevninou. Jak Hus přísně mrská
i malicherné vady žen! Jak bezohledně je nutí k životu
skoro řeholnímu! Jak široce rozkládá o zhoubě speciel
ních hříchů žen! Kdyby nyní kterýkoli řečník užíval o
chybujících ženách tak příkrých slov, byl by s podia
od novohusítek ihned sehmán. Vždyť Hus zcela klidně
napsal též: »Mudřec Sekundus vypisuje Ženu: že žena
jest nezkrocená šelma, ustavičná škoda, pohanění člo
věcké, ustavičný boj, sud drahý a živočich neb zvěř
velmi ukrutná. Kdy dí: šelma, to věz pro hřích. Kdy df:
nezkrocená, neb když jí co přikážeš, neuposláchá; pakli
ji tepeš, ale díť: Kate, zablj a najez se masa! Kdy dt:
škoda ustavičná — neb co víc mužům škodí než žena?
A co více uškodilo než žena, jenž jest lid vešken, kro

mě Krista, v prvosť hřícha zavedla?« A takovým způ
sobem dále dovozuje, že onen filosof měl pravdu. Prý
»Žena netoliko jest posel zvláštt (zvláštní) a řečnice,
ale i mystryně ďáblova«. (Erben I, 276—278.) Takto a
ještě drsnějším způsobem -Hus pokračuje. Také Hus
soudí, že »otec tělestný má býti více ctěn než máti«;
již proto, že muž svou přirozenostt jest .prý důstojnějším
než žena. | Jinému jeho nařvnímu důvodu se moderní
člověk jen (trpně zasměje. Neuvádíme to aa pohanu

Husovu; mistr byl synem své doby a zabředl-li do
ranného středověku dále než kazatežé jiní, činil tak z

„veliké horlivosti a z dobrého úmyslu. Ale jest potřebí
nespravedlivě haněti církev, aby Hus více vynikl? U
veřejní o Husově pokrokovějším nazírání na. otázku
ženskou íráze výše zmíněné některá spisovatelka, která
aspoň trochu skutečné stanovisko zná? Jistě by mnohá
novohusitka prospěla Himově památce nejlíp, kdyby je
ho popel nechala na pokoji.

Fastrová se rozptývá nadšením, že byl Hus obklo
pen zbožnými a vášnivými ctitelkámi. Jestiže nyní
Ženské marlánské kongregace činí zbožný kruh kolem
obětavých a zbožných kazatelů jesuitských, novohusit
ky neváhají je haněti a jim přezdívati. — Dobrá, Hus

měl zbožných ctitelek mnoho; viklefisté si dali velikou
práci, aby získali hlavně ženy velice vlivné. Podařilo
se jim připoutati k betlemské kapli. řadu šlechtičen, zl

skali přízeňsamé královny. Takovým obratným způ(O
40 korun, škoda se stala, toť nesporno, a velko
statek by útraty zaplatil.

Když odešel, pravil jsem nadlesnímu: Pa
matujte ai toho člověka a až bude od nás ně
čeho potřebovati, víte, co máte dělat. A nadlesní
mi rozuměl. Letos při soontru vidím, že účtuje

- jedné straně o 4 koruny výše na pevném metry
dříví, než jak velkostatek prodává, dokonce byl
in margine tužkou poznamenán vykřičník. Když

jem se tázal po vysvětlení, odpověděl mi nad
esní: »To je ten, 00jee mu zaplatil 40 korunsa líchu; stavěl stodolu ajá jsem mu to i sů

roky ipočítal« Braver Mann,ten můj nadlesní, u pak na kámen hned s kosou?
Mám na jednom místě zámeček, kde se

rodině v létě velmi líbilo, ale lid byl k nám
nevlídný. Mého správce bez příčiny vyhodili
z obecního zastupitelstva, v němž po léta za
sedal; neřekl jsem jim nic, ale letos jsem správce
vystěhoval do jedné lesní vilky a zámek
nabíd! vládě za lazaret. Mojezásada je sn
se nedojednávat, nerozčilovat se, ale jednat.

Takoví lidé mívají na burse štěstí a on to
štěstí měl, když to přivedl z obyčejného ob
ehodaíka na milionáře, jak jsem — nikoli od
něho — ale od jiných slyšel. A přece jel třetí
třídou sesvou rodinou ase svýmslužebným

a meobědval v restauračním roze,
rž vželezničním kupé, při nikolivíno,

brástudničnívodu. Fak60 dít de v boh
koních hromadíse kapitál! ,

M- . —-— v '- . +00% A

sobempodařiloae jimvychovatimocné propagátorky,
které působily aa své příbuzenstvo, Proto jestliže Pa
strová mluví »0 středověkém poddanství Žen«, jen ať

dříve, než husitské hnutí se ocitlo v záplavě krvavé.
Ze schůzí husitských kněží kusitských šlechticů, kon
Jelů anebo bojovníků nevyšel anf jediný výnos, že se
ženám povolují. větší „občanské výhody, než ijakých
požívaly za vlády katolicismu. Ale Fastrová lapá ze
vzduchu názor, že ženám dostalo se husitstvím větší
svobody. V první době zmatku ovšem i ženy kázaly,
stávaly se bojovnicemi atd. Ale také kázal neumělí ře
mesiníci, upalovali kněze prost, sedláci, husitští radiká
lové prováděli násilí i proti těm mistrům pražským,
kteří byli osobními přátehi Husovými. Když se první
chaos urovnal, žena přišla do většího ponížení než před.
tím. A jaká záshuha Husova o to, že ženy pojednou as
poň krátce v církví a vojsku měly významnější slovo?
Slyšte tuto frázi Fastrové: »To vše by nebývalo možno,
kdyby Hus vyznavačům svým byl vštípil pohrdání a
nenávist k ženám.« — Ano, Žižka by byl také nevítězil,
kdyby byl vštípil vyznavačům svým nenávist k váleč
ným vozím. Táborité by nebyli přijali Prokopa Holého
za svého vůdce, kdyby ... Tak by se daly rožmnožii:
zásluhy Husovy do nekonečna. Ale zatím v tomto čísle
jsme věnovali jalovým rakétám spisovatelky Fastrové
řádků dost.

Janské náměstí č. 108.

Vkladyna knížky41, "08
Se vkladystředankové4) z "08
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
se dle dobody avyplácejíse ztěchto vkladů0b

nosy bez obmezenímoratoria.

Márodohospodářskáhlídka.
Hospodářské sdružení českých křesťanských země

dělců konalo 27. června valnou hromadu v zaseďací sí
di Zemského svazu v Praze za řízení předsedy orga
nisace p. Fr. Šabaty. Jak pohnuté události nynější do
by do sdružení zasáhly, vysvětlil tajemník, Šolle před
loženim statistiky. Počátkem roku 1914 čítalo sdružení

537 odboček, skupin a jiných hospodářských spolků,do
hromady 18.454 členů. Koncem r. 1914 mělo sdružení
16.333 členů. Organisaci spolkovou tvořilo 31. prosince

dář. spolků, 55 osob fysických). — V prvé polovině ro
kw založeno a přijato bylo 16 nových spolků, v druhé
polovině roku následkem . wvázla organisgční čin
nost úplně. Sestavená stá a spolků -za rok 1914 vy
kazuje koncem roku 3782.členů za voj. povinností, z
nichž ve válce zahynulo nebo zemřelo 132 členů, zra
něno bylo 577, zajato 464, nezvěstných jest 178 členů. Od
175 spolků nedošly nás úplné výkazy; ze 4 obcí bylo
nám sděleno, že všichni členové jsou vojně. — V r.
1914 přijato bylo na příspěvcích členských a zápisném

K 4550.01, v r. 1913 K 6196.18. Členskými příspěvky by
ly hraženy hlavně náklady spojené s vydáváním hospo
dářského časopisu našeho »Věstaík Zeměděiců«. Nákla
dy ty obnášely v r. 1914 po odečtení všech náhrad za
inserci atd. K 3766.65. Ochablý spolkový ruch měl ne
příznivý vliv i na obstarávání společných nákupů a
prodejů hospodářských a životních potřeb členů, kte
rýžto vliv projevuje se u porovnání s r. 1913 následov
ně: r. 1914 dodáno zboží za K 879.474.%, r. 1913 za K
1.029.549.67. Hrubý výtěžek ze sprostředkování zboží

obnášel v r. 1914 K 29.393.46, v r. 1913 K 35.574.68 a
bylo v důsledcích toho i nezbytným úkolem správy při
měřéně k výnosům snižovati | náklady režijní. Správ
ní výlohy v r. 1914 obnáše)y K 18.654.40, v r. 1913 K
26.623.06,byly sníženy tudíž o K 7968.66. Čistý výtěžek
za rok 1914 obnáší K 8056.58 a jest proti výtěžku r. 1913
K 2997.61 větší o K 5058.97. Zvýšení ryzího výtěžku má
svůj důvod v zlepšené mobifitě peněžní, ve výnosu ze
srážek při hotovém placení ve včasných a výhodných
nákupech a hlavně v úsporném hospodaření. Další pro
sperita Instituce nutně ukládá, aby získu toho bylo vý
hradně použito k posHení provozovacího kapitálu, spo
čívajícího v reservním fondu. Schváleno, aby výtěžek
za rok 1914 per K 8056.58 rozdělen byl následovně: 1.
doplnění řádného reservního fondu ma 20.000 K částkou
K 2673.24, 2. personálnímu fondu 1000 K, 3. Sdružení
čes, katol zemědělců pro účely vzdělavací 1500 K, 4.
fondu pro ztráty v účtě zboží a odběratelů 2883 K
34 hal.

Valná hromada Zemského svazu českých hospodář
ských družstev a společenstev pro království České
konána hned druhého dne po valné hromadě hospod.
sdružení. Při doplňovacích volbách zvoleni: do výboru

na dobu tří let pp. Josef Prokop ze Žďáru n. Orl., Fr.
Smola, děkan v Soběslavi a Milo Záruba, farář v Jiři

cích; do dozorčí rady na tři léta pp. Jan Lexa, rolník,
Tuchonice, Jan Navrátil, rolník. Korouhev, Fr. Koten,
farář, Čachotin; za' náhradníky výboru na jeden rok pp.
Fr. Švarc, rolaík v Horné Rovni, Ad. Hubálek, farář v
Kyšperku, Václav Dvořák, farář ve Strunkovicích, Jan
Vavřina, rolaík v Bračicích a Ant Bartuačk, rolník v
Rábn. — Jednohlasně schválena, aby výše členského
podílustanovenabylana 100Kapočetpovinaýchpo
dfů vyměřovalse po jednomsa každých 50 členůme

Ze zprávy tajemníkaŠolle vyjimáme:Pradké olřesy

válkouvyvolanéa:

, způsobily Svazu v
ruchy. Prohlášením moratorla stala se ovšem část

šE

členstva vybověti, aniž by porušil zdravý podklad %%
úrokového rozpětí mezi normálními vklady a zápůjčka
mi. Uplatnilí jsme se zcela neodvisle od trhu peněžního,
který v roce minulém prožíval těžké zkoušky. Bez 0
hledu na měnivou tendenci trhu peněžního dovedři jsme
po celý rok udržetí úrokové sazby a to: ze vkladů běž
ných 4%%, ze zápůjček normálních do 1. října 5 proc.
a dále 54%. Plnili jsme se zdarem své poslání jako
ústředna svépomocných křesťanských organisací země
dělských pro vyrovnávání peněz drobného venkovského
lidu. Hotové přebytky u peněžních a bankovních ústavů
činily k 31. prosinci 1914 K 670.174.08, k 31. prosinci
1913 K 535.963.95, tedy více o K 134.20.13 a obrat na
tomto účtě peněžních přebytků v r. 1914 obnášel K

7,885.545.47 (r. 1913 K 4,641.693.14). Jako už v r. 1913,
tak také v r. 1914 nebyli jsme donucení ani v oejnapia

tějších okamžicích po propuknutí války braditi potře
by svých členů bankovním úvěrem. Celkový obrat v
účtech se členy obnášel K 4,616.257.81.Pohyb peněz v
běžných účtech byl v r. 1914 následující: Přijato na
vkladech a splacených zápůjčkách K 2,630.447.08,vypila
ceno vkladů a povolených zápůjček K 2,124.856.80, pří
růstek v r. 1914 K 505.590.28.Oď vykázaného přírůstku
odpočítána jest již částka 200.000 K, vložená do vlastní
hypotéky. — Vlastní jmění obnáší ke dni 31. prosince
1914 K 39.322.06, to jest proti 31. prosinci 1913 více o
K 5383.80. Vzrůst naší instituce a jejích finančních pro
středků od doby založení jeví se následovně: Koncem
r. 1909 bylo 74 členů se 125 závodnámi podíly v obnosu
2500 K; - reservní fond žádný, svěřených vkladů K
365.799.70, poskytnutých zápůjček K 128.734.10. Koncem
r. 1914 pak bylo 294 členů s 551 podíly v obnosu 21.980
K; reservní fondy obnášely K 17.342.06, | svěřených
vkladů K 2,058.841.09,zápůjček poskytnuto v obnos
K 1,182.374.09.— Odbor zboží prospíval utěšeně; prodal
zboží za K 408.007.10, kdežto r. 1913 jen za K343.838.25.
R. 1914 odbor vytěžil K 16.898.20, roku 1913 pouze K
12.324.97. — Činnost organisační obmezena byla zatím
výhradně jen na zachování a upevnění dosavadních vý
sledků, na další vychovávání přičleněných společenstev
a družstev a jich funkcionářů k pečlivému plnění po
vinností, k spořádané správě vnitřní, k získávání a
soustřeďování zemědělského kapitálu, k spořivosti, prá
ci a správnému užívání úvěru. V r. 1914 bylo přijato za
členy Svazu 12 společenstev a družstev a 1 fyslcká 0

soba. Ubylo likvidací 6družstev a úmrtím nebo vystou
pením 4 fysické osoby. Společenstvo čítá dne 31. pro
since 1914 294 členy a to: 250 raiffeisenek a záložen,
19 konsumů, 4 tkalcovská družstva, 2 strojní družstva,
2 mlékařská družstva, 2 skladištní družstva, 1 ovoc
nářské družstvo, 1 krajkářské družstvo, 1 společenstvo
pro výkrm a zpeněžení dobytka a 12 fysických osob. —
Čísla mluví! Ačkoli jest doba tolik kritická, přece je
nom pečlivá správa katolických hospodářských organi
sací českých může se pochlobiti krásnými úspěchy.
Jestliže i za války vedou si tyto organisace tak zdatně,
zajisté v době pokojnější rozkvetou tím utěšeněji. .

Nesolidní voj. dodavatelé. Dle zpráv listů způsobilo
v obchodních kruzích v Praze opravdové zděšení zat
čení několika tamních majitelů © závodů se střižným
zbožím, Opatření to je v souvislosti s odhalením neso
lidních manipulací s látkami aa voj. stejnokroje. Dosud
zatčeno 48 osob a do aiéry zapleteno několik výrobních
družstev. K tomu poznamenávají »Nár. Listy«: »Toto
energické zakročení. jaké bylo provedeno, jak známo,
již v Uhrách a ve Vkdn, dlužno jerí schvalovati, pro
tože není větší ničemnosti než kořistěti za dnešních po
měrů z dodávek pro vojsko, jehož výzbroj má býti pro
těžkou stužbu polní jakosti nejlepší.«

Podvodný dodavatel. Pešťskápolicie zatkla 9. čer
„vence továrníka s měděným zbožám H. Dirmana. Měl
dodávati vojenským úřadům měděné součástky a zvě
děl, že jeho materiát byl označen jako vadný. Chtěl
proto referenta podplatiti 500 K, ale byl zatčen.

Proti lichvě potravinářské. | Zastupující generální
velitelství prvního armádního sboru vydalo vyhláška,
v niž se praví: Ceny nezbytných potravin a předmětů
spotřeby dosáhly částečně výše, která neobyčejně ztě
žuje živobytí. Drahotu jest přičísti v neposlední řadě
nekalým machinacím jednotiivých osob a výstřelkům
překupnictví. Aby se zakročilo proti lichvě, stanoví se
tresty v trvání až do jednoho roku. V rozsadku má so
naříditi, že odsuzující rozsudek má býti veřejně oznámen
na náklad vimíkův ve třech denních časopisech, jež
určí soud. V trestním řízení rozhoduje obvodní policejní
úřad právoplatně o otázce, je-li cena přiměřená.

PokO

Ze válečnéhoruchu.
Pamětní list Rakouské společnosti Červemého kříže.

(V upomímku na světovou válku 1914—1915.) Nevyhla
diteiným písmem vrývají se události této vážné doby
hkoboko do naších srdcí. Nezapomenutelným jest utrpe
ní, jež způsobila světová válka nesčetným rodinám. 
avšak stejně nesmazatelnou bude také vděčnost a ob
div budcucích pokolení pro naši armádu, kderá věrna
císaři a říši vybojovala slavná vítězství na přemocném
nepříteli. Chtějic, aby vzpomínka ne- tyto velké, těžké
doby stále teaala nám ne,mysli a viditelnou pamálkos
byla přenášena na naše děti a vnuky, vydela Rakouská

„tpoječnostČervenéholříže gmanětní.ty, vyšlý z ryky
umělcovy. Jimavými obrazy jest vytíčena rozvětvená



'pomocná činnost, kterou Rakouská -společnost Červené
"ho kříže rozyinula za světové války, aby přispěno bylo
udatným bcjovníkům, kteří za nás trpí. Tomuto díln lá

-sky připadne také výnos z prodeje pamětních Listů,n6
„boť Červený kříž potřebuje znovu penfze, ježto množ
ství příspěvků, jež věnovali mu dobrosrdeční dárcové

vod počátku války, bylo již spotřebováno na ošetřování
raněných a nemocných vojínů. Kdo tedy koupí tento
pamětní list na světovou válku, nejen okrášlí svůj pří
bytek vlasteneckým uměleckým dílem, nýbrž získá také
dík našich raněrých vojínů, kteří nás chránili před ne
přítelem. Pamětní Ilst Červemého kříže neměl by tedy
scházeti v žádné rakouské vlastemocké rodimě. Potřeby
rakouského Červeného kříže nepřetržitě denně vzrů
Stají, pročež správa svazu hledá nové prameny k po
sílení poznenáhlu mizících fondů. Zahajuje se proto sbě
raci činnost, založená na nejširším základě pamětními
listy, jež rozšířiti se má po městech | venkově a vnik

„nouti až do nejmenších, nejodichlejších horských chat.
Spoléháme, že všichni obyvatelé drahé naší vlasti Jistě
„rádi si opatří pamětní list na tyto vážné a těžké váleč
„né doby, jenž ani pro nejchudšího není žádnou sknteč
-nou obětí, ba spíše každému za nepatrný dar umožní
-oďkázati vnukům a pravnukům památku, slavně nasvěd
čující vlasteneckému smýšlení a obětavosti nynějšího
pokolení. Pamětní listy Rakouské společnosti Červeného
kříže vydávají se ve třech velikostech. Dárci nejméně

„50 K obdrží největší, dárci nežméně 10 K osminkový,
dárci nejméně 2 K list ještě poněkud zmenšený. Prodej
-pamětních listů má se sprostředkovati všemi kmenový
mi a odštěpnými spolky Rakouské společnosti Červené
ho kříže v polovici června tim, že se zřídí ve všech,
i nejmenších místech, prodejny. Přejeme si naléhavě,

-aby akce pamětních, listů dosáhla velkého hmotného
úspěchu, poněvadž jmění společnostř nedostačuje již,
aby splněny byly mimořádné úkoly Červeného kříže.
Kdo tudiž podporuje hmotně Červený kříž, působí vla
stenecky ve prospěch státu a rodiny, neboť| jedině

svých domovů, jsou především synové našeho lidu, naši
synové, bratři a příbuzní. Starostiřvou péči a lásku,
projevenou těmto obhájcům domácí hroudy, obětnjícím
život za ony, kdož zůstali doma, nelze nikdy nazvati
dostatečnou. Proto prosíme: Podporujte všemi sílami
rakouský Červený kříž čílom účastí ma sbírkách, jež
vnejbližší době Započnouna základěpamětníchlistů.

trafikách v král. Českém.
Francouzští Jesulté ve válce. Nejnovější zpráva ka

tolického francouzského tisku udává zevrubný počet
Jesultů, nacházejících se ve francouzské armádě. Cel

"kem je tam 498 otců, bratrů a aspirantů. Další svého
zařadění očekávají. Ze 206 kněží koná 48 službu jako
vojenští duchovní správcové, 90 jako ošetřovatelé ne
mocných nebo jako nosiči raněných a 68 jest ve zbraní.

-Ze 327 scholastiků. kteří jsou uniformování, jest jen 56
činných v ošetřování nemooných, ostatních 171 jsou ve
zbraní. Ostatních 65 mužů jsou bratři laškové, z nichž
53 je též ve zbrani. Do počátku března byto 49 zraněno,
z nichž 10 svým ranám podlehlo; 23 bylo zajato, 2 z
nich zemřeli na utrpěné rány, 4 bylé opět propuštění ja
ko polní kaplaní, 6 jest nezvěstných. V celé řádové
francouzské provincli činí dosavadní záráta 28 Členů.
Také vyznamenání se jim dostalo: 4 otcové obdrželi
kříž čestné legie, 3 vojenskou medadlit (médaille militai

„ordre du jour). Sám »Journal officiel«obsabuje od P. Oi

ronda následující uznáníhodný článek: »Se svého místa
„cichovního správce vstoupil jako záložník k pluku, kde
se stal brzy nejlepším přítelem svého vešštele, jsa mu
nejúčinnějším ponrocafkem; svým soudruhům pak pomá
hal radou i skutkem. Povždy dobrovolně se přihlašoval
"k odvážným nebezpečným výzvědům a vykona) svému
pluku četným! podrobnýryí zprávami mmolřý úspěch

-V září obdržel vojenskou medailii, v Mjna byl jmesováa
-poračíkem a o měsíc později padl, právě když poskyto
val církevní útěchu jednomu umírajícímu soudruhovi.

Nevé:ttsjeké četramihce. Dle zprávy
„della Bera« zmizelo |Krněk Gao Aše ké

lakul. U v
pěkým,kř mě 160

. Přišerná situace ve francouzské legii

ke přináší kéh udrubeTagwacht« opis ruského soudruha,
válštcího ve francouzské legii cizinecké proti
Němcům. V dopise tom, psaném vo střeleckém
zákopě, se praví mezi jiným: »Krev teče proudy.
Lidé padají jako mouchy. V' několika franoouz
ských plucích se 0zvalí protesty a možno po
oiťovati náladu revoluční. V naší cizinecké legii
jsou poměry fatální, U každého našeho zákopu
stojí francouzský voják s nabitou puškou a
hlídá nás. Bez povolenídesátníkova nesmí ni
kdo vyjít, ani když je to naprosto nutno. To je
strašnější než otroctví. Před několika dny od
feklo v jednom praporu 40 lidí službu. Nedávno
bylo z nich 27 odsouzeno do vězení na Ď až
10 let a 9 ná smrt. Dnes četl nám důstojník
jména jejich a pravil, směje se: »Tedy pozor!«
Jak by tu měl tedy člověk rád umírat za ta
kovou »vlast<! Situace nesnesitelná! Varují
všecky soudruhy před vstupem do legie. Pro
sím, aby se to oznámilo.celé ruské kolonii ve
Švýcarsku. — Redakce onoho listu dodává, že
také »Guerre sociale« a ruské »Naše Slovo«,
vycházející ve Francii, chtěly uveřejnit podobná
fakta, ale censura to nedovolila. Dále praví
»B. Tagw.«, že: podobným osudem jsou postí
žení ve francouzské legii nejen ruští, ale také
polští a jiní slovanští dobrovolníci ze Švýcar,
kteří se dali v'adit do této legie, poněvadž

a Thomas hlásali legendu, že věc Francie je
věcí ooo

Obrovské franoouzaké výdaje válečné.»Aftenposten« sděluje z Paříže:V první polovici
roku 1915 stála válka Francii průměrně 1 mi
liardu 665 milionů franků měsíčně. Francouz
skó válečné náklady ee v průběhu války v kaž
dém měsíci zdvojnásobily, takže lze je nyní
odhadnouti na dvě miliardy měsíčně. V roz
počtovém návrhu lze čísti. Potrváli stoupání
nákladů válečných týmž způsobem, není daleká
doba, kdy válka bude vyžadovati 3 miliony za
hodinu, 50.000 za minutu, a lze dodati fr.
388 otmů za vteřinu. Vlastní vojenské výdaje
činí 16 miliard čili 78e/, celého státního roz
počtu. Výdaje na zbraně a střelivo nabývají
strašného rozsahu. K novému roku činily cel
kové výdaje válečné trojdohodových velmocí
56 miliard. Jistý franoouzský poslanec vypo
čítal náklady evětové války do 1. srpna na
175 miliard franků. :

né

m
————

Zprávy organisační
a spolkové.

Slednocení stram v katolickém táboře v Čechách.
V pátek odpoledne konala se v domě Svazu zemědělců
českých ve Spálené ulici památná schůze. Sešli se tu
zástupcové katolických politických stran, organisací a
korporací ke společné poradě za účelem jednotného po
stupování. Debata byla důstojná; výsledkem porady by

Do presidia zvolení byli: probošt kapitoly Vyšehradské
Masgr. dr. Jos. Burian, c. k. univ. prof. Msgr. dr. Kor
dač a p. Šabata, předseda křesť. soclální strany. Konec
porady vyzněl v mohutný loyální projev k Jeho Veli
čenstvu císaři a králi, který zní: »Zástupcové katolic
kých politických stran, organisací a korporací katolic
kého lidu v Čechách, projevušíce u nejvyšších stupňů
trůnu Jeho Veličenstva nelčenou radost ze skvělých
úspěchů naší statečné armády, tlumočí spohi Jeho Ve
Hčenstvu milovanému císaři a králi svoji neochvějnou
oddanost a nezlonmou věrnost v pevné naději, že na
dejde očekávaný den, kdy věrní národové říše rakouské
seskupení kolem trůána Jeho Veličehstva těšiti se budou
z konečného -slavného vítězství spojeneckých armád.«
Projev ten byl za velikého nadšení všech přítomných
přijat. Přepcmínáme, že schůzi byl také přítomen kní
že Roudnický Zdeněk Ferd. Lobkovic, přítel katolické
činnosti.
P

Cirkevnívěstník.
Porchakulová slevnost v seminářském kostele sv.

Jasa Nep. bude konána v-tomto pořádku: V neděli dne
1. srpnao půl 6. hod. odp. kázání, po němž litanie s po
žebnáním; pak budou slyšány sv. zpovědi. — V pondělí
(2. srpna) budou slouženy tiché mše sv. v 6, 7 a 8 hod.
V 9 hodin bude kázání, po něm zpívaná mše sv. Odpo
ledne o půl 3. hod, kázání, po něm pošehnání. — Po
dopoledních službách Božích bude udělena členům tře
tiho řádu sv. Františka generální absoluce. Vyzýváme
zvláště Terciáře, aby se v hojném počtu súčastnili.

Veledňstojné duchovenstvo uativě prosíme, aby pří
svých ct. objednávkách laskavým strponím vyšlo nám
laskavě vstříc. Stává se totiž nezřídka, že pro stížené
a nepravidelné prostředky komunikační, jakož | pro ji
nou krist spojenou s časem válečným není nám možno
Ihned všecky zakázky vyříditi Dnešní válečné poměry
postihly velice citelnětaké knihkupeckýtři a je mož
ré, že mnohdy v nával těch různýchprací přektédno
senějaký dotaz. Prosímetedy znovusaežně, důy ve

ovšem horlivě, abychom klidnou prací vyhověti náskli
všemP. T.našímkonsumentům.—Družstevníknih
kupectví v Hrádc! Králové, Adalbertinum,

u
Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci

Krélové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporajte

při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

u
Zprávy

místní a z kraje.
Velice četná vyznamenání chrabrých vojímá 18. pěž.

pluku. Jak oceněna na místech nejvyšších Žulová věr
nost a obětavá udatnost naších osmnáctníků, svědčí ná
sledující pořad vyzoamenání. Zlatý pamětní pemíz za
udatnost obdrželi: poručík v zál Bedřich Plessel, šlko
vatel Fr. Exner. — Stříbrný pamětní peníz L tř. za w
datnost: praporčíci v zál.: Karel Bohdanecký, Tomáš
Kailndl. Kadeti: Karel Kolaska, Rudolf Kraisinger, Oto
kar Zalabák. Štábní šikovatelé: W. Čepelík, Th. Lusch
tinetz. Šikovatel Ant. Rybář. Četaři: Josef Semerák,
Josef Winter. Četnický vicestrážmistr Karel Filka a čet.
závodčí Mat. Kmoch. — Stříbrný pamětní poniz II. tř.
za udatmost: Poručík v záloze Josef Zmek. Praporčíci
v zál.: Jindřich Felix, Josef Klobas, Bohumil Růžička.
Kadet v zál. Oldřich Neumann. Šikovatelé: Václav Aust,
Josef Kratěna, Josef Scholz, Adolf+Schobel Šikovatelé
v zál.: Fr. Bíl, Karel Telecký, Fridolin Růsel, Fr. Exner.
Četaři tit. šikovatelé: Fr. Hozik, T. Luschtinetz. Četař
v zál. tit.. šik. Jan Špreňar. Četař domobr. tit. šik. L.
Háva. Četaři: Emil Bucke, Josef Haase, Josef Hanousek,
Josef Hepnar, Karel Karwatt, Adolf Vlček, Karel Černý,
Josef Kučera, Josef /Novák, Aug. Winter. Četař v zál.
Ant. Steiner. Četař domobr. Jan Veselý. Desátník tit.
četař Ant, Blumrich.: Zál. desátník tit. četař: Emil Paul.
Desátníci: Josef Grieger, Adolf Orunzi, Fr. Kócy, Josef
Kůhlstein. Vinc. Macháček, Jaroslav Michal, Bernard
Wagner, Colestin Wagner, Aug. Bednář, Václav Platzer
(san. podd.), Ferd. Reiter. Desátník v zál. Ed. Hájek.
Svobodník tit. desátník Fr. Dittrich. Svobodníci: Jan
Ariinvald, Aug. Měssner, Karel) Sommer, Miroslav Ma
chaň, Ferd. Pietsch, Albin Scholz. Pěšák tit. svob. Ludv.
Bronek. Pěšáci: Josef Hoffmann, Fr. Kuna, Jar. Šimek,

Fr. Houdek, Jan Krš. Svobodník Jan Bauer (pp. 98, přid.
pp. 18), poručík v zál. Karel Anders (A. K. R. 2%,přid.
pp. 18), četn. závodčí Adolf Dressler (přid. pp. 18). —
Bronzový pamětní pemiz za udatmost: | Šikovatel Jan
Špreňar. Četaři tit. šik. Jan Dinter, Václav Machek.
Četaři v zál.: Fr. Holeček, Aug. Wimter. Desátník tit.
četař Vilém Kammel. Desátníci: Josef Barvínek, Václav
Holý. Miroslav Macháň, Josef Mann, Václav Richter,
Fr. Sejkora, Ant. Štěpán, Fr. Stonner. Desátník v zál.
Fr. Hartmann. Svob. tit. desátník Alois Pawlitschke.
Svobodníci: Josef Daschek, Petr Davida, Rudo Hejzlar,
Fr. Holimaan, Karel Jansa, Joset Kuřátko, Jaroslav
Veverka. Svobodník v zál. T. Hofimann. Domobr. svob.
tit. desátník Ferd. Sláma. Pěšácitit. svobodníci: Julus
Deuse, Jan Grůnwald, Karel Kleprifk, Aug. Měssner,
Aug. Hartmann. Pěšáci: Fr. Gramer, Jos. Grieger, Ludv.
Menzel, Otto Aster, Josef Ehl, Fr. Exner, Karel Uroh,
Josef Hansl, Jan Hinterholzinger, Josef Jiroud. Josef
Libiš, Fr. Link, Josef Malý, Václav Merta, Jindřich Ně
mec. Josef Novák, Josef Raab, Adolf Rolf, Václav Šrá
mek, Fr. Šrefl, Adolf Špringer, Václav Svoboda, Karel
Štandera. Fr. Stejskat, Hubert Wolf. Pěšáci v zál“: Karel
Brandels, Fr. Felkl, Karel Krakora, Josef Piskora. Pě
šáci domobr.: Emil Gruss, Josef Jiša, Emil Lóschinger,
Jan Maresch, Adolf Prokop, Josef Ronge, Josef Rudisch.
Her. Skala, Václav Šedivý, Lorenc Valter, Fr. Winter,
Joseí Zeman. Domobranec Jan Grimm. Nosiči raněných:
Josef Ehtner, Josef Flutter, Josel Štěpán, Ant Weigl.
Důst. sluha Jaroslav Kučera. , .

Vydávání chlebových Istká. Oznamuje se, že z u
snesení aprovisační komise počínajíc sobotou 24. červen
ce budou chlebové listky v dosavadních třech stanoviš
tich: klosk, zastavárna, podací protokol v radnici — vy
dávány v sobotu nikoliv od 2—6, nýbrž od 3—6 hodin
odpoledne.

Ochrasa trhá. Aby zabezpečeno býlo správné pro
vádění nařízení c. k. okr. hejtmanství ze dne 14.čer
vence I915 č. 31511 a purkmistrovského úřadu ze dne
15. července 1915, budou členové městské aprovisační
komise a soclálního odboru o trzích prováděti dohled
nad tím, aby prodavači do trhu zboží nesoucí nebyli
zadržování na cestách do -trhu a v ulicích a obtěžovámi
nemístným naléhárím na prodej. Členové komise budon
opatření červeno-bílou páskou a legitimaci obecního t
řadu a budou bdíti nad tim, aby prodej potravin dál se
klidně na dosavadních stanovištích v městě, tržním řád
dem předepsaných.

Lichva potravinami, Některé časopisy uveřejníly

poučení pro zeměděfské obyvatelstvo, aby při prolfejích
zboží nepočadovalo samo určité ceny, nýbrž aby vy
čkalo, co od kupce za zboží bude nabídnuto a aby fe
prodala, neuspokojuje-jí jé nabita; tím prý, Půhěvadě
seno určité ceny za zboží nečáliů, ovaruje so svámůie!
ního stíhání trestního pro adraování potravií dě $ 7.
cís. naf. z 1. srpna 1914č. 104 ř. z. Názor těmtojest o
všemařejmě nesprávným,neboť jest jasto, S€ | táko
vým dhováníw prodávajícího, který zboššídříve děpro
dě.než je můza němibidnaikpřemDiDůůcedik,Mořot“
má až zřetějí,zMloženajest škotitovápováša pěstepka"
lidlivypotřavmnil.da 10 se- sdadilhé Výlký 30



Obětinový dem. Ve výročí světodějné války á v
upomínku na nesčetná skvělá vítězství naších vójsk“u
spořádá městská rada v Hradci Králové -dne 26. čer
vence sbírku po bytech ve prospěch fondu invalidů a
vdovského.a sirotčího pomibcnéhofondu. (Odbočka Hrá
dec Králové.) Sbírka provedena bude s vlasteneckou
ochotou půd dohledem řiditelů a sboru učkteřského o
becných a měšťanských škol žáky a žákyněmi měšťan
ské školy chlapecké a dívčí, již opatření budou jednak
pokladničkami spořitelny a záložny v Hradci Králové,
jednak sběrací archy, do kterých dárci jména svá

-zapsati maj. Památný a vlastenecký úče) této sbírky
dává naději, že se ji obyvatelstvo královéhradecké s
obvyklou obětavostí v hojné míře súčastní.

Z nadace Josety Helslerové udělí se požitek K754.34
za rok 1914. Nárok na požitek tento mají 2 chudí sirotci,

děvčata královéhradecká, a kdyby jich nebylo, 2 chudí

dosažení 24. roku. Přednost při udělení požitku nadační
ho bude míti sirotek, děvče, bez otce a matky, před děv
četem, jež nemá buď otče neb matky. Žádosti opatřené
dokladem o chudobě a Hstem křestním nebo výtahem
z matriky podány buďtež v podacím protokole purkmi
strovského úřadu v Hradci Králové do 10. srpna t. r.
do 5. hod. odpol.

C. k. vyšší reálka v Hradci Králové vydala za škol
ní rok 1914—15výroční zprávu, v níž předem je stať
prof. B. Knorreho: Arcikníže František Ferdinand. a
prof. F. Teršla: Za zesnulým prof. Fr. Hniličkou. Na ú
stavě bylo 31 učitelských sil, z nichž osm konalo služ
bu vojenskou. Studujících bylo 362 (300 rodilých mimo
Hradec Krá.ové', vesměs rodem Čechů. náboženství ka

tolického 341, evang. 13, israel. 6. 15 stipendistů mělo1019 K 45 h.

Polští uprchlíci. Počátkem tohoto roku ve,zdejším
okrese bylo asi 60 rodin polských uprchlíků katolického
vyznání. V posledním čase však se již většina vrátila
k švým domovům. Zbývá zde ještě 25 rodin, jež zahrnují
asl 80 osob. Majetnější skoro vesměs již jsou doma, zbý
„vají tu katoličtí Poláci chudí.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové dne
17. července. | hl: víkve 40—60 K. hrachu 110—130 K,
čočky 200 K, jahel 150—160K, krup 80—120 K, brambor
nových 14--16 K, jetelového semínka růžáku 120—138
K, máku 80 K, lněného semene 52—72 K, 1 g: otrub žit

ných i pšeničných 18 K,L kg: másla 460—5 K, vepř.
sádla 5.20 K, tvarohu 60 h, 1 vejce 11 h, 1 kopa: zelí
8—14 K, okurek 10—14 K, kapusty 4—5 K, cibule 2—3
K, drobné zeleniny 0.80—1 K, mrkve 3—4 K, 1 košík
třešní 0.60—1.20K. — Přivezeno bylo: hl: brambor no
„vých 149, jetelového seménka růžáku 55, hrušek 9, kop:
zelí 6, okurek 75, kapusty 82, cibule 86, drobné zeleniny
185, mrkva 243, třešní 500 košíků a 249 kusů podsvinčat.

Hořice. Ač objevilo se na- posledním našem trhu
mnoho a krásného dobytka a ceny poklesly (jako všude
jinde) pro nedostatek píce, udržely se zde přehnané ceny
masa, ačkoli i v Praze poklesly. Bylo by na čase, aby
se zakročilo, neboť snad v žádném venkovském městě
neplatí se 1 kg hovězího masa 4 K. Tak to dnes chodí;
dnes zdražuje každý, | ten, kdo má zásoby za staré
ceny. Tu by měla veřejnost býti chráněna a stalo-li se
opatření v příčině některých potravin, mělo se jíti dále,
neboť takto jsou lidé odkázaní na svůj měsíční nebo tý
denní příjem nejvíce postižení. Obuvník, který dříve do
stával 3 K za podrážky. žádá dnes 6 K, každý řemeslník
přiměřeně i nejmenší správku si zvýší, ale co mají či
nitě ti, kdo si příjem zvýštti nemohou?

Úroda ozimů a okopanin

je krásná, i jaře se spravily „a prosáme. Boha, aby dal
nám ji i skhiditi, když je toho v této převážné době
dvojnásobně třeba. — Naše město právem doufalo, že
se mu dostane jedné ze čtyř projektovaných invalidoven,
protože Hořicům dle nadačního listu Strozzlova Invali
dovna patří, jelikož panství hořické náleži, jak známo,
invaliduknu fondu. | Avšek projekt tento nějak umikt,
pouze pomýšll se na jakési město barákového systému,
kde by byli práce neschopní invalidé umístění, ale ne
u nás, nýbrž jinde. Hořice aerměly by nechati tuto svou
životní otázku usnouti, protože tonou v dluzích a dů
ležité projekty je ještě čekají.

Malé Svatošovice. Důstojným pokračováním jobilej
ních pobožností byla pouť farní osady Červenokostelec
ké v neděli dne 18. července. Pan katecheta Jan Řezní
ček přivedl několik set osob čítající procesí, mši sv.
pro ně obětoval kaplan červenokostelecký p. Fr. Pru
dič. Odpoledne o 2. hod. proslovil nadšené, vlastenecké
kázání pan katecheta Jan Řezníček. Po něm byl prů
vod k Mariánské studnici. Po obdrženém svátostním po
žehnání v kostele byla na rozloučenou podána k polí
bení milostná socha Panny Marie Svatoňovioké. — Vel
ké slavnostní pobožnosti jsou připravovány na martán
ský svátek dne 15. srpna. Duchovní správcové upozor
-něte na to osadníky svě.

Oslava stříbrného Jabilea vdp. Fr. Kubánka, děkana
vRychsově a. Ka. Vneděl dne 18.července konalase
v Rychnově n. Kn. Intimní a spontánní oslava kněžského
jhbřlea zasloužilého děkana vdp. Fr. Kubánka, která by
la zřejmým důkazem, jaké vážností a obliby požívá o
slavenec u svých osadníků a spolabratři. Slavnost po
čalav8 hodinráno,kdyvystoupilna kazatelnuvýmluv
ný kazatel vdp. Jos. Světelský, katecheta z Třebecho

„vic, který velice krásně oromkovit o kněžství a důleži
tosti stavuseo

své ské činnosti o povameveníhate katolického
všude: tlokalkde „Přnobě.Faraáci1. je, Měle

|

Ra, Javornice a Lukavice ješiš dnes s vděčnost vapo
mínaji.na milý, sympatický zjev Kubánkáv.A.co Kubá-:

nek jako kaplan a nyní jako děkan v-Rychnově vyko-' |nat,bylovždyzlatýmpísmemzapsánov amnáléchdu-:
chovni správy rychnovské. Lásku rozsévaj a rozsévá a 4
lásku také klidí. Nadšený řečník, infimal, dlouholetý |
přítel páně oslávencův, zakončil svou mistrňou a jíma-|
vou řeč vřelým blahopřáním, aby dobrotivé nebe hojným |

požehnán.m provázelo další horlévou Činnost oblíbené.
ho p. děkana. Po kázání, jež hluboký zanechalo dojem

v zbožných posluchačích, předstoupia před Jubilanta dř- ;
venka Marie Bártíkova a bezvadně přednesla báseň;
koncipovanou © »orebským ibásníkem«, dp. katechetou ;
Světelským z Třebechovic, jež zní následovně:

Dnes: s zbožnou myslí probíráte léta,
jichž Bůh dal v lásce dočkatí se Vám;
duch před trůn Boží radostivě vzlétá
a srdce spěje v lásky věčné chrám.
Váš zrak sé noří v chvíše přeblažené,
kdy Krista Beha s clonou svátostnou
jste' poprvé vzal v ruce posvěcené
a v duši přijal s mys radostnou.

"Kdy pcprvé jste k požehnání sklonkl
své ruce otcí, matce na čelo,

Vy tenkráte jste blahé slzy ronál,
jim radostí se nitro zachvělo.
Již prchlo to — teď v plné mužné síle

jak. poutník zříte bez obavy zpět;
Bůh skýtal pomoc ve vznešeném díle,
jež s láskou konáte let pětkrát pět.
Jste vůdcem naším! CH náš krásný — nebe —

tam vedete nás slovem — příkladem,
a Kristu za nás v oběť dáte sebe
a chránite nás před zlým úkladem.
Drž svatý Havel nad Vámi svou ruku,
hleď na Vás mile Matky Boží tvář
a po smrti dej v plesném nebe zvuku
Váin Trojjediný spatřit svoji zář!

Nás v lásce mějte, k Vám jek k otci zříme
a za Vás ruce k nebi spínáme:
Nechť dlouho se zde s Vámá potěšíme
a v rajské vlasti všichi shledáme!

Dojat až k slzám, děkoval p. jubilant za tento neočeká
vaný projev lásky a oddanosti farmíků. Poté celebroval
slavnou zpívašou mši sv. za asistence vdpp.: L. Novat
ného, c. k. prořesora, Jos. Světelského, katechety, Jos.

Vosyky, kaplana-kuráta v záloze a ctihp. bohoslovce J. i
Kóniga. Zasloužilý ředitel kůru p. Al. Provazník složit |
překrásnou mši a dedikoval ji p. jobilantovi; úchvatné '

vložky zapěly známé operní pěvkyně: pí. VI. Pelaňto- |vá, sl. Ráž. Matysová a sk Aloisie Provazníkevá. Shav
nosti sůúčastnili se: slov. p. c. k. mistodržitelský rada“|
Wunsch s chotí, slovutnýp. purkmistr dr. Langer,
městský rada Holoubek,p. c. k. strážmistr J. Moravec ;
a nepřehledné řady farníků, kteří naplnili útulný děkan

ský chrám sv. Havia do posledního místa. Pana Jubilan- |

|
|

ta došlo veliké množství telegrafických a písemných ;
blahopřejných projevů. Kéž se vyplní všechna ta vřelá
přání a kéž »náš František«, který s pomocí Boži po-:
zdravii se v Luhačovicích ze své vážné choroby,
dlouhá ještě léta zachován jest k ozdobě diecése, k spá
st duší prozřetelnost Boží jemu svěřených a k radosti ;
nás všech, kteří známe zlaté, šlechetné a upřímné srdce

p. děkana rychnovského! Ano, nechť vyplníse slova
»orebského básníka«: Nechť dlouho se zde s Vámi po
těšíme a v rajské vlasti všichni shledáme!

Čáslav. Patriotické slavnosti, konanéo

července, byly jistě krásným zakončením uplynulého
školního roku. Školy chlapecké konaly slavnost o 8.
hodině, školy dívčí o 10. hoď, obě u přítomnosti zá
stupců okresní a místní školní rady, duchovenstva katol.
i evang.. ředitelství středních ústavů, náb. obce israel
ské a četných hostí, přátel školní mládeže. Po fečech
ředitelů škol pp. Zelinky a Čermáka předneseny byly
při obou slavnostech vlastenecké básně a zazpívány na
cvičené patriotické, loyvální písně. Při slavnosti dívčích
škol zahrála dceruška p. c. k. komisaře Gogely bravur
ně Dvořákovy »Slovanské tance«. Slavnosti zakonče
ny byly provoláním slávy Jeho Veličenstvu a rakou
skou národní hymnou. P. T. pp. učitelé a učitelky, jichž
neunavnou snahou slavnosti vyzněly v tak ladný a vý
znamný projev, mohou býti plně spokojeni. — C hod
ník k okr. nemocnici o jehož úpravu jsmese
na těchto místech nejednou již přimlouval, stává se
konečně skutkem. Při válcování říškkých silnic, podnik
nutém v minulých týdnech, došlo I na tuto záležitost,

která působívala za nepříznivého počasí všem návštěv
níkům okr. nemocnice značné nepříjemnosti. Chodník
nebude sice vydlážděn, což vyžadovalo by značného ná.
kladu, ale aspoň opatřen pevnou ovrubou a mokro ne
udržujícím násypem. Přiléhající část silnice vydlážděná
a propustěmi vody opatřená nebude také moci chodník
zatápěti blátem a kalužinami. Pan c. k. vrch. inž. Čá
slavský který při úpravě chodníku má hlavní zásluhu,
sklidí jjetě vděk našeho Občanstva, jemuž nymž cesta k
nemocnici stane se milou procházkou. — Kaplička
u soudní budovy volá zuboženýmstávem svým
přímo křiklavě o opravu. Byli jsme také již s maohých

na to dáti nedovedeme, Vímejenom tolik, že při stavbě
úřední budovy bylo uvažováno o: její restauraci, ale
Jednání se rozbilo o otásku nákladu. Fond kapličky ja

kýs uloženJest ve správě zádušního jmění, ačdle sta
rýgh zápisů kapii v- dobrém stavu udržovati mět ten, v

eěy pyváně mažistpřílobiškýpole,pal mata ZV)

,
tova a nyní asi majitel stavebníhoměsta, které zehřbi
tova bylo uděláno. Stala-li se však o této služeboosti

zmínka | připřevodu míst těch na konečné majitele, u
dati nedovedeme, dovedou to však při dobré vůli činite

lé k tomu povolaní. Že však by se,se stavbou, Jistě u
mělecky cennou, -něco státi mělo, best isto už v zájmu
dobré pověsti města, neboť sta cizinců kolem jdoucích
sl takhle zvlášť příznivý úsudek ani o wnějeckém aní
o náboženském citu bbčanstvaneučinL — Zdravot
ní stav města našeho jest zcela normální. V okolí
čáslavském se vyskytující pověsti o různých infekčních.
nemocech jsou naprosto bezpodstatny. Zařízení infek
čních pavilonů v nemocnici a ustanovení personálu pro.
ně není žádným důvodem a důkazem, že by v Čáslavi
panovala nákaza. Nejlépe by bylo takové mluvky jako.
pobuřovatele veřejnosti stíhatl. ,

Humpolec. (Pohřeb.) Dne 13. t. m. bylo město na
še svědkem pohřbu, jakých bývá málo, ba jakých jindy:
vůbec snad nebývá. Pochovávali jsmé prostinkého kap-
lana dp. Jiřího Koblihu. Přede dvěma měsíci přijel sem.
ke svým rodičům zotavit se ze své zákeřné nemoci,
která jej v zimě náhle uvrhla na Hůžko.Zatím ho tady:
skosila neúprosná smrt. Ale byla to smrt blažená a
šťastná. Blahoslavení, kteří v Pánu umírají! Ta slova
knihy knih v plném obsahu platí o něm. Kobliha byl
kaplanem v Chlumině u Mělníka, v arcidiecési pražské,
kde se těšil všeobecné oblibě a lásce. Byb to zajisté.
kněz neobyčejně hluboké víry, eucharistián duší | tělem,
mariánský sodál, rozsáhlého vzdělání, nelíčeně zbožný,
upřímný, skromný a milý. Na jeho působení možno po
ukázati, že kněz i za nynější zlé doby, i v našich ne
utěšených poměrech může činiti přece ještě takořka
divy. Co jen osadníků přivedl za několik měsíců ke sto
lu Páně! Jak to? Byl snad úchvatným kazatelem? Ne
odolatelným dialektikem?© Podmaňujícím organisáto
rem? Nic takového. Ale miloval vřele Nejsvětější srdce.
Ježíšovo. Ctil z té duše královnu nebeskou. Koříval se
denně Spasiteli žijícímu ve svatostánku, a ten byl nevy
sýchajícím pramenem jeho podivuhodných, pastoračních
úspěchů. Posvěcoval ustavičně sebe a tak dovedl po
svěcovati všecky, kdokoliv s ním přicházel do něja
kých styků. Duchovenstvo z celého okolí přichvátalo

doprovadit milého kaplánka ke hrobu. Přijel i jeho
(roudnický) vdp, arcibisk, vikář J. Bóhm z Vlňovsi a
otecký přítel dp. farář z Obříství K. Preininger. Místní
pak úřady i spolky a lid všech vrstev i obou vyznání
sůčastnily se pohřbu bez počtu. Sta kytic položeno
bylo na rakev, z nichž nejtklivěji dojímal věnec chlumín
ských osadníků s výmluvným nápisem na stuze: »Naše
mu zlatému srdci.« Průvod vedl a rekviem sloužil sám
J. M. nejdp. opat želivský Salesius Roubíček. Té vzác
né cti byl věru zesnulý plně hoden. Nad rakví promlu
vil krásnou řeč místní p. děkan P. Norb. Beneš. V řeči

zbožnost kaplana Koblihy. Zvláště mile se v té řeči po
sluchačů dotklo páně kazatelovo skromné doznání, že
též on, ač mnohem starší, od zemřelého mladšího kně
ze v nejednom směru rád se učil a ochotně poslouchal!
jeho rad. Při té příležitosti nemůžeme se ubránit podivu
nad řečnickou pohotovostí páně děkanovou, že se svého
úkolu zhostil tak obratně a obsažně, ač teprve ráno
před pohřbem mu uloženo promluviti pohřební řeč. Vše
cka chvála patří i p. řed. Ott. Rychnovskému za skvělé
provedení pohřebních zpěvů. Pání rodiče a sourozenci
mohou býti na takového bratra, jakým byl zvěčnělý Ji
ří, vším právem hrdi. A Vám, milý, šlechetný p. faráři
chlumínský: tisíceré díky za Vaši srdečnou, bratrskou .
lásku, Již jste po celý čas, který velebný pán Kobliha u
Vás dlel, jemu beze vší výhrady prokazoval. Takového.
kaplana už nikdy, nikdy nedostanete. Vždyť tak, jak
nebožtík žil, působil a modlit se | pracoval na vinici
Páně, žijí a působí a Bohu slouží toliko — svatí. C.

Šochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné školy
a c. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek v Chrudimi.

Zajímavý nápis je na radnici berlínské. Zní v pře
kladu: -»Mír přináší bohatství — bohatství dělá zpup
nost — zpupnost způsobuje válku — válka dělá chu

dobu — chudoba dělá pokoru — pokora přináší mír.«
Kam s dceraškou po prázdninách? Jest otázka, kte

rou pomalu počne se zaměstnávath tisíce rodičů. Požá
dejte koresp. lístkem ředitelství Ústavu hraběte Pěttin
ga v Olomouci, které zašle vám »Prospekt penslonátní«
a »Přehled škol«, které Ústav ten pro dívky obsahuje.
Upozorňujeme zejména na školu vyšší dívčí pro hospo
dářská povolání, dvouletou obchodní, školu-průmyslovou
pro šití prádla, šatů a práce ozdobné, školu kuchařsko
hospodyňskou, školu cizích jazyků a školu budební, dále
různé kursy, jako modistský, česací, taneční, kurs po
kročilejšího kreslení a malby, kurs uměleckého průmy
slu, kurs pravopisný a kurs psanf strojem.

O drahotních poměrech ve vemkovském městě na
psaly »Pojizerské Listy« (ohledně Turnova): »Jest to
nezřízená lichva potravinami některých jednotlivců, kte
ři dovedouvyužitkovati výjimečné situace a zdražajíce
všecky potraviny aevyhnatelně potřebné, spojují se tak

vlastaě snepřítelem, který nás chtěl vyhladověti což.

Alem městě Rat Wcblo— d měsícebřeznavládla v
našem.městěvinorMchto spakyianiůvelká nouze.jak.



©mouka fako chléb.Movkunebylolzedostěti aafba
poukázky a cena její byla pravidelně 1 K, stoupla všek

šli ve svém egoismu tak daleko, že bezohledně svalovali
vinu na — politický úřad, že prý dovolil vyvézti záso
by z města. Politický úřad i městský úřad konaty
vzorně a nestranně svou těžkou povinnost a neopome
nuly ničeho, aby město bylo řádně zásobováno. Přece
„známá aféra Haufkova z Malé Skály, který vyvážel 0
bilí do Liberce a byl náležitě pro výstrahu jiným poku
tován, a jiné, kteří vyváželi mouku a obik, stihly za

„sloužené tresty dle zákona. Že by se mouka prodávala
kilo za 2 K, to snad se nedělo ještě nikdy. Ovšem na

patření. Ani velký kontingent vojska v našem městě ne
byl na závadusprávnémá zásobování, kdyby se bylo
podařilo zachovati velké zásoby, které byly vyvezeny
z města jinam k enormnámu zisku několika jednotlivců.
— Pak ovšem došlo k citelné kalamitě. Chléb se prodá
val za 88 hal. a byl tak mizerný, že by ho byll za nor
mální doby v každé domácsosti prostě vyhodil. Dik p.
okr. hejtmanovi Markovi cema klesla nyní na 60 hal.
„chléb je o něco lepší. Podobné poměry byly s moukou,
uhlím a s řnasem. Dobytka je dosti, rovněž píce není
nedostatek a přece ceny masa stouply na výši dosud
nebývalou. Ohromné zisky shrábli nesvědomití překup
nici. Rodiny středních a malých stavů nemohou si dnes
dopřáti apli masitých amémoučných pokrmův a must se
spokojiti bramborami. V temto čas á tempo přišla akce
obce o zásobování města. Energické péči p. starosty
Mg. Ph. Radského, který obětavě se stará, aby občan
stvo nemělo újmy, podařilo se získati zásoby mouky
atd. a tak ponenáhlu bude trapné lichvěpotravinarní u
činěn konec.. — K takové kapitole mohlo by, jak se
zdá, poskytnout materiál více měst.

Výsledek rekrutýrky v Praže r. 1866.| Seznam
zmustrovaného lidu válečného v městech Pražských,
vádí tyto záznamy: Při mustruňku, kterýž držán
byl v městech Pražských, Starém a Novém v
pondělní den | rozeslání ©apoštolův — svatých | léta
1566: Staroměstských bylo glklův 190. po sedmi
osobách (dohromady © tedy) 1330.. Novoměstských
bylo glídův 209 po sedmi osobách 1461, | učiní všeho
2791. Rejtarův z obojího města Starého i Nového bylo
80. Item, rejtaři, každý měl svého střelce s polouhákem
80. Item, fendrychův třínácte a každý mět dva neb tři
a některý čtyři drabanty, pacholat též dva, tři; ti ne
Jsou počtení. Item, rotmejstři též po dvou drabantích
s švejnšpísy a těch rotmistrů staroměstských bylo 12
a novoměstských 15. Item, z pole špitálského mnoho
jich ušlo jinou branou do města, že nebyli v orduňku,
a tak, když se to přiloží k vrchnímu počtu, dobře přes
tři sta ještě přibude, neb v Novém městě zanecháno jest
jich při rathouzu, mimo ten počet, jak spravují 100 osob.

Tak všeho Hdu, což k mustruňku náleželo, přes tří ti
síce bylo, a z těch větší díl střelcův jest bylo s polou
háky a s dlouhými ručnicemi. Maiostranských dvě stě
čtyřidceti osob.« — Jak se časy mění! V době vše
obecné branné povinnosti jedna pražská čtvrt při mo
bilisaci vyšle vojínů mnohem více než dříve všecky
Pražské obce.

Francouzská neprotokolovaná společnost ua hro
madné krádeže, Jde se podle staré noty. Zednáři chrlí
celý ohňostroj vlasteneckých a pokrokových frází, vy
bízeji národ k statečnosti. Když pak má dojiti k činům,
rozhodnou takto: Lid ať půjčí do boje své vlasy, ať se
zakrvácí. My zůstaneme doma k vůli dodávkám. Nebu
de-li míti z války prospěchu národ celý, chceme do
kázati, že aspoň růžové naděje se vyplní v našich po
kladnách. Zcela jednoduše dle starého receptu, platného

v Portugalsku, Italti a Francii! To jsou ty celé zázraky,
které zednáři při svém křiku proti katolické církví sli
bovali. — Pařížský dopisovatel neklerikální »Stampy«
napsal: »Jsou lidé, pro něžje válka svátek, tidé, kteří
z války dělají skvělé spekulace a zlaté kšefty, lidé,
kteří stávají se z války boháči Válka, která v jedněch
probouzí nefušlechtilejší pocity odříkání a hrdinství, ži
ví v jiných instinkty nejnižší a nejsprostší. Tento druh
lidí nazýván hyenami. Jsou jich cetá hejna, Istivých,
hltavých, loupeživých zvířat Využívají neštěstí, žijí z
bídy jiných, tuční ze smrti Před několika dny oznámit
senátor Oornot, že v některých lazaretech našel mléko
odtučnělé, vodou rozředěné, zbavené vůbec výživné ce
ny. Na některých místech byli vojáci nacené platit 1.25
fr. za nejbídnější víno, vodou rozředěné, mající ceny nej
výše 10—2 centimů. Tito oesvědomití hbostinšti byli
"vydáni úřadům. Přede mnou je tlustý svazek takových
podvodných afér. Podezřelí obchodní sprostředkovatelé
"(není jich sice mnoho, ale přece příliš mnoho) vetřeli se

ba často I zkažené potraviny. Při ústupu % Antverp,
"kdyvojska hrnala se k Ostende a k Yseře,bytiobchod
níci a markytáni, kteří se neostýchali žádati od chudých,
Bladových, vysílených a demoralisovaných vojáků za

"na,nežlizačto vinstně -stáloBa, obchodovalose | ku.houvodou.Vímtovšez
"prchlíka,jejžjsemdostalz
"svědomí je hodně široké, prodávají pod lákavým Ná

Jejichvynálezcůmaji prý zázračnousílu a jejichž“vý
Jivná cenapřevyšajeprý váhu přípravkůdesetkrášaš

4.

jak dodatečně sezjistilo, o prostředky Baprostober- =

iřikráte. Byly dokonce dány do prodeje pytlíčky, chrá
nící prý přede všemi nakažiivými nemocemi. Černoši
ve střední Africe a Papuání z ostrovů tichomořských
nosí na krku jistě cennější amulety, avšak, jak se zdá,
kvete ve Francii | tento obchoď. Jiný druh hyen a jistě
nejžravějších jsou oni soukromí sprostředkovatelé půj
ček, kteří »poskytnou značné a zvláštní úlevy při 0
patřování peněžních částek vojínům v poli a jejich rodi
nám«. Pravé jméno těchto Wdíjest hrdlořezi. Když vo
jin odcestoval, pomýšlíi tento »soukromý sprostředkova
tel půjček= nato, jak by uplatnil svoje práva a pomocí
svých papírů, prošpikovaných klausulemě a podmín
kami, vyvre chudým rodinám poslední haléř. I dobro
činnosti využívá se dle všech pravidel zlodějského u
mění. Ze 147 dobročinných podniků bylo pouze v depar
tementu seinském, t j£ v Paříži a jejích předměstích,
70 podniků předmětem pozornosti policie. Pátrající úřa
dy užasly nemálo, když v čele těchto tak zv. dobročin
ných podniků našly individua, která z poslední doby by
la na policii dobře známa a dokonce 35 komitétů zalo

dokonce | teprve

brzy po mobilisaci, vyšli z kriminálu. Mezi zakladatel
kaml takových podniků byly také jisté dámy, známé
dříve v gálantním světě, které nyní s velkým potěše
ním využívaly dobročinnostt jiných ve svůj vlastní pro
spěch. Dvěma z nich byla věnována zvláštní pozornost.

mý palác. v Paříži. letohrádek a automobily. Večeře,
které dávají, jsou známy svou bujností Pátráním se zil
stilo. že částky, které dobročinností obecenstva plynuly
Jim do rukou, činily minatý měsíc 1000.franků denně, ni

léřů; objevila se také »společnost«, která slibuje, že 0
bětein války, ovšem za nepatrnou »provisk, vymůže od
Skodné, jiná »společnost“ sprostředkuje prý styk se za
jatci v Německu a pod.« Takové a jiné »zázraky
protiklerikálního obrozem« dokáže snadno každý pro
puštěnec z káznice. Nato nebylo potřebí ve Fraacií to
lik moderní filosofie. Kdyby zednářská vláda opravdu
dbala o effergiokou nápravu, kdyby neuvázlo v prstech
dozorčích vládních orgánů mnoho úplatků, jistě by ve
Prancii neprotokolovaná organisace Švindléřů tolik ne
řádila v rozsahu tak obrovském. Ovšem kritické pomě

ry lákají k bezohlednému kořistění prohnaná individua
všude. Ale — nikde se nevyrojil tak veliký počet pod
vodníků, nikde kriminální ziskuchtivci nevydělali za ny
nější války tolik peněz jako ve Francii

Všelicos. Dle »Tempsn« francouzský ministr války
nařídil, aby mužstvo záložní a teritoriální armády od
36—43 let, které koná službu ve frontě, bylo z fronty

vzato do skladišť a nahraženo mužstvem mladších roč
nfků..— Výbor svazu dělníků přístavních v Anglii u
snesl se 36 proti 2 hlasům žádat! od vlády zrušení záko
na o střelivu. — V Praze na Daliborce na Hradčanech
odstraněny orientační tabulky s nápisy francouzskými,
anglickými, ruskými a Italskými, a podobné tabulky na
radnici Staroměstské a na Prašné bráně. — Vzhledem
k nedostatku důstojníků v Rusku přijímání jsou k výcvi
ku na důstojníky také mladíci, na kterých se nežádá

ani absobvování nižšího gymnasia. — Bývalý místodrži
tel český kníže Thun podrobil se již čtvrté operaci. —

V druhé polovici srpna dostanou prý vídeňští pekaři
již čistou žitnou mouku na pečení chleba. — Právě vy
daný věstník ministerstva spravedlnosti obsahuje ná
vod pro soudy o zavedení žen do poručnictví. — Úřední

list vídeňský přináší zase vyznamenání celé řady če
ských důstojníků a vojínů pluku č. 81 (Jihlava), č, 88
(Beroun), č, 98 (Vys. Mýto), prapor myslivců č. 2 (Hra
dec Králové), dragounský pluk č. 10 (Jindř. Hradec),
děl. pluk č. 22 (Plzeň) a 23 (Praha), pěší pluk č. 8
(Brno). — V jižních Uhrách 14. července zuřil veliký
cyklon, který smetal střechy a rval stromy z kořene.
— Z českého soukr. reál gymnasia ve Vídní (prvý rok)

podrobilo se zkouškám na reál. gymaaslu v Mor. Budě
jovicích 27 primánů. — Následkem nezdařených Ital
ských podniků bylo 20 generálů a plukovhích velitelů
dáno do pense. — Videňské děti věnovaly vojsku už

10 polních kanlí. — Krakovský biskup kníže Adam Sa
plcha obdržel čestnou cenu nadace inženýra Jeřmanov
ského, obnášející úrok z 1.200.000K, za vynikající zá

slaby humanitní v národě polském.
Posledat zpráva zbojiště východního. Rusové u

stoupiii také zo svých postavení před Varšavou na ře
kách Bzuře a Ravce a spojené armády dorazily na čá

níž bojuji | rakouské pluky, obsadila Radom a dospěla
ke dráze Radom-Ivangorod.

Cennou četbu
poskytují

Publikace „KnihovnyObnovy“ 
Mimo Jiné vyšty tyto spisy:

Brynych Ed., Duch katol, obmovy, Str. 722.Cena4 K, váz. v pouzdře za 6 K.

Brynych Ed., Kříže a kalichy. Str. 439. Cena 2 K,
váz. K 3.50.

Brynych Ed, Štít víry, 2. vyd. Str. 108. Cena
sniž. 50 h.

MimraFr., Obrázkyze smíšenéosady. ŘadaL
Str. 168. Cena 80 h. — Řada II. Str. 460. Ce
na 2 K, váz. v jednom svazku K 450.

Novotný Dr. Jos, Člověk bez svobodné vůle?
Str. 256. Cena K 3.20, váz. 5 K.

Novotný Dr. Jos. Index a věda. Str. 210. Cena
K 2.40, váz. K 420.

Novotný Dr. Jos, Spiritismus zdokozalením kře
sťanství? Str. 259, Cena K 2.60, váz. K 4.40.

Novotný Dr. Jos., Světem k Bohu. Str. 468. Cena
6 K, váz. 8 K.

Pečínková B., Ženy. Str. 160.Cena K 2.30, váz.4K.
Reyl Dr. Pr., Úkoly sociální politiky. Str. 320. Ce
-na 3 K,váz.K 40.
Reyl Dr. Fr, Jádro křesťanské sociologie. Str.

364.Cena5 K, váz.7K.
Řezníček Dr. V, Králováhradecké vzpomínky.

Str. 200. Cena K 1.40, váz. K 2.40,
Sahula Jiří, Karel IV. jako křesťan a vlastemec.

Str. 488. Cena 3 K, váz. 4 K.
Sahula. Jiří, Rozmarné příhody. Řada II. Str. 320.

Cena K 1.80, váz. 3 K. —Řada III. Str. 384.
Cena K 2.2, váz. K. 3.50.

Sahula Jiří,Doba předhusitskáa kuslíská.:Št.
428. Cena brož. výt. K 1.60,váz. výt. K 2.60.

Novák, Kněžské problémy. Str. 395. Cena K 3.50,
váz. K 4.50.

Objednávky vyřizuje
Oružet. knihk skl

v HradelKrálově ." Adatertinm

Statečnost našeho vojska
v štalii r. 1859.

Stůjtež zde úryvky z líčení švabachem ještě tiště

»Od 29. až do polovice července býti pod širým
nebem a to skoro v jednom kuse státi v krupobitů ku
lek a potýkati se se zběří až z afrických lesů přištva
nou... to není žádná matičkost. V bitvě u Madženty
(dne 4. června) obsadilo půl setniny druhého praporu
myslivcův (jehož mužstvo se vybírá z Hradecka, Bole
slavska, Čáslavska, Chrudimska a Pražska) most u Sv.
Martina pod velením poručíka Dubravického. Pět set
nin francouzských hnalo na postavení toto věru vztek
lým outokem, a strhla se krvavá půtka muže proti mu
ži, tak že postavené zde rakétové kusy oučinkovat
nemohly, aby se do vlastního vojska nestřílelo, a sami
kanonýři holými šavlemi do toho sekal. Při vší své
náramné převaze byl nepřítel třikráte odehnán, a teprve
čtvrtému náběhu ustoupil zástup statných hochů, bojem

u Madženty. Setník Kuhn, poručíkové Borosini, Benda,
Stelnský vrhli se proti němu s třiceti muži dobrovolně
se k tomu odhodlavšími a hájil most proti sihnému
přednímu voli nepřátelskému po tři čtvrti hodiny! Dů
stojníci nebyli pouzí kazatelé. Od padlých myslivců
brali pušky, rána za ránou rachotila a každá kulka byla
berná. Když se zápas obrátit takořka ve rvačku, od

hazovalihmyslivci své štuce, popadali Francouze do
křížku, a běda každému, který jim do. rukou padl. Ka
det nadmyslivec Schmidt byl postřelen do nohy; dal si
ji obvázat a bojoval dále, až hruběji poraněn do zajetí
upadl.

Vbitvě uMalegnane(dne 8. června)se -podlevý
roku očitých svědků nejvíce vyznamenal pluk kraleviče
Alberta Saského, pocházející z Písecka. Nadporučíko
vé Rau a von Salemiels zachovali dyx praporce svého
pluku, nesmírným návalem rozptýleného, věru zázraů
ným způsobem. S hrstkou svých vojínů prosekali se ob
kličujícím je hlukemznávů a neohroženě. přeplaval

rozvodněnou řeku Lambra, drahých zástav uad živobytí své šetříce.
Nejhroznější bitva byla dne 24. června u Solferina.

A tu opět vynikl udatnosti svou plukové čeští, pluk
hraběte H. Khewenhůllera (z Plzeňska) a jmenovaný
již fluk kraleviče Alberta. Pluk Khewenhůlleráv stát od
začátku až do konce v nejkrutějším krupobití drobné |
hrubé střelby, šestkráte odrazit ženoucího se nepří
tele. Plukovník kníže "Windschgritz padj v čele

ddatného pinku tohoto. Adlutantoví jeho bylo čako dva

notřelena napřažená šavle, kterou byl právě dva zu

léhóvojína a zastřelí z ni rytmistra francouzských
husaráv. Vzápasu tom bytpostřelendo kolena. ado
stehna. Kdedůstojnícitakové statečnékusy konal, aa
Jisté nezůstaliostatní vojíhovépozadm.

Plek kralevičeAlbertabojovalpod rekovskýmBoo
plný menilSarkmskja. vrpriši ipovime +0sději Dlouhohájili Sardinětítvránšíjněvršek knoto



jem3v.Martina— zdeťbyla jejíchhlavnísla —E,
oddíl plnku.Albertova, vývtřílev všecky patrony, na
hýmbodákem ku kostelu maj a oopřítelerozýrášil. Ou
těk nepřátel byt patrný, zahasovali již zbraně a torby
a vždávali sem "milost.

Trelná svědectví o udatnosti vojska ' rakotského
vydal“ zajatý vojín francouzské legie cázincův. Otázán,
jak se mu naší vojáci líbějí, odpověděl: »Stateční hoši
věru. Mlátějí do toho Jako lev svou tlapou, nebojeji se
ani ohně ani ocele, stojejí jako zeď a ženoft outokem
jako bouřka.« Cizinská legie slouží jen v Alrice proti
Arabům atamji všudeposílajído nejhoršího,asi prů
to, že z cizího krev neteče. Úsudek takového zkušené
ho vojína platí tedy dvojnásobně.

stali přizačátku vojny sopovržením ovojsku našem,
chlubíce se, že tažení francouzské armády bude asi
pouhý špacír. Nu ti co se navrátili domů, nechť jim

vypravují,jak na tom špacír notně brkali;ti tisícové
a tisícové nejlepších jejich vojáků, největší jejich chlou
by, znávů a gardy, kteří tam nadobro klopýtii, ti jim to
arciť povědít nemohou. Ale oni se toho dovtípili, brzo

vojáci se potýkali jako Ivové.«
1 tyto řádky, které tiamočí zároveň tehdejší patri

čeští chrabře bojovali za celistvost rakouské říše a jak
upřímná loyalita je vedla k největší obětavosti za 2po
lečný. stát. Patrně znali potměšilost a despocii jak Vla

chů tak Francouzů velmí dobře.

Zal. 1850. Zal. 1860.

Karel Zavadil,
nást.

Antonin Zavadil,
nejstarš umělecký

závod pasířský.
Veledůntoj.nohdaohovenstvuaanátnímúřad ručuje

ee ku provedenívež erých
vádob kostelních,

se zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů v kašdém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího

proveden dle liturg. předpisů.em „mění práce umělecké

a Velkeréopravya snovu
meníB a se arano nojpečl

Ceny. velmi mírné. Mnoho dopo
ručení a uznání po ruce.

DRAŽBA
w' obeoní zastavárně

Královéhradecké
edbývati se bude v místnostech zast..várny

(začátek o 9. hod. ranní)

na veškeré zástavy,

ze dne 10. března 1915.)

Zástavy do dražby propadlé
ještě před dražbou ve čtvrtek dne 22.
čěrvénce 1915 do půl I. hod. odpolední

pouze ú pókládny žáslavárenské. zůroko„svatí -nebo vyplatí
Neprodají-li se veškeré zástavy, odkývá

vodrubá dřažba dat SZ.Sěrvespe |
a 14dnipředdřážbouzá bo
úrok ještědzažební poplatek změ
padlých.záslama sice 2 hs i kormaz

V pátek předdráždou a via

O5 MHraP
sola M

možno

as

: vjudopdnobém i

AŽDUBDŮSí
Richarda Šimáčka

v Hiredol Králové, Pospíšilovatř. č. 181..

S RodšESčt tdiE HH
ABjjissěftlonloomjšíi vás sigběl jelai šisik

A DUBOVÉ FOŠNY.
Družstvům nákupním, velkostatkům,
jakož i interesentům prodá uhelná
centrála Bankovní Jednoty v Hradci
Králové 26 žokůrýže, 15 pev. metrů
dub. fošen, I sud sádla, | sud uměl.
sádla za hotové. Nabídky do 35. t. m.

J. Sylvaterův <
synovec nástupce) »j

odborný .
- umělecký závod —:

pro MAlDU

PRAHA-I,
„145 st. Malá Karlova A
ul. čis. $9 nové blíže Ma

lého náměstí, (dřívepřes60 roků na Malém ná

tp4|50V
NLK

ČSLv, - . 

PAKdn]
STSMĚS AŤNMR,

OVIUNEMoe VA

"E Mrtorárndnm ©
plena údělé sidakiajeinve A

Rozpočtyochotněazdarma.

Sree

-(protokolovaná firma)

+ Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškadly, faráře vo Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duohovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenníky,vzorkyi rodohahotovánaukázku

se na požádání franko zašlou.

Nečekejte, až Vás nakažlivin
překvapí, ale opatřte si zavčas dom

| Jedinou osvědčenou diet. ochranu
faráře L. V. HORY:

„VADE MECUM“
(sákonem chráněno)

které povolání do řádn mají a výchově a ošetřování
osiřelých dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť

o obrátís dotazemstran„jnak na venou"n klášteraB.S.P. Krupka(uTeplic).

Veledůstojnému
duchovonstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dope

reěit! veškeré kostelní nádoby a
nášiní a to: monstrance, kalichy,

cibáře,nádobky,p ténky, Propenky
sviony,jampyk telnS podat

atd. své výroby,předpFedhielooirkevnímK yhovující taré před

* m opravuje v původníintenci »i zlatín s nebo protido
platka sa nové vyměňuje.PHotové

čty nebvý zasílá nau
áskufránkobož závaznostikoupě“
Všes0 posílá poověsené.| Pydosruční.

slatých6 stříbrnýchklenotů, jako: řetězů,
madoDok, ů, prstýnků,náramků atd. 1 Notářské
protony, tabatérky, jídelní náčiní ze stříbrapravého

i čínského všdy na skladě.

Stare slate, stříbro a drahokamy kbupujesa nojepěší amy

JAN STANĚK,
pasíř a cineleur

Prahe-L-079., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. z.

Přluěný snale: c. b. semalbíhotrestního soudu.

OO0000000000000C
Jan Horák,
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy |

dle roční sniseny kolekci
novějšíchdraků vých

nel Veěných te
„své vlastnívýroby, jekod | te- i olnoswuských
Óuaň úzání zvlšštěz krahůvelo

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
" slůže iného tyze křestanského závodu za

dobu více neš třídetiletého přísobení.

. Udiňte,prosím,un objednávkana|
Votejennb: látky ua. taláoy. |

"PěR ná splštky boa výikní cen!

DOVOGOGVGOid



Předplatnéna čtvrt rohu 3 K 60h
na půl roku BK —

italské křeče. :
Malomocný 'vztek italských zednářů zrcadlí se v

probnaných činech, v kterých“ hledají zoufalé křeče
aspoň na chvíli podporu. Mnichovská »Abendzeitung«
ommámila,že agitátoři přestrojeníza mnichy a kněre
procházeli římskými ulicemi, volajíce: »Odpadněme od
nynějšího papeže, který jest nástrojem lutherského cí
saře a zvolme si papeže nového: — Tahle zbraň ovšem
není u zednářů ničím novým, ale jest tak rafinovaná,
že by ďábel sotva vymyslil chytřejší A společnost ta
kých zločinců, kterých by se štítil | mnohý obyvatel
káznice, namlouvá světu, že usiluje o novou, křišťálovou
mořálku, že se stane sloupem bratrství a spravedlností.

Kdo sahá k takovým prostředkům, prozrazuje, že již
cítí v týle neodvratnou zkázu, že již jeho mlýn doklepá
vá. Vždyť je to patrno i z jiných zjevů. Italský vyslanec
v Bukurešti z rozkazu své vlády uveřejnil 20. července
vyhlášku proti hromadnému útěku italských důstojníků,
kteří dle v Rumunsku na dovolené. Teďy dovolenci
místo patriotického nadšení zbaběle prchají, aby nemu
sili čichnouti k pepři, který jest jim na hranicích uchy
stán. Vyslanec oznámil, že budou trestáni podle zákona
jako sběhové všichni důstojničtí desertéři, kteří se nepři

-hlásí k své povinnosti do 31. července.
»Agenzia Stefani< s odvoláním ae na italskou banku

sděluje, že konečný výsledek upisování válečné půjčky
1:5 závazky bankovního konsorcia činí 1117.5 mil. lir.
Všechny nové podrobnosti o upisování válečné půjčky
sesilují však vyslovené již pochyby. Z obou největších

celou Italii, sebrala »Banca Commerciale« půlkem 122
mil“ lir, z nichž jedině na Milán připadá 39, a »Credito
Italiano« 118 mil. -lir, z nichž v- Miláně bylo upsáno 38

- mil. Největší město Italie Neapol upsalo celkem pouze
34 mil. lir. — I kdyby bylo pravdou tvrzení Italské ban
ky, jak skrovný to obnos v přirovnání k obrovským
sumám, upsaným v Rakousku a Německu!

Dle zprávy italského úřadu pro „sprostředkování
práce vrátilo se v prvých šesti týdnech války do Italie
410.866 vystěhovalců, vedle toho statisíce z měst Tu
rina, Milána, Florencie, Říma, Oirgenti a Palerma, jichž
městské zprávy ciferně neudávají. Ale polovice těchto
příchozích jest bez práce. Tak se pamatovalo na zadní
kolečka před válkou, na kterou-se přece Italie připravila
velice pohodlně! Inu — žilo se' to pohodlněji před pro
hlášením boje z peněz cestujících cizinců! Když měl pyš
ný stát skutkem osvědřiti hospodářskou soběstatečnost,
ociti se na holičkách. U nás a v Německu i v okamžicích,
kdy válka vyžadovala napětí vší pozornosti, otázka ne
zaměstnanosti luštěna s pečlivostí daleko větší. 

Četné italské továrnypro- nedostatek nebo drahotu
uhlí zastavily svoji výrobu. Zejména vážnou je krise

v průmyslu kovodělnickém a Jím pro továrny muniční,
poněvadž není žádného koksu pro slévárny. Od té do
by, co zastavilo Německo dodávky uhlí pro Italii, stoup
ly ceny koksu z 23 lir za tunu na 120 Hr a teké za tyto
peníze nelze materiálu takového dostati. Ve dvou třetí
nách všech sléváren kalských, jak se ujišťuje, byla prá
ce zastavena. — Tedy spolehnutí na ochotu Anglie valně
zklamalo.

Jak barbarsky zacházeli italští vojímí s chycenými
kněžími, kteří jsou loválními Rakušany! Ale zednáři se
chovali a chovají surově i proti kněžstvu poddanému
státu italskému; zkrátka jejich protikatolický fanatismus

řádí proti vlastní krvi. Vztek nad nezdarem válečných
operací vylévají si strůjcové války na lidech nevinhých.

V minulých dnech konal se' proces proti pěti mni
chům v Bari, kteří byli žalování, že konali služby vy
zvědačské Rakousko-Uhersku. Ale prokázána naprostá
bezpodstatnost »důkazů« zednářských žalobcův. Bar
ský státní návladní prohlásil sám nedostatečnost svého
důkazového materiálu. Z toho patrno, jak bezdůvodně
i tito mniši byli šikanování.

Ze Ženevy se dne 28. července oznamuje, že již nyní
působí dostatečná výroba střeliva v Halii značné obtí
že. To je trochu brzo! Proto listy vyzývají vládu, aby
povotala neprodleně z fromty dělníky, kteří jsou v ta
kové práci vycvičení.

Rakouský generální štáb ve zprávě z 28. t. m. k zprá
vě své o zhroucení posledního italského útoku dodává:

»Celkové ztráty Italů dlužno odhadovati na 100.000
mužů. Teprve dějiny ocení výkony našeho vítězného
vojska a jeho vůdců v této obranné bitvě, Neochvění a
neoghvějně stojí ještě stále tam, kde před dvěma měsíci
očekávali nepřítele. To platí nejebom o posicích, o něž
v druhé bitvě prudce bylo bojováno v Ooricku, nýbrž o
celé naší bojovné frontě, jež byla zvolena pro obhájení
na jihozápadu monarchie.«

Ke všemu vyvstávají na obzor černé mraky z Tri
polska a Turecka. , :

Italie vyhledala si k válce okamžik, kdy se dalo dle
jejího názoru válčiti nejlaciněji a nejůspěšněji. Zatím
však po dvouměsíčním zápolení a ztrátě velice důleži
tých obrněnců dostavují se křeče. Dlouho novověké po
kolení italské žilo a tylo z toho, co v Italii nastřádali
Caesarové a zvláště po nich papežové. Nejubožší indi
vídua slunila se wdesku aašickýeh pomníkův a nádher
ných uměleckýčh děl Křesťaměkého středověku. —LA
parasiti se domnívaš, že důchody plynoucí ze skvělé
minulosti budou pro výživu a slávu nevyčerpatelnými
věčně. Přítomnost Však žádá přísně, aby přížívníci 0
svědčili své vlastní duševní hodnoty.A ejhle — po dvou
měsících místo triumíů a vavřínových věnců — horečné
křeče! »===>EuA,ó

Proti zdražovatelům
potravin. 

Boj proti nemírnému zdražování potravin
rozvinul se nyní na celé čáře v naší říší. O tom
svědčí především různá císařská nařízení, v po
slední doběo zabavení zásob cukru, o úpravě
obehodu s cukrem, určení maximálních cen za
cukr a za obilí a zabavení všeho obilí. V dů
sledku ofsařských nařízení určují mnohé obce

maximální sony nejobyčejnějších požívatin natýdenních trzích nabízených.
Teď došlo i na luštěniny. Naprosto ne

oprávněná drabota luštěnin v minulém roce
sklizňovém přiměla vládu, aby odňala též luště
niny spekulaci a aby je pojala do okruhu oněch
potravin, jejichž prodej a spotřeba býla posta
vena pod státní kontrolu. Od okamžiku, kdy se
oddělí od orné půdy, zabavují se vnitrozemské
luštěniny sklizně r. 1915: brách, čučka a boby
všeho druhu, jichž se nepoužívá jako čerstvé
zeleniny. Rovněž se zabavují zásoby luštěnin

© Inserty počítejí se levně. :
Obnova vychásí v pátek v poledne.

,
tohoto druhu z dřívější sklizně, jež jsou dne
1. srpna ještě pohotově.Vedle toho jest zakázán.
jakýkoliv obchod luštěnínami a jejích spramo
vání; prodej luštěnin z nové sklizně jest do
volen jen válečnému obilnímu ústavu.
» Po příkladu Rakouska vydáno jest právě

v Uhrách ministerské nařízení o maximální
ceně cukru, jež pro spotřební cukr stanovena
jest 9650 K oproti dosavadní základní ceně
87 K. Rakouské nařízení určuje maximální zé- .
kladní cenu 8850 K oproti základní ceně 79 K
stanovené. Zároveň uveřejňuje vláda uherská
nařízení o stanovení maximálních cen pro mou
ku pšeničnou a žitnou. Ceny proti dosavadním
cenám mouky budou nižší a za obilí v nynější
době semílané jsou stanoveny premie, jež jsou
jiš započteny v maximálních cenách.

Spolková rada německá minulý týden vy
dala nařízení, jež směřuje proti přehnanému
zvyšování cen v obchodě s předměty denní
spotřeby, zvláště s potravinami a požívatinami
všeho druhu, surovými přírodními výrobky,

| jakož i topivem a avítivem. V nařízení tom jest
| také pamatováno na možnost vyvlastnění pro

případy, kdy někdo takové předměty zadržuje.
Nejnověji i naše ministerstvo práv výno

sem, rozeslaným státním zastupitelstvům, okres
ním a sborovým soudům, žádá, aby proti dose
vadní mírné praxi bylo nyní odsuzováno častěji
k vydatným trestům vězení a vedle toho k ta
kovým pokutám, jež alespoň vyčerpávají v ří
zení prokázané, nemírné zisky žalovaných. V pří

adech obzvláště těžkých a zavřžitelných má
ýti vedle toho vyslovováno propadnutí zásob

a odnětí živnostenského oprávnění.
Proti neoprávněnému zdražování životních

potřeb vydán minulý týden zvláštní výnos mi
nisterstva vnitra k politickým úřadům zemským,
aby se s největší přísností postaraly, by poli
tické zeměpanské, policejní a obecní úřady vše
mi prostředky dohlížely na utváření cen a proti
každému zvyšování cen bezohledně zakročovaly.
Nesmí býti za žádných okolností připouštěno,
aby výrobce využitkoval nedostatku, který za
vládá v mnohých druzích zboží, a tím zvýšené
poptávky, aby své zboží tak dlouho zadržoval,
až by docílil neslýchaných zisků. Není dovoleno,
aby překupníci v témž úmyslu své nabídky cen
oproti prodavačům stupňovali, aby sobě navzá
jem i prodavači zboží odnímali a posléze, aby
maloobchodníci zeela nepřiměřenými přirážkami
ke svó ceně nákupní v témž manévru pokračo
vali, takže spotřebovatel musí ve své tísni pla
titi nedostupné ceny, nebo se zříci nákupu jemu
tak nepostrádatelného, často k výživě nutného
zboží. Za rozhodné pro posuzování přemrště
mých cen mají platiti pečlivě a odborně zjištěné
výrobní náklady = připočtením přiměřeného
zisku, nikoli však tržní ceny, jak to žádají různé
sbory, ježto tržní ceny často vznikají Jichvář
ským způsobem.

V nejnovější době bylo selskému obyvatel
stvu častěji doporučováno, aby se vyhnulo stí
hání pro liehvu cenovou, by při prodeji svých
výrobků nežádalo určitou cenu, nýbržse jenom
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tásalo koupěchtivé.osoby. oo choe zaplatitiza
zboží a neutuvíralopak obchod,* ' nabíd.
nůtá cena nebdpovídájeho oekávání. Také ta
kové jednání kupce, který zbóží nevydá dříve,
až když nabídne se mu očividně nadměrná cena,
odůvodňuje skutkovou povahůpřestupku liobvy
cenové, a také už četní lidé, kteří se při prodeji
tak chovali, byli citelně potrestáni nejen poku
tou, nýbrš také vězením. Ale také ti, kteří zmí
něným způsobem podněcují k lichvě oenové,
vydávají se v úebezpečenství, že budou trestním
soudem stibání a zejména tenkršte přísně po

trestáni, jestliže svá ponaučení adresují širokýmkruhům v tiskopisech, oběžnících nebo veschů

zíchspolkových.Aby se proti lichvě dosáhlo pronikavého
úspěchu, jest třeba součinnosti obecenstva. Ne
stačí, projevuje-li obecenstvo jen nelibost nad

řehnanými cenami, nýbrž každý případ musí
jýti úřadům oznámenbez ohledu na nepohodlí

potahování k soudu za účelem svědeckého vý
slechu a podobně. ,

Záložna v Hradci Král.,
| Janské náměstí č. 168

Vkladyna knížky4 "0
m ozotadánnové4 08
Nové vklady (uložené vdobě moratoria) úrokují
90 dledohody avyplácejíse ztěchtovkladůob

« nosybez obmezoní moratoria.

Průběh války.
Bojiště východní. Rusové v pevnostním

čtyřuhelníku polském jsou víc- a více svíráni.
Na řece Narevu armáda Gallwitzova po dobytí
pevností Pultusku a Rožan přešlařeku Narev
průlomem 28 km širokým; ostatně na narevpké

vnostní čáře drží Rusové jen pevnost Lomžu,
kterou však již také Němci obešli a blíží se
k řece Bugu. V. bojích na Narevu od 14. čer
vence dle úřední zpřávy ze dne 24. červenoo
sajato 41.000 Rusů, ukořistěno 15 děl a90 stroj.
ních pušek. Ztroskotáním útoku ruského u Ro
žan a Pultusku získáno ňanovo 9319 Rusů a
18 strojních pušek. Kořist z pevností Rožan a
Pultusku není dosud známa K pevnostní sku
pině novogeorgiovské a varšavské od soveru a
západu posunuje se obkličovací vojsko blíž a
blíže. Celý západní břeh Vislyod Kalvarie(ji-.
hozápadně od Varšavy) až ke Kozienci(východ
ně od Ivaogorodu) musili Rušové již dříve vý
kliditi, čímž jsou zbaveni možnosti mařiti oblé
hání Varšavy a Ivangorodu výpady. — Nejápor
nější boje odehrávají se mezi Vislou a Bugem,
kde od 14. července dle úřední zprávy ze dne
24, čĎerfence zajato na 50.000 nepřátel a ukoři
stěno zanoho válečného materiálu. Armáda arci

vévody Josefa Ferdinanda donutila tu elk ústupu mezi Vislou a Bystřicí.Počet zajaťe

ké vojsko pak severně od čáry Vojelavice (jižně
od Cholmuj—Grubešov zatlačilo Rusy na sever.
Jižně oď Krylova zmařilo rakouské vojsko ru
ský pokus přejíti Bug a jižně od Sokalu dobylo.
opěrného bodu, jenž je důležitýpro předmostí,

jm zřídilo rakouské vojsko na východnímhu Bugu u Dobrotvoru. Při tom zajalo 8000

7 Peušlleton.|
1 Subilejní. M

(Druhá-oktáva gymnasia v Nov. B. sešla se po 25 letech
v hotelu »U zlatého anděla«.)

: Ve světlé nebes sféře
se :k tránu „Páně zvolna Petr béře. — —

+O Pane« — tichým hlasem prosí —
»Zas přináším už cosi.
Tam dole dnes se sešly hlavy
a čtvrtstoleté jubileum slaví,
kdy v svět tak veliký a smělý
te ze škol tohdůž rozcházely.
Jim nejkrásnější léta pryč se poděla — , .
a dnes se sešly opět »U zlatého anděla«.

Jest patnáct jich tu z tehdejší té řady
a zas se jednou sešli dohromady.
Z nich čtyři vlasti prospět. chtěli
a mládeži se stali přáteli a učiteli;

-z nich jeden — byl bych zapomnělto- skotem —
+" tem víc je, stal se c. k. profesorem.
17 0Tři další osudem al deli říci“

"."' g nich stali se zas úředníci:

1“ při poště; u dráhy a pří okrese,
77 a píšou, píšou,Co jen papír snese.

„ | Věak jeden, ach ten odlváse v šarlat, kmeat,
, $%* om prodal panství své a žije jenom z rost.
: Zde ten zas vpotu tvářebrázdí matkusmi, —

2" em přírodě je nejblíž mari všemi. A
1%. Atm zasobětavouna se vzalipéči, :
0) 74 chedokravné lidstvo léčí,

„Vlate dp r Uev ASOU

Rusů a ukořistilo 5 strojních pudek. [ ne
Dněstrujev? Rudové Horednod"dinnost.Rádi -by
stladili naše nejvýchodnějšíkřídlo a donutili je
k ústupu na p břeh Dněstru. Ani zde však
R nepochodilí; byli za velikých ztrát od
ražení a naše vojsko rozšířilo svou državu na
východ od Zalesčiků. Na nejsevernějším křídle
fronty spojenců v Kuronsku armáda gen. Belo

wa a 5. ruskou armádu a pronikla až do
krajiny pozvolské—poniecké.:
"Na západnímbojišti

zové bezvýsledné útoky u Souchéz, západ
Luneyillu odraženy francouzské útoky, v kraji
ně u Můnsteru ochably boje; jinak ve Francii
jest vlastně přestávka:

Italské bojiště. -Die zprávy ze dne 27.
července už devátý den trvá na Goricku boj o
planinu doberdobskou,na niž podnikajíItalové
útok vždy s větší sílou. Všeoky útoky tu od

ní postavení. V korutanském pohraničním úze
mí nestalo se nic podstatného. Jeden z našich
vzduchoplavců házel pumy na Veronu. — Na
moři se vyznamenalo zase naše loďstvo. Dne 23.
července ráno bombardovaly totiž naše kři
žáky železnici na talském východním pobřeží
na trati delší než 160 km. 7 železničních stanic
velmi požkozeno, dýa mosty zmičenya j. Italské
loďstvo nebylo nikde viděti. — Uřední zpráva
ze dne 28. července ohlašuje, že jako první, také
nepoměrně prudší druhá bitva na Goricku skon
čila úplným neúspěchem italského vojska, které
v prostoru asi 30 km širokém o elle 7 sborů
(17 pěších a mobilních divisí milice) pokusilo
se proraziti za každou cenu. Celkové ztráty Italů
dlužno odhadovati na 100.000 mužů. — Dle téže
zprávy naše lehké křižáky a torpédovky 27. čer
vence podnikly velký útok na železniční trať od
Ancony až k Pesaru a střílely na nádraží a že

lezniční mosty této pobřežní trati s dobrýmvýsledkem. Současně naše námořní létadla ház
pumy na nádraží a jiné vojenské stavby v An
coně. Loďstvo neporušeno vrátilo se, aniž se na
mořiukázal nepřítel..

U Dardanel jest tuhý posičníboj Bojujese především u Ari Burnu a Seddi
V mořské úžině dardanelské potopena francouz
ská ponorka. —— U

Nová americká mota, německé vládě za
slaná, prohlašuje opět svou ochofu zasaditi se
o svobodu moří,ale staví se na stanovisko, že
jest věcí válčících 'států; aby ová jednání přivo
dily v souhlas s prářy neutrálů, nikoli však

vinností nětitrálů, aby práva mezinárodní do

svobodě. moří, je- v ní ořada--výtek a poklon,
mluví se v nf o přátelstvía neutralitě, ale ko
nec konců — svěboda moře slouží Americe jenvdoběmíru2..
-=———

honů —. oa
„Politický přehled.
Terst rakouský: Terstskýmístodržitel bar.

Fries-Skene 20. července přijal deputaci měšťanů
terstských, která ho požádala, aby velké náměstí
terstské bylo pojméněváno dle jména panovní
kova. Při té příléžitdsti místodržitel prohlásil,
že nerozlučnou příslušnost Terstu k naší říši
nesmí zviklati žádný nepřítel vnější, ale také ne
vnitřní. Řádění těéh, kteří se tady uvnitř po

by lidstvu život prodloužili '
a zapudili z hlavy nervósu a regma z nohou.
Nu. zkrátka činí vše, co mohou.
Když na paragrat- opět někdo klepá,

1 neb'spraveďisostbyla vždyckyslepá —
že neznál“rozdíli“snad mezi mým a tvejím,

"+ já Pic vlo.séskaté bojím), —
byvytáhlmubbtýz bláta, 1“
vzal jedenna' 68;úkol advokáta. i

dva z nich se stali také faráři!db ee
To bylo by,tak všecko, Pane, ©.
však npvím dálteď, ca se s nimi stane...
Neb všichni, pobleď, jak se mají rádi
a "to je právě všechny svádí,
Žeprosímějak malé děti, —
by scházeti se mohli.v letech vždycky pěti
a jeden přes druhého. ten a on chce
a přání jejich nemá konce,
ba docela se zdá mně, .

-že otom mlpvil farář ráno v chrámě.
Tak nevím,kolík, let jim přidat smím
a proto tázat B né k zrakůámTvými«

Tu rozjasný se slunčemčelo Hospodina: —*
- »Co zashíhujl Petře, dopřej každéma z těch syzů:

Onod desideraat, placet |
"Tož úděl každému— let ještě pětadvacetl«

: „A V. Ghodovický.“*

prostonárodní.
: :

LA M

Přečasto se namanuk

koušejí šířiti tajně jed nevěrnosti, musí nedebro
Místodršite! prihlašuje, že protikaždě

mu takovému pokusu Výstoupí6 hlednou
sností a se, sbyv Torstěpříště byli

d Rakušané. Těmto pak má se dostati všech
svobod a výhod, jichž můše svým věrným a
pracovi občanům poskytnouti mocný, ná
právu a spravedlnosti založený stát

P ve Vídni. Dne27. července konala
se ve Vídní několikahodinná ministerská ráda,

se súčastnili všichni členové ministerstva.
tím 22. t. m. navštívil uherský ministerský

předseda br. Tisza ministra zahraničních záleži
tostí bar. Buriana, nato byl přijat v delším sly
šení císařem, načež jednal s ministerským před
sedou hr. Stůrgkhem a sé společnými ministry.

Díky Poláků. Polští inteligenti, kteří zase
vracejí se do vlasti, ústy universitního docenta
dr. J. Sojdáka ze Lvova děkují Praze a městům.
sousedním, jakož i vůbec českému národu za
všecko srdečné přátelství. Poláci nikdy prý
Praze a Uechům nezapomenou lásky a přízně,
která jim zde byla osvědčena.

Ve Švédsku sněm schválilnávrh, aby bran
nou službou povinný věk snížen byl na 20. rok
života a aby služební povinnost zeměbranecká
byla prodloužena z 8 na 12 roků.

usko a Japonsko. Japonsko touží prýpřipojiti se k Rusku, ježto jsounyní rozpory
na východě urovnány. Rusko i Japonsko jsou
nedůvěřivy k Anglii a proto asi navzájem touží
po spojenectví.

| Našemu veledůstojnému dachovenstvu
ku prováděníprací kostelních"Re doparněu mladou českou. flnu abeol. c.k. stát, š Tesbářeké .BOHUMILABEKAvHOREKUTNÉ.

Volnélisty.
Napoleon r. 1815. Jak minule jiš bylo po

věděno. Napoleon útoky své zařídil dle povah
Blůcherovy a Wellingtonovy. Věděl, ževrhne-li
se na Blůchera, Wellington hned tak se neroz
houpá, a výpočty jeho byly událostmi cele po
tvrzeny. Wellingtondostál již 15. června od
Blůchera zprávu, že pruský přední voj Napo- :
leonem jest napaden, ale vzkaz tento Welling

tonovi nevadil, pospíšit do Brueselu na ples.Když 66 ve vybrané společnosti bezstarostně
bavil, dostal p půlnoci druhou zprávu, že Fran
oouzi přešli již Sambru a obsadili Charleroi;
teprve potom zanechal tance a odebrav se k voj
sku, rozkázal, aby bylo hotovo dáti se na po
chod. Pohodlňý Welliňgton rozpoznal, že na

spojení u Biicherem není již pomyšlení, neboť
leonových úmyslů těžko jest se domysliti a že
jsou vždycky nebezpečny, anglický vůdceusou
dil, že mu nezbývá nic jiného, než různě roze
stavené oddíly co možno nejrychleji shromážditi
v jednotné těleso schopné obrany.

Napoleon Welingtonovi dlouhých úvah nedo
přál, nebot, aby byl chráněnve svém podniku
proti Prusům, vyslal protiněmu své levé křídlo
pod velením maršála Neye,od něhož očekával,
Že úkol svůj v kritické chvíli zcela provede.
Koho jiného měl Napolevn poslati, než muže,
jehož sám nazval nejudatnějším z udatných a
jenž svojí rázností a chrabrostí v mnohých taže
ních se tak proslavil? Naděje Napoleonovy byly
však sklamány. Nevysvětlitelná váhavost u Neye

- čemu podobá se stará,
parádivá koketa.
In — kachně s diamantem na zobáku, 
Špitálníku ve rytířském fraku,
šedé vráně v lesklé kleci postříbřené,
kominické. knížce v. ořízce. pozlacené,

konvi s uchemjantarovým, -1 
Donocenskéčapce spereri :pštroaím, novým.,
Marnivostízaslepenástará.párádníce*..! :
jest jak herka, která'nosí skvostné náušnice; 
se zlatými knoflíky-jestpelichavá beranice:'
Vrásčitá tvář její v drahém šatu,
v drahokamech, hedbáví a zlatu
obyčejně vyjímá se .
v podzimní své zvadíů kráse
jako pudrovaná hruška usužená,
Jak puškvorce částka cukrem obložená,
jak pepř v sladké limonádě,
hastroš v elegantnímhradě,
kopřiva, jež v luzném sadě.
Jest jak režná plachta a monogramem,
dřevák s drahokamem.
Jakove smetaněbílésýr, 7x
v růžích mampelišky suchopýr.
Jako ježek v konvalinkách sedící,
lakovaný poklop do sklepa se otvirající,
černý rendlík se stříbrnou poklicí,

- kuňka v akváriu sobě hovicí o..
" Bviďiš-li kapustu kdys ve květníku, LE

mramorovouzdobu na patníka. “
aa prohnilé tyči atlasovou stužka;
linající morče na nádherném lůžku,
vzpomeneš si na koketnou parádníci ©
— přestárlou a 'opřchalon shunočaíci.'..
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běovila 00 jiš r. 1818,:kdy v.bltvě u Budyčlna,
jedno Franoouzové.ČMA K ho

svého til tím, že neprovedl obch vacovacího
u, který mu byl nařízen.

Na místo'aby rázem udeřil na Wellingtona
a překvapil ho dříve,než armádu svoji seskupí,
Ney boval se váhavě a očekával hraběte
j a Erlona,který se chybným pochodem
opozdil. Tím uběhlo drabně času, kterého mělo
býti plně využito. Přední zástupy armády Wel
lingtonovy stály pod velením Bernarda Výmar
sk u Ouatre-Brasu, a nebyly by .odolaly,
kdyby byl Ney hned udeřil. Potom by byly teké
rozprášeny bývaly ir oddíly, které bez
plánu a spojitosti Bernardu Výmarskému byly
posílány na pomoe, To. všechno Napoleon ženi
álně vystihl s dle toho sestrojil také svůj plán,
ale nejibhl svůj bystrozrak. ráznost a prozíra
vost vlítisvým jenerálům, kteří nebyli již s ú
koly, kteró v dřívějších válkách skoro hravé
vykonávali.

Ney nepřítele -hned nenapadnuv, poskytl
mu času, še se mohl spojíti s princem O
ským, a teprve po opětovaných Napoleonových
rozkazech udeřil na anglické pluky, hodně ovšem
již sesflené. Ale i přes to Francouzi bojovali
tak ohnivě, žeAngličané ze svých posic byli
brzo vytlačení. Již již. ustupovali, když tu s no
vou posilou přibylvóvoda Brunávický, a boj byl
rozhořčeně obnoven.Vévoda Bruněvický v čele
svého vojska střelen jsa doardce sice padl, ale
stálepřibývající zástupy anglické bily se tak,
že přes veškeru francouzskou udatnpet a přes
veliké ztráty anglické vítězství zůstalo neroz
hodnuto; obě armády nocovaly na svých posta
veních. Angličané pozbyli.mnoho vojska proto,
že měli nepatrný počet děl.Čtyřicátý druhýpluk

anglické pěohat , skládající se ze skotských
čtverhran jehorozrazili, zcela rozsekán a potřen.

Obě bitvy u Ligny a Ouatre-Brasuhekjsvedeny téhož dne, Napoleon Bláchera porazil,
Ney však úlohu svoji rozřešil jen částečně a

váhavost jeho stala se. osudnou, neboť lze velmiravděpodobně předpokládati, že bitva u Water
oo byla by se vydařila jinak. Ostatně jest po

ohybno, zda Wellington po- porážce poloviny
své armády by se byl ještě hlavnímu útoku
Napoleonovu vystavil. —-—:

Napoleonův genius opětně se vzepial, aby
se přizpůsobil situaci, kterou Ney zavinil, aaby
dle daných skutečností napravil ohybu svého
maršála. Za Blucherem,oouvajícímod Ligny

sem, aby Prusy pronásledoval a -sehnal pokud
možno. co nejdále. Sám pak obrátil zřetal svůj
na Wellingtona, který přišel do Ouatre-Braau,
kamž stahovány anglické posily, Napoleon, ho
spodaře časem, kázal Neyovi,.aby neprodleně

roti anglické armádě útočil, kdežto hrabě Lo

u ně i napadnouti v boku. Npěchaje za svými kurýry, Napoleon přibyl
k oddílu Lobauovu u OustroBrasu. a aa
že Ney dlí posud na svém místě. Po novém
rozkazu, který přiletěljako blesk, Ney, váhavost
svou ledabyle omlouvaje, hnul se konečně ku
předu. Zatím Wellington věc si roamyslil, bitvu
u Ouatre-Brasu nepřijal, jal se rychle ustupo
vati, a francouzská armáda, majíc v čele císaře,
hnala se rychle za ním. Déšť lil se proudy a
činil cesty téměř neschůdnýmíi,což bylo na škodu

' Angličanům, kteří, nemohouce tak ryehle cou
vati, jak Napoleon spěšně postupoval, pozbývali
mnoho zajatých. Večer toho dne zastřela krajinu
mlha, a Napoleonv pronásledování stal se opa
trhým, pátraje na by strany po nepříteli.
Zvolniv pochod, blížil se císař-se svojí armádou
k lesu Soigneskému, kdež přední hlídky jeho

epatřiy Angličany."Aby se přesvědčil o ale nepřítele, Napoleon
rozkázal, aby Milhaudovi kyrysníci na něho
udeřili, ale anglická pěchota se rozestoupila, a
v mezeře tím povatalé objevilo se padesát děl,
která do šenoucích se kyrysníků počala sypati

zhoubu. o! rychle obrátili a Napoleonse přesvědčil, že před ním stanula všecka an
gilcká armáda a že jest hotova k boji. Protože

krajinu zaklopoval již soumrak, císař odložilbitvu na druhý den, který přinesl osudné a

V rozl ých spisech, poslednímrozličných o tomio.

boji Napoleonovu pojednávajících, došítáme se
úsudku, že se mu události vymykávaly -již
z rukou a že jich neovládal. Nemíníme. K Water

-Joo dovlekli ho maršálové, kteří nevykonávali
jeho rozkazův a v bitevních plánech jeho-nebyli
těmi uvědomělými a pohoto
tak stkvělo se osvědčovaliaž do koncer. I
Pověděli jeme již, že Neymohl u Ogatre Brasu

poru poloviciarmády Weilingtonovy,ale vávostí svojí. způsobil, že bitva z . DOFOZ
hodnuta. Podruhé, když jiš Napoleon přemohl

Blachera, Nay měl zase udořiti na Agličanya zaplésti je v boj v okamžiku, kdy Lobau je
zaskakoval v boku a kdy Napoleon spěchal,
abyHdilbitvu.U Ouaire- Wellingtonbyl
by býval porašen,protožeBlichern

ten přispsehatí mu na pomoc aprotože armáda

dna, Kdsttě. drůíýaagekébyla šaroi
nějšípogice, předen u, Waterloo měla výh

M

zabývají se zprávou © ruaké ministerské radě,
která prý se usnesla, prohlásiti Polsko králov
stvím v rámci carovy říše a ustanovila pro ně
vlastní státní tajernnictví, Ať zpráva tato jest
pravdiva čili nic, jisto jest, že Rusko horlivě
Polákům slibuje již od počátku války. Nejprve
dověděli jsme se o přátelském ujišťování jene
ralisima Nikolaje Nikolajeviče,po té přišla zvěst
o městské polské samosprávě a o poradách,
které byly o samosprávěté konány,a nyníjest
ohlašována jistá samostatnoat, Ruský list »Novoje
Vremja« prohlašuje rusko-polskou otázku za
rozřešenou v srdcích bratrských národů ruského
a polského, ale jest prý upraviti ještě některé

ovšem úplně, neboť království Polské má býti
pod ochranou dvojitého, rnského orla. »Rěč«
oznamuje, že oharkovský starosta Baljajej byl

volán do Petrohradu, aby 8e stal členem vý
boru (pro projednání rusko-polské otázky. Rusům
běží o to, aby vPolácích získali oddaných přá
tel, aby navnadili Polákypoznaňské a haličské.

Pokud Rusové neučí
máme právo mnoho jich neceniti. Ruská politika

vůči Polákům v Kongresovce brala „se vhdycestami křivolakými, jsouc nepřátelská a násil
nická. Když na příklad tvořena byla tak zvaná
cholmská gubernie, ukázala se zaalopenost ruské
byrokracie v plném. světle, a všem. přátelům
ruských Poláků přecházel zrak a sluch, když
roznesla se zpráva, že přes všechno varování

Slovanů ruská vláda sporlamen ion) od svéhoúmyslu neustoupí. Zacházení s Poláky v Kon
gresovce bylo vždy takového rázu, že politika
ruská byla naprosto nepochopitelna, i když uva

šováno bylo o ní s hlediska vlastních ruskýchzájmů. “. o.
Na výtky Rusové obyčejně odpovídali, že

Poláci dělali"revoluce a ohovají k říši příkré
nepřátelství. Na. místo takových luv měli
Rusové přemýšleti o příčinách tohoto zaujetí

a musili by,spravodlivě Ailavnlaní uvažujíce,jistě vž poznati, že.hlavními vinníky jsou
sami. Když T nejmenší národové kulturní, jsou-li
hněteni, stěžují si trpce do křivd na nich pá
chaných a dovolávají.se. svých nezadatelných
práv, jak by nemělsi tak počínatinárods ta

ovou slavnou minulostí, jako jsou Poláci?
Hovor o rozřešení .polsko-ruské otázky

v srdcích bratrských národů byl by mnohem
lépe zněl a měl by mnohem většímravní cenu,
kdyby ruské časopiseotvobylo tak mluvilo dávno
před válkoua ne teprve dnes, když dotírají
nesnáze a doléhá nouze; ktorá již Dalibora na
učila housti. Jest praviďélným zvykem vlád, že
slibují tomu kterému národu, když ocitají se
v úzkých a potřebujípomoci, a osudu tomuto
neušla ani nehybná byrokracieruská, nechápa

job že již v dobách míra.a pokojejestpotřebí
im spravedlnosti a. činiti národy spokojenými. . M

Haličtí naši Poláci shodu rusko-polskou zá
sadně odmítli a prohlásili, še ohtějí věrně setr
vati při Rakousku, které jim dojista splníplnou
svobodu a volnost vývoje a které nehodlá pol

skou otázku řešiti jenpouhými sliby a stkvělými nadějemi. Mohlo prý
se stalo r. 1856,kdy po caru Mikulášinastoupil
Alexandr II., který ve Varšavě pravil: »Co otec
můj učinil, dobře učinil, Poláci musí se vzdáti
svých snů.« Taková historická data prý se ne
zapomínají. Naděje našich Polákův, rozumí se,
jsou odůvodněny. Jako v přítomnéválce vojíni
všech rakousko-uberskýclf národností bez roz
dilu prolóvajísvorně krev za společný domov,

dobně po válce stejnou spravedlností zajisté
udou měřena jejich právaa nebude zadržován

svobodný vývoj jejich života. Válka stala 60
učitelkou v nejedné věci a dovodila také, že
naše říše musí býti organickou jednotou evo

bodných e rovnoprávných národů, kteráštopravda nedávno.byla sd i samým ná
sledníkem. ———. :. ..

+.

. — Ronláš. Spisovatel sirásek ve svém »Temnu«kreslí také postavu Koniádovů,Chee-li kdo upřím
nost Jiráskova poznati, hechť promyslí Koniáše,

ej čl vatela jak o něm mluvíne
stranné dějepisné badání. Nevíme zice, zda Ji
rásek, jako profesor dějin a spisovatel histo

riokých románů, všestranně prostudoval dobu,z níž čerpá jitřivou a drášdící látku pro své
»Temno«. Za účelem nestranného vědeckého

hl Š I,
Kohák. fourujema,de prorůe6 Oil fam:itovi ví, avšak přes to že ji úmyslně a
skreeluje. Kdo chce svojí knihou obnovovatí

proti sektářským »dějináme, jejisbž působeným
oře we přodoudék,ž8otik maz

národní spálil spoustu dobrých českých
knih a že, jsko smutné paměti Herostrates,
v požeh dal chrám české literatury. ——
-© Jest nedobrým znamením české. kultáry,
Že tento strašák z hlav mnobýchČecbů dosud
nebyl vypuzen. Uslyší-li protikatolicky naladěný
člověk o 60.000 Koniášem spálených knih, ne
divme se, že jest rozčilen a že proklíná. Vpravdě
však nebylo těch knih tolik, a ty, které byly
Koniášem epáleny, obsahovaly jednak neplodné
traktáty, jednak mluvily kacířsky a pověrečně —
samé tedy věci, které dle chvalořečníků Huso

a jsou překonány.
Hodně vody již uběhlo, co ne právé kato

lický spisovatel Hanuš připomenul, že Koniáš
šídil »Klíč nebolí rejistřík bludných knih«, kde

jsou zaznamenány knihy nejen české, ale
také německé a latinské, jimiž Čech;
byly tehdy zaplaveny. Jak možno tedy ještě
dnes udržovati lehkověrné lidi v bludu, že Ko
niáš ničil českou literaturu? Pisatel těchto
řádků dostal předdvaceti roky do rukou 'Ko

pv rejstřík a když názvy oněch knih přečetí“nejprve užasl a pak se zasmál, pro.
bezoennosti Koniáš jest vyhlašován za škůdee
národní kultury a pro jaké škváry prolóvají se
vlasteneckéslzy. 5.
Ostatně plačící vlastenci mohou si plody
Koniášem spálené opatřiti, neboť dle Palaokého
povaluje se jich mnoho v knihovnách domácích
a zahraničných ve formě rukopisné a knižné.
Jenom nevědomec nebo zlomyslník může tedy
viniti jesuity, žel jejich, přičiněním č-ská litera
tura v 17. a 18, století prořídla a ochabla.:
- Jirásek, jak jíž poznamenáno, této dějinné

provdy o Koniášovije si vědom a proto kreslí
o tak opatrnicky, v pravda jasně neprozářila,a zase tak záludně, abyčtenář nevybředl z kla

mu, kterým jest Koniáš obetkán. Jirásek v prou
du vypravování ani slovem nezavadil, jakou

cenu knihy KoniášemPoP orná a spálenéskutečně měly, a nezaujalnestranného hlediska,

se kterého bylo povinností Jeho dáti spisůmtěm místo, které jim dle hodnoty pro národní
kulturu právem náleží. ——

Přečte-li nestranný člověkv »Temnu« soé
nu, ve které Jirásek zobrazuje Koniáše trhají
cího knihy, snadno pochopí, že na českou inte
ligenci, převážně protikatolicky vychovanou,
drásavé kreslení spisovatelovo nemůže působiti ,
jinak, než přihazováním smolných polen v plá
polající obeň. A čtenář průměrného a obyčej
ného vzdělání? Lze si snadno domysliti, jaké
zmatené a křivé představy, jak podjaté a liché
úsudky z četby »Temna« pro život vytěží. Ale
to asi bylo úmyslem spisovatelovým, neboť
jinak správněji by vystihovalpříčiny činnosli
Koniášovy, nestranněji vnikal by v jeho psycho
logii a doplňoval by jednání osob v »Temnu«
spravedlivým líčením tehdejších náboženských,
společenských a politických poměrů.
Tak na příklad Jirásek vzhledem ke svému
účelu se nezmínil, že Koniáš byl také toho pře
svědčení, še národ český nabude bývalého po
koje, až vymýceny budou hádavé kniby, kterými
dělil se ve značný počet evárlivých stran. Ko
niáš kromě oílů náboženských dle svého pře
svědčení usiloval tedy i o prospěch národa. Ani
Hanuš neviní ho -ze zlomyslnosti. Koniáš hubil
knihy ne že byly české, ale že byly kacířské.
Hanuš o něm pfše, že bylhorlivým vlastencem,
ovšem dle svého způsobu, a pilným českým
spisovatelem. Knihy, které rozdával na místo

braných, označuje Hanuš za spisy »dosti za
(magvé«.

ato vlastenecká činnost a cítění byly za
jisté pozoruhodnou vlastností muže, jejž podjatý
dějepis namaloval barvami tak černými, ale
Jiráskovi v »historickém jeho obraze« tato vý
znamná stránka Koniášovy povahy nehistorioky
zmizele. Jediné, oo apisovatel učinil, jest, že

Í na náměstí v Do
brušce oslovil posluchače: »Rozmilí Čechové,
podvodným čtením zavedení vlastencové!«

»Temno« podstatou svojí jest vůbec kniha
odstrašující stranickosti, a bylo by záhodno, aby
o'Jiráskových manýráeh něčí kritické póro pro
mluvilo podrobněji. Nezapíráme, děly se pře
hmaty v táboře katolickém, ale ilo se
ve stranách protikatolických. Spisovatel,
míní býti opravdovým vychovatelem a
jenž knihami svými chce stanouti na vrcholích,
s nichž urovnávají a ují se rozpory ti
votní, rozděluje spravedlivě světlo a stíny a do
vede říkati pravdu o všech čínitelích, kteří
v dějinných událostech byli účastnění. Jirásek
této spravedlnosti, kterou vnuká mravní svědonní,

sobě neosvojil, tvorba jeho pohybuje se stálona kolejích protikatoliokých. Jiráskovo »Temno«
dokas jak ( isovatel, na místo aby čtenáře
po ke klidnémua nému úsudku,
vesluje v proudech a-hoví alabostem populár

uvalíseudálosti,kterétolikdutý
Dálehonárodu, jro kám všoohayfe



třebí jest evornosti a jednoty, ale Jirásek beze |
Všechzřetelův a jáko by se aní úechumelilo |

staví si malichorněhlavu, s knihouváženouz vlasteneckých dějin nevlástenecký dělil a:
rozjitřoval...

P % interesentům doporučujeme vřele —. „ právě u nás vydanou, poutavou 8

časovou knihu:
J. Sahuly ©

- Boba předhusitské
a husitská.

Brošovaná K 160, vázaná K 200.
. Drašst. knihkupectví a nakladatelství

v Hradci Králové Adalbertinum.
————————

Kulturní jiskry.
Nový a starý Řím. Německý básník ži

dovského původu il. Heine piše: ehřikoerak ne

fopíráme zde užitek, který byl křesťansko-katoickým názorem světovým v Evropě založen.
Byl nutným jakožto spásná reakce naproti děs
ně mocnému materialismu, který se v římské

člověka zničiti hrozil. Jako kluzké membiry
předešlého (18.) století staly se takřka »ospřa.
vedlňujícími důvody« pro francouzskou revo
luci, jako se nám terorismus výboru pro obecné
blaho zdá nutným uzdravovacím prostředkem,

tak uznáváme i spasitelnost asketického epiritualismu, čteme-li na př. Petrona nebo Apuleja,
knihy to, kteró můžeme též jako za sospravedl
Řující důvody« pro křesťanství považovati. Tělo
btalo se tak smělým v tomto římském světě,
Že mělo křesťanské kázně zapotřebí k svému.
tkrocení. Po hostině Trimalkionověbylo zapo
třebí léčení hladem jako je křesťanství.«

Kněz a starožitnosti. Známý chorvatský
'archeolog, megr. Fr. Bulič, objevil zbytky staro

brlé basiliky v Solinu u Spljetu. Našel 11sloupů, na nichž spočívaly zdi; dvě z nich byly
z bílého granitu. Učeneo tvrdí, že tam stála
basilika s třemi loďmi. Střední apsida měla
(vejcovité dutiny, kde měli duchovní svá sedadla.
Podle mínění dra. Buliče byla to basilika sv.
Petra, ve které byl korunován r. 1076 ohorvát
ský král Zvonimír.

Projev soc. demokratický v Čechách. Posl. dr. Boh.
Šmeral napsal o úkolech své strany za války toto: »Po
roční zkušenosti jistě každý uzná, že za válečného sta
vu, a dokonce za války tak ohromné, jaké dosud ne
znaly dějmy, způsob činnosti a vystupování strany, je
lího tisku, jejích organisací musí býti úplně jiný než v
době míru. Beze všeho přiznávám otevřeně, kdo by
zevní vystupování strany posuzoval dnes podle hledisk
z normálních časů, že by v pravém slova smyslu mohl
říci, že ji nepoznává. To je úplná pravda. Stejně však
pravdou jest, že žijeme od roku v době úplně nenormál
ní a že by nebylo žádným hrdinstvím, nýbrž nerozumem
s dějinnými událostmi, daleko silnějšími než jsme sami,
nepočítati. Dovedeme-li z nynější světově bouře vyjíti,
zachránivše holý život strany, neporušenost jejích zá
ktadních zásad, základní prostředky a nástroje Jejf or
ganisační, propagační, publicistické činnosti způsobilost
k positivní politické i odborové práci, a vykonavše při
tom "veliké dílo na poli vzájemné podpory a mírnění
válečných běd, učinili jsme vše, co se v daných pomě
rech učiniti dalo.« .

V Benátkách objevemy staré Iresky. Jak oznamuje
»Kuastchronik«, byly v Benátkách při restanrování ko
stela S. Zaccarla, pocházejícího ze 7. stoletf, objeveny
v prostřední loďi chrámové významné fresky, amající
zvláště pro Benátky značnou cenu, protože v Benát
kách není z té doby jiných fresek. Jsou dílem vynikají
cho umělce; představují vázy, květiny d pnoucí se
rostliny a vyplňují jednotlivé části klenutí. Fresky jsou
sice poněkud poškozeny, ale snadno je lze opraviti.

' Rozvoj živlu slovanského za jihu říše. Polský »Olos
Narodu« rozepsal se o pobřeží jaderském našeho moc

nářství a dovozuje, že nastal značný obrat ve prospěch
Slovanů v posledních 30 letech, k čemuž velikým dílem

přispěl nedávno zemřelý chorvatský kněz Matko Man
dič, který byl profesorem přírodních věd, novinářem,
redaktorem a konečně poslancem na zemském sněru
istrijském a na říšské radě. Podle zprávy tohoto stu
význam živlu italského v Přímoří zantká. Obraz v Istrii,
Oorici, Gradišce a částečně i v Terstu se značně změnil.
Před30 lety znalase tamjen italská země aitalskýži
vot, jména byla italská: Castelnuovo, Abbazia, Lussin
plccolo A Jiná. Dnes však oa úředních označeních jest
Opatija před Abbazil Podgrad před Castelnuovo, místo
Lusslapiccolo znám jest Lošiní malý. I když města do
sud mají ráz vláský, neni Přimořt italské, nýbrž slovan
aké, a to na západě slovinské a na východě chorvatské
nebo chorvatsko-arbské. V Goricia Gradiice jest úřední
řeč vlaská a slovinská, rovněž tak zákonodárství Merz)
180000 obyvateli Terstu jést JÍž dnes "70.000"Slovanů.VedvoupředměstskýchkurlichproobecnívolbySlo
vincijiž obsazujívšechnymandáty ave Čtvrté skuploš

opěslské byli slovinětí Áu č v užší vojbě. Tosvbdšío laošovihekéhéživina dokássježe6

zeml nemůže býti považováno za italské. V Istrii vyka
zuje úřední statistika Itály: veděná -r. 1900, že vedle
136.191 Italů jest 47.717 Slovinchy a 143.057Chorvatů
bez ohledu na Němce. V Oorici mají z 29 mandátů na
sněmu zemském Slovinci [4 a z 5 míst v zemském vý
boru 2, v Terstu pak již 12 z 80 zemských mandátů.
Slovinci a Chorvaté majt také Již vlastní gymnasia a
učitelské ústavy. Jest potěšitelné, že úspěch národní

práte kněžské se uznává veřejně. : ——.
j.

provádí absol. ©.k. odborné školy
a ©.k. nmělecko-průmyslové škely

Jan Dušok wChrudimi.

—Obrána.
Páté přikázání. Jost zvláštní, že spodní

prouéy které jsou každé chvíle připraveny k záeřnému přepadení lidí zcela pokojných, uvá
dějí občanům smýšlení konservativního s od
pornýmcynismem páté přikázání. Sděluje se
hám, jak na některých místech živly známého
charakteru vytýkají našíncům: »Jest známo páté

kázání, ale právě kleřilálové za nynější vál..
© K tomu podotýkáme, že jest potřebí také.

žnáti z bible prováděcí předpisy k tomu příka
au. Fariseové, kteří náhle 8 přetvářkou snaží
se másti prostomyslné lidi, mají nahlédnout,
jaké jsou v Písmě: sámém doplňky. Dosátéro
sdělené Mojžíšovi není zákonem v sebe uzavře
ným, zoela shmostatným. Debatero jest nejvý
znamnější částí širšího zákonníku Hospodinova,
jak patrno z kontextu bible.

Lid byl jat hrůzou velikoů nad zjevy, kte

ré provázely slova Hospodinova. Proto prosůMojžíše: »Mluv ty 8 námi, a slyšeti budeme,
nechť nemluví nám Hospodin, abychom snad
nezemřeli.« Mojžíš uklidnil lid stojící z daleka
a »přistoupil k mrákotě, v kteréž byl Bůh.«
Nato »řek!l Hospod
daraelským: Vy jste viděli, že s nebe mluvil

jem k vám.« —' Pak následovalo sdělení záonů dalších.
A která pravidla v nich také čteme? Slyš

me: »Kdo bý udeřil člověka, chtěje ho zabiti,
smrti ať umře. — Kdo by udeřil otce svého neb
matku, smrtí ať umře. — Kdo by ukradl člově
ka a prodalho, jsa usvěděen z viny, smrtí aťumře.
— Kdo by zlořečilotoi svému neb matce, smrtí
ať umře. — Jestliže by ee svadili muži a ude
žil by ženu těhotnou a potratilaby sice, ale

sama by živa zůstala: poddán bude škodě, jakveliké by muž té ženy požádal a soudcové by
usoudili. Paklí by smrt její přitom přišla, dá
duši za duši, oko za oko, zub za zub, ruku za
ruku, nohu za nohu, spáleninu za spáleninu, řá
nu ža ránu, modřinu za modřinu. — Čarodějní
kům nedopustíš živu býti. — Kdo obětuje bo
bům, kromě Hospodinu samému, usmrcen bude.«
I jiné příkazy, připojené k Desateru, nařizují
usmrcení. — A což jinde! Hospodin poroučí po
bití modlářů, ozbrojených nepřátel atd. Proto
jest hotovým farizejstvím, jestliže. se tváří veli
kým přítelem bible někdo, kdo jí vůbec nečetl.
Spravedlivá válka není zapovězena ani ve Sta
rém ani v Novém zákoně.

Jest to věru komické, jestliže člověk, který
velebí náboženské krvavé zápasy husitské, ná
hle vystupuje v úloze »anděla mírd a humani
ty.« Připomínáme, že příkazy biblické, jež vele
ly usmrcení, nebyly toliko dle povahy času vbod
né, ale přímonutné. K tomu dodáváme, že hu
siteké soudniotví bylo i po válce da
leko přísnější ne ono biblické. Hu
sitětí konšelé odsuzovali k popravě již pro krá
deže, na mučidlech„usmrtili tisíce atisíce lidí
zcela nevinných (i vlastnich souvěrců) již při
dotazování na mučidlech. Tohle-nutno pověděti
lidem, kteří předstírají, jako by n proč
katolíci také podporují spravedlivé a dobró vá
ečné účely.

Novohusitská lyrika. Ceskoslovanskáak
olová tiskárna v Praze vykonala záslužný čin,
že vydala ve skvostné úpravě úvahu dra. Jo
sefa Kalouska: 20 po prohloubiti vědo
mosti o Husovi a jeho době« Po prvé vydáno
tiskem již r. 1902, takže spisek jest data star
šího. Ale nynější zjevy dokazují, že jest potřebí
čísti ony řádky proslulého historika znovu a

znovu; Jednak roto, aby se poznalo, z jakýchjisker plápolalo husitskénadšení na hraně dvou
století, jednak s té příčiny, že nynější novohu

sitaké měchy posud umkým způsobem záladnétakové jiskry v oheň rozdmychují. »Neodvislé
listy« 24. července snaží se oenu brožury sní
žiti tvrzením, že jest jiš zastaralá. Prý »není
dnesjiš také možno uváděti neobratný padělek
»Výslech, odsouzení i upáleníMistra Jana Husa.

Sochy, oltáře a

Lidí očitý svědek , běžné

torutry o"Hasovi.« tee, Jakopřítlod
©. | úlkoli — tea posudmámsi

vědyt vůdcové tohoto lidu chodili kolem této
podvržeňiny Vělfoe-opatrnéjáko kolemvadné vů
xy, i když věcný Ki tika: přímo zdrtila křiklíšeé
nesmýstypoďvodného'sočitého avěďkav"fe
vatenáctého stolet.' Co te pěchovalo do české

bo lidu od r. 1869'vpatou vydání,eo sloužilo| za nejobvyklejší předlohuk novobusitským před
náškám, fo Aried jako: jarní voda nežmísí. Spis
Lží Pogia vyšelhaposled r. 1900 aprodávat se

"čile i několik let poM n úvahy Kalouskóvy.»Hlaey ze Siona« docels se ozvaly, že není dr
čitě dokázáno, še by ten spisek byl novověkou
podvrženinou!! Zkrátka novohusité byli velice
rozmršení, že histořioké temno, které 'přímo.
hrubou pěstí buší do historie Palackéhoa Tom
kovy, se rozptyluje.

Nebýti kritiky kruhůkonservativních, ještě
do dnes by český Jid tím pamíletem byl pod
váděn v širokém slohu. Vždyť přece novohusité
dosud z těch záludných vláken se novyprostili.
Ejhle markantní důkaz! Právě dr. Fr. Soukup
v »Právu lidu« vypodobnil svým čtenářům ža

-Jář Husův dle popsání »očitého svědka« Pogia,
Sám německý badatel Potthast již r. 1896 do
kázal, že“ wočitýsvědeke, jehož řádky po prvé
tiskem vyšly r. 1840v Reutlingenu, narodil se
ve stoleti dovátěnáctém“ -Ale v Čechách; kde
máme tolik pramenů a objemných spisů o Hu
sovi, Ipí“ dosud na“ojzím padělku spisovatel,

1 hlásá, že vedě i osvětě a pokroku. Děje-li
$e toto ha dřevězeleném, co teptve na suchém?

"Kde de může domnítati, že sám prostý lid novohusitský má obzor jaenější? Tudíž není prav
dou, že Lži-Pogits- jíž nenáleží k běžné litera
tuře o Husovi. —'* s

-© Na konee něco pro pobavení. V »Kostuio
kých Jiskráche uveřejněna jsou tato slova: »Je
dině český evangelík dovede dějinám našim

rozuměti a proto niltďo tak nenávidí ty, *do
yl příčinou naší pohromy, jako právě český

evangelík.« — Ano — slova nenávisti potvrzu
jeme; ale to jest poučné, jakým čadivým ohněm
byla ta nenávist uměle vypěstována. Lidé, kteří
přes třicet let předkládali lidu Lži-Pogia, roz
umějí našim dějinám nejlépe!

Potřeba bdělosti. Výroční zpráva poslední
valné hromady »Volné školy« oznámila, že má
248 skupin s 20.000členy. — Na nedávné schůzi
štutgartského svazu volných myslitelů pojednáno
o akci organisační a peněžní »pro boj duchůe«,
který se má rozprouditi- po válce. Zrůzných
stran podány návrhy, Jež má výbor zpracovati
a z nichž má upraviti působivé ochranné a
výbojné prostředky.

Proč se flinje Německý malíř Holbeinpopletl si podobu Husovus Jeronymovou;
chové pak hned zapomněli na původní vyobra
zení mistra Husa, řídíce se zahraničnímuměl
cem. V plzeňském »Českém Denníku« se při
znává, že by novohusité těžko snesli Husovu
kněžskou tvář. Hus s tváří oholenou by prý
neodpovídal tomu, 60 škola, rodina a četba o
Husovi řekly; -vzdorovitý vous a tvrdé rysy

obličeje vyjadřujíčeský odboj proti lži (!) aspuchřelým řádům. — Tuto máme! Pravá po
doba mistra Husa musila býti znetvořena zrov
na tak jako jeho životopis a jeho nauka, aby
se Hus hodil za poslušného komorníka moder
ních volnomyšlenkářů. Kdyby se Hus proti mo
derní etiketní síni vzepřel, vybrali by si k vlast
ní obsluze Jakuba ze Stříbra, který byl sván
Jakoubkem pro malou svou postavu. Jakoubko
vy údy by se protáhly dle potřeby, Jeronýmův
vous by se přiložilna tvář jeho přesnadno —a po
doba by hned odpovídala vybájenému charakteru.
Také by se mohl státi náhradníkem ramenatý, za
valitý Rokycana,který nebyl o mnoho vyšší než
Jakoubek. Ale rovněž napřed by se musil podro
biti důkladné operaci, aby nečinil dojem kato
lického faráře, jak jej malují novohusité. Byl by
přinucen prodělati takovou metamorfosu (pro
měnu), aby jeho postava beze všeho vysvětlo
vání prozrazovala radikální vEdor.*"Zkrátka
vždycky podle moderních požadavků.

Národohospodářská hlídka.
Prodejní ceny válečného obilního ústavu.

Ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem
orby, obchodu a financí, na základě obchodních
výpočtů útrat, jež mají býti hrazeny, stanovilo

rodejní ceny válečného obilního ústavu takto:
šeničná mouka na pečivo, krupičná
mouka, pšeničná, šrotová mouka (mou
ka na Grahamův chléb) . . . . .K 68—

ičná mouka na vaření. . ..... K 586—
pšeničná mouka na chléb .". . . .K 4$—

ničná jednotná mouka .". . . . K 6218
itná jednotná mouka. ©. . . . . „R 42—

Zároveň byla stanovenacena 'otrab na 17korun.

Tyto ceny rozúmějí se za metr. osnt ze stanicesemletí. Válečný obllníúbtav byl zmocněn ulo
žiti mlýnům povinnost neprodávati moučné vý
robky za čeny vyšší než stanovené. Prodejní
osny pro drobný obchod budou stanoveny poli

se tfetěřeník výlbím, vzoiklým
Váčydšsí mouky " talýnů až jo dopravu do



avače.slokupro maloprod

velice poačnou úvahu. Poukázal na Skodlivost některých
přísaddo- žitné mouky. Ovšem desetiprocentní přísada

„sbytečně chléb zdražují a dodává: »Již přísada brambo
rů měla by chléb zlaciniti — srovnáme-H jich cenu s ce
nou obilí. Ale mám v rukou nabídku jedné firmy králo
véhradecké z 8. července t. r., jež nabízí určitému

kovou za 90 K, bobovou za 96 K, vlkvovou za 74 K
za metrický cent loko Králové Hradec, k placení pře

. čích krmiv do chleba, bude lid nejen vydán poškozování
zdraví, ale i neslýchanému vykořisťování — jelikož ce
na mouky z ušlechtilého obilí dle stanovených již ma
ximáloich cen obilí bude o málo vyšší, než polovice ce
ny mouky bobové! Zákaz mísení surogátů těchto do
chlebového těsta umožní i kontrolu zdravotních úřadů.
Můžeme síce přimísení cizí inouky konstatovati, ale ne
lze stanoviti množství přimísenin — takže výrobci mísí
„mouku k pečení chleba zcela libovolně. Zákazem výro
by jiného chleba než z mouky žitné, pšeničné a Ječné s
přísadou bramborů do 10 proc. zjednoduší se kontrola:
kde najdeme elementy surogátů, je chléb falšován. —
Pokud se mléka týče, je nesporno, že provoznje se s
ním lichva. Veškeré zdřažování mléka, i jeho falšování,
nespadá na vinu výrobcům — zemědělcům: pouze mezi
obchodu a zindustrialisování dodávky. Rozpětí mezi ce
mou mléka u rolníka nebo velkostatku a cenou prodejní

. v Praze obnáší dnes 80-—-100proc. a dávám na uváže
nou, je- toto rozpětí odůvodněno při potravině, která
nepůsobí jiné režie než dopravní. Ponechávám ovšem
povolanějším finančníkům, aby vypočetli nutné zdražení
a režii — sám pouze radím a nabádám již kolik let k
pokusu, aby obce zkusily prodej mléka ve své režii,

aby nakoupily mléka u blizkých velkostatků a rojníků
A prodávaly je ve čtvrtích, chudším obyvatelstvem obý
vaných, za režijní cenu. Dle mých výpočtů nemňohloby
takové mléko dnes býti dražší, než 28—30 hal. za litr a
mohlo by býti daleko lepší: neboť všecko zhoršení mlé
ka pochází od mezlobchodu, a právě v chudých čtvrtích
prodává se mléko nejhorší, nejvíce ředěné, nejvíce fal
šované. Obce nemohou na se strhnouti celý prodej mlé

ka: ale posloužilo by se jednak chudině, jež dnes za
krvavý groš dostává bídné mléko pro svou kávu, jednak
by se ceny mléka jistě zregulovaly a snížity, když by
"bylo jasno, kolik na mléku se dnes vylichvaří.«

Naučení z války pro řemeslníky. Badenský zemský
živnostenský úřad uveřejnil ve svém věstníku červno
vém tohoto roku vůdčí zásady, kterými řemeslníky u
pozorňuje již nyní na práce v době poválečné je čeka
jící Mezi jiným praví: »Přítomná doba válečná vyžá
dá -si blubokých změn v politických, hospodářských i

: sociálních poměrech. Jak se podobá, bude míti také vel
ký vliv na další útvary a stav řemesel. Abýchom příš
tím vývojem nebyli překvapeni, jest potřeba, aby také
stav řemeslný zavčas konal přípřavy a svoji činnost
zařídil pro příští důležité úkoly. Především je nutno
provésti době odpovídající organisaci práce a to hlavně
domoci se vojenských dodávek pro společenstva, dodáv
ková družstva a svazy a pro toto podnikání nevyhnu
telnou finanční pohotovost připraviti. Pro opatřování a
ukládání upraveného peněžního a úvěrního obchodu mo
hou úvěrní a spořitelní družstva živnostenská konati
důležité služby. Užšího spojení těchže, případně s jiný
mi peněžními způsobilými ústavy, nutno se domáhati.
Značnější části čistého, po případě podnikatelského zi
sku má býti použito ve prospěch sociálních účelů, ne
mocenské a úmrtní pokladny, pro zřizování domů na
zotavenou a podobně, zvláště pak k podpoře vojenských
invalidů. Zavedení starobního a Invalidního | Pojištění
živnostnictva jest vzíti v náležitou úvahu.«<— Jak vid
no, zájmy řemeslnictva, jsou-li řádně zastávány, ve
dou se všude stejným směrem. :

Velký trest za lichvářské 'zdražovatelo potravin.
Zástupce velícího generála 13. wůrtenberského armád
níbo sboru vydal nařízení, v němž ukazuje, že stoupání
cen nezbytných potravin a potřeb jest zaviněno z Části
výstřelky překupnictví a nekalými machinacemi jednot
Jvců. Proti těmto lichvářům, kteří zdražují nezbytné
potřeby a potraviny, které vyhláška podrobně vypočí
tává, jako chléb, mouku, různé potraviny, dříví, uhlí a
mýdlo, bude zakročeno vězenímaž do 1 roku, dále proti

"každému, kdo při prodeji předmětů denní spotřeby žá
dá nepoměrně vysoké ceny, je-li zřejmý úmysl přivoditi

-stoupání cen. Dále bude trestán, kdo předměty denní
spotřeby, určené k prodeji, zadržuje, aby docíli vyš
ších cen a stejně, kdo při prodeji žádá nebo bere nepři
tměřené vysoké ceny, nebo odpírá bezdůvodně prodati
-ony předměty za hotové. Okresní policejní úřady jsou
Zmocaěny, aby odsouzení na základě tohoto opatření u
veřejňovaly v denním tisku..

Za válečnéhoruchu.:
V uplynulého roku U

tly u našílíše velikýnk 8ča.
sem seznala trojdohoda, jak chrabře dovedlo Ra

kousko-Uhere o-mekojiko houpou dobu jakých. r v0 nepřátele
vojů, ale še docela nachání 0 na velkol

ofensivním. Vážná skouška podala

Šokumenty,jak niobu národové rakouští jnouvjelo k Usvémaitvtnáři

BA“ v

nejjssnějšímu domu Habsburskému. Cizina se
přesvědčila, že rakouští Slované s rozhořčením
odmítsjí, vesměs .kterékoli zahraniční letivé. a

že národ náš přeje si, aby jeho další rozvoj sa
dál v rámci. říše této. Chrabrost našich vojínů
dokazuje, jak hájíme pootivě a úsilně hranice,
státu celého. S těžkým srdeem odhodlal se nej
jasnější moonář 28. července 1914 k vyhlášení
álky. Ale dosavadní skvělé výsledky jsou
sWibrovlasému kmetu úlěchou,. že obrana proti
útočníkům znamenitě se daří a že příslušnost
k tomuto mocnářství po triumfálních důkazech
udatnosti a obětavosti všeho obyvatelstva jest
dvojnásobnou ctí. ŘíŠ rakouská nezahyne.
Sláva vlasti, olsaři!

Pa intervence. „Politiseho Korres
pondenz« sděluje: Apoštolský nuncius sdělil .27.
června z rozkazu papežova rakousko-uherské
vládě obavu, kterou jest sv. Oteo naplněn v pří
čině nebezpečí, jimž jsou vystaveny za vál
ky pomníky, kostely a posvátné památky Italie,
zvláštěv jaderských přímořskýchměstech,jako
slavná posvátná památka Loretta u Ancony. Mi
nisterstvo zahraničních záležitostí dalo po do
hodě s vojenským vedením 13. července nun
ciovi Scapinelliimu tuto odpověď: Pokud sanktu
arium Loretto a jeho okolí nebude Italií použí
váno k vojenským účelům, bude zabezpečeno
netoliko před útoky, nýbrž i před poškozeními,
která by mohla vzejítí válečnými akcemi rak.
uherského vojska a loďstva.. Za stejných před
pokladů nebudou ani jiná, bohoslužbě věnovaná
místa nikdy předmětem útoků rak.-uherského

ným poškozením, jestliže v jich blízkosti neu
činí italské vojsko vojenská opatření anebo ne
zahájí operace, které z naší strany by musily
býti potírány.

Ruský hlas o slovanskýchvojínech ra
kouských. »Zůrichér Poste cituje článek profe
sora Pogodina, který napsal v »Utru Rosiic;
»Co lze nyní říci o pravdivých citech Cechů,
Slováků a Chorvatů ve válce, povídají činy je
jich vojáků, našich nejtvrdošíjnějších a nejváž
nějších odpůrců. Jak se vypravuje, vzdávají so
jen, nejsou-li již s to dále bojovati. Rakousko

nepřítelem na bojišti. Nynívidíme, že Slovani
střílí zcela výborně na Rusy. Jsem toho dalek
činiti určité výčitky a mám osobně větší úctu
před vojákem, který koná svou povinnost, i je-li
tento voják Slovanem, bojujícím proti Slovanům,
než před zrádcem. Čechy a ostatní Slovany lze
jen ctíti, poněvadž. nezradili své vojenské oti.«

Jak se v Italii smýšlelo před válkou,
osvětluje telegram rakouského velvyslance v ŘÍ
mě bar. Macchia, který zaslal týž 3. dubna 1915
ministru zahraničních záležitostí bar. Burianovi.
Praví se v něm: »V Italii utvořilo se již od celé
řady měsíců přesvědčení, že království nesmí
ze světové krise vyjíti bez teritoriálního roz
šíření, protože by tím bylo ohroženo (?) jeho
velmocenské postavení. Vláda se proto rozhodla,
že vstoupí do akce dle toho, jak a kde to uzná
vhodným.Dlouholetouobratnou činností
žurnalistickou, jakož i působením
svobodných zednářů byly zraky Italie

V Salandrovi se při tom upevnilo přesvědčení,
že využitím vhodného okamžiku sklidí vavříny
slavného národního státníka. Snahou Italie jest,
dosíci za nejmenší oběti největšího
cíle. Tímto cílem jest v prvé řadě rozšíření
území na útraty monarchie. Od počátku března
počítala trojdohoda se vší určitostí na pomoo
Italie, protože vycházela z přesvědčení, že c. k.
vláda neustoupí. Jakmile však italské návrhy
byly přijaty za podklad jednání a naší strany,
nastalo v trojdohodě zděšení. Proto usilovala
o to, aby v očích italské vlády vylíčila stav
naší monarchie jakoden ode dne zoufalejší.
Následkem stálých zpráv o ruských vítězstvích
byly také naše síly pokládány za zlomeny. Při
tom uvažovala italská vláda, že by pro případ,
kdyby prorokované shroucení se centrálních
mocností nenastalo, měla v Německu stálého
nepřítele, a proto se svým rozhodnutím stále
otálí. Nějaký ethický (mravní) moment loyality
a spolkové věrnosti je tu pominut. Vše se po
suzuje jedině na č italské, světovou vál
kou stupňované oitovosti.«

O druhé bitvě ma Soči praví »Kreuzzeitung<: »Uka
zuje se izdeopět,že čísejnápřesilavojska máve vál
ce jen vedlejší význam. ' Rakousko-uherský vojín má
nad italským takovon převahu, že vážný úspěch Italů
nelze očekávati. Za stejné síly vojska jest italské vojsko
vydáno jen porážkám.« — Dle kodaňského, telegramu
»Lokaianzeigeru« podává švédský Surnalista Lengauist
žertovaou charakteristiku vítězných zpráv Cadorno
vých a zdůrazňuje, že tolik veselých válečných histo
rek, jako obsalejí zprávy italského generálního štábu,
nemůže vykázsíh zajisté žádná druhů válčící mocnost.

oboru lžL Po uvedení někoklka případů zdůrazňuje Leng
„Aulst jako. skutečnost: že se tak důkladným fiaskem,
jako utrpěla až dosud invasní armáda, nemůže vykázati

žádná.jináarmádí.— o
Počet. potopených lodí. »Wolfova kancelář< přobla

Suje:. V anglickém tisku jest. rozšifována zpráva, .že v
dosavadních 22 týdnech války ponorsých čhmů potope
no bylo 98 anglických a 95 neutrálních obchodních lo
dí. Jak se dovklámez příslušnéhomista, číslice tyto ne
souhlasí. Naopak až do 25. července potopily -německé
ponorné čluny ve válečném úvodí 229 anglických, .30 ji
ných nepřátelských a 6 neutrálních lodí, jež byly zamě
něny s nepřátelskými, Vedle těchto neutrálních lodí za
drženo bylo německými ponornými čluny jiných 27 ne
utrálních, jež byly prohledány a pro dopravu kontra
bandu po výroku kořistního soudu potopeny,- protože
nemohly býti dopraveny do bezpečí. K vůll úplnosti bu
diž ještě uvedeno, že kromě toho na tři neutrální lodi
bylo německými ponornými čluny následkem záměny
stříleno, ale že nebyly potopeny, .
"Celkový přelted anglických ztrát. Anglický sezgam

ztrát na všech bojištích uvádí jména důstojníků: 4000
„mrtvých, 8300 raněných, 1383 pohřešovaných; mužstva:

'51.300 myfvýgiu 188.190,raněných a 62300 pobřešavaDÝCh.Zo o 2 bs 0 a
Proti liknavým brascům ve Francii. »Temps<od

muje: Francouzská vláda nařídila, aby všichni branci,
kteří se až dosud vyhnulí branné povinnosti tím, že se

„nedali zapsatido kmenových skznamů, byli donucovacím

R k vojenskýmúřadům.a.badou-liuzhání způsoditýnti "ke" štažbě, neprodleně vydvičení.
Benedikt XY. a válka.. »Reichspost« uveřejňujíc

-zprávu o daru 5000 K, které sy. Otec záslal rakouskému |
vojenskémubiskupovi E. Bhěikovi na polní kaple, pro
hlašuje: Z příslušná strany“ dostali jsme. informaci, že

"zpráva (rozšířená u nás od »Neue Freie Presse«) o pa
„pežovu daru 100.000 lir řtalskému Červenému kříži je

,

Benedikt XV. dal „papežský zámek Castelgandolfa k
disposici „armádě italské pro raněné. V Castelgandolfo
jsou papežem úmístěni a na jeho útraty vyčhovávání
sirotci po osobách, zabitých při zemětřesení v Avez

zanu.

AANAT KARAKKÉARRZAKRARS

; © P. T. slavným

8 katol, jednotám a spolkům £
i : nebo P. T. jednotlivcům nabízím

x

YP 6)

Církevní věstník.
Zprávy dlecésní. Vyznamenání jsou: vsdp. Jam Ti

chý, čestný kanovník, b. yjkář, děkan na Veliši, vdp.
an Spurný, o8..děKan, 'b. notář, farář n. o. v Hefm.
Městci, jmenování skutečnými konsistorními rady a
asesory. — Ustanovení jsou pp.: Josef Kulda, exposita
ve Větrném Jeníkově, za faráře do Kunětic, Pr. Herman,

kaplan v Chotysicích, za faráře doPěčína, Jos. Kopecký,
kaplan v Hradci Králové, za faráře do Babic, P. Eug.
Pecák O. S. B. za káplana do Něm. Verneřovic, P. Boh.

Herman obdržel jurisdikcj do Broumova, Fr. Lukš, kap
lan čáslavský,za ettěšíh "doChrudimě, Jan Havelka,
koop. na Pouchově, za kaplana do Čáslavě, Josef Ulrich,
kaplan vSolopiskách, za kaplana do Suchdola, Ant. Do
ležal, koop., za administrátora na Novém Hradcí Král.
Karel Prucha, kaplan v Hořicích, za kooperatora do
Dobrého. — Neomysté pp.: Jan Hauf za kooperatora do
Pouchova, Ferd. Tichý za kaplana do Lužan, Váci. Flej
berk za proz. kaplana do Solopisk, Jam Juřena za II.
kaplana do Žacléře, Josef Beneš za kaplana do Krucem
burku, Jindř. Fajmoa za kaplana do Smidar, Vojt. Na
vrátil za kaplana do Hořic. — V Pánu zesnu!: P. Aug.
KoHert O. S. Aug., katecheta na gymnasiu ve Vrchlabí,
+ 24. června (naroz. 1880, vysv. 1909). Fr. Prokůpek.

(V Vuln.), farář v Uhelné Příbrami, + 8. července (nar.
1859, vysv. 1886). Rudolf Bezděk, farář v Něm. Vyskyt
né, + 23. července (naroz. 1867, vysv. 1891). — Uprázd
něná místa: Praebenda Logdmanská, v kathedrální kapi
tule, právo jmenování svědčí Jeho Exc. nejdp. biskupovi,
od 8. července. Fara v Číbuzi, patron. nábož. matice, od
8. července. Fara v Uhelné Příbramí, patron. p. Rich.

patron. města Jihlavy, od 29. červemce.Erpositira v
zám. kapl. ve Větrmém Jeníkově, - patron. Oto- rytířMettal,od1.srpnab.r.' M +

Chrudim.Dne 19.červencet r; konalsd sde'pohřeb
ctihodné sestry M. Anežky Jindráskové' 1: ttonfregkce
Skolských sester řádu sv. Františka. Zevdulá byla. duší
v pravdě svatou, ozdobom kongregace, všořebu učitel
kou, pečlivou i příkladnou vůdkymí a vychovateškou
kandidátek učitelství. Pro svou nrflea povahu byte ob
Mbena jak u těch maličkých a n sobě svěřených kandi
dátek, tak avšech, kdožsni kdydo stykupřišli. Vmla
distvém věku odešla, ale životem svým nagisila lén
tmácká. Aveanimapla! -- Duchovníchcvičeníve noch:

W
."+ „oje A



19.. 20. a ži. července konaných v klášteře kapucím
"skémza.řízenívldp.P,PyscintkaNovákaO.Cap.sú
častaili se vidpp.:: Fr.. Anděl, kaplan v Chrudimi, Václ. :
Bartoš, kaplan ze Žamberka, Alois Broul, bísk. vikář a
děkan z Heřm. Městce, Rud. Doležal, kaplan z Mikulo

vlc, Ant. Grégr, katecheta z Přelouče, Jos. Jílek, kaplan
z Pardubic, Karel Kerhart, kaplan z Chrasti, V. Kracík,
bísk. notář a děkan v. v. z Chrudimi, Ant. Mikan, kap
lan z Brandýsa n. Orl., Karet Mikulecký, arciděkan z
Chrudimě, Josef Paulus, farář z Vrbatova Kostelce,
Václav Šafránek, bisk. notář a farář z Bojamova, Josef
Zelinka, katecheta v Chrudimi. Částečně se súčastnili:
Jan Dvořák, kaplan z Heřm. Městce, Karel Kučera, fa
rář z Kladrub n. L., Josef Pavel, farář z Licibořic, Ka

rel Stehlik, farář z Váp. Podola, Ant. Symon, farář z
Nasavrk a Jos. Vaněček, farář z Mikulovic. Vldp. P. M.

"Schrelberovi, guardlánu, jakož % vkdp. exercitátorovi
budiž tímto vzdáno upřímné: Zaplať Bůh!

Větší zásilka alum.

medailonků
nás právě došla a nabízíme
tyto v oenách levných. Též

růžence,obrázky
ve velkém výběru má na skla
„dě Družstevní knihku"—peetvívHradciKrál.,

Adalbertinum.

%Zprávy organisační
-8 spolkové.

Na osleplé volíny, Červený kříž, invalidy, sirotky,
vdovy a nezaměstnané katol. dělalctvo ráčili dále zaslati:
A. B. Pražské Předměstí 2 K, účastníci pouti do Čermné
z farmosti Nekoř, vedení vůdcem Leop. Stejskalem 5.30
K, vsdp. Pavel Rozínek, Skalka 2 K; vldp. Havlák, Hob
šovice 2 K. Srdečné zaplať Bůh! — O daší příspěvky
se prosí na Zemský svaz katol. Orla v Hradci Králové.

Jednoroční članost katol. spolků a jednotlivců, již

zaslali své příspěvky pro Červený kříž, osleplé vojíny a
jihé dobročinné účele válečné na Zemský svaz katol.
Orlů v Hradci Králové. Celkový obnos činil 3005 K, jež

la, knth, zlata a stříbra atd. v ceně 380 K. — Všeodbo
revé sdružení křesť. dělnictva pro král. České zaopat
řilo práci dělníkům, nehledíc na členství, již válkou při
šk o práci, 2435 osobám a poskytlo potřebným na pod
porách ze svých prostředků 3421 K 11 h a ze sbírek
368 K. — Zajisté to značná dobročinná činnost a dou
fáme, že jak jednotlivci tak i spolky se přičiní, aby vý
slednice činnosti katol. spolků byla nadále co největší.
V Ústí n. Orl. v katol. domě jest nemocnice Červeného
kříže.

—=
Královéhradeckoubankovníjednotu vHradel

Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti .

Zpr
místní a z kraje.

Schůze městské rady dne 26. července. Vzato bylo
na vědomi že okresní výbor svoluje k zřízení kanaii
sace v příkopě okresní silnice před domy čp. 298 a 299,
výroční zpráva lycea a vyšší školy pro ženská povolání
hospodářská a že. okresní výbor svolil k předchozí zá
půjčce 17.000 K na stavbu barákové epidemlcké nemoc
nice. — Dálek nejuctivějšímu vědomí vzat byl nejmilo
stivější dík za lovální hokl, projevený ve schůzí měst.
zastupitelstva dne 27. května t. r. — Schváleny byly
návrhy uvedené v protokole o kolaudaci barákové epl
demické nemocnice. — Sociálnímu -odboru přikázána
byla nabkdka firmy Karel Pokorný ve Vídni na vařené

týdenní konsignace.
-Schůzec. k. okresal školní rady vHradci Králové. |

Při schůzi c. k. okresní školní rady konané dne 16. čer
vence 1915 vzato na vědomí ustanovení ct. s. R. Brusá
kové říd. uč. v Hradci Králové, Herm. Hurdálkové uč. |
L třídy v Nechanicích a J. Pochyby ad personam v Ku- |

klenách. Dále usneseno učiniti opatření.ve -příčiněú- i
pravy ručních prací, vzat na vědomí výnos c. k. zem. <
škelní rady, fimž zatímní do pense nevpočítatelný pří

davek ponechává se učitelstvu do konce,roku 1915,dále|
výnosy o frekventačních vysvědčeních, © předčasném'
připuštění.ke zkouškám způsobilosti učitelské, o přibrá-|
nmndládeže k hubení plevele, o spolupůsobení mládeže |
ve:prospěch Červeného kříže, o podělování žactva pa- |
mětními listy, o vojensko-vlastenecké výchově mládeže, |.
o,sétrvání učitelstva o prázdainách na místech, o zá-.
městnání mládeže v. prázdninách, o návrhu na sproětě-|

nky piloMinodhMiocnoeško v Nechal

cích. VYzatyna vídomí inspekční aprávy o 24 školách,
při čemž k mávrhu ©, k. okr. sk. inspektora ueneseno
jednomyslně vysloviti učitelstyu na okrese působícímu
pochvalné uznání nejen za zdáitou činnost, projevenou
v pomocných službách válečných, aprovisačních a hu
manitních, ale i za horlivost, jež u většiny učitelstva
jevila se ve velmi dobrých výsledcích vymčování za po
měrů namnoze dosti nesnadných. K návrhu říd. uč. J.
Pavelky přijat návrh ve příčině pravidelného vyučování
a placení substitatů v budoucím školním roce.

Učitelstvu uašeho školsího okresu předložilace k.
okresní školní rada nový výnos, požadujíc, aby úkoly
prázdninové plnilo: 1. Zahajovacími schůzemi s rodiči,
kde účel a potřeba prázdninové péče blíže buďtež vy
světleny a sjednány. 2. Častou organisovanou kontrolou
ve příčině mravného chování se dětí zvláště na místech,
na nichž se k.zaměstnání a hrám scházejí. 3. Občasným
svoláním dětí. do školy nejmémě dvakráte v týdnu, aby

menší mládeže bude míti ráz více zábavný. U chlapců
dospělejších buďtež pěstovány tělocvičné hry a cvičení
tělesná, jež mějtež ráz vojenské předpravy, jak v in

kami. Miádež mužská a dospělejší budiž vedena dle vý

učitelstvo budiž všemi silami nápomocno při sdružování

učitelstva v různých úřadech a komisích jest nutné a

telstvo nechť pěstuje v mládeži vděčnost a nadšený ob

oddechu příslušné přednášky a dokazovati | že jen v

rámci mocnářství rakotského dosáhne český národ svého plného rozvoje.

7 Rudolfina. V nelěli 25. t. m. konány byly. v kapli
sv. Josefa zdejšího ústavů pro hluchoněmé bohoslužby
pro vojíny rekonvalescentního oddělení pěšího pluku č.
18. Mše sv., kterou sloužil vdp. sekretář dr. Josef Hu
ráň, sóčastnili se za onemocnělého p. majora. Felixe
p. c. a k. vrchní lékař Kónig a p. c. a k. poručík Neu
mann. Po celou mši sv. zpívali rekonvajescenti mešní
písně. a při obětování přednesli velmi krásně vložku:
»Zpívej, duše, Pánu žalmy« někteří z přítomných vojínů
zpěváků. kteráž vložka působila dojmem mohutným.
Ke konci mše sv. proslovil vdp. celebrant vekmi pří
padně na slova evangelia nedělního krátkou promluvu,
prodchnutou vroucím citem vlasteneckým, kteráž vše
mi přítomnými pozorně byla vyslechnuta. Bohoslužby
ukončeny byly císařskou hymnou, zpívanou všemi vo
jiny. O zdar bohoslužeb těchto přičinil se nejvíce p. ši

kovatel Podhradský, který“ také řídil zpěv mešních
písní. 

Dary Rudoltisu. Nejinenováný kněz věnoval ústa
vu hluchoněmých' 500 K. Novosvěcenee vip. Josef Cha
draba z Vinať u příležitosti primice v ústavní kapli da
roval 100 K. Prostřednictvím nejd. bisk. konsistoře došel
odkaz + vdp. Jana Císaře, faráře na odp. v Zahrádce
20 K 21 b. Pp. vojíní rekonvalescenti, v Rudolfinu uby
tovaní, věnoval chovancům před koncem školního roku
12 K. Farní úřad v Hronově zaslal dar pí. Mar. Denygro
vé z Vel. Dřevíče v částce 6 K s přáním, aby při modlit
bách bylo pamatováno jejího manžela a bratra a vypro
šován byl jim šťastný návrat z války. — Všem šlechet
ným pp. dárcům vzdává ředitelství ústavu nejvrouc
nější dík, Pán Bůh zaplať!

Z c. k. berního úřada. C. k. finanční zemské ředitel

ství v Praze ustanovilo výnosem ze dne 19. července
1915 č, 95874-XVI, aby po dobu trváné války penízea ji
né cenné věci přijímány a vydávány byly u c. k. ber
ních úřadů pouze v úředních hodinách dopoledních od
8 do 12 hodim. Nechť se tedy obecenstvo dle toho zařídí.

Ve výroční zprávě c. k. vyššího gymmasla v Hradci

ústav pro školní rok 1914—15 přijato celkem 313 žáků,
koncem roku zbylo 301.-Z nich bylo vyznání katolic
kého 280, evang. augsb. 3, evang. reform. 4, israel
ského 7.

Záložna v Hradci Králové upozorňuje své pány zá
kazníky, že lest ochotna zastupovati je při vyrovnava
cím roku Záložního úvěrního ústavu, pokud jsou jeho

informace podá ochotně kancelář.
Královéhradecká baskovai jedsoia svým zájemní

kům oznamuje, že zcela ochotně a zdarma jesť ochotna

zastupovati jejich právní požadavky pří vyrovnavacím
řízení Záložního úvěrního' ústavu.'

: války stará se včasně o zaopatření invalidních poddů
stojníků a jiných vojínů. Nteří v nynější válce byli ně
jak zmrzačení. | Rozeslalo-výzvu všem těm závodům,
které jsou dodavateli naší. armády, aby opatřily pro

mvalidy přiměřenézaměstnání. Výzva má již nyní prak
tický účinek; firmy její. jakým způsobem- jim

bude- možno:davalidy : ti. Na př. firma Emerich
Dítě v Humpolci Lpřijme dva vojíny za do- |
movníky. Podmínkoupřijetí Jest znalost české:i
ké:řeči. Vojínl:

; podají“ přímo:Nesoce nakažlivédo s. července.Spála: VHradci

děti, v Pražském Předměstí 1 dítě, wfiphalicích 1 dítě,
v Praskačce 2 děti, ve Svob. Dvoredb.Aěti, v Stračově
1 dítě a I7letá dívka, v Lodíně 2 děti Nezemřel nilálo.
„= Witerie: V Chlamu | děcko, v Kuklen

konshě.lz 8Fx
střevní: VPražském ití Láletýmladíky v M

Králové 1 žena; jsou ošetřováníVe zdejší všeob. Htmac-
nici —Epidemietyfu skoraltého meziválečnýmiuproh
Mky z Haliče panovavší prohlášena za zanikloa. 

Zdravotní opatření v obchodech řeznických a uza
nářských, Za nynější letní doby hemží se všude spousty
mach, které na potraviny nasedají a na týchž vajíčka
svá ukládají, ze kterých červící (larvy) se vyvijetí, ži
lice a tyjíce z týchž a prolézajíce tytéž, hlavně masité
potraviny v krámech uzenářských, jak zjištěno bylo v

] jednom zdejším krámu na zakoupené porci šunky. K
| uvarování nemocí nařídílo c. k. okresní hejtmaaství, aby
| veškeré vyložené uzenářské zboží v obchodech tako-
r vých k- ručnímu obchodu připravené bylo chráněno hn

stými drátěnými nebo skleněnými příklopy. V dAlnáchu

| zenářských i krámech "budiž vždy nejvzornější čistotazachovávána a v dílnách buďtež veškerá okna opatřena
a chráněna organtinovými látkami proti vnikání much.

| do dílen. O provádění opatření těchto bude se časjěji

i zdravotní komise přesvědčovati a neplnění jich bude, přísně trestáno.

| Seznamceu matýdennímtrhu v HradciKrálovédne
| 24. července. 1 hl: vtkve 50—60 K, hrachu 120—130 K.
j čočky 120—140 K, jahel 140—150 K, krup 80—120 K,
j brambor nových 14—16 K, máku 100—110 K, lněného.

| semene 50—60 K, 1 g: jetelového semínka červeného112—140K, otrub žitných i pšeničných 18 K, 1 kg: má
[ sla 460—5 K, vepřového sádla 5.20 K, tvarohu 60 h,

1 vejce 11 h, 1 kopa: zelí 14—16 K, okurek 8—12 K, ka

: pusty 5—6 K, cibule 2.40—3.60 K, drobné zeleniny 80 h
, až 1 K, svazků mrkve 2.60—5 K, 1 košík: třešní 1.20

| až 1.40 K, jablek 1—1.20 K, brušek 1—1.20 K. — Přive
zeno bylo: Brambor nových 157 hl, jetelového semínka

! červeného 21 ag. kop: zelí 20, okurek 105, kapusty 38,
| Cibule 280, drobné zeleniny 300, svazků mrkve 150,

| třešní 345 košíků, jablek 5košíků, hbrušek 20 hl, podSvinčat 342 kusů.

Úvěrní družstro Eliška
zapsané společenstvo 8-r. 0.

wiEHradciK.rál.,Adalbertinum..
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky.

Loyální projev obecného zastupitelstva v Kuklenách
v sezení 21. července: V nejhlubší úctě podepsané obec-
ní zastupitelstvo městyse Kuklen projevuje tímto jmé
nem obyvatelstva obce kuklenské z nejhlubšího| nitra
vyvěrající úctu a oddanost k nejjasnějšímu panovníku
Jeho Apoštolskému Veličenstvu císaři a králi Františku
Josefu I., jakož i celému panovnickému rodu. Činíc tak
pod mohutným dojmem, jímž působí nezadržitelný, ví-
tězný postup spojených armád, čélících po dobu téměř:
jednoho roku se zdatnosti, jež nemá sobě rovné, odpůr-
cům nepoměrně četnějším a majíc na mysli svět obdi
vem naplňující vítězství spojených armád, jichž dosa-
žení bylo obdivuhodnou strategií vůdců a bezpříkladným
v dějinách světových hrdinstvím smrtí pohrdajícího dů
stojnictva a mužstva, projevuje pevnou důvěru v ko-
nečné slavné vítězství, jimž zlomena bude navždy moc
nepřátel. K dosažení vítězství tohoto je odhodláno oby-
vatelstvo obce kuklenské, právě tak jako obyvatelstvo
obou spojených říší, přinésti na oltář vlasti každou oběť,
aby říše naše vyšla čestně a posílena z těchto gigantic-
kých zápasů, až slunko míru ozáří opět posvátnou oso
bu našeho milovaného mocnáře, »knižete míru«. Obecní
zastupitelstvo městyse Kuklen, dne 21. července 1915.
Starosta: F. Chmelaf v. r.

Válečná péče v Kuklenách. Obecní zastupitelstvo v

Kuklenách ve schůzi dne 19. t. m. odbývané věnovalo z
fondu obce následující příspěvky: Červenému kříži 200
K, Stříbrnému kříži 200 K, pro fond vdov a sirotků 200
K. pro fond invalidů 200 K, pro osleplé vojíny 200 K..

, úhrnem 1000 K. Mezi členy zastupitelstva provedena

| byla v téže schůzí sbírka ve prospěch Červeného kříže,.
| jejíž výtěžek byl 108 K.

| Solnice. U příležitosti 100letých narozenin kněze
, buditele, českého spisovatele a kanovníka P. Jos. Ehren

| bergra. bude v neděli dne 29. srpna na farní budově od
halena pamětní deska, Jakož i posvěcen renovovaný

| kříž Ehrenbergrův, který sem byl svého času z Vyše
| hradu převezen. K slavnosti dostaví se Jeho prelátská

|

"Milost nejdp. opat Method Zavoral ze Strahova, který
bude v neděli sloužiti pontifikální mší sv. a v pondělí
rekviem za Ehrenbergra. Rovněž | u kříže prosloví řeč.
Mimo Jeho Milost budou kázati: vsdp. kanovník Msgre

| dr. Fr. Šulc z Hradce Králové a spisovatel vdp. Alois.
| Dostál, notář a farář z Ouval, zdejší rodák. Na slavnosti

bude i vys. důst. král. kapitula vyšehradská zastoupe

na. Desku dodá ren. odborná firma Váci. Škody.z Hrad-
ce Králové. BHžší program bude publikován v. příštím

| čísle.
' Česká Skalice. V neděli dne 25. Července slavil dé-.

mantové jubileum svého kněžství vdp. Josef Vyhnálek,
pens. farář boušínský, nyní na odpočinku v Malé Ska

„Přes vysoký svůj věk těší se oshavenéc pevnému
a dle možnosti až dosud vypomáhá v dmchovní

správě, takže doufati můžeme, že dočká se —.dá Pán
Bůh za lepších okolností — 1 jubilea železného. Z. čet
pých blabopřejných dopisů potěšila jubilanta . zvjáště
tklivá vzpomínka vdp. Adalfa Seidla, býv. žáka a nyní
děkana v Hostinném, kterého před 50 roků křtil. Ad
plurrimos .aamost |

'Korenkov u Poličky, Dne Z července byla. va
chrámu Páně odhalena pamětní deska kamovní



ka vyšehradského a věhlasného spisovatele českého
Japntia. Ehrenborgra, korouhovského rodáka, | pořízená
pěčí obecníbe zůstupitelstva v Koronhvi. na památky

„jeho stoletých narozenín. Skvostnou slavnostní řeč pro“
nesl Msgresfrof. dr. Pr. Šuje z Hradce Králové, po níž
sloužil slavnou měř sv. za asistence pěti kněží a dvou

jak rodná obec oslavencova váží si kněze, který přispěl
„k povznesení národa českého svojí spisovatelskou čin

mstí. Desku z kararského mramoru vkusně zhotovil zá
vod sochaský 'p. Václava Škody z Hradce Králové. —
Všem, kteří přispěli k zvýšení této krásné slavnosti,
vzdává srdečný dík obecní výbor korouhevský.

ZZ <SBSC555

Různé zprávy.
-Zápis do dívčí dvojtřídní obchodní školy na Král.

Vinohradech. Korunní tř. 4, jakož i do praktického ktur
su ke vzdělání vychovatelek, | lednoročního kursu ko
vzdělání laáustriálních učitelek pro školy obecné aměš
ťanské, šicí školya do IIL—VIILtř. dív. vyš. reál. gym
nasia koná se denně až do 17. září vždy o 8. hod. dop.
v ředitelnách ústavu. Kromě toho vyučuje se hře na kla
vír a housle, zpěvu, němčině, francouzštině, angličině,
všem druhům praktických i ozdobných ručních. prací,
malbě atd. Pro dívky z venkova zřízen jest pensionát.
Přihlášky přijímají se denně. Prospekty ochotně zasílají
školské sestry O. S. F.

Kam s dceruškou po prázdninách? Jest otázka, kte
rou pomalu počne se zaměstnávati tisíce rodičů. Požá
dejte koresp. lístkem ředětelství Ústavu hraběte Pottin
-a v Olomouci, které zašle vám »Prospekt penslonátní«
-a »Přehled škole, které Ústav ten pro dívky obsahuje.
Upozorňujeme zejména na školu vyšší dívčí pro hospo
„dářská povolání, dvouletou obchodní, školu průmyslovou
pro šití prádla, šatů a práce ozdobné, školu kuchařsko
hospodyňskou, školu cizích jazyků a školu hudební, dále
různé kursy, jako modistský, česací, taneční, kurs po

"kročilejšího kreslení a malby, kurs uměleckého průmy
slu, kurs pravopisný a kurs psaní strojem.

Jen přijďte se podivat do Útulny slepých dívek v
Praze III. na Kampě na ty nejnešťastnější! Zaslzite! Do
brodince k zaslání dárku, trochu potravin a pod. sami po
vzbudite. | adm. t. 1. uveřejní. ,

Zvrhlé vamdalství v Čekanicich. V polovici tohoto
měsíce (nejspíše 13. 1. m.) neznámý zločinec u kaple
Panny Marie, stojící při lese, prorazil dvéře blíže mí
sta, kde jest připevněna pokladnička na dárky. Krucifix
a svícny s oltáře shodil a z části rozbil, vršek převrže
ného kříže odcizil.

Krakovský »Glos sarodu< o Češích. Pod titulem
»Přátelé či učňové?« přináší krakovský »Olos narodu«
článek z péra J. A. Herbaczewského. Autor velmi horlí
proti těm Polákům-vystěhovalcům, kteří tvrdřli, že se
mají Poláci od Čechů učiti. Dokazuje, že polskému lidu
není toho potřebí. Oba národové ať jsou si přátelé a
učí se od sebe navzájem. ChtR prý na Polácích. kteří
studovali v Belgii, Francii, Německu -a Anglii (a jsou
teď takoví v Praze!), aby se učil od Čechů »myslit a
pracovat«, jest tolik, jako by někdo žádat dra Lea
(purkmistra krakovského), ©aby se učil od dra Groše
purkmistrovat, Excelenci Olombiňského, aby se učil od
dra Kramáře politisovat, básníka Kasprowicze, aby ná
podobil českého Sovu! Podobně nemělo by smyslu, aby
se učil pan Bailek pražskému uzenářství a Mazanek
pražskému pekařství. Mluviti o českém praerafaelismu
jest hloupostí. Češi nemají nálady pro mystiky; i Zeyera
pokládají za autora — pro slečinky. Češi jsou futuristy
ve všem. (I »Bůh« píše se v české literatuře pouze s má
lém b.) Češí znají svoje přednosti i vady — ale nezpo

„vídají se z nich. Což je správno. Učme se navzájem.

patil, ale dle sympatie pracujme! Sentimentalismus je
ziém rádcem. V politice opírá se sympatie pouze -0 zá
sadu: Do ut des! (Daruji. abys daroval navzájem.)

Cesty žurnalistiky. Opravdu překvapuje. které listy
„si dávají nyní velikou práci s nejpodrobnější informací
Čtenářstva o událostech s válkou souvisejících. Dvojí
až trojí vydání za den, aby nic nezmeškai ti, kteří v
poli nestojí a jenom akademicky debatují. Jeden »Ve
černík« obyčejně: nepřináší z bojiště nic nového, ale
vycházeti must. Plno zvěďavců jej kupovalopo měsíce,
čekajíc, kdy svou existenci opodstatní. Když se tam však
utrácely ustavičně staré, ohřívané zprávy, Již „večerní
vydání. přestalo býti pro dychtivce atrakcí a váll se

v. trafikách po pultech, marně čekajíc na nával koupě
chtivých. Zkrátka čtenářstvo jest toho náhledu, že kaž
dý nemusí s válkou výhodně obchodovati. U nás v Hrad
ci nejnovější zprávy ráno čteme v »Našinci«a brněn
"ském »Hlasu«, odpoledne pak nejčerstvější zprávy má
»Čech«. Naprosto není potřebí pátrati po nových a no
vých telegramech třikrát denně. :

" Zemskábojovnice před 100 lety. Bratrská »Bifouc
nost« píše: V nedávných válečných dnech prolétla ně
meckými listy zpráva o německé »Panně Orleánské«,
"která bojovala udatně v bojích proti Napoleonovi a kte
rá dokazuje, že jíž před sto lety dovedly se ženy v při

padě potřeby upřatniti i ve válce zcela po způsobu muž
ském. Tato pruská amazonka narodila se 11. března
1785 vwPostupimi — tedy právě před 130 lety — z otce
póddůsťojníka pruského gardového pluku, vedla svému
otel domácnost. byla povahy neobyčejně milé, družné a
společenské, takže ji měl všude rádi. Byla výbormýv

"bostinsku) a vyznala se též výborně ve hře na flétnu.
JŽe byla i poměkud romantickou, dokazuje okolnost, Eg

kárž byla v bojích přotinápoleo

2. vě
legie »Lůtzowových dobrovolaiků«, prchla náhle tajně

najmouti k dobrovolníkům. Celou řadu šarvátek prodě
hala s ročnicí v ruce, amiž byla kým poznána, všude
byvši pokládána za mladého muže. Vté době jmenovala
se August Reiz, byla podle současného popisu »mladí
kem« štíhlým, dobře urostlým, vysoké postavy. jemuž
dobrovolnická čapka na hlavě slušela vekmi Ššvarně.
Bojů prodělala mnoho a vždy vynikala obratnosti a dů
vtipem, takže byla. co nejdříve povýšena na poddůstoj
nika. Nejraději se pohybovala mezí dobrovolníky nej
mladšími, jichž jedné četě na konec i velela. Dne. 16.
září 1813 srazHa se francouzská pěchota s pruským voj
skem u Očhrde. Šlo o dobytí jisté výšiny, na níž byl k

pokus odvážný, pří němž i zmužilí staří vojíni byli na
konec přemožení beznadějí. Když nastal zmatek v pru
ských řadách, chopil se Oustav Renz náhle bubnu pad
lého tambora a počal bubnovati k útoku. Výšinka byla
dobyta, ale za prudké palby francouzské uchopil se Renz
náhle za prsa a padl s výkřikem k zemi. Posledním slo

ka!« Těžce raněné děvče bylo dovezeno do Dannen
berku, kde v nemocnici dne 5. října 1813 zemřelo. Po
50 letech byl jí na tamním hřbijově postaven čestný ná
hrobek. A teprve při té slavnostní příležitosti dověděla

+»Renze«:děvče se jmenovalo vlastně Eleonora Procház
ková! Dnes psalo se o ní zase: dosti a vzpomlnáno bylo
na ni jako na německou »Pannu Orleánskou«. Německý
autor stati o Líitzowových dobrovohnících zntiňuje se o
Eleonoře Procházkové velmi pochvalně: »Bylo to pra
vé vojenské dítě. Pro svou mravní, skromnou a ochot
nou povahu ziskávala si přátelství i vážnosti nejen u
spoluvojínů, nýbrž i u důstojnictva. Lze ji přidružiti k
velkým ženám i nové doby. Pravá Krimhilda v boji,
Luisa v lásce, může sloužiti za vzor i mužům, by vždy
cky byli bdě v konání vlasteneckých povinností.. .«
— A ma konec věc pro nás nejzajímavější. Když vzpo
mínka na německou »Pannu Orleánskou« nyní oživla,
pátral český básník Fr. S. Procházka, zda jméno hrdin
čino nesouvisí nějak s historií jeho rodiny. Zjistil, že
skutečně bratr jeho prapraděda, tenkráte kovář v Choc
ni, vystěhoval se ve druhé polovině -XVIII století do
Nové Vsi u Berlina, kde založil rodinu. Podle zprávy
redaktora berlínské »Vlasti«, spisovatele V. Hrubého,
jenž se rovněž pátrání ujal, existuje na. rixdorfském
hřbitově skutečně náhrobek se jménem rodiny Procház
kovy. Věc není ovšem dnes naprosto prokázána, ale zdá
se býti velmi jisto, že básník Procházka je nepřímým
potomkém bojovné »Panny Orleánské«.

Všelicoa. Zajatcům Rusům byly peníze vyměněny
za jiné, jež lze udati jen v táboře samém. Tím má býti

zabráněno útěku Rusů z táborů zajatců. — V Rusku je
takovýnedostatek, dělníků, že přes Charbin bylo povo
láno 300.000 čínských kyli. — U Chicaga v Severní Ame
rice potopil se zábavní parník, na němž nalézalo se asi
2500 osob. Utonulých jest prý-na 1300 osob. — V rakou
ském válečném přístavu Pulji zavedeny nyní trojjazyč
né názvy ulic, čímž uznána také národní rovnoprávnost
Chorvatů. — V Italii ohlášena byla zatím nucená váleč
ná půjčka, jelikož vypsání dobrovolné půjčky skončilo

úplným neúspěchem. — V Temešvátu zatčen obchodník
Ed. Holzer, poněvadž dodal armádě ai za 2 mil.K zka
ženélo a méněcenného sádla, Čaj, vejce a sýry dodával

za trojnásobně zvýšenou ceny. Při takovém obchodě
»vydělal« celý jeden milion korun. — Dle všech známek
bůde letos na Moravě neobyčejně dobrá úroda vína. —
Ústřední mocnosti Rakousko a Německo mají obsazeno
celkem 141.000čtv. km nepřátelské půdy, naproti tomu
trojdohoda má obsazeno pouze 12,000 čtv. km rakouské
a německé půdy. — V červnu t. r. bylo v 62 českých
spořitelnách v Čechách vybráno: o. 3,012.228 K více. než
bylo vloženo. — Obec jest povinna definitivnímu úřed.
níku, který narukoval na vojnu, platiti celé služné. —

Za Bedřicha Velikého každý setník mohl si najímati vo
jáky. za něž pak dostal hotově: za muže vysokého 6
stop platil král 300 dolarů, za 5 stop 12 palců vysokého
jen 200 dolarů a pak to šlo již rychle dolů. — Péčí mi
nisterstva války vydávány. jsau »Polní Noviny< též ja

zykem českým a rozdíleny. týdně vojínům v poli. —

Ministerským nařízením zabavujo se veškerá tuzemská
sklizeň řepky a řepice vr. 1915. Zabavené zásoby musí
býti přejaty a hotově zaplaceny rakouskou | kontrolní
bankou průmyslovou a obchodní ve Víďní za pevnou ce
nu46Kza 100kgřepkya 44Kza100kg řepice.—
Norský sněm schválil dodatek k trestnímu zákonu, kte

rý čelí proti agkaci soclalistů, ztěžující obranu země.

Cennou četbu
poskytují

publikace „KnihovnyObnovy“
Mimo jiné vyšly tyto spisy:

Brodský Boh., Naši přátelé, Str. 100. Cena 60 h.
Brynych Ed., Duch katol. obmovy. Str. 722. Cena

4 K, váz. v pouzdře za 6 K.
Brynych Ed., Kříže a kalichy. Str. 439. Cena 2 K,

„váz. K 3.50.
Brynych Ed., Štít viry, 2. vyd. Str. 108. Cena

sníž. 50 h.
Mimra Fr., Obrázky ze smíšené osady. Řada |

Str. 168. Cena 80 h. —. Řada II. Str. 460. Ce
-© na 2 K, váz. v jednom svazku K 4.50.
Novotný Dr. Jos., Člověk bez svobodné vůleí

Str. 256. Cena K 3.20, váz. 5 K.
Novotný Dr. Jos., Index a věda. Str. 210. Cena

K 2.40, váz. K 4.20.
Novotný Dr. Jos., Spiritismus zdokomalením kře

sťanstvi? Str. 259. Cena K 2.60, váz. K 440.
Novotný Dr. Jos., Světem k Bohu. Str. 468. Cena

6 K, váz. 8 K.
Pečínková B., Žesy. Str. 160.Cena K 2.30, váz.4K.
Reyl Dr. Fr., Úkoty sociální politiky. Str. 320. Ce

na 3 K, váz. K 4.80.
Rey! Dr. Fr.. Jádro křesťanské sociologie. Str.

364. Cena 5 K,,váz. 7 K.
Řezníček Dr. V., Králověhradecké vzpomínky.

Str. 200. Cena K 1.40, váz. K 2.40.
Sahula Jiří, Karel IV. jako křesťan a vlastemec.

Str. 488. Cena 3 K, váz. 4 K.
Sahula Jiří, Rozmarné příhody. Řada II. Str. 320.

Cena K 1.80, váz. 3 K. — Řada III. Str. 384.
Cena K 2.2, váz. K. 3.50.

Sahula Jiří, Doba předhusitská a husitská. Sir.
428. Cena brož. výt. K 1.60, váz. výt. K 2.60.

Novák, Kněžské problémy. Str. 395. Cena K 39,
váz. K 450.. ©

Objednávky vyřizuje
Družst. knihkupeciví a nakladatelství
v Hradci Králové Adalbertinum.

| Tea
f

Zal. 1850, Zal. 1850.

Karel Zavadii,
nást.

Antonin Zavadil)
nejstarš umělecký

závod pasířský.
| Veledůstoj. duchovenstvu a sl.

patronátním úřadům doporačujese ku provedení veškerých

" nádob kostelních,
se zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů v každém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího
rovedení dle liturg. předpisů.

Jen oakrene uměleckéceny. opravy a snovu
sřísení provádí se 00 nejpečli

věji a se zárakou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
ručení a uznání po ruce.
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Veškeré rozpočty, skizsy i odbor.rada bezplatně
Jeze vší závaznosti ku definitivní objednávce

Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznáne
Zaležene roku 1863.

Podporujte náš
podnik.

Družstevní knihkupecíví a nakladatelstw
Adalbertinum.v Hradci Králové

arevná

kostelní
okna +2:

ea a dodává

E'r. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

pPřebochovicích u Erzéce
Erálové.

ab

Cenniky arozpočty na požádání
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nakladatelství „Polit. družstvá tWsk.
pod ochr.sv. Jana I.

v Mradci Králové:
1. Dr. Fr. Reyl: Jádro křesťanské sociologie. Str.

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 či voják ve svém
životě a modlitbě. 306 str. kapes. formátu. Ce
na brož. výt. 30 hal., výt. váz. v plátně 50 hal.

n Fr.Šulc:Byl Husodsouzenjenompro30článků z jeho spisá? (Pokrač.) [>Čas. Úvahy«
Roč. XVIII., č. 12.) Cena 8 hal.

5. Fr. Komárek: Rozjímání sv. růžence radostné
bo, bolestného a slavného v přítomné době
válečné.Cena1výt. brož.po 18hal.,50výt.
po 16 hal., 100 výt. po 14 hal.

6.Plseň k Panně Magil včas války.Cena 100
kusů 1K 30 h.

7. Modlitba: sv. Otce- Benedikta XV. za mé.. 100kusů K 1.2.
Objednávky vyřizuje

Družst. knihkupectví a nakladatolstvé
v Hradel Králové Adalbertinum.

Českoslovanská
záložna v Praze-lil.,

Spálená ulice, číslo 46.n.

na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dnevybránídle dohodya dle doby
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho drahu
za mírných podmínek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

český, se zárukou neporušenosti,z letošní snůšky
obzvláště výborný má celoročněv levné ceně

na skladě

JOS. JELÍNEK,
člen Zemského Ústřed. včelařského spolku

v Hradoi IKrálové.

povolání do řádn mají a výchově a obstřování
osiřelých ditek aneb missii věnovati se chtějí, nechť

o obrátís dotazemstran„Přjnt na taronn
s: kláštera B. 8. P. Krupka(a Teplio

ohle zhotoví uměl.aluně: ka
Richarda Šimáčka

v jednoduchém i

der. provedení ry

v firatdci Králové, Pospíšilovatř. č. 131.

Paramenta.

knáce V Noškada 7(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškadly, faráře ve Výprachticích)

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

výrobní závod—
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenníky,vzorkyi roucha hotována ukázku

se na požádání franko zašlou.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dopo
rmějti veškeré kostelní nádoby a
nášinía to: monstrance, .
otbáře,nádobky,paténky, 4

svícny,jampyk ae, kro
std. své ředpisům
církevnímvyhovu Icí.výíei skarépředopravujev původníták .
" oh I zlatí . Jdieboproddoplatku za nov uje.. Hotové
ředmětynebvýkresy zasilá nau

ázku frankobež závaznosti koupě“
Vše 06posílá posvěcené.| Pydce ruční

s stříbrných klenotů, jako: řetězů,
madonok, Křšků,prstprstýnků, náramků atd.f Hotářské

, tabatěrky, jídelní náčiní se stříbrapravého
1 čínského vědy na skladě,

Staré slato, stříbro « drahokamybupuje sa Mejvydří(eny

JAN STANĚK,
pasíř a ciselenr

Praha-L.-979., ul. Karoliny Světlé, čis. 12. m.

Přináný smalse c. k. semskéhotrestního soudu.

OOO000000

Jan Horák,
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kelliekol
nejnovějších druhů pravých

viměných látek
své vlastní výroby, jakož i ta- i 0izo

zemských.
Cetná uzmání zvláštěz kruhů vole

- důst. duchovenstva svěděf o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu víoe neš třicetiletého působení.

Užiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Volejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

o

| Nečekejte, až Vás nakažlivin
překvapí, ale opatřte si zavčas dom
jedinou osvědčenou diet. ochranu.

faráře L. V. HORY:

„VADE MECUM“
(zákonem chráněno)

aapamatujte dobře, že lepší tuto pomoc včas,
nežli velká nemoc potom.

Obdršíte v láh. po 1%0, 3—, 5—, a P— K (a porto)
v drogeriích neb v laboratoři >V. m.c v Dašicích (Č.)

Ma 38 výstaváchvyznamonané |. cenami.

BBUM Založonaroku1867.seu.

4at



Nová vitězství.
Bojiště východní. Rusové v Polsku ruském

ustupují na celé čáfo a zároveň nemlouvajítu světu, že ústup jest »strategický«. Kde vša
jako Rusové zanechávají v rukou nepřítelových

hem tří měsíců statisíce zajatců, sta děl a
strojních pušek, tisíce čtverečnýeh kilometrů

údy, tam nelze mluviti o strategickém ústupu.
Prolomením viselské pevnostní čáry, totiž pře
ohodem armády generála šl. Woyrache na pravý

břeh Visly při ústí Radomky otřásiy se pevnosti Varšava a Ivangorod v základech. Tato ar
máda na pravém břehu Visly severně od Ivan
gorodu zlomila odpor Rusů a pronikla dále

k n v těchtobojíchzajala2500Rusůa ukořistila 8 strojních pušek. Východně od
Ivangorodu vyrvaly sedmihradské pluky Rusům
osm betonových opěrných bodů, při čemž u
kořistěno 20 děl, mezi nimiž 21 těžkýob, 11
strojních pušek a množství válečného materiálu;
vedle toho zajato 2.300 Rusů. Tím se opět zů
žil půlkruh kolem Ivangorodu. Mezi Vislou a
Bugem postavil se nepřítel znovu na odpor.
Přes to však naši zabrali Lublin, měeto nově
opevněné, s 50.000 obyvatel, Němci prošli Chol
mem a bojuje se severně od nich. Těsně na

východ od Visly dobyla rakouská divise železniční stanice Novo-Alexendrija a několik posta
vení u ní; mezi Bugem a Vepřempokračuje
ústup Rusů a pronásledování. Pozoruhodnou
jest rakouská úřední zpráva, že rakouské voj
sko přešedší Bug mezi Sokalem a Krylovem,
kde dosud Rusové tvrdošíjně se bránili, postu
puje k Vladimíru Volyňskému. V Kuronsku
Němci obsadili Mytavu a ohrožují tak již Rigu.
V severním Polsku prodralo se německé vojsko
přes Narev mezi Pultuskem a „Rožanem až
k Bugu a blíží se ke dráze z Varšavy do Petro
hradu také od Ostrolenky a Lomže. Tím Var
šava jest tísněna vlo a více. A ruský ministr
vojenství v právě zasedající dumě již napřed
řipravuje veřejnost na vydání Varšavy. Pro
ásilt: Dnessnad přenechéme Varšavu nepří

teli... Při tom úředně se sděluje, že pod vrch
ním rakousko-uherským velením bylo v červenci
zajato 527 ruských důstojníkůa 126.311 mužů;
ukořistěno pak 16 děl a 202 strojní pušky. Do
rukou německého vojska padlo tu v červenci
mezi Baltickým mořem a Pilicí 95.023 Rusů,
41 děl a 230 strojních pušek. Za poslední tři

měsíce činí kořist spojenců 743.920 zajatců,426 děl a 1.476 atrojních pušek. — Dne €.t
m. úředně se oznamuje, že severně od Dubi
enky a Cholmu na Svince a na linii Lenczna
Novo-Alexandria podnikl nepřítel krátké proti
výpady, aby zastavil náš tlak; byl však odražen
a pokračoval v ústupu k severu. Rakouské voj
sko obsadilo západní část pevnosti Ivangorodu

" až k Visle. Mezi Vladimírem Voliňským a So
kalem rozprášilo naše vojsko jeden kozácký

luk. A před Varšavóubyli Rusové zahnání u
lonie do vnější čáry pevnostních tvrzí. V se

verním Polsku německé pluky dobyly přechody

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA

A

pře Narev u Ostrolenky. Několik tisíc Rusůylo tu zajato.:
Na italském bojišti na Goricku dle po

sledních zpráv útoky pěchoty italské přestaly,
pouze z děl

V korutanském pohraničním území došlo k ně
kolika bojům, při nichž italské vojsko odraženo.
V Tyrolsku bombardovalo italské dělostřelectvo
bezvýsledně planinu u Folgaria Lavarone. —
Dle poslední zprávy bylo v noci na Š. srpna

v Goricku na okraji piny opětně odraženoněkolik italských útoků a rovněž u Sdraussiny,
východně od Polazza a na Monte dei Sei Busi.

Západní bojiště jest jevištěm stálých po
sičních bojů. V poslední pak době uplatnily se
tu boje ve vzduchu. Němečtí vzduchoplavci
bombardovali tu nádraží v Compiegne, házeli

ville a u Nancy.
e ©

Věděli jsme ovšem předem, že naše ar
máda, tak pečlivě vypravená, za úsilné spolu
činnosti a obětavosti rakouského civilního oby
vatelstva mohutným rozmachem poučí nepřátele
našeho státu dostatečně, jak nebezpečno dotýkati
se výbojným pochodem hranic říše Habsburské.
Ale skvělé výsledky našeho obranného boje

naše nel přímo ohromují, uvádějí v úžas celýsvět. Čekalo se, že aspoň po dobytí Lvova ar
mády rakouská a německá musí po gigantické
práci věnovati několik týdnů oddechu. Ale za
tím každý den přinášel zprávy o nových úspě
ších neúnavného, houževnatého postupu.

A na jihu! Nejhroznější zemětřesení jest
maličkostí proti tomu, oa zdolali stateční naši

dokazují v nynější velice závažné zkoušce, že
se chtějí rozvíjeti v rámci této říše pod žezlem
mocnáře tak šlechetného, který všecky své ná
rody vroucně miluje. Netoliko uherští Rumuni,
ale i Srbové a Italové, kteří se nacházejí v naší
monarchii, překvapili zahraniční nepřátele mani

festačními projevy loy né a svou statečnostíproti vojskům. O věrnosti Němoů,Poláků, Chor
vatů, Slovinců a našeho národa zde ani nemlu

víme. ,
Významné, že právě Jihoslované uvítali ve

svých listech přímo s jásotem okamžik, kdy se

dověděli, že se budou moci měřiti s úskošným
nepřítelem, obývajícím poloostrov Apenin ÍRakousko-uberští Jihoslovanéjako sousedé Srb
ska a Italie totiž sami se velmi dobře přesvěd
čili, v kterých říšských hranicích jejich hospo
dářský a kulturní rozvoj jest zabezpečen nej
lépe. Poznali to v dlouhé době sami Srbové
v Bosně a Hercegovině, v jichž prospěch ra
kouská vláda již tolik učinila; proto není div,
že i tito Srbové velice zmužilým odrážením
útoků italských dokazují, že žezlo Habsburků
jest pro ně © „prospěšnější. ,

Všio!...: národové rakouští seznali tak často,
jak nejjasnější panovník jejich jest mírumilovný,
jak odvrací šlechetně i za okolností velice kri
tických od hranic říše své nebezpečenství války.

A VYPLÁCÍ VEŠKERÉ
JSTKY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

Z té příčiny tedy, když již obrana říše ukázala
se nejnaléhavější nutností, vzchopili se všichni
jako jeden muž zcela solidárně a bratrsky k za
hnání chtivých kořistníkův; seskupili be kolem
trůnu Jeho Veličenstva jako nejvděčnější děti .
a — jako nerozborná hráz v pevné naději, že
sepojené kde vládnou síly, snadno vše se vy
koná«. A úspěch oísařova hesla »Spojenými
silami« jest po roce války tolik mohutný!

Vzájmu hospodářské
spravedlnosti.

V nynější době plným právem starají se úřady,
aby sociální a hospodářská rovnováha různými
sobci nebyla porušována. Loyalita, patriotismus
mají se jeviti i na poli hospodářském. Nepřispívá
ke zdaru naši akce válečné jen ten, kdo v poli bo
juje, ale i ti občané, kteří pečují, aby nedocházelo
k společenským poruchám poplatníků, kteří dlí u
domácích krbů. Proto jest dobře, jestliže i tisk
včasně zakročuje proti zdražovatelům, lichvářům
a podvodníkům, jestliže upozorňuje obecenstvo,
jaké nástrahy kde Který ziskuchtivec strojí a jak
jsou provinilci trestáni.

Uvádíme zase několik výstražných příkladů.
Selka Anežka Králová. v Sobolnicích byla majitel
kou obstárlé husy, kterou trochu přikrmila a za
nesla na trh do Brna. Když překupníci se tázali
na cenu, řekla Králová, že husu prodá za 50 K.

vou udal. Před soudem selka dokazovala, že prý
ta husa nebyla tak drahá. Vypočítávala, že by na

Ale soudce nijak se nedal zmásti těmi rozpočty a
vyměřil Králové pokutu 30 K přes to, že husu ani
neprodala. Odůvodnil svůj rozsudek tím, - že již
pouhý požadavek tak přepiaté ceny tvoří skutko
vou povahu trestního činu.

Ale co jest ta selka proti spekulantům, kteří se
snaží při naskytující se příležitosti odírati celé
diouhé řady obyvatelstva o statisíce, ba o miliony!
Proto také říšská organisace hospodyň ve Vídni
na své schůzi dne 29. července odhlasovala reso
luci: »Organisované hospodyně, shromážděné ve
výročí války, slibují i nadále spolupracovati o 0
braně vlasti na poli hospodářském a sociálním.
Slibují; že budou podporovati všecka opatření vlá
dy, jež mají sloužiti ochraně všeobecných zájmů
konsumentů a nařízení účelným způsobem uvá
děti do praktického života. Žádají však, aby jejich
zájmv byly příslušně zastoupeny ve všech komi
sích a ústředních úřadech, jež budou zřízeny k no
vému uspořádání našeho hospodářského| života.
Zřízení komisí pro sprostředkování cen, v nichž
by vedle prodavačů byly také zastoupeny ženy,
je nejnaléhavějším požadavkem, aby docíleno by
lo lepších poměrů na trhu. Konečně žádají hospo
dyně, aby byl vypracován projekt daně z váleč
ných zisků, aby tak lichvářské snahy byly obme
zeny. Hospodyně prohlašují také za naléhavou
nutnost, aby zavedena byla státní kontrola všech
sbírek na válečnou péči.«
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Akciovýkapitál K 80,000.000—

přijímá v

dostal od Holzera 230.000 K províse a »vydělal«
40.000 K pod jiným titulem.

>Nár. Listy< sdělují dále: Na začátku války od
hadovala temešvárská komora Holzerovo 'jmění
na 200.000 K. Dnes je milionářem, Zajímavé je, s
jakou bezohledností a smělostí obchodoval. Dodá
val armádě mimo slaninu i kožešiny, kmín, čoko
ládu, kávu, čaj, sýry, salámy, klobásy, vatu, gázu
pro nemocnice a mnoho jiných věcí. Vždy na čas
dodal všechno, co se dalo koupiti, ale již při první
dodávce intendantura postřehla závady, ňa př. že
salám je od plísně celý zelený. Holzer hrál si na
nevinného a vzal nazpět zboží; odvezl je však do
sousední vesnice, dal je tai v potoce umýti a pro
dával je pak přékupníkům, kteří umytý salám do
dali v jiném městě — armádě. Jen že úřady odha
lily i tento klam a celou zásilku zničily.

Holzer je nyní žalován pro podplácení, pro pod
vod a krádež. Že těchto přečinů se dopustil, vysví
tá z jeho kousků: Jenom v Temešváru odvedl pro
armádu 20 vagonů kávy, 10 vagonů sýra, Ž vago
ny čaje, 8 vagonů slaniny, 2 vagony sádla, 2 va
gony čokolády, několik vagonů vína, 20.000pokrý

prodal'za dřahé peníze, je přímo neuvěřitelné, Na
př. místo lékárnické vaty dodal vatu podšívkovou,
a to zaprášenou, Špínavou, starou vatu, vytrhanou
z podšívek odloženého šatstva, pokrývek atd. To
to zboží vpašoval do vojenských skladů způsobem
posud nevysvětleným. Místo jemného, prvotřídní
ho čaje dodával prachový. Intendatura se obrátila
na jednu velkou firmu v Terstu o dobrozdání Hol
zerova čaje. Ale prohnaný šejdíř navlékl věc tak,
že se dříve spolčil s onou firmou a potom dodávali

společně- — místo jemného čaje prachový. Holzer
obchodoval i tak, že zboží, které nemohl udati v
Temešváru, poslal do Segedína. Tak učinil na př.
s mnoha vagony sýra. Ale zkažený sýr nebyl při
jat ani v Segedině. Proto rozprodal dodávky ty na
drobno, t. j. hodil je na segedínský trh na prodej
mezi Kid.Městský fysikus analysoval sýry a shle
dal, že v nich bylo 52 proc. vody, 6 proc. popela

-a dohromady jenom 2 proc. tuku, mimo jiné látky.(E
Feuilleton.

©velikosti a Wdské.
(Ponsóes de Blaise Pascal. Úryvek ze VI. článku.)

Blaise Pascal (1628—1662) je první z fran
couzských moralistů. XVIL stoleti. Byl neoby
čejného duševního nadání. Jako Atiletý ohlapeo
dospěl sám k32. větě matematických základů
Euklidových.V 16. roce sepsal pojednání o ku
šelosečnách, kterému sám Descartes se podivo
val, nevěře, še Pascal sám je sepsal. Zabývaje
se matematikou a fysikou, učinil mnohé důle
žité objevy z těchto oborů; v posledních letech
svých uchýlil se do samoty Port-Royal des

- Ohamps, věnuje se otáskám náboženským. Měl
úmysl napsati knihu na obranu katolického

máboženství,avšak smrt ra provedení.„Zbylá látka byla nasvána »dyšlenkyc.
„tuto malý úryvek. ,

Ae

"9" Jakým přeludem je „přece člověk! Jakou
novinkou, jakým zmatkem a imětem proti

: kladu! Já, člověk, vynáším soud o všech věcech,

- vratký:Bro ovaty. « červ, uchoránaěpravdy.hej a , va a ves ;
V lastliše0 výnáší“ ponišuji r estliře se poli
3 pynéšimjej a všdy. me i, ašta

ohápal, žb je netvořem n

Tozkazy

Nyní tedy bdělé úřady podvodníka poučily, že
chrabrá naše armáda musí býti opatřena od doda
vatelů poctivě, svědomitě, má-li svůj obrovský
úkol plniti řádně. Takové zakročeníproti, bezcit
nému vyděračství jistě zarazí a odstraší odpodvo
dů šejdíře jiné.

Vídeňský majitel továrny na fikovou kávu E.
Kónig byl nedávno odsouzen k pokutě 10:000 K
pro přemrštěné zdražování. Ale to ho nenapravilo,
Dne 6. července ocitla se jeho zišthost znovu před
soudem; byla v jedné jeho filálce nalezenazka
žená, ztuchlá rýžová mouka. Bylo nadto zjištěno,
že 1kg té mouky byl dále prodáván za I K 24 h.
V dalším šetření znalci prohlásili, že jest v mouce
popel a písek. Obžalovaný k hlavnímu přeli
čení se nedostavil. Státní návladní dr. Haeller před
okresním soudem v Margaretech vyzýval k nej

pro podvod, zdražování a falšování potravin byl

odsoudil pak Kóniga k pokutě 600 K, eventuelně
k měsíčnímu vězení. — Soc. dem. >Arbeiterzei
tung< odporučuje však v insertech dále >nejlev
nější a nejlepší« zboží Kónigovo. Patrně, že by ti
různí lidovci málo chudině prospěli, kdyby mocně
nězasahovala energická růka spravedlivých úřadů.

Jest potřebí, aby se přísně dbalo náležitéúpra
vy cen při potravinách a všeho zboží, nutného k
uhájení existence. Hospodářská rovnováha uvnitř
říše zajistí: také čestný výsledek operací váleč

„A , . : :ore

aabeol.c.k.stát,školyřezbářské
Našemu veledůstojnému duchovenstvu I

„ (ra prováděníprací kostelníchvino jememladou českou
BOHUMILABEKAv HORE

Politický přehled.
Výnos m a železaic Forstera o služeb

ní řeči na Ministr železnic Forster
ve výnosu svém ke všem ředitelstvům stát
ních drah praví, že zkášenosti, zlskané v ny
nější válce, podaly úplně jasný. důkaz. toho,
že pro veškeré zřízerce železniční, kteří v případě

jdou ve styk, jakož'i pro“veškeré opatřování exe
kutivní provozní: služby jest znalost německé řeči
jako vojenské řeči alažební nevyhnutelna.:Proto.
sluší napříště naprdstó "dbáti, aby uchazeči o mí(O
7 "čím konečně je člověk v přirozenosti? Ni
čím vzhledem k nekonečnu, vším vzhledem
knicotě, středem mezi ničím a vším. Je ne
konečně vzdálen dvou protiv; jeho je právě
vzdáleno od niooty, z níž.je vzat, jako od ne
konečna, v kterém se ztrácí. Všechny. věci jsou
vynořeny z nicoty a neseny k nekonečnu. Kdo
může sledovati tyto úžasné pochody? Tvůrce
těchto divů je chápe, nikdo jiný. nemůže tak
činiti. 2..

Člověk je nejslabší *třtinou osti;
avšak je třtinou myslící. Netřeba, aby celý ve
smír se ozbrojil k jeho zahubení; trochu dýmu,
kapka vody stačí k jeho záhubě. Kdyby však
vesmír jej zahubil, člověk byl by přece po
vznešenější nad toho, kdo jej hubí, poněvadž
je si vědom, že zmírá; vesmír má plevshu nad
ním, neví však nic o ní. Tak všecka naše dů
stojnost spočívá v myšlení. To nás povsnáší,
nikoli prostor a trvání.

Člověkje takvelikým, še. jeho velikostjevíse i v tom, že chápe svou ubo

sveu ubohost znamená oftiti se ubohým; avšak
to je právě také velikost, moci poznávati svou
ubohost. Tak všechny naše bídy zjevují svou

rokinos Jeou to bídy velmože, bídy sesazenéhoe
- Slabost lidského rozumu ujevuje .se daleko

i
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vede evidenci tahů; obstarává

sta úřednická, podůřednická a sluhovská před při
jetím, dále veškeří dělníci, kteří mohou býti po ča

tím, rozhodně však před definitivním jmenováním
podali důkaz o znalosti služební řečí ve slově a
písmě. Dělníci, kteří německy umějí, mají před
nost před jinými. Služební zkoušky smějí se díti
jen ve služební řeči. Veškeré výnosy, ohlášky atd.
pro. personál budou vydávány ve služební řeči.
Služební styk mezi nadřízeným a podřízeným, ja

a i mezi zřízenci, nařízen jest pouze ve služebníL

Porady ve Vidal. Posl. dr. Hruban a prof. Šrá
mek měli 27. července ve Vídni delší poradu s min.
předsedou hr. Stůrgkhem a ministrem války Kra
batinem. — V sobotu konala se ve Vídni opět ně
kolikahodinná ministerská rada, třetí to již v mi
nulém týdnu. Pracovní program obsahuje četné
práce zákonodárné. U

Parlamentní kontrola ve. Fraacii. Minist. před
seda Viviani prohlásit k poslancům všech skupin
sněmovních, že vláda jesť -odhodlána co nejvíce u
snadnit kontrolu parlamentní; vláda si však vyhra
žuje právo sprostředkováti mezi úřady občanský
mi a vojenskými na Straně jedné a delegacemi par
lamentu na straně dřuhé.

"V Japonsku odstóupilo ministerstvo pro obví
nění ministra vnitra z úplatku na volební účely.

Oddalování sněmovny v Řecku. Řecké mini

Zasedánídumy. Dne 31. července bylo v Pe

Rodziankova, který ke konci své: řeči vybízel k
práci, aby armádě dostalo se všeho, čeho potřebu
je. K tomu je však potřeba změny smýšlení, ano
změn v nynější správě. Ministerský předseda Co
remýkin přiznalslabost Ruska, ač na začátku vál
ky se tvrdilo, že Rusko jest dosti silno k rozdrcení
Rakouska a Německa. Právě tím, že minist. před
seda dal na program otázku polskou, ukázala se
stísněnost v Rusku. Polácise lákají, aby se k Ru
sům přiklonilia žatose jin slibuje,Že jim po válce
bude popřáno právo, svobodně vybudovati svůj
národní, sociální a hospodářský život na základě

přiznává .Ooremykin, že vnitřní ruská politika mu

vůle.ke všem ruským občanům bez rozdílu víry a

(O
-. Je to ovšemzlo, býti pln chyb, avšak ještě

větším zlem, je, býti jich pla a nechtíti je po
zúatí, neboť znamená to přidávati k nim ještě
chybu zůmyslného klamu. Neohoeme, aby nás
jiní: klamali, neshledáváme spravedlivým, že by
chtěli od nás výše ceněni býti, než jak zaslu
hují; není to však také náležitým, že my kla
memeja a chceme,aby si nás vícevážili, než
zasluhujeme. M.

Tak se stává, má-li kdo nějský zájem na

službu nepříjemnou, on s námi jedná, jak si
přejeme, aby se s námi jednalo: nenávidíme
pravdu, onji před námi akrývá; ohoeme licho
cení, on nám lichotí; přejeme si klam, jsme
tedy klamání. ó

Tím se děje, še každý stupeň štěstí, který

nás povýšuje před ov daluje nás více
jj „v An ožš..obáváse člově mani,ty,zeň je my velmi ou a

velmi bezpečným prospia PS
Člověk není přece leš' zastřená lež, Jico

měrnictví, i v sobě.samém,"i vzhledemk jiným.
Člověk nechce, aby se mu řekla pravda, vyhýbá
se pravdu říci jiným a veškero toto jeho řísení,
tak vzdáleno spravedlnosti a rosumu, má při
rosený původ v jeho srdci. .

„NieneníK ko po présti násdoubohosti lidské, jakoposnati - pravon u
nepokoje, v němě li 90po

„erěj,Sivot.sEsea “ *Mbo,
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hstoupiti tam, kde seke nahe ra k tovému
útočení, ač právě Němen, Bobr, Narev; Visla byly

k tomu opevněny a za tím účelem zřízen mohutný
pevnostní čtyříhelník polský, aby Polsko bylo

místem, odkudž rusté vojsko vyrazí ofensivně

-—. 1% re r 2Zm
my nesůčastnilo. — Zahraniční ministr Sazanov
velebil nového spojence, věrolomnou Italii, Rusko
a spojenci nemají prý za válku zodpovědnost. Sa
zanov mluvil o »hrůzném válčení« ale
zapomněl, jaká zvěrstva páchalo ruské vojsko v
Haliči, Bukovině $ Prpsích. Sazanov nabádal Srbyknovýmobětem,polikázalnadobréstykys Ja
ponskem a Čínou a nevzdával se naděje v konečné
vítězství.

Mistodržitel baličskýgen. 5 Golrd v proste
vyrá 4dředekévunásl telskémumeziji

ci, jsme.tu -pro obyvatelstvo, nikoli však obyva
telstvo pro nás. Nejpřesnější zachovávání zákonů
a nařízení, největší.nestrannost ke všem vrstvám
obyvatelstva, ke každému obyvateli země, bez
rozdílu výžnání, bez rozdílu národnosti a bez rog
dílu stavu budou jedinými směrnicemi naší úředsí
činnosti, — Každý z pánů úředníků, který st dělá

ské jazyky v té míře,aby mohl vyřizovatizáležítostí styku$e stranamic ;

Kk. Z Lugana,- 30. července.

>Osservatore Romano< (také v Praž. Novi

nách úředních, v Nár. Listech, Čechu, Času
atd), zní takto:

Nymí válčícím národům a jejichhlavám!
' Když Jsme beze Své zásluhy byli povo

lání převzíti na apoštolském trůně násled
nictví nadmíru mírného papeže Pla X., je
hož svatý a dobročinný život zkrátila bo
lest nad bratrovražedným bojem, krátce
před tím v Evropě vzplanuvším, cítili Jsme
též vzhledem na krvavá bojiště muka otce,
jenž vidí svůj dům zpustošený zuřící bouří,
a zatím co Jsme vzpomínali s nevýslovným
"utrpením Našich mladých synů, kteří po ti
sících byli usmrcení, naplňovala Naše srdce,

matek, předčasných vďov a nevěst, a celá
bezůtěšná starost dítek, oloupených příliš
záhy o otcovské vedení. Z Naší účasti na
úzkostech četných rodin a z Našeho názoru
na povinnosti vznešeného poslání míru a lá
sky, příslušejícího nám zvláště v tak smut
né době, vyplynulo u Nás záhy pevné roz
hodnutí, věnovati Naši celou činnost a Naši
celou moc smíření bojujících národů. To slí
bili Jsme též slavnostně Spasiteli, jenž chtěl
cenou své krve zachrániti všechny bližní, a
o míru a lásce mluvila též Naše první slova,
jež Jsme pronesli jako nejvyšší duchovní pa
stýř k národům a jejich řiditelům.

Avšak Naše láskyplná a důtklivá rada
jako otce a přítele nebyla vyslyšána. To
zvýšilo v Nás bolest, avšak neochromilo
předsevzetí. Obraceli Jsme se proto ustavič
ně s důvěrou ke Všemohoucímu, v jehož ru

„kou spočívají duch a srdce jak poddaných,
tak i králů, a modlili Jsme se k Němu za ko

; nec strašného krveprolití.
Všem věřícím dali Jsme se sůčastniti Naší

vroucí a pokorné modlitby a abychom zvý
šili její účinnost, pečovali Jsme o to, aby
byla provázena činy křesťanské kajícnosti.
Dnes však ve smutný den výročí vypuknutí
hrozného konfliktu prýští z Našeho srdce

Projev Sv. Otce.
přání, aby válka rychle přestala, ještě vře
leji, otcovské volání Ještě hlasitěji. Kéž toto
volání přehluší hrůzný 'iřesk zbraní a pro
nikne až k národům a jejich hlavám, jež ny
ní vedou válku, a přiměje jedny i druhé k

Ve svatém jménu Boha, Našeho nebes
kého Otče“'a'Pána a k vůli požehnané -krvi
Ježíšově, jež byla cenou, lidského vykoupení,
zapřísaháme Vás, kdož jste božskou Pro
zřetelností ustanovení k vládě nad národy
vedoucími válku, abyste konečně učinili pří
trž tomuto hroznému. vraždění, jež nyní od
doby jednoho roku Evropu zneucfuje, Je to
krev bratrská, jež jest prolévána na zemí i
na moři, nejkrásnější kraje Evropy, této za
hrady světa, jsou.posety mrtvolami a zříce
ninami. Kde krátce před tím dflny a polní
práce horlivě tvořily plodná díla, hřmí nyní
brůzně děla a neušetřují ve své ničivé zběsi
losti ani vsí, ani měst, nýbrž působí všude
spoustu a smrt. Máte před Bohem a lidmi
děsnou zodpovědnost. z míru a války. Slyšte
prosbu Naši, otcovský -hlas Správce věčné
ho a nejvyššího Soudce, jemuž budete museti
se zodpovídati jak za veřejné podniky, tak
za Vaše soukromé jednání. Hojnost bohat
ství, jimž Bůh Stvořitel vybavil země Vám
podřízené, dovoluje Vám zajisté pokračovati
v boji, ale za jakou cenu? Na to ať odpoví ti
síce mladých životů lidských, jež denně sha
sínají na bojištích, jakož i zříceniny tak mno
hých měst a vesnic a tak mnohých pomníků,
vytvořených zbožnou myslí a geniem před
ků. Neopakují ony hořké slzy v tichých ko
můrkách nebo na stupních oltářů, že cena
každodenního boje jest příliš veliká? —

Nikdo neříkejž, že ohromný konflikt ne
může býti odstraněn bez branné moci. Bu
diž odloženo předsevzetí navzájem se zničiti,
budiž pováženo, Že národové | neumírají.
Jsou-li. národové ponížení a potlačení, pak
chvějíce se, snášejí jho na ně vložené a
chystají vykoupení, předávajíce od pokolení
k pokolení truchlivé dědictví nenávisti a po
mstychtivosti, Proč tgdy již nyní neuvážii

NESS

livé aspirace národů? Proč ne dobrovolně
započíti s přímou nebo nepřímou výměnou
názorů, aby v mezích možnosti bylo vyhově
no oněm právům a aspiracím a tak se do
spělo k tomu, aby byla učiněna přítrž hroz
nému bojí, jako se stalo za dřívějších podob“ *
ných okolností?

Požehnán budiž“oňen,jenž nejdříve po
zdvihne ratolest ollvovou a podá pravici ne
příteli, nabídna mu rozumné podmínky míru.

Rovnováha světová a zdárný a bezpeč
ný klid národnostní zakládá se na vzájemné
blahovůli a úctě k právu i na vážnosti bliž
ního mnohem spíše, než na množství ozbro
Jenců a na hrozném pásu pevností.

Toť jest volání po míru, jež v tento
trachlivý den hlasitěji propuká z naší duše
a zveme všechny přátele míru celého světa,
aby nám podali ruku k urychlení konce vál- .
ky, jež nyní od doby jednoho roku promě
nila Evropu ve veliké bojiště. Kéž milosrdný
Ježíš prostřednictvím své bolestné Matky
konečně dá vzejíti po tak hrozné bouři vlíd
nému a zářivému jitru míru, obrazu své bož
ské tváře!

Kéž zazní conejdříve děkovné hymny
k nejvyššímu Dárci všech statků za prove
dené opětné smíření států! Kéž se vrátí ná
rodové sbratřeni V lásce k pokojné soutěži
studií, umění a průmyslu! A až bude obnove
na vláda práva, kéž se rozhodnou řešení
svých sporů příště nesvěřovati již ostří me
če, nýbrž klidnému a mírnému studiu opráv
něnosti a spravedlnosti, To bude nejkrásněj
šÍ a nejslavnější vítězství!

V milé důvěře, že svět potěší se stro
mem míru, nesoucím tak toužené plody, u

všem
těm, kdož tvoří Nám svěřené mystické stá- —
do a prosíme i Pána, aby svazky dokonalé
činnosti lásky spojil s námi ony, kdož nená
ležejí k římské církvi.

V Římě, ve Vatikáně, 28. července 1915.

(Podepsán) Benedictus XV.

Kulturní jiskry.
Silné obrození idealismu v umění vlivem

n nější války předpovídá v umělecké revuiunst und Kůnstlere K. Soheffler. Soudí tak
dle významných zevnějších známek, jež se pro
jevují ná poli národnostním a hpepodářském,

Vuměleckém světě po válce bude všecko

Duše vložena je do téla, aby v něm pro

chod k oestěvěčné aže májen málo času
avého života k tomu se připravití. Přirozené
nezbytnosti uchvacují z něho převelikou část.

Zbývá jí z něho jen velmi málo, čím by mohladisponovati. A i toto málo zbývající jest jí
tak nepohodlno a tak velice na překážky, že
uvažuje, jak jen se toho zbaviti. Jest jí to ne
snesitelným soužením, museti šíti sama sobě
a v myšlenkách obírati se sebou. Proto veške
rou její starostí je, zapomenouti sebe samé a

nechati uplynoutičas, tak krátký atak non,bez přemílání,zabýváním se ježjí za
braňují mysliti na to.

Duše nenachází v sobě nic, 00 ji uspoko
uje. Ona vidí v sobě jen, co ji Kormoutí

myslí-li na to. Toji nutí vyjíti ze sebe u ásnažiti se přizpůsoit věcem zevnějším,ab

pozbyla uvědomění o svém pravém stavu. J
kvoný v tomto sspomnění; stačí, aby

byla ubo Hnutitidn jemvidětisebe a šítisobě.2tobo ( vodu, když jsem se jal pozorovatí

různéznepokojovýnítek nebezpešía těžkosti,>

"stvrdil jsemčasto, še celé neštěstí
věkapřicházíodtud, še nedovedežíti po

bj m svém příbytku. Člověk, který mábýti živ, k dovedlzůstati pro
nevycházelby vyh vat moře ant vznešen

jednodušší, ale přece zde bude více bohatství

a plnosti než v honosné okázalosti, Aouběhy,
Pvůně před válkou.Veškerénesmyslné roznimž došlo z nudy před válkou, zmizí jako
prach s listů, když bouře zatřese korunami
stromů. Mládež ci "oHneso z toho boje novou
životnost, nové předměty pro svou nynější bez
radnou ideálnost a novou sflu v nazírání. Válka
stane se školou talentů, obnova idealismu obrodí2
úřad; a kdyby snažil se žíti prostě, pocítovalby malou potřebu těchto zaměstnánítak n
bezpečných.

Proto tolik lidí má zalíbení ve hře, v honbě
a v ostatních roztržitostech, zaměstnávajících
oelou jejich duši. Ne že by bylo štěstí v tom,

domníval, pravá blaženost že je ve stříbře, ješ
možno vyhrati, aneb v zajíci, kterého člověk
honí. Nechtěl by ho, kdyby mu byl nabídnut.
Není to tiché a mírné užívání, jež nám dopřává
mysliti na náš neblahý stav, nýbrá Je to shon,
jenž nás odvracuje mysliti na to.

Proto milují lidé tolik hluk a hřmot světa,
tak že vězení jeví se jim mukou vejmi hrosz

nou, a proto je tak málo lidísohopných strpětosamocenost..
"Jest v člověku tajný instinkt, jenž ho vede

k vyhledávání roztržitostí a zaměstnání mimo
chází s pocitu stálé jeho bývají cf

rvé přirozenosti, který dává
o skutečně spočívá pouze

pokoji. Az těchto dvou opačných instinktů
M se v člověkuspojitý zámysl, tajícíse jeho

arakuv hloubijehoduše jenža vádí ok om,se snažil o pokoj zne jedí "jehož a
se vědy domýšlel, že us jení, jehož ml
se dostaví, BDOpřskonáíotev betrnýchpřekálek bude sí mogi otovříti

. „relikosůjehoznati, že b

I sílu uměleckého výrazu. — Těžko Ize posouditi

pod předpovědiSchefflerovyjsouzdůvodněny.isto však jest, že nynější aoočení, hned divoce
řinčící, hnedpopelavé šedá fádní poesie sama
si odhlasovala ortel. Umění má povznášeti, má
plniti ohněm nadšení. Nynější zatrpklé, doktri
nářské a patheticky kritisující verše však byl
octem místo vína. Ta sebevědomá pósaautorů,
ty suché, pitvorně formované věty nemohly

Tak ubíhá celý život. Člověk hledá poko
porážeje mnohé překážky; a překonal-lije, stá

se mu nesnesitelným; neboťŠlověk buď m
na bídu, ve které je, aneb natu, která murozÍ.

Člověk, nebyv s to, aby se vyprostilze
smrti, z bídy, z nevědomosti, smyslil sobě, aby
se stal šťastným, nemysliti na to vůbec: tof
vše, co mohl vynalézti pro svou potěchu v to
lika zlu.

To však je útěcha velmi ubohá,

přichází,ne aby zloHann nýbrž prostě jela na nějakýčas a jelikož zakrývajíc je

působí, aby se na zhojení nepomýšlelo vůbec.A ták zvláštním převratemv přirozenostičlo
věka shledává se, že nuda, jež jest jeho nej

vše ostatní k tomu, aby hledal opravdové své
zhojení a že zábava, kterou považuje za své
nejlepší dobro, jest ve skutečnosli jeho nej
větším zlem, jelikož oddaluje ho více než
ostatní od hle ání léku proti svému zlu; jedno
i druhé je podivubodným důkazem ubohosti
a zkaženosti člověka a zároveň jeho velikosti,

protože člověk mrzí se nade vším a hledá
všechno to zaneprázdnění, že cítí představu
o blahu, jež ztrátil; toto v sobě,
hledá je bezúčelně ve věcech te oh, aniž

u| smiv nás,anivostvoření)nýbriv Bohu
AV, Choderický.

srZÁVa27.
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tehdy, ukázujeli sd v hariekýnských šatool:
atmělkovaného stělhu. Zrovna tak- nejnovější

Yoké směry v talířetví,; sochařství i v hu
dinžno povážovátiza jepice, které hynou rásem.
Jent potřebízdravého obrodu; jistě bude věho
váho víte pozornosti úroďným, osvědčeným

- stněrům . Sám Jos R. Hradecký napual
+ posledním (44.)čísle »Zvohů«: »Usmívali jeme
se nad dobou Máchovou, nad starým roman
tismem, ale já ai v skrytu svó duše dnes
myslím, že tenkráte byla nitra mladých mužů
veřejně působících a povahy mladých literátů |

pobaví [ — než dnes. A bylo-lito tím,|še ráte byladoba romantismu, tedy volám:
Více růtmantismu!« o

Paměti Františka J. Vaváka, souseda a
rychtáře Milčického z let 1770—1816. Vydává
Jindřich Bkopec. Kniha třetí (rok 1791—1801).

nského« na rok 1915, číslo 3. Cena K 250.

pomuckého«. Tiskem Cyrillo-Methodějské knih
tiskárny V. Kotrba. — Každého snad zajímají
správy z minulosti týkající se jeho lidu a země;
a takové opravdu zajímavé zprávy obsahují

paměti souseda a rychtáře Frant, Vaváka,
sa něž členové »Dědictví Svatojanskéko« zvláště
ze stavu rolnického jak dp. Jindř. Skopcovi, tak
i správě jmenovaného »Dědictví« jistě povděční
budou. Až bude dílo toto ukončeno, bude: to
kniha velice eenná, po níž každý vždy
rád sábne!

Památná sv , Sym Bořivojův Vratislav
založil r. 915 kostelík sv. Klementa v Boleslavi.
Byl to desátý obrám v Čechách — a první
stavba románská v naší zemi, Dovednou rukou
konservátora Mikše odkryty zde staré fresky.
Věru svatyně, jež již tisle let v Čechách hlásá
křesťanské a umělecké snahy knížecího stolce
českého, vynucuje si zvláštní úctu.

Nevý zajímavý objev. V okolí Silistrie
v nové Ďobrudži při kopání objeveny zbytky
římských měst Dalmatis. a Candibiany. Další
vykopávky řídí rumunská akademie.

"Umrti novináře. Bývalý redaktor »Opav
ského Týdenníku« a napotomní redaktor »Na
šeho Slezska«, Václav Hans, zemřel ve čtvrtek
dne 22. července raněn mrtvicí u věku 48 Jet.
Hans byl svého času velmi agilním pracovníkem
v českém táboře v Opavsku. Jeho prozíravému
a bystrému duchu neujly různé momenty, jichž
včasné paralysování nebo rychlé provedení při
nesly české věci na Slezsku mnobý — v čet
ných případech — nedocenitelný prospěch. Jeho
informovanost -v českých otázkách slezských
byla všeobecně známa na nejpřednějších místech
v Praze i Vídni a proto býval zhusta vyhledá
ván předními pracovníky našimi. Jeh» pevná,
neústupná povaha zjednala mu mnoho nepřátel,
kteří !přes to nikdy práci Hansovu zlehčiti se
neodvážili. Osudné rozhárané poměry v českém

zániku »Opavského Týdenníku«, který dlou
k léta obratně redigoval, uchýlil se úplně do

byl. také bystrým a velmi dovedným žurnálistou.
- Fr: Št Kott zemřel v kmetském věku téměř 90 let.

profesor akad. gymnasia pražského, iniclátor a pořada
tel, z veliké části vlastní autor vzorného sedmidiiného

prostulému Slovníku Jungmannovu, z něho vycházejíc
a oplrajíc se o dobré autory starší i novější (přes 1100)
1 mluvu lidovou. Narozen 28. prosince 1825 ve Lnářich,

absolvoval F. Š. Kott studia právnická | filologická, a
rozhodl se pak pro povolání učitelské. Po patnáctileté

tic! stal se posléze r. 1863 profesorem akad. gymnasia

pražského, kde setrval až do r. 1885, kudyodešel do vý
služby, vyznamenán zlatým záslužným křížem s koru
nou za vynikající působení paedagogické.

. Almanach 1915 Českoslovanské akc. tiskárny v Pra

strag, s množstvím starobylých obrázků, skvostně váz.
Cena 3 K i s poštovným. Pěkně upravená knížečka, u

ltřem R. Pařízkem, je nejen ukázkou grafické schopnosti
Českoslov. tiskárny, ale i pěkným kulturně historickým

dového rázu.z tiskárny dříve Schůnfeldovy a Spnrného,

bě v tét knižečce. V Almanachu jsou také od R, Březí- 1
ny-stručné dějiny Českóslov. tiskárny, s jejímiž bývalý
mi majiteli je spiat kus literární historle české. Je to

má vyntkající místo v dějinách našeho probuzení, zde

n SparhéhobyiosvícenýkašzPr,Doucha,
' 

„u MK M;
. . % š

debťastný úědmec,-kaěz-buditolFr:- Doucha -zezlonžil. sí
Jistě vřelé vepomísky Bitnerovy. Drofsné vzpormínky.ii
storioké, namismatický článeček víád. rady. Ed. Fialy o
kultu světců ná staročeských mincích, článeček od K.
Chaury podoba svatého. Václava na mincích českých
odmejstaršíchdobZibrtovazminkao. staročeskýchka
jendářich-a jiné menší. věci mají význam již jmény auto
rů. známých odborníků. Ale. i verše a články zde uve
řejněné jsou velice výsnámné.
každý měšíc.od dra J. Dolenskéhofe mkévelice zajíma
va. — Publikace dává podnět k přemýšlení, vůně sta
rých časů | bolestná doba přítomná se v nf zrcadlí a ce
lek má rys ušlechtilosti a umělecké snahy. Vydavatel
stvo skromně uvádí knížku tu jako první“pokus. Je no
blesní, nemráží a nevtírá se ničím, je doporučením a

přece není reklamní, ma jejích stránkách probleskuje
vážná práce vědecká i jas posle.

K. pevuějšímu semskuutí učitelstva přinášejí »Učit.
Listy« 29. července tyto poznámky: »Přestalt jsme dů
věřovati lidem, kteří mocným přívalem slov hledí obrá
ti na sebe pozornost a.kteří svojí chlubivostí. hrabivo
stí a bezohledností vynucují si převahu nad odpůrcem.
Nic jim není svatým, zneužijí kteréhokoliv okamžiku a
na vše mají výmlavu- pohotově. Ať se jim vytkrie sebe
horší kousek, -vždycky se odváží hějakým způsobem
jel veřejně vykládati tak, aby na ních nebylo stopy po
špatnosti a aby zasloužený trest něpostihl je samotné,
nýbržspíše toho, kdo jejich špatnost zjistil a veřejně
konstatoval. Všecko úmyslně zamotávají a hledají kde
koho. aby jim pomohl z tísně. Nynější oficielní vůdcové
českého učitelstva v královštví maji pochroumanou mi

ště důležitou rolí v učitelských organisacích a tudíž se
zvřáště on přičiňuje, aby zodpovědnost za víny vlastní
svrhl na bedra Jiných. Ale tak se nemůže spětřk žádou
cí shodě všech učitelských organisací v království...
Jednání o' shodu všeho českého začalo také oficiehě.
Sešli se. zástupci všech českých učitelských organisací

by mělo dojíti ke shodě všech těchto. organisací. Jedni
mínil, že by měly všechny. splynout; tudížzůstat by
jediný ZÚS. a nynější různé organisace tvofily by v něm
samosprávné odbory, o jichž počtu rozpředla se obsáhlá
debata. Někteří— a snaď to bude na konec -většína—

vadních organisacichh k jiehž vytvoření bylo vynaloženo

tolik práce. a vytvořiti společný výkomný orgán všech
těchto organisací .. Ostátněrať tak či onak, zástupci u
čitelských organisací dosti se nedphodli, snahy takové
nejsou nic nového. ©Rakouští němečtí učitelé podobný

učit. organisaci, v němž jsou řádně sorganisování ně
mečtí. učitelé“ nejrůznějšího stavovského i politického
smýšlení, ale svých pracně vybudovaných organisací

atd.) nezrušili. Je třeba pouze dobré vůle: musíme se
zbavit vůdců s »dvojí tvářík, v čele našich organisací
nesmějí zůstat malí a malicherní lidé. . . Lepší pořádek

zavedou jen noví a lepší lidé, Kdo se po léta svářil, kdo
se mohl osvědčiti ideální vůdcem a kdo tudíž mohl
svými. osobními přelhnosttí vyniknouti a učitelstvo v
království stmeliti, ale docíil opaku,ten se už nenapraví.
Nechť připravují nynější předáci dohodu, nechť ji záhy
provedou, ale chtějí-li zabránii brzkým rozmíškám,
nechť najdou lepší vůďčí lidi, nezištné, vzdělané a ryzí
charaktery. Budou-hichtit, -najdou je; znají je.«

Již vyšlo 8. číslo »Evy< a obsahuje krásný, uzavíra
jicí se Řehulkův román »Hřích«, básně od Gab. Ronáje,
Annety z Droste-Hillishofu, Miloše Olševského, Fr. Mor
kovského, Ondřeje Zdeborá, M. Liškové, zábavné čtán
ky od Lud. Birého, Jetoslava Fr. Urbana, Evy Čecho
vé, M. Kádičákové, Joely' Skalské, několik článků po
učných a besídku. V »Kátol.nčitelce« mají uveřejněny
články slečny učitelky Vš. Loucká, Božena Binková,
prof. Fr. Janovský. Čísla' nkázkóvů zašle čchotié ad
mhnistrace »Evy« v Olomouci, Dol. nám.č. 17. Roční
předplatné je 3 K. »Evu« jako Jediný katoňický ženský
měsíčník doporučujeme. — , :

Záložnav HradciKrál.,
Janské náměstí č. 168.

Vkledyna knížky4, "00

Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
90 dledohody avyplácejíse ztěchto vkladůob

Obrana.
Císařova slova. Po válce r. 1866pronesl

Riegrovi a dru Braunerovi, tato památná slova,
zaznamenaná v našich politických ' dějinách:
»sNedbal jsem nikdy na podezífrání
věrného obyvatelstva českého, na
opak obdivuji se věrnému a sobe
zapírajícímuchovánívěrného města
Prahy a celé země České. V

K současnému studiu husovské oťázky.V nynějším
ročníků »Českého časodisu historického« v E. 1.—3. o
ceňyje prof. Krofta různé nynější práce o Husovi. V pří
čině Flajšhansova »Misíra Jana řečeného Hus z Husin

ce« praví: »Způsob,jak z pramenů čerpáno, není mého
L)

4

často uváděnímvěcí; událostí a. jmen pro životopis Hu
sáyzcela :bezvýznámných.Všeobecné..výklady o porě

jednajících přímoo Husovi a jebo spisechjsou mnohá
tvřzent velmi pochybné ceny. Strojený, místy až na
bubřelý sloh rovněž.není kaiae na prospěch. Ačkoli však
kniha Flajšhansova, polopopulární, polovědecká, nevy
bovujeplněpožadavkůmami.dobréhospisupopulárního

decké badání o Husovi jako poslední podrobný, na pra
menech založený životopis Husův, za nějž se nám do
sud nedostalo náhrady dílem dokonalejším.« — Krofta
uznává zvláštní význam prací Lenzových. | Zvláštní
chválu však vzdává dru Sedlákovi, prohlašuje, že »dluž
"aa-vděčně„uznativymikajícícenua záslužnostjeho
práce.. V příčině otázky. Šeronyma Pražského praví:

filosofických názorů Jeronymových otiskem dvou jeho

spisků filosofických, dosuď neznámých, s cennými po

slední dobou naše vědomosti o Jakoubkovi a zvláště o
jehospisech nejvíce byly rozmnoženy a prohloubeny
studiemi Jana Sedláka.« Při Stanislavovi ze Znojma:
»Stanislavovo stanoviskov učení o svátosti oltářní, ze
jména jeho vynucené odstoupení od Viklefovy nauky re
manenční r. 1406.objasní! r. 1906 výbornou studií o eu
charistických traktátech. Stanislavových J. N. Sedlák,
který o rok později uveřejnil zvláštní články o jeho spi

podrobněji rozebral filosofické názory Stanislavovy.«
Rovněž s pochvalou zmiňůje se o spisech Sedlákových
při Štěpáni z Pálče. o

Krojta klade celkovou spisovatelskou činnost Sedlá
kovu před činnost Plajšhansovu a jiných spisovatelů no
vějšídoby. 2 =

Ale již se ozývá dne 29. července v evangelických
»Hlasech ze Siona« úsudek málo příznivý, tryskající ze
strachu marně tajeného: »Studie husovské nezabálejí.
Avšak to je právě zvláštní, že k r. 1915 se studie tyto
nejhorlivěji pěstují v táboře katolickém. Je to brněn
ský profesor dř. Jan Sedlák, který již od 'r. 1907 počal
v fomto oboru specielně pracovati Uveřejňoval v ka
tolických č.sopisech důležité, dosud neznámé listiny a
texty, týkající se Husa a jeho stoupencův i odpůrcův,
a snažil se.z tohoto materiálu těžiti ve smyslu protihu
sitském. Roku 1912—13vydat tří svázečky pod názvem:
Několik textů z doby husitské. A konečně roku loňského
bylo mu štědrou fimanční podporou Matice Cyrilo-Met
hodějské umožněno,že sí založil Sborník zvaný: Studie
a texty k náboženským dějinám českým. Otiskl tu ně
kolik něprozkoumaných Husových textů, některé spisy
reformátorovy podrobil rozboru. Všechny ty práce ne
jsou však čistě vědecké, nýbrž tendenční. Nelze jim sice
vytýkati nesprávností, ale jak výběr textů tak i rozbo

ry sledují cíl, aby význam Husův byl co nejvíce snížen.
Podobnému cíli má asl sloužiti veliký životopis Husův,
který má k letošnímu roku z péra dra Sedláka vyjíti.
Jím chce dr. Sedlák zbudovatř vědecký základ k stano
visku protihusovskému.“

Tážeme se, z jaké akce Sedlákovy lze souditi, že
by tento badatel již předem hledě| zbudovati vědecký
základ k stanoviska protihusovskému. ©Naprostou ne
pravdou jest, že studie Sedlákovy sledují cíl, aby vý
znam Husův byl'co nejvíce (!!) snížén. Jestliže ustraše
ný kritik opravdu práce Sedlákovy: všedlšy pročeti, pak
se mohl přesvědčiti, že dr. Sedlák docela leckde zdůraz
uje“ dobrou stránku Husovy činnosti literární i proti
Flajšhansovým z jiným literárním kritikám.. Že práce
Sedlákovy jsou tendenční? Nechť pan referent podá do
klady! Naposledy. žádný“ katolický | badatel nesmí ani
slóvkem nepříznivě zavaditi © činnost živlů. protikato
lických, aby mu- nebyla předhozena »klerikální zauja
tost«. Také jest poťouchlou pozimámka; že »se snažil«
Sedlák z textů prosfudováných těžii Ve StnysTů proti
husitském, U Sedláka -přece rozhodovala a rozhoduje
— jak z celé jeho práce patrno — výhradně historická
pravda; výmluvní argumentace. :

Nelíbí-li se »Hlasům« Sedlákův výběr textů, nechť
laskavě*poradi; které texty husovskéby mělbadatel
náš objeviti a oceniti. Co sloužilo k chvále viklefistů,
to sebrali a ocenili novohusité s pílí velikou samí. Vy
brakovali, o čem jen kde věděli, ale téxty protřeníků
Husových velice hotrževnatě zavírali na dva západy.
Nejsou-li ty katolické texty reálním, výmluvným ušvěd
čením stínů hnutí viklefského, proč se jich novohusité

tolik báli? © Proč vědeckým rozborém nezptanýřovali
nespravediivost a mělkost Husových žalobců? Vždyť by
lesk jména Husova zahořel pak ještě mohutněji. Dr.
Sedlák však zcela správně prohlásil, že jest nutno sly

šeti Ijiranu drukou, že jest potřebí čísti i dokumentykátolické. Až sc vyslechnou žalobci |'obžalovaní, pak
teprve bud: možno vyslovit nestranný, vědecky pro
myšlený soud. Tato zásada přece platí netoliko pro dě
jepisce katolického, ale 1'protestarttské. zkrátka pro
každého. »Hlásy ze Siona« mají ve svém záhlaví vždy
otištěno biblické heslo: »Nic nemůžeme'přoti pravdě,
ale k pravdě.« — To nechf si pamatují tedy všichni ti,
kteří si myslili, že náš národ vystačí i v době velice
čilého vývoje dějezpytu — s neustálou nabubřelou ly
rikou. Komu se historická pravda nelíbí, kdo již předem
hledí nějak podceňovat: práci uznaného a spravedlivého
"Vědátora,tén ať se tak často nechlíbí láskou k pravdě
a světlu. Neňibožší, zcela býžcenné práce stránicí Mu
$ovi, jež měly tendenci I zcela podvodnou, těšily st u

privřlezovánétoléřáncl Nyní'však. pojedou

zná into nádebtátými vědeckýmiHovkyl,*
v



", Ještě něco © Komlášovi.Krásný povahopis to;
ho Jesuity napsal evangelík, Francouz Arn. De
nis. Praví o Kdnlášovi: Jakožto poslušný žák
Tovaryšstva v nevinnosti srdce svého dále pra
coval o dílesnrti. Jsa velmiprostý, velmizbožný,
velmi pracovitý, zdraví slabého, konat po 37 let
své dílo evangelisaceuprostřed všemožného strá
dání, ústrků, hrozeb, lhostejný jsa k nebezpečen
štví, neschopný záští osobního; stávalo se, že ká»
zával pětkrát dermě a že proseděl za nejkrutějších
mrazů sedm až osm hodin ve zpovědnici. Nebyl
ukrutný, snažil se jen přesvědčiti zatvrzelé.« (Če
chy po Bllé Hoře str. 392.) Než i v tomto uznání
Je urážka, ničím neodůvodněná: »pracoval o díle
smrti«. Ovšem myslí se tím oněch 20.000 českých
knih, jež prý Koniáš spálil. Což nenapadlo dosud
nikomu, že počet ten je nesmírně přemrštěn? Jak
mohl po válce třicetileté, kdytolik českých knih
bylo zničeno anebo odvezeno, jediný Jesuita spá
lit 20.000 knih?

Zničili-li Jesuité nějakou knihu, pak to byly jen
bezcenné hanopisy na Jesuity nebo církev katotic
kou a jakou cenu tyto spisy měly, doznává na př.

nalezl zajímavý doklad, jak tohoto pamfletu (En
comia Bohemorum), plného nenávisti a zloby proti

protestantské nebo ©bratrško - kalvínské: vy
užitkováno proti Jesuitům tím způsobem, že
jméno Čechů (Bohemi) v | původní skladbě
bylo nahrazeno prostě jménem Jesuitů (Je
Suitae). Tak povstala satira, jež se druží jako
přirozený článek kprotijesuitské literatuře v pro

"se i ve verši, jak na konci 16, a na počátku 17. stol.

liv jeli plody české, až na některé výminky, nevy=
uikajíani původností ani bohatostí,nýbržspíše na
podobují nebo překládají své německé vzory« (str.
374). Nebo jak nenahraditelnou byla asi ztráta,

„jestli Jesuité zničili knihu na př. luterána Felgen
hauera >Sphaera sapientiae«, v híž vyložil svůj
nábožensko-filosoficko-přírodní -názor
»Všech sedm živlů (t. j. Duch, Vítr, Vzduch, Voda,
Světlo, Nebe, Země) jest soustředěnov so...
to platí zvláště o vodě, kterou duch stále pohybu

„je, jako na př. o moři, jeho pohyb způsobuje Spiri

do níž zadul Pán'svým duchem a utvořil moře . .«

-a jiných o konci světa se nesplnily. Ukazoval k
novým letopočtům a lid opět věřil... Obšírně
se o něm (zlatém věku) rozepsal Budovec've svém
»Krátkém spisu o zlatém budoucím a jižnastáva

„jícím věku« z r. 1584a v »Antialkoranu«. Znamením
tohoto věku bylo narození se dítěte veSlezsku.se
zlatým zubem, jak aspoň dr. Horst, jenž byl v pí
semném spojení s Budovcem, vykládal, (Čas. Čes.

knihy, pak to bylo takovéto pověrečné býlí nebo
spisy plné zloby a nenávisti proti katolíkům a tím
si získali jenom zásluhu; zrovna tak jako těn, kdo
dnes pálí krvavé romány a nemravné spisy nebo
detektivky.

Že by Jesuité byli ničili dobré české třeba ne
katolické knihy, to se musí teprve dokázati.-Čfemeť
v Čas. Čes. Musea z r. 1909 o Jiřím Holíkovi, pi
sateli knihy >Pábstliche Geisel«, jenž byl v klášte
ře dominikánském v Praze, odtud vystoupil a pře
šel k luteránům. >Zdá se mi«, píše o něm dr. Wolf
(Dodatky a opravy k biografiím starších spisova
telů českých str. 310), »že Holík cítil potřebu o
spravedlniti před sebou i jinými svoje odpadlictví
a učinil to tím způsobem, že hleděl ukázati, jak
církev katolická je hříšná a špatná«. A na str. 311
v poznámce o Holíkovi praví: >Jesuity plně nená
vidí.« A tento protivník přiznává: »že Jesuité za
jeho časů knihy více nepálili, ale ukládali v černé

v úctě«. U toho pak je dole poznámka: »Srovnej
předmluvu Truhlářovu k jeho Catal. cod. manu
script. lat, I. str IX, kde dr. Truhlář doznává: >Mu
síme uznati, že největší počet našich rukopisů če
ských pechází od Jesuitů.« Mezi nimi je Husova
Postilla, jakož i sborník spisů Husových. Ničení te
dy českých knih nekatolických od Jesuitů patří
mezi ony nesmrtelné bludy a-.lži v dějinách. —
Emil Novák, farář ve Rtyni.
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Sochy, oltáře aj.
provádí absol. e. k. odborné školy

"se k. umělecko-průmyslovéškoly

Jan Dušek v Chrudimi.
Národohospodářské hlídka.

Učinek zákazo lihovin ua vydatnost prá
ce. Kfakovská »Nová Reforma« piše: Moskevští
průmyslníci uspořádali mezi -sebou anketu, aby
se přesvědčili,jaký účinek má zákaz alkoholu
v Moskvěa moskevském průmyslovém okruhu.

Dotasník zodpověděl Arůmyslové podniky. zaměstnávající 2,147. šlníků, tedy asi čtvrtinu
všech dělníků středoruské průmyslové oblásti.

Dle odpovědí aeniil 19. počet: prosghálonýchčetol En tan sezmeušl
o 18,457.000.V průmyslu kovovém zmenšila se

odvětvích yslových stoupla. výkonnost ©
0529. Počet nešťastných případů zmenšil se
o 87%/,; pokuty, jež činilydříve 46.048 rublů,
sklesly na 36.500 rublů. Výdělek dělníků stoupl
o 440/,. Vydatnost práce stoupla o 719,

Praktická práce Katolického spolku českého rolaic=
tva na Moravě, ve Slezsku a v Dolmích Rakousích. Za

spravedlivého upravení cen řepy. Spolek požádal za 0
chranu pěstitelů dobytka, za odložení dodání nařízených
přípřež: po 15, srpnu t. r, za prodtoužení premlí obllních
pří nákupu obilí pro horské kraje. Tedy velice čllá prá
ce, kterou spolek podniká v Čas války, vykazuje i v po
sledních dnech akce důležňé. “

Nové nejvyšší ceny mouky v Budapešti Budapešt
ský magistrát uveřejnit nařízení, dle něhož má obnášeti
cena mouky na vaření en gros až 66 K za metrický cent,
v malém až 70 K'za metrický cent.

u nás na Hané často slyšeti.o morumezi drůbeží do
mácí Jsou případy, že nejenslepice, nýbrž [ husy, kach
ny a krůty této nemoci podlehnou. Podepsaná si do
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již stará a jež se u mne po dvakráte při vypuknutí drů
beží nemoci s úplným zdarem osvědčila. Jakmile zpozo
rujeme, že drůbež má častý bílý a řídký trusa jest zma

nemoci. Tu. jest nutno do pitné vody pro drůbež dáti ze

užívá k desinfikování pšenice k setí; do 10 litrů plnou

stiti, potom vápnem smníchaným s formalinem postříkati.
Po přidání zelené skalice do vody drůbež napivši se
počne míti černý trus jako inkoust a za několik hodin

ka v Kroměříži. :

zapsané společenstvo PEK

Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej
"sg ..Vkusné střádanky.

Za válečného ruchu.
„Armáluí“a lodní rozkax. Jeho Veličen

stva. Mým branným silám, bojujícím proti Italii!
Po týdny stojíte, moji -hodní, pocházejíce ze

příteli počtem daleko silnějšímu. Vůdcové“a
mužstvo všech hodností, staří muži a mladiství
bojovníci závodí ve statečnosti smrti se neleka
jící. Na horských výšinách, v obtížném kras
ském území a na moři, konáte činy, hodné
Vašich. předků, kteří téhož nepřítele potřeli a
nad ním zvítězili. Jeho domněnku, že pomocí
mass, vedených do boje, lehce prorazí do naší
milované vlasti, Vy jste uvedli v niveč. Ještě
Vás čeká tuhá práce. Jestliže věsk takové vý
tečné, vynikajícím způsobem vedené. vojsko,
prodchnuté pravým nadšením, nasadí, co má
v sobě nejlepšího, pak budou vykonány i nej
těžší úkoly, Vám ku ct, vlasti ku blahu. Se
srdcem naplněným díky vzpomínám Vašich
nádherných válečných činů,e obdivem hledí
vlast na svoje hrdinské syny na zemi i na
moři, plna důvěry hledí na Vás, věrnou stráž
na jihozápadě. Ve Vídni, 29. července 1915.
František Josef v. r. .

Provolání císaře Viléma. Německému ná
rodu! Rok minul, co jsem byl nucen povolati
německý národ do zbraní. Neslýchaná krvavá
doba nadešla Evropě a světu. Před Bohem a
dějinami jest mé svédomí čisto, nechtěl jsem
válce. Po přípravách celého desítiletí domníval
se svaz mocností, jimž Německo bylo příliš
velikým, že nadešla chvíle, aby říši, stojící ve

spravedlivé věci věrně při svém rakousko-uherském spojenci, pokořily, anebo v přemocném
zápolení potlačity. Nevehnala nás do války vý

bojná touha, ják jsem již ohlásil před rokem.Když ve dnech srpnových. všichni zbraně
schopní kvapili k praporům a vojsko táhlo do
obrannéhg boje, cítil každý Němec na země
kouli dle jednomyslného příkladu říšského uně
mu, že se musí bojovati o nejvyšší statky ná
rods, za jeho život a svobodu. Co nás očeká
valo, kdyby se podařilo otzí moci určovati osud
našeho národa a Evropy, to ukázalo utiskování

mé milé provincie 3ýohodopruské. Vědomímvnuceného boje proveden byl zázrak: Umlkly
politické hádky, všichni odpůrci počali si rozu
měti a sebe si vážiti, duch věrné pospolitosti
naplnil všechny soukmenovce. Plní vděčnosti
můžeme dnes říci: Bůh byl s námi. Nepřátel

ské voje, které se domýšlety, že za několiky daleko zshnány

(SadVogl vdapinájkchún ropy
á námořní potyšky na blíských | nejvzdálenéj
ších pobřežíchevědčí o tom, co dokáže ně

„mečký hněv v sebeobraně a německé válečnické
umění. Žádné znásilnění mezinárodních stmnov
našimi nepřáteli nemohlo otřásti hospodářskými
základy našeho válčení. Státy a obce, zeměděl
ství, živnostnictvo a obobod, věda a teohhika
závodily, aby zínírnily váléčné nedostatky, Spo
rozuměním pro nutné zasahování do výšného
obchodu, zcela oddáno péči o bratry w''poli,

napialo obyvátelstvo doma všechny své 'dílyk odvrácení společného nebezpečí. S hlůbokou
vděčnost! vzpomíná dnes a vždycky vlast svých
bojovníků, těch, kdož s odvahou smrti se ne

| lekající čelí nepříteli, těch, kdož ranění hebo
nemocní se vrátili, a především těch, kteří v cizí
hroudě anebo na dně moře odpočívají po boji.
S matkami aotci, s vdovami a sirotky cítím
bolest za miláčky, kteří zemřeli pro- vlast.

„Vnitřní síla a jednotná národní vůle v duchu
tvůrců říše zajišťují vítězství. Hráze, které“zří

dili předvídajíce, že budeme ještě jednou hájiti,čeho jsme dobyli r. 1870, odolaty největším
zátopám světových dějin. Po bezpříkladných
důkazech osobní zdatnosti a národní životní
síly ohovám radostnou naději, že německý.ná

„rod věrně zachová ve válce získané očištění,
že čile bude pokračovati ve vzdělání a umrav
nění na vyzkoušených stárých a na nových
cestách e důvěrou nastoupených. Velké zkuše
nosti činí zbožnými a v srdoi pevnými. V he
roických činech a utrpeních setrváme bez kolí
sání, až přijde mír, mír, který nám pro budou

-nost poskytnenutné vojenské, politické a ho
spodářské záraky a dám nám podmínky k ne
rušenému rozvoji našich tvůrčích sil v domo
vině a na volném moři: Tak se ctí obstojíme
v boji za právo a svobodu Němeeka, ať trvá

"jakkoli dlouho, a budeme hodni vítězství před
Bohem, jenž račiž žehnati našim zbraním. Ve
velkém válečném stanu, dne 81. července 1915.
Vilém I Rex.

O výkonu pražské třídirny polní pošty,
u níž se soustředují zásilky -převážně ze zá

, padnícha severovýchodníchČech a z Německa,
jež jdou do pole (zásilky z východních Čech.
jdou často přímo do Brna, z jižních do Vídně
atd.) o výkonu této třídírny -přinesl nedávno

(25. července) jakýsi výkaz »Prager Tagblat«
na základě rozmluvy s presidentem poštovního
ředitelství pro král. České drem Kalandrou. U
vedeno tam, že třídírna zpracovává denně. prů
měrem "350.000 listovních zásilek pro polní ú
řady a že od 1. srpna 1914 do 20. července
1915 vypravila do pole 262.193 peněžních psaní,
úřadních rekomandovaných dopisů (soukromé
nejsou přípustny) 35.967, vzorků 8,279.000, do
pisův a lístků 72,500.00, balíčků 405.348; o sa
motných vánocích bylo vypravenoza 11 dní
152 vagonů balíčků (175000). O velikonocích
odesíláno denně 300 velikých pytlů vzorků.
Materiál ten zpracovává přítomně 57 úřadníků
a 55 sluhů při stálé denní í noční službě. Větší
počet sil úřadních vyavětluje se tím, že třídění
listovních zásilek při měnících se polních po
štách pro jednotlivé oddíly atd. (tříděníje vůbec
práce velmi složitá) vyžaduje často veliké bys
trosti a že tuto práci slubům avěřiti nelze.

Francouzští socialisté pro válku. Paříž.
ské socialistické vedení strany vydalo za sou
hlasu ministrů Guesdeho Thomasa.a Sembata
projev pro bezpodmínečné pokračování ve válce.

Účet prvního roku války. »Berliner T.«
| sděluje: Celkový počet zajateů po uplynutí prv

ního roku války v německých táborech zajatců
a lazaretech činí 898.869 mužů. 40.000 zajatců
je užito jako dělníků.V posledníchtýdnechbylo
zajato 130000 mužů. Cslkem je tudíž v Němec
ku 1,058.800 zajatců. V Rakousko-Uhersku jest
636:501 zajatců. Celkový počet zajatců, spojenci
zajatých, je tudíž 1,005.400, mezi nimi je za
jatýcthr ruszých -důstojníků vw Německu 5.600,
vw Rakousku3190. Celkový počet zajatých Rusů
činí 8790 důstojníků -a 1,830.000U mužů.
V německýchskladištloh'je od června 5834 děl
a 1556 strojních pušek. Velká část ukořistěných
děl a strojních pušek nebyla však odvezena,
zůstala u. vojska a bylo jich užito ihned proti
nepříteli. Nechybíme, počítajíce Že v prvním
roce války bylo ukořistěno 7000 až 8000 děl
a 2000 až 3000 strojních pušek. Pokud se
týče území, obsadil nepřítel v Elsasku 3050
čtverečných kilometrů,

Naproti tomu spravuje Německo ob
sazeného nepřátelského území ve Francii 21.000
čtvereč. kilometrů, v Belgii 29.000 a v Rusku
130.000 čtverečných kilometrů, dohromady tudíž
180.000 čtverečných kilometrů.

Utýraný polský kněz. Koncem měsíce
března, zetačel ve L,vové„vruské tájenské ne
mooniei P. Eduard. „Janicki, fařář z Jedlicze,
děkan jaselský, stařec 77letý, oběť tajné ruské
policie,zvané»Ochrana«,Propodedření;že:pře

chovává značné množství zbraní a jako čennýiétípresident polské legie byl ve svém působ
v Jeěňesě šatdenía tlačen pělky sadětru a
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pliskaniso96 kilometrůsesty č Lvová.Kdyi

by! P. Janicki poznánobchodníkem B. a p
ytnutmuá B ráže DonENÝPkterý mu m j první pomocí z nouze, jel

nie ten 9 oblu svou otovosí v obnos900 rublů byloloupen. i obnos mu

poskytnu byl mu sa několikok ůop
odňat. dyt se zpráva o zavlejení šlechetného

kpěze-kmeta donese. Ivovskému lékařijnJakliapskému, pospíšilsi tento sa pomocí hra
běaky AnnyLubiienské, aby ubohého zachrá
nil, by nebyl dále odvlečen. Hraběnka Lublien
aká narazila však pa veliké obtíže a nedovoleno
jí ani zatčeného navštíviti. Teprve za přispění

ovníka husarského, Poláka a knížete Iru
kého dostalo se jí doporučení na gradoné

čelníka BSkallons a povoleník návštěvě zatče
ného. Hraběnka v s sebou něco potravin
a květiny, tyto však nesměla mu podat, poně
vadž to považováno za politickou demonstraci.

Stařičký děkan, dlouhou cestou vysílený, PŘveden byl dvěma četníky do kanceláře, de
s ním braběnka Lublienská oměla mluviti. Na
její snažnou prosbu vykázáca starci aspoň vy
topená cela. O několik dní později povolánbyl
P. Janicki k výslechu, ale zde vypověděly jeho
síly již službu. Upadi do mdlob. Dva dni oše
třován byl ve vězeňské nemoomici. Poněv
jeho zdravotní stav neposkyloval naděje na
zlepšení, Rusové předali ho klinice profesora
dra Niezkewsekého, kde za čtyři dmi ma to Da
zápal plio dotrpůl Umíraje, žebnal dobrým du

im, jeů mu v těžkých chvílích přispělyKupemoci. Čeststatečnému muži, vlastenci a knězi.

Výzaamnázpráva.s bejiště
večer. Ivangorod a Varšava vojskem centrálních
mocností jsou již zahrány.

Na ozleplé vojízy, Červený kříž, luvalldy, sirotky,
vdovy a meraměsnsné katolické jděinicivo ráčil dále
věnovati: Dp. Ant. Vobejda, kapli, Cerekvjce 4 K Z
pozůstalosti zemř. vsdp. Václava Strnada, děkasa v Se
branicích 100 K. Zaplať Bůh! Prosí se o další sbírky a

se všade učíní sbírky ma Červený kříž, osleplé vojísy,
. iwalidy atd. Zašlete je ma Zemský svaz katol Orla

v Hradci Králové, jenž je bude veřejně kvitovati.
Seříztivý ltalaký hlas. | Římaká »Tribuna« přinesla

článeksvéhoválečnéhozpravodaje,vekterémvaraje
před přílišným optimismem. Pisatel srovnává přebnané
nadšení ttalů s bezstarostnost pařížského obyvatelstva,
jež r. 1870volalo: »Na Berlínl« a válku si představovalo
jako vojenskou procházku. Jest to siče nepopulárním
— píše list dále — ale svědomí nám velí zvykati lid,
aby se divat pravdě v tvář. »Jestliže stále mluvíme 0
hrdinné odvaze každého pěšáka, každě Ženy, pletoncí
Pro vojínypančochy,ano každého prodavačedobročis
nostních pohlednic, co potom | řekmemeéo skutečném
brdlaství? Jestliže při každé podřízené příležitosti vy
strkujeme prapory, co nám zbude pro skutečné, velké
vítězství? A co se »osvoboditelných« územé týče, má
pisatel odvahu říci, že a) tamní obyvatelstvo jich dobytí
ani aepřeje. — Statečná obramarakouských vojsk na
tčítaje aspoň částečnéskromnosti. Časem budouještě
skromaějšími.

O masifestačním projevu papežově | napsal +Ven
kov«:» »Nástupce Petrův promlouvá od srdce k srdci.
.... Podnět papežův působí osvěžujícím dojmem. Ač
koli papež nemá nějaké výkonné moci aby působil na
bojující státy a národy, přece jen jeho projev všude při
jat byl s nemajou vážností Všudese o němpíše jako
o čina vzácné důležitosti. Některé sty dokonce připi
sujímu významvysocediplomatickýanazývajíjej vý
chodiskem z nynějších světových zápasů a zmatků. I
část trojdohodového tisku neupírá papežským slovům sí
ly apůsobivosti a nazýváje prvnímseriosním náběhem
k žádoucímu urovnání evropských poměrů. Pouze Italie,
pokud víme, ozvala se proti projevu papežově, poňě
vadžprý kazíjejí válečnézáměry aplány vté užchvíli,
kdy ona teprv vypravila se vojensky do pole. Papež tu
Si, kde narazí nejdříve na překážky.«

' Deset týdmk Italského tažení bor nejmenšího úspě
Gm. »Afienposten«v Kristianii píše,o italské válce:
Všeobecné domačnka, že italské mělijnové vojsko bu
de přívažkem na kolisaljcích vážkách války, že musí

"přivěsti jazýček aa vahách rozhodně na stranu spojet

vybojovaly za dva a půl měsíce od zasáhnutí Italic řady
skvělých vitězství na východě, jež představují až dosud
největší úspěchy -světové války. Italové stojí dnes ještě
asi přesně na témže místě, jako na počátku. Zasáhnutý
Jtalá bylo tudíž až dosud pro jejich spojence velikým
zklamáním. Vůbec není nyní strategická situace Italů
příznivou. Svoji hlavní vojenskou moc mají nejdále na
východna Soči, aniž by vzádech a vboku v Tyrolsku,
4 po eventuelním ovládantí tamních opevnění, úplně byli
zajištění.

A Ghjednáme Vám
„všeckypotřebné knihya časopisy. Není třeba
objednávatí jinde, obsloužíme Vdstéž vzorně.

Družstevní knihkupecívía nakladaieletví
-9 HradciKrálové, Adellertinm.
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"Cirkevnívětník.

Porchenkalové pobožnosti v seininářském chráfu $V.
Jana Nep. měty výsledek: velice ždařitý jak co da poč
tu návštěvníků tak penitentů. Né kázání a mše sv. do
stavilo se překvapující množebví věřících. Velice horii
vým přičiněnímdp. Oyufkovíčse, p. Wineche ml, dvou
pp. učitelů-vojínů, kteří jsóx rekonvalesoénty a horli
vých pěveckých sborů s kathedrály a kostela Panty
Marie ozývaty se a kfru nádherné zpěvý, doprovázené
mistrnou hrou aa varhany. Pobožnosti zakončenyV pon
děli odpoledne. Po kázání zpívány loretanské litanie a
Te Deum. Nato uděleno požehnání. Průběh celé slavnosti
byl věn: radostný. „c

Rychmovskývikariát. V nedělidne 15.srpna 0 poutí
ouřímské oslaví v tichosti jabileum své 30leté farářské
činnosti ve Vel. Ouřímě: »zapadtý vlasttnece, kněz ode
všech milovaný, vedp. bisk. víkář, notář a děkan Fr.
Tomíček. Ač rodem Čech, těšil se u svých německých
farníkův upřímné lásce a vřelým sympatlím. Vikariátní
klérus chová k svémm vlkáři neobmezenou úctu a dů
věru pro Jeho vzácné vlastnosti, dobrotu a spravedi

most. Přejeme vsdp. vikáři, který jest po celé dlecési
podjménem»otecechvatněznám,aby dlouháještě léta
působil ke cti a chvále Boží, k spáse duší jemu svěře
ných a aby ještě dlouho stál v čele kléru jemu vděčně
oddaného. K 15. srpnu z hloubi srdce voláme: Bůh Vás
chraň A růžemi posázej. přímé stezky Vašeho života,

„. v (
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rota!
Jabtonné =. Ori, Vposlední době shromáždilo se zde

dvakrát kněžstvo vikarlátu lanškrounského a sice dne
7. července k vikariátní konferenci počtem 19 a dne 3.
srpna k měsíční rekolekci počtem 18. Rekolekci řídil
vláp. superior P. Karel Pokorný S. J. zHradce Králové,
jemuž všichni, kteříse želélékce sóčastnili, za jeho pro
cítěná slova srdečné díky vzdávají. Srdečné díky všech

přísluší též vldp. veho AL ovt, jeaž rekolekce dovlkarlátu lanškrounskéhotbito uvedřa k jidh odbývání
zvláště výhodné místo vyvodil.

Zajatý polsí kurát Kněz naší dlecése p. Jan Ježek,
kaplan v Červených Janovicích, který jako c. a k. polní
kaplan v Přemyšlu upadl do zajetí, jest dle telegrafické
zpijvy ze dne 22. července adráv v městě Kereasku

úguberaie Pensa v evropškém Rusku).—
Královéhradeckonbankovníjednotu vHradci

Králové doporučujemeco nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte

při každé přiležitosti svůj vlastní podnik.

místní d z kraje.
Za účelem slavného uctění památných 85. narozemim

Jeho císařského a královského apoštolského Voličen
stva, našeho Nejmilostivějšího císaře a krále Fraatiška
Joseta 1., bude obyvatelstvo města Hradce Králové vy
hláškou vyzváno, aby ozáobilo dne 17. a 18. srpna domy
své prapory a sice nejen v barvách zemských, nýbrž

„také v barvách říšských. Zároveň bude obyvatelstvo
vyzváno, aby dne 17. srpna o 8. hod. večer své byty 0
světillo. O tom předběžnésdělení všem pánům majitelům
domů v Hradci Králové činíme za tím účelem, aby včas
potřebná opatření učinili. — Purkmistrovský úřad král.
věn. města Hradce Králové, dne 3. srpna 1915.Starosta:
Dr.Fr.Ulrich, rt

Na správu onovýchvítězstvíchuašich zbraní ve
čtvrtek večer ihned na některých domech zavlály pra
pory barev zemských a flšských. Večerní zpráva způ
sobila radostný rozruch, veliké skupiny vojska prochá
zely v živé debatě ulicemi. Následovalo slavnostní čepo
biti za značné účasti vojska i civilistů. Ozývaly se já
savé výkřiky. Zpívána byla bymna rakouských národů.

Pan generálmajor Hugo Reymaza, velitel 20. bri
gády, zaslal na blabopřání městské rady v Hradci Král.
k Nejvyššímu vyznamenáníjeho řádem železné koruny
II. třídy s válečnou dekorací starostovi města dru Ulri
chovi toto poděkování: »Vám a slavné městské radě v
Hradci Králové mám čest projeviti nejupřímnější a nej
srdečnější díky za roztomilá blahopřání a přátelská,
uznání plná slova, která: jste osoběmé věnoval. Jsem
šťasten z udělení Nejvyššího vyznamenání, jež z větší
ho dílu děkovati mám statečným, neobyčejně řízným sy
něm města Vámi spravovaného. Š$ výrazem obzvláštní
úcty a vážnosti Váš Reymam Om.

Vyznamenání, Presidium c. k. společnosti Stříbrné
ho kříže pro podporu vojenských záložníků udělilo panu
c. k. okr. komisaři JUDru Rudolfu Fiedlerovi v Hradci
Králové čestný stříbrný odznak za obzvláště vynikající
zásluhy o zřízení odbočky v Hradci Králové a velmi
úspěšné vedení akce »zláto za železo« v pol. okrese
královéhradeckém. |. :

Měsíská rada dno 2. srpna. Schválen byl návrh na
umístění škol ve školním roce 1915—16.— Městské di
vadlo propůjči se p. K.. Srbkovi pro jeden den v srpna
pro prodakci členů Národního divadim,s tím, že část vý

děžku věnována bude místnímu odboru, fon
duválečnémoci.—Poukážesek za zavodu
užitkovou za II. čtvrtleti 1915.— sn yo povole
ně k obývání novostavby p. Jos. Habigera v bloku č.
IV. — Panu Váci. Šolcovi, zlatníku, povoleno bylo zHízeníportálunadomějehočp.79.—Schválenobylo,
aby provedenobylo elektrické zvopíní a telefon v jn
fekčním pavilora. — Na vědomí vzat by) výkas hotovo
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iněstské elektrárny k 30. června. — Schváleny byty
týdenní a lesní konslgnace a různé objednávky. — Dá
mám, jež pečovaly o Obecnou kuchyní, vzdají se díky
za zvlášť horlivou a tntensivní činnost v r. 19t4—18.
"© Válečné sbírky do 25.července dle výkazu c. k.

Adolí Resel, řezník, Vileň 50 K, obec Lubno 12 K, pro
fesořt reálky v Hradci Králové 53.40 K, žáci gymnasia
v Hradci Král, 16 K, dívčí lyceum v Hradci Král. 125.16
K, profesoři gymnasia v Hradci Králové 47.25 K, pokrač.
odb. škola dívčí v Hradci Král 16.04 K, Družstvo rolh.
skladiště 20 K, studující z Nov. Hradce Král, 33.25 K,
studující z Kuklen a Praž. Předměstí 90.70 K, D. Kreit
ner a synové, Třebechovice 25 K, obec Kukleny 308 K.
2 Pro fond vdov a sirotků: Městský rada p. Russ v
Hradci Král. 50 K, pensionát škol. sester v Hradci Král.
4460 K, měšť. škola dívčí v Hredci Král 14.07 K, měšť.
Skola chlapecká v Hradci Král 15.80 K, dívčí lyceum v
Hradci Král. 19.30 K, učítelstvo okresu královéhradec
kého 120 K. obec Kukleny 200 K. 3. Pro vojíny osleplé:
dívčí tyceum v Hradci Král. 31.17 K, obec Kukleny 200
K. 4. Pro vojíny invalidy: pensionát škol sester v Hrad
ei Král. 32.27 K, p. Jos. Polák, starosta »Orla« v Hradci

Král. 250 K, obec Kukleny200 K, výtěžek školní slavno
stí v Praskačce 24 K. 5. Pro Stříbrný kříž: p. Jos. Po
lák, starosta »Orla« v Hradci Král. 100 K, p. Rud. Munk
z Police n. M. 10K, obec Kukleny200K. Úhrnemtedy
2298 K 01 h, k tomu výsledek sbírek dřívějších 39.746
K(©h, vcelku tedy do25. července42.044K10 bh.

Na poli válečném padli dále z Hradce Králové: dr.

Rud. Kolenec, kand. advokacie a Jos. Papík, auskultast.
Ruští zajatci. Včera odpoledne hradeckým nádražím

projela řada zajatých ruských důstojníků.
Královéhradecká bankovní jednota v Hradci Král.

jest ochotna převzítl zastoupení při vyrovnacím roku
Záložního úvěrního ústavu těch pánů vkladatelů, jimž
není možno z jakéhokoli důvodu se osobně súčastniti.
Potřebné blankety zašle ochotně bezplatně.

Záložna v Hradci Králové, Výkaz za měsíc červe
nec: Stav vkladů počátkem měsíce K 2.226.047.45,ka

pit. úrok za 1. pololetí K 51.635.19, během měsíce vlo
ženo K 83.125.61, vybráno K 58.675.39, stav koncem mě
síce K 2,306.933.06. Stav půjček počátkem měsíce K
2,419.322.67,během měsíce půjčeno K 246.413.55, splaceno

K 251.575.50, stav koncem měsíce K 2,314.160.72. Počet
účtů 4061. Reservní fondy K 187.421.75. Závodní podíly
84.600 K. Pokladní obrat K 1,116.059.73. .

Zivnostenská banka Milálka v Hradci Králová bude
dne 18. srpna vzhledem k narozeninám Jeho Veličenstva
úřadovati pouze dopoledne, načež místnosti bankovní
3 UZAVTOU.

Sdružení vkladstslů a akcionářůZáložního úvěraího 
ústavu v Hradci Králové upozorňuje ony vkladatele a

vklad nebo poblédávku svou krajskému soudu v Hradci
Králové přihlásiti, že ochotně a bezplatně převezme za
stupování jejich při vyrovnacím řízení. Stačí jen do
psatř na předsedu Sdružení p. dra Jana Hrouzka, říditefe
okresních kanceláři v Hradci Králové, a udati číslo
vkladní knížky, kde byla vydána a na jaké jméno zní.
Totéž platí o vkladech na běžném účtu. Sdružení zašle
pak žadateli správně dle předpisu zákona vystavený for
mutáť přihlášky a řádnou plnou moc k podpisu a zařídí

podání těchto plihlášek krajskému soudu a pověří zastu
pováním vkladatelů nebo věřitelů buď jmenovaného pá
ná anebo p. Jos. Jihlavce, stavitele v Hradci Králové,
který.jakožto člen Sdraženía důvěrníkvěřitelůbyl
soudem jmenován členem poradního sboru řízení vyrov
nacího.

Neznámým majitelům vkladních knížek Záložního
úvěrního ústavu v Hradci Králové, pak majitelům po
kladníčních ponkázek a kupozů sa splatnou Již dividenda,
jakož | účastníkům, o nichž se osvědčí, že dlužno je z
důvodu konání vojenské povinnosti anebo z jiné příčiny
pokládati za nepřítomné, ustanoven byl ve vyrovnacím
řízení Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové od
c. k. krajského soudu dekretem ze dne 30. července 1915
č. 14Sa. HI 6/15/271 p. dr. M. Kukla, advokát v Hradci

Králové, za opatrovníka. Upozorňujme na to všechny
zmíněné účastníky majíce za to, Že jest to v jejich zá
Jmu, aby svá přání tomuto opatrovníku včas oznámil,
aby Jich práva hájili mohl.

Komislonáři Válečného obliního ústavu pro polit.
okres královéhradecký byli již před časem, jak jsme 0

rayony. Každý komisionář může jen ve svém rayonu na
kupovat a jen jemu mohou producenti obilů ke koupi na
bídnouti a prodatí. Firma E. 6 J. Pahrner v Hradci Král
má tento rayon: Bělč, Blešno, Bukovina, Divec. Hradec
Králové, Nový Hradec Králové, Jenfkovice, Krňovice,
Lhota Malšová, Libníkovice, Librantice, Malšovice, Ne
pasice, Oujezd, Piletice, Polánka, Pouchov, Roudnička,
Rusek, Skalice Velká, Skalice Malá, Slatina, Slezské
Předměstí, Štěnkov, Střebeš, Svinary, Třebechovice,
Věkoše, Výrava. — Firmě Družstvo rolnického skladiště
v Hradci Králové přidělen tento ravon: Březhrad, Bří
za, Černilov, Čístoves, Chlum, Krásaice, Kukleny, Lipa,
Lochenice, Neděliště, Plačice, Plotiště, Praskačka, Praž..
Předměstí, Předměřice, Říbsko, Rozběřice, Sedlice, Stě
žery, Světy. Svobodné Dvory, Urbanice, | Vkovice,
Všestary a všechny obce soudního okresu nechanického.
— Snad je vhodno přípomenonti, že sodkromý obchoď
obllím jest naprosto vyloučen. :

Ředitelstvízdejší c. k. vyšší reáikyco nejdůtklivěji:
klade na srdce svým žákům, aby dle vřelého apoln,
vzmeseného při zakončení školního
všude, kde toho třeba, přispěli dle



zakončenípolních prací.Pp. rolníci mohou vpřípaděami
Bos udatí počet takovýchto pomocníků,kteříse jim 0
patří, když vedie řádné stravy, obojího jizdného a nezá
vadného ubytování budou po dobu zaměstnání v bed
Iivém neb učitelském dozoru. ,

Ze Záložní nemoczice v Hradci Krélové (úplaviční
„oddělení). Při odchodu z dívčí školy c. k. zál. nemocnice
pokládáme za svou povimnost vzdáti ectivý dík za vě
nování cigaret, doutníků, čaje a zákusků vlot sk. M
Nenvirtové z děkanství, která nás často takto obdaro
vala. Též uctivý dík náleží měostivé paní Baťkové,
choti medic.rady adůst pánu Kopeckémuzde, kteří k
Joma přispěli. Nemožno nám zapomenouti otibodné se
stříčky Věnceslavy, která na se vzala úko) vědy daro
vané dodati a sama jimým přispívala, nás těšila a nám
posledně v upománku věnovala modlitební knížky a me
dmilonky. | Všem dárcům a příznivcům patří náš nej
ardečnější dík. Doufáme, že | v novém našem působišti
v barácích (za obchodní akademií) nebude na náš zapo
menato. Odložené knihy by nám byly vítány. 

Klaviru a zpěvu solovému (mothodz staroviašská)
vyučuje sič. Sláva Nepeřená, bytem v Dlouhé ulici čís.
200 v Hradci Králové.

Upozorňujeme obecemstvo, že jest obec nyní s to
opatřiti dánské prvotřídní máslo též pro zimní zásobu
(k přeškvaření) v dostatečném množství. Kdo mínítakto
máslem se zásobiti, nechť obci oznámí, mnoho-li másla
koupiti bodlá. Přihlášky přijímají se v městské tržnici na
Malém náměstí v pátek 6. srpna v hodinách prodejních.
— Purkmistrovský úřad.

Seznam cen na týdemním trhu v Firaáci Králové
dne 31. července 1915. 1 l: vikve 50 až 72 K, hrachu
110 až 140 K, čočky 200 K, jahel 150 K, krup 80 až 120

semene 52 až 70 K, 1 a: jetelového semínka červ. 98 K,
bílého 60 až 68 K, otrub žitných I pšeničných 18 K, 1 kg:

másla 5 K, vepř. sádla 520 K, 1 vejve 11 M, 1 kopa:
zelí 8 až 13 K, okurek 3 až 6 K, kapusty 5.60 až 6 K,
drobné zeleniny 60 h až 1 K, svazků mrkve 3 až 4 K,
1 Mi cibule 2.40 až 3 K. — Přívezeno bylo: brambor
305 hl, zelí 60 kop, okurek 186 kop, kapusty 64 kop,
drobné zeleniny 320 kop, mrkve 230 kop svazků, cibule
268 hl, podsvinčat 275 kusů.

Odhalení desky Ehrenbergrovy v Solmici. V neděli
29. srpna o poutní zdejší slavnosti vzdá farnost sohic
ká hold památce populárního spisovatele, býv. zdejšího
kaplana a faráře, kanovníka vyšehradského Jos. Ehren
bergra, jehož 100leté narozeniny právě letos připadají.

Program. slavnosti jest následující: O půl 11. hod. ká
zání vsdp. kanovníka Msgra Dra Fr. Šulce z Hradce
Králové, nato. pontifikálné mše sv., již celebrováti bude
vzácný host, Jeho prelátská Milost nejdůst. opat král.
kanonie strahovské Method Zavoral. Odpoledne ve 3
hodiny průvod z kostela k farní budově, kdež prosloví

slavnostní řečzdejší rodák, spisovatel, arcib. notář a fá
rát vdp. AloisDostál z Ouval.Po odhalenídesky prů
vadk obnovenémukříži Ehrenbergrovu, Který sem byl

„svého času z Vyšehradu převezen, když tělesné pozů
statky Ehrenbergrovybyly z dosavadníhohrobudospo

-lečné kanovnické hrobky přeneseny: | Kříž posvětt a

města Kledna slov. p. MUDr. Jaroslav Hruška, zdejší ro

náměstí. V pondělí v 8 hodin pontifikální rekviem za

rač se nejdéle do 20. srpna na farním úřadě v Solnici.
přihlásiti. Dle dosud doštých přihlášek budou stoleté na

. Místní komitét. — 5 2.
Dat na pohořelé v Plchu. Prostřednictvím vsdp. zi

káře J. Seidla z Holohlav odevzdáno naší administraci
od vdp. faráře J. Rumla v Chotěborkách 7 K 4 h pro:
ubohé pohořelé v Plchu. Zaplať Bůh!

vikářa farářv Čestíně10K,vidp.St H.zM.Sv.1K,

měkl, farář ve Zruči 4 K, vlp. Peterka, kaplan ve Zruči
2 K, vldp. Josef Prudič, farář v Nebovidech 10K, vlct.
Marie Matoušková z Roudnice 10 K, vkd. děkanský úřad
ve Světlé (kostelní sbírka) 18.35 K, vidp.“Jan Lašťovič

„ka, b, vikář v Chotěboři 8. K, vkáp. Fr. Komárek, kate
cheta ve Vamberku 3 K, vid. farní úřad v Čes. Heřmani

-cích (kostelní sbírka) 25 K, vkdp. F. Č. v B. u N.5 K,
vlet p. E. Sponar v Č. Třebové 6 K, vlot. sič. Karolina
Dobruská v Něm. Brodě 30 K, vid. farní úřad v Habrech
(kostelní sbírka) 7.10 K, vkáp. Fr. Opřátko, farář v Mí

"čově (kostelní sbírka) 20 K, vlct. p. Em. Just, hodinář

v Lipnici 1 K, vlct. p. Jan Novák, rolník v Lipnici 1K,
sbírka z Leštiny 54 K, sbírka z Dobrnic 4 K, sbrka ze
Smrdova 197.90 K, od sl redakce »Pravdy« v Čásláví

-odevzdáno bylo obecnému úřadu ve Zboží 396K 35 h
"a dle přání některých dárch těm nejchudším pohořelým
„90 K. — Zaplať Bůh! :

Předseda Sdružení českých katol. zemědšíců p. Fr.

ním, byl 18. července v bitvě u Sokatu těžceraněn "do
krku a doprsou. BUZNÍsprávy dosed scházejí. Prosíme
všecky přátele, aby ma v modlitbích věnovali vapo

mísktu. .. —
Čáslav, Nedávno toma, co rozloučily jsme

pracovník, který stál u kolébky našeho bratrstva a kte
rý mu po celý ten čas věnovat ochotně všechny svoje
síly. Proto bolestně přijaly jeme zprávu o Jeho odcho

du. Jeho apoštolské, svědonžitá, ale tichá práce a mno
hých nedošla pochopení, aje“mý, svědkyně toho všeho,
"musíme vydatí nejkrásnější svědectví o jeho hluboké ví
ře a neúnavné obětavosti duchovní Vidaly jsme bo den
ně před eucharistickým Srdcem Páně tak pokorného,
tichého a trpělivého, který: příkladnou ochotou umožňo
val nám přístap k hodům Božské lásky. Za toto veliké
dobrodiní duchovní nechť odmění ho Pán takovým způ
sobem, jak to byt slíbit Markétě Kortonské: »Odmě
ním zpovědníka tvého.« — A když zbožný a laskavý na
kazatelně povzbuzoval hladovicí duše k důvěře v Bo
ha, častokráte se slzami v očích naslouchaly jsme jeho

zání. ze kterého mluvila hluboká víra a opravdová lá
ska k Bohu, která častc bývá nepochopena a kterou do
vede oĎeniti jenom ten, kterému život vnitřní není prázd
ným slovem. Poněvadž, důstojný pane, nesměly jsme
Vám poděkovati u nás, nesvolkt jste k tomu, činíme to
timto způsobem. Děkujeme „vroucněza všechnu | Vaší
oběť a námahu, kterou jste po pět roků nám věnoval
a kterou plně oceňujeme. Chceme prosití Srdce Páně,
aby již zde Vám bylo časnou odměnou za všechno ještě
dříve, než stanete u bran nebes pro odměnu věčnou.
Budeme se za Vás modliti. Račtež někdy vzpomenouti
při oběti nejdražší i nás! —Členky bratrstva.

Podporujte náš
podnik.

Dražstevní kn a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum,

Besídka.
Péperky.

»Tohle velké sucho, pantáto, netrápí jenom
vás rolníky. Víme všichni, jak bolestno, jestliže
plody práce tak namáhavé schnou, hynou. Kdyby
už co nejdřív dal nebeskej...«

»Teda, dobrodinče, jděte mi s meze. Vždyť

zašlapat, co ještě zbývá. ——
Starý výměnkář we durdí, souká v rozči

lení z dýmky (chrěící-sval jako holoubek)mohutné baťfy:»Tyhle;-mladice jsou na tanec
jako posedié.Co.z. toho, Mančo,máš,jestližese
vrtíš v kojecelá apocená dlouho do nooci?«
"Taky prafdá, střejčku!Alekolikvyděláte

kouře vy?«, pME „do Aa,
Kdyby devesní malíř výhříšel tak, jak sám

maluje rytíře .zakrýval by: před.přáteli svoji
tvář. Kdyby se podobal obrazu básníka, jaký
"vytvořil, styděl-hky seštvyjíti na ulici..A kdyby
tahy jeho tváře odpovídaly výrazu jeho výtvoru
anděla?— Pak by se.F.zoufalstvíutopil..a.

»My moderní umělci vzlétáme k tak nád
-hérným poetickým výšinám, jaké našim před

„ Máme na zřeteli jen
«ušlechtění, občerstvující zdroje idealismu.c —

„„Tak? Ty básníku, nedovoluješ vlastní dceři,
aby čtla tvé verše. Ty dramatický umělče, za
povídáš vlastním hochům návštěvu divadla, i

ristéckémlistu před wlastní ženou.c

Městětí. mladíci Ikráčejí polní cestou. »Ale,
áři; tak velikouúrodu na těch šestnácti

korelch mátof Roste to samo — a přece tak
draho prodáváte.« — -»Ale, mládenci, vždyť si
to všeckomůžete vzít zdarma, abyste věděli,
že nechci liohvařit Zaplatíte jenom za práci mé

a. drobnou režii; potom daně a přirážky, úrok
do záložny. Taky uznáte, že za jeden pracovní

den l K ro ; vy-mátevío Paksi to skliďte ve vlastnírešíl jak samí rozumíte.«

eo V.. ..
Vlázaifch, hotelích Judoprobil Celéjmění,
takžepěje' sírutně ritenítu, ach není«,
až mu o bažántu sotva se kdy sal
tomu radím tento lfstek jídelní:

"mandle z pecek broskvice a moraňky,
pikantní pepř z Jalovčinek, pelufiky,

"zelné vody, léku zátkované béčky.
- Syrup, kompot bezinkový a med čnelí
nechejslvědynasváteka nanedělí.
Chceš- uěji zvláště lovný, svěží mářy,
na jařeji čepuiz kmese statné břízy.

Slupky z jader aořechových
.hodisetí nahořčici, o.

2.0 Kc z.plodšekdových;
„přišel také jékořici ——

-Saadno,obědzáživnýsi ja
každý nemajetný připraví, A
když sl smíchá do půl mísy “
stroužky z vodmíce a pupavy. .
K tomu na pochortku vrabčí stehýúko.
Obdržiš tak levnou stravu hneďiinko. ,
Nebo můžeš volit způsob jiný:
jsou tu z bobu, víkve luštěniny,
bezinkami namazané placky otrubové;
ba zapití nalívej s! jen thé beřmánkové.
Chceš-li kompot z divokého jeřábu,
nemá to sic pro chuť mnoho půvabu;
ale sníš-hi jen dvě lžíce, '
zasytíš se převelice,
že už nechceš do třetice.
Zbytkem loje staré svíčky
omasť tvrdé kořiské plíčky. !
Z rozemleté lebedy a pobanky ,
ukuchtíš si snadno prosté škubánky.
Do komína zavěs kýtu veveřice,
trpělivě zobej zrnka slunečnice.

. Koláč ovesný být musí bez perníku;
tedy do něho dej trochu bedrníku.
Poslouží tresť ostrá šťoviková
fíznějí než ocet z rybízu neb víma.
Schází-li směs jemná rosolová, .
z koňských kopyt nechť se dělá buspenina.
Černé pivo trochu nahradí ti
z osládiče hustá šťáva,
z fazolové moučky můž' se sliti :
hacináa sllnákáva. „l
Ale kdo miluje důkladné doušky,
zavař si věnce dva z eatefidoušky.
Jestliže tvá puška dává trefné rány,
na divoko upečeš si kavky, vrány.
Ráda-li tvá ruka po kaltomnu lapá,
nejraději zastřel nobatého čápa.
Nakládej do octa suché košťály,
ze slupek jablečných dělej křížaly.“

„Chceš-li mít slaďounkou omáčku k snědku,
vyvářej šipky a přísypej ledku.
Zalij to oďvarem sladkého dřeva.
Bude to chutnati jak mladá réva.
Drabá-li ti zelenina,
pomůže zas rada jiná.
Salát nahradí ti hladce

„ listi zaječího sladce,
které smočíš v syrovátce.
Lepší mají výživnost a cenu
velké listy cukrovky a křenu.
Při tom tobě dobře prospěje
použití řepkového oleje.
Lžíce ho vždy jistě bude,
— v lampičce snad trochu zbude.
Chroupej spirálové vinné úponky,
stopky třešní, ředkve mladé výhonky.
Taky dej si někdy přinést na tabult
sysla smaženého na cibuli.
Z červeného bezu lisuj limanádu,
z hruškovýchpak slupek dělej marmeládn.
Je-li příliš mlsná tvoje hubička,
koroptví a špaččí hledej vajíčka.
Ale chceš-li poohutnat si nejvíce,
procházej se lesem, hledej bukvice,
Tu máš moje rady dobré hotové;
nemusíš vždy míti knížku Seidlové.

uOD
. Z Českoslovanské záložny v Praze. Zůstatek

vkladů dne 31. července 1915 činí K -1,070.775.69,
tudíž o K 7079.20 více než v měsíci předešlém.

Stav pravoslaví v Rusku. Vrchní proku
rator sv. synodu podával caru zprávu o oírkevně
náboženských záležitostech. Ku zprávě přilože
no mimo jiné také sdělení biskupa Aeapita,
který píše: »Jen menšina obyvatelstva mého bis
kupství zůstala věrna pravoslavné víře a staro
ruskému způsobu života; většina mé diecése
chová se vůčivěci a zájmům pravoslavné církve
úplně lhostejně. Jest zamořena duchem moder

smu a negace, poohybovačnostia neposluš
nosti.« Podobné žaloby obdržel sv. syrfod izji
ných krajin. Ostatně zpráva prokurátorova sama
luští otásku, proč tolik věřících od pravoslaví
vniteraě odpadlo: »Vzdor velkému počtu ocír
kevních škol v Rusku neodpovídal stupeň vě
deckého vzdělání pravoslavného duchovenstva
také v tomto roce skutečným potřebám pravo
slavné církve. Mnoho kněží postrádá theologie
kého vzdělání a mezi mnichy jest procento vzdě
laných sluhů Božích velmi nepatrné.«

Všellcos. Vc Svitavách v budově německé měšť.

P
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“

dětí uprchlíků chorvatských z Pulje a okolí. — R. 1665
byl oalezen důl tuhy v Borrowdale v Cumberlandu a
bylo jí poprvé užito jako psacího prostředku. — Obec
videňská dohodou s vojenskou správou si zajistila :
ké množství uhlí z ruského Polska, aby mohla působiti
na snížení cen. —- Američtí bavlnáři žádají, aby byla
podánaAngliiostránota.—VamerickémSanFran
císcu, které v zimě r. 1906 následkem zemětřesení bylo
hromadou “trósek,jest velká světová výstava oa oslavu
dokončení pánamského průplavu. Výpiava zaměstnává
15.000 zřízenců a investovala kapitál '250 mil. K. Aby

se nahrádily výlohy, lest nujmadonmě návětěva 60.000



mystu,: — Před odvolacím „senátem v Práze odsouzen
byt k pokutě 6000 K za zdražování velkoobchodník Lon

ský; prodal totiž tři vagony ječmene, celkem 342 a po.
44'K, ač maximální cena ječmene byla tehdý 28 K 80

h. V důvodech rozsudku bylo zdůrazněno, že jednáním
obžalováného vznikla značná škoda, již byli postiženi
většinou nezámožní konsumenti. — V belgickém Kongu
objeven byl dosud neznámý kmen domorodců; jsou to
černoši, kteří chodí úplně nazí, Jsou krajně plaší a živí
se lovem divoké zvěře, kterou chytašf sítí. — Americ
ký ocelový trust zakládá na březích Vyššího jezera v
Mimnesotě nové ocelárny, které budou zaměstnávat
10.000 dělníků a mimo to budou tu zřízena obydl, v
nichž bude bydleti nejméně 50.000 lidí. — Pluk tyrol

ských císař. myslivců, nesoucí jméno Jeho Vetčenstva
císaře a projíždějící 18. července Vídní

na přání mocnářovo zastavil se v Schónbrunně, kde
sl císař pluk prohlédl a poděkovaldůstojnictvu a tim
mužstvu za věrnosta statečnost y dosavadních bojích.
— Ve Vldni zemřela ve stáří 90 let matka chela generál
ního štábu rakouského bar. Konráda z Hětzendorfu. —

Počínajíc 1. srpnem továrnící prádla ceny svýchvýrob
ků znova- zvyšují. Toto zvýšení jest tak značné, že i
ceny v drobném prodeji poměrně stoupnou.: — Činmost
ve východohaličském hlavním obvodu průmyslu suro
vého petroleje je již zahájena; ve 4 až 6 týdnech po
různých opatřeních dojde k plné výrobě,

=- Němčině«
a francouzštině

vyučuje
sl. A. Nepeřená

Sde kupujete knihy?
Naše knihkupectvíVás také vzorně obslouží.

NOVINKY
POd ochr. sv. Jana M.“

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 Boha. Str. 470.
Cena brož. výt. 6 K, ve vkus. vazbě celoplát.
s ochr. kart. 8 K.

3. Adolf Honig: Vojímův přítel či voják ve svém
životě a modlitbě. 306 str. kapes. formátu. Ce

-nabrož. výt.30hal.,výt.váz.v plátně50hal.
4. Dr. Fr. Šulc: Byl Hus odsouzen jemom pro 30

článků z jeho spisů? (Pokrač.) [>Čas. Úvahy«
Roč. XVIII, č. 12.) Cena 8 hal.

5, Fr. Komárek:SRozjímání sv. růžence radostné
ho, bolestného a slavného vpřítomnédobě
válečné.Cena1výt.brož.po 18hal.,50výt.
po 16 hal., 100 výt. po 14 hal.

6,Píseň k Panzě Marif v čas války. Cena 100
kosá 1K3h ©

7. Modiiiba sv. Otce Benedikta XV. ma le. 100
kusů K 1.0.

Objednávky vyřizuje

Družst. knihkupeciví a nakladatelství
v Nradel Králové Adaibortinum.

Větší zásilka alum.

medailonků
nás právě došla a nabízíme

tyto v cenách levných. Též

I růžence,obrázky
ve velkém výběru má na skla
děDružstevní knihku
pectví v Hradci Král.,

Adalbertinum.

: Haše knihkagectví
nabézí Vámsvé službykobstarání
všechknih,časopisůatd.Adresujte

amml

o lon
pal a nakladatelstvívfiradci KKrál.,Adalbertinum.

E 1006/15-5.

Dražební edikt.
a vyzvání k přihláškám.

K návrhu Josela:Mazury na Novém Hradci Králo
vé, vymáhající strany, konána bude ,

dne 2. září 1915

schválených podmánek dražba těchtooemovkostí:
Pozemková kniha Roudníčka.

parcelou č. kat. 34/2 a zahradou č. kat. 2/1.

2% hal.

-Vložka čís. 192: Role čís. kat. 405/2
Odhadní cena530'K, nejnižší podání353 K34 h.
Pod nejnižším podáním prodáno nebude.

Soudtento jako soudknjhovnénechťpoloženídra
žebního roku poznamená.

Věcně oprávační, zejmém kypotekární věřitelé, ma
jitelé hypoték zdaného úvěruneb zposkytnutéjistoty a

veřejné orgány v příčině daní a dávek dostávajívyzvé
ní, jak jsou uvedena v přiloženém návěští.

Útraty návrhu na schválení.dražebních podmínek

uprorají se 3 útraami odbede celkom obposam 91 K

C. k.okresní soud vHradci Královéodd. V,
dne 12. červenice.1918.

E 981/18/10.

Zrušení

řízení dražebníhoŘízení dražební mz Spořitelny Smiřickéo
hledně domu č. p. 170n kém Předměstí ve vlož

ce číslo 939 téže obcezapsaného bylo zrušeno a nebude
proto stání dražební na dem 25. srpna 1915 dopoledne o

9. hod. ustanovenéodbýváho.
C. k. okresní soud v Hradci Králové,edd. V.,

1915.

které povolání do řádnmají: a výchově a ošetřování '
oatřelých dítek aneb missii, věnovati so chtějí, nechť ©

"ge obrátí- s dotasem stran přijmutína představenoun“ klášteraB. S. P. Kropka(a Teplie).© :::

———

český, se zárukou neporušenosti z letošnísnůšky:

na skladě

JOS. JELÍNEK,
"člen Zemského Ústřed. věelařského apelka,

v Fradoi Hrálové.

| Paramenta.oJonáce V, Neškudia syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (vČechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

doporučoje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenníky,vzorkyi roucha botována ukázku

Medm
, č “

dm= PJ. Sylvaterův
synoveo nástupce)

i
- umělecký závod —

oro MalĎu

oken kostelních,
PRAHA-L,

. 145. st, Malá Karlova
ul čís. 29 nové blíše Ma
lého náměstí, (dřívo přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) .dopo

ručuje se

kudodáníokenohrá
movýchod
šíhoaž k

Veškeré ro skizzy i odbor. rada bezplatně
beze vší závaznosti ku definitivní objednávce

Nesčetná veřejnái písemná pochvalná uznáne
Založeno reku 1808.

o
Nečekejte, až Vásnakažlivinypřekvapí, ale opatřte si zavčas dom
jedinou osvědčenou diet. ochranu

faráře L. V. HORY:

„VADE MECUM“
(zákonem ohránáno)

a pamatujte dobře, že lepší tato potmoc včas,
nežli velká nemoo potom.

v drogeriích neb v laboratoři »V. m.« v Dalicích (Č)

jednoduchém i
Připrobovémmo
der. provedení ry
chle zhotoví uměl.
závod knihařský

RichardaŠimáčka

se na požádání franko zašlou.

Voeledůstojnéma
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dope
ruěití veškeré kostelní nádoby a.

náčinía to: monstrance,TÁolbáře, nádobky, paténky, pac

svícny,jampy k dianie krkropenkyatd. své vlastní pisům

okevním vyhovující.v raL""Skarépředopravuje v původníkatana aa.

i zlatí a atříbřídebo proti do
platka za novévlny uje. Hotovéčty neb y zasílána u“úsku fřánkobež sávaznostíkou

Z mna,Prám
SkledSamo RAK prot stříbrnýchklenotů,jako:řetězů,ů p týnků,nD náramků atd. u Notářské

Prsteny, tabatěrky, P idolnínáčiníze stříbrapravého
i činského vždy na skladě.

Stareslate,stříbroadrahobamykupujevanojvyššl.sny

JAN STANĚK,
pásíř a eineleur

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

Přívešný enalec c. k. zemského trestního soudu.

ZUŮLD—D—NNŮ.Á2oo

0000000000000
Jan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších drahů pravých

vlněných látek
. své vlastní výroby, jakož i tu- 1 0izo

zemských.v
Cetná uzmání zvláštěz krahů vole
důst. duchovenstva svědčí o poativá ob
sluze mého ryze křesťanskéhoPrávodo za
dobn víoa naš třicetiletáho působení.

Učíňte, prosím, malou objednávku na ;
. skoušku.

v né ne taláry:
Též na splátky bězzvýšení 000l.——

00000000
LA



Význam pádu Varšavy. |
Vítězné tažení našich armádních sborů od Oor

lice a Tarnova do ruského Polska řadí se k nejpa
mátnějštm vojenským triumfům vůbec. Žasli ne
přátelé naší říše, když seznali, že naše vojsko ne
toliko odolalo houževnatému náporu Rusů v Kar
patech, ale že zároveň mělo dosti síly protrh
nouti na třech místech ruskou frontu, rozloženou
na příč Haliče. Přímo však byli ohromeni, když
ráz na ráz následovala nová skvělá vítězství. Ru
sové prchali z Přemyšlu, Lvova, Samboru, Lublí
nu, Cholmu atd.

Každý ví, jak ofensiva proti moderně vypra
veným zákopům jest nebezpečná — a přece nepří
tel opouštěl silnou posici za posicí. Nikdo z těch,
kdož sledovali průběh bojů z dáli, netušil, že by
sama Varšava tak brzy byla od Rusů vyklizena!
Uvažme, že Varšava, Ivangorod, N. Georgievsk a
jiné pevnosti spolu s veletokem Visly tvořily tak
mohutnou čáru obrannou! A co již sama Varšava
pro Rusy znamená! Jest to hlavní město ruského
Polska, které čítalo před válkou přes 900.000oby
vatel. Sem se sbíhala hustá síť rusko-polských že
leznic, kterých užívali Rusové tak pilně k dopravě
vojska a válečného materiálu. Varšava se stala
významným střediskem ruského obchodu zahra
ničního, protože jest tak blízko Německa a naší
říše; v ní četné nejčelnější ruské i cizozemské fir
my zřídly své filiálky. Přes půl tisíce továrních
podniků v ní vyrábělo ročně zboží, za které se
tržilo ročně na 80 milionů rublů. V tomto městě se
též hotovilo velmi mnoho válečných potřeb.

Varšava byla vlastně nejmohutnější baštou ru
ské obranné sítě. Pevnostní obvod byl snad nej
větší na světě. Francouzský socialista Hervé pro
hlašuje právem, že ztracení Varšavy jest největ
ším neúspěchem čtyřdohody. V jakém stavu se na
chází ruská armáda, jestliže na útěku se nemohla
na delší čas zastaviti ani v mocných svých pevno
stech? Neschází jen střelivo, jest již pronikavě se
slaben i počet ruských pluků; jinak by bývali pře
ce Rusové nechali v pevnostech aspoň silné posád
ky, které — třebaže by byly obklíčeny — přece
by upoutaly mnoho vojska centrálních mocností,
až by se ustoupivší armádní sbory sesílily dosta
tečně, Ale — Rusko místo statečné defensivy ra
ději ničí sto velikých pevnostních děl, jež nemůže
rychle za Vislu odvléci.

Úspěch náš spočívá netoliko v tom, že Rusové
vyklidili tak silné opěrné body, ale i v té okolno
sti, že naši gigantickým rozmachem sami se do
mohli bezpečných, chráněných základen k rozví
jení ofensivy další i k úspěšné případné defensivě.
Rusové prchali na východní břeh Visly rychle, ale
znovu se nedostanou na břeh západní ani zvolna,
krok za krokem, obnoví-li vůbec ještě větší ofen

sivu. ,
Varšavu zabralo vojsko bavorské, rakouské

pak se zmocnilo nedalekého silně opevněného vo
jenského tábora Ivangorodu, odkud již snadno lze
dobývati vítězství dalších. Centrální mocnosti po
kračují v další ofensivě tak houževnatě a zdárně,

Věru skvělá to předehra k 85. narozeninám
stříbrovlasého mocnáře našeho, který již dávno
věděl, jak chrabrou má armádu, ale přece o udr
žení evropského míru na dlouhou dobu tolik se za
sloužil! Když však bylo nutno hájiti Čest a bez
pečnost říše proti nenávistným přepadům států
sousedních, přesvědčil se celý svět, že nejjasnější
mocnář náš má na své straně netoliko žulové ši
ky nejstatečnější armády, ale i nezlomnou věrnost
všech poddaných národů. Právě doba velice přísné
zkoušky poskytla rakouským národům vzácnou
příležitost k praktickému osvědčení nejvěrnější
loyality a k obětavému sebezáporu.

Jestliže tedy vznešeného kmeta při obrovských
vládních starostech po celou dobu blažila věrnost
jeho národů, radost Jeho Veličenstva zajisté se
stupňovala po zprávách o skvělých triumfech ra
kouských zbraní. Významné narozeniny císařovy
předchází ples nad velikým zdarem válečné akce,
takže snad nikdy nebyly oslaveny tak velikolepě,
jak se stane roku letošního.

Bojiště východní. Obkličování ruského
středu pokračuje s matematickou přesností. Pá
dem Varšavy a Ivangorodu prolomena jest zá

padní fronta pevnostního čtverhranu polského.aršava byla Rusy z předměstí Pragy po dva
dni bombardována; když pak si Němci místo
zničených mostů přes Vislu postavilinové, pře
šli na pravý břeh a Pragu obsadili, kdež zajali
několik tisío Rusů. Opádu Varšavy a Ivango
rodu píše norská kritika: Dvě tak silné pevno
sti s dvojnásobnou linií tvrzí daleko ku předu
posunutou, s permanentním opevněním z hlíny,
železa a betonu mezi tím ležícím, s nesčetnými
polními opevněními a střeleckými zákopy, ob
klopené širokým pásem překážek z ostnatóho
drátu, minami a vlčími jámami, vyzbrojené
massami nejtěžších děl, polních děl a strojních
pušek — takové moderní obranné zařízení veli
kého stylu musilo by, jak by každý myslil, ne
přítele donutit, aby zahájil pravidelné obléhání,
a musilo by býti s to, odolalo obléhání i
po léta trvajícímu. Nyní, kdypřišlo k boji, jest
všecko marné a úplně neprospěšné. Němci
zkrátka Rusy z jejich silných posio vymanévro
vali. Tak je strategická situace ve velkém vá
lečném divadle taková, jak se vyvinula silným
provedením válečného “plánu spojenců, velice
obratně sestaveného. — Dobytím narevských
tvrzí Seroku, Zegrze a Dembe sevření pevnosti
Novogeorgievska pokročilo tak, že jest odříznut
i s východu a s pádem jeho možno počítati
každou chvíli. Mezi Varšavou a Ivangorodem
postupují spojenecké armády směrem východ
ním. Velkých úspěchů dobyla spojenecká voj
ska i na bojišti mezi Vislou a Bugem. Tu ar
máda arcivévody Josefa Ferdinanda, která po
stupovala po levém břehu Vepře, obsadila 8.
t.m. Lubartov a pronikla na sever až tam, kde
Vepř zahýbá na západ. Rusové v nepořádku

Insert čítají se levně,
Obnova vychásí :

sko stejného úspěchu jižně a jihozápadně od
Michova. I tu museli Rusové ustoupiti za Vepř.
V těchto bojích armáda aroivévodova zajala
8.000 mužů, ukořistiia 2 děla, 11 strojních pušek
a 32 muničních vozů. Tím donuceny k ústupu
poslední ruské oddíly, které se držely severo
západně od Ivangorodu, takže už není ruského
vojska na levém břehu ani Visly ani Vepře.
Vojsko generála šl. Kevčsse, pod vrch. velením
Woyrschovým, obsadilo prostoru jihovýchodně
od Zelechova a k ním se připojily části armády
arcivévody Josefa Ferdinanda. — Mezi Vepřem
a Bugem armáda Mackensenova dosud bojuje,
při čemž spojenci směřují k čáře Ostrov (vý
chodně od Vepře a od Lubartova)—Hansk—
Uchrusk na Bugu. Náš generální štáb oznámil
pěkný úepěch i od Dněstru. Tu u Ugsciezoka
(nédaleko výtoku' Dněstru z Haliče) zahnalo ra
kouské vojsko Rusy na několika místech, při
čemž zajalo 1.600 mužů a ukořistilo 5 strojních
pušek. Důležitá zpráva došla i z levého křídla
spojenců, od Kovna, ke kterému německé voj
sko ještě více se přiblížilo. Dle zprávy ze dne
10. srpna vojsko generála šl. Soholtze prolomilo
včera čáru tvrzí u Lomže a dnes na úsvitě
dobylo pevnosti. Od Bojan, západně od Broku,
až k ústí Bugu dosáhlo vojsko německé této
řeky. Od 7. srpna bylo zde zajato 10.000 mužů.
— Dle úřední zprávy ze dne 11. srpna vojsko
arciknížete Jos. Ferdinanda zahnalo nepřítele
severně od Kocku. Němci dobyli železničního uzlu
jihovýchodně od Ostrova na trati Varšava—Pe
trohrad. Bavoři ocitli se již západně od Lukova.

Na italském bojišti jsou stále tuhé boje
na Soči a přestřelky na korutanské a tyroleké
hranici. — Na moři se Italům také nedaří. Dne
29. července italská ponorka Nautilus narazila
v zálivu terstském na minu a ztroskotala se;
dne 5. srpna italská ponorka Nereida potopena
naším ponorným člunem. A nad Puljí sražena
italská vzducholoď Citta di Jessi. — Rakousko
uherské operace v Jaderském moři vyvolaly
největší obdiv ve Švédsku. Velitel švédského
pobřežního loďstva prohlásil pak, že by bylo
velice poučno, kdyby švédský námořní důstoj
ník směl sledovati rakousko-uherské válečné

oPera0o na Jaderském moři. — Východně odiče poražení Italové utrpěli těžké ztráty.
Na západním bojišti ani Franoouzové ani

Angličané nemohou se zmoci k nějakému ofen
sivnímu rozmachu. Tentokráte vyznamenaly se
zase německé vzducholodi, které srazily 5 fran
oouzských. — V noci z 9.na 10.srpen provedly
německé vzducholodi útoky na okolí Londýna.
Pumy vrženy na anglioké válečné lodi na Tem
ži, londýnské doky atd.

U Dardanel. Francouzové a Angličané
marně se pokoudejí prodrati se k pevnostem
dardanelským. Francouzové na levém břehu
Dardanel jsou stále vysazeni boční palbě tu
reckých baterií i prudkým útokům turecké

hoty. — V noci ze 6. na 7. srpna vysadil
nepřítel na břehza ochrany loďstva část nově
přivezeného vojska u Karadšali, severně od
přístavu sarošského, a zbytek severně od Ari
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Burnu. U Karadžali byl nepřítelzahnán nalodi,
u Ari Burnu odrašeny jeho útoky. Dne8.
nepřátelská ponoršů potopila tureckou pan
vou loď » ruše«, naproti tomu é
vodní létadly 4 Ari Burnu potojilonepřáte skou

. ponorku.
Něnieské křiž 10. $. ja. naNa m

ly skupišu ostrovů Utě dm moři,
kly do zálivu R
zahnaly tů i při U hy ru

ské loďstvo.É vě Meteoru Ke Ork
nejskýchk ně i rod " anapadena 1 skými;
potopil, dříve pr z stalo od Asgličanů.

be d dachovens
Našemu M led če doporučujememisdo

českou

inu sbeol. ©. k. stát, školyřezbářské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

Politický přehled.
Následník trůnu v Pešti. Následníktrůmu

'arcikníže Karel František Josef se svou chotí
arcikněžnou Zitou od 7. srpna jsou návštěvou
v Pešti. Následník prohlíží si -tu především
ústavy pro ošetřování nemocných vojínů a Za
žízení státní a společenské válečné pomocné

; setrvá tu do l4. srpna.
Výnos ministerstva vyučování ke všem

zemským školním úřadům. Výnos tento smě
řuje proti dalšímu zřizování středních škol, jih
přeplňování žaotvem a vůbec proti překotnému
studování na středních a vysokých školách za
účelem získání postavení. úřednického, přede
vším ve státní službě. Výnos ministerský stati
stikou dokazuje, že stálý vzrůst počtu středních
škol a jich absolventů tvoří skutečné nebezpečí

ro budoucnost dospívající mřádeže i pro další
ospodářský 8 sociální vývoj celé veřejnosti.

Ministerstvo vyučování dále.vytýká, že ze 20.000
mnasistů a 100000realistů ročně sotva 4.000

těchto a 7.500 oněch dospívá zralosti 8 prospě
chem dobrým, z nichž část věnuje se studiím
vysokoškolským a část vstupuje do praktického
života. Ostatní, nedokončivše studií, tvoří polo
vzdělaný proletariát, který se nehodí pak vlastně
ani k řemeslu nebo obchodu a protlouká život,
jak se dá. Tím na údá ministr mládež k hledání
živobytí nabytím odborného vzdělání na školách
obchodních, průmyslových a jiných odborných.
Ministerstvo vyučování varuje dále mládež a
její rodiče před nadějemi, i

dosáhnouti Poškných míst u státních a jiných
veřejných ústavů; právě zde musí nastati ob
mezení výloh osobních. Vojevůdce nynější války

vystřídá národohospodář. Nová doba volá české
ho nadaného člověka, aby zjednav 8i povšechnou
inteligenci, .zodbornil se a věnoval se povolání
praktickému, jež vyrábí nové statky a nové
kapitály do pokladnice národního majetku.

Ukrajina protestuje. Svaz pro osvobození
Ukrajinců uveřejňuje protest proti barbarským
opatřením ruské vlády v gubermi Cholmu,
Grodnu, Volyňsku a Podolsku, jichž účelem

jes úplné zpustošení a vylidnění těchto gurnií.
Schůze polských lidovců konala se kon

cem července v Krakově. Předmětem porady
byly otázky politické, hospodářské, zvláštěpak
znovuzřízení polských krajů, válkou nejvíce
postižených. V Haliči má vláda podniknouti na
prospěch poškozených krajů podobnou práci,
jakou provádí Prusko ve Východních Prusích.

Feuilleton.
——

Bismarck a Bavorsko.
(Vol. II. Chap. XVIL King ofBavaria.)

. Na cestě z Gastýnu do Bádenska navštívili
jsme Mnichov. Král Maxmilian byl jiždříve odejel
do Frankfurtu a nařídil své choti přijmouti hosty.
Nemyslím, že královna Marie svou zálibou a svým
zájmem v politice měla nějaký opravdový vliv na
krále Viléma aneb na rozhoďování, jimiž se tehdy
zabýval.

Při obyčejných hostinách při naší zastávce 16.
a 17. srpna v Nymphenburku(královský zámek u
Mnichova) seděl korunní princ, pozdější král Lud
vík II.,

a že tu a tam jen se rozpomenul
promluviti se mnou; náš hovor týkal se obyčej
ných záležitostí dvorních. A přece jsem se domní

ost a dobrý smysl, uplatněný v jeho budoucím
Šivotě. V přestávkách rozhovoru pohlížel vzhůru
ke stropu, častěji kvapně prázdnil číši s6šampaň

ským, jejížnaplnění —zdálo se tak mně — kpo
kynim matčiným dělo se poněkud zdlouhavě.Ani
tenkrát, ani později nepřekročil hraniceumírněné
ho pití, avšak mět jsem pěcit, že jeho okolí ho
tížilo a že šampaňské přispívalo k vzletu jeho vol
né fantasie. Učinil na mě sympatický dojem, ač
srmsím doznati s jakýmsi trapným pocitem, žemé
pokusy o zajímavý s ním rozhovor při stole byly
bezvýsledné. Bylo to jedinkrát, co jsem 36setkál
s králem Ludvíkemúvářív tvář, avšak od. jeho

Volné listy.
Štrýskave Temno. Kiiiba tato 00 do lite

rářní hodnotynáleží k průměrným dílům auto
m a jest pozoruhodns dvou vyhránénou

ikatolickou tendencí, která v jiných spisech
iráskových tak okatě se neprojevuje. Ze»Tem

io« dočkalo se jiš druhého vydání, vysvětluje
de duševním jením čtenářitva, kterému

ochotně a typočttavě vyÁtí vstříc a kteu nekritické podněco láhodí více, než

,je obobaenje duši a nutí přemýšleti.oménová zápletkav »Temnu« jest jedno
duchá. Halenka,dcera myelívee Machovce, Čes
kého bratrá, ovangolíka, husjty, a Jiří, student
z katolické rodiny, se zamilují. Román lásky
rozvíjí se v Praze, odkudž z poddanství utíká
bratr Helenčin Tomáš, aby uchýlil se do Žitavy
za otcem, který se tam tajně odebral ze Skalky
dříve, než děti jeho byly poslány do Prahy.

upoutala láska. Později pro Helenku přišel si
sám otec, který ji odvedl. Jiří vstoupil do semi
náře, a Helenka v Žitavě bolestně vzpomíná na
Prahu a na svého milence.

Životní příhody obou milencův a rozloučení
jejich srdcí hluboce dojímají svou tklivostí a
nabývají bolestné tragiky nespiněnými tužbami,
a kdyby Jirásek se byl zřekl ostatní přítěže,
knihu nad míru rozvodňující, byl by čtenářům
dal dílo milého půvabu a soustředěného celku.
»Temno« totiž mimo vlastní děj obsahuje spou
stu údajů, které z části líčí náboženské a spo
lečenské prostředí doby, a z části dívají se na
minulost s blediska přítomné agitační zaujatosti
tak, že nelze neznamenati leckterého do očí
bijícího anachronismu. Při četbě nejednou do
stavuje se dojem, jako by příslušná místa psal
nikoli klidný pisatel historického obrazu, nýbrž
fanatik z třídy těch lidí, jimž běží o populari
sování protikatolických předeudkův a pomluv.

Rozbředlou část knihy Jirásek vyopal mimo
jiné nekritickým hovořením proti sv. Janu Ne
pomuckému. Aby přesvědčivě dovodil, že ve
svém »Temnu« podal leckde mínění lichá a
nesprávná,vnáší do XVIILstoletí smy
šlenky, které ve druhé polovici sto
Jetí XIX.byly vědecky vyvráceny a
opuštěny.

Oposice proti sv. Janu Nepomuckému,kte

rou postavy spisovatelovy mísy dělají hodněnejapně,tlumočí totiž v VIILstoletí
emyšlenku, vzniklou teprve ve sto
letí XIX Padavka, kterou Jirásek sebral, jest
hodně známá a před léty v pokrokářském a
volnomyšlenkářském tisku nadělala mnoho hlu
ku. Tvrdilo se, že Jan Hus byl vytlačován ne
prokázaným a smyšleným 8v. Janem. Ačkoli
pokrokářská tato interpretace dodělala se napro
stého fiaska, Jiráskovi zůstala ještě dosti vhod
nou, aby ji oblékl v staré suknice a šlojíře a
různými obměnami dal ji procházeti se po Če
chách na počátku XVIIL století. Buď tedy Jirá
sek o vědeckém vyvrácení nic neví, nebo, zá
vidě vavřínů tuctovým politickým agitátorům,
se domnívá, že čtenáře jest dovoleno častovati
zjevnými nepravdami a ledajakým brakem.

Jirásek na příklad na 533. stránce svého
»Temna« dí: »... a tuhle prý nějaký starý Bed
lák povídal, a co prej my katolíci ctíme tolik
Jana Nepomuckého, je-li to nějaký svatý, že
jeme blázni, to že je Jan Hus, ten že byl v ce
lých Čechách za svatého, ale kněží, jako: vaši,

(O
nastoupení krátce potom (10. března 1864) zůstal
jsem ve přátelském styku s ním a v poměrně ži
vé korespondenci až do jeho smrti; vždy činil na
mě dojem pracovitého, bystrého panovníka, napl
něného národním německým duchem, avšak sta
rostlivého velice o zachování federativního zákla
du konstitučního v říši a o konstituční výsady
své země. Rozpomínám se na jeho nejhlavnější
myšlenku při jednání ve Wersailles, aby německé
císařství, s federativním předsednictvím, střídalo
se mezi Pruskem a Bavorskem. Rozpaky, kterak
tento nepraktický návrh má se státi praktickým,
byly ukončeny výsledkem šetření, dle něhož všech
na práva mají býti postoupena V zásadě spolko
vému presidentu, dříve než o titulu císaře by bylo
rozhodnuto.

Uvádím zde několik příkladů své korespon
dence s králem Ludvíkem, jež obsahuje mnohou
vnitřní zajímavost.

“

Hohenschwangau, 2. prosince 1870.

Milý kníže, znamenám s nejživější radostí, že
přes švé nutné a různé záležitosti nalezl jstečasu
vyjádřiti své pocity vůči mně,

Děkuji Vám co nejsrdečněji; přikládám veli
kou váhu oddaným pocitům muže, k němužvzhlíží
celé Německo s radostipinou hrdostí.

Můj dopis Vašemu králi, mému milému a ctě
nému strýci, bude doručen.zitra.

.Přeji si z celého srdce, aby můj návrh, před
králem učiněný, setkal se s dostatečnouodpovědí
u ostatních členů spolkových. Jest pro mězadosti
učiněnímvědomí, že na počátku této slavné války,

katoličtí, udělali prý s toho Jana Husa sv. Jana
Nepomuského.c

Jest známo, s jakou přesnostía ietodično
stí konáno bylo vŘímě šetření o Janu Nepo
meském, než byl prohlášen svatým; a bylo ji
stě v XVIII století povědomo, že vždy ustano
ven bývá jeden kněz, který uvádí důvody pro
svatořečení, a druhému odborníku uloženo jest,

aby vyhledával všechny důvody proti, ale Jirásek právní tuto skutečnost sesměšňuje takto:

»Tomu vy nerozumíte! utrhl se Kocourek.Toi
celý process, a jaký kanonisační process. lu
má Lsvého advokáta, pán bůh svého advo
káta. A my na ty advokáty platíme, přišeptal

Mariánek ečkovi.«
Dočetli jsme se proti sv. Janu Nepomuocké“

mu jiš nejedné nemotornosti, ale že si takové
způsoby oblíbí spisovatel posud za vážného po
važovaný, nezatanulo nám ani na mysli.

Nebo všimněte si ušlechtilého kulturního
skvostu, jejž Jirásek do svého historického obra
zu vkládá jménem Fellmanna, občana z Kutné

"Hory, tvrdícího, že »král Václav dal Jana uto
pit, protože tento svatý s královnou cizoložil.«

| Dokument tento vysvědčuje o takové vnímavo
sti spisovatelově pro smetiště, která překvapuje
čtenáře, kteří předpokládali až posud u Jiráska
gentlemanství. Dle Jiráskova Fellmanna »mohl
by býti každý člověk za svatého prohlášen, jen
kdyby papeží a kněžím dal hodně peněz.« Zod
povědnostza to,že by kdo mohl po smrti
své domáhati se svatořečení a za ně papeži a
kněžím platiti, postupujeme ovšem Jiráskovu
důmyslnému logikovi p. Fellmannovi z Kutné
Hory. A podobným způsobem i na jiných, mí
stech svého »Temna« Jirásek napovídá, štípe a
popichuje, jen aby sv. Jan Nepomuok objevil
se neinformovanému čtenáři ve světle, které
rozžali různí volnomyčlenkáři.

-© Jirásek nazval knihu svou historickým
obrazem, a již pojmenování toto naznačuje, že
v »Temno« neměly se dostati myšlenky nepro
kázané a náležející teprve století XIX. A protože
»historický obraz« Jiráskův jest spisemusilují
cim poučovati čtenáře, uvádíme tu slova prol.
Kalouska, jenž, vyvrátiv podklad povídaček proti
sv. Janu Nepomuckému, praví výslovně: »Proto
spisy prostonárodnílišívají se od spisů vědec
kých, že neobsahují úplně všech vědomostí.Ale
co do správnosti a pravdivosti nemá
býti rozdílu mezi knihami vědeckými a prosto
národními. Co se přednáší všemu obecenstvu,
má býti tak přísně odměřeno a pro
myšleno, jako to, co se předkládá odborní
kům. Také kniha prostonárodní má státi na
výšivědy,nemá obsahovati nic vědomě
nepravdivého, nic vyvráceného a za
staralého.« . :

Jak lehkomyslně Jirásek hází na papir věci
nedomyšlené, patrno, že mluví o »plnomocných

"odpustcích sedmi let a tolika guadragen.c Jinde
zase: Zlatá svátost (tedy monstrance svátostí!)
s bělostnou hostil (a co byla tedy ta hostie?)
zablýskla se v rukou starého kněze.

e

Prof. Kalousek doporačuje tedy všem
spisovatelům pravdu a svédomitost, a jest dosti
smutné, že důtklivé výzvy universitního histo
rika musíme se dovolávati proti historikovi
středoškolskému, kterým jest Jirásek. Většina
čtenářů »Temna« domnívá ge zajisté, že tu běží
b dějinnou pravdu. I když připustíme, že Jirásek
v »Temnu« hlavními rysy vystihuje pověrečnost

jako i při ukončení, byl jsem to já, jenž na základě

Doufám však a doufám to s určitostí, že Bavor
sko zachová si v budoucnosti své postavení, neboť
jest jistě pevným při lovální politice spolkové a
bude s dostatek silným předejíti záhubné centra
lisaci.

Veliké, nesmrtelné jest dílo, jež jste pro němec
"ký národ vykonal a bez pochlebenství chci říci,
že zaujímáte nejvíce vynikající místo mezi velký
mi muži našeho století.

Nechť Bůh dopřeje Vám mnoho let abyste mohl
pokračovati v díle pro blaho a zdar naší společné
vlasti, S nejlepšími pozdravy trvám, milýkníže,
vždy Váš upřímný přítel

Ludvík.

Hohenschwangau, 16. července 1876.

i Obdržel jsem s největším potěšením Vaše zprá
vy o úspěšném průběhu Vašeho léčení. Pěkuji Vám

| mnohokráte za radostná sdělení a doufám od srd
ce, že záhy sprostíte se obtížných následků únavy
užíváním lázní v Kissingen.

Jsem Vámtéž velice zavázán, milý kníže, za
Váš jasný výklad .politické situace. Výhled jakožto
státníka, přehled, který je patrný ve Vašich názo
rech stran postavení Německa v přítomnosti, zí
skávají si můj úplný obdiv a nepotřebuji zajisté
Vás ujišťovati, že Vaše účinné snahy zachovati
mír těšíse mévřelénáklonnostiabezmeznédůvě
ře. Nechť šťastný výsledek německé politiky a



mnoho ze svého, vypravuje pravdu kusou a
nutí čtenáře, aby ji přijímal za pravdu celou.
A že Jiráskoví neběželo o věrné vylíčení ducha
osmnáctého století a že tam podloudně podsu
nul myšlenky doby přítomné, nehledíce k vě
cem jiným, dovodili jeme příkladem o sv. Janu
Nepomuckém. Ostatně povídka málokdy může
býti historickou v plném elova významu, a
proto má býti spisovatel svědomitý a pravdivý
aspoň v tom, Go za historické a společenské
poznatky z dob minulých vydává. A protože
leckterý spisovatel s pravdivostí jest na Štíru,
mnohé z dějepisných bájek zobecněly jen po
vídkou.

Nový doklad toho podal spisovatel Karasknihou »Do čtyř artikulů«. Román tento jest
psán svižně, suggestivné, prostředí a osoby
kresleny živými barvami, a nesporné nadání
spisovatelovo, bude-li pilně tříbeno, slibuje, že
Karas co nevidět bude vážným konkurentem
Jiráskovým, protože jeho osoby a události jsou
životnějšího ruchua čilejší hybnosti. Karasovi
jest takó velmi na prospěch, že se mnoho učil
u Sienkiewioze.

A teď o věci samé. Píšeli kdo román
z doby husitské, jako jest kniha Karasova »Do
čtyř artikulů«, má povinnost, užívati ke svým
účelům historických událostí tak, jak je nejno
vější badání zjistilo a osvětlilo. Spisovatel tím
více jest k tomu zavázán, čím více sám v knize
zdůrazňuje a uvědomuje čtenáře, jak v době
husitské Hus, jeho stoupenci a potomní celé
hnutí toužili po pravdivosti života vůbec a po
pravdě Boží zvláště. A běží-li inteligenci naší
skutečně o všestranné poznání husitské doby,
pak snaba tato má docházeti výrazu svého i
v historických románech a povídkách. Když
pravdu, tedy pravdu všudy! Postačí jen jeden
lichý poznatek, a ta která událost, ten který
oddíl dějinný nabývají hned zásadně jiného vý
znamu, který se stává pak podkladem celé řady
chybných a zvrácených úsudků. Tak na příklad
protestantský dějepis rozšířil mínění, že církevní
otcové, kteří v Kostnici Husa soudili, byli ne
mravové, kteří se nestyděli davy nevěstek při
vézti s sebou až do Kostnice. Kolikrát jsme jen
v Čechách elyšeli se zápalem řečniti, že muž
čistých mravů souzen byl od ohavných smilní
kův a od chásky, která nebyla hodna Husovi
rozvázati feménkův u obuvi jeho! Co se této
pomluvy narozělapovaly svobodomyslné české
noviny a co se jí narozjitřovalo již myslí!

Pomluva tato měla tak tuhý život, že jí též
Helfert věřil a dle ní otce kostnické posuzoval.
Palacký počínal si již kritičtěji, a nové badání
postavilo na jisto, že soudcové Husovi velkou
většinou byli mužové bezúhonní a že nevěstky
jejich jsou zlomyslným a nečestným výmyslem,

Jsme toho rozumu, že jest přirozeným po
žadavkem, aby český novodobý romanopisec
o pomluvě oné věděl, zejména když stále žije
me v ohnisku husitské literatury a husitských
dokumentů. Karas však ve svém románě líčí
otce dle starých klepův a pomluv. Jeho Lacem
bok českého rytíře Cestku poučuje takto: »A
patriarchové? Kardináli? Brachu, znát bys je
musel, za pár dní si budeš jen odplivovat. Mně
pobyt v Kostnici maoho pověděl. Na počátku
jsem myslil, že schází se svatý sbor. Ti lidé
se dokonale přetvařovali, jeden druhého ještě
dobře reznal, nedůvěřovali si, na veřejnosti byli
samé pokrytectví, skromnost, pobožně očima

vděčnost německých knížat i lidu zastihne Vás,
milý kníže, při plném zdraví a síle.

S tímto procítěným přáním spojuji nejsrdečněj
ší pozdravy a s ujištěním opravdové úcty a pevně
zakořeněné důvěry trvám Váš vždy upřímný

přítel Ludvik.

Berg, 1. září 1880.

Milý kníže, blahopřání, která jste mi zdvořile
projevil při mé dvojí slavnosti a při sedmistyletém
jubileu mého domu, způsobila mi opravdové po
těšení. Děkuji srdečně Vám za prokázané pocity
úcty, jež jsou tak velké ceny pro mě a pro mou
zemi, a kterým jako doposud věnuji svou upřím
nou důvěru i budoucně. Při pevných vztazích, ve
kterých jako velký a slavný kancléř trváte vůči
mně, bylo mi zvláštním zájmem poznati, že již moji
předchůdcové měli příležitost oceňovati a vyzna
menávati Vaši rodinu. © Uspokojující zprávy, jež,
milý kníže, mně podáváte o svém zdraví,
jsou velice radostné a já opětuji, jak rád
slyším, že lázně bavorské přispívají k udržení
podivuhodné síly, kterou rozvíjíte pro blaho ně
meckých států. S úplným zadostiučiněním odvodil
jsem z Vašeho dopisu důvěru v jistotu míru a

Bem vděčným za ujišťujícízprávu o politické“sitnaci. «“«.
Přijměte, milý kníže, ujištění mé nejvřelejší

náklonnosti.a obzvláštní úcty pro Vása Vaše,
s čímž jsem vždy Váš upřímný přítel

přestali hrát komedii. Dnes nikdo se za hříšn
Život nestydí, o nocech, ztrávených v náručí
prodejných ženštin, veřejně vypravují, navzájem
se chlubí svými helmbrochticemi. Stydno a úzko
křesťanu v tomto městě. Všechny jsou helm
brechtné? Tam ty napr-ti ano. To věřím, to se
otcům líbí v Kostnici. Má-li jeden každý jedno
takové hříšné potěšení, jako tam naproti.«

A jiných nesprávností v románu celá řada.
Na příklad živý zájem byl o to, jak Hus vy
padal, jak žil; shledávány drobnosti, obírány
všechny údaje. Dověděli jeme se, že byl zavalité
postavy, že měl příjmy zračné, že jeho polemika
byla jízlivá, že útočil drsnými nadávkami. Karas
však vylíčil Husa jako mífrumilovného, proná
sledovaného nejpřísnějšíhoasketu, který se trvale
postil a hubeněl. Proto opakujeme slova Kalous
kova: »Také kniha prostonárodní má státi na
výši vědy, nemá obsahovati nic vědomé ne
pravdivého, nic vyvráceného a zastaralého!«

e

Waterloo dne 18. června 1815. Když
večer 17. června Napoleon zjistil, že má před
sebou veškeru anglickou armádu hotovou k boji,
odebral se na noc do dvora zvaného Belle
Alliance, odkudž vedla silnice na severozápad
do Bruselu. Z Belle-Alliance, sedě nad mapou,
posílal rozkazy jednotlivým velitelům. Grouchy
mu vzkázal, aby zítra včas byl u Wavru a tam
v příhodnou dobu napadl levý bok Welling
tonův. Kde byl Grouchy? Když Blůcher u Ligny
byl poražen, Napoleon Grouchymu rozkázal, aby
pruského maršála stíhal a co nejdále odrazil na
východ. Napoleon, maje tak s krku Blůchera,
chtěl nabýti času, aby mohl se vypořádati s Wel
lingtonem a zároveň míti po ruce Groucbyho,
jenž velel 37.000 mužů se stem děl. Grouchy
však rázně Blůchera nepronásledoval, postupo
val váhavě a zastavil se u Gembleuxu, když
mu bylo hlášeno. že tam zpozorování byli Pru
šáci. Domnívaje se, že má před sebou Blůchera
s hlavní jeho mocí, na místo aby věc zjistil,
zůstal nečínným a spokojoval se vysíláním hlí
dek. Mínění jeho však bylo mylné. Hned večer
po bitvě u Ligny dostavil se d stanu Blůche
rova šéf jeho jenerálního štábu a oznámil, že
o své újmě hlavnímu voji rozkázal, dáti se na
pochod na sever k Wavru, tedy směrem k Wel
lingtonovi. Blůcher byl mile překvapen. rozkaz
náčelníkův bezvýjimečně schválil a poslal an
glickému jeneralisimovi rychlého kurýra se
vzkazem, že se včas na bojiště dostaví. Ab
Groucby byl oklamán, zbylému pruskému zad
nímu voji u Germbleuxu bylo nařízeno, lomoziti
a semtam pochodovali, čímž Grouchy jen byl
utvrzen v mínění, že armáda pruská posud ni
kam se nehnula.

Napoleon, jakkoli se domýšlel, že Blůcher
ustoupil dosti daleko na východ, přece jen ob
vyklou svojí prozíravostí připouštěl také možnost
druhou, totiž že Blůcher mohl by se obrátiti
na sever a spojiti se s Angličany. Proto jsa
bdělý i vzhledem k této možnosti, poslal Grou
ohymu nové instrukce v ten smysl, aby ne
přitele pozoroval a opatřoval si o něm stále
zprávy. Postupoval-li by Blůcher zatáčkou od
východu k Wellingtonovi, bylo Grouchymu po
chodovati k Wavru tak, aby vojsko jeho na
pravo mělo Prusy a na levo silnici vedoucí do
Bruselu. Úlohou Grouchyho tedy bylo, aby v den
bitvy překazil účast Blůcherovu a sám aby
Angličany uchvátil v boku.

Elmau, 27. září 1883.

Milý kníže, měl jsem potěšení obdržeti Váš do
pis ze dne 19. a děkuji Vám vřele za Vaše sděle
ní, jakož'i za zaslání přiloženého dokumentu z Pe
trohradu. Studoval jsem oboje se živým zájmem,

nější ve Vašem dopise jsou zprávy o Vašem po
kroku v pozdravení se, což, jak doufám od srdce,
povede k dokonalé nápravě Vašeho zdraví. Tato
naděje dává ujištění, že znova posílen a osvěžen,
budete dokonale uschopněn věnovati se v budouc
nosti vznešené úloze své státnické dráhy, což mně
umožňuje pohlížeti s větší bezstarostností k dal
šímu rozvoji politické situace. Přihlížeje docela ob
zvláště ke vztahům mezi Německem a Ruskem,
shledávám se zadostiučiněním sdělení generála
S:hweinitze, že při nejmenším není pochybnosti o
upřímné náklonnosti ruského cara i jeho ministrů
k míru. Tento fakt jistoty plný spolu s radostnými
vztahy, zavládajícími šťastně nyní mezi Německem
a Rakouskem, kteréžto vztahy k mé velké radosti
jsou znova dotvrzeny Vaším listem, přispívají k
sesílení naděje. ve stálé zachování míru.

Přijměte, milý 'kníže, s. opětovnými výrazy
mého vřelého přání k úplnému pozdravení Vašemu
ujištění obzvláštní úcty, ve které trvám Váš upřím
ný přítel - Ludvik.

Poznámka: Tento dopis byl poslední. Roku
1886 zahynul král Ludvík nešťastnou smrtí v jeze
ře Starhemberském.

A. V. Chodovický.

Ze 17. na 18: červen celou noc pršelo, a
lijavcem byly cesty rozmočeny a vymlety, tu
a onde v prohlubinách nadržela se voda.
některých místech zapadaly povozy vozatajstva

do bahna až p nápravy tak, že s popruhů koníkapalo řídké bláto.Kdyby pšenice a žito, množ
stvím povozů slehlé, nebyly vystýlaly koleje,

nebyly by mohly vozy ani z místa. Napoleonv noci o jedné hodiněs jenerálním svým adju
tantem Bertrandem zkoumal za bouře a deště
návrší kolem Rossommeu a spokojeně se díval
na dlouhou řadu anglických strážných ohňů,
jež ozařovaly obzor široko daleko. Domníval se,
že osud, jemuž tak důvěřoval, dostaví se na
bojiště u Waterloo včas. Zadržel koně, na němž
seděl, některou chvíli nepohnutě postál, dívaje
se na blesky a naslouchaje hromobití. A nej
bližší z jeho družiny zaslechli, jak ten velik

fatalista v nočním temnu tajupině prohodil:»Jeme umluveni.« Představoval si již, jak Angli
čané v rozměklé půdě budou se těžce pohybo.
vati a sám ani nověda hlasitě vyslovil myšlenku,
že jeho denní práce bude usnadněna přispěním
osudu, který mu nočním deštěm a bouří po
máhá Napoleon se však mýlil, nebyli již sjed

nocení. —
Neulehl ani na chvíli. Každý okamžik této

noci byl mu novým podnětem radosti. Vždyť
všechno připravil, dobře promyalil, velel sta
tečné armádě, znal váhavce Wellingtonaa na
blízku měl Groucbyho, který se dostaví včas
na bojiště. Projel podél hlavních stráží a tu
onde se zastavil, aby promluvil a hlídkami.
O půl třetí hodině z rána zaslechl kroky vojen
ského sboru, odměřené kroky vojenského po
chodu. V prvé ohvíli se domníval, že Welling
ton dává se na ústup. »Toťanglický zadní voje,
pramluvil Napoleon, »počíná ustupovati z ležení.
Zajmu těch šest tisíc Angličanů, kteří právě teď
přibyli do Ostende.« Napoleon stal se sdílným,
a jeho hovor jevil vznět, kterým se vyznačoval
při svém přistání prvého března, když unikl
z Rlby a když ukázal Bertrandovi nadšeného
venkovana v přístavu Juanském řka: »Nuže,
Bertrande, přichází posila!«

Janské náměstí č. 103.

Vkladyna knížky4 "08
Se vkladystřádankové4) z o "0
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují

nosy bez obmezení moratoria.
:2

Proti kořistníkům.
Jeden pán koupil si na Václavském náměstí

v Praze krajíček chleba, vážící 20 gramů, za
4 hal. Odnesl tu skrovnou porci na policii a státní
návladnictví podalo na inepektora podniku A.
Weila i prodavačku J. Donesovou žalobu. U
okresního soudu Weil tvrdil, že se zde jedná
o pečivo Jahůdkové, spíše o zákusek. Ale byl
u okresního soudu přece odsouzen do vězení
na JO dní, kterýžto trest změněn v pokutu
100 K. Prodavačka osvobozena, protože prová
děla pouze dané příkazy.

Krajský soud táborský rozhodl, že prodej
vajíčka za 15 hal. jest lichvou. Překupník Cho
botský totiž za tu cenu vajíčka prodával, ale
po udání byl okres. soudem v Benešově osvo
bozen. Když se však dostala záležitost před
krajský soud táborský, nepomohla přexupníkovi
výmluva, že sám nakoupil po l4 hal. Bylo
zjištěno, že na benešovském venkově možno
koupiti vajíčka po 10—12 hal. Chobotský byl
odsouzen pro nezdůvodněné vyhánění cen do
vězení na dva dni.

Ale jiní hledí kořistiti daleko více, hromadně.
Plzeňský velkoobchodník Morio Lówy v době
války vydělal si svými spekulacemi na půl mi
Jionu korun. To mu však nestačilo; snažil se
obohacovati se dále podvodnými spekulacemi
se sádlem, s moukou atd. Jest obžalován, že
svými podvody získal 83.000 K. Ale před c. a k.
vojenský soud v Praze, kem Lówy povolán,
jsou také pohnáni spoluvinníci: jiný Lówy (ob
ohodník z Maltechavy), dále plzeňští občané
Glauber a Reiser (který dodával vojsku obuv
s papírovými podešvemi).

ořistníci však snaží se plnou parou pra
covati i jinde. Patrno to ze soudního líčení, ke
kterému došlo v Berlíně právě v minulých
dnech. Kupec Bubrbank žaloval tu kupce Kar
funkelsteina, protožb mu pro různé vojenské
dodávky nectně vynadal. Při líčení bylo konsta
továno, že žalobce, jenž se i v žalobě tituloval
jako »kupec a vojenský dodavatele, ačkoli ne
byl než jednoďuchým jednatelem, vydělal sa
jedinou telefonickou rozmluvu obratem ruky
4.000 marek. To však nebylo daleko vše. Ten
týž člověk, jenž jinému jednateli nabízel torni
stry kus za 89 marek, nabízel tyléš p
vojenské správě za 48 marek a obchoď tento



se mu také skutečně podařilo uzavříti. Jednatel

tento dodal vojenské správě 10.000 kusů torni- |
Ster a vydělaltak bez jediného krejcaru vlast

nich peněz za jeden den 90.000 marek. Továr- |

níkům, kteří tyto somnistry, vyráběli, zaplatil za |jeden kus sotva 20 M. Všeostatní byl jeho
»podnikatelský zisk«.

Proto jest zorla správné, jestliže tací kořist
níci jsou od států stíhání. U nás vyšlo 1. srpna
1914 velice prospěšné císařské nařízení proti |
vyhánění cen do výše. Nyní ještě novým naří
zením přiznává se právo vyvlastniti zásoby ne
postrádatelných spotřebných předmětů, jež měly
až dosud toliko obce, též okresům a zemím, a
mimo to se ministr vnitra zmocňuje, vyhraditi
válečnému obilnímu ústavu nebo jiným podni
kům nárok na vyvlastnění. Též náhrada se sta
noví nikoliv již dle obecné ceny, nýbrž dle
přiměřené ceny. Za zboží, pro něž jest určena
maximální cena, nesmí náhrada převyšovat
tento nárok. Nové císařské nařízení nařizuje
dále, že nejen obchodník, nýbrž každý, kdo po

-živnostensku nebo na trhu potraviny nabízí
nebo prodává, jest povinen označiti zřejmě ceny
za jednotlivépotraviny.Prodavačůmse ukládá
za povinnost dovoliti kupujícím bezplatně po
užíti svých vah k převážení nakoupených věcí.
Při přestupcích tohoto předpisu hrozí se citel
ným trestem, a to až do 5.000 korun nebo šesti
měsíců vězení. Také může býti uznáno na pro

utí zboží nebo ztrátu oprávnění živnosten
ského. Aby úprava nákupu a prodeje na trzích
byla přizpůsobena nynějším mimořádným po
měrům, zmocňují se politické zemské úřady,
aby zrušily zařízení, která ztěžují bezprostřední

"styk konsumentů s producenty nebo velkoob
chodníky. Obce jsou povinny působiti na tržní
obchod úpravou cen. Všechny rejdy, jež cílí
k tomu, aby zmenšily nabídku na trhu, budou
postaveny pod trestní sankci. Trestní ustano
vení, obsažená v císařském nařízení z 1. erpna
1914,byla přejata do nového císařského nařízení
a doplněna. Nové císařské nařízení vstoupilo
v platnost dne lí. srpna.

RNaše knihkupectví
nabízí Vám své služby k obstarání

- všech knih, časopisů atd. Adresujte
laskavě : :

Družstevní knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Král., Adalbertinum.

Silný život. (The strenuous Life.) Bývalý
president americký Roosevelt vydal svého času
knihu s tímto nápisem. Mnohé myšlenky jsou
pozoruhodny: »Je nám třeba úplné pootivosti
v životě veřejném a té nedosáhneme dříve, až
se přesvědčíme, že ruku v ruce s ní musí žít
pravda v slovech, až se přesvědčíme, že stejně
důležito jest nelhati vůči člověku poctivému,
jako mluviti pravdu o člověku nepoctivém. —

Nikdy žádný národ nezachoval si dlouho svo
bodu, když ztratil úctu před zákony, když ztra
til smysl pro podporu zákonů, smysl, jenž je
základem spořádané svobody. — Je dobře, má-li
národ bystrý a pronikavý rozum, neboť ten mu
dává zdatné řečníky, umělce, kupce a průmysl
níky; ale nekonečně lépe je míti ty silné před
nosti, které shrnujeme pod jméno s»povahac:
střídmost, rozhodnost, vědomí povinnosti k bliž
ním i k Bohu, pevný a zdravý úsudek, zápal
a šlechetný enthusiaemue (nadšení) pro všechno,
00 je spravedlivé. — Století, „do něhož jeme
právě vstoupili, bude nutně buďto velikým
triumfem nebo velikou porážkou celé lidské
rasy, poněvadž k nekonečně většímu rozpětí
než kdykoliv jindy lidstvo spojilo se ve všech
svých částech a to v dobách dobrých i zlých.
Kolem nás všude je nesčísiné množství směrů,
jež mluví pro dobro a stejné množství směrů,
jež mluví pro zlo. — Hlavním základem civili
sace je zákon. Anarchie je prostě služkou a
zvěstovatelkou tyranie a despotismu. Zákon a
pořádek, sesílený spravedlností a mocí, jsou
základy civilisace. Moc musí udržovati zákony
v platnosti, jinak stávají se ilusorními. — Clo
věk, jenž všechno obětuje svým zájmům, je
celku tím nebezpečnější, čím je schopnější.«

Myšlenky tyto prozrazují široký rozhled a
hluboké nazírání. Ve svém poselství, jež jako
president r. 1906 předložil sněmovně, pojedná
val též o přípravách k druhé mírové konferenci

v Haagu, k níž„podnět dal car Mikuláš, a prohlásil, že spravedlivá válka jest pro bytost ná

| roda daleko lepší než nejplodnější mír, ktecýjest podmíněn trpěním bezpráví a neepravedi
nosti! Ironicky musíme však dodati: A právě
téhož roku byla Roosoveltoví udělena Nobelova
cena míru!

Zednářsívo a světová válka. Při zahajovacím kázá
al pouti vídeňských křesťanských mažů do Maria Cely

| vedivůdcejeji P.AbelS. J., že vdubnur. 1914známý:
Essad paša <Albánieve vídeňském-hotelu »Melsel4

Schaden: v sezení zednářské lože celý plán světové
války proti Rakouslou a Německu objasail. Bylo to je
ště před sarajevským atentátem, který v srbské zednář
ské loži již r. 1912byl usnesen. Tato' srbská zednářská
lože v posledních letech se připojila k Velkému Orientu
pod velmistrem Nathanem. Všichni obžalovaní z pro

dohodě tvoří zednářstvo hlavní štváčský živel proti
centrálním velmocem. — Kdo ve slovech P. Abela se
snažil viděti »klerikální úzkoprsoste anebo »stranickou
agitaci«, nyní.jest vyléčen. Právě katolické kruhy pře
často upozorňovaly různé vlády, jak zednářstvo neto
liko pracuje na zkáze církve, ale že' také otřásá silně
stávajícími řády politickými. Nevěřilo se, ale nyní do
kázáno výmluvně, že proti potutelnému zednářstvu pro
nášeny žaloby zcela správné. ,,

Internacionála mrtva. »Nár. Listy« dne 6. t. m. píší:
»Konec socialistické internacionály nemůže býti lépe do
kumentován, než jak to učinit německý soclální demo
krat, redaktor kamenické »Volksstimme« Arnošt Heit

vŽádná socialistická dohoda neodstraní tuto... válku,
použe vítězství silnějšího. Internacionála je dnes mrtva,
dnes vládne pouze Mars. Mír nepřinesou nám rozum a
spravedlnost, nýbrž vítězné zbraně a politická moudrost.
Nepřátelé musí býti tak drtivě poraženi, až koalice je
jich bude zlomena. Mírové podmínky budou zde mírné,
tam tvrdé... více nemůže žádný člověk říci. S nadáv
kou anexe plaší se jenom kůň. Dnes je otázkou životní
záchrana a vítězství, nikoli dobývání, anexe. Nezapomí
nejte na německou Jihozápadní "Afriku Chceme žít
svým právem, nikoli z cizí milosti. K tomu nám třeba
proti nepřátelům pouze jednoho: palec na oku a koleno
na hrudi. A šklebí-li se mezitim několik svatoušků nad
děsným osudem francouzských dělníků, odpovkláme
jim: Francouzští dělníci zůstanou muži, i když vzájemně
na sebe střílíme, ale vy jste — staré baby. Nechť se
dále kolísají podstavy Internacionály — já jdu k Hinden
burgovi.«

Suadsé a rychlé rozluštění státní záhady, Kde do
chází našim protivníkům při úvaze o politických a kul
turních poměrech některého státu nit moudrosti, tam sl
vypomohou vždycky pohodlně paušální žalobou na »kle

ta na uplácnutí povážlivých mezer protikatolické vě
dy. A tak také »Právo Lidu« napsalo: »Italie sdílí osud
těch zemí, které dlouho stály v područí klerikální mocí
a vlivem jejího konservatismu ve svém vývoji se opo
zdily.«

Tedy za nedbalost a hamižnost karbonářů může na
posledy — katolická cískev; Což pod panství papežovo
náležela Italie celá? Ve středověku právě v hranicích

papežského státutěšily se utěšenému rozvoji jak snahy
kulturní tak hospodářské. V jiné, větší části Italie bu
jely zvláště ve XIV. století ustavičné domácí boje jed
notlivých měst a velmožů. Když papežská residence
přeložena do Avignonu, sám Řím pustl úžasně; stal se
rejdištěm zápasu mezi členy a přívrženci rodiny Orsi
nův a Colonnův. Ale Avignon zkvétal i za úpaďku moci
papežské den ze dne uměním, vědou i bohatstvím, po
kud v něm papežové sídlili. Stalo se v Evropě příslo
vím: »Kdo se vzdaluje od Avignonu, vzdaluje se od roz
umu.« Papežská stolice v krátké řadě let učinila z Avi
gnonu srdce Evropy, kam proudily zástupy | netoliko
kněžstva, ale i básníků, stavitelů, sochařů, maliřů, filo
sofů, historiků atd.

Ale v té době náš Karel IV. právě proto že Inul k
apoštolské stolici daleko věrněji než rozhodující politic
ké kruhy italské, přivedl země koruny české do nejvyš

chával činit v Italii pořádek. Teprve když papežská
stolice se do Říma navrátila, město zpustlé a živořicí
počalo opět zkvétati. Z Říma pak vycházely kulturní po
kyny, jimž se podřizovali i osvícení jinověrci.

A co se dělo ve století devatenáctém? Papež Přus
IX. zavedl některé prospěšné opravy ve správě státní a
propůjčil 14. března 1848 svým poddaným ústavu. Ale
radikální parasiti, kteří tyranisovali kde kterého konser
vativce, rámusili proti papeži dále tak, že byl nucen
prchnouti do Gaety. Sbor samozvaných »zástupců lidu«
prohlásil 9. února 1849.římskou republiku. Ale novope
čená republika neobratnosti vůdců (zrovna jako v Por
tugalsku) hned dostávala křeče. Papež r. 1850 se vrátil
v průvodu vojska francouzského do Říma. Nastály však
zápasy nové. Do roku 1859 církevní stát měl rozlohy
41.140 čtv. km, vykazoval pak jen 11.770 čtv. km. Ko
nečně r. 1870 Říma dobyto. | papeži uloupeno území
všecko. Již dle tohoto kratičkého náčrtu každý samo
statně myslící člověk smaďno sezná, jak asl Vlachové
v té době »byli ujafmen? klerikální mocí«. Papeži ná
ležela malá část nynějšího území italského, tak že za
hranicemi církevního státu mohly živly protipapežské
podporovati dlouho a dlouho nejjadrnější pokrok. Zatím
však v území papežském byla kultura vyšší než v 0
koli A od r. 1870,kdy již politická moc papežova v Kalil
úplně zlomena? Vždyť přece od té doby mohli Vlacho
vé v úrodné zemi vychovati dvě generace nejosvíce
nějších lidí. Zatím však jest tam posud úžasný počet
analfabetů; -učitelé jsou placení v Italli tak mizerně, ja
ko v žádné jiné velmoci evropské. Za takovou zaosta
lost může snad kltrikalismus? To úžasné zpátečnictví
ruské zavlňuje také katolická církev? Naposledy ještě
příjdou protikleritálové s tvrzením, že naše církev za
vinila zaostalost Číny, Orónska a Patagonie...

V

Již od. r. 1870 jest zbaven papež všeliké světské
moci v Ital, zednáři tam rozhodují o národohospodát
ské politice, o školství, umění o záležitostech sociál
ních. Slibovali těm, které zapřádali do tenat své agi
tace, okamžitý majestátní pochod blahobytu a osvěty.
Nyní však — když i po práci téměř půlstoleté naplodili
hodně bídy, najednou by rádi strčili příčinu italské mi
zerie na — církev katolickou. A po nich papouškujl bez
myšlenkovké, paušální žaloby protikatolické kruhy v
iných zemích.

Ale při této příležitosti nutno důrazně poukázati I
na jinou okolnost. Když Německo v minulém století se
proslavilo četnými vítězstvími, české © protikatolioké
kruhy neustále opakovaly, že to jest výsledkem vyšší
kultury. Dobře, pravda. Ale zapomínalo se, že přece
na vítězstvích těch mají také podíl němečtí uvědomělí
katolici. 

A nyní? Německý císař chová se k papežské sto
lici přátelsky, jeho protestantětí | katoličtí poddaní bo
jují jako lvové. Náš mocnář jest nejupřímnějším kato
líkem, jeho armáda se skláďá většinou ze synů kato
lické cfrkve. A tyto dva mocné státy tlačt hrdou šíj pra
voslavného kolosa k zemi, daly italským za vyučenou
tak důkladně; že ještě po tisíci letech Italové budou
s respektem psáti o zdatnosti rakouských bojovníků.
Zednářská Francie se svíjí pod ranami našich děl, ačkoli
sl přibrala na pomoc Angličany. Nuže — nynější skvělé
boje katolického lidu již nejsou známkou vyšší vyspě

chni ti, kteří s ním sympatisují, bojujíce po jeho boku,
vytřeli důkladně zrak těm, kteří se skoro půl století
chlubil, že jsou zcela odpoutání od Vatikánu.

Úvěrní družstvo Eliška
ViHradciKrál., Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky.

Církevní věstník.
Polní oltáře pro naší statečnou armádu pořízeny

ního a odeslány c. a k. apoštolskému pol. vikariátu ve
Vídni, který dal je odevzdati jeden polní nemocnici č.
5/9, druhý reservní nemocnici č. 3/9, jež obě určeny
jsou pro raněné vojíny IX. armádního sboru. Polní ok
táře zhotovila Křesťanská akademie v Praze. Pevné a
vkusné kasety obsahují oltářní kámen, kanonické tabel
ky, svícny, kříž, misál, perikopy české a německé,
prádlo a kasuli barvy černé a bílé, stříbrný, v ohni zla
cený kalich s patenou, nádobky na sv. oleje, na hostie,
na mešní víno a vodu a aspergil. Vkusným a praktickým
vypravením zasloužila si křesťanská akademie plně dík
nejdůst. arcipastýře. Šťastnou shodou splněno v polní
nemocnici přání tamního horlivého pol. kuráta, našeho
diecesána, který nedávno v listu svém trpce si stýskal
na nedostatek polní kaple. Jako splněno toto jeho zbož
né přání, tak kéž v brzku splní se i jeho tužba ko
nečná po brzkém vítězném závěrečném >»Te Denm«
před novým oltářem. .

Výročal pout u P. Marie v Hradci Králové dne 15.
srpna na Nanebevzetí P. Marie. Služby Boží budou: o
6. hod. mše sv. s exhortou a Sv. požehnáním, o půl 8.
tichá mše sv., o 9. hod. kázání a pontifikální mše sv.
Odpoledne o půl 3. hod. litanie s požehnáním, potom
průvod ke kapli Rožberské. Tam kázání a pobožnost na
vyprošení vítězství naších zbraní, šťastného skončení
války a brzkého trvalého míru. K hojné účasti se věří
cí uctivě zvou. ;

Pout do Malých Svatoňovic pořádá v neděli 22.
srpna Spolek katol. paní a dívek »Anežka« v Hradci
Králové. Z Hradce vyjede se o 6. hod. ranní, návrat do
Hradce před 9. hod. večer. Cesta tam i zpět stojí 2.80 K.
Přihlášky k podti přijímají se do 16. srpna v redakci
»Jitřenky« v Hradci Králové, Adatbertinum. Ponti této
súčastní se I J. E. nejdp. biskup dr. Jos. Doubrava, pro
to záhodno, aby se k tomuto manifestačnímu projevu
dle možnosti připojily řady uvědomělých katolíků. 

Zprávy organisační
a spolkové.

Pozvání k XXII. řádné valnó schůzi Politického
družstva tiskového pod ochranou sv. Jana Nepomacké
ho v Hradec! Králové dne 19. srpna 1915 o 1. hod. odpol.
ve dvoraně Adalbertina. 1. Zahájení schůze. 2. Čtení

zápisníku minulé valné hromady. 3. Zpráva Jednatelova.
4. Zpráva účetní. 5. Volba nového výboru. 6. Volné ná
vrhy. Poznámka: Nesejde-li se 1 pětina členů, bude
schůze o hodinu později zahájena. Dr. Fr. Šulc, předse
da. Dr. Fr. Reyl, jednatel. ,

Na osleplé, raněné vojiny, Červený kříž, sirotky,
vdovy a nezaměstnané katolické dělalctvo ráčili dále
věnovati: p. Bedřich Hanuš, Kostelec n. O. 15 K, katol.
erganisace Červená Hora kalhy, p. Hejcman, Slezské
Předměstí berle. Zaplať Bůh! Prosí se o další sbírky a
dary na Zemský svaz katol. Orla v Hradci Králové. —
Při oslavě SSletých marozemin Jeho Veličenstva mechť
se všude učiní sbírky na Červený kříž, osleplé vojímy,
invalidyatd. Zašleteje sa Zemský svazkatol.Orla v
Hradci Králové,jesž je budeveřejně kvitovati,



V.

v příštím týdnu velký umělecký večer, při kterém účin
kovati budou přední členové Národního divadla v Pra

ze a sice: primadorna Emma Miřjovská, režisér Miloš
Novýa kvarteto pěvců téhož divadla pp. J. Suda, F.

Out „ O. Mácha a J. Javůrek. Pro zajímavost to
hoto večera a jména předních naších umělců Národního
divadla bude jistě divadlo naše v týž den hojně navští

bližší na návěštních tabulích.
Z Ústředny královéhradecké. Některé firmy, jimž

byly svěřeny vojenské dodávky, poslaly tyto zásilky
na adresu speditérů v místě stdia přejímacího vojenské
ho úřadu. Vojenské „úřady potvrdily správný příjem
těchto dodávek, Ale dráha odmítla u těchto zásilek vy
placení rozdílu oproti původně počítanému civilnímu ta
rifu s poukazem, že dle platného vojenského tarifu jest
autno zásilky ty adresovati přímo na vojenské úřady.
V záležitosti této obrátila se Ústředna k c. k. minister
Stvu železnic s obšírným podáním a žádala o vyplacení
dotyčných rozdílů. Žádost byla však odmítnuta tímto
výnosem c. k. ministerstva železnic: »Pro zboží zaslané
dodavateli na zasíletele, jež později přejde v majetek
vojenské správy, nelze povoliti ani pro minulé“anl pro
budoucí případy použití vojenského tarifu navrácením.
Vojenského tarifu nemá býti také použito při zásilkách
dodavatelů, při nichž jest v příslušných nákladních H
stech udán kromě vojenského mista ještě zasílatel nebo
jiná civilní osoba, jako adresát nebo jako plnomocník,
ježto takové adresování neodpovklá úplně ustanovením
vojenského tarifu odd. E, 1, 3 a dle prováděcího ustano
vení I. k $ 56. ž. dopr. řádu dvojité adresování jest
nepřípustno, o čemž buďtež zájemníci laskavě vyroz
uměni. Mimo to se připomíná, že vojenský tarif jest vý
bradně úmluva mezi vojenskou správou a železnicemi,
z níž civilní strany alespoň přímo nemohou žádných ná
roků odvozovati.« — Škody, jež uvedeným firmám takto
vznikly, jsou značné a trvají bohužel i dále, ježto ně
které firmy adresují své vojenské zásilky dosud různým
speditérům, ačkoli byly již upozorněny na tento ne
správný a je těžce poškozující postup. Ústředna dopo
ručuje tudíž ještě jednou, aby vojenské dodávky byly
adresovány přímo dátyčnému , vojenskému| úřadu. —
Kanceláře Ústředny zůstanou. dne 18. -srpna vzhledem k
říšskému svátku uzavřeny.

Vyrovnací řízení Záložního úvěrního ústavu v Hrad
* el Králové úspěšně pokračuje. Věřitelé ústavu — pokud

orgány vyrovnávací správy mají příležitost se pře
svědčiti — uznávají vesměs navržené 'narovnání za
nejůčelnější východisko z dnešní situace ústavu, tak že
lze důvodně očekávati, že při vyrovnávacím stání, které
konati se bude dne 23. září letošního roku u c. k. kraj

ského soudu v Hradci Králové, dosaženo bude kvalifi
kované většiny, potřebné k vyrovnání. Zejména mož
no s povděkem konstatovati, že vláda účinně podporuje
snahy o zdar vyrovnací akce. Z rozkazu Jeho Excel. p.
místodržitele, který vyrovnávacím správcem o to byl
požádán, mešká tyto dni v Hradci Králové p. místodrž.
rada Chlupp z Chlonau, referent finančně politické sek
ce mistodržitelství, aby jakožto finančně politický od
borník, který s hospodářskými poměry našimi důkladně
jest obeznámen, prozkoumal na místě samém elaborát
obchodníhodozorstva,ministerstvufinancí- předložený,
který jest podkladem vyrovnávacího řízení. Nenf již po
chybnosti, že krise Záložního úvěrního ústavu překonala
vrcholný bod a že podaří se pomocí všech súčastněných
činitelů a za blahovolné poďpory vlády bez katastrofy
rozřešiti tento problém, od něhož závisí hospodářská
existence tisíců.

Označování cen Zboží. Vyhláškou purkmistrovského
úřadu v Hradci Králové bylo opětně obchodníkům před
měty denní potřeby uloženo, aby ceny jejich dle množ

, ství a jakosti zevně na krámě označili. Jest nejenom v
zájmu dotyčných obchodníků samotných, aby timto
předpisem přesně se řídili.

Na polích kolem Hradce Králové černá se promoklý
ovísek a, pšenice. Veliké lijáky, které škodí již i zemá
kům, oddálily značně dokončení žní. Otava jest velmi
slibná; jen aby se také mohla sklidit! Z různých míst
krabatiny česko-moravské se nám oznamuje, Že zrna
posečeného, promoklého obilí již silně klíči. Podobně od
Dobrušky a jmých míst. Deštivé počasí posledních tý
dnů poškodilo sklizeň značně.

Seznamcea ua týdennímtrhu vHradci Králové
dne 7. srpna 1915. 1 hi: vikve 40—50 K, hrachu 80—120
K, čočky 100—120 K, jahej) 130—140 K, krup 80—120 K,
brambor nových 10—12 K, máku 100—110 K, Iněného
semene 50—60 K; 1 a: jetelového semínka červeného
140K otrubžitnýcht pšeničných18K;I kg: čerstvého
másla 5—5.50 K, vepřového sádla 460—5.20 K, tvarohu
60 h, 1 vejce 11—12h; 1kopa: zelí 7—16 K, okurek 12
až 16 K, kapusty 3—4 K, drobné zeleniny 1—1.20 K,
svazkůmrkve2—2.20K; 1hl: cábale1.90—2K, jablék
10—12K, brušek 10—12 K. — Přivezeno bylo: hl: jete
lového semínka červeného 3, cíbuje 569, jablek 25, hru
šek 166;kop:zelí 86, okurek230, kapusty72, drobné
zeleniny 380, svazků mrkvo 430 a 299 podavinčat.

Odvážný přepad v Kuklenách. Veliký rozruch způ
soblla zpráva: o krvavé scéně, ke které došlo v nocí na
den 12. t. m. v Kuklenách. Pan učitel Oldřich Kobišta

přijel na dovolenou z Budapešti, kde konal vojenskou
službu. Ve u odpoledne zaše) do Nechanic, kdež
prodal domek. ú zlodějská daše se dbvěděla, že

peníze dostalbmedaže je máukryty doma. Nato vnaci

malýchčtvrtek po é hodině. přicházel z kruhu svýchksvě re. Kráčejekolemzahradníhoplátku,
Bovšímltl. če okso saloekyjel olovřeso©Se vvn
kdosi přechásí Domntvat se, že to jest jeho pani. Ale

o ,. „4

sotva několik slovpromluvil Hž poznal, že má co čf
niti se smělým vetřekem. Vběhl na zahrádku. Postava|

neznámého muževyskdčila však z okna, silné ruce cho
pily pana učitele za k-k, až sípal Pan učitel je statné
postavy, ale luplč byl ozbrojen, takže přepadený ma
jitel vily musil v nerovném zápase podlebnouti. Stržil
osm bodných ran, až za silného kryácení klesl, Přivo
laní lékaři pp. MUDr. Šob a MUDr. Smetana poskytli

ké nemocnice. — Pilně se pátrá, kdo byl útočníkem. Se
znáno, že vetřelec se prohraboval v salonku důkladně.
Vyházel různé předměty ze skříní, ale nic neodnesl bez
pochyby proto, že byt právě před skončením své zlo
dějské prohlídky vyrušen.

Joselov. V neděli dne 8. srpna oslavovali jsme do

zvonu »umáráčku«. Nový zvon, vážicí neto 74 kg, poří

zen byl nákladem města a přispěním p. setnika šL Ba
hrynovského. | Slavnosti účastnit se sbor důstojnický,
městské zastupitelstvo, místní úřady a spolky a nesčet
né maožství obecenstva | vojáků. Slavnou mší sv. ko
nal a zvon posvětil vsdp. bisk. vikář Jan Fr. Seidl, dě
kan z Holohlav, za asistence dpp. místních faráře, c. a
k. polního kuráta Fr. Brýdla, katechety Fr. Stejskala a
bohoslovce J. Karpiška. Slavnostní řeč česky i německy
konal místní p. farář, který navázaj na nápis zvonu,
hlásající, že ulit byl »saevjente magno beHo europáeo«,
t |. když zuřila veliká válka evropská, dovodit že v
této době dhržno s obdivem a vděčnosti patřiti na ví
tězná spojenecká vojska a vzpomínati zbožně | na vo
jiny, kteří v těchto bojích za císaře a vlast život svůj
položili; jim že platiti bude první vyzvánění novým
zvonem. My pak v této válečné době že oddaně, věrně
a obětavě máme státi při našem nejjasnějším zeměpá
nu. Po této řečř zapěli přítomní hymnu rakouských ná
rodů. Zpíváno bylo česky, německy a maďarsky. Po

slavném »Te Deum« nesen byl zvonna ustanovené mi
sto u věže. © Dojemno to bylo, když "pěkně ověnčený
zvon pomalu za zvuků vojenské hudby tažen byl na
vysokou věž. Mezitím, co poprvé tímto zvonem se zvo
nilo, konala se v kostele dojemná zádušní pobožnost za
vojiny ve válce padlé. Krásně zdařilá patriotická tato
slavnost zanechala u všech účastníků příjemnou upo
mípku.

K odhalení desky EFhrenbergrovy v Solaicl Četné
již docházejí přihlášky jak z kruhů kněžských tak i
laických. Vsdp. kanovník Msgre dr. Fr. Šulc zastupovati

ké příslušný projev; rovněž zastupovati bude Kajol
Pol. družstvo tiskové v Hradci Král. Spolek českoslov.
poutníků se s'dlem v Praze zastupovati budou místo
předseda vsdp. farář Ant. Brož z PodoK a pokladník
vsdp. farář Ant Kašpárek z Prahy. Družstvo Vlasť za
stoupeno bude spísovatelém a farářem vdp. Al. Dostá
lem z Ouval. Do Solnice možno přijeti z Hradce Králové
buď již v sobotu odpoledne ve 4 hodiny, anebo až v
neděli dopoledne v 10 hodin. V Solnici utvofit se místní
komitét, v němž jest zastoupena městská rada, městské
zastupitelstvo, jakož i přifařené obce; tento komitét ko
ná pilně přípravné práce, aby slavnost potkala se se
zdárným výsledkem. Jest naprosto třeba, aby každý
účastník, který reflektuje na oběd a nocleh, se přihlásil
do 20. srpna na farním úřadě v Solnici.

Malé Svatošžovice. 200leté jubileum poutního místa
našeho oslaví svou vzácnou přítomnosti a konáním slu
žeb Božích náš nejvyšší arcipastýř v neděli dne 22.
srpna. Duchovní správcové, račtež osadníky své upo
zorniti!

Hořice. Poněvadž říšský válečný obilní ústav po
sud nefunguje z příčiny, že bylo třeba agendu jeho de
centralisovati a upraviti k potřebám a poměrům jednot
Itvých zemt a že se patrně o to jedná, mnoho-li z agen
dy této má se svěřiti zemským obilním ústavům, byla
zdejší obec vládou pověřena, aby se prozatím ona sta
rala o aprovisaci svého obyvatelstva, což se také děje
a na radnici prodává se mouka, máslo dánské, ano i s

masem stal se pokus. Má to do sebe nespornou výho
du, že je městské obyvatelstvo samostatnější oproti ven
kovu, jehž nezřídka žádá nadmaximální ceny, a že se
staví hráze vykořisťování v této těžké době, kdy apro
visace hraje tak důležitou roli a kdy je vše pro novost
poměrů tak neurčité a neupravené. Bude-li obyvatel
stvo průmyslových měst zásobováno též odjinud a ne
bude odkázáno jen na svůj venkov, přestanou ty nedů
stojné a politování hodné zjevy, že některé ženy, aby
neodešly s prázdnou, obstupují venkovské prodavačky
a Jim jejich výrobky přímo z košíků vybírají, nabíze

jíce ceny vyšší než jsou stanoveny. Venkovské ženy
dostanou nechuť k cestám do města a tak se poměry o
bracejí, že totiž producent nejde ke konsumentu, nýbrž
naopak městské obyvatelstvo je nuceno jíti pro potra
viny na venek nebo platiti si prostředníky, t. zv. hoky
náře. — Obilním ústavem byli již komislonáři jmenová
ni apřijato s všeobecným povděkem, že se pří tom při
hlíželo k hospodářským družstvům, obcím, nebo aspoň
osvědčeným obliním obchodníkům a znalcům a že ne
pochodili kandidáti, protežovaní patrně obilní bursou.
Oni mají za úkol, obílf skoupiti, do určitých mlýnů do
dati, odkud bude mouka a ostatní jednotlivým okresům
dle potřeby přidělována. Obilní lístky zůstanou a bu

dou zavedeny nejspíše | do venkovských obcí, což —
jakož i zrušení měřičného — je jen logickým důslefkem
státního obliního monopolu. — V nejbližší době otevřena
bude městská opatrovna, která byla svého času dobře
umístěna vbudově,na jelíž místěstojí dívčí průmy
slová škola »Vesna«. Poašvadě prostředky jsou slabé,
bede učiněn prozatím pokus s obmezeným počtem dětí.
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Je tovšak potřeba nád ině nalékavíč Mtřeba, "by se:
přes těžké nynější poměry našli příznivci této nad jiné

potřebné sociální instituce a aby komitá hledělo získati:
hlavně zakládající členy. —

Čáslav. D-ar. Měst, rada a č. k. pošt. pokladník v.
v. p. L. Novák věnovalpro vojíny umístěné vIzarotu
okr. chorobisce hojně různých zábavných a ilustrová
ných knih. Správa chorobince vzdává mu tímto srdeč
nédíky aprosí | jiné dobrodince,aby na naše statečné
bolovníky nezapomínaiia jin vhodnou četbou pobytv
lazaretech zpříjemnit!pomohli.— Prohlídka trhu
potravinářského, vykonaná minulého týdne c. k. okr..
vrchním lékařem, uvítána byla kupujícím obecenstvem.
© radostí. Začínaliť někteří venkované nositi do trhu na
př. máslo naprosto nevypracované, v němž byla ještě.
polovička podmáslí. Podobně tvaroh by! takové jakosti,
že ho ani slepice žrát nechtěly. A ceny za zboží oďva
žují se požadovatl daleko nad maximální ceny, ©. k.

jící c. k. lékař sháněl se po strážníku a nebylo možno
žádnéhosehnati. — Poměry na trhu našem vůbec
by zasloužity náležité reformy a to jak se strany prodá
vajících, tak se strany kupajících. Prodávající přirozeně
chtějí stržiti co nejvíce a přemnohé naše paničky, ač
stanoveny jsou úřední ceny, nabízejí jakýkoliv obnos,
jenom aby nemusily učiniti újmu mlsnému jazyku a pak,
aby se před druhými mohly zablýsknouti ony že si

ovšem bezbranná, ač ony na prvém místě by měly býti
stihány, protože timto počínáním zdražují nesvědomitě.
potraviny svým méně zámožným spoluobčanům. Snad
nyní, kdy vydán byl přísný výnos ministerstva vnitra,.
nalezne se i proti těmto zdražovatelkám z řad konsu
mentů náležitá obrana. Hlavní věc ovšem bude odhod
latisekzakročení.—Konsekotázky hygteníc
ké. Už jednou jsme se zmínili, že by pumpa před krá
mem p. Lustigovým měla býti uvedena do náležitého
pořádku. Při posledních deštích vnikla do studny uliční
voda, takže nebylo možno vody naprosto | používatl.
Mohtly-li býti do pořádku uvedeny studny jiné, zaslouží
si zajisté poplatníci této části náměstí, aby se to stalo
1 se studnou touto. Doufáme, že správa města si toho.
povšimne. — Konečně došlo k jakés takés úpravě
zastrčeného koutu mezi kostelem sv. Petra a Pavla a
obecním domem. Když ne plného vydláždění, aspoň vy
dláždění rigolů dočkalo se místo toto, při každém dešti
v bahalsko a vymleté strže se měnící. Jen ještě by
bylo třeba učiniti něco s oním neblahým zákoutím u
vrst obecního dvora, které stále ještě slouží za zácho
dek a z něhož za parných dnů vycházf zápach otravující
každého kolemidoucího. Je to přímo paskvil na okolí
kostela. Snad se však dočkáme nyní také náležité úpra
vy a opravy. Nedostatek pozornosti a
rozvahy odpykávají loni okres. spolkem vysazené
stromky na ulicích našeho města. Přivázány byly ke
krátkým kolům a -při vichru těžké korunky jejich nyní
napořád se lámají. Je to nejen značná škoda lenotná,
ale působí to | bolestně na každého přítele stromoví.
Bylo by na čase učiniti aspoň provisorní opatření a při
dati k starým kolům nástavky, aby ; koruna byla upev
něna. Také uschlé stromky bylo by lépe odstraniti než
nechati je holými větvemi trčetl k nebesům.

Čáslavsko, Nemalé rozčilení mezi nemajetnou částí
obyvatelstva působí zákaz na některých místech vyda
ný, kterým zapovídáse sbírání pozůstalýchklasů. Ně
kde, aby se sběru zabránilo, buď se pole hned orají nebo
močůvkou polévají Od chudé třídy obyvatelstva nese
se to velmi těžce, zvláště letos, kdy každý klas, každé
zrno má svou zvlášť důležitou cenu. Hospodáři ovšem
vymlouvají se, že mnohým slouží sběr pouze za pláštík,
aby mohh krástl a někteří přímo odpovídají, že odepře
ním sbírání chtějí donutiti k většímu zaopatření si pra
covních sil. Je to otázka dosti složitá a nebylo by bý
valo na škodu, kdyby byla bývala včas upravena tak,

kutnohorském, kde c. k. okr. hejtmanství vzhledem k
důležitosti, aby každého zrna bylo využttkováno, dopo
ručilo sbírání na pohrabaných polích dem starým a
chudým, jakož i dětem dovolšti. Ostatně + takto, domní
váme se, křesťanská láska mohla by leccos dopinlti a
napraviti. Už v zájmu veřejného blaha není dobře jitřiti

jakékoliv staré rány anebo působlti nové. Jsme pře
svědčení, že s námi budou souhlasiti všichni lidé dobré:
vůle.

Z Třemošaice u Čáslavě dostali jsme toto vybídnutí:
»Prosím, abyste upozornili na trapný nedostatek na ko-
kální trati Čáslav—Třemošnice, který působí nejednomu

zdraví nemálo škodlivé. V celém vlaku totiž není oné
místnosti, která poznamenána jest všude číslem 0. Je
to pro domácí snad dosti komická, ale pro cizince na
nejvýš trudná chvíle, když v čas potřeby shání se za
Jízdy po této místnosti a když konečně ho spolacestu-
šel upozorní, aby počkal, až se doplíží lokálka do Sko
vic, tam že za hromadou starých pražců bude moci na
lézti ulehčení, anebo aby počkal až do Žlebů, kde st
bude moci vyprositi klíč. Výletníkům do Železných hor
zatím doporučují, aby se před jízdou nedali svésti lá
kavými nápisy hostinců k jídlu a pití.

Umělecká výzdoba děkanského chráma ne Kladně..
Můžeme říci, aniž bychom se: nechávali unášeti míst
ním patriotismem, že jest asl málo měst českých, jež
budoumíti tak krásnou památku z nynějších trudných
dob jako naše král. hor. město Kladno. Děkanskému
chrámu našemu zásluhou přátel umění a nezištností u
mělcovou dostalo se velikého cenného obrazu, jenž
zkrášišt v apeldě pozad? hlavního oltáře. Vytvořiljej“k
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„Marie«, malovaný pro chrám náš, jest zdařilé dilo
malby náboženské. Rozvržení postav, vyjádření my

míle upoutávají pozorovatele. Pro chrám našeho prů
myslového kraje jest obraz takový vábivou, rozradost
„ující pisni Autoru jeho nelze upřiti uznání, že správně
pochopil nejen předmět, který svým štětcem zpracová
val, nýbrž i prostředí, pro něž dílo svoje tvořil. Cirkevní
umění malířské jest jeho oblíbeným oborem, nejeden

-chrám krášl! již jeho malby; jmenujme Velehrad, Hum
polec, Řečkovice u Brna. Malý Bor na Budějovickua j.,
ale nejvýše povzneslse umělec při výzdobě chrámu
našeho. Maliřská okrasa naší basiliky jest celá jeho ori

„ginelní myšlenkou, jak po stránce dekorativní, tak 0
brazové. Také obě postranní lodi chrámové budou ozdo
beny jeho uměleckými pracemi, Zde vytvoří dvě lunety.
Nad oltářem sv. Benedikta bude obraz »Kristus káže
sedmero blahoslavenství«, pro oltář Máří Magdaleny
určena jest lineta »Kristus v domě Šimonově«. Obě ta
to díla, jak ze sklz souditi možno, čestně přiřadí se k
obrazu hlavnámu. Takto bude provedena umělecká vý
zdoba chrámu našeho, díky obětavosti dárců i umělce,
nevelkým nákladem. Výpravu lunet wnožnili tisícovými
dary rodák kladenský p. cís. rada Fr. Thiiringer, člen
městské rady na Smíchově, a pí. Svobodová z Kladna.
Umělec podjal se díla svého s pietou a láskou, cit a
oduševnění vyzařují z jeho maleb. Neumannmá všechny
vlastnosti nutné náboženskému mallři; neschází mu vf
ra, vzdělání, pochopení, výstižná umělecká zdatnost.

Z osady polských uprchlíků u Chocně v Čechách.
Haličti váleční uprchlíci zařídili se ve svém barákovém

ku. Poměry válečné nedovolf mnohým z nich, aby vrá
tii se domů ani nyní, kdy bojiště posunulo se za hra
nice haličské. Jest proto pochopitelno, že pečují o to,
aby svoji novou, na rychlo vybudovanou domovinu si
také malebně vykrášlili. Přikročili tudíž ke zřízení rá
zovité ozdoby, bez níž není snad jediné polské osady.
Jsou to Boží Muka. ZbožnýmPolákům dostane se nyní
tohoto památníku | v jejich útulku v Čechách. Bude to
práce dovedná a umělecká, již navrh) akademický ma

líř p. Eduard Neumann ze Sv. Jiří. Umělec ozdobí kříž
Božích Muk, který bude okrášlen ornamenty národních
vzorů, obrazem Kristovým po jedné a Matky Boží Sed
mibolestné po druhé straně jeho. S obou stran u pat
kříže umístěna budou klekátka. K postavení tohoto pa
mátníku dojde v nejbližších dnech srpnových. Bará
kové město polských uprchlíků ochotou a štědrosti če
ského umělce získá pěknou a příznačnou okrasu, jež
zůstane i za šťastnějších dob jasnou vzpomínkou na ny
nější trudné časy.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné školy
a c. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek v Chrudimi.

Různé zprávy.
K mávratu haličských uprchlíků. Následující okresy

haličské jsou nyní volgy pro návrat uprchlíků: Biala,
Oswiecim, Chrzanow, Zywiec, Nowy Targ, Wadowi
<e, Bochnia, Mystenice, Limanowa, Nowy Sacz, Brze
sko, Dabrowa, Mielec, Kolbuszowa, Pilzno, Ropczyce,
Orybow, Strzyzów, Krosno, Stary „Sambor a území

okresů: Krakov, Wieliczka a Podgórze, pokud nená
leží k pevnostnímu obvodu. Uprchlíci, kteří měli při vy
puknutí války v některém z těchto okresů stálé bydli
ště a nejsou neschopní k práci a zároveň bez výdělku,
pokud se týče bez prostředků, vyzývají se, by se tam
navrátili. Pravidla pro návrat vydána jsou c. k. mini
strem vnitra. ,

Klamné jsou všecky pověsti, že Cyrilomethodějská
knihtiskárna a nakladatelstvý V. Kotrba v Praze letos
svých kalendářů na rok 1916 nevydá. Těší nás, že se
svým ctěným čtenářstvem můžeme sděliti: Právě do
vídáme se, že tyto kalendáře budou vydány již v nej
bližší době a to všechny druhy — ano dokonce o jeden
nový druh — Vojenský kalendář — ještě více. Celkem
vyjde tedy 12 druhů katolických kalendářů, jimž redakce
věnovala svoji největší péči, usilovně se snažíc, aby do
šly obliby u všech vrstev čtenářů. Netřeba jich ani do
poručovati — činí to samy. Odbyt těchto kalendářů rok
od roku nabýval většího rozsahu, takže, ač náklad kaž
doročně o mnoho tisíc se zvětšoval, přece nestačil a
kalendáře byly vždy v listopadu úplně rozprodány. Do
poručujeme proto, aby každý, kdo kalendáře tyto chce

„sl opatřiti, učinil zavčas svoji přihlášku. ——
K letošní turistice, Píše se nám: Přičítá-li se válce

za zásluhu,že jejímpřičiněnímučí se Jklé zeměpisu,
neníto její zásluhoujedinou. Učínás také tak trochu

„se ceniti, přibližovatt duševně navzájem, a světová vál
ka nynější mimo toho uás naučí zajistě — vážiti si

„svých domácích míst vynikajících krásou, památnostmi
historickými a zajímavostmi přírodními.| Necestujemd
sice dosud tak pllnějako na př. Němci,Aagličanéa
„Francougové,ale cestujeme přece nynívíce než
-bách minulých, kdy turistiku pěstovali jen tu
"ojedinělí našinci. Jenže právě v posledních
-cházela ta naše česíři turistika z pravých kolejí. Jest
známo o maohýčh pražankách, še musí v létě »na vem«.

Zl jazykové tvrdi dokonce, že některá dovede
4—4 ooděle uzavřena při opuštěných záclonách,

»na venkově« A ta česká turistika dělala něco podob

tuhých, přímo rajských koutů Čech, ale — Vše dali
zato, když mohli se pochlubiti, že byli shodně daleko«,
zejména u moře. | Ano, >u moře« se stalo okřídleným
slovem honosným a »nebýti u moře« vyznáním těch,
kdož byli nejhéně — k politování. Letos tak mnohým
sklaplo. A není to nijak dobré věci na škodu. Nemo
hou-H utráceti slušné peníze jen k vůli tomu, aby »dall
se vidětl«, zůstanou hezky doma a zajisté | při galimati
úšovském »spojení« železničním, které vlastně žádným
spojením není — i při slušně zvýšených cenách pokrmů
1 všeho ostatního, vyhledávati budou ta "naše pěkná mí
stečka českých rájů, která, kdyby byla majetkem cizi
ny, byla by propagována reklamou daleko široko a kam
by zase chodili a jezdili z daleka široka . ... Připomíná
me tu ladné krajiny našich Orlic, Úpy | Metuje, zejmé
na však český ráj — Turnovsko s Jičínskem, Česko
Skalicko, Náchodsko a PoHcko, kde vesměs krásné:
kouty naší vlasti bohaté přírodními nádhernostmi 1
četnými památkami historiokými. Těch zajisté bude le
tos více než jindy všímáno tak, jak toho zasluhují. Ne
boj se nikdo cen přemrštěných, těch zde není v ničem
a téměř nikde, zato však překvapení milých, o jakých
má naše obecenstvo. vědomí dosud málo. A při tom
všem — jsme na těch místech všude mezi svými, -do
ma, dýšeme ten vlastní vzduch domácí a noříme se v u
pomínky našich slavných i poučných dějin a v krásy
drahé domoviny. Jen tedy s chutí a s radostí na ty naše
hory a nivy! Litovati toho nebudeme! K.

okřídleného slova, že »nikdy se tak nelže, jako po honě
a před volbami«. Kdyby žil, řek) by snad dnes, že ni
kdy se tak nebájí, jako v době válečné. Alespoň by ny
ní měl plnou pravdu. Zpráv a novin na tisíce, třebas že
jedna odporuje druhé, a žŽvanění, svědčícího o nevědo
mosti, velmi mnoho. Jeden denní list upozorňuje na po
slední číslo nedalekého listu krajinského, v němž sdě
luje se čtenářstvu, že dnes stojí ve zbrani jedna mili
arda lidí na ploše 30 milionů čtverečných mil. Obyvatel
stvo země odhaduje se na 1 a půl miliardy, povrch zem
ský měří asi 9 a čtvrt milionu čtverečných mil. Kde vzal
pan pisatel těch 20 mil. čtverečných mil scházejících,
nevíme. Ale seznáváme něco jmého: pisatel neví, že 1
miXarda jest 1.000,000.000a že se počítá, že ve zbrani
stojí snad asi stý díl miliardy!

Ruské +svšeslovanství«. Dle »Hlasu« před válkou
meškal přední representant českého národohospodářské
ho života v Petrohradě, aby pracoval ve prospěch ofert
českých závodů, které byly vyzvány ke konkurenci na
vypsané dodávky pro ruskou vojenskou správu. Bylo
mu nemalým překvapením, když tehdejší ruský ministr
války (Suchomlinov), vysloviv se uznale o ofertách,
prohlásil pak kategoricky: »Ale do Rakouska nedáme
ani za haléř!«,A na námitku, že, jde o nabídky 'českých
závodů, pravil: »To je všechno jedno!« Na vysvětlenou
pak dodal: »Válka s Rakouskem je neodvratna. Dlouho
se na ni připravujeme a jsme již úplně připraveni. Do
jde k ní co nejdříve, při první příležitosti. Rakousko
musí býti zničeno. My je déle nemůžeme trpět. Překáži
nám!« Stejně se vyslovil také nejen chef ruského ge
nerálního :štábu, ale i, ovšem slovy méně příkrými,
ministr záležitostí zahraničních Sazonov.

Nebezpečí majáků pro ptactvo. »Nár. Listy« píší:
Moderní silná světla majáků neobyčejně vábí ptáky,
jimž jsou pak zkázou. Na. mnohých místech bývají rá
no nalezena sta mrtvých ptáků. Jeden holandský příro
dopisec dokázal výsledky svého pozorování, že nejsou
to světelné paprsky, jež ptáky ničí, nýbržptáci se usmr
cují sami. Prostě se na smrt vyčerpají stálým poletová
ním kolem světla maláku. Čím osamělejší je maják, tím
více vábí ptactvo. Tak prý pod majáky v Kanále nebo
Mexickém zálivu možno najíti ráno na sta mrtvých ptá
ků všeho druhu. Svítí-li měsíc nebo je-li blízko majáku
ještí jiný veliký pramen světla, je ptačích mrtvol méně.

Aby byla zmírněna úmrtnost tažného ptactva, byla na
mnoze v místech, jimiž ptáci táhnou, světla majáků ztlu
mena. Leč tím je opět zvýšeno nebezpečí pro loďstvo
a zvláště nyní v době válečné není toto opatření prove
ditelno. Jediným dosud osvědčeným opatřením na o
chranu ptactva jsou tyče, umístěné kolem lampy poně
kud níže, než kam sahají nejsilnější paprsky. Neboť prá
vě tak, jako mušky, kroužící. kolem světla, usedají občas
na lampu, usednou ptáci na tyče a odpočinou si od šíle
ného tance. Kolem majáku v Terschelingenu v Holand
sku, kde nejprve bylo učiněno toto opatření, byla ihned
úmrtnost ptactva snížena na minimum. 

Všelicos. Býv. ministr K. Prášek přihlásil se k voj

sku dobrovolně; byt jmenován důstojníkem a přidělen
službou k ministeřstvu války. — Uprchlíků z jihu jest
dle Slovence na Moravě: Slovinců 8627, Italů 26.919;
v Čechách 11.405 Italů, v Dol. Rakousích 1060 Slovinců
a 13.596 Italů; v Horních Rakousích 12.317 Italů; v Uh
rách 11.000 Slovinců a 21.800 Italů. — Princ Leopolď
Bavorský (69 let starý), jehož armáda dobyla Varšavy,
jest zeť našeho císaře; má naši císařskou princeznu
Giselu za choť. — Řecku anglickou blokádou úplně uza
vřenému hrozí hlad. Řecká vláda prosí bulharskou, aby
poskytla Řecku dostatek vagonů na dopravu obilí z
Rumanska a Ruska. — Videňští velkoobchodníci nhilm
chystají se ke zvýšení cen o 10 haš na metr. centu. —
Česká »Prodaná nevěsta« na bulharském jevišti ve Var

dost lázeňských hostil, kteří se sjeli do Varny z celého
Beřharska, mosela býti opakována. — Rakouský ministr
kaftuavyučovánívydalvýmos,vněměvarujepřed
přílišným přeplňovánímškol středních a vysokých úv

strát německého Norimberka výdal nařízení, kterým
se zakazuje prodlévání školáků a školaček na. ulicích,
náměstícha v parcích, jakmile se setmi. — V některých
vesnicích ruských prodávají matky své děti, aby měly
na chléb a na — kořalku. — Kardinál Olbbons, arci
biskup baštimorský, nařílil modlitby za mír. Přečetl sám
v. kathedrále papežovo provolání k míru a prohlásil, že
Spojené Státy jsou povinny papeže účinně podporovati.
— Zalatým našim důstojníkům v Rusku odnímány byly
dosud všecky jejich odznaky, vyznamenání; na zakro
čení rakouské vlády dohodly se Rakousko a Rusko,
že příště zajatým důstojníkům budou ponechány jejich
odznaky hodnosti atd. — VLondýně rozmohlo se ne
mírné pití, zejména u žen. — Rolnické cukrovary mo
ravské, jichž je 11, rozhodly se, nedržeti se řepných
kontraktů a zvýšiti dobrovolně cenu řepy. Tak dosta
nou rolníci za 1 ag řepy asi 3 K. — Obec pražská zři
dila na Petříně obecní králikárnu, obsahující 600 chlé
vů, z nichž 250 pro chovná zvířata a 350 pro zvířata
určená k jatečnému zužitkování. Nyní se tu chová 200
kusů prvotřídních zvířat. Již příští měsíc dostanou se
králíci obecního chovu do prodeje.

Ade kupujete knihy?
Naše knihkupectví Vás také vzorně obslouží.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Zábav večerních, roč.

36., sv. 2—3.: Podnik. II. díl. Napsal Pierre VErmite.
Přeložil B. Kyselý. Cena 2 K. Na Zábavy večerní — 5
až 6 svazků ročně — předplácí se ročně 4 K. — Kře
sťanská škola. Časopis pro šíření ideí náboženských v
českém školství. Řídí V. Špaček. Roč. 14., seš. 6.—7. S
přílohou Obrana vychází měsíčně za předplatné 7 K.
Příloha Rodinné vychování stojí ročně 2 K. — Poklad
věřících. Řídí P. Št. Švec. Čís. 8., roč. 16. Vychází mě
síčně za roční předplatné 1.50 K. — Rádce duchovní.
Řídi Fr. Vaněček. Čís. 10., roč. 22. Vychází měsíčně.
Roční předplatné 8 K. — Promluvy. Cyklus 4. Pořádá
P. F. Žák T. J. Za 70 hal. — Rajská zahrádka. Pořádá
V. Špaček. Roč. 24., čís. 10. Roční předplatné 1.60 K.

Z uakladatelství Benediktinské tiskárny v Brně.
Myšlenky a rady vzdělaným jinochům na uváženou.
Napsal P. Ad. v. Doss T. J., přeložit dr. T. Korec. Dru
hé vydání. Kniha I. Cena 1.50 K. — Náš Domov. Mě

síčník. Pořádá J. Vévoda. Roč. 24., čís. 8. Roční předpi.
4 K. — Škola Bož. srdce Páně. Řídí P. P. Hlobil. Roč.
«9., čís. 8. Roč. předpl. 3.20 K. — Květy Marianské.
Pořádá P. Kr. Lux. Roč. 32., čís. 8. Roč. předpl. 1.60 K.
— Anděl strážný. Časopis pro mládež. Řídí J. Dvořá
ček. Ročník 34., číslo 10. Roční předpl. 1.60 K. — Černín
Brázda: Života chmury i jasy. Cena 1.50 K.

Kazatelna. Homilet. časopis. Pořádá Fr. Vaněk.
Roč. 13., čís. 9. Roční předpl. 6.60 K přijímá knihtiskárna
E. šprongla v Pelhřimově.

Časopis katol. duchovenstva. Řídí dři.: J. Tumpach,
F. Kryštůfek a A, Podlaha. Roč. 56., seš. 5. Nákladem
Kníž. arcib. knihtiskárny vPraze. Předplatné na rok
obnáší 9 K.

Nákladem Dědictví sv. Jana Nep. v Praze. Soustav
ná katol. věrouka pro lid. Napsal P, Fr. Žák T. J. Díl I.
Krámská cena 6 K. — Dědův odkaz. Kniha pro dospiva
jící jinochy. Napsal K. Balík. Cena 1.40 K. — Paměti
F. J. Vaváka. Část I. Cena 2.50 K. — Členem Dědictví
stává se, kdo složí jednou pro vždy 20 K.

Do HradceKrálové

E 

Při našem odchodu z Hradce
Králové nebylo nám možno Bevše
mi známými'a přáteli osobně se
rozloučiti.

Činíme tak touto cestou a dá
váme všem srdečné s Bohem.

V Chrudimi, 3. srpna 1915.

=

Nečekejte, až Vás nakažlivinnpřekvapí, ale opatřte si zavčas dom
jedinou osvědčenou diet. ochranu

faráře L. V. HORY:

„VADE MECUM“
(sákonem ohráměno)

pamatujtedobře,žo tato pomos
: nešli velkénezkogpolone vm
Obdršítevláh. po 150,8—, 5, a 9—K (s port
drogsriich nsb v labaratoji oV. m.. © Dolois 1Ů,*
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Paramenta.

Ignáce V. Noškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškuály, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.

K vzorkyi rouchahotovéna ukázku
se na požádání franko zašlou.

v

.

luh kutů

wp- Němčině wm
a francouzštině

vyučuje
sl. A. Nepeřená
v Hradci Králové, Dlouhé

ulice, čislo 200.

E

Starší slečna,
která 23 leta vedla domácnost dp. fa
ráře a jeho úmrtím o místo přišla,

prosí o místo

hospodyně
| Da faru nebo k dp. katechetovi. —

Honoráře žádného nežádá. — Dopisy
račte zaslati do administrace t. |. pod

značkou „Osamělá“.
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Rozpočtyochotněazdarma.

za niž ručíobec
Vysokomýtské.

Jest vklad
Vždyzcela bez jež

které povolání do řádu mají a výchověa ošetřování
osiřelých dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť

se obrátí s dotazemstran„Pha na představenouiu kláštera B. S. P. Krupka(n Teplic).

Pohřební ústav
H. Richter v Hradci Král.

obstarává spolehlivě
oxhumace a převážky pad

tých vojínů z bojiště.

o
Jan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční saisomy kollekcl
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Cetná uznání zvláštěz krahůvele
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen! 

OO3000000
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| Veledůstojnému
duchovenstvu a

. slavným patronátním.
úřadům dovolujesi dopo
rmělti veškeré kostelní nádoby a
nášinía to: monstrance, kalichy,

olbáře,, nádobky,„paténky, pacifikály,svícny, lampy, kaditelnice,kropenky
atd. své vlastní výroby,předpisům
církevním vyhovující. Sřaré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbřínebo proti do
platku za nové vyměňuje.Hotové

předměty-nebvýkresy zasílá nauázku frankobež závaznostikoupě“
Všes6posílá posvěcené.| Prdes ruční.

Sklad veškerých astříbrných klenotů, jako: Fetěsů,.
madonek, kříšků,pratýnků, náramků atd. " Notářské
Prsteny, tabatěrky, jídelní náčiníze stříbrapravého

i čínského vědy na skladě,

Stareslalo,stříbroa drahokamykupuje24nojoyěšíceny

JAN STANĚK,
půsíř a ciseleur *

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

PHassžný znalec c. k. zemského Irestního soudu.

český, se zárukou neporušenosti, z letošní snůšky
obzvláště výborný má celoročně v levné ceně:

na skladě

JOS. JELÍNEK,
člen Zemského Ústřed. včelařského spolku

v Hradci IEKrálové.

Zal.ženo r. 1820.

SPECIALITA

je "i ústecký,po mnohádesítiletívý
hlášený žaludeční likér pod náz-em

s Aměrs de kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný
nabízí

A.J.Andresv Ústín.Ori.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frame.
oognacu, srěmské slivovice hAE pův.jam.rumu a všech druhů nejjemnějších likérů vcenách,
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinskýmpovolují se zvlášťvýhodnéceny

fa 38 výstaváchvyznamonaná|. cenami.



Předolatné nečtvrt roku 2 K 60h
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Svátek Rakouska.
Jako veliký vítěz vkročil nejjasnější moc

nář náš do 86. roku svého života. Co pečlivě
střádal a pěstoval po plných 06 let své po
žehnané vlády, vyzrálo v plody nejkrásnější,
Právě kritická doba stala se nejvhodnější pří
ležitostí ke generální zkoušce, zdali cesta, po
které osvícený a zkušený cíeař národy své vedl,
značí pochod triumfální. Vždyť za války nutno
mobilisovati netoliko vojsko a střelivo,alei všecky
úřady, veškeré občanské otnosti k činnosti nej
svědomitější a nejhorlivější. A ejhle — ačkoli
tolik nepřátel obořilo se na naši říši, zkouška
měla výsledek nejzdárnější. Naše armády po
stupují od vítězství k vítězství, vznešený kmet
přesvědčil se všestranně, že jeho říše obrovitým
rozmachem osvědčila sílu gigantickou. Habsbur
ský trůn září leskem nevídaným, ofsař-trium
fátor s nejvyšším uspokojením shledává, jak
všecky složky obrovského státního stroje v době
kritické pracují bezvadně.

Náš panovník jest plným právem zván kní
žetem míru. Nikdo nad něho nepoznal dokonaleji,
jak naše armáda byla již dávno výtečně připra
vena pro všecky eventuality. Tedy četné vavříny
vítězné již dávno mohly zdobiti vznešenou skráň
Jeho Veličenstva. A přece František Josef [ ne
bezpečenství válečného plápolu oddaloval od
hranic veleříše své s heroickým sebezáporem
po tak dlouhou dobu! Sám vyznal otevřeně, že
si přáli léta podzimu života svého ztráviti v míru.
Tím tedy čestnější triumfy, které se dostavily
za nynější války obranné! A právě v předvečer
vznešených 85. narozenin z bojiště zprávy tak
utěšené, tak jásavé. Národové rakouští vděčně
uznávají, že největší podíl na tak skvělém vý
sledku válečných operací má pečlivý jejich
moecnář.

Proto den 18.srpna stal se skutečně svátkem
celého Rakouska. Všichni věrní poddaní 8 po
vděkem zaznamenávali, jsk světodějné události
odměňují jejich loyalitu, jejich neochvějnou dů
věru v zkušenost, věhlas a nejsvědomitější péči
Jeho Veličenstva. |
- © Hřímavými projevy 'oddanosti dávalo ra
kouské obyvatelstvo nejpádnější odpověď za
hraničním veřejnými tajným nepřátelům nej
jasnějšího domu habeburského. Věru, právě
nynější události tak dalekosáhlé upevnily co
nejvíce svazek mezi mocnářem a poddanými,
mezi dobrotivým otcem a vděčnými dětmi.

Náš panovník i ve chvílích největší své
slávy zachoval dojemnou křesťanskou skromnost,
pokorně své úspěchy připisoval požehnání Bo
žímu. Vědy otevřeně vyznával, še děkuje za
zdar svého počínání milosti Boží. Nepokrytě
prohlásil, že křesťanské náboženství mu bylo
největší posilou ve chvílích nejtěžšího bolu.
A ejhle — na jaké vrcholy vystoupil mírumi
lovný vladař! Vždyťkřesťanská skromnost ani
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před tváří Nejmocnějšího, ale hned v následu
jícím okamžiku dovede heroicky zamávati mečem
na obranu těch, jichž bezpečnost jest mu od Boha
svěřena!

Kde jsou nyní ti, kteří pyšně do všech
úhlů světa provolávali, že dobudou triumfů
právě na základně protikřesťanské? Jak jsou do
prachu poníženi ti, kteří pyšně volali, že se
spoléhají pouze na sílu vlastní, na vymoženosti
tohoto světa! Vysoka nad nimi trůní v tomto
čase stříbrovlasý kmet, třímající pevnou rukou
žezlo nad Rakouskem. Oddanost národů rakou
ských propukává v nadšení nevýslovné. Jako

každý národ, tak i náš pevně důvěřuje, že pvítězném skončení války císařský kmet všecky
jeho spravedlivé požadavky uspokojí. Máme vý
mluvné a velice četné doklady, jak František
Josef I. s nejživější účastí se staral, aby národu
našemu dostalo se všeho, čeho potřebuje k mo
hutnému rozvoji. Po vítězném boji zajisté bude

všech národů této říše. Vládce, který poznal
tak velikou oddanost svých věrných, zachová
se ke všem bez rozdílu i nadále otcovsky.Pod
dojmem nadšených okamžiků slavného dne18.
srpna voláme vroucně: Zachovej nám, Hospo
dine, císaře a naši zem!

Průběh války.
Bojiště východní. Spojenecké armády, kte

ré před přechodem přes Vislu měly pravoúhlé

postavení, čin část severně od Narevu, druházápadně od Visly, třetí mezi Vislou a Bugem —
nyní mezi Vislou a Bugem jsou souvislou, uce
lenou skupinou vojenskou, jejíž čára probíhá
přímo od severu k jihu. Fronta se zkrátila,
prostor však, v němž se odehrává velký ústup
ruských vojsk, bojujících západně a jižně od
Bugu, se zmenšil. Pevnost Nový Georgievsk
jest sevřen se všech stran a váže jen malé ně
mecké síly. Ostatní oddíly armády prince Leo
polda bavorského přešly už u Drogičinu střed

a Miendzyrzeczem a zlomily odpor Rusů vý
ohodně od Losic. Rakousko-uherské síly, boju
jící v této skupině pod generálem Koóvesem,
jsou v patách Rusům, ustupujícím západně od
Bial přes Klikovku. Armáda arcivévody Josefa
Ferdinanda v pronásledování dostala se až za
Bialu a Slavatioze, které leží na Bugu, jižně od
Brestu. Východně od Wlodavy proniká spojené
vojsko na východní břeh Bugu. Rakouské voj
sko jest dále pevně osazeno na východním
břehu Bugu i u Vladimíra Volyňského. Spojenci
pronikají tedy už na druhou ruskou obrannou
čáru, jejímž středem jest Brest Litevský. Úředaí
žpráva ze dne 17. erpna ohlašuje, že rakouské
vojsko pod velením polního podmaršálka ši
Arze proniklo až k Dobrynce, 20 km jihozá
padně od Brestu Litevského. Síly, vedené arci

vévodou Josefem Ferdinandem,postupují naJanov na Bugu, severozápadně od Brestu.Gene
rál š]. Kóvess zahnal nepřítele u Konstantynova
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(západně od Janova) za Bug. — Brest Liteva
leží v kotlině, jež se prostírá od západu na vý
chod mezi západo-a jihoruskými výšinami a
u Brestu přechází do. močálů rokytenských.
Brest má strategický význam jako mohutné
předmostí přesBug, u pevnosti již splavný, a
jako střed druhépevnostní linie ruské, v němž
se sbíhají všecky ruské hlavní trati spojující
Rusko s ruským vnitrozemím. Pevnost jest
kládána za prvotřídnou, Jádrem jejím jest veliká
ústřední pevnost s baštami na ostrově Bugu.
Pochází z 30. let a jest celá vybudována se
zdiva. Má mnoho kasáren i jiných vojenských
staveb, ale žádné občanské budovy. Města Brest
Litevský na pravém a Terespol na levém břehu
Bugu jscu od jádřa toho vzdálena asi 2 km a
nejsou opevněna, ale jsou uzavřena předsunu
tými tvrzemi, vzdálenými od ústřední pevnosti
asi 6- 6 km. Na levém břehu jsou tři, na pra
vém pět pevností v první a dvě pevnosti váru.
hé řadě, železniční most jest chráněn velkou
moderní pevností »hrabě Berg«. V pernosti jsou
velké vojenské sklady. Odborný tisk jí přisuzuje
velkou vojenskou cenu, které jí dodávají hlavně
vodní poměry. Neobyčejně rozsáhlá jsou nádraží
a zásoby železniční. Město Brest Litevský, které
čítá asi 70.000 obyvatelů (mimo Rusy a Poláky
mnoho Arménů a Židů), nemá pozoruhodných
staveb; císařský zámek a park jsou vedle kostelů
jedinou jeho ozdobou. — Narevská opevnění
jsou vesměs v rukou Němců, kteří přešli již
Nuřec a stojí tedy mezi Bialostokem a Brestem.
Boberská pevnost Osověc zůstala za frontou a
neuzavřela Hindenburgovi cestu ze severu na
Bialostok a Brest. Podobně silná pevnost Kovno,
mající 9 tvrzí, není již Němcům v cestě. Němoi
překážku tu obešli obloukem na sever a stojí
na východ od Kovna na pravém břehu Němenu.
Tím mají cestu na Vilno otevřenu a dostali so
tak do týla druhé ruské pevnostní čáry na se
verním jejím cípu. Při dobytí tvrze jihozápadní
fronty Kovra, ležící mezi Němenem a Jesií, za
jato více než 4500 Rusů, ukořistěno 240 děl a

četnéjn vojenské potřeby. U Novogeorgievskabyla dobytajedna velká tvrz a dvě spojovací
opevnění. Při tom zajato 2.400 nepřátel 4 uko
řistěno 19 děl. Na ostatních frontách zajato mi
nulý týden na 20.000 Rusů. — 18. srpna ozná
meno, že důležitá a velká pevnost Kovno na
řece Němenu padla do rukou německých s ve
likou kořistí, mezi níž je více než 400 děl.
Kovno čítá asi 80.000 obyvatel, z nichž je polo
vice Židů. Město nemá většího průmyslu, zato
však velmi čilý obchod sekožemi a jinými suro
vinami. Pádem Kovna jest nová ruská obranná
linie Crodno—Bielostok—Brest ze severn už
obchvácena. Armáda generála Eiohhorna, která
Kovna dobyla, má cestu na východ a ke Grodnu
otevřenu. :

Na italském bojišti hrdinný odpor obránců
maří i nadále všechno úsilí Italů. Tentokrát Ita
lové horlivě stříleli z těžkých děl na tyrolské
pevnosti; útoky jejich byly však krvavě odra
ženy. I na moři vyznamenali se zase naši ná
mořníci. Jedno naše námořní létádlo hodilo 16.
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srpna na čtyři pobřežní pevnosti benátské pumy,
z nichž tři vybuchly uvnitř pevnosti. Z pěti ne
přátelských aviatiků, kteří vzlétli k pronásledo
vání našeho hydroplanu, byli dva donucení pal
bou strojních pušek k návratu, dva upustili po
nějaké době od pronásledování a poslední ne
přátelský aviatik byl nucen vrátiti se až u istrij
ského pobřeží. — Dne 17. t: m. bombardovalo
naše loďstvo potřetí Italy obsazený ostrov Pela
gruž a současně letec házel tu pumy. Při tom
pobořen maják, zničeny baráky, skladištěatd.

Západní bojiště. 17. t. m. pět torpedových
člunů německých napadlo na Jutském západním

E anglickýkřižník a osm torpedoborců.řižník a jeden anglický torpedoborec potopeny.
A v noci ze 17. na 18. srpen napadly německé
vzducholodi opět Londýn. Na různá místa ho
zény tu pumy s dobrým účinkem.

U Dardanel boje neustávají. Turecké voj
sko má pak nyní všude v rukou postavení,
ovládající protivníka.

———— i

Politický přehled.
Následníku trůnu arciknížeti Karlu Fran-,

tišku Josefu a jeho chotí arcikněžně Zitě při
návratu jejich z Pešti propůjčil olsařzáslůžnou
hvězdu Červeného kříže s válečnou dekorací.

Ministr zahraničních záležitostí bar. Bu
rian byl minulý týden návštěvou v Berlíně, kde
mě| poradu s říšským kanoléřem ši. Bethmann
Hollwegem a státním tajemníkem ši. Jagovem.

uisařským nařízením ze dne 10. srpna
zabavuje se surový petrolej (nafta). Nafta, do
bytá v haličských petrolejových územích, ne
mohla býti pro válečné události zpracována na

výrobky, nepostrádatelné pro vedení války, že
lezniční dopravu, průyeh zemědělství a všeobecný konsum, jako benzin, petrolej, olej k ma
zání, takže nastal citelný nedostatek těchto vý
robků. Aby bylo umožněno rozděliti surovou
naftu rafineriím nerušeně a spravedlivě a za
přiměřené ceny, jest proto surová nafta odňata
volnému nakládání majitelů: za úplného šetření

Feuilleton.
Státník a člověk.

S obdivem pohlížíme na každého velikého
ducha u víře, že svou hlavou hvězd se dotýká.
Pohledněme však níže, i jeho nohy dotýkají se
téše země, po níž ubírá ae obyčejný emrtelník
a často v odvetu za povýšenost dámu osud
pooítiti více nízké trpkosti, než kterékoli duši
rosté.
P K závěru několika feuilletonů z Pamětí
Biagarokových (Bismarck v Paříži, Bismarck

- v Petroh Bismarck a rok 1848, Bismarck
a Bavorsko, Plány Napoleona III. roku 1857,
Bydoucí politika Ruska)zde několik moment
nígh pohledů na vztahy státníka k člověku.

1 Zábavy.

Členové sněmu, který v letech 1840—50“
„měl zrevidovati udělenou konstituci, rozvinuli
v pravdě vyčerpávající činnost; komité la

© do 10 hodin, sezení celého domu byla.od
10 do 4, často však prodlužovala ge do pozdních
hodim večerních a střídala se k tomu se seze

odborů. Mohl jsem proto potřebě tělesného
ybu zadost učiniti pouze v noci; rozpomí

nám se na mnohé bázky nahoru a dolů
mezi operou a Brandeburskou branou ve třídě
Pod lipami.

Náhodau bylo má posornost v ffto době
- upoutána zdravotním významem tance, jehoš

új se zřeklv 37. rose, pokládeje jej za -34

epřízněnádáma jedna poslala mě vybledaš ne

jejich oprávněných zájmů a má býti Po Hrenavolnému nakládání státu. K obstarávání všech
záležitostí se zabavením surového petroleje spo
jených bylo v ministerstvu veřejných praví zří
zeno zvláštní oddělení pro surový petrolej.

Císařské nařízení na ochranu selských
usedlosti. Císařským nařízením ze dne 9. srpna
1915. činí se opatření proti rozprodeji zeměděl
ských a lesních pozemků, a rozprodej selských
usedlostí se činí závislým od svolení nově zří
zených okresních pozemkových komisí. Zákaz
rozprodeje pozemků týká se hlavně obof, za
bývajících se většinou zemědělstvím. Ze zákazu

jou vyňata větší, hlavně průmyslová města.ypočítána jsou všecka města, jež ze zákazu
onoho jeocu vyňata.
Novépředpisyo výroběa prodejichle
ba a pečiva platí od. 15. srpna t. r. Politické
úřady zemské mají stanoviti prodejní cenu mou
ky. Na výrobu drobného pečiva smí se pouší
vati jen chlebové mouky pšeničnénebo pšeničné
jednomleté nebo libovofrié úrměaitěchto druhů
mouky. Politické úřady zemské mají stanoviti
váhu, formu a prodejní čenu drobného

pečiva nebo ji úplně zak

»Časopis čes. poštovního úřednictva« vysvětluje,
že neosvědčilu se jazykevě zejména haličské
železniční úřednictvo a zřízenectvo. Následkem
nemožnosti dorozuměti se docházelo mnohdy
k nehodám, jež vojenské správě nemohly býti
lhostejny, a proto vyzváno ministeratvo železnic,
aby personálu přípamatován byl $ 20. organi
sačního statutu z r. 1896, podle něhož alužební
řečí v železniční službě je němčina. Výnos byl
vydán samozřejmě pro celé Rakousko, původ
cem byly však pouze poměry panující v Haliči.

Rumunsko zrušilo zákaz vývozu. takže
14. srpnem počínajíc dovoleno vyvážeti obilí,
Jněné a řepkové semeno, ořechy, luštěniny a
plodiny sloužící za krmivo.

V Řecku 17. t. m. při zahájení zasedání

p
přítomného jejího společníka pro taneček cotil
lon a když jsem ho nemohl nalézti, žádala mě
zaujmouti jeho místo. Zbaviv se počátečného
strachu před zárratí na:hladké půdě v Bílém
sále (v královském zámku), tančil jsem s radostí
a měl jsem potom daleko zdravější spánek než
kdy před tím. Ve Frankfurtě tančil každý,

zvláště —ipřes svých 65 let — francouzský vyslanec markýz de Tallenay. Také v Berlíné,
stav se ministrem, nezamítal jsem taneček, byv
zván damami z příbuzenství aneb žádán prin
ceznami; vždy však bylo mi za to slyšeti Sar
kastické poznámky z úst králových. Chtěl mi
tím říci na příklad: »Číním si výčitky, že jsem
si vyvolil frivolního ministra. Neměl byste po
tvrzovati toto domnění svým tancem.« Prin
ceznám bylo pak zakázáno voliti si mě za spo
lešníka k tanci. Dle jeho domnění taněící stát
ník moh! zaujmouti místo pouze v obřadné
čtverylce s princi; v kvaplku ztrácí každý svůj
kredit pro věhlas ve sněmu.

Dary.
Emaauel učinil návštěvu BerKrál Viktor

línu ve dpech
z Keudellů doslechl jsem, že král rozkázal zho
toviti tabstěrku po ou démanty v ceně 6
aš 6 tisto franků — destkráte nebo osmkráte
větší ceny; než jak je svýkem při podobných

příležitostech — a že hraběti paumenení bylouloženo mně ji odevzdati. V téže době došlo
k mému sluchu, že Launay ukázal tyto taba
těrku -s udáním ceny svému sousedu baronu

lerovi s Perginaa,
zalanel bazerském

který udršovalpevné přá ství s n i poli

sedou posl. Zaritzianos, přívrženec Věnizelův. ©
A snad následkem toho dosavadní ministerstvo
Gunarisovo podalo žádost za propuštěnvu. —
Král řecký, když mu ministerský předseda uči
nil výklad o notě čtyřdohody a smýšlení v lidu
o ní, odvětil: Nevydáme ani píď řecké půdy.
Kdyby byla ohrožena celistvost země, vatoupím
v čelo armády, jakkoliv jsem nemocen, abych
hájil vlast.

Vnitřní spory ve Francii. Následkem ne
zdaru francouzských zbraní a různých podvodů
povstaly i stranniockéspory, které ohrožují vážně
vnitřní mír ve Francii. Řadikální socialisté za
hájili pojednou útoky na ministra války a vo
jenskou správu, které vytýkali nesohopnost, a
žádali. aby jmenování generálů nedálo se dle
jejich schopností, nýbrž dle jejich politického
přesvědčení. Požadavek ten byl vládou ovšem
odmítnut a proto radikální aocialisté provedli
na ministra války Milleranda soustředěný útok,
obviňujíce ho z nepořádků ve vojenské inten
dantuře a zásobování střelivem. Radikální i
sjednocení socialisté žádali pak za přetvoření

vládn leč i to ministerský předseda Vivianiodmítí.

Mezi Amérikou a Mexikem trvá hrozivé
napětí. President méxický Carranza odmítá pří
mo návrh na všeamerickou konferenci, která
by měla spory urovnati, a trvá na tom, aby byl
uznán presidentem. Obavy před vzbouřením
proti cizincům daly podnět k vyslání válečných ©
lodí a soustředění vojska na hranicích me
xických. —

K založení naší říše.
Po husitské válce ocitlo se v Čečhách všecko

v nejistotě. Sociální a -politická rovnováha stavů
pohřbena. Ujařmen stav kněžský, takže mu nebylo
možno dále držeti ochranný štít nad rolnictvem
proti kořistníkům aristokratickým a městským.
Netoliko statky duchovenské, ale Z veliké části i

K
tiokými protivníky. Veliká cena tohoto daru
pro mě mohla by považována býti jako jakási
upojitost mezi sblížením německé říše s králem
italským, které skutečně nastalo. Přednesl jsem
oleaři své rozpaky stran přijetí tohoto daru:
»Nepomyslil jsem zamítnouti dar průměrné
ceny. V tomto případě však jsou to prodejné
démanty, důležitého významu ve své domnělé

příčínnnn Jsem nucen vyhnouti se všemu, 00y mohlo vzbuzovati podezření, zvláště když
cena, za okolností mimořádná, stala se známou —
v celé společnosti přáteli Perglasovými.«

Císař konečně eouhlasil s mým názorem —
a ukončil tento případ slovy: » pravdu, :
nepřijímejte tabatěrky.« .

Kdyš můj náhled byl sdělen panem z Keu
dellů hraběti Launayovi, byla tabatěrka vymě
něna krásným a zdařilým obrazem královým
a jeho autografem, odnášejícím se k mému ital
skému řádu d' Annunziazione:

Al Principe Bismarck
« Berlino 26. Settembra 1873

. Afezzionatissimo Cugino
- Vittorio Emenuela

Zdraví.

*Jest to tvrdou zkouškou nervy zralého
muše, je-li nucen náhle přerušití své styky: so

vším, se svými přáteli a známými Mé zdravív této době bylo již dávno seslabeno, ne snad
vykonanými svými i, nýbrš neustálým

"pocitem zodpovědnosti za všechny výsled 4jež dávají budoucnoat. mé země v sázku. By

onlem nemožaa při. živém a čneto Předvičau.rozvoji politickém vídy s urítostí dat,



královské byly rozchváceny; proto také ani vláda
královská neměla dostatečnýchprostředků k obra
ně drobných zemědělců proti šlechtickým statká
řům. Po krátké době demokratických hesel násle
dovalo takové. společenské kastovnictví, jakého
před -tím v Čechách nikdy nebylo. Jednotlivé sta
vy přesně se od sebe odlišovaly sociálně i svými
tituly, Pán pohlížel s patra na rytíře, rytíř pohrdal
měšťanem a dával mu Svou moc cítiti neomalený
fni útisky; měšťané styděli se za »forberečníky«,
kteří bydlili v předměstí. Ale forberečník, který se
honosil, že jest vlastně také měšťanem, pohrdal

sedlákem.
Společné zájmy národa jako by byly zmizely.

Strašné důsledky sociálních poruch snažil se na
čas zastaviti osvícený a spravedlivý král Jiří z
Poděbrad. Ale ani takovému statečnému panovní
kovi nemohla se dařiti smírčí akce dostatečně, pro
tóže šlechtická oligarchie (husitská i katolická),
která nabyla konfiskacemi obrovské moci, vymy
kala se povinnostem všenárodním dle libosti.

Po smrti Jiřího seznali husité, že český stát
zakrní ještě více, setrvá-li na dále pro různost kon
fese v značné odluce od mocných sousedních říší.
Žraky českých politiků obracely se toužebně do
Polska. V Čechách bylo potřebí peněz, katolický
panovník měl klásti mosty ke smíru s ostatním
světem křesťanským. Ale nerozhodný král Vladi
slav II. nebyl mužem rázných činů. Statky králov
ské zastavovány a rozchvacovány. dáft. Král se
stával hříčkou v rukou svých mocných věřitelův.
Stavovské třenice se stupňovaly, chudší šlechtici
svým zákeřným lupičstvím budilí postrach. Sami
stavové několikrát volali cizince k rozhodování o
vlastních sporech. Nejprudší zápas sociální zuřil
mezi šlechtou a městy. Města vcházela v tajné
zápisy, ale co tajně ujednáno, bylo zase donášeno
rychle od zkorumpovaných | vlivných © měšťanů
šlechticům. 

Po smrti VladislavaII. (r. 1516) uvázly české
záležitosti v tak žalostném bahně, že šlechetný,
vlastenecký aristokrat Vilém z Pernštejna 4. čer
vence poslal k sjezdu benešovskému důrazný list,
v němž vytýkal, jak odhlasované sanační zákony
stavové pomíjejí, jak neplní toho, na čem sami se
usnesli. Dodával: >Milí páni, račte mysliti na toto
království. Nebudeme-li ve svornosti všickní tři
stavové a práva nebudou-li míti svého průchodu,
všecka jednání nemohou státi na základu stálém
ani na bezpečném .. . zřízení žádné v zemi nebu
de dostatečné, ani na hejtmanech ve krajích co
zavazovati bude bezpečno. Jest Boží dopuštění:
od pohanův ani od křesťanův z milosti Boží nejsme
kažení v tointo království; máme-li sami sebou je

. kaziti a při tom i krále pána svého mladého (Lud
víka) o ně připraviti? Jaká naše hanba, i také po

" našich smrtech jaké bude o nás připomínání v ji
ných královstvích a zemích! Tu nedějí »tento práv
a tento křiv<; než když zemřeme, smíšejíť nás

všecky spolu, tak dobře pravého jako křivého.«
Račte na to mysliti a pohledati cest nějakých, od
ložíce od sebe pýchu i všelikou zlobivost, aby pro
malé věci nepřišla zkáza veliká!«

Podporujte náš
podnik.

Družstevní knihkapectví a nakladatelství
v R?adci Králové, Adalbertitum.

tda cesta, kterou jsem se dal, je správná; a
přitom musel jsem jedoati, jako bych mohl
ředpověděti s absolutní jistotou i budoucí děje

1 výsledek, jaký mé vlastní rozhodnutí v nich

způsebí. Není to dílo samo, jež snavuje, spíšepochybnosti a uúskostlivosti, pocit cti a
vědnosti. Zodpovědný ministr náhle vidí

sebe boykotovaným svými dřívějšími přáteli,
je pokládán za nepřítele, konečně ponechán

sám sobé a svému uvažování; tento pochybný
robným vlivem na jeho nervy a zdraví.

Intriky.
abě Harry A.... řekl ke mně jednoho

dne přivíně: »Pohlížím na každého předáka
v hodnosteeh jako na osobního nepřítele a dle

kud je mým představeným.« To bylo v době,
dy. se vrátil z Říma (byl zde vyslancem) po

smrti své první paní,
Mezi osobnostmi, jež se spojily s cizími

vlivy, s tiskem a jeho spolupracovníky v kru
zích aristokratických i dvorních, semými kolegy

| v ministerstvoch, ve snaze zbaviti mne důvěry
císařovy,hrál hrabě Harry A.... vynikající roli.

V srpnu 1871 na mou radu byl poslán jako

Kone oné« de Paříže. dod jak jsem doufal,"svéchybymo žítisvýchschop
ností veslužbě Jeho Ve [Benstva; ní však své
postavení považoval pouze za stupínek, jehož
pomocí mohl“by ještě ušinněji pracovati o tom,

se mne zbavil a stal mým nástupcem.
Kdyš se pak A.... v Berlíně 1873 pře

svědčil, že jeho vyhlídky k zaujetí mého místa:

Rozednívá se. 
Současní Protoslan M hišbritové němeští

daleko vážněji a spravedlivěji nazítají na význam
efrkve katolické neš nakatoličtí dějepieci států
jiných. Důkladnost německé vědy nepřipouští
romantických frází a potřeštěných přemetů.
Na př.profesor university berlínské Kurt Breysig
uvefejnil v »Tagu« (č 180 z r. 1914) pozoru
hodný článek, v němá praví, že již omrzely ně

theol-gů proti katolické ofrkvi. Národjest roz

n i způsobempro ketoliokých řečí libeního volnomyšlenkářství, jichž mělkost jest
ještě větší než při počátku tohoto hnutí; vědyť
nikdo nebyl nesnášelivější než volnomyšlenkářští
szápasníci za neobmezenou toleranci.« Sočis
listioký nenávisthý pokřik lze pochopiti jako
známku třídního a davového zjevu, ale jako

rojev ducha sotva padána váhu; socialismus
popírá jakéhokoli ducha, který nemá svůj vzník
ve hmotě a zbavuje se schopnosti, rozhodovati
o záležitostech čistého ducha.

Boj protikatólichý naplňuje Breysiga stra
chem jako občana německé říše. Nutno, aby se
národ netrhal lehkomyslně od nejstarší tradice,

toše nemůže plně žíti jen z přítomnosti, nýbrž
1 2 toho všeho dobra, které jest zakořeněno
v minulosti. Poukazuje pak, jakvelíká díla tvořil
národ německý právě s podporou a pod štítem
katolické olrkve. Všecko největší, nejsilnější,
nejhouževnatější v životě národa německého
kotví právě v době předreformační. Tím nechce
pisatel tvrditi, že protestantismus ducha ně
meckého národa ochromil; pravdou jest, že ka
tolická doba značí pro německou národnost
mládí neporušené, tím silnější, že ještě nebylo
rozumářské. Ž voucí katolická církev jest živým
svědkem tohuto mládí; proto Němci nemají ji
posuzovati s nepřátelskými pohledy, ale mají
se snažiti, aby jí porozuměli. Nechť na ni po
hlížejí jako na posvátné dědictví svých otců,
jako na matku i pozdějšíchforem německé víry.

V časopise »Christlicho Welt« uveřejnil pro
testantský theoleg Walther Kčhler dva články
o papežském stolci. Vyznává, že Benediktova
provolání v čase válečném učinila mocný dojem
i na kruhy protestantské! Také zdůvodňuje

ase stanoviska papežského. dvora k italskómu garaněnímu zákonu z 13. května 1871.
Když se papež zřekl raději roční dotace 8,
milionu franků, rež by byl přijetím takového
důchodu se učinil zajatcem italské vlády, proti
katolické kruhy v tom spatřovaly reklamní hru,
vhodnou propapežskou agitaci mezi davy vě
řících. KOhler však ukazuje, jak přítomná válka
v širokých kruzích takový nenávistný předsudek
rozptýlila. Garanční zákon papeži naprosto ne
pojišťuje žádoucí svobodu a neodvislost. Kurie
»měla své důvody, jichž dobré právo jsme dosud
aneuznávali, nyní ale uznati musíme. Právnioky
vzato, jest upravení internacionality nějaké moci
opatřením moci národní samo sobě odporující.
Se strany katolické bylo vždy k tomu pouka
zováno, že zákonodárství toliko [lalií stanovené
činí papeže zvlášť privilezovaným hostem Italie,
jemuž však dle okolností pohostinské práro zase
může býti vypovězeno. Co ruce budovaly, ruce
mohou strbnouti.«

Záruka papežovy svobody při nejmenším
musí býti dle Kóhlera mezinárodní; ale vyvstává
ještě otázka, zdali by byla svoboda papežova

oů
ještě noŘozrálm,jak předpokládal, snažil se aspoňna ten čas obnoviti dřívější přátelské vztahy.
Zval mne k sobě, litoval, že jsme se rozešli na

upar.atoval mě na své dřívější styky se mnou,
jichž si vážil. Znaje příliš dobře způsob jeho
jednání a opravdový ráz jeho útoku, aby mě
oklamal, mluvil jsem s ním zcela otevřeně,
předkládaje mu, kterak vstoupil ve spojení se
všemi nepřátelskými živly naproti mně, s vy
hlídkou otřásti mým politickým postavením,
w klamném předpokladu státi se mým nástup
cem, a prohlásil jsem mu, že jeho smiřlivému
chování nevěřím. Znal jsem ho od dětství.

Slzy.
Postavení bylo obtížné. Nikdo ze všech

generálů nebyl nakloněn přerušiti vítězcý náš
chod; a v to dnech byl král daleko víc a

oohobněji přístupný vlivům vojenským nešlimým. Byljsem jedinou osobou ve hlavním
stanu, která byla politicky zodpovědna jakožto
ministr a nucena nevyhnutelnou situací vytvo
řiti názor. Tento názor vytvořil jsem svědomi
tou úvahou o budoucím postavení našem v Ně
mecku, a byl jsem hotov zodpovídati naň a
hájiti jej před králem.

„Za předsednictví králova byla pak konána
válečná rada, v níž rozhodující otázka byla,
ada máme učiniti mír za navržených podmínek
či pokračovati ve válce. Trapná choroba, kterou
jsem trpěl, byla příčinou, že rada byla konána
v mém příbytku. Dokázal jsem, še je to mé
přesvědčení, že mír musí být unavřen, avšak
zůstal jsem osamoden ve svém názoru, král

šetřena od Italie za války za všech okolností.
Pisatel poukašujene nejistý osud nětnecko-rů
kouských nadání a ústavů v Římě, které jsou

n a podřízeny. Kóhler zcela otevřeně dí, še
P L dokončenípálky jest nutnoučiniti opatřenírvalému zabezpečení státoprávního ní:
papeže jako duchovního suvsréna poslavení

Podobné hlasy ozývají se i na Jiných stra
pách. Doba vážná nepřipouští lehkomyslných 
sportů, nepřeje zbrklým hokus-pokusům, ndtí
moeně do přemýšlení hlubokého, veskrze re
álního. A právě nestranné a věcné posuzování
situace má výslednici pro naši olrkev tolik
příznivou!

Záložna v Hradci Král.,

VkladynaknlěkyK —
"9 vkladystřednokové4 h "08a vklady stř
Nové vklady (ulóžené v době moratoria) úrobají
se dle dobody a vyplácejíse ztěchto vkladůob

nosy bez obmezení moratoria.

Francouzské rozpaky.
Nyní se přesvědčuje celý svět očitě, co zmůže

republika v přirovnání k monarchii, jestliže re
publikánskýnii vůdci se stanou nesvědomití anebo

nezkušení demagogové. Vážná zkouška státnické p
vyspělosti nedbá na dobrý jazyk, na náhrn lichoti
vých slov; žádá vážné, dobře promyšlené akce.

Právě ve Francii svízelná doba válečná zazna
menala tolik bezcitných | defraudací, falšování,
statisicových a milionových podvodů; je tedý zřej
mo, že osoby stojící blízko vládních křesel samy
za tučné úplatky dovedly zachovati »heroické.
mičení« o čachrech svých zištných kompaňonů.
Francouzský senát 10. srpna t. r. projednával ná
vrh na povolení dodatečných úvěrů. A tu vyšly na
jevo zajímavé. okolnosti. Senátor Lacroix pouštěl
ostré střely proti některým oddělením minister
stva vojenství. Dokazoval, že tato oddělení nikdy
nevyhověla návrhům, které jim byly dány od fi

naoních výborů, vykonávajících příslušnou konrolu,
Dva státní podtajemníci vojenského minister

stva uznali ve finančním výboru, že když nastou
pili úřad, byla podřízená jim cdvětví v naprosté
anarchii. Některé smlouvy o válečných dodávkách
byly uzavřeny za úžasných cen. Při dodávkách
konserv a střeliva konstatují se politování hodné
rozdíly v cenách. Konečně mnozí dodavatelé nedo
dali, nesplnili svých závazků, ačkoliv jim byly vy
placeny značné zálohy. Ale místo co by bývali ne
svědomití dodavatelé potrestáni, byla jim poskyt
nuta nová dodavací lhůta. (Tohle jistě zednářské
vládní kruhy neučinily zadarmo! Tací úředníci vě
děli, že včasné potrestání podvodníků by jim bylo
vyneslo hojnost popularity; peníze však těm dob
rákům byly milejší než sláva.)

Ministr Millerand (který se vyšplhal k vlivné
mu svému křeslu po zádech soc. dernokracie) pro
hlásil, že kde byly odhaleny zlořády nébo nešvary,
stala se soudní nebo disciplinární opatření. Tak
byli sesazení četní úředníci intendantury a posláni
na frontu. Jest nemožno zabrániti pokleskům, ale
postupuje se bezohledně. Pokud jde o zodpovídání
dotazů autorisovaných osob, má průtah v odpově

mohly snésti napětí, v němž byly dnem i nosí;
vstal jsem mlčky, odešel vedle do ložníce. kde
jsem byl zachvácen prudkým návalem slz. Mezi
tím slyšel jsem radu se rozcházeti. Proto svěřil
jsem papíru důvody mluvící v mém názoru
pro užavření míru a prosil krále, v případě že
by nepřijal můj náhled, za který jsem byl zod
povědným, sprostiti mne úřadu ministerského,
jestliže by se veválce pokračovalo.

Projev přízně.
Odpor, který jsem byl nucen v souhlasu se

svým přesvědčenímpostaviti naproti úmyslům
královým, pokračovati ve válečném štěstí, vzbu
dil u něho takovou nelibost, že pokračování
tohoto rozhovoru bylo nemožným; pod dojmem,
že můj názor byl zavržen, opustil jsem místnost
s úmyslem, žádati krále o dovolení, vstouplti
v hodnosti důstojníka opět do svého plaku.

Vraceje se do svého pokoje, byl jsem tohó naladění, že mi přišla myšlenka, zda by nebylo
lépe skočiti s otevřeného okna, jež bylo ve
čtvrtém poschodí; neohléd! jsem se, když jsetn
zaslechl otevříti dvéře, ač jsem tušil ve vóhě
zející osobě korunního prince, jehož příbýtek.
byl na téže chodbě, kterou. prošel. Poeftil
jsem jeho ruku na svém rameni ...

Život.
Na Bismarcka byl téžd 

táty . bo Blindem r. i F Kul kone 1674,
kterými byl jen lehce sraněn. Bismarck sám
se ve svých Pamětech ve II. díle jen letmo:
o tor zmiňuje.) A. V. Chodovický.



"di příčinu ve velmí velikém počtu dotazův | v tom,
Že většina dotazů vyžaduje zdlouhavého a obtížné
ho vyšetřování. Tak sám Lacroix podal 359 dota
zů. Jediný dotaz vyžaduje k zodpovědění 1518 opi
sů, druhý 6651. Senát schválil nato žádané úvěry.

Schůze francouzské sněmovny dne 12.a 13. t.
m. byly ještě pohnutější. Při poradě o návrhu na
poskytnutí dovolené zemědělcům prohlásil sociali
sta Brizon, že pouze generál Sarrail učinil v obvo
du svého velitelství nutná opatření pro záchranu
žní. Brizon prohlašuje dále, že slyšel, že ministr
války Millerandštve generála Jofireho proti parla
mentu. Millerand odpověděl, že tomu tak není. Za
další schůze přijala sněmovna zákon,dle. něhož
Němci (nikoli však Elsas-Lotrinčané), Rakušané,
Uhři a Turci nesmí býti za války najímání pro ci
zineckou legii. Ti, kdož za války byli již najati,
mobou býti odstranění. V páteční schůzi napadlo

„několik řečníků Vojenské zdravotnictví, při čemž
- došlo ke hlučným scénám, Levice mlátila stolními

pulty. Schůze musela býti přerušena. Když byla
opětně zahájena, byla odročena až do 20. srpna.
»Petit Parisien« pak sděluje, že zástupci radikální
socialistické strany prohlásili v rozmluvě s mini
sterským předsedou, že panující napětí může býti
odstraněno pouze odstoupením | ministra ©války
Milleranda, anebo ještě lépe odstoupením celé
vlády.

Známo, jak houževnatě snažili se zednáři fran
couzští vymýtiti ze srdcí mládeže slovo Bůh, Kri
stus, Panna Maria a pod. V nových vydáních čí
tanek články slovutných francouzských autorů ne
omaleným způsobem byly znetvořeny smělými
škrty, jen aby mládež nepoznala, že tito geniové
měli přesvědčení křesťanské. Nyní však zednáři,
tilmou k opačnému pólu, dle vzoru italského šarla
tána, D'Annunzia. Odporným způsobem zneužívají
při své zbědovanosti biblických slov k povzbuzení
svého vojska. Pojednou tedy zase bible jest jim až
příliš vzácná! Jsou totiž nyní ve Francii rozšiřo
vány pohlední lístky, které jsou nejhrubším zneuží
váním posvátných slov, zkrátka kaleným kleri
kalismem. Tak představuje na př. obraz ve svato
záři hlavuvrchního velitele francouzského vojska,
při čemž zastřeluje právě francouzský voják více
německých vojínů; nápis zní: >Náš Joffre, kterýž
stojíš v ohni, posvěť se jméno tvé, tvé vítězství
přijď, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.c<—
Druhý obraz představuje celou skupinu německých

sem: >Jejieh denní chléb dej jim dnesl« Podob
ných obrázků s rouhavými nápisy jest více. Tady
jest viděti, komu vlastněúčel posvěcuje nejšpatnějšíprostředky. ee

Nyní se ozhamuje, že nenížádné naděje na za
stavení socialistických útoků -na armádní správu a
vládu, i když odstoupením kabinetu Vivianiho na
stane změna i v rozhodujících kruzích vojenských,

V zednářích plane veliký hněv, když pozorují,
jak po velikém bankrotu volnomyšlenkářské mou
drosti oklamaný francouzský lid stále vroucněji
se vrací k víře svých otců. Největší zloba lomcuje
francouzskými nevěrci při patření, jak sami vojíni
čím -dál mocnějí dávají na jevo svoji příchylnost
ke katolické církvi. Socialistické kruhy honem si
pospíšily s denunciacemi, jak prý se provozuje v
nemocnicích a ambulancích katolická propaganda.
Proto Millerand vydal vyhlášku, že jest každému
francouzskému vojínovi jako svobodnému občanu
volno hlásiti se k náboženství dle libosti, anebo
zůstati mimo okruh veškerých vyznání. Patrno,
Že starý, stokrát spálený kozák jest již o mnoho
opatrnější. Dřív platilo za vrchol republikánských
starostí pronásledovati každého katolíka pro jeho
vyznání, Katoličtí důstojníci byli šikanování za po
moci tajných špiclů způsobem bezcharakterním.
Nyní však se již vláda neodvážila vystoupiti proti
katolickým vojínům bezohledně. Ministerský vý
nos prozrazuje rozpaky, není proti katolíkům ostře
zahrocen; který Katolický vojín chce své přesvěd
čení osvědčovati otevřeně, vlastně se smí dovolá
vati ochrany ministerské vyhlášky, třebaže tato
jest vynucena živly protikatolickými. Zkrátka
francouzská vláda sama prozrazuje, že volnomy
šlenkářský mlýn již mele z posledního a že k o
zdravění národního tělesa jest potřebí idef zcela
jiných, než jaké hlásal Voltaire, Gambetta, Clémen
ceaux, Combes, Ferrer a jiní zednáři.

Tedy francouzská vláda v době nejvážnější
prozrazuje rozpačitou nejistotu; cítí, jak se pohy
buje na slabé vrstvě pevné země, pod níž jest be
zedné bahno; vláda se bojí směle vykročiti, rázně

-. s dupnouti, aby se neocitla v bahně až po krk.
Sebevědomá hesla radikální náležejí ve Francii
minulosti; vždyť vidí celý svět, jak pyšná republi
ka zednářská zkrotla, když se ocitla na veřejném
kolbišti tváří v tvář silných, cílevědomých monar
'chií středoevropských.

. Naše knihkugectví
nabízí Vám svésjužby k obstardní
„7 Všehknih, časop u. Adrésuite“avé - - 7 „U

- Družstevní knihkupec h
4 Hradci Král, Adalbertinum. '

„ |

Palacký o lžilíberalismu. »Posorují me
bos bolesti, že otázkám náboženským a církev
ním, jichžto sporné přetřásání působívalove
vlasti naší od jakžíva tolik nořestí a šalostí, a
ješto za naší doby sdály se už nadobro ukli
zeny býti, od nějakého času dává se opět pod
nět čím dále tím mocnější, — ač již se strany
jiné, než dříve... Rodí se a roste také u nás
reakce proti názorům a ideám křesťanským,
ješto zdědilo naše pokolení oď věků minulých.
Choeť mezi vzdělanci našimi uvésti se do móďy
onen druh liberalismu nětoliko politického a
sociálního, ale i filosofického, jehožto nauka vr
cholí ve knize od Maxe Stirnera v Lipsku vy
dané: »Der Einzige und Ein Eingenthum.« Tam
se učí, že všechny naše myšlenky o Bohu,
o onosti a právu jsou jen pouhá pověra; že
člověk jen svířetem, jako každé jiné zvíře, ne
má do sebe ani mravního povolání,ani jakých
povinností; jeho nejvyšším úkolem jest prý na
prosté sobectví; čeholi tedy kdo se zmocní, že
jest jeho; a protož »kdo s kuho,ten s toho« —
o příbuzných zásadách zle pověstné inter

třebí tuším vedle toho se šířiti.«nationály« nepo
(O náboženství a víře. 1873.) Ch.

Vyznání české sociální demokracie. »Právo Lidu« |
dne 1. srpna (v č. 210.) chtěj nechtě] konečně bylo nu-*
ceno vyznati: »Dnes již nemůže býti žádné pochyby: |
Internacionála, jako soclální organism, je porušena — a i
nikoli snad z příčin a okolností zevních, mimo n) se na- ;

lézajících, nýbrž z vnitřních hlabokých rozporů, jež na |
ráz přivodila válka, a jako jednotlivé národy, tak 1 jed- !
notlivé socialistické strany národů těch postavila proti ;
sobě. Nikoli tedy, že by snad válkou nastalo nějaké nu- ;
cené přerušenístyků a názorů a že by znemožněnobyb:
fungování mezinárodního sekretarlátu, sjezd nebo kon- /
ference i na neutrální půdě, nýbrž že ukázala se vnitřní ,
nemožnost jakékoli jednotné akce, třeba i jen té, aby|
"Internacionála v celku svém, jak v zastoupení jednotli
vých socialistických stran byla složena, se jen sešla, o :
něčem společném jednala a na něčem společném se u- ,
snesla. Socialisté válčících států a národů připojili se
vice či méně k akcím těchto států a národů, a tím již |
logicky zmizela Internacionála jako organism, spojující
socialistické strany přes národy a státy a přes jejich |
pře a konflikty. Jak již bylo řečeno ve stati minulé: .
otázka, věc, zájem národa — tato síla ukázala se tolik ;
působivou, že i stanoviska a akce socialistických stran :
byty spojeny s národem či státem a určovány docela ji- |
nak a docela | protichůdně, než jak programy a zásada-,
mí Internacionály bylo předpísováno. Tak vyvstaly v |
internacionále z noci do rána nikoli jen různosti názorů, 
nýbrž různosti provedených akcí, jež — nyní aspoň po
dobu války — znemožňují a vylučují jednotu a ochro
mují a suspendují onen útvár, jenž nesl název Internaci
onáhk.« 

Ale jest vážná otázka, zda tento obrat soc. demo
kraté všech národů nemohli předvídati dávno před:
válkou. Vždyť přece pronášeli slova tak sebevědomá o |
své duševní vyspělosti, trousih proróctví, která prohla- |
šovali za neomylná. Snažil se dokazovati, že proti všem ,
překážkám vnějším bude vítězně postupovati realsace
soc, demokratického programu. Na druhé straně však
protichůdné strany zcela věcně dokazovaly, že soc. de
makratické zásady naprosto nelze "uplatniti v širých
vrstvách celých států. Kde tedy nestačila osvícenost |
soc. demokratická, tam velice důkladně doplňovala so
clální vědu kritika vážných odborníků jiných. Kdo te

-dy chtěl před válečným časem upřímně prohlédnouti,
měl k tomu příležitostí, pomůcek a nápovědí dost a dost.
Ale vůdcové internacionály — jakoby ani neslyšeli.
Jakmile je však překvapila doba přísné zkoušky, oka
měitě, bez dfouhé debaty, bez rozkladův a učených kon

ferencí stěžejní zásady svého programu hodili pod stůl.
Proč tedy vyplýtváno za půl století tolik tiskařské čer
ně, tolik papiru na obranu cesty, z kterč prchli náhle
sami vůdcové? Tedy nejedná se tu o probuzení ze sna,
o vystřízhvění ze vzdušných pohádek, nýbrž o — po
fitiku upřímnosti © Kdo tak rychle mění názory, ten
přece již před válkou seznal, že hájí Idey neudržitelné.
Ale lidu se otevřeně pravý stav nevysvěthl, proteže k'
agitaci stará hesla byla výhodnější, pro široké vrstvy

-Jákavější. Raději st činily v praksi různé kompromisy,
které překvapovaly kde koho, než by se byl program
podrobil důkladnému operačnímu řezu.

Vzpomínáme, s jakým despektem se pohlíželo na po
litické strany katolické, když tyto při hájenf zdravých,
osvědčených zásad konservativních jasně dokumento
valy neudržitelnost programu interncionály. Zavanul
mohutný vichr — soc. dem. domněnky smeteny z re
dakčních stolků rychle jako podzimní listy, ale prapory

zásad našich zavlály majestátně, zůstalý na svých mí
stech. Jest pro nás vetikým zádostiučiněním, že může
me všude dokazovati, jak. pohnutá doba naše přesvěd

čení nezměnila, nýbrž utvrdila. Můžeme též poukázati
k velice rozdílnému osudu předpovědí katolických a

$0c. demokratických. .
Pěttisiciletý český smář. Tomáš Štítný v-XIV. sto

letí na mnoha místech brojiř proti různým pověrám a
zvláště proti výkladu snů. Sám Hus se svými stoupenci
v tom směru pracovali také mnoho. Ale ku podivu! Prá
vě učený příslušník strany pod obojí mistr Vavřinec
s Březové, který pověry táborské kárai velice přísně,

i

|

mistri. Hida tak Štítného!| Stal se docela úředaíkem
krále Váchva IV. Z jeho snáře vylímáme: »Kčyby se

*

úěkomuudálově smáchvšděti, ani mrtví vstávají,a
tepžepamatujemísto,na kteréměvstával azebz hro
bů vycházeli: tu spravedinost veliká svůj orůchod míti
bude. Nagtom místě jestliže by někteří lidé, a zvláště
zločinci. bytí uvězení, vezmou konec svých Zivotův. —
Zvonem kostelním zvonil-ll by nělodove snách, ten kdož
měl ten sůh, vzácný bude, tu kdež zvonil v té obci, řeč

mi užitečnými a příjemnými lid svolávaje a veda k své
Hbosti. Ale sen ten bude- míti žena, obávati se flá
hanby světské a zlé pověsti, aby jako zvuk toho Zvo
nu o nt rozhlášena nebyla. — Oka hnutím aneb hlavy
pokynutím jestěiže by někdo někohó k sobě přivolal,
ten kdož pokynul, tajnost nějakou toho k sobě přivábe

+ného zboří a zkazí, Pakli by tak někdo K sobě přivábil
ženu neb pannu: vedle způsobu krásy té ženy radost

toho roku mfti budé. Pakli Jest škaredá, obávati se má
zármutku těž vedle způsobu škaredosti — Zdálo-li
by se někomu, an chytil slunce, milost královskou míti
bude a ji obdrží vedle toho způsobu, jak dlouho to sk
ce držel ve své moci. — Stromoví krásné a vehmi vy
rostlé viděti: to urozené“fidi a zvláště ženy znamená
vá. Protož vidí-li kdo ve svém sna, že všel do zahrady,
v kteréž krásní stromové rostou, mezí lidmi urozenými

stromu toho některého. zboží nabude od některého zna
menitého člověka. A bylo-li by to ovoce zralé, ženu
krásnou a bohatou pojme vedle způsobu aneb krásy

bude ženy znamenité a nebude ji mit — Peníze jest
lže by kdo nalezl ve spamí, kteréž byly v zemí zako
pané aneb ve zdi zazděné, aneb že by od někoho vzal
peníze: komuž se to snílo, ten bude nemálo zarmoucen
od svých domácích aneb čeledínův. Á jestliže i jiným
jich udělí. i jiné v té žalosti bude míti účastníky. Snflo-lt
se někomu, an peníze neb groše aneb jinou minci dělá,
aneb ráz tepe a nejsa toho řemesla, ten sen ma zlov půt
ku oznamuje, také záhubu na jeho statku. — Čáp zna
mená osobu mohoutného člověka. Protož událo-li se ně
komu ve snách viděti čápa, an chodf po zemí, ten sen
mu radost a veselí znamenává; a zvláště jest-li nemo

vidín byl, an letí, a zvláště k straně polední, vesetlf i
zboží zvěstuje. Pakli k východu slunce, pád s vysoka

oznamuje. Pakli k západu, chudobu ukazuje. Pakli letí
na půl noci, smrt tomu, komuž se to snflo, praktikuje. —
Komárové lehké, ale škodlivé nepřátely znamenají. Vi
děl-li by někdo v nočním spaní, an komárové dům jeho
neb příbytek naplnili, ten mnoho nepřátel (ač nevážných,
ale sobě odporných) očekávati má; a slyšal-k by je,
ani bručí, řečí budou chtíti uškodit. Pakli by se po stě
nácir posadili, skutkem a násilim chtěli by statek po
bratl. Zdálo-li by se pak, an ten, do jehož doru přiletěli,
utíká před nimi, od nepřátel přemožen bude. — Svrě

kové (cvrčkové) mmožťfiby- by slyšání v některém“
příbytku, mnoho klevet a rozličných svárův mezi oby
vateli bude v tom domu, Pakti by byli svrčkové vidíní

V'některém domu, anl skáčí a nesvrkají, čeledinové do
mu toho budou v dobrém pokoji veselitř se a poslušen

dobrými novinami přijdou do toho domu«.
Mistr Vavřinec z Březové sice se podjaš dita zcela

neužitečného. Ale nemusí se naprosto rdítř studem před.
skladateli snářů moderních, před jasnovidci a kartáfka
mi. Ve snáři, který slaví již pětistyleté jubileum, jsou
aspoň velmi dobře vystiženy některé alegorie. Moderní
věštcí a snáři předpovídají páté přes deváté dle toho,

snů byli aspoň poctivější.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo s r 0.

v'HradciKrál., Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a šivnostenské za podmínek nej
výhodnějších. : 7 Vkusné střádanky.

Za válečného ruchu.
Katolická válečnádobročinnost v Uhrách.

»Katolická Charitas«, válečná lidumilná organi
sace uherská, konala nedávno v Budapešti schů
zi, aby podala zprávu o své 1Oměsíčníčinnosti.
Předsednictví vedla pí. profesorová dr. Rejtůvá.
Od založení v srpnu 1914 měl epolek příjmů
165.350 K 97 h, částečně ze sbírek kostelních,
částečně ze sbírek novin nebo darů jednotlivců,
Ntálebýlo podporováno350 dítek, jichž otcové

jo ve válce. Na mzdu ženám narukovanýchylo věnováno 86.951 K 18 h. Na prádlo raně
ným bylo určeno 18.788 K 45h. Ve spolkových
domovech bylo celkem upraveno 482.000 částí
oděvu pro vojsko (ochranné pásy, čepice, ná
tepničky, košile a j.) Duchovnímu milosrdenství
eloužilo 65.973 kusů různých devocionálií, mezi
nimi 1.000 křížů a 14688 medalií, které byly

noěley mezi vojáky. O vánoční nadílce dostalo ditek a 943 chuďasů šaty a prádlo. —
Vyznamenaná milosrdná sestra. Dne 19.

července, kteréhožto dne milosrdné sestry ko
nají slavnost svého řádu sv. Vincencé r Pauly,
byla konána ve filiální nemocnici © k. zem
brany ve Vídni u milosrdných sester ve Vídal,
VL okree, ještě zvláštní slavnost, neboť otihodné
sestře Areele byl připjat zlatý záslužný kříž



-pmstužee medalie tastatečnost, cíesřěm udělený
"seobětavé chování nepřítelem. Přítomny
-byly spolusestry a celá správa nemveníce země
branecké. Slavnost byla ukončena nadšeným
-holdem nejvyššímu veliteli našeho vojska.

Vymyšlená sluvsá mše. Vídeňskýbursovní
list přinesl zprávu, že dne 27. června kardinál
Bisleti sloužil slavnou měj sv. v kostele Ježíšově
v Římě za ohromné účasti lidu. Při vchodu prý

-členové katolických spolků rozdávali modlitbu
za vítězství italských zbraní, schválenou apoštol
ským majordomátem. Zpráva však nezakládá se

měsíce Srdce Ježíšova byla ve zmíněném kostele
-církevní slavnost s vyloučením politického síně
ru. Modlitba s přepjatým vlasteneckým směrem
byla rozdělována bez dovolení církevního úřadu
a bylo této příležitosti zneužito. Jest ostatně

zoruhodno, že kardinál Bieleti jest na listině
ardinálů příznivých Rakousku a Německu, jak

„je zednářské listy sostaviiy.

historik Radu Rosetti sděluje v »Moldavě«,že
vláda ruská přivlastnila si již před Časem ma

„jetek Rumunů v Bessarabii usedlých a v Do
slední době vztáhla ruku na majetek Rumunů,
kteří jsou státními občany v království rumun
ském. Rumunská řecko-východní ofrkev má
v Bessarahii velké statky. Metropulita Moldav
ský a jemu podřízené biskupství i kláštery
vlastní v Bessarabii více než 50.000 jiter po
zemků vedle množství nadací. Vláda ruská za
bavila nyní i jmění veškerých rumunských in
etitucí a veliké části pozemků užila pro účely
železniční, aniž by vlastníkům byla rozhodnutí
své oznámila.Na opakujícíse urgence nedostalo
se rumunskému kléru vůbec odpovědi. Konečně
v těchto dnech dostalo se jim rozhodnutí rus
kých úřadů, dle něhož jevu se všemi svými
nároky jednou pro vždy odmítnuti. Roselti
praví, že ruská vláda zabaví i ostatní majetek
rumuneký v ruském území.

Velice časovou obětavost rozvíjí ten katolík, který
pečuje horlivě o duševní stravu vojínů. Uvažme, že Hdé

nekatolických táborů do nemocnic a na bojiště zasílají
obrovskou spoustu svých vlastních tiskopisů. Naše ka
tolická nakladatelství závodí v opatřování četby pro
vojíny potud, pokud stačí. Při zdražení všech potřeb k
tisku však nemožno činiti zvláště malým závodům ně
jaké zázraky. Nelze tiskový podnik předlužiti. Proto je
velice potřebí, aby zámožnější katoličtí jednotlivci spo
lupracovali svými příspěvky. Předplácejte vojínům ka

„tolické časopisy, kupujte jim katolické knihy! Benedik
tinská knibtiskárna v Brně, která jest záshehou zkušené
správy již podnikem obrovským, činí pro vojáky tolik,
seč síly jeji stačí Jejím přičiněním každá nemocnice,
v niž se nacházejí čeští vojínové, má již svou knihov
nu. Zvláště se jeví mezi nemocnými veliký zájem o kni
hy Kosmákovy. Každá nemocnice jak v Brně tak jinde
„dostala po 200—300 svazků. Zásilky pak jinam jdou do
tislců. Dobře 20.000 knih již bylo do různých míst do
vojenských nemocnic rozesláno. Poukazujeme aspoň na
ty nemocnice, kam dodán největší počet knih: Limec (4),
České Budějovice, Budapešt (do několika nemocnic),
Šternberk, Biek, Bílsko (dvě nemocnice), Opek (Chor
vatsko), Baden u Vídně, Székesfehérvar v Uhrách, Olo
mouc (3), Ostřihom, Louka u Znojma, Štyrský Hradec
(2), Sibíň (2), Furth. v Dol. Rakousích, Hak (2), Innomo

sti (2), Krakov (na voj. velitelství a do několika nemoc
nic více než 1000 knih), Vídeň (10), Lublaň (4), Lipník,
Bolzano, Maria Enzersdorf, Nagy Szeben, Oberhbila
bruna, Osijek v Chorvatsku (2), Ort u Omundenu, Pra
ha (4), Meran, Pola (2), Solnohrady (3), Travník v Bos
ně, Vigo Di Fassa, Opava, Zwettl, Vršovice u Prahy,
Kroměříž, Jihlava, Iši, Katzelsdorf, Kremsmůnster. Men
šich pak partií po 100 a méně je ještě celá spousta. —

Uvádějíce tato fakta, nikterak nepodceňujeme obětavost
katolických podniků menších. | Na př. naše Politické

družstvo tiskové rozdádo lazaretů a na bojiště mnoho.
Ale právě skvělý příklad z Moravy budí touhu, aby

-chom mohli podobné služby našim katolickým vojínům
prokazovati. Jestliže cena našich časopisů a knih jest
tak upravena, že na nich není zisku, pak tím spíše měli
by jint levné takové tiskopisy pro známé vojíny kupo
vati. Pracujme tedy spojenými silami i v tomto směru!

Odpověď vrchmlho velitele armády vedení stramy
katolicko-národní. Po dobytí Ivangorodu a -pádu Varša
vy a úspěšném postupování našeho vojska v ruském
Polsku zaslal dr. Hruban nejvyššímu velení armády

veškeren český katolický lid a s projevy blahopřání

0

poslanců © katol.-národních a křesť.-sociátních | spojuje
vroucí vděčnost ke statečnému vojsku a jeho vítězným
vůdcům. Bůh zachovej Vaši císařskou a královskou Vý
sost a žehnej dalšímu postupu k vítězství a konečnému
zajištění trvalého míru.« Nato došla dru Hrubanovi do
Kobeřic následující telegrafická odpověď: »Nejvřetejší
díky vzdávám za vlastenecký hoká. Jednomyslné apo

lopůsobení všech zaručuje úspěch.« Podpis: Polní mar
šálek arcivévoda Bedřich.

Naši Invalidi se vracejí. Když papežská horlivá in
tervence ve prospěch lidumilných akc! za války ničeho

nedocífila mimo svolení k výměně invalidů, již tato vy
moženost zůstane povždy zlatým listem v dějinách pu
pežství — Ze-Štokholmu 15. srpna osnamovata telegrů

Jická Jiskra: Vlak s rakousko-uherskými a německými

válečiýmitnvaiádypřijeldnes ránodbHalisbergu,kamž
se dostavil rak.-nherský vysláec br. Hadík a německý
vyslanec bar. Lucius a několík členů vyslanectví. Inva
li byli pozdravení co nejsrdečněji, zvláště svými kra
jany a pány z velvyslanectví, kteří přinesli košíky s la
bůdkami a rakouské, uherské a německé noviny. Vy
slanc! bavili se s každým jednotlivým invalidou a všem
tskli ruce. Bylo podáno množství milodarů. Invalidé
snídak v železničním hotelu a ve vlaku. Všichni vyslo

vovali se s největší vděčností o přívětivém přijetí, jehož
se Jim ve Švédsku dostalo.

" Nadšená pochvala polního kKuráta, »Kůrníner Zel
tung« přináší z jižního bojiště tento dopis: »Po bitvě u
Plavy, na kterou naše armáda po všecky časy bude hle
děti s oprávněnou pýchou, vyhledat divisní farář Lovrič
své statečné Dalmatince, kteří konali divy udatností.
Když uviděli svého ' divisního faráře, zmocnila se jich
velká radost a vzniklo závodění mezi nimi kdo první
oznámí příchod divisního faráře majoru T., o jehož čí
nech bude se jednou pěti na guslích. Jako dítky svého

otce, majl-li mu oznámiti radostnou novinu, přihnali se
hrdinové k majoroví se slovy: »Přišel!l« Major objal k

pozdravu srdečně divisního faráře. Když tento oslovil
své statečné mužstvo po skupinách, dostavil se do
skromné důstojnické jídelny. Hluboce dojat pozvedl se
tam hrdina drinský a sočský, major T., a promluvil k
divisnímu faráři tato slova: »Bitva na Soči bude činiti
jednu z nejlepších kapitol naší slavné armády. Ty, náš
mátý duchovní pastýři, ty jsi mnoho, ano velmi mnoho
přispěl k tomu vítězství slavnému a v dějinách bezpří

kladnému. Nikoli zbraně, nikoli smrtelné koule, nýbrž
duch našich statečných vojáků zvítězil Tohoto ducha
ty jsi vytvořií. Ty jsi vlil svým lidem hrdinnou mysl,
ty jsi moje hrdiny, dříve nežli odešli do zákopů, nadchl
pro císaře, trůn a vlast; ty jsi je učinil Ivy! Po neza
pomenutelné promluvě jsl předpověděl: Budou činiti di
vyl Připraví velikou radost zbožňovanému | mocnáři!
Tvá předpověď se splnila. Hrdinné činy našich mužů
jsou tvojí nejlepší odměnou, Zavázal jsi vavřínem ověn
čený pluk a zvláště můj batařlon k věčnému díkul«

O ubytování v lnvalidovnách, ©»Wiener | Zeltung«
sděluje v neúřadní části: Vzhleděm na malé poměrně
místo v nynějších vojenských invalidovnách budou dle
výnosu ministerstva vojenství ze dne 27. července t. r.
příště v invalidovnách ubytovány takové invalidní oso
by mužstva, které pro svůj stav a pro naprostou ne
možnost jinak se obživitl jsou odkázány jedině na tento
způsob zaopatření. Všecky ostatní osoby mužstva, kte

ré pro svůj stav dle ustanovení zákonů zaopatlovacích
mají nárok na zaopatření v invalidovně, mají dále na
vůli, zdali chtějí býti skutečně ubytovány v některé in
validovně, nebo zdali chtějí požívati invatidního zaopat
ření jim náležejícího ve formě příslušného paušálu. Pe
něžní paušál je dle skutečné 'šatže až na další stanoven

600 K, pro svobodníka nebo vojína stejného stupně 636

K, pro desátníka nebo vojíha ve stejné hodnosti 684 K,
pro četaře nebo vojína ve stejné hodnosti 720 K, pro ši
kovatele nebo vojína ve stejné hodnosti 804 K, pro štáb

ního šikovatele nebo vojína stejného stupně 864 K. Ve
dle tohoto peněžníhopaušálu, jenž bude označen jako
pense invalidovní, dostávají příslušní invalidi přklavek,
jenž jim byl snad přiznán za zranění. Osoby mužstva,
požlvající takovéto pense, mohou — pokud dovolí místo,

jež je k disposici — býti v každé době přijaty do vojen
ských invalidoven, při černě se tato invalidní pense za
staví. Správa vojenská je. také oprávněna v daném pří
padě zástavitl pensi invalklovní za současného vřadění
invalidů do místního zaopatřovacího stavu vojenské in
validovny, jestliže to správa vojenská uzná za vhodno

dělení osob mužstva zaopatřením v invalidovně, buď u
místěním v Invalidovně nebo přiznáním invalidovní pen
se, buďtež vojenskými velitelstvy předloženy minister
stvu vojenství. Při tom budiž, jak již dříve nařízeno,
vždycky uvedeno, zdali ten který invalida má býtt bez
podmínečně ubytován v Invalidovně, nebo zdali je pří
pustno, aby mu byla poskytnuta invalidovní pense a
zdali o ni invalid žádá. —

Našemu veledůstojnému duchovenstva
ku provádění kostelních vřeledoporočujemne mladou českoo .finu sbsol. c. k. stát, úkolyřezbářské

BOHUMILA BEKA v HORE KUTNÉ.

Zprávy organisační
a spolkové.

Akční výbor práce katolického lIda v Čechách ko
nal v pátek 6. srpna schůzi v místnostech Svazu katol.
zemědělců za předsednictví kapit. probošta Msgra drá

Buriana. Přítomní byli zástupcové organisace diecése
královéhradecké vsdp. Msgr. dr. Šulc a p. Šabata, před
Seda křesť,-soclální strany, dále vsdp. kanovník Groh,

Šolle. — S povděkem bylo konstatováno. že semknutí
katolických stran v Čechách nalezlo radostný ohlas u
všech uvědomělých katofků. — Snaha ústředí katol. stu
dentstva, bráti účast při organisaci mladého dorostu,

ké pokyny. — V záležitosti vyplácení remanerace přes

rady katolíků v příčině oslavení narozenin Jeho Veličen

práce katol. lidu přednese v den narozenin Jého Veli
čenstva u Jeho Excel. p. místodržitele city věrné odda

nosti a loyality. katolického lidu v Čechách vůči Jeho

/

Veličenstvu císaři a král. — Vadp. kanovník Magr. dr.
Šulc bude v den odhalení pamětní desky spisovatele a

kanovníka vyšehradského Ehrenbergra v Solnici dne 2).
srpna zastupovati akční výbor katol. lidu a učiní projev.
— Akční výbor se ustavil, zvoliv za předsedu probošta
kapituly vyšehradské Msgr. dra Burlana, prof. Msgr.
dra Kardače a p. Šabatu za místopředsedy a p. JUC.
Zvonička za zapisovatele. Kooptován byl do akčního
výboru p. nakladatel Václav Kotrba a p. em. řiditel a ra
da Červinka.

Na .oslepié, raměné vojízy, Červený kříž, sirotky,
vdovy a nezaměstnané katolické dělnictvo ráčihi dále
věnovati: vdp. Jindř. Jakubička z Běronic 5 K, nejmeno
vaný a Morašic 10K. Zaplať Bůh! — Prosí se o další
sbírky a dary na Zemský svaz katol Orla v Hradci

Králové.

Sde kupujeteknihy?
Naše knihkupectvíVás také vzorněobslouží.

Cirkevní věstník.
Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou pp.: Jos. Kubeš,

farář ve Slatině, za faráře do Kuklen, Fr. Rudolf, farář
ve Včelákově, za faráře do Vejvanovic, Fr. Čistecký,
kaplan v Hostinném, za faráře do Bělého, Jos. Svata,
kaplan v Teplicích, za kaplana v Něm. Prusnici, Fr. Rei
nisch, kaplan v Chotěboři, za administ. v Uhelné Pří
brami, Jan Medek, admin. v Kunětících, za admin. do
Větrného Jeníkova, Váci. Šefčík, kaplan v Něm. Bělé,
za koop. do Bernartic, Jindř. Schwarz, koop. ve Velké
Úpě, za kaplana do Teplic (Wekelsdort). — Neomysté.
pp.: Jos. Zapletal za proz. kaplana do Přelouče, Alois
Sommer za koop. do Velké Úpy, Jos. Vrzal za kaplana
do Nebovid, Jan Abendroth za kaplana do Čechtic, Ant.
Marek za kaplana do Nového Města, Jos. Kuchař za ka
plana do Králova Městce, Fr. Štefan za kaplana do Cho
těboře. — Uprázdněná místa: Slatina n. Zdobnicí, fara
patron. nábož. matice, od 1. srpna. Zámrsk, fara patron.
p. Karla Oottla, od 5. srpna.

Královéhradeckou bankovníjednotu v Hradci .
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých 
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

| Zprávy
místní a z kraje.

Velkolepá královéhradecké oslava 85. narozenin Je
ho Veličenstva císaře a krále. V novodobých dějinách
města nebývale nádherným a srdečným způsobem osla
wilo město Hradec Králové péč! městské rady 85. naro
zeniny Jeho Veličenstva. Řada slavností započal již
dne 17. srpna odpolední slavnostní schůzí měst. zastupi
telstva v zasedací síni bohatě dekorované, ve které po
vlasteneckém proslovu starosty dra Ulricha vzdán nad
šený hold Jeho Veličenstvu a zaslán Nejvyšší kabinetní
kanceláři blahopřejný telegram. | Zároveň se usneslo
městské zastupitelstvo zříditi 4 stipendia fondu pro si
rotky po padlých vojínech českých, příslušných do mě
sta Hradce Králové, při České zemské komisi pro o
Chranu dítek a péči o mládež vkrál. Českém. — Téhož
dne v slavnostní schůzi Spořítelny po vlasteneckém pro
jevu usneseno oslaviti památku 85. narozenin zřízením
nadace v obnosu 5000 K k podpoře vdov a sirotků po
padlých vojínech, příslušných do některé obce okresu
královéhradeckého. Téhož dne Obchodní gremimm a ve
škerá živnostenská společenstva v Hradci Králové dle
společného usnesení zaslala hokdovací projevy Nejvyšší
kabinetní kanceláři. Též sbor c. k. krajského a okresního
soudu v Hradci Králové a státní zastupitelství ve slav

nostní své schůzi v zasedací slni c. k. krajského soudu,
poprsím Jeho Veličenstva a kvítím bohatě dekorované,
po vlasteneckém proslovu presidenta c. k. kraj. soudu
dvor. rady A. Maška vzdalo vroucný hold Jeho Veličen

stvu. „— Po schůzi měst. zastupitelstva uspořádán byl
nádherný průvod holdovací všeho obyvatelstva králové
hradeckého od městské radnice k budově c. k. okr. hejt
manství. V čele průvodu ubíralo se 100bíle oděných dru
žiček s kvítim a kyticemi, v jejichž čele nesen byl va
vřínovým věncem a fábory okrášlený obraz Jeho Veli
čenstva. Následoval průvod všeho žactva obecných a
měšť. škoř v Hradci Králové a sousedních obcí: Praž.
Předměstí, Slez. Předměstí, Kukleny, Věkoše, Plotiště,
Malšovice, Střebeš, Nový Hradec Králové, v počtu přes
2000 dětí, skvěle aranžovaný učitejskými sbory s pořa
datelem p. Boh. Rybou, řid. měšť. školy dívčí v Hradci
Králové, v čele. Všechno žactvo neslo v průvodu pra
porečky v barvách říšských a zemských. Následoval
průvod :žactva gymnasia, reálky, učitelského ústavu,
obchodní akademie, jub. měst. dívčího lycea, vedený pro
fesorskými sbory. Nato následovalt v plném počtu. zá
stupcové a členové všech církevních, státních a auto
nomních úřadů v Hradci Králové a všech spólků a Kor
potací odborných v nekonečném průvodu hodinu trvají
cím. Na památném náměstíčku »Na hradě« před budo
vou c. k. okr. hejtmanství seřadit se celý přůvod v ma

J. Smutným se všemi členy politických úřadů. Po pto
slovu dítek a Fidjtelstev škol zapělo žactvo ©půvabně
hymnu rakouských národů, načež po proslovu a k vý



zvě Hditele obec. a měšť. škol chlapeckých A. Šedy

se. všemi účastníky průvodu v nadšené a neutuchající

n0.bylo srdečné petrlotické oslovení mládeže c. k: m

jména malebně seskupeny byly ohně na výšinách u N.
Hradce Králové a věkopamátného bojiště z r. 1866: Pro
tuzi, Chinmu, Lípy a Čistovst | nz kopci číbuzském.
Celé město, dekorované již od rána do posledního domu
prapory v barvách říšských a zemských, na veřejných
badovách městských i v barvách maďarských (město je
sídlem uherské garmisony c. a k. pěš. pluku svob. pána
bar. Conrada z Hotzendortu č. 39), zaplálo rázem 8. hod.
v přeskvoucím osvětlení. Nebylo bytu, ve kterém by
světla nezářila. Veřejné budovy vojenské, městské, |
četné budovy soukromé -skvěly se v obzvláště nádher
ných zdobách dekoračních a světehrých. Přímo pohád
kový byl pohled na osvětlení na nábřeží Františka: Jo

Labe, na obou elegantních mostech přes Labe, zejména
u měst. elektrárny. Tento most tonul ve světle žárovek,
které na hlavním pilíři spojeny byly v korunu císařskou

s iniciálkamí jména Jeho Veličenstva. Obě nábřeží iná
městí kouzelně osvětlena byla nesčetnýmilampiony, žá
rovkarní, světelnými emblemy a p. Péčí c. k. rady zem.
soudu p. Vavř. Slámy uspořádána městem regatž na La
bi v těchže místech; 30 lodí slavnostně okrášlených kví
1.1 prapory a 'amplony s hudbou, hrající hymnuná

mostu u elektrárny vypálen byl nádherný ohňostroj
Přes 20.000 lidí pestře plnilo celé toto skvostné prostran
ství a zřejmě pohnuto, jásavými projevy, zejména za
hraní hymny národů pozdravoválo obraz neskonalých
četných krás. odrážejicích se čarovně v klidné hladině

Labe. Po ukončení regaty a ohňostroje uspořádala hud
ba c. a k. p. pluku č. 39 slavnostný čepobití s průvodem

vojska i lidu s lampiony,hrajíc písně před budovou.p.
c. a k. plukovníka 39. p. pl. J. Floriana, před radnicí,
c. k. okr. hejimanstvím a residencí biskupskou. Po u
končení čepobití provolal před biskupskou | residencí
starosta města dr. Ulrich slávu Jeho Veličenstvu, Nej
milostivějšímu císaři a králi, jež tisicihlavým, veškerá
prostranství staropamátného náměstí královéhradeckého
plnícím davem s nekonečným jásotem byla opětována.
— Celá tato vlasteneckým pohnutím vzrušená slavnost
odbyta byla v bezvadně hladkém a vzorném pořádku,

p. c. k. komisař okr. hejtmanství dr. F. Fiedler a mlmo
to dobrovolný, městem zřízený sbor občanstva s pořa
dateli měst. rady K. Halouakem a J. Thořem v čele. —
Dne 18. srpna o 9. bod. dop. celebrována byla na hlav
ním náměstí města Hradce Králové u sochy P. Marie
tichá mše sv. na pamět 85. narozenin Jeho Veličenstva
Jeho Exrcelencí p. biskupem královéhradeckým drem J.
Doubravou. Týž obraz vlasteneckého pohnutí, jaký jevil
se minulého dne, panoval i 18. srpna. Na Velkém námě
stí veškerá posádka královéhradecká utvořila malebný
čtverec, v jehož středu zatlalo místo totéž žactvo, kte
ré se súčastnilo průvodu dne 17. t. m, s praporky v bar
vách říšských a zemských s bíle oděným sborem druži
ček s kyticemi. V čele před oltářem a estrádou, která
s jemným vkusem zbudována, dekorována a opraporo
vána byla městským zahradníkem J. Valešem a na které
pod obrazem Jeho Veličenstva v háji vavřínů, palem a
kvítí umístěn byt štřt Železného brance, zaujali místo zá

dů, odborných korporací a spolků, jakož i dámy Červe
ného kříže a Obecná kuchyně. Po celebrování mše sv.
zapěno slavné »Te Deum« za -hlaholu všech zvonů krá
lovéhradeckých, načež J, E. pan biskup královéhradecký
dr. J. Doubrava pronesl k shromážděné posádce a oby
vatelstvu hheboce cítěný, duchapiný patriotický projev
holdovací Jeho Veličenstvu a požehnal štítu železného
brance, jejž pořídilo město Hradec Králové ve prospěch
vdovského a sirotčího fondu veškeré ozbrojené moci.
Ve chvíli, kdy spadla bílá rouška štít halící a za biskup
ských slov žehnání jemu za hlahohi zvonů zahrála hud

opět a opět s nadšením nentuchajícím opětoval výzvu J.
E. p. biskupa, provolávaje slávu Jeho Veličensívu, cí

kvítím ozdobeného ochozu BHlé věže královéhradecké
slavnostní fanfárou sloka rakouské hymny. Poděkováním
starosty J. E. p. biskupoví a přítomným hostům skon

proudily bezpočetné zástupy s posádkou náměstími a u
licemi královéhradeckými ve vzrušeném naďšení a věr
né harmonii a w hlaslté radostk nad skvělým hoklem,
jejž tak slavnostně a okázalým způsobem vzdalo Jeho
Veličenstva město Hradec Králové.

OslavauarozenlaJ.V.císaře akrálo FrantiškaJo
sela I. pořádaná venkovem politického okresu králové
hradeckého v neděli dne 15. srpna, byla velkolepým a
nadšeným projevem loyality. Prostorná dvorana Orand

zástupců lidu venkovského do posledního místečka na

tak zejména J. E. nejdp. biskup královéhradecký dr. J.

ním veřitelem plukovníkem Florisnů -v čele, c. k. okr.bojtmanstvís místodrž.radouJ.Smmitnýma jehozá
stuptem c. k. okr. komisařem drem R. Pledierem, měst



královéhradeckých,zástupcové. církví evasgelických-A .
židovské, dámského | pánského odboru Červeného kif-
že, dále okresní výbor.královéhradecký a nechanický,

korporací. Slavnost zahájena slavnostním chorálem,

za Hzení sbormistra prof. Černušáka. Poté následoval
holdovací projev milovanému panovníku, | přednesený
předsedou ř.šským poslancem H. Srdínkem, který byl

Z památného proslovu vyjímáme tato slova: »Národ náš.
v tomto světovém zápasu dobře. si je vědom, že jedná

v mocném Rakousku jsou nejlápe zabezpečeny. My do
bře jsme pamětlivi slov velkého Čecha a našeho nejelav
nějšího historického. myslitele, | Prantiška ©Palackého:
»Kdyby Rakouska nebylo, museli bychom je utvořitl«

kaz svého věštce a chceme do krajnosti dle'nich se ří
diti, Národ český v každé době byl hotov za svého cí
saře a krále i za celistvost říše položit své statky-i ži
vot a dokumentovatí tak před .celým světem slavně, že
šťastný jest v rámci říše rakouské g pod vznešeným a:
spravedlivým ke všem národům žezlem habsburským.
A tak tomu jest i v nynější vážné době, kdy každý pří
slušník našeho národa plní s radostí a obětavostí své ©

velikých vítězství slavných našloh armád, prosíme Bo
ha, aby požehnal jich zbraním a zachoval dlouhá léta
národům rakomským nejmilostivějšího mocnáře, jemuž
volám tímto z hloubi srdce třikráte »Slával«. Bouřlivé
»Slával« rozlehlo se nato za hřímavého jásotu všemi
prostorami dvorany. Nato za velkolepých projevů pře
čten holdovací telegram Jeho Veličenstvu, který Ihned
zaslán kabinetní kanceláři. — Pak promluvil p. c. k.
místodržit. rada J. Smutný,
»Památná otcovská slova Jeho Veličenstva. —vyřčená,
před rokem na počátku války nám vnucené, tanou nám;

„nat —Řečšík, vyslovivtoshi po šťastnéma slavném

našeho.nejahostivějšího císařea: krále. Františka Josefa
1! Boh- dej jemu 1.nám dočkat se v brzká požehnání
šťestuého a slavného míru. Jeho apoštolskému. Veličen
stvu -císaři 4 králi Františku: Josefu.[. budiž nehynoucí
česía slával« — Za všeobecného vzrušení hřímavé»Slá
val« provází slova slavnostního řečníka. Slavnostní pro

jevy zakončenymobitným a nadšeným zpěvem hymny:
rakouských národů, zapěné .sboremí »Pěvců 'Nepasic

lepá slavnost uzavřena průvodem všech starostů obcí
okresu | královéhřaděckého a nechanického na okresní
bejtmauství, kde p. c. k. místodrž. radovi tamočen nej

uctivější hold a nejvrononější blahopřání Jeho: VeHičen-
stvu. .

"Schůzeměstskérády dne- 16.srpna. Sc. k. okr.hejt-manstvímsesdělí,žecísařskénařízenízedne:7.srpna
t. r. o zásobování obyvatelstva předměty nezbytné po
třeby bylo veřejně vyhlášeno. — Cirkulář okresního

saře. a krále vzat byl na vědomí. — Schváleno byk,
aby. důchodenskému úřaduvydány byly kauce nájemců

—Schváleno bylo, aby objednalose 100 kg sádla a,100.
hg uzené slahiny. — Povolena byla stavba skladiště ve
dvoře domu čp. 16 p. ©. Chrudimského. — Převzat byl
do správy obce chodník před domem čp. 487 p. J. Vili
kovského.

„Rekossko-zhorské banka ve prospěch oliciolní sbír
ky >Zlžto za železo«. Rakousko-uherská banka věnovala
sbíroe »Zlato za Žželezo« válečného pomocného úřadu

ministenstva vmítra obnos 10.000 K. Toto věnování jest
nejen účinnou podporou obecně užitečných účelů sbir
ky, nýbrž i uznáním její činnosti, podporující rozmožení

lečné výzbroje. Sbirka, jak známo, vytkla si za úlohu zí
skávatí drahý kov. jmenovitě však zlato, aby jeho vý

bouřích vždy svorně a věrně se kolem mého trůnu se- |skupili a pro čest, velkost a moc vlasti vždy i k nejtěž

myslí nás všech, jsou oživena skutky a oživují se den
ně, neboť jich pravdivost dokázána celým rokem, za ně
hož národové rakoušti postavilt se do řad vojskaJeho ©:
Veličenstva a svou věrností a statečností přiklonih že
lezné váhy světového zápasu na naši stramr. Hospodář
skému venkovu přibyly válkou maohé úkoly, jež z části
jsou novými, z části staly se ještě důležitějšíml než
dříve. Všem těm. kteří na se vzali plnění úkolů těch,
suší dik a uznání... T nýní přistupují na nás.nové po
vinnosti: stran doplňování armády, zásobení, péče o ra
něné, invalidy, rodiny padlých a nikoli v posledné řadě«

o trvalé čestné uctění památky těch chrabrých hrdinů, ,
kteří na poli cti život svůj skončiti | my, kteří určení .
Jsme vytrvati na svých místech v území nezachváceném '
vírem válečným, rádi a ochotně vyhovíme všem těmto ;
povinnostem a dáme tak ne pouze slovy, ale i skutky
na jevo, že hold, jenž platí dnes našemu milovanému..
stařičkému panovníku — jest neochvějný, věrný a či
norodě oddaný. Avšak nejdůležitějším úkolem nás všech ;

jest stále oživovati ve všech kruzích obyvatelstvavě- ©
domí, že s osudem Rakouska nerozlučně spiat jest osud
národa českého a všech národů, spojených pod slavným
žezlem rodu Habsburského...
dějných událostí, jichž jsme nyní svědky, které na věč
né 'časy zdobí prapory vítězných vojsk rakouských no-

|

né víře. Kéž nám barvy říšské a zemské, které v sebe ;
splývajíce. krášli tuto síň a v těchto dnech veškeré dě- :
diny království Českého krášliti budou,v brzku hlásají
vítězný mír, jímž by se rány, válkou zasazené, zacelily:
a mocnářství naše zocelené v nové síle, blahobytu, moci
a slávě zmohutnělo pro blaho všech pod žezlem Jeho ,

ný potlesk.) — Slavnostní projevy vyvrcholeny úchvat

proslovil ředitel hospodářské školy v Kuklenách M. Mi
chálek. Slavnostní řečník nastínil stav, v jakém nalézal
se národ český -při nastoupení trůnu Jeho Veličenstva a;
vylíčil skvělými slovy velkolepý rozmach, Jaký učinil

panování našeho nejvznešenějšího knížete míru. Struč
nými slovy uvedl na pamět přítomným velký pokrok,
jakého doznalo české zemědělství a jeho školství. Národ
český postihuje velikost doby již nyní, s nadšením při

náší veškeré oběti ma oltář vlasti, ' jež přítomná vážná
doba vyžaduje. Jest přebohaté pole čínnosti pomocné,
které se nám zde otevřelo a které český člověk také
čestně vyplnil — ať již ve finanční.podpoře státu a všech
válečných, pomocných a lidamitných instituci, tak také
ve starosti opatření výživy vojsku a obyvatelstvu,o
zraněné vojny a'Invalidy, o sirotky a vdovy po padlých
vojínech, vůbec všude, kde potřeba toho vyžadovala.
Také zemědělství české v době válečné splnilo dokona
le svou povinnost — dík pfli a výborné výrobní schop
nosti našeho rolnictva. Blíží se 18. srpen, slavný den na
rozenín našeho mílovaného panovníka. Krásnějším způ
sóbem nemůžeme den tento oslaviti než snahou, odělalti
tisicerá utrpení, jež vála s sebou přinesla. Dnes jest
chvíle, kdy se zvýšeným důrazem dovoláváme se vy
trvalé obětavosti všeho obyvatelstva. Čifte tak v těch
to významných dnech nejhojnějšími příspěvky a dary
všebo drahu všem pomocným válečným institucím a bu

|
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příslušníků naších chrabrých bojovníků, jakož t jich sa
mých, budou-li — vrátivše se z pole a jsouce bez prá

pomoci potřební. Tuto úlohu malíc na

| zřeteli, hledí sbírka dle povinnosti k tomu, aby drahého
kovu jí věnovaného pokud možno výnosně využila. Při
tom postupuje tím svědomitěji, ježto se ponejvíce jedná

nebo starožitnickou, aby je jeďenkráte. až obchod na
bude obvyklé tvářnosti, s bohatým užitkem zpeněžíla.
Ostatní ji darované předměty odvádí sbírka mincovně,
aby tam v žáru pece přeměněny byty v. ryzí kov. Ta
kovým způsobem byl již mrtvý kapitál téměř dvou miti
onů korun probuzen k novému, dvojnásob plodnému ži
votu. Sbírka dostává hodnotu kovu v penězích a vy
užitkuje jich, aby nejchudším, jimž slouží, bídu denního
života zmírnila. Kov sám. zvláště pak zlato, dostává
Rakousko-uherská banka, aby ho použila v obecném
prospěchu. Též zlaté mince ze sbírky poukazují se ban
ce k témuž účelu. Válka vyžaduje peněz, peněz a opět
peněz, tím však i zlata, zlata jako kovového podkladu
peněz papírových, zlata též Jako platidla pro cizinu. A
tak starají se cedulové banky všech válčících států —
ať přátel nebo nepřátet — byť by měly ve svých skle
pích sebe bohatší zásoby zlata ležeti, nejen usilovně o
to, aby svůj zlatý poklad chránily, nýbrž itaby ho roz
množily. Doklad: sbírky zlata v Německu a ve Francii.
— Svým věnováním dosvědčuje nyní Rakousko-uherská
banka nejširší veřejnosti. že též ona, pečuje dle. povin

ností o vzestup svého přílivu zlata, uznává činnost sbír
ky drahých kovů. Nechť nikdo, kdo jest dobré vůle, ne
mešká, aby své zlato, které nepoužito leží v skříních a
zásuvkách, odvedi sběrně: »Zlato za železo!l«| Nechť
každý jest toho pamětliv, že svým příspěvkem pomáhá
nejen bojovníkům a jelich drahým, nýbrž že prospívá [
vlasti. která — má-li konečně vítězství jí připadnouti —
potřebuje právě tak jako-»modrých« též ? »zlatých kulí«,
potřebuje jich téměř bez počtu! — Dary ve prospěch
pomocného díla »Zlato za železo« buďtež odváděny u p.
Karta Srdínka, přednosty fiHálky Rakousko-uherské ban

Dary veprospěch pomocnéhodíla »Ziatoza želežo«
možno odváděti | u c. k. okr. hejtmanství v Hradci Krá
lové. Z okresu královéhradeckého bylo již odvedeno
sběrnou založenou zde p. c. k. okr. komisařem drem
Fledlerem za 800 K zlatých a stříbrných předmětů.

Protokol výborové schůze Záložny v Hradci Králo-
vé dme 17. srpma o 2. bod. odp. Na oslavu památných
85letých narozenin Jeho cís. a král apoštolského Veli

čenstva, Nejmilostivějšího císaře a krále Františka Jo
sefa I. svolána plenární slavnostníschůze: výboru Zálož
ny na 2. hod. odp. dne 17. srpna. Pořad: I. Vlastenecký,
lovální projev, přednesený předsedou Záložny, vyslechli
přkomní členové výboru stoje a spinomocnili p. starostu,
aby při dnešním holdovacím průvodu jménem Záložny
tlumočil slovut. pánu, p. místodržitelskému radovi nej
Pokornější blahopřání Jeho cís. a král. apoštol Veličen
stvu, Nejmilostivějšímu císaři a králi Františku Josefu
I. Hotdovacího průvodu sáčestní se výbor Záložny s ú
řednictvem korporativně. II. Ustanoveno, aby se dne
18. srpna neúřadovalo. Výbor I úřednictvo sáčastní so
slavnostních služeb Božícha odhalení bojovného štítu.
Hřeb jménem záložny zatluče starosta. IIT.'Učiní se ná
slodující věnování: 100 K Podpůrnému iďndu pro ziťot

(ky.popadlýchvojínech z Čech, Moravy aSlezska.100
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K Místní odbočéevdovského a siřotělho ondu.

„Mistní odboččedřadovný pro péči o vracející se invali
dy. 100K Mist odbočce »Btříbrného kříže«. 100K Pod

"půrnému fondu osleplých vojínů. 1500K na založení pod

půrného fondu Záložny v Hradci Králové pro její členy
„a Jejich rodiny, kteří válečnými událostmi dotčení jsou
„a budou. Z tohoto fondu: 1. Budou se hraditi za nemo
houcí členy Záložny úroky z jejích dluhů, po případě

ným členům nebo jejich rodinám na výživu a výchovu ©
„děti Fond ten spravuje Záložna a o udilení rozhoduje;

od případu k případu výbor Záložny. IV. Jelikož fotace
na dary ze zisku z roku loňského jest již vyčerpána,
uhradí se tyto dary z- fondu- pensijního v plném odnosu

„2000 K a doplní se fond tento dotacemi ze zisku příštích
„let .

Opatrný vyvisstěovatel plíží se v noci skromně hra
„deckými ulicemi, niž byl dosud dopaden. Je specialistou
v snadném, rychlém a- nehlučnémvylamování zámků.
Požadavky tichého pracovníka nejsou přemrštěné, U
kradne si vždycky jen asi tolik, co by mu stačilo k ob

„živě na týden. Pak zase navštíví dům Jigý, aby břímě
nedobrovolných daní bylo rozděleno. Posiid -nebyl přes
úsilné pátrání dopaden. Proto pozor v domech všech!

Přiznání k dami činžovní ma sok 1916 ve- vamkov
ských obcích (tedy mimo Hradec Králové, Pražské
Předměstí a Kukleny). Vyhláškou c. k. okr. hejtmanství
se oznamuje, že byly dodámy vlastríkům domů potřeb
né tiskopisy o tom, jak podávati přiznání výnosu ná

„jemného z domů na rok 1916, že veřejně bylovyhláše
no poučení, die něhož se tato přiznání mají sepsati a že
lze všem majitelům domů do tohoto poučení u obecního
úřadu 'nebo u c. k. okr. hejtmanství nahlédnouti, Maji

ní výnosu nájemného a jsou povinni je podati, vybízejí
se proto, by se přihlásili o tiskopis v osmi dnech u ber
ního referátu c. k. okr. hejtmanství nebo u obecního ú
řadu, ježto opomenut! přiznání nikdo nemůže omluviti
tím, že poučení neobdržel. Proti majitelům domů, kteří
v ustanovené lhůtě přiznání nepodali, zakročí se přesně
dle ustanovení $ 11. patentu o dani domovní ze dne 23.
února 1820 (sb. zákonů zem. pro Čechy 2. Sv. čís. 36).
Současně se uvádí na pamět článek II. novely o osob
ních daních ze dne 23. ledna 1914 č. 12 ř. z., dle kte
rého povinností všech majitelů domů a nájemníků jest,
zachovati naprosto přesně předpisy o přiznání činže,
protože dle berní a trestní amnestie nutno bezvýminečně
ve všech případech na tom trvati, aby přiznání činže
byla. správná a pravdivá; každé nesprávné. přiznání
činže bude trestáno. Správných přiznání nemůže býti
užito dle novely o osobních daních pro zavedení doda
tečného vyměření neba trestního řízení za dobu před 1.

lednem 1914. Naproti tomu vyďává se každý majitel do
ma, jenž by.také ještě teď nesprávně,nebo neúplně při
znal nebo opomenul podati povinné přiznání výnosu ná
jemného, trestnímu stíhání pro zatajení činže také ještě
za poslední tři léta před vyhlášením novely o osobních
daních. Nájemníci, kteří také ještě teď potvrdí nespráv
né údaje nájmu svým podpisem jako pravé, poďléhají

rovněž nejen poměrné pokutě, nýbrž zbavují se také
amnestie za dřívější nesprávné potvrzení čiňíže po stej
nou řadu let. Současně upozorňuji se rodiny oněch ma
jitelh domů, kteří byll povoláni ke službě vojenské, že
mohou se za účelem včasného a správného podání při

znání obrátiti na příslušné obecní úřady nebo na c. k.
berní úřad nebo berní referát c. k. okr. hejtmanství, kde
se jim dostane náležitého poučení nebo se přiznání pro
tokolárně sepíše.

Obecní prodej zvěřiny. Královéhradecká obec pro
dává ve své režii'zvěřinu všeho druhu na obecních jat
kách dvakrát týdně od 9—10 hodin ráno. Jelikož zvěřina
nedochází vždy pravidelně, jest den prodeje oznámen
na dveřích obecní prodejny na Malém náměstí. Záznam
koupě. lze předem učiniti na obecní strážnici.

dne 14. srpna 1915. 1 hl: vikve 40—50 K, hrachu 100—

130 K, krup .100—120K, brambor 8—10 K, máku 90—100
K, lněného semene 50—60. K, jablek 8—10 K, hrušek 8.40
až 13.60 K; 1 a: jetelového semínka červeného 140 K,
otrub žitňých i pšeničných 17.50—18K; 1 kg: čerstvého
másla 5—5.20 K, vepřového sádla 5.20 K, tvarohu 60 h,

hub 1.60—2.20 K, 1 vejce 11 hb; 1 kopa: zeli 10—12 K,
okurek 5—7 K, nakládaček 1.60—2.40K, kapusty 4—7
K, cibule 3—3.80 K, drobné zeleniny 1—3 K, svazků

mrkve 2—2.40 K, svazků petržele 7—8 K, cerele 1.60—3
K, svazků česneku 2.40—3 K, brukve 2.40—3 K. — Při
vezeno bylo: hl: brambor 131, jet. semínka 2; kop: zelí
90, okurek 80, nakládaček 150, kapusty 88, cibule 120,
drobné zeleniny 50, celere 80, brukve 60; kop svazků:
mrkve 350, petržele 320, česneku 40; hl: jablek 45, hra
šek 125; podsvinčat 260 kusů.

. K sákořnému přepadu v Kuklemáck. Panu učiteli Ku
bištovi bylo nutno v nemocnici odmíti levou ruku až
nad loktem. protože nastávala otrava krve. | pravá ru
ka byla v zápěstí neznámým útočníkem tolik zraněna,
že částečné její ochromení již se nevyléčí. Bylo konsta
továno, že by byl přepadený Kubišta zcela vykrvácel,
kdyby se byla lékařská pomoc dostavila jen o čtvrt ho
diny později. V pondělí v 11 hodin ráno byl zatčen ve
strojírně podezřelý dělník Jan Dušek spolu se syny osm
náctiletým Bedřichem a patnáctiletém Janem. Byl od
vedení v poutech do Hradce, což způsobilo veliký roz
ruch. Podezření vzbuzeno tím, že v obydlí Duškově na
lezeny sakrvácená „podvléčky.Shledány 1 jiné nápadné
okolnosti. Ale obviněný tvrdí, že zakrvácení povstalo
propichantím velikého vředa. Rodina Dučkova vydělala
sl týdněve strojírměslušnýobnos, takše naprostoa0

potřebovala. sipomáhati k novým příjhům delraudace

go ov r“ + ab ea >|eenrep
"podezření zmírněno., Přímého důkazu o víně

rodiny: Duškovy posud není. Všichni tří obvinění posud

se nacházejí ve. vyšetřovací. vazbě.
Dobřenice.. V romenímy Jeko“ Veličenstva“oslaveny

u nás letos obzvláště slaváš. Dne 17, t. m. o 3. hod. odp.
ozdobena téměř celá osada prapory v barvách národ
ních a říšských a večer zámek barevnými lampiony

' Božích, při nichž asistovali dpp. katěcheté Čihák 2 :

j tron Weinrich s rodinou a hostmi svými místní školní
rada a obecní zastupitelstvo, Úředníci

i dráhy, školní mládež s učhelstvem a vehni četní věřící,
» takže prostorný. chrám. úplně.byl naplněn. Na kůru. pro

ved! zevzácné ochoty Doušovu mši ke cti sv. Janu Kř,

velect. rodinou a místními“damamizpěvačkámi.

oslaveny slavnými službami Božími za přítomnosti patr.
komisaře, státního úfedníčtvá, učHělstva“všech SKol,vo

obecních a okresních úřadů.Před, službami Božími pro

s pap. modlitbou za mír. Po službách Božích složili
všichni zástupci úřadů hokl oddanosti k trůnu v ruce p.
c. k. vrch. komisaře. V. 11 hodin byla slavnostní schůze,
kde učinili projevy starosta- rhěsta Hořic, okr. starosta,
předseda klubu stát, úředníků A správce £©.%.exposilu

-ry. Město bylo tentokráte bohatě prapory vyzdobeno a
kabinetní kanceláří odeslán telegram.

Kostelec n. Orl. (Oslava 85. narozenin Jeho Veličen
stva císaře a krále Františka Josefa I.) Kostelec nezů
stal za ostatními městy českými, ale též důstojně a o
kázale oslavil vzácné narozeniny našeho Nejjasnějšího
zeměpána. V předvečer slavných narozenin město 0

(zdobeno prapory a na náměstí uspořádán koncert. Osla
va Nejvyšších nařozenin začala ve středu o půl 9. hod.

slavnými službami Božími, jichž- fčastáili te "všighní sl.
úřadové, patronátní, c. k. státní úřadové, měbíské rada,
členové obec. zastupitelstva, J. ©. Michael hrabě z
Bubna, pán na Jelení a:-Doudlebách. profesorský sbor
c. k. jub. a vyš. rčálky, rolnické školy. učitelské sbory
škol místních i okolních, deputace spolku voj. vysloužil

ců, sboru dobrovol. hasičů, vojíni z lazaretu J. O. hr.
Fr. Kinského, členové spolků katolických, značné množ
ství občanstva místního a školní mládež. Večer pak
městskou radou v sále na Rabštejně pořádána slavnostní
akademie, při níž účinkovali P. T. slečny Marie Bedná
fová, Karla Tichá, konc. pěvkyně, Olga Tomášková,
klavírní virtmoska, pp. VI. Blažek, Ant. Karas-Haufner,

operní pěvec, LudvíkMrázek, Jan Prášek, c. k prof.,
starosta MUDr. Al. Smolík, sl..zpěv. spolek »Orlice« za

demii poctil návštěvou vzácný hosi, slov. p. "mlstodrž.
rada Ad. Wunsch z Rychnova n: Kn. s chotí a dcerami.
K akademií vzletný proslov stožil sya zdejšího váženého
ředitele c. k. reálky, spisovatel. dr. Ouido Maria Vysko
čil. Procítěně jej přednesi vážený starosta. města pan
MUDr. A. Smolík. Hlubokým dojmem vyzněí proslov
ten v srdcích všech četných účastníků. Umělci pak zá
vodili v umění o palmu vítěznou. Četné květinové dary

a frenetický potlesk uměnímilovného obecetstva -byl dů
kazem,: že zvítězili všichni. Zvláště však slečna Olga

jemným byl živý obraz při akademii provedený: Hold

školní mládeže Nejjasnějšímu mocnáři. (Snad by bývalo
dobře V.tu chvílí poněkud v hledišti stáhnouti. světla,
krásný" dojem byl by ještě více vynikl.) Okázalá tato
oslava..$5. narozenin Jeho Veličenstva byla projevem
vroucí „oddanostik císařskému trňnu.a v srdcích všech

seře a- jemu žehnej! Dej, ať po slavném vítězství jeho

| .chrabrých vojsk brzy slunko míruzasvitne na Rakóuskoblažené!
We Veliší wuJičína dne 12. srpna: slavil taměší o

děkan,.vsdp. Jan Tichý, č. kanovník a bísk. vikář vy

karlátu kopitlenského, jubileum padesátiletého kněžství“
Vikartátní duchovegetvo „Aabieam“svého věle
váženého a tnilovaného vikáře tím, Ze“deputací přoje
vilo své vroucí b án[ a podalo adresu, oddanosti.;
Vědouc pak, že se zavděčí výdp.'vškáři,věnovalo mlstě

osobního daru 350 K pro osleplét vojíny. Přijav blaho- |
přánívikariátníhodlíchofonštva,“slouži všáp. Iubilant;

zpěvem děkoval za všecky: milosti. v-pydesátiletémkněž
ství Behem mu udělené. Vysokorodý pan patron hrabě
František Schlik s mladým panem hrabětem Jindřichem
přednesl osobně své přání a v upomínku věnovat vsdp.
kanovníkovi skvostný prsten. Též deputace úřednictva:
panství šlikovského upřímaě blahopřála.. Pan starosta
obce Veliše, vyjádřiv přání všeho dobra, oznámil, že
obecní zastupitelstvo svého duchovního správce jedno
hlesně jmenovalo čestným občanem. V pevném zdraví

.dočkal se vsdp. vikář jubilea zlatého; kéž dopřeje mu
Bůh ve zdraví a spokojenosti dočkati se jubilea diaman
tovéhol Toť vroucím přáním veškerého duchovenstva

vikariátníhol ,

Jičla. SI. Jednota »Záchrana«poslala pro ubohé pohořelé v Budínku 10 K.
K odhalení desky Ebremberzrovy v Solsici. Jen ně

kolik ještě dní dělí nás od okamžiku, kdy slavnostním
způsobem bude odhalena pamětní deska | populárního
spisovatele kanovníka Ehrenbergra, o hěmž kladenský
purkmistr dr. Jar. Hruška napsal, že povídky jeho jsou
svěží, vždy krásné.a nikdy nesovšední; úkaz to v české
literatuře pezorehodný. Ehrenborger jest svými spisy
znám i vwnejsapadlejších vesničkách našich, dovodlí

mlavitiod ardoe k ardol a proto se stař miláčkemlidu

čáského.Jaké popularítě“se pe Ehrenbergrovytěšily,
vidno z toho, že byly i ducizích řečí přeložený. Za
slouží si tedy jméno jeho, aby nikdy neupadlo v zapo- .

*měrutí, ale zachováno bylo generacím přištím! Město.
Solnice chystá se důstojným způsobem v neděli 29. srp
ná oslaviti 100leté narozeniny býv. kaplana a faráře

„svého a proto delegovalo také 2 zástupce do místního
komitétu, který tvoří za rodáky-kněze: vsdp. notář a

:děkan v. v. V. Ehl, za rodáky-lalky: dr. Jar. Hruška a

I dr. Pr. Jetel, odborný lékař ve Vídní IX., starosta z
Kvasin, Litohradu, říd. učitel Adamíičko, nčitek Kunc a
místní farář. Vysocedůst. kapitola vyšeohradská vyšle

-k slavnosti 2 zástupce. Kříž Ehrenbergrův bude po po
t svěcení J. Milostí nejdp. opatemV. Zavoralem odevzdán
' městu v ochranu. O mbytování vzácných hostí jest po

staráno, takže v té příčině nemmsí míti nikdo obavy.

S povděkem konstatuje místní komitét, že téměř všech
dy české noviny přinesly obšírné zprávy o projektova

| né slavnosti Ehrenbergrově, důkaz to, že Ehrenberger
[ má již své čestné místo v české literatuře a že jméno:

jeho vždy s pýchou vyslovováno bude, dokud český
' národ žíti bude. Nuže, buďtež nám, vzácní hosté, vřele

a spdečně vítáni!
i "Velfké neštěstí přihodilo se v továrně p. Moravce

v Úpici dne 6. t. m. V kotelně. kam se zanáší prach ze
Inu, popálila se smrtelně na prsou a na obličeji dělnice
Anna Lejsková. Hořiaviny následkem náhlého průvanu
sihhě vyrazily a neštěstí bylo hotovo. Starý topič byl

"popálen na nohou. © Výbuch plamene zasáhl i obličej
WMletéhochlapce, jemuž hrozilo nebezpečí oslepnutí. Pan

továrník staral se o postižené horlivě. Nařídil také, aby
chlapec byl co nejpečlivěji ošetřován. Nyní jest hoch v
nemocnici náchodské.

Sochy, oltáře a i
provádí absol. c. k. odborné školy
a ©.k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek v Chrudimi.
Různé zprávy.

Joset hr. Schoenborn padl. V den narozenin Jeho
Veličenstva, právě v době služeb Božích, stihla do král.

Prahy smutná zpráva, oznamující předčasnou smrt na
dějného 23letého syna rodu J. Osv. Vojtěcha Jos. hraběte
Schoenborna, předsedy správní komise král. Českého.
Chápeme, že bolestná ztráta tato jest pravou obětí vla

4
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|

|

|

všem našim čtenářům jest tak vzácné a nanejvýš milé
i pro jeho pravé šlechtické. vlastnosti. Mladý hrabě Josef

ze Schoenbornů svými studiemi, jež konal na českém
gymnasiu akademickém s vyznamenáním, na právnické
fakultě pražské, na universitě lovaňské, svou vzornou
výchovou nejslibnější dával naděje. Válečná lítice po
stavlla jej na světové bojiště. Před půl rokem vrátil se
raněn na ruce do Prahy, kdež v pečlivém ošetřování *
vznešené své matky naleži uzdravení; znovu však šel,
věren své vojenské povinnosti, na bojiště, kdež mnoho
slibný mladý jeho život sklácen nepřátelskou ranou. V
dějinách rodiny Schoenbornů není první, jenž vlasti dal
život v'oběť. Hluboce sdílíme žal s něžnými rodiči, jimž

útěchou . a Silou budou neoehvějné zásady jich hluboké
víry, jichžto jsou zářným příkladem. Česká šlechta v
době vělky píše již čtvrté jméno prvorozenců 'svých ro. .
dů na vavřínové listy. K jméněm: Schwarzenberg, La- *
žanský, Lobkowicz připojnje válečná historie dnes jmé: *
no Josef Schoenborn. Tento čtverlístek mladých hrdinů
Jest ztrátounejen pro říši, alei pro církev, jejiž byli nad

šenými syny. Odpočiňte v. pokoji po boji!
71 Českoslovduská záložna v Praze na oslavu jubilea

narozením Jeho. Vel. císaře a krále věnuje na místo

„pevětlení a výzdoby ve. prospěch sirotků po padlých
T českých vojínech obnos 100 K. V den Nejvyšších- naroze
L nin 18,"t. tm, se v záložně neúřadoválo.

Ještě slovíčko k letošní turistice, Přše se námě K

článku v minulém čísle »Obnovy«, kde p. pisatel vybízí
"k návštěvě míst domácích, zvláště romantických poříčí
našich řek, mohu posloužiti povzbuzujícím dokladem.

: je to krásné údolí říček Velké a Malé Úpy od Maršova
: nahoru. Až do Freiheitu možno jeti drahou, odtud pěš

—p

e.——

| ky, nejdříve sice nekonečným Maršovem, krajinou cel
| kem nevýznamnou, zato však za Maršovem, kde silnice
i těsně vedle řeky Úpy, mezi dvěma „vysokými, krásným

| smrkovým lesem porostlými vrchy se vine, t. zv. Dun
: keltálem, krajinou krásy nevšední. Procházka tímto ú
| dolím jest zároveň pravou plicní koupeli. Přirozeno, že

| tímto pozemským rájem turistů letos jen velmi málo
kráčí, jen tu a tam se mihne lehký kočárek »Lohakut

Scherův« s několika turisty, ale chodec osamělým přece
se necítí a to proto, že Úpa svým šumem, dle skalních ú
tesů vždy Jinak zabarveným, stále mu připominá, že.

| není sám, ona že jest nerozlučnou jeho společnicí. Od“
stoku Úpy Velké s Malou u »Kreuzschenke« | těžko se:
rozhodnonti, které partii jako malebnější pozornost dří- 
ve věnovati: zdaž údol Ópy Velké čt poříčí Úpy Malá
Přece však radno, aby turista Čech dal přednost Úpě
Malé, jelikož tato partie má přirozené zakončení v hor- —
ské vsi Malé Úpě, kde již 11. rok duchovní správu vede
upřímný český vlastemec, od Němců však neztenčeně
milovaný, farář Lad. Táme, kterýž turistovi dá cenné In
strukce. Věru, og by smad jinému byk obtíží, jest p. fa
ráři Tůmovi raďosti a hrdostí, že jeho malá a skromná

fara jest turistickou stanich Se srdečností jernu vlastní
dovederypravovati, še jeho kdstol, téměřtisic metrů



B.Z muolam, ješt snad nejvýše stojícím chrámem a oů
sám, jelikož do jeho kolátury i Sněžka náleží, »nejvyš
ším« duchovním pánem v. celé dšecési. Ochotně ukáže
majestátní Sněžku + jiné hory, dojemačsděluje, jak ušel
pasti, Kábelsky na něho od jistého přítelíčka »intelhgen
ta« nalíčené, jejíž chatrný materiál však sami v pravdě
zbožní osadníci zpřetrhali a nicotnost žaloby (ve věcech

válečných) dokázali. A na konec, když tě seznámi) s bo
hatým skladem kostelních rouch, nádob a náčiní, jak o
boritvostí duchovních správců tak to obětavosti osad

věc nejkrásnější, kteréž by slovutný profesor dr. Zíbri,
kdyby o ní věděl, do svého výtečného »Českého Řidu«
otisknouti neopomnět: rodokmeny tamních osadníků. To
jest tak: Předchůdce Tůmův, farář Krsek, chtěje nástup
cům ulehčiti vyhledávání stupňů příbuzenstva při sňat
cích, vypracoval pro každý dům, pro každou rodinu

mu, jehož haluze mají tolik a tolik listů (potomků). Prak
tické potřebě matrikářově by ovšem poslouži? lépe pro
stý obrazec, stereotypními kolečky a čtverečky neuměle
načrtnutý, ale pro své zvláštní pojetí jsou tyto Krskovy
rodokmeny cenným dokladém podivuhodné 'kresby a
malby dovedného a pilného diletanta, 6 let o nich pracu
ícího. Takové zvláštnůstky, sínt mneejních hodné, člo
věk hnedle neuvklí. Kdyby nic jiného, již tato specialita

ších vyhlídky nejjasnější. Nuže, kdo chvíli volnou máš
a tělesně i duševně okřáti chceš, navštiv — ač-li vůbec

prašeredné počasí dovolí — p. faráře Tůmu v Malé
Úpě a litovati toho nikdy nebudeš!

Všellcos. Z Německa se prohlašuje, že Německo ne
potřebuje rumunského obilí, jehož vývoz za hranice
právě dovolen. Dnes nemaji v Německu žádných obav
o úbradu své spotřeby. — V Madridu zemřel ve skrow
ných poměrechžijící 67ietý' Ed. Romegnera, po smsti
jeho všakse poznalo, že zanechal 170milonů peset, jež
většinou odporučil církvi. Vdova není s tím však spoko
fena, proto se dají advokáti do práce. — Nedostatku
drobných peněz by prý se nejlépe odpamohlo, kdyby se
z moci úřadu pomohlo schovaným drobným z úkrytu;

v Chorvatsku a Slavonsku se tak děje.

český, se zárukou neporušenosti, z letošní snůšky
obzvláště výborný má celoročněv levné ceně

na skladě

JOS. JELÍNEK,
člen Zemského Ústřed. včelařského spolku

v Hradci IEKrálové.

"- Němčiněm
a francouzštině

vyučuje
si. A. Nepeřená
vMradelKrálové,Dlouhá

ulice, číslo200.

.
s
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Nečekejte, až Vás nakažlivin
překvapí, ale opatřte si zavčas dom
jedinou osvědčenou diet. ochranu

faráře L. V. HORY:

„VADE MECUM“
- (zákonem chráněno)

a pamatujte dobře, še lepší tato pomoo včas,
nešli velká nemoe potom.

-Obdršíte v láh. po 1:60, 8.—, 5—, a 9— K (a porto)
v drogeriích neb v laboratoři »V. m. v Dašloich (Č.

Ve© PD : n po MSu NY r a a va 2 Nu7

;

arevná
kostelní

w odbor. prookna 5328,
Fr. Uhlíř,
umělé sklenářetví a malba skla

+ Fřobochovicích u Hradce
+ nálové.

| -Paramenta. .
Ignáce V, Neškuda syn.

(protokolovaná firma) 4

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškodly, faráře ve Výprachticích)

doporučaje P. T. veledůstojn. duchovenstvo
svůj osvědčený a Často vyznamonaný —

výrobní závod
„všech kostelních paramentů,
„spolkových praporů a korového náčiní.

Cennfky, vzorky i roucha hotová na ukázka

k PAP A

Veledůstojnému
duchovenstvu a

olavným patronátním
úřadůmdorolujesídepo
ručit veškeré kostelní nádoby a

dbáře náde bky,paténky, s siDkály:„nádobky,paténky, paci
evleny, lampy,kaditelníce, kropenky
atd. své olasiní , pisům
oirkevním vyhovující. Staré před

opravuje v původníintenci a
v ohnizlatía s nebo proti do
platku sa nové dňuje. Hotové

čty neb vý zasílá nau
ásku (ranko bez sávazností koa

Vše s0 posílá posvěsení. Práce 

Sled sletých a stříbrných blenotů, jako: řetězů,
adnosk. Kiaků prstýnků, náramků atd. : HNotářské

protony, tabatěrky, jídelnínáčiníze stříbrapravého
i čínského vědy na skladě,

Stareslato,stříbro« drahobemybupujesanojopěšíamy:

JAM STANĚK,
pasíř a ciseleur

Přisešný znalecc. k. somskéhotrosiníhosoudu.EE...
povolání do řádu mají a výchově a ošetřování

ch dítek aneb missii věnovati se chtějí, nechť

obrátí a dotazem stran hen Da stavenouklášteraB. 9. P. Krapka(a Teplic). :o l
Pa

Pohřební ústav
M. Richter v Hradci Král.

obstarává spolehlivě
oxhumace a převálžky pad

tých vojínů z bojiště.

Českoslovanská
záložna v Praze-li.,

Spálená ulice, čislo46.n.

Doporučuje se všem našincům co jediný
peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dne vybrání dle dohody a dle doby
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho draha
za mirných podmínek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

Jan Horák,
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční šňisony kotlokci
nejnovějších druhů pravých

*vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i oižo

zem :
Cetné uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, n:alon objednárku na

zkoušku.
Velejemné látky 'na taláry.

Též na splátky bez zvýšení oen!

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
me- a věna dítkám 8

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Oharitas““ v HradciKrál.,
jenž, založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil na
podporách již na 100.000 korum, získav 784
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže i ženy od 24 do 45
Jet. Příspěvek správní každeroční obnáší 2 K,
zápisné jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K,
do40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý člen se
zavazuje, že splatí při úmrtí spolačlena 2 E,
ješ se vyplatí bez prátahn 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, jemt
poskytuje též

Wy“věno "Uš

B vdonjejichK 1dea.jejich, amob také úmrtí těch,
kteří je do odboru věnného přihlásili.

Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku uodboru.
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. Zágisné 0 E je pro všecky
stejné, rovněž příspěrok po 1 K vo výše zmí
něných případech porinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

Spolek „Charitas“ vHradci Králové,
Dr. František Re Václav J r
| . yl, | enšovaký,

Pensionát Voršilek
v České Skalici.

Uroftřídní soukromá dívčí Škola měšťanská německá. S ní

spojeno praktické vzdělání chovanek v kurech |
bospodyňských a obchodních, jakož i ognčování cizím

fečem, psaní ma stroji, hudbě, malbě, račním pracem std.

Krásná poloba, velká zahrada, vsdušné mistnosti,

“

vydatná strava

2. Školnírok počíná15.září. „90

(© Další správy podá ochotně představená. (

9 v jednoduchém i
přepycbovém mo
der. provedení 'ry-
chle zhotoví uměl.
závod knihařský

Richarda Šimáčka
v Hradci Králové, Pospíšilovatř. č. 181.



sirotků po padlých vojínech v Mradel
Králová,dne 18.wpna(0.

Veleotěné shromáždění, stateční vojínové!

Natemnémobsoru, n če k jařehánějí se chmury V a 0

Přehajív řady ohrabrých bojovníků, . inakním
jitrem naší říši — naší vlasti zaavitla jasná
záře — — Do srdel [nadšených odvěkou věr
ností — psodohnutých obětavostí — olo akruše
ných též hrůzou válečnou s bolestí, s dnešním

Zelozného brance ve prospěch vdov s

temenech alpských

zkoušené Ha be den: osmnáctého srpna výzoe
mem svým rozlévá onu zář a jímá sráce milionů
věrných synů a doer mooné Austrie.

en 18. srpna! ——Po pětaosmde
sáte ročí se v něm narozeniny olsaře
a krále Františka Josefa I, jehožzjev
z bouřné doby jsko maják z rozbouřených vln

vedá se, vznešený leskem majestátu, zářící
kouzlem své lásky k národům, tklivý v těž

kých starostech z války rozpoutané .. A národové věrní ze širé oblasti
Rakouské v duchu tulí se k svému
panovníku: sluní se vjeho majestátu, zhří
vájí se v hřejivém peprsku joho lásky a věr
ností svojí podpírají tu hlavu těžkou ze zkou
šek zlých, jež na šediny její ve dnech našich
zvláště skládá póče o říši a národy...

V tomto semknutí národů s milovaným pa
novníkem milionům srdcí tak zřejmo a jasno,
že den 18.srpna jestevátkem jejich —
jestevátkem jejich věrnosti, jestsvát
em lásky, jest svátkem jejich ra

dosti zvláště ale svátkem vroucích
modliteb vyznívajících prosbouk Bož
ské Prozřetelnosti: sZachovej nám,
Hospodine, císaře a naši zem «

jako vždy, KčTkodpamátné událostidotýkaly se habsburského trůnu -— af na vý
sluní dob šťastných stál, ať zvedal se z hukotu
válečnébouře— národ náš jemu blízek
byl ve věrnosti v lásce, vobětavosti:
tak jesti v památný den dnešní: lid
vlasti naší, sdružeu s národy kol trůnu v hold
věrnosti, pozvedá srdoe své k vznešenému kmetu
na trůnu habsburském...

To pak, co v královském věnném
městě našem Hradci Králové na oslavu
pamétnéhodnešního dne se děje —00
z našich srdcí s posvátnou obětí vzhůru k ne
besům se neslo, oo bylo děkovnou obětí v já
savém »Te Deume — to vše důkazem ne
klamným, že za jedno jeme dnes s tě

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA

kdy vrací se po pětaosmdesáté narozeniny Jeho
cís. a král. Apoštolského Veličenstva, a nadšení,
ješ kupí národy rakouské kol vznešené osoby
milovaného císaře a krále, uchvacuje i nás,
bydí v srdojoh našich vroucí modlitbu, na rty

naše klade výkřikjásavý a 6 mí kdož vříši nějvěrnějšími jáou,spojnje nás k holdu, jaký vzdáti

dovedejen věrnostnět hrb obětavá láska...Amilovaný stařičký vládce slyší
plosání, jež rozléhá se šŠirýmikonči
nami říje pítítu (oku jež němu pozvedá millony srdohvldlohěti ze jmě
piikrye jež za pravedlivou věcnaši

jnálší naddení pro olsaře a vlast
P v domovině ale zvláště tam na

oli válečném, prosyceném krví ale
Palávou pokryé jm,

Oblabose: potěšeno z toho grdce macnářovo a
msilenod na v gavědčené vítěznévoj a jeův úvěroueh vůdne, důvěrouv objtavé národy,

ve Vlemohoustho,(Česky:)To vše slyší to vše oftí, to

vie vidí milovaný elsař a král —aplerá ztoho v ardol svém, plnémdů..
věry vhrdinnpě voje v obětavé náro
dy v Hospodina: ——

V této velebné slavnostní ohvíli
mně jest jak by vznešená tvář milo
vaného pšnovníka prodohnutá bla
hem tím a důvěrou zdena nás ohlížela
s otoovským vděčným úsměvem na
rtech a voku s odleskem lásky. Sle
duji pohledoka toho:—Aj zdeutkvě
lo.. zde,kdo v štítu železného bran
oovýzvakštědrélásce nadobrotěch,
jiehž srdce mocnářovo zvlášť jest a
ohce býti pamětlivo, k lásce k sirot
kům a vdovám padlých hrdinů:

Jich pamětliva má býti légka naše!
Nuže, buď již požehnán, symbole

citů našich: Jsi štítem — štítem bude
i naše hruď za císaře i naši zem — skvíš

se křížem — hlasatelemnekonečné ky —za hlasem tvým k airotě a vdovám v ásce
vzplanou srdce naše, — jsi lvem ozdoben
— znamením věrnosti a síly, — k Jeho Veli
čenatvy nezdolnou věrností státi chceme,státi
budeme.

S tímto vroucím předsevzetím klademe
zbrojný štít k Tvým nohoum v hold, nejjasnější
císaři akráli!

Hold tento provázím přímluvou
k nebesům: »Domine,selvum fac imperato
rain ac regem et exaudi nos in die, gua invoca
verimusTe.-- Hospodine, spasena učiň
olsaře a krále i vyolyš nás v den,

v Hoj vzývati budeme Tebe« (Zalm19,10.
Vašich pak srdel ohlas, jenždruší

se k modlithě mé, vyzniž prosebně, vyzniž nad
leně:»Milovaný císař a král Prantišek

Josef| lásce věrných národů — ma
výsluní šťastného a brzkého míru —
buď Bohem zashován!! — Vivat! —
Glávalk

o
Zpráva .

o XXIL řádné valné schůzi Politického druž
stva tiskového pod ochranou sv. Jana N
v Hradci Králové, pořádané 10. srpna 1916.

Jednání zahájil předseda Magre dr. Šulc vřelým
vlasteneckým projevem, vzpomínaje současných
významných událostí, které byly vyvolány světo
vou obrovskou válkou národů evropských, jaké
dosud dějiny nezaznamenaly. V pohnuté válečné
době zní dosud ohlas radostného svátku národů
rakouských, kteří tento týden oslavují okázale
85leté narozeniny stařičkého mocnáře, císaře a
krále Františka Josefa I., jemuž Prozřetelnost Bo
ží dopřála 67 let slavného panování. Vzhlížíme k
posvátné osobě panovníkově, velebíce jeho vla
dařské ctnosti, vznešený cit pro právo a spravedl
nost a skláníme se v obdivu před heroickým bojem
s četným utrpením, které mocnáře našeho potkalo
v soukromém i ve veřejném životě.

V obdivuhodném nynějším zápase za celistvost
a čest říše tanou nám na mysli nesčetné projevy
vladařské moudrosti stařičkého zeměpána, k jehož
požehnané vládě pojí se skvělý vývoj našeho ná
roda na poli kulturním, sociáhním i hospodářském.

Připojujeme se vřele k nadšeným holdovacím
projevům celého českého národa a prosíme Vše
mohoucího, aby dopřál Jeho Veličenstvu slavné
vítězství nad nepřáteli říše a čestný mír k další
moudré vladařské činnosti.

- Politické družstvo tiskové, jehož členové jsou.
prodchnuti city upřímné loyality, hodlá v rámci
své působnosti pracovati zejména šířením dobrého
tisku k utužení základů sociálních a vlasteneckých
zájmů.

Zahajovací řeč vsdp. předsedy vyslechnuta
byla s živou pochvalou a za všeobecného souhla
su. Přečten a schválen byl zápisník minulé valné
schůze, načež byly podány zprávy jednotlivých
činovníků družstva. :

Zpráva jednatelská poukazovala na oběti, které
družstvo přináší přítomným poměrům a na přízni
vý poměrně postup i ve stísněné situací. Zpráva
pokladní nevykázala sice letos mnoho příznivého,
ale nezbavuje naděje v lepší rozvoj finančního zá
kladu družstva.

Ježto nebylo volných návrhů, přikročeno k vol
bě nového výboru, do něhož byli povoláni téměř
všichni dosavadní výboři. Zvolení byli následující
p. t. pp. do výboru: dr. Hugo Doskočil, rektor b.
sémináře a profesor theologie. Antonín Hrubý, sí
delní kanovník. Filip Konečný, bisk. vikar. sekretář
a farář v Pouchově, Josef Kousal, děkan v Hloři
cích. Dr. Jos. Novotný, profesor theologie. Dr. Pr.
Reyl, sídelní kamovník. Jan Seidl, bisk. vikář v
Holohlavech. Vladislav Sekera, řiditel Rudolfina.
Msgre dr. Fr. Šulc, č. kanovník a profesor theolo
gie. Josef Vaněček, farář v Mikulovicích. — Za
náhradníky: Jan Beneš, kaplan v Chrasti. Karel
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Keppi, řiditel bisk. Borrornaea. Ant. Láš, bisk, vík.
sekretář a terář v el n. P. Josef Světelský,
katecheta v Třebechovicích. Dr. Bedřich Augustin,
spirituál b. Borromaea. - o

Po skončené valné schůzi výbor se ustavil ná
šledovně: Předsedou Msgre dr. Fr. Šuk, místo
předsedou p. vikář Seidl, jednatelem p. kanovník
dr. Reyl, pokladníkem p. prof. dr. Novotný. Správ
cem domu p. řiditel Sekera, jejž bude zastupovati
sekretář družstva p. Pochmon. Revisory účtů pp.
děkan Kousal, řid. Sekera a řid. Keppl.

Našemu veledůstojnému duchovenstva
-ku prováděnípod kovteinéchVfslečá n mladou českouBOHUMILABEKAvHOREKUTNÉ.

Průběh války. 
Bojiště východní. Po pádu pevnosti Rovna,

kde ukořistěno 600 děl, obrovské zásoby střeliva
a za miliony potravin, došlo také na Novogeor

ievsk, který po tvrdošíjném odporu dobyt.
- Čeláposádka, čítající 6 generálů, přes 85.000

mužů, byla zajata. Počet ukořistěných děl zvý
šil se na více než 700 Dle úřední zprávy ra
kouské bombardování Novogeorgievska súčast
nily se úspěšně také naše těžké hmoždíře. O pev
nostech těch psali francouzští odborníci, že se
udrží nejméně osm měsíců, a ony padly dříve
než za 8 dní počínajíc dnem, kdy se dostaly

„do ohně těžké dělostřelby. Rusové se sami při
znali, že v Novogeorgievsku jest na rok střeliva
a potravin. Kořist z Novogeorgievska jest daleko

větší. Mělť tento ozbrojený tábor, jenž br! největší ruskou pevností, 30 tvrzí, Kovno jich mělo

jen 12. Nový ruský nástup na druhé obrannéinii na Bugu se nezdařil, ruská vojska houžev
natě bojují tu pouze o zabezpečení dalšího ú
stupu celé ruské armády. Dle posledních zpráv
od skupiny Hindenburgovy jest hlášen další
postup armády Eichhornovy východně a jižně
od Kovna na Vilno. Na Bobru padla poslední
ruská pevnost na čářenarovské, Osověc. Na hor
ním Narevu marně se nepřítel brání německému
postupu na Bielostok. Železnice z Bielostoku

Gallwitzovou a prince Leopolda Bavorského,

v níž bojují i rakouské vojenské oddíly podvelením polního podmaršálka ši. Arze. K těmto
se družící skupina Mackensenova súžuje volný
pohyb Rusů u Litevského Brestu až na samo

porno pevnostní; provádí se tu ve velkém obličování poslední ruské velké povnosti. Jižně
od Brestu Litevského na východní straně Bugu

řekročila spojenecká vojska jezerní pásmo a
líží se k železnici z Brestu Litevského do

Kovelu; Kovel však už také obsazen naším
vojskem, takže přerušena trať železniční z Brestu
do Kijeva. Kovel jest též důležitým uzlem že
lezničním. Tak se stalo, že Rusům zbývají
z Brestu Litevského jen dvě železnice: přímo
na východ přes Pinsk a na severovýchod přes
Minsk.

Italské bojiště. Dne 23. srpna uplynulo
prvé čtvrtletí války Italie proti Rakousku. Za
tuto dobu Italové nedobyli ničeho a stojí tam,
kde stáli první týden války. Dle poslední zprávy
naše statečné dělostřelectvo zničilo nepřátelská
děla u ústí Zdoby a pobřežní baterii u Go
lametta. — Nedávno ohlašovalo hlavní italské
velení, jak důležitým strategickým místem jest
v Jaderském moři ostrůvek Pelagruž, kde prý
italské námořnictvo slavně odrazilo útok ra
kouský, a najednou Italové toto důležité místo
opustili tajně v noci...

Na moři. Německé loďstvo v Baltickém
moři vniklo do zálivu rižského, proklestilo si

- cestu minovými poli,zničilo 1 ruský torpedový
člun, jiné poškodilo a potopiloještě 2 ruské
dělové čluny a opanovalo takto celou zátoku.
Nyní jest na řaděměsto Riga. — Německou

norkou potopen také anglický parník Martha
dmons a Arabic a právěpro tento poslední

nastalo vwAmerice velké rozčilení, ježto mezi
8 utonulými cestujícími jsou také 2 Američané.
Zdá se, že toto rozčilení vyvolává a vidí jen
anglický tisk. Na Arabicu bylo2.802 -ner
střel, 2.178 beden s nenabitými patronami, 4.
beden patron, 106 automobilů, 59 aeroplánů atd.
: Italie vypověděla Turecku válku dne 20.

"6rpna večer. Za hlavní důvod udává se povstání
v Lybii, které prý Tureckem bylo zaviněno.
Druhou záminku k válce ftalie proti Tureoku

„obstarali Angličané, zatarasivše minami turecké

Fi namaloasijském,pobřeží, takže italské
je prý omezování svobody italské plavby do
Tareocka. Italie, která dala se do služeb třído
body, má povinnost ke spojencům, jinak nedo

e ani penězani uhlí. Půjde tedy Italie do
úfpývat Dardanel, protože Angličané a Francouzi

A musejí odpočinounti. —*"- -4 ..:*
„x Na Balkáně se situace mění v nepřospěch
. ohody. V Cařihradě podepsána býla minulý

„ 24 hodin po vypovězení války Italif Tu
"resku, nová bulharsko-turccké smlouva,

dostale, Bulhazsko'od Tareoka dring

městí a nádraží Kari a oba břehy Marice.
Srbsko, které jindy Bývalovšdycky fosfůšno
Ruska, zdráhá se plně vyhovětipožadavkům

ohody; především iti zase
proti Rakousku a nechce beze všeho odstupo
vat Bulharsku území. — V Řecku dostalo se
k veslu zase ministerstvo Venizelovo. Až na
ministra války náležejí všlohní jeho členové
dHívějšímuministerstvu Veniselovu. Ministerstvo

Bulharsku. A přes to, že Řecko prohlásilo
neutralitu, anglické a francouzské válečné lodi
přistály na ostrově Krétě a prohlásily blokádu
nad ostrovem Thasos. :

Politický přehled.
Němec o české a polské otázce. V berlínské

»Hife« uveřejňuje říšsko-německý politik, posla
nec B. Naumann, pozoruhodný článek »Čechové
a Poláci«, v němž praví, že všechny tvrdé rozpory
mezi Němci z Čech a Čechy nemohou říšské Něm
ce nechat zapomenouti na okolnost, že v nynější
válce Češí zápasí po boku Němců proti Rusům.

umí. Nikdy nelze očekávati, že by malí národové,
rozložení mezi námi (Německem) a Ruskem, úplně
se rozplynuli v jednom z obou těchto velkých tě
les. Pokládáme za ohromně důležité, abychom

snad netečně nepřenášeli, Aby mohlébýti velikým,
musí velkonárod míti porozumění pro své spolu
bojovníky. ,

Říšský sněm německý sešel se 19. t. m., aby
projednal ©především | desitimiliardovou ©úvěrní
předlohu. Říšský kancléř dr. šl. Bethmana-Holl
weg mezi jiným pravil: Pozdravujeme naše věrné
spojence. Vzpomínáme také ještě na tomto místě
dnes vznešeného panovníká dunajské monarchie,
jenž vstoupil včera do 86. roku svého života. Da
leko v nepřátelské zemi tvoří všude naše linie pev
ný val. Máme silnou armádu uvolněnu k novým
ranám. Slova zvláštní vděčnosti patří Jeho Sva
tosti papeži, jenž myšlence výměny zajatců a tak
mnoha dílům lásky k lidstvu za války projevuje
neunavnou účast, má dále rozhodnou zásluhu na
jich provedení a nadto ještě před krátkou dobou
svým velkodušným darem přispěl k zmírnění utr
pení našich Východoprusů. — Říšský kancléř vy
kládá dále, že nepřátelé snaží se klamati své ná
rody o skutečné situaci. Francie, kdykoliv uspoko
jila ruskou nouzi o peníze, vymínila si, aby vždy
největší část půjčky použita byla na zbrojení. A
v anglické sněmovně 3. srpna 1914 prohlásil Ed.
Grey: My s naším mocným loďstvem budeme —
súčastníme-li se války — trpěti jen o málo více.
než kdybychom se jí nesúčastnili. — Neutrální ob
chod na moři Anglie obmezuje, pokud může. Ne
utrální lodi jsou donucovány vzíti na širém moři
na palubu anglické mužstvo a poslouchati jeho
rozkazů. — Úplný důkaz snah anglické politiky a
původu této války jest obsažen ve zprávách bel
gických vyslanců pro toho, kdo bý tomu ještě ne
chtěl věřiti. ,

Náklady válečné. Desetimiliardová půjčka byla
parlamentními zástupci německého národa povole
na, ale zajímavými byly vývody státního tajemní
ka říšského pokladního úřadu dra Helffericha, kte
rými návrh vládní doprovázel. Válečné výdaje v
Německu za jeden měsíc činí na 2 miliardy. Denní
náklad na válku všech mocností dostupuje téměř
300 milionů marek, měsíční náklad přesahuje 3 mi
liardy a první rok války činil celkový náklad na
válku asi 100 miliard. Z toho připadají na naše ne
přátele skoro dvě třetiny, na Rakousko a Němec
ko ne o mnoho více než jednu třetinu. Ze všech
válčících států jedině Německo, Rakousko a Anglie
hradí podíl válečných výdajů dlouhodobými půjč
kami. O Rakousku pravil státní: tajemník lichoti
vě, že opatřilo dosud skoro 8 miliard korun, výkon
to, který vzhledem k stavu hospodářství a lidové
mu bohatství dunajského mocnářství zasluhuje
největšího uznání. — Ohledně válečné náhrady
prohlásil, že celý budoucí hospodářský život ná
roda musí, pokud to vůbec lze dosáhnouti, zbaven
býti nesmírného břemene, jemuž válka dává vzrů

stati, Olověnou tíži miliard zaslouží si původci vál
ky, nechť vlekou ji oni po desítiletí a ne my.

O tajemství úspěchu na finančním bojišti pravil
dr. Helfferich, že bohatství, jemuž Německo vděčí
za úspěch, objímá všechen hospodářsko-technický
aparát a záleží především v živoucí pracovní síle
národa. Peníze se při tom potřebují, ale nespotře
bují. Kde peníze jdou za hranice, aby nákupem vá

statečná vnitřní výroba, tam nepřicházejí tak leh
ce zpět, tu nastává váznutí, které pozorujeme u
"svých nepřátel. Proto nechf opraví své stroje na
penlze a řídí-se více naším vzorem; pomůže jim to
jen teprve, budou-li nás napodobit ve výkonnosti

více než prozíravost, vytvořené nouzí okamžiku;
k tomu je třeba generací cviku, součinnosti, želez
né výchovy k povinnosti akázni.
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říšský kancléř ši. Bethmann-Hollweg o Polsku tak
to: Sliby aašich nepřátel nenapodobuji,avšak dou

chodu bude počátkem vývoje, jenž zprovodí ze
světa staré protivy mezi Němci a Poláky a jonž
povede zemi, od ruského jha osvobozenou, vstříc
šťastné budoucnosti, v níž může pěstovati á rozví
Jeti svéráznost svého národního života. Zemi ná
mi obsazenou budeme, přibírajíce pokud možno
její vlastní obyvatelstvo, spravedlivě spravovati
a budeme se saažiti vyrovnati nevyhnutelné obtí
že, které válka sebou přináší a zahojiti rány, jež
Rusko zasadilo žemi. .

Holandský vyslanec u Vatikánu. Nový holand
ský vyslanec Regodt odevzdal Sv. otci svůj pově
řovací list. Vyslanec a papež pronesli navzájem
proslovy, ve kterých vyslovili povděk z opětného
zahájení diplomatických styků a přání, pracovati
společně na zjednání míru.

Tajné schůze Irancouzské sněmovny. Vládane
považuje za nutno podávati prohlášení o situaci
a proto usnesla se svolatj sněmovnu jako tajný
komitét za podmínky, že tento komitét vezme na
vědomí sdělení a je projedná, aniž však ihned mů
že o nich býti -učiněno usnesení. A.
„ o Americká odpověď Rakousko-Uhersku
16. srpna ve Vídni podaná Široce vykládá, že
Amerika dodáváním. zbraní a střeliva válčícím
státům neporušila neutralitu,

věrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo s r o.vHradoiKrál., Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej
výhodnějších. * -| Vknsné střádanky.

Volné listy.
Jiráskovo »Temno«. Jakkoli není tady

místo, abychom knihu Jiráskovu popisovali a
ukazovali v jejím vzniku, ústrojí a rozvoji, přeoe
paznačujeme aspoň tolik, aby klidně soudící
veřejnosti bylo zřetelno, že »Temno« ani z da
leka nemá té ceny, kterou mu svobodomyslná
a pokroková kritika přisuzuje. Kniha mimo ob
rysové vystižení doby obsahuje ať úmyslné, ať
bezděčné nepravdy, zkouceniny a pomluvy. Jest
protikatolická, a jakmile svobodomyslní posuzo
vatelé vlastnost tuto zvětřili, měli jedním oka
mžikem měřítko její dokonalosti a umělecké
krásy. =

Budiž nám však rozuměno! ©Nečiníme
»Temnu« opoajci, že kreslí stinné stránky kato
lického života v XVIII. století, nýbrž že nanáší
stranicky černé barvy tam, kde k tomu není
žádného jiného důvodu než nesoudné a nemužné
hovění davové náladě. Jsme my katolíci již tak
vyspělí, že dovedeme přijímati nepříjemnou
pravdu, ale máme zajisté právo na kulturních
lidech žádati, aby pravdy té nezasazovali v rá
mec pomluv alží. A tohoto jednání dohlašujeme
se nejen ve vlastním zájmu katolickém, nýbrž
v zájmu pravdy samé a jménem té české kul
turní vyspělosti, kterou vůči přátelské i nepřá
telské cizině český národ tak žárlivě zdůrazňuje
a střeží.

"K dokladům minule uvedeným, jak stra

nicky Jiráseksi vede, kýprd o naerer
jesuitu Firmusa. Lhotský prý o něm slýchal,
sže když chodí do chalup a dostatků, má po
dešve pobité ostrými hřeby a že těm, které pro
víru vyslýchá, šlape po bosých nohách, že se
jim na ně staví v těch ostře okovaných střeví
ofeh.« Jak obojetné slovíčko: »slýchal'« Ne
soudný čtenář, a těch jest mnoho, uloží si
v paměťukrutnost jesuity Firmusa a nepovšimne
si, že ta necitelnost jesuitova není jinak dolo
Žena, než slovem »slýchal«, ve kterém spiso
vatel, byl-li by interpelcván, ukryl chytře svou
nezodpovědnost. Co jíž se lidé různých nepravd
naslýchali! Nebo jinou ukázku. Jak- již minule
jsme řekli, Jirásekv »Temnue tu obritně, jinde
neobratně vede soudy proti sv. Janu Nepo

říkovi: »A tu jsem se dočetl«, 8 nachýliv se
pokračoval tišeji, jako by tajemství svěřoval,
»že o vigilii mistra Jana Husa tady v Praze
konšelé pálili oheň pod mostem a že na mb
stecké věži trubači slavně trohbili a na bubay
bubnovali.« A když Jiřík se tázal, kde jest -o
tištěno, Svoboda odpověděl: »Zpráva ta němí
tištěna, psaná!« Aa

Jirásek touto slavnostní vigili Husovpu
chtěl vlastně ukázati originál, dle kterého po
vstala prý kopie úvatvečorá sv. Jana Nepo

muckého. Myslící čtenář usoudě, že to páoslavě a historičnosti sv. Jana Nepomuckého
vlastně nic neznamená, bude se ptáti, proč „Ji

rásek zahalujevěo v šero £.proč onu poj
© Do »Temna« Jirásek zasadil však ještě růj

střík, který jest potřebí nasvatí docela nov
vatel uvedl na jeviště příslušníky
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ství -iáreolského a přidělil jim.úlohu, kterou Ixe

pohopiti zase jen a hlediska jistých proudů
našeho veřejného života a jejíž naivní anachro
nism hlasité křičí. Jiráskův Lazar Kiš není
ieraelitou XVIIL století, nýbrž. pokrokovcem,
střiženým dle přítomné doby a jejích ide. Ji
ráskův Kiš ku příkladu jest kolportérem česko
bratrských knib, dojíždí z venkova do Prahy a
stýká se'tajně s dítkami českého bratra, který
utekl do Žitavy. Kiš vyřizuje těmto dětem po

zdravy od příbuzných a vzkazy, aby jen vytvnůve své víře, slovem dělá všechno tak, jaksi to
Jirásek dle kulturních střepin přítomné doby
vymyslil a jak to pravý israelita XVIII. století
konati nemohl. Ieraelita XVIII. století byl tu
hou uzavřenou individualitou a neměl nic jiného
na starostí než svůj obchod a věrné plnění
svých náboženských povinností a předpisů.
Uvedli bychom ještě jiné důvody, proč israelita
XVIII. století s křesťanským vyznáním česko
bratrským nemohl cítiti, alepovaha dneška ne
dovoluje nám tak učiniti. Ostatní zmínký o
ieraelitech v >Temnu« mohou se vysvětlovati
ledačím jiným, čistě osobním. Byla by to věru
zajímavá kapitola dovoditi, jak lidé XVIII ato
letí v historickém obraze Jiráskově jsou nucení
býti služebnými osobním zájmům a choutkám
století XX. Možno zajisté od uměleckého díla
vzestoupiti k duši tvůrce jeho, neboť mezi
oběma jest přímý vztah účinu a příčiny. Zná
me-li dobře zvláštnosti knihy, můžeme z nich
usuzovati na duševní zvláštnosti spisovatelovy.

Jirásek v »Temnu« hřeší i proti duševěd

ola zkušenostem. Na příklad správce na statkuSkalce pozývá myslivce Machovce, aby večer
přišel se s ním modliti! Správce nemůže Ma
chovce ani oítiti a pojednou z ničeho nic chce
se s ním společně modliti. To přece jest balvan,
u kterého zkušený psycholog musí se zastaviti.
Jestit modlitba tak zvláštní posvátný úkon duše,
že všecka bytost modlícího se vzpouzí se proti
tomu, abychom do svého příbytku zvali k po
božnostem člověka, kterého nemáme rádi.

* .

Piliř nárední kultury ? Z katolickýchlistů
právem zazněla otázka, proč Jirásek v »Temnu«
oběma stranám neměřil spravedlivě a proč tak
úmyslně a svéhlavě veškeré zlo a všechny ne
dokonalosti vidí jen mezi katolíky. Proč Jirásek
posud nevěnoval pozornost době Karla IV,
která jest nejslavnějším věkem českého národa,
protože naše království bylo středem, k němuž
odevšad tíhla vzdělaná Evropa. A sami stou
penci a chvalořečníciJiráskovi, kdybychom toho
nevěděli, by nás poučili, že klidúému, duševní

"mu rozvoji, uměnám a vědám v dobách míru
dlužno přednost dávati před válkami, o kterých
novohusité tak rádi hovoří. Proč Jirásek, jejž
nazývají také malířem kulturní minulosti, dů
aledně se vyhýbá dějinné epoše, která byla tak
mohutným rozmachem k výšinám, na kterých
září opravdová'veřikoď národa a -které jako
žádoucí cíl ušlechtilého snažení mají zobrazo
vány býti zejména v knihách našich spisova
telů? Proč Jirásek, když všímá sitolik- Koniáše,
chodí tak upiatě a s obvázanýma očima kolem
Skultéta, jenž zničil vzácné umělecké výtvory
na Hradčanech tak, že sám protestant, malíř
Feld, pronesl památná slova, že za takových
okolností v Praze jest veta po umění? Otázky
tyto bylo by lze rozmnožiti osteré jiné, a při
každé takové otázce Jirásek objevoval by se
vždy straničtějším a proto také stále menším.

A jako všechny podobné otázky »Temnem«
jsou podněcováňy, k »Temůu« zase se vracejí
a jím jsou osvětlovány. Odezíráme-li od sohop
ností a výpravovatelských předností Jiráskových,
které ochotně a bez nucení uznáváme, jest
»Temno« ve své podstatě vlastně tendenční
protikatolickou výpravou a nikoli uměleckým
dílem. Jest okatým rouháním proti správným
pojmům, když v nabídkách Ottova knihkupectví
nazýváno jest +Temno« pilířem národní kultury.
Když kusé pravdy a po novinách na rychlo se
brané nepravdy jsou pilířem národní kultury,

" čím pak potom budou stežejná literární díla,
jimž nejpřednější naši lidé věnovali celý svůj

A dovolává-li se knihkupecká reklama, že úsu
dek o tom pilířipronesla kritika, pak potkáváme
se tu 6 onou vadou, které nedávno byla tepána,
že totiž v naší veřejnosti ustálil se zvyk, uží
vati všudy velikých a stkvělých slov, 8 nimiž
ekutečnost není shodna. Tím pro Jidi a věci
pozbývá se správného měřítka, zavládá čím dál
víe povrchnost myšlení a úsudková neschop
nost, dostavuje se nedostatek odvahy, upřímno
sti a prostoty. Divně by se také na nás dívala
cizina, kdyby, přečetši »Temno« od začátku až
do konce, pojednou se dovídale, že stavíme
tak laciné pilíře národní kultury. Kdy pak ko
nečněnaše kritiké osvojí si nestrannou povýše
nost, šířku a hloubku a kdy pak zbaví se oné
smluvenosti, že knihaprotikatolického obsahu

musí býti vždy venkoncem snamenita?
< Waterloo dne 18, června 1815. Jak jiš
minule jme poznamenali, Napoleon před bitvou

byl veselénálady. USlavkova tvář jeho byla
zasmučíláa u Waterloose smál.Vnociv róz
mluvě s maršály dobíral si Wellingtona: »Tomu
Angličánkovi třeba dáti něco na pamětnou!«
Mýlil se také, když dle hluku. nočního pochodu
se domníval, že Angličané: ustupují. Uvykiť
svým vítězstvím tak, že ústup nepřátelských
armád považoval vidy. ta věc samozřejmou a
i u Waterloo si myslil, že Wellington ve svém
vlastním prospěchu měl by se bitvě vyhnouti.

Důstojníci, vyslaní na výzvědy, mu oznámili, že
nepřálelská armáda se nehýbe.

Armáda anglická"spale, na zemi bylo ticho,
a v oblacích burácela bouře, jsouc předmluvou
k hromobití děl. O čtvrté hodině jezdečtí zvě
dové přivedli Napoleonovi rolníka, který byl
průvodčím anglické jízdní brigádě. O páté ho
dině přivedení byli dvabelgičtí zběhové, kteří
právě utekli od pluku a tvrdili, že anglická ar
máda očekává bitvu.

Napoleon vyslechnuv tuto zprávu zvolal:
»Tím lépe! Bude mně milejší, porazím-li je na
hlavu, než abych je pouzezahnal.« Po té u sráz
ného svahu, jakkoli byloblátivo, sestoupil s ko
ně, dal si přinésti z blízkého dvora kuchyňský
stůl a prostou židli; maje otep slámy pod no
hama usedl, rozložil mapu a prohodil k maršálu
Soultovi: »Hezká šachovnice.c Přišedšímu Ney
ovi propověděl: »Máme na úspěch devadesát
procent naděje.« '

K osmé hodině přinesli snídani, k níž Na
poleon-pozval několik jenerálů. Kromě jiných
věcí se hovořilo, že Wellington byl předevčírem
v Brusselu na bále u vóvodkyně z Richmondu.
Maršál Soult dosti neobratně si zavtipkoval:
»Ten bál jest dnes.« A Ney zalichotil: »Wel
lington nebude takovým hňupem, aby Vaše
Veličenstvo očekával.« Napoleon za rozmluvy
několikrát si ještě zažertoval. Po snídani asi
čtvrt hodiny přemýšlel, a potom usedli si dva
jenerálové na otep slámy a.psali bitevní roz
azy, které jim císař diktoval. Když Napoleon

skončil tuto práci, vsedl na kůň, aby přihlížel
pochodům své armády a obsazování vykázaných
posic. Byl oblečen v zelenou uniformu, bílé
výložky zakrývaly řádovou hvězdu, šedý svrch
ník přikrýval epolety, z pod vesty dobýval se
cíp červené řádové ntuhy, kožené kalhoty tkvě
ly ve vysokých jezdeckých botách se stříbrnými
ostruhami, po boku meč od Marenga. Bělouš
jeho měl na sobě purpurovou sametovou ča
raku, v jejím každém cípu bylo vyšito N.

s korunou a orly. Tak byl ustrojen tento cósar
do poslední své bitvy.

Vojsko přijíždějícího císaře přijalo s nad.
šením dávno nevídaným, vzduchem rozléhaly
se hřmící pozdravy, a kdekoli se objevil, tan
covaly čáky, přílby na bodácích a šavlích. Pro
tože anglická armáda vyčkávala útok, Napoleon
mohl určiti dobu útoku»po své vůli. Ráno byla
země nočním deštěm rozměklá, a proto olsař
prodléval, až poněkud ztuhne, aby dělostřelectvo
mohlo se volněji pohybovati. Napoleon byl pů
vodně dělostřeleckým důstojníkem, a vlastnost
tato provázela ho po všech bojištícb, neboť
všechny jeho bitevní plány byly tak sosnovány,
aby činnost děl došla největší platnosti. Čekal
edy až do půl dvanácté, ale tím také Blůcher

nabyl času a dorazil k večeru na bojiště, když
již již anglická armáda se hroutila. Když prvá
dělová rána zahoukla, anglický jenerál Colvillle
pohlédlna své hodinkyazjistil, že bylo jedenáct
hodin a pětatřicet minut. ,

“

Bitva. Bojiště u Waterloo jest pláň vlno
vitého povrchu, tak že každá jednotlivá vy
výšenina vyniká nad vyvýšeninu předchozí a
všechny stoupají k severu k Mont-Saint-Jeanu,
vysočině to, za níž jest Waterloo a za ním
Brussel. Anglická armáda stála na soveru pláně
a na jejím jihu byl Napoleon, opíraje se levým
křídlem o Nivelles a pravým o Genappe. Angli
čané dívali se dolů, a Franoouzové, jsouce v ne
výhodě, hleděli nahoru. Jest pamětihodno, že

jakoby jakýmsi prozíravým důvtipem tušil mož
nost utkání s Napoleonem v těchto místech.

Boj začal zuřivě na levém křídle francouz
ském, které udeřilo na dvůr a zámek Hougo
mont. Útok tento byl válečnou lstí, neboť Wel
lington měl býti přilákán a sveden na své levé
křídlo. S útokem na Hougomont Ney zároveň
útočil na levé křídlo anglické, jež se opíralo
o Papelotte. Útok Neyův byl rozhodný a dobře
uvážený. Napoleon chtěl povaliti levé anglické
křídlo, obsadit: silnici do Brusselu, zahraditi
tak možný příchod Blůcherův a vzíti útokem

Mont-Saint-Jean, ke byl střed Wellingtonův.Útok tento se zdařil, a Papelottu bylo dobyto.
Hougomont na levém křídle francouzském však
vzdoroval, protožeAngličané drželi se tam sta
tečně. Wellington na místo aby tam soustředil
pluky, poslal tam pouze čtyři setniny gardy
s praporem bruněvického vojska a proto mohl
vydatněji brániti svůj střed, kamě ustoupily

také Káeeapy které byly s levého křídlaženy, když couzi dobyli vesnice Haye.

. ©Po vzetí tohotó opěrného bodu byla bitva.

(na 'váhách, a Angličanéuvědomovalisi. nepečenství, které se velmi zřetelně ohlašovalo.
Pravé jejich křídlo, jemuž velel Hill, stahovalo
se po ke středu, a levé křídlo bylo již do
cela rozbito a z posie svých vyhozeno, vůdoe
jeho, jenerál Picton, zabit kulí do hlavy, Skotové

krylí mrtvolami svými zemi, a těžoí dragouni
onsombyho byli porubáni. A protože Hougo

mont již hořel, zbýval Wellingtonovi již toliko
střed, kamž přivolával všechny možné posily.

Jsa velice znepokojen, ale zdánlivě kliden,
anglický jeneralisimus celý den seděl na koni

řed starým mlýnem u Mont-Saint-Jeanu. Koule
olem něho jen pršely, pobočník Gordon padl

po jeho boku. Lord Hill,upozorniv ho na gra
nát, který blízko nich vybuchl, se otázal: »My
lorde, jakó instrukce, jaké rozkazy nám zůsta
víte, dáte-li se sám usmrtiti?« — »Abyste uči
nili jako já«, zněla spartánská odpověď. Jenerálu
Clintonovi stručně zdůraznil: »Vytrvati tu do
osledního muže!l« Když bitva schylovala se

orážce, Wellington volal na vojáky: »Hoši:
Můžete-li pomýšleti na ústup? Pomněte své
staroslavné Anglie'«

"Napoleon jako pozorovací místo sobě vy
volil úzký hřbet trávníku.u Rossomu, na pravé
straně cesty, vedoucí z Genappe do Brusselu.
Z toho místa dalekohledem obzíral bojiště a
udílel rozkazy. Jsa kromě genia svého i bitev
ním matematikem, nezapomínal na žádnou ze
svých číslio; občas pohlédl eměrem k Wavru,
odkud bylo přijíti Grouchymu. Tu v jednu chvíli
spozoroval v dálce cosi se černati, jakoby to
byl zástup vojska. Jakkoli tam odtud očekával
Grouchyho, přece jen opatrností veden, poslal
hned jezdeckou hlídku na výzrědy a rozkázal
jí, aby co nejdříve opatřila určité zprávy. Po
odjezdu hlídky Napoleon vpil se zase zrakem
svým v bojiště a pozoroval postup a povahu

za krokem nabývá pozvolna půdy, uvědomoval
sobě však takó i leokteré nezdary a omyly.
Patnácte set mužů padlo za hodinu v zahradě
hougomontské, odkudž nebylo možno Angličany
vytlačiti, osmnácte set ještě za kratší dobu po
stříleno bylo kolem La Haie-Saint, brigáda Soy
rova rozbita, jenerál Guillemont zapomněl při

vézti do bitvy petardy apy e prachu, pathácteděl zničeno, protože nebylo u nich ochranného
průvodu, bezúspěšnost manévru Pireova na
Braine- | Allend, při čemž bylo pobito patnáct
švadron — to vše Napoleona neznepokojovalo.
Vědělť, že ztráty anglické jsou mnohem větši
a pak byl zvyktý hleděti bitvám upřeně v oči.
Hlavní věcí mu byl úhrn ztrát, totiž vítězství.
A tak i u Waterloo dovedl čekati, neboť pova
Žoval se za pána konce. Do jeho spokojené
mysli však náhle udeřilo.

Hlídka, která byla vyslána prozkoumati,
kdo od severovýchodu přichází, tryskem se
vrátila a oznámila, že se blíží nepřítel. Polapený
pruský husar, jejž s sebou přivedli, vypověděl,
Že jest to armáda jenorála Bůlowa o 30.000
mužích, kteří neúčastnili se bitvy u Ligny. Na

poleon poslal bned proti Bůlowovi jenerála Loaua s 10.000 muži, aby Prusy zadržel, pokud
by nepřišel Grouchy, jemuž zároveň poslán
nový důtklivý rozkaz, aby se bez meškání hnul
a Bůlowovi vpadl do zad. »Ráno sázel jsem
devadesát proti desíti«, prohodil Napoleon ke
svému okolí, »teď se věci změnily, ale nioméně

Grouchy svou chybu, pak bude vítězství naše
tím stkvělejší, neboť Bůlow 6 celou svou ar
mádou bude nevyhnutelně ztracen.«.

Sochy,oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné školy
a e. k. amělecko-průmyslové škaly

Jan Dušek v Chrudimi.
Půltisíciletý vojen. řád.

Na vyzvání krále Václava IV. sepsal Jan Há
jek z Hodětína české zřízení vojenské r. 1413. Z
řádu toho vyjímáme tato pravidla: >Najprvé, aby
bylt služby Boží všichni hajtmané i jich poddací i
jim poručení pilni a neřádův ižádných aby u vojště
nedopůštěli, aby skrze to Pán Bůh nebyl rozhně
ván. — Všechny hry neslušné a neřádné aby byly
stavovány, a zvláště kostky, karty, koule aby ne
byly u vojště připuštíny, neb z toho dopuštění
mnoho zlého pochodí.« — Nestydaté ženy mají
býti hnány od vojska vojenským rychtářem, >Jest
liže by kdo násilí které panně neb paní učinil kde
koli a usvědčen byl, takový bude hrdla.zbaven bez
milosti. —

Kostelové a klášterovéaby žádní vybíjení ne
byli ani vypalováni, leč by bylo rozkázáno hajt
many k tomu zřízenými.A proto vždy aby posvát
nými věcmi, jakožto vornáty, kalichy, zvony, mě
hami i jinými okrasami kostelními, a zvláště pak



takovémubt:b 1.
Nem, kósě by dri +pušků (seralan ufáte. Poldi bykdo Tělé šká

bu) aneb kterů jiná svátost vágl á výsy
takdxý budí bes milosti upálen. lže by

kdo ktétý ohlář žbořil, nebo obrazy V kostelích a
v tlášteřích abil, nebo na cestách v slůpích přibité
ztřhal a zkazil, ten hodnů pomstů kázán bude ve
dle práva vojenského. (Táboři ovšem měli pravidla

-obrápenů. Nevšímajíce si příkazů svých předků a
nedbájíce pravidel tohoto vojenského řádu, pusto
šili kostely a všechny posvátné předměty zle.
Treetali krutě právě ty, kteří se stavěli takovému
kasiavětetví na odpor.)

Na přátelském (majetku) bude-li kdo bráti jiné
věěi nežli pokrm sobě skrovný a koňóm obrok,
takový bude kázán jako lúpežník. — Jestliže by
kdo úvů braň na druhého obnažil, takovému bude
ruká bez milosti ufata.

Pěší aby všickní v svých houfich řádem pod
korfhvemi a pod praporci šli jakž a kdež jim při
kázáno hajtmany na to vydanými (k tomu ustano
venými). | Pakli by se kteří a čížkoli vytrhli z
svýth houfův bez rozkázání a vůle pánův hajtma
nův, takoví budů kázání, jakož na takové slušeti
bude. — Jízdní také aby nikam nejezdili, ale V
svých houfích aby řádně táhli, tak jakž jim hajt
mášté rozkáží, kterýmž poručeno bude. — Kteří
hotové mají a dostane se jim který den za Vozy

žádní nikam nerozjížděli

ani rozcházel, ale stáli nad vojskem, dokudž se
vojsko nepoloží. — Kterémuž vojsku do

stane se napřed tažení, aby se druhé nehýbalo, až
by první své vozy zřídilo.

Pálení žádného aby žádný nečimil,leč by bylo
roskázáno hajtmany našimi k ťomuvydanými.

Také, jakož jest rozkázáno, jakož vína, piva i
jiné potřebné věci do vojsky mají voženy a noše
ny býti, přikazujeme všem, aby těm, kdož by vo
zi neb nosili, nebylo na cestách ani u voj
bráno, ani kterakžkoli překážíno.

Každý setník, neb padesátník nebo rotymajstr,.
kteréž (vojíny) by kolivěk pod sebů jměl, aby ten
před písaře všechny přivedl, když by jimměl
žold dáván býti.
aby své dráby osobně před písařem okázal, i když
by ponůcky neb varty osazovány jměly býti.
"Pakli by kdo písaři toho odporen byl, má býti ká
zán od hajtmanův jako neposlušný. Písař vojen
ský má zbroj a samostříly ohledovatí vždy jednů
v měsíci, aby byli tak nalezeni, jakž sú vyšli.

Když vojska lehnů, a že by v noci vzhůru bylo
trůbeno, neb voláno, aby každý s svú braní na plac
běžel a nikam jimam.Pakli kde nepřítelé k vozóm
přilnul, tehdy se tam mají obrátiti. Mezi vozy aby
opatrně ohně nítili a pálili, tak aby se žádnému
škoda nestala a nedála. Kdežkolivěk, buďto na
přátelském neb ne na přátelském, kdež se ženy
s úzly a s Šaty vynesů, a na nich i pří nich sednú,
aby jimi žádný nehýbal, ani těmi ženám co bral,
ani jich nepřehledoval. Pakli přes to kdo bráti bu
de, takový bude kázán jako jiný lúpežník.

Kdež se tálme po přátelském, aby takové ne
křesťánské záhuby se chudým lidem nedály, aní
překášíno bylo. Chalup aby nevybijeli, dobytka
ani koní aby -jim nezajímali, ani ven z vojska ne
vodit. A žen aby ita pokoji vždy nechali, jim ne
překážejíc. Také, kdež se vojsko klade, aby cha
lup a dvorův lidem netrhali ani bořili a takových
nekřesťanských záhub aby nad lidmi nečiní U
každého vozu aby byla dva Vozataje a aby jiněli
lebku (přílbici) a pavézu; a-pod votem aby bylo
primo a řetěz. A při každém vozu aby byla jedna
hakovnice se vší přípravů a dvě sekyře, dvě lo
pátě, dvě kratci, dvě motyce, dva rýče a taras
s Herlů, a jedno kopí s hákem a s praporečkem.
Aby před každým řadem vozův, když se tálme,
šli s motykami, krátcéřňi, řájči, lopatami a s seky
rami, bylo-li by indecest potřebí opravovati. A od

tud 4 a Ádelipod vsázením de řetězův24tři dhy.«

Z tohoto zřízení vysvítá, že Žižka v Čechách
nebyl prvým, který užíval kromě vozů komorních
a špižních také vozů válečných, Přes to však bylo
velkéu zásiuou Žižkovon, že válečné vozy | je
jich účelné šikování zdokonalil. V některých bit
vách j nepřátelé husitůužívali vozů válečných, ale
utrpěli fřite poráš 3. Přod? Poněvadě nedovoli!
vozů využitkovati k obraně i útoku tak obrátně,
jakó vojska Inrsttská.

"Žižkův vojenský řád spočívá na podíttadě fá
du Hodějovského. Ale Táboři vzitedem k svým

T

zásadě starý řád atický důkládhě zkottřovali.
(Ve vojenském řádě Žižkověná př. čtéme: »Mtníť
také Břátr Žižka a jirtl páni, hejtřnané, rytíři; pa
nože, měšťané, řetnesinici ? robotězi svréhu psarí
a jmenovaní, i všecky obce s pořttocí Boží a obeč
ní 26 všech neřádův ttestati i BAtl,trestánítí honiti,

I pen potnstamí mstiti, kteréž pomsty na žlé se„šeji vedle zákoná Božího, nižádných osob nevyjí
mějíce Ze všech stavův, rmržského 1 Žénsitého po
hlavi« Ovšem toto pravidlo bývalo prováděno 90
vší bezohlednosti jenom někdy.

. Po dobytí onevněnýci míst Táboři šetřívali ži
votů Žen a dětí a propouštěli je bez ubřížení se

botské | proti tákovým bezbrammýmosobárh někdy

L- . .
Vojenské zřízení Hodějovského svědčí o znač

nétn Bystrozráku,jest seídánd 14 šážladů dh

již set let, udržela svou váhu i v armádách
erních. .
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U Ehrefibergrova kříže v Solakci,

- Jde-li kolem kříže 
dobrý křesťan, smekne,
ale hodné dítě
"večer k němu klekne.
Skloní mladou hlavu,
sepneruce obě
a v modlitbě vroucí
shrne všecky k sobě:
otce, matku drahou,
bratry své i sestry,
podhorskýkraj rodný,
proměnlivě pestrý —
a ten statný národ,
který v Čechách žije,
s nepřátelskou zlobou
od věkůse bije...
Vzpomene pak muže,
jenž pod křížem dřímal,
mluviti znal tklivě,
ale také hřímal,
miloval a kochal
plné zralé klasy,
vlídnou dlaní hladil
měkké dětské vlasy.

Krásné kníšky skládal
o příbězích vlasti,
živým perem líčil |
vratké lidské slasti;
slzou doprovázel
žalosti a stesky,
a v svém srdci nosil
všecek národčeský ...

Červánky již blednou,
hlahol zvonu zmírá,
dvorana se nebes
tiše otevírá:
k čistým prosbám dětským
muž, jenž s Bohem žije,
„kývne šedou hlavou,
a Bůh vyslyší je.

MUDr. Jar. Hruška.
Ehremberger-akritikaojehospisech.Ozpůso

bu mluvy Ehrenbergrovy vyjádřil se sám Sušil:
>Takmluvílid, tak se má psáti.<—>SpisyEhren
bergrovy«, dí >Obzor«, vynikají zvláštní jadrností

-»

jímavým dějem, ať již z dějin, ať ze života lidu pří

střídají se velmi účinně v. povídkách těch tak, že
čtenář často srdečně se zasměje, hned nato však
stírá slzu bezděky z oka vyřinulou. Směr vlaste
necký všude se pojí utěšeně s duchem křesťanským
a tím podávají povídky jednak skutečný a prav
divý obraz života našeho lidu a jednak působí zase
mocně a přirozeně pět na uvědomění a pravé
ušlechtění lidu našeho, Osoby povídek Ehrenberg
rových jsou skutečné postavy české; jsou vzaty
z toho lidu našeho po stránce jeho dobré i méňě“
chvalné. Jsou to ctnosti i vady lidu našeho, jež se
mu předvádějí k výstraze i poučení. Ehrenberger
líčí dle pravdy a ta pravda šlechtí i povznáší.< —
Věru, překrásná to slova, jež výkladu nepotřebují.
Ký div, že všechny jeho povídky byly několikráte
vydány, ano i blahosklogně přijaty do císařské
knihovny. A slovutný r solnický, ředitel c. k.
gymnasia ve Vys. Mýtě dr. Jan Pražák píše, že
súčastní se oslávy 100letých narozeninspisovatele
Jos. Ehrenbergra, který po dlouhou řadu let v jeho
milém rodišti jako vžorný kněz, velezasloužilý li
terát a výborný vychovatel mládeže zdárně a
blahodárně působil, pod jehož vedením po stránce
náboženské a mravní město Solnice vzkvétalo.
Tak soudí paedagog zkušený a na slovo vzatý o

Fhrenberger a »Iědictví Maličkých«. R. 1859
založeno bylo v Hradci Králové pod ochranou sv.
Karla Boromejského »Dědictví Maličkých« na vy
dávání dobrých katolických spisů pro mládež.
Ehrenberger věnoval tomuto Dědictví svůj původní
spisek >Kaplička pod lipami«, zdělaný z látky do
mácí, na základě příběhu z kroniky solnické. Spi
sek tento uznán soudem všeobecným za výtečný,
rovna sobě nemající a měl zásluhu o to, že počet
údů téhož Dědictví za 2 měsíce po vyjití spisku
vzrostl ze 7600 na 15.000. Úkaz to v oboru české
literatury do té doby nevídaný. .

Takovým úspěchem povzbuzen sepsal Ehren
berger opět povídku pro Dědictví Maličkýchpod
názvem >»invalida«.Redakce nazvala nový tento
splsek opětným požehnáním pro Dědictví, a dříve
než knížka tiskem vyšla, jmenován Ehrenberger r.
1863 osobním děkanem s důtklivou žádostí, aby na |
Dědictví i dále pamatoval. I sepsána nová povídka
pro Dědictví Maličkých pod názvem »>Bratr Re- |
náte; jež spolu závoditi měla o vypsanou cenu 4;
to o 25 dukátů ve zlatě. >Bratr Renáte v čestném

Z o Z olddtytzvutých5 Ptkopisů, z nichž rolíko od btyt zvolettých
soudců éBo ds pro >sočeddte| dDěržel,

kdežto aBrattuRertdtovic Jak přo výtabnost obsa
hu a přásdost sloh, tak přo plastické řožvedení«
pro hlubokou znalost povahyčeského lidu céna
vypsaná fednotilásněpstužená byla. Ehrehberger
nepřijal všák. přiřknuté cety, nýbrž věnoval 23
dukátů k prospěchu a k hojnějšímu rozkvětu Dě
dictví Maličkých. Uslyšev o tom Excelence stařič
ký biskup Hanl, poctil Ehrenberga velice vřelým,
otcovským dopisem, ve kterémž ho nazval synem
nejmilejším, pronášeje upřímnou touhu, aby E. | na
dále k prospěchu Dědictví činným se osvědčil. Po
vzbuzen tímto vyznamenáním zhotovil E. nový
spisek pcd názvem »Dar Arnošta z Pardubice a
Dědictví věnoval.Dějepisná povídka tato, jak zná
mo, jedná o sousedním městě Rychnově a na zá
kladě historické pravdy Mčí z hlediska katolické
ho nejbližší dobu před a po bitvě na Bílé Hoře.

E. zav si tudíž Dědictví Maličkých k veli
ké vděčnosti, neboť bez Ehrenbergra by nikdy ne
byl počet údů tak velice vzrostl. DědictvíMalič
kých, uznávajíc tyto neocenitelné zásluhy Ehren
bergrovy, delegovalo k slavnosti solnické vsdp.
kons. radu a c. k. profesora J. Veverku z Hradce
Králové.

Program oslavy stoletých narozenin spisovatele
Ehreabergra vSolmici. Vsobotu 28. srpna odpoledne:
Vítání přibylých hostí. — V neděli dne 29. srpna: O
půl 11. hod. dopol. kázání vsdp. kanovníka Msgra dra
Fr. Šulce z Hradce Králové. © %12. hod. pontifikální
mše sv., kterou sloužiti bůde Jeho Milost opat Method

farní budově, kdež slavnostní řeč prosloví spisovatel a
farář vdp. Alois Dostál z Ouval. Odhalení pamětní de
sky Ehrenbergrovy na farní budově. — Průvod k ob
novenému kříži Ehrenbergrovu. Zde promluva „Jeho pre
látské Mílosti Meth. Zavorala a posvěcení kříže. Poté
závěrečná řeč slov. rodáka sokrického, purkmistra mě
sta Kladna MUDra Jarost Hrušky. Pontifikální požeh
nání v chrámu Páně. — V 7 hod. večer: Na počest ro
dáků solnických a účastníků slavnosti v hotelu »Fruška«
na náměstí slavnostní akademie, při které účinkovati
budou ve prospěch sirotků po padlých vojínech v rych
novském okrese umělecké sly prvního řádu. — V pon
děli v S hod. ráno pontifikální zádušní služby Boží za
+ Jos. Ehrenbergra.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížky Ú "8
VA eystřádnnkové4

Nové vklady (uložené v době storatoria) úrokují
Se dle dobody avyplácejíse ztěchto vkladů0b

' nosy bez obmezonímoratorin.

Pestrý tábor.
Kdo by byl na počátku minulého roku řekl, že

soc. demokracie prodělá v různých zémích tolik
zásadních změn, jakmile se dotkne jejich oblíbe
ných snů vlnobití neúprosné skutečrosti! Válka
stala se vážnou obtěžkací zkouškou pevnosti pro
gramu soc. dem. Internacionály — a program $€
roztříštil na drobné střepiny jako křehká skleně
ná hůlčička.

Soc. demokratické organisace mění rychle své
zásady dle příslušnosti k různým státům. V kaž
dém státě frakce bývalé internacionály si tvoří
dle stávajících poměrů zásady jiné. Před zraky
našimi vyvstává tedy na soc. dem. lučinách veli
ce pestrý obraz. K velikým změnám přesvědčení
nedošlo na základě bystrých úvah filosofických,
na podkladě zkušenosti z dob minulých. Právě ja
rý úder zevnějších okolností vynutil skoro 30u
časně rychlou proměnu | theorie, zpřetrhal pásmo
domněnek, jež prohlašovány za neomylnou vědu.

Německá soc. demokracie nadobro se rozlou
čila s internacionálou a stojí na půdě naclonalismu
neochvějně. Ale odhazuje již také jiné charakteri
stické zvláštnosti, jimiž se lišila od jmých stran v
národě. Konrád Hoenisch na př. hájí třídní příměří,

protože prý strana schvaluje mír stran. Poslanec
Heine v Štutgartě prohlásil: »Dělníci cítí živě také
hospodářskou spojitcst s celým národem.« Jinde
napsal, že jest sociální revoluce fantasií. Azdůvod
ňuje své mínění zcela rozumně: kdyby vé státě
došlo k revolučním zjevům, pak by zahraniční od
půrci nalezli příznivý okamžik k přepadu státu
se všech stran; vítězný nepřítel by učinil ve stá
tě i konec socialismu. Proto sociální revoluce byla
by pošetilostí.:

Jiný předák německé soc. demokracie rozhod
protože ťento

nemá praktického významu. Monarchie, ve které“
má soc. demokracie vliv na státní záležitosti, za
bezpečí děmictvu podstatně příznivější poměry
než republika ovládaná od kapitalistův. Jistě si
při tom vzpomněl na Francii a Portugalsko!) Kolb
praví výslovně: »Zeď, kterou nesmyslná theorie
zbudovala uměle na jedné straně mezi soc. demo
kracií a na druhé mezí měšťanskými stranasní a
monarchií, byla stržena.« Protože Kcib ve svornost



národů. nevěří, vyslovuje přání, aby soc. demo
kruclesespřitella96 hvmověníhběžnýchvo
jetských rO2polth pováecímě, odečně. Kolb praví
příro: YDobamfru tářodů ati potéto váce ještě
nepftide, o ton st neoďáveříte žádným -ilustm
(vidihámn). .. Mežinátodní rozpory v hospodář
ském životě činí pro moderní stát silné vojsko ne
zbytným.« ©- .

Patrno tedy, že v německé soc. demokracii
zvítězily rozumné a prakticky účelné proudy my
šlenkové.

Prancouzská soc. demokracie vidí, k jak ubo
hým koncům vedl útočný rozběh francouzských
armád proti Německu. Jelikož sama velikými po
rážkami francouzského vojska velice: trpí, vztahuje
prosebně ruce k cizině, volajíc úpěnlivě po míru.
Na pařížské konferenci svazů dělnických 169 de
legátů svazů přijata resoluce mírová; konference
obrátila se v té příčiněk proletariátumezinárodní
mu o posilu. Takové resohice a deklamace jsou
však pouhými formalitami, jak konference
dobře věděla. Kde vlastně dnes tér moděrní prole
tarlát ve státech válčících se nachází? A neníjeho
síla zcela otřesena i ve státech neutrálních?

Ačkoli resoluce francouzská byla velice chabá,
svou formou značně ostýchavá, vzbudila mezi
soc. demokraty anglickými ostrou kritiku. Gene
rální tajemník anglických organisací dělnických
Appleton prohlásil, že angličtí dělníci jsou hotovi
v každé chvíli boj podporovati. (Ale což ty stávky
anglických dělníků, kteří pracovali a pracují na

si říci; prohlásili, že chtějí pracovati pro pokračo
vání ve válce.

"alští soc. demokraté byli pro mír potud, po
kud neseznali, že budou přehlasování. Nyní však
zcela nespravedlivou, útočnou válku italského krá
lovství podporují velice čile.

Rumunští a bulharští soc. demokraté posud na
svých schůzích deklamují o světovém míru, aniž
by objevili vydatné prostředky, jak by se takový
mír dal zabezpečiti. Takových jalových deklamací
již byla celá spousta; soc. dem. řečníci znají dobře
jejich bezúčelnost, vědí, že by měli raději ve
lice důkladně přemýšleti, jak by se daly předejíti
a potlačiti velice hluboké a široce rozvětvené pří
činy mezinárodních sporů, které k válkám nutně
vedou. Ale takovou úlohu ponechávají ochotně
konservativcům. Parádně řeční a řeční v zájmu
stranické agitace; jakmile však udeří hodina
„zkoušky, hodí všecky své řeči pod stůl.

Věru frakce bývalé internacionály tvoří nyní
obraz velica pestrý. E82%

Za válečného ruchu.
Důstedky nezdarů Nalň. Hromadné sesazení ge

nerátů. Naprostý nezdar úsilí Italů proraziti fron
tu rakouskou vyžádal si četné oběti mezi vysokými
generály italskými, Celářada jich byla z trestu
zbavena svých míst. Neřnéněnež tři vélící generá
lové a pět divisionářů a brigádníků bylo potrestá
no sesázením. Ohrothrou séršíei vyvolal v celé
Italii zvláště pád géňeřála Ráního, jenž byl vše
obecně považován zá fednolio 2 néjechojitičjších
vojevůdců itálských. Rágní byl veliteléth prvního
sboru attmádního, ktefý Je v [Itálii považován za
osobní sbor králův. Ténto sbor měl úkol dobýti
Podgory, Jež uzdvlrá cesttt do Uořice. Proti Rághi
mu stál tati gěhěřáiňíjoř Achheklér, jenž všik sč
svými Dalmatinci odofál vším útokům Rágniho.
Ragni, jsa s! jist vítěžstvím, pozválst k Podgoře
krále a Cůdofnu, aBy byli svědký fého úspěchův
a aby krále vé slávněti vježdh uvědl do Ootice.
Místo toho musil všdk být! křái svědkém Káťastřo
fálního décimovánípliků, Ktěré jsou královškéíhu
dvoru Zvlášť blízké. Jsá tím co néjvíce rozěčhvěn,
pohnal Raghito k zodbovědhoštk při čériž došlo k
prudké sřážce méži agním a Cádoriot, a ná ko
nec byl Ráfhi sesážení.

Z bovýčh opáířěňí prali afkofioiáku vyjíňáme tyto
předýtsy c. k. místodffHeltví: Veskeřé saftitistnáté vý
čepy kořalky a dřohé prodejéý Báléných lthověchná
pojů v král. Českém, pokuď v feotfprýct politických
okresích není přísnějších předpisů, nulňo všeděíiio děté
uzavítati nejpozdějio 9. hodit odoletní a něshějí st
tytéž otvířati před 7. hodiou táňiňt. V aěděli a ve svět
ky jest výčep a dřobný prodej pálěných lihových hápo
Jů v samostatných výčebech kofálky a v dřobných přo
dejnách po celý den bez výjitiky zakázán. V těchto
dnech mají býti dotyčné místnosti žavřěňy. Výčep pá
lených Nhových nápojů v mádražnich těstaůrácích sč
vůbec zakazuje. Rovněž má přestati podávání pálených
lihových nápojů v jakékoliv formě vé volné přístio
ných provozovacích nmtistnostech Živtřosti hostřňských
a výčepních, jež majt ještě jihá oprávnění (jako: Kotěty,
bostince, zájéždní hostince, vinářňy, přestidávárny, Ji
delny,automaty a podobné živnosti) ve všech všediticí
dnech nejpozději o 5. hod. odp. a nesmí se s níri započtti
před 7. hod. ranní gfištího dne. O nedělích a svátcích
má podávání pálených lihových nápojů v jakékošt fotmě
v živhostech výčepiích a hostinských shora uvedeného
druhu bezvýjimečně přestat. — Každé podávání pá
lených lihových nápojů (tedy jak výčep, tak + prodej v
uzavřených nádobách) zákazníkům ve věků dětikém
nebo mladistvém (t. j až do 16. roku) se zakázdjé ne

podnicích.Při tomse výslovál podotýká,Ze se nemá
činiti rozdílu, zda děti nebo mladistvé osoby chtějt kou

užívá pouze jako poslů. — Dále se zakazuje jakékoliv
podávání pálených lihavých nápojů v samostatných
výčepech kořalky a drobných prodejnách,pak ve všech
hostincích vůbec a ve všech obchodních podnicích 080
bám chorobným, pak indivkiním, oddaným opiiství, ja
kož i žebrákům, tulákům, povalečům a osobám požíva
jicím v místě špatné pověsti nebo náchylným k výtrž
postem. Individuím shora zmíněného druhu nesmí se
dovoliti ani vstup do samostatných výčepů kořalky a do
drobných prodejen, ani ne do vináren. Podávání veške
rých nápojů, obsahujících adkohoj — tedy nejen pále
ných lihových nápojů, nýbrž také piva a vína —pak
drobný prodej a prodej pálených lihových nápojů v u
zavřených nádobách osobám opllým se zakazuje vů
bec a bezpodmínečně. Podávání pálených lihových ná
pojů v jakékoliv formě na úvěr má bezpodmínečně pře

stati. :

semocnici vPraze. Vypsáníkoskursupro přijetí žákyň.
Nyní se uvede v činnost s podporou státní při všeobec
né nemocnici v Praze škola pražského nemocničního fon
du k ošetřování nemocných s vyučovacím jazykem če
ským a takovátéž s vyučovacím jazykem německým a
otevře se počátkem studijního roku 1915—16. Hlavním
úkolem škol bude, aby ve dvou letech vycvičeny byly
ošetřovatelky nemocných pro službu v G k. všeobecné
nemocnici v Praze. Ale školy ty nejsou určeny jen pro
vlastní potřebu pražské všeobecné nemocnice; spíše při
fimány budou též žačky duchovního a světského stavu,
jež se chtějí věnovati službě v jiných nemocnicích nebo
jinakým odvětvím ošetřovatelského povolání. Pro svět
ské žákyně každé školy zřídí se vlastní internát školní.
Žačky světského stavu, které nemohou býti ubytovány
v Internátech školních, nebudou přijímány. Za žačky při
jímají se dívky a paní, jež 1. jsou státními občankami ra
kouskými, 2. dokonaly 18. rok svého věku a jsou-lí ne
zletilé, přiloží svolné prohlášení otce nebo poručenského
úřadu, 3. prokáží bezúhonný život, 4. mají tělesnou a du

ševní způsobilost pro ošetřovatelské povolání, 5. prokáží,
že s úspěchem vychoďily měšťanskou školu nebo že
mají přiměřené vzdělání všeobecné, 6. a nemají na sta
rosti nedospělé dítě nebo vedení vlastní domácnosti.
Žádosti za přijetl, jež jest tedy doložitl domovským li
stem, křestním nebo rodným listem (jsou-li nedospělé,
prohlášením o svolení otce nebo poručenského úřadu),
úředním vysvědčením o bezáhonném chování, vysvědče
ním o úspěšném absolvování měšťanské školy nebo do
klady, pokud se týče údji o všťobecném vzdělání jinak
dosaženém, vypsáním běhu života. vysvědčeními o pří
padné dosavadní Činnosti, jakož | vysvědčením očkova
cím, pokud se týče vysvědčením o opětném očkování,
podati jest do 10. září 1915 u c. k. ředitelství všeobecné
nemocnice v Praze. Za účelem zjištění fysické způsobil
losti k ošetřovatelskému povolání mají se uchazečky

podrobiti přímo před podáním žádosti prohlídce u pří
slušného zeměpanského lékaře, v Praze u zdravotního
oddělení c. k. místodržitelství (Praha III., ostrov Kampa,
mezi 9. a 10. hod. dopoL). Uchazěčky, které činí zadost
podmínkám přijímacím, budou pozvány písemně, aby se
v ustanovený den osobněpředstavily přijímací komisi,
která o přijetí rozhodne. Předměty plséínné zkoúšky
jsou diktát a slohový úkol, dva příklady počétní z prak
tického života vzaté. Ústní zkouškou zjišt se v první
řadě stipeň inteligence uchažečký. Mezi ucházečkaíní
přihliženo bude v první řadě k-takovým, jéžse- dobro
volně zaváží reversem, že v případé úspěšného výcviku
po eventuelním dosažení diplotnu nabídnou se ná dobu
nejnéňě tří Jet ža přimětenoú náfirádu žastávati BL epi
dethfich a ve válce službů ošétfovatélky nemdených a
raněných. Otetřovatelkáří na zkotšku, Ktěré učiní za
dost požadavkům na Mě kladěhým, Zějměna pak také
prokáží potřěbnou zvláštní spolehlivdst a důvěryhodhost
pro ošetřování nerhbcítých z povolátti, přizná se právo
na připuštění ke státáí zkotišce diplomové. Diplom o
zkotišce s úspěchem vykonané opravuje k užívání titu
lu +diplofiovaná ošdtřovatélka něřnocných«. — Bližší
informáce v Bodrobirých prospektech úředních.

Obraně.
Kpojěřůtí v 18.stěletí. Redakcet L

sat podud do zdržela křitity o Jiráskově ro
máéthu, udělajlo výlřádně slovo p. dopisovateli.
Víhne, že jisté křuhy misto vdžáého zamyšlení
dychtivě Čekají, aby vd v katolické straně ozval

čené taktiky — se Akodotibým dstněveíh novo
husté by de ehMytiliněktetých méně vlódných
kritidujiořéhh dlov, aby je řožvěstli s peptn
pozdámkáři ta vysdtýčh žěřfícth. A In
vystoupili ná podit a stolý lidé márkýřající vě
liké rottěřlett, proňášejítemajestětké: »Tafhlů
klerikálové hodlají ubíjeti nejtepál vlattehacké

splsóvátéle, ták požatňějí požádařkům dobytúdatd. Tak 96 opřádala tekhtina
»protiklerikálníc vždýcky. Lidé, kte 4něeah
ani roždílu mezi Češíýta Břatřeň 4 Nititbu,
rázetti ad stávali uvědořtělýt? věštci, když mo
hothýhy hlásetň zápovídáli kátoHotvu úfoBodnod
kritltd a odřáhu; okitřrité se stáli oW)bifní

lárním

žili OVliOVAtiduševní ofří : jaki:Ji0ps.
Redakce t l. v še není jíti

vstřícdycilíté uškterýth vá est
vy

národní Asolidaritavždyckyinom voku V hnutím do tenat připřavebýhh.: přeto BWDylo

řebí zvlášiníhoreloka nový roňrántoho Uu nyní n o ýhlaíh 4 Vliv

jakoke koneistoletí rtítulého,bdy roántiků
nálada hitávě sahatá po všem, čo jeň ž daléka

zavánělo»protikletHkalismem«.TYebažePkročene k třetímu vydání rorňůhů, vážná hfáto
rická přádě doBývá 6 dtále větší povořňdáti,
národ uje z Mlži ná letá tiňávčního
jasu. Vědeckákontrola růstých protihittořístýho
přemetů jtet nýní dáleké Vedlivější a větíějši

než 1á hrahě století XIX. A yněkího: křahvážných čtenářů, kteří přavdu hledají epřímňě,
nyní se Bíří A takový obrat značí pře kalo
lickou vě znáčný zisk, přotožé právě mý na
předním Mislě totižímé, aby všůdé zžavlšdlo
stran minulýchtěboženských žápasů stanotisko
opravedlivé bet ohředu tá přávo na lévo.

Jelikož p.dopifovátél zaslal do nášeo lištu
některé křítíky, přede uzháváme £a vhodno pří
pojítí některé poznámky vlastní. Tak hned ke
zmínce děklamátořa Svobody o slavnosti na
mostecké věží.Letopitec vypravuje přírooe 1517,
jak »v neděli u vigilii mistra Httši a nis
tra Jeronymá Pražského, kdyí býlo po jitřní,
i v pondělí na týž svátek konšelé pražští pálili
obeň na malém ostrůvku blíž krucifixa, a na
věži mostecké trubači slavně troubili, na bubny
bubnovali, z hakovnic 6 mostu stříleli a z ta
rasnic také stříleli od mlýnů ku Petřínu«; purk
mistr i někteří z konšelů »byli na věži, díva
jíce se na ten oheň, kdež lidu bylo veliké množ
ství na mostě i po březích.« (Staří letop., 409.)
Tuto zprávu přejímá Tomek ve svém »Dějepisu
města Praby«a Winter v »Životě církevním.
O Husově oslavě naznačeného druhu však mlu
ví historie jen při r. 1517. V oblibě byly poz
ději demonstrační oslavy druhu jiného. Jistě za
půl století sami utrakvisté na výjevy z roku
1517 zapomínali. Tím méně dbali o obnovu toho
způsobu oslavy Čeští bratří, lutherští a jiné
sekty. Jesuité o tó dávnověké episodě v 18. sto
Jetí sotva vůbec věděli. Bylo by notnou dávkou
emělosti, jestliže by ohtěl někdo podetřkáváti
Jesuitům snahu po patalytováhí,po zámhéhě ti
kového husitského zvyku, jáký tůbeb 6e v Če
chách nezákořénil Továrýšstto Ježíšovo bylo

Hliš rozumné, ež dbý chtělo zbý a větěvati vžpohiláíků ha bo, oč již děvňd dif
v zkpdhiénůtí. |

K tomiů dlažho doděti, Žd při titřákviptiéh
kých odlářššh půtněšký Hdádvý — válavoVátě
nejedáělu še © Náš. VŠAYEžá Celá Avů stělěti
po úfělehí Hisdvě adí Bůrottřakvištů,kňi fot
vottrákylsté dě AOPUbtábáli© n! OBětojiého.
živětopiiů upálokého iniira: Kdestitél ofitiU:
právát Hadev osbBui9řiii přdět ná ldří milá
zálěšeti, aBý vě AoVěděl, kola 4 3jskývh při

čid tl: Mita w0Rovbdk„ohadany ú Výřobálpamátce Husově hodý fi8 hy, Eátelistýd tý:

ka ke . jnáeě olhuívuKatoliokám. naž.
ská spodina vždycky při té Příležitostiměla
svůj den. Jatiše přlákkom átky Husovy

loužila k igkóvé jiské

věru by b Vyšvěuitšiný i odpor+ hůjštah
nektářů příti Gblavů.

Kdy zahkjováh kátelíší úlev SVhO nÁlS
rého dřětce úpůdoDělňtěl ry tuběrdvži:
jich? Agváda iovodiřakviséká z toku 1081
vypočítávala vedlo dVRRAAIAválků abřefňíčhe

svátků mětších, Gu ničAů poját i úvětěk

nn Ačkeliz nátěňráko rá přálitdfé.agenty svátek- tu podřišůý;
noži jřůvě dě dlbpé nejářišti kč oře
tento ovětok přověžeň Aliikodi á a.

A ještějihé zajíhávé olčlkosti! S Hide
v týž den společné odlšíovali utřěkYhté jat
ovětoe Jeronytta Prášškého. Tit přosřiáovář;
že o působení; poťáze A přesřědčeňí Jeřthýnié:

vě věděli ještě tmóně než č Hadovi Veřejné výstupování Jerdtýmovo Býlo řádotu hamělécňotřŤ,
odvoláváhí,radení Busihéhoslová. Jil tě sáslonýni
tento rtaťový, nestálý duéh dvýhi Hloeořiskými ©
flipikami o skůtečávu těfořiidél, | nédovaléh
povědět ani jeho nejbližií přítelé. V
pouze ra jeho upůletí.

Jestliže by Býh tstlotali Joštité žkvevti
skutěčnot kópit dávhóžáňiklých úuláť Hdst:
vých, tlotti ná víhivý Bobet, byli99

vávadslíBradnédě ;fe ká
AE pamadní aoáně nářoduMABYTsmocet4 6 i je
rotl uedškýmsotutiůn ktudnt a spét ice

úraly právem osobu Václava IV., ařé něbe
prott husitůžň 4 jiným dektěřňěí. KAsby Býlo
ohtšlě EMollétV6 deliottětřoVat? Hěk :
keři proti Ovlým Kadiřim, Mohlo 81 dtšdho
vyběšti Bi Jařín aptitrátá, přotitěledovánéMů

od Rokýštéj— ného ntědeditiů 8.Jara Betlimdrá. Odiátně Býlé přědé dlotíit teda.
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Cirkevní věstník.
Kněžské oxerciele zahájeny byly v seminářskémko-,

stele'v Hrádci Králové ve čtvrtek k večerupromluvou.
J. Exc. nejdp. biskupa. Konal je chvalně známý kazatel
a exercitátor vldp. P. Aat. Řehoř T. J. Účastníků bylo

na sto padesát. Exercicie vzhledem k mimořádným 0
koinostem válečného času byly skončeny již ráno v 50-,
botu závěrečným případným doslovem nejd. arcipastýře.

Kněžský dům v Luhačovicích. Pořád ještě je slyšeti
hlasy mezi kněžstvem, že dům tento jest zbytečný, když
v Luhačovicích je »Augustiniánský důms, kde možno
kněžím se ubytovati, Považuji tedy za: nutmo.věc vy
světiti R. 1906 bylo v hlavní sezóně v Luhačovicích
mnoho kaěží, z nichž však adl polovice nebydlela V

»Augustiniánském domě«, poněvadž tam nebylo mísla.
Poněvadž pak s rozvojem lázaí bylo lze očekávati je
ště větší návštěvu lázní, přišali přítommí kněží úmysl
vystavěti v :Luhačovicích zvláštní útulek pro kněze a.
provedení této myšlenky svěřili podepsagéma, Účelem
»Kněžského domu« bylo: Předně, aby tam bydlek pou
ze kněží, kdežto v »Augustiniánském domě« bydlí i lai
ci a také dámy, -po případě i rodmy s dětmi, po druhé,
aby chudobnější kněží měli byt laciný (1.K danně), po
třetl, aby se mohli kněží v tom domě istravovati,kdež
to v »Augustiniánském domič« je to naprosto nemožno..
Podepsaný, maje úkol tento svěřený, zašel aa prvním
místě k nejdp. kniže-arcibiskupu, dru Fr. Sal. Bauerovi
do Olomouce, poněvadž Luhačovice jsou v jeho arci
diecési, prosit o milostivé dovolení v této akci a o pod
poru. Dovolení ústně bylo dáno a podpora slíbena. Nato
zašel k nejdp. biskupovi brněnskému dru Pavlu br. Huy
novi, jakožto svému biskupu, a rovněž i zde věc přízni
vě vyřízena. Poté' vyšlo provolání ke kněžím, podepsané
všemi oněmi kněžími, kteří tehdy v Luhačovicích pro
stavbu »Kněžského domu« nadšení byli a — roku 1912
— tedy po 6 letech »Kněžský dům« postaven. Nebylo
ovšem možno die původních plánů stavěti pro nedosta
tek peněz, ale je zde místa aspoň pro 17 kněží, kteří
mohou pohodlně a po domácku v domě bydleti a hlavně

(pohodlně mši sv. sloužiti, neboť je zde kaple se 3 oltáři.
Z uvedeného patrno, že »Kněžský dům« není nikterak
konkurenčním »Augustiniánskému domu«, . kde mohou
kněží také bydleti, ale jísto jest, že by nebylo možno
všem kněžím v »Augustiniánském domě« bydlícím mši
sv. sloužiti, kďyby tam samí kněží ubytováni byli. Po
čítejme 40 kněží. V kapli jsou 4 oltáře, vystřídá se jich
za hodinu 8, tedy 40 kněží by potřebovalo 5 hodim, to
znamená sloužiti mše sv. od 5 do 10 hodin, kdežto všich
ni chtějí býti nejdéle do 7 hodin se mší sv. hotovi. Je
tedy vehni výhodné, když vedle »Augustiniánského do

mu«, kde i kněží nacházejí milý útulek, je »Kněžský
dům«, a nená třeba brojiti ani proti onomu ani proti'to
muto. Důležito však jest, aby dluh na »Kněžském domě<
váznoucí byl splacen co nejdříve. Naposledy rozešle vý
bor prosbu kněžím všech diecésí v Čechách, na Mora
vě a ve Slezsku a doufá, že duchovenstvo pochopí.dů
ležitost. této akce a dle možnosti přispěje na účel emi

nentně kněžský,. když všechny jiné. lidumilné podniky.
co eejvydatněji podporuje. — V.Blansku, dne 6. srpna
1915.Leopold Kolísek, kons. rada a farář, t. č. pokladník
»Kněžskéhodomu«v Luhačovicích..
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místní a z kraje.
Při oslavě Nejvyšších narozenig Jeho Veličenstva

projevil odštěpný žeu. spolek Červeného kříže v Hradci
Králové svoji oddanost k, panujícímu trůnu tím, že vě

noval zvláštní péči těm, jimž v prvé řadě náleží zásluha
na vítězném průběhu bojů s četnýzní nepřáteli. V památ
ný den pohostil nejen všechny vojíny, kteří v Hradci
Králové buď co nemocní, ranění a pozdravující se pro
dlévají, nýbrž uspořádal pro raněné a nemocné, naléza
jící se v Záložní nemocnici Červeného kříže, slavnost.
Slavnost zahájena byla vzletným proslovem vldp. c. a
k. polního kuráta Kordule, v němž vzpomněl významu
Nejvyšších narozenin J. V. právě v tomto roce válečném,
ocenij statečnost hrdinného vojska s přáním, bychom v

brzku kliditi mohli v míru ovoce vítězství. Nato vzdán
bokd J. V. provoláním »Sláva« a zapěním hymny rakou
ských národů. — Hudební program pozůstávalz předne
su sborů slovutným pěveckým sborem pěvců Nepasic
kých a hudebních čísel chvalně známého tria p. kapelní
ka Chaře. Pěvci Nepasičtí přednesli pod pevným řízením
svého osvědčeného dirigenta p.prof. Graciána Černušá
ka vždy krásné skladby našich předních hudebních skla
datelů, zakončivše svoji produkci přednesem laškovných
plsní slováckých a trio hudebníků p. kapelníka Císafe
doplnilo koncert dokonalým přednesením pečlivě vole

ných čísel hudebních. Součinností všech těchto činitelů
připraven byl shromážděným raněným | nemocným dů
stojníkům a vojínům v počtu téměř 150 požitek, jehož
děle než rok postrádali a který jim zajisté zůstane ně
zapomenutelným.

Usneseníměsiskérády ze dne23. srpna £ r. MĚS
ský stavitel p. J. Melcr pověřen byl spolu se ZÉstnpcem
městského lékaře prováděním bytové inspekce. — Měst.
zastapitelstvu postoupen byl rozpočet na zřízení spla
chovacích záchodů v budově měšť. a obecné školy div
čí.—Jednotědivad.ochotníků.»Klicpera«povoltseje

. dem dev za počátku září pro divadelnípředstavení. —

ads těl. jednoty, »Sokgle,o zavedení glektrického:©
světlení do tělocvičny postoupena byla. k rozpočtu elek
trickýmpodnikům.— Schválenobylo,. abyúčemictví
vodárny. a plynárny přeneseno bylo od. 1. ledna1916 do

Jidelou, prádemu a žehlírnu vyšší školy pro ženská po
volání hospodářská. — Uděleno bylo povolení k adapta
cím v kanovnické residenci čp. 52. — Přijata byla re
signace p. K. Štroffá na místo vážného. — Schváleny
byly různé objednávky, týdenní a lesní konsignace.

Na oslepié, raněné vojísy, Červený kříž, sirotky,
vdovy a nezaměstnané katolické dělmictvo ráčili dále
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K, p. W. Mertl, Meerbek u Mórsu 8.17 K, A. Kroulová z
Helkovic 4 K. — Prosí se o další sbírky a dary na Zem
ský svaz katol. »Orla« v Hradci Králové,

Na átulsn slepých. dívek v Praze na Kampě ode
vzdala nám pejmenovaná dobroditelka 12 K.
. Na »Útulek sv, Josela< pro slrotky ma Král. Vlmo
hradech svěřila nám nejmenovaná ďárkyně 12 K.

Dar poutníků osleplým vojínům. Účastníci poutř do

M. Svatoňovic spolku »Anežka« v HradciKrálové vě
novalí na osleplé vojíny 2 K, ježbyly dány Zemskému
svazu »Orla« v Hradci Králové.

Pomocná akce Odštěpného žemského spolku Červe
ného kříže v Hradci Králové. K vybkinutí Odštěpného
ženského spolku Červeného kříže v Hradci Králové vy
konány v jednotlivých obcích sbírky polštářů, peří a od
střížků na polštáře pro raněné a nemocné vojíny v zá
ložních | nemocnicích v Hradci Králové s následujícím
výsledkem: Obec Lubno 1 větší polštář, Vlčkovice 10
polštářů a 2 balíky odstřižků, Probluz 26 polštářů, 1 po

čice 7 menších a 5 větších polštářů, Kluky 7 polštářů pe
ři a balík odstřížků, Radíkovice 3 polštáře, Sedlice 20
různých polštářů, Oujezd 23 různých polštářů, Nepasice
14, Hrádek 10, Stěžírky 10, Horní Přím 6, Slezské Před
městí 7 různých polštářů a 1 polštář nedraného peří,
Třesovice balík peří. Všem těmto obcím, jakož | jednot
livým dárcům vzdává Odštěpný ženský spolek Červe
ného kříže vřelý dík. Z těchto darovaných polštářů bylo
již 150 kusů záložním nemocnicím odevzdáno.

Zápis žactva na obecných a měšťanských školách v
Hradci Králové koná se v pondělí, v úterý a ve středu
dne 13., 14. a 15. září, vždy od 8—12 hodin, Přijímací a
jiné zkoušky, řádem školním předepsané, konají se ve
středu 15. září o 2. hod. odp. Nový školní rok 1915—16

počne se slavným! službami Božími 16. září o 8. hod.
ramí. Do obecné a měšť. školy chlapecké zapisuje se
v domě čp. 33 na Velkém náměstí za spořitelnou, do 0
becné školy dívčí v pensionátě císaře Františka Josefa
I., do měšť. školy dívčí v Husově domě čp. 121.

»Klicpera« v Hradci Králové připravit jako zahajo
vací představení této sezóny E. Knoblaucha tříaktovou
komedii »Faun« s p. F. Kohoutem, členem vinohradského

měst. divadla v roli titulní. Na Vinohradech těšila se
hra výbornému úspěchu. Hráno bude dvakrát, buď v so
botu 4. a v neděli 5. září, aneb ve středu 7. a ve čtvrtek
8. záři. Záznamy přijímají se již nyní u p. Růžičky, pa

Za příčinou čistění nádržky vodyplisé v Plotištích

t m. od 9. hodiny večerní do 7. hodiny ráno v neděli
, t. m. :

Zpráva o dobyti Brestu Litevského, která se v na

Hký, radostný rozruch mezi vojskem i civilním obyvatel
stvem. Ihned byly vyvěšovány prapory barev říšských,
českých, uherských atd. Po 8. hod. pořálala vojenská
hudba slavnostní čepobití za průvodu lampionů. Byla
následována obrovským množstvím vojínů i civilistů.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 21. srpna 1915. 1 hl: vikve 40—50 K, hrachu 80—120
K, jahel 130—140 K, krup 80—120 K, brambor 8—10 K,

máku 90—100 K, Iněného semene 50—60 K; 1 g otrub
žitných i pšeničných 17 K; 1 kg: másla 5—5.50 K, vepř.
sádla 5—5.20K, tvarohu 60 h, 1 vejce 11h; 1 kopa: zelí
16—18 K, okurek 4—5 K, kapusty 3.60—6 K, cibule 2.40
—3.60 K, drobné zeleniny 1—1.10 K, mrkve 2.40—3.60
K; 1 hl: jablek 8—10 K, hrušek 6—12 K, švestek 18 K.
— Přívezeno bylo: hl: vikve 1.5, brambor 85, máku 2,
jablek 60, hrušek 175, švestek 6; kop: zelí 62, okurek

250 a 374 kusů podsvinčat,
Okolnosti aléry v posud nejsou zcela vy

jasněny. Když došlo k zákeřnému přepadu p. učitele Ku
bišty, soused p. Klouda uslyšel volání o pomoc a zvolal:
sHned jdu, pane učitelil« Když však Klouda přispěchal,
již mu padl krví zbrocený učitel do náručí žádaje, aby
byla jeho choť ušetřena nočního polekání ze sdělení
truchlivého případu. Žaloval, že nějací zloději ho tloukli
přes ruce těžkými závažími. Zápas byl krátký, ale ve

Ice houževnatý. Všecko kolem bylo potřísněno krví.
Klouda omýval těžce zraněného ještě s jedním souse
dem. Dělník Dušek, který se nachází ve vyšetřovací

sedstvu bylo nápadno, že přišel v bačkorách a že měl
Jmec u kabátu vzhůru; tak nikdy jindy venku nechodil.
Řekl, že zloděj byl jistě velice abratný a že okno proře
zal diamantem. Posuď tedy nejsou určité známky, kdo
vlastně byl původcem smělého atentátu.

Na pohořelé v Plchu laskavědále zaslal: milodary:
Vld farní úřad v Častolovicích 6.30 K, vldp. J. Rumi,
farář v Chotěborkách, prostřednictvím »Obnovy« 7.34 K,
vip. Jan Beneš, kaplan v Pohledu 10 K, vidp. Fr. Radolí,
farář te Včelákově6 K, vid. arcidějnský úřadv Chru
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dimi .i106 Ka příležilosti exerchtií'vv.Hemácí Králové.
vkdp,Petr Šimek, blsk. notář v.Libčanech dodatečněŽ K
a vldp. Josef Klepl, farář v Samšině 2 K. Všem' těmto
šechetným dárcům jménem nešťastných nejsrdečnější
»Zapláť Pán Bůhl« O další dobrotivé příspěvky a milo
dary ve prospěch ubohých, zbožných občanů plchov- |
ských prosí a spolu s obecním úřadem v Plchu vděčně
kvitovatí bude farní úřad ve Starých Ždďánicíchu Par
dubic.

Pouť do M. Svatošovic pořádá dp. J.Petrásek, kap
lan v Holohlavech, dne 29. t m. Výjezd ze Smiřic neb
Černožic o půl 7. hod. ráno. Návrat o půl 9. hod. večer.
Hlaste se v hojném počtu další účastnítl přímo na dě
kanském úřadě v Holohlavech.

Poatní výprava vlakem do Malých Svatošovic vy
dařila se skvěle. Účastníci vraceli se v nadšení. Z Hrad
ce bylo provázeno přes sto poutníků J. Exc. nejdp. bi
skupem a vsdp. kánovníkem Fr. Reylem. Připojila se
veliká procesí z Pardubic, Dašic, Všestar, Josefova a z
jmých míst. Na nádraží v Červ. Kostelci byl nejď. arci
pastýř uvítán družičkami. ©Všude se připojovali noví
poutníci, až dlouhý vlak přivezk do M. Svatoňovic 1100
účastníků. Na nádraží J. bisk. Milost uvítali kolem 9.

hod. slov. p. c. k. okresný hejtman, pp. úředníci panství
a jiné notability. Procesí se bralo ke kostelu, kde již
bylo shromážděno obrovské množstvý poutníků jiných.
Chrámpojal sotva pátý díl ctitelů Panny Marie. Násle
dovalo nové vítání. Vrchní pastýř sloužil slavnou mší
sv. za asistence kněží a pronesl krásná slova na oslavu
Panny Marie. Pak následovaly jiné mše sv. a promluvy.
Bohoslužby byly též v kapli u studánky. Odpoledne ko
nána mezi kapiičkami křížová cesta. Na rozloučenou v
kostele promhrvil vroucí slova dp. Hlína. J. Exc. nejdp..
biskup odpověděl velice jímavou řečí, v níž poukázal na
současné světodějné události. —Udělil požehnání všem
přítomným i vzdáleným jich drahým, slova žehnání pla
tila i vojínům v poli stojícím. Zvláštní poutní vlak, urče
ný ze Svatoňovic až do Pardubic, hnul se o 7. hodině
ke Hradci, kamž dospěl v 9 hodin. Žádný účastník své
pouti nelitoval. Také si každý liboval, že všecko v pout
ním místě bylo poměrně laciné a že tedy není potřebí
putovati daleko do cizích krajů.

Oslava 85. narozenin Jeho Veličenstva v Nechani
cích dne 18. srpna 1915 byla velikolepá. O 9. hod. ranní
odebrali se všichni účastníci slavnosti od městské rad
nice imposantním průvodem do chrámu Páně v Necha
nicích a súčastnili se slavných služeb Božích, při nichž
důstojný pan děkan Josef Hlavsa promluvil o významu
této slavnosti — řídké a velmi vzácné — delší řeč. Po
10. hod. vrátili se účastníci městem prapory barev ná
rodních a říšských okrášlených do dvorany ©městské
radnice v Nechanicích, vkusně vyzdobené, kde konána
byla slavnostní schůze okr. zastupitelstva nechanického
za přítomnosti všech členů okr. zastupitelstva a výboru,
všech členů městské radya obec. zastupitelstva města
Nechanic, zástupců všech obcí okresu nechanického a
řady vedených hostt z kruhů duchovalch, c. k. sťátních
úředníků, učitelstva atd. Za předsednickým stolem vy
zdobené dvorany umístěno bylo v háji palem a květin
poprsí Jeho Veličenstva a za ním rozepřaty prapory ba
rev národních a říšských. Za povznesené nálady zahájil
starosta okresu nechanického p. Fr. Bednář tuto slav
nostní schůzi, přivítav přítomné co nejsrděčněji. Sděliv
význam její v této vážné době a zdůrazniv zvláště vý-'
znam tohoto jubilejního dne 18. srpna, jakožto vzácného
dne 85. narozenin Jeho cís. a král. Apoštol. Veličenstva,
navrhl odeslání holdovacího telegramu. Když shromáž
dění s nadšením projevilí souhlas s návrhem okr. Sta
rosty, byl telegrafický projev hned odeslán. Nato řed.
kanceláře okr. výboru p. Boh. Vančura přednesl slav
nostní řeč »Osmdesáté páté výročí narozenin Jeho cís.
a král. Apoštol. Veličenstva Františka Josefa I. v jubilej

ním roce půlstoletého trvání české okresní samosprávy.
Řeč tato byla s napětím vyslechnuta a místy bouřlivým
souhlasem provázena. Pan řečník také konstatoval, že
okresní výbor za součinnosti všech svých obcí v této
vážné chvíli s plnou ochotou a ze všech sil poskytoval
svou pomoc, aby říši naší dostalo se k dosažení cílů
svých co nejúčinnější pomoci. Věnoval svou všeobecnou
veřejnou nemocnici ošetřování a' léčení vojínů ve válce
raněných a onemocnělých, převzal organisování potřeb
ných prací za účelem provádění zejména řádné aprovi
sace a veřejného zdravotnictví, postavil se v čelo pořá
dání vlasteneckých projevů při každém vítězném po
stupu našeho chrabrého vojska, upisování půjček váleč
ných, jakož i sbírek pro různé humánní válečné účele,
rozšířil zvýšenou svou úřední agendu za tím účelem,
aby zapodpořil rozvětvenou činnost a působnost úřadů
vojenských a zeměpanských v ohledu válečném, dal
podnět ke zřízení Odštěpného spolku Červeného kříže v
Nechanicích, obesflal porady okresní pomocné úřadov

ny válečné, okresní komisi pro válečné uprchlíky, or
ganisoval t zv. komise žňové a vedle této fysické sou
činnosti poskytoval ze svých prostředků ke všem těmto
úkolům dle své možnosti peněžní podpory. Slovy velice
vhodně volenými řečník konstatoval neochvějnou loyali
tu okresní a obecní samosprávy. Končil: »V tento vý
znamný deň důvěřuje se všecko obyvatelstvo okresu
nechanického bez rozdílu v posvátnou bytost Jeho Ve
lčenstva se srdečným přáním, aby Prozřetelnost Nej
vyššího vedla chrabrá a udatná vojska naše k slavné
mu vítězství, aby v brzku zazněla hymna míru nad vše
mi nivami této říše a věrní otcové 1 synové naší vrátili
se do svých drahých rodin—a vyslovuje zbožné tužby,

František Josel I. zachován byl po dlouhá ještě léta. své,
cele jemu oddanéříší a abydočkalse doby,kdy vmíru
a zaslouženém klidu své ušlechtilé mysli mohl by dlou



jo pak ještě patříti na bezpečnost, blahobyt a spokoje
dost všech svých národů.Jelo Vetičenstvu našemu cí
saři a králi Františku Josefovi I. nehynoucí »Sláva!«
— Provolání »stávy« bylo všemi účastníky bouřlivě a
'$ nadšením po třikráte aklamováno a souhlas Jelich
bouřlivým| potleskem projevováh. — Když se utišila
bouře souhlasu s touto Jubňejní zprávou, ukončil okr.
starosta Fr. Bednář tuto nadšenou, dojemnou a ve všech
směrech zdařílou schůzi, poděkovav všem přítomným
za četnou a opravdu vzácnou účast na mí.— Nato při
kročeno k podpisování písemného projevu holdovacího
všemi účastníky a zapisování do knihy památní. Na mí
stě osvětlování příbytků provedeny byly ve všech ob
„cích okresu drobné sbírky a odevzdáno z nich 1000 K
"ve prospěch humanitních účežů válečných, zejména pro.
sirotky a vdovy po padlých vojínech z okrěgt necha
nického.

Čáslav.Oslava vznešených narozenin

hejtmanství také depataceduchovenstva víkariátu pole
kéhii, semávající z hlsk. vikáře P. Oyirlla. Valenty, fa
ráře M. Záruby a katechety O. Vorlíčka. Mluvčí depu
tace P. C. Valenta svěžími črtami nastínil život jubilá

ra-panovníka a vyvodil, proč český národ a katolické
duchovenstvo s láskou a vděčnosti vzhlíží k vznešené
ma svému císaři a králi. Ujištěním -oddanosti a věrno
sti, jakož i přáním pokojného a dlouhého. ještě života
stařičkému jublláru skončil řečník svoje blahopřání. K
slovům p. vikáře připojil + p. katecheta Vorlíček za o
churavělého nejd. opata kláštera želivského P. Salesia
Roubíčka za konvent Želivský. Pan okresní hejtman
vyslovil svoji radost nad slovy deputace, jaká — Jak
výslovně poznamena! — dosud v úřední místnosti okr.
hejtmanství promluvena nebyla. Přislíbil přání deputace
tlumočiti na příslušných místech.

Páně za přítomnosti zástupců všéch úřadů státních i sa
mosprávných; všech škol, mnohých spolků, jakož i hu
mánních a vzdělavacích institucí. Prostory ehrámu zvlá
tě vyzdobeného byly plny. Veimt pělmě působilo v háji
zeleně postavené poprsí J. Veličenstva, před nímž stála

- četa družiček čestnou stráž. Po slavnostní mši sv., při
mfž na kůru za vedení p. ředitele choru J. Malého a 0
bětavého spolupůsobení c. a k. kuráta dra O. Svobody
zapěl rozšířený sbox chrámový zvláště kojmponované
vložky, promluvil vdp. děkan Dostát o význame tohoto
velikého dne. Mohutným jdojmem působilo, když po
madšeně zakončené řeči této ozvaly se tóny burácející

„holdovact kantáty, přecházející pak v hymhu rakou
ských národů. Vojsko c. a k. posádky mělo služby Boží

© 8. hod. — Křesť. soc. vzděl. spolek oslavil
jasné narozeniny J. Veličenstva korporativním účasten
gtvím při slavných bohoslužbách pod spolkovým pra
porem. Pak odebrala se deputace výboru spolkového
ma c. k. okr. hejtmanství, aby p. c. k. místodrž. radovi

K. Vojáčkovi tlumočila hold oddanosti a úcty k milosti
vému panovníku a veškerému vzácnému rodu císařské
mu. Původně hoďlal výbor konatř ještě zvláštní patrioti
ckou slavnost večerní, pro nastalé překážky však musil
od myšlenky té upustit. Vzhledem k tomu, že nebylo
možno konati zvláštní slavnost, věnoval 20 K ze spolko
vé pokladny pro fond vořinů ve válce osleplých. —
Odbočka spolku c. k. státních úředníků
použila narozemin J. Veličenstva, aby mimo projevů na
c. k. okr. hejtmanství učiněných ještě zvláště veřejně
Svoji oddanost k trůnu osvědčila. Ve vyzdobeném sále
»>Ubílého koně« sešlo se veškeré úřednictvo a tu ústy
p c. k. vrchního rady fin. dra Kotrby předneslo hold
byality. Přítomný p. c. k. míst. rada přijal radostně
tento projev a vzpomněl zároveň i velkolepých výkonů

.naší vítězné armády, kferé pak provolána byla hřímavá
sláva. — Město ozdobeno bylo skrz naskrz prapory
v národních a říšských barvách, takže ani v nejzapad
lejších koutech nebylo takřka chaloupky, z které by pra
por nevlál. Mnohá průčelí a mnohé vchody byty ozdobe
ny ještě zvláštní slavnostní dekorací. — Komisioná
ři obilního ústavu jmenováni:1. Skladištěhospo
dářské v Čáslavi, 2. Alois Brod. obchodník v Dolních
Bučicích, 3. Adolf Pacovský, obch. v Čáslavi, 4. Ferd.
Reitman, obch. v Žehušicích a 5. Fr. Kratochvíl a Ema
Neumanová z Golč. Jeníkova. Mezi ně rozděleny jsou
všechny obce soudního okresu čáslavského a haberské
ho a sice dle toho, jak sousedí s jich bydlišti. — Cy
klus divadelních představení pořádádivadlo
východočeské za vedení řed. Bedř. Jeřábka v Čáslavi od
21. září do 1. října. Na programu jsou četné vybrané
opery. operety a činohry. Divadelní ensemble čítá 70
členů, vesměs umělců první jakosti. Přátele divadla u
pozorňujeme.

Lochealce. Také naše obec přičinila se, aby dů
stojným způsobem oslavila 85. Jubleum Nejvyšších na
rozenin Jeho Veličenstva. Již v úterý ozdobena byla

"většina budov vlajícími prapory. Před 8. hodinou sešly.
se školní dítky, členové obecního zastupitelstva, místní
školní rady a veliká část obyvatelstva před školní bu
dovou, v jejímž okně postaven byl mezi kyticemi a
světly obraz Jeho Veličenstva. Odtudodebral se prů
vod na vyvýšené místo za ves, kde zapálena byla ve

Tiká hranice. V záři její promluvil vdp. Al. Soukup, vikář

zdejší, o významu této oslavy vlastenecky procítěnou
řeč, po níž na jeho vyzvání provolána třikráte sláva
Jeho Veličenstvu a zapěna všemi přítomnými hymna

rakouských národů. Ve středu konány skavné služby
Boží, po nichž ještě jednou promluvil vdp. vikář k pří
tomným, hlavně ke školním dítkám, načež zapěno »Te
Deum« a rakouská hymna.

Nová Ves =. Pop. Veliký, významný den 85. naro
zenin našeho nejmtlostivějšího panovníka, Jeho cís, a
král, Apoštolského Veličenstva Františka Josefa I., při
blížil se 18. srpna ve víru největších událostí světových.
V oslavách, které se rozproudily po celé naší říši, mělo
nadšený "podíl i občanstvo kolátury naší. V 7 hodin ráno
v chrámu Páně sv. Prokopa konat slavné bohkoshužby
vdp. děkan V. Mrštík za přítomnosti obecních zastupi

felstev z Nové Vsi, Syřenova a Žďáru (v Bělé byly
vlastní snžby Boží),učitelstva,katolickéjednotya škol
ních dítek, nečež zazpíváno bylo »Te Dewm landamuse
« hymmeu růákouskýchnárodů. Po tkončení
"zaslán byl katolickou jednotou holdovací telegram Jeho
Velišenstvu na c. k. místodržitelatví v Praze. Tímto způ
sobem pevinnost občanů | dětská láska spojila se k pro
jevu, kterýmslavný historický den byl nesmazatelně
vepaky,vpamět účasnků.
+ "Hampolec. Mimo četné zástupce autonomhích kor

-Jereci dostavila se vesiředun18. L m2 © kokr.
Avud . ' r“ ..
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Naše knihkupectvíVás také vzorně obslouží.

Různé zprávy.
Emanuel Stránský zemřel. Minulou neděli vidě

cha< naposledy: Neúnavný, velice inteligentní žur
nalista vydech! dne 19. t. m. naposledy v 53. roce
svého věku. Narodil se r. 1861 v Litomyšli, kdež
také absolvoval studia gymnasijní. Věnoval se bo
hosloví a r. 1885 byl vysvěcen na kněze. Působil
jako katecheta v Holešovicích a Žižkově. Pro
chorobu nervovou byl nucen úřadu svého se
vzdáti. Když se jeho zdraví poněkud zlepšilo, po
byl v redakci »Hlasu Národa« a pak vstoupil mezi
spolupracovníky >Čecha«. Bydlil v Troji a odtud
jeho pseudonym Trojanus, Sloupce >Čecha« oži
voval Stránský články velice svižně © psanými,
svědčícími o neobyčejně hluboké erudici, Dovedl
velice bystře vystihnouti povahu všech důležitých
zjevů veřejných, jeho posudky svědčily, jak 0
pravdu stojí na výši doby. Stránskému nedalo se
vytknouti, že stanovisko jeho posudků jest přepi
até, že stranictví zakaluje jasný rozhled pisatelův.
Již mírná forma vyjadřování svědčila, jak vysoce
Stránský se povznesl nad tuctové pracovníky,
kteří svým klikám hledí prospěti všemi prostřed
ky. Žurnalistu staví každý týden před události
zvláštní, překvapující, z nejrůznějších oborů lid

entaci, nová studia. Stránský se nezalekl ničeho,
dovedl vždy bystře pochopiti znamení doby, obra
cel statně svůj zrak ké všem obzorům. Svou vzác
nou všestrannosti velice se podobal našemu dopi
sovateli (píšícímu »Volné listy«) a Chodovickému.

I Ovšem žurnalistická práce nemohla prospěti muži
| tak horečně činnému. Padl, ale před svým odcho

dem do krajůnadhvězdnýchvyryl dlouhoua hlu
bokoubrázdu. Čestná mu pamět!

1 Hospodářská tíseň v Italil, Z Curychu se ozna
: muje: Ježto italský peněžní směnečný kurs v An

| glii, ve Spoj. Státech Severoamer. a ve Švýcarsku

|

1

poklesl již o 20 proc. proti normálnímu kursu a jež
to v domnělém zájmu italského válčení vydané
rozsáhlé zákazy vývozu připravují největší rozpa

| ky hospodářským a průmyslovým producentům,
ozývají se v italském tisku hlasy, které žádají no

| vá kriteria pro obchodně-politické poměry Italie.
»Corriere della Sera« radí, aby do Německa a Ra
kousko-Uherska byly přímo nebo nepřímo pouště

. ny italské zásilky jižního ovoce, vína a jiného zbo
| ží, ježto tento vývoz je pro nepřátelské vedení
| války bezvýznamným a Italii mohl by vynésti cizí

peníze anebo cizí úvěr a sice čím více, tím lépe.
| >Agenzia Itallana« sděluje, že italská vláda žádá o
I pětovně Anglii, aby mohla dovážeti bavlněné zbo
! ži. Mimo to, jak »Daily Telegraph< sděluje, prosí

, se v Anglii veřejně a soukromě pod řízením ital
, ského velvyslance o darování teplých oděvů pro
„italské vojsko. Jsou tedy Italové hospodářsky sko
ro hotovi.

K úmrtí kardinála Seratina Vaenuteliiho. Serafino

Vannutelň zemřel dne 17. t. m. Byl jedním z nejvýznam
nějších kardmálů posledního století. Studoval v Římě
theologii a práva, provázel nuncia Megliu jakožto audi
tor na dvůr císaře Maxmiliána do Mexika, pak do Mini

chova, byl r. 1869 apoštolským delegátem v Ecuadoru
a Peru, r. 1675 nunciem v Bruselu a r. 1880,když bel
gická vláda zrušila styky s Vatikánem, ve Vídně. Papež
Lev XHI. jmenoval ho.r. 1887 kardinálem a odvolal ho z

Vidně. R. 1892 stal se Vannutelli tajemníkem apoštol.
brevě. R. 1894 byl biskupem ve Fřascati a pak prefek

tem kongregací indexu a oekonomickým prefektem v
kongregacipropagandy,kde rozvinut obrovskoučinnost,

církve s modernou ve Francii i Španělsku účinně zasa
hoval a rovněž o otázky církevní vnašť říši jevil vždy
vysoký zájem. Po smrti papeže Lva XIII. byl mezi před
ními kandidáty na stolec svatopetrský.

Útalna a cherabinec slepých dívek Praha III, Kam
pa, by ráda i jigým nejchudším dívkám nový domov. po
skytla. Prosl o milodary pro tyto nejnešťastnější Adm.
LtL příspěvky jí zaslané uveřejí.

Dodávky pro zemské úřední budovy v PrazaJil
a zemské ústavy, SI. zemská správní komise král. Če
ského v té příčině vydala vyhlášku, jež jest otištěna i

nostníkům k důřidačemu: prů a k potíiní přislněn:

olert. 

Vyhláška.
Zemská správní komise král. Českého za

dá na dobuod 1. ledna do 81. prosince

1916 řízenímnabídkovýmdodávku yapotřebpro zemské úřední budovy v
ze-III., dále pro zemský porodinec a nale
ginec v Praze, ústavy pro choromyslné
v Praze, Bohnicích, Kosmonosích, Dobřa
nech, Opeřanech a Horních Beřkovicích,
donucovacípracovnyv Praze a Pardu
bicích, polepšovny v Opatovicích n. L.

a Králikách a jub. ústavy pro děti skrofulosní v Luži a Cvikově.

Takto se budou zadávati:

1. uhlí a dříví palivové;
2. housky, rohlíky; chléb, maso, játra, drětky, 

lůj, sádlo, máslo, mléko, smětana, cukr, .
Že, ocet, pivo, káva nepražená, káva

žitná a vejce;
3. sukno, zboží Iněné, barchán, kartoun a

jiné tkaniny, dále houně, podložky pry
Žované, nitě, bavlna k pletení, růzmé
tkanice, vata bavlněná, potřeby čalou
nické, výrobky provaznické, mydlářské
a voskářské, kůže, petrolej, různé druhy
olejů, lh denaturovaný, Brunsova vata,
lysitol, odorit, lysol, soda, sláma ložní
a hřebeny.

Do kterého z výše jmenovaných ústa
vů zemských třeba jmenované předměty
dodati, dále v jakém přibližném množství,
druhu a jakosti, jest podrobně uvedeno ve
zvláštním výkazu roční potřeby, jenž
spolu s podmínkami o zemských dodáv
kách, jimž každý dodavatel bezpodmínečně
se podrobiti musí, jeet vyložen k volnému
nahlédnutí v úředních hodinách v poda
vím protokole zemské správní komise
a ve správní kanceláři každého z ře
čených ústavů a byl dodán též všem ob
chodním a průmyslovým komorám v krá
lovství Českém,

O dodávku kterýchkoli předmětů, o
něž jde, ucházeti se mohou též družstva
menších živnostníků, zejména těch, kteří
dle řádu živnost. k výrobě jsou oprávněni.

Každému oferentu pak zůstaveno jest
právo ucházeti se o dodávku pro jistý ú
stav anebo pro více ústavů, po případě pro
ústavy všechny, jest mu však spokojiti se
také s tím, avěří-li se mu dodávky, o něž
se ucházel, jen částečně. :

V tom směru upozorňují se oferenti
na ustanovení $$ 4. a 8. všeobecných pod
mínek dodávacích.

Vzhledem k mimořádným poměrům
možno též podati nabídky na období kratší
než na celý rok 1916,eventuelně na promptní
dodání určitého množství vypsaných potřeb.

K ofertám dlužno použíti 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 vyhotovenéa ptřebnými průkazy opatřené, podány buďtež
do 15. září 1915 (12. hodiny polední)
v podacím protokole zemské správní
komise království Českého. ©.

Vadií netřeba skládati.
Potravní daň jsou povinni dodavatelé
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Pohřební ústav
MH.Richter v Hradci Král.
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Richarda Šimáčka

dar. provedení ry

u Hradci Králové, Pospíšilovatř. č 181.

Jan Horák,
v Rychnově nad Kněžnou

| zasílá na požádání vždy

dle roční sniseny kollokoj
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Gizo
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Cetná uznání zvláštěz krahůvale
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více neš třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednárku na

zkoušku.
Velejemné látky sa taláry.

Též na splátky bez zvýšení cen!

PenslonátVoršilek—|
(v České Skalid. — |

Urojtřídní soukromá dívčí škola měšťanská německá. S ní

spojeno praktické vzdělání chovanek v kuršech
hospodpňských a obchodních, jakož i vgučování cizím

řetem, psaní na stroji, hoďbě, malbě, ročním pracem std.

Krásnápoloha, velká zahrada, vsdušné mistnosti,

a vydatnástrava " © :

2. Školnírok počíná15.září. „00

(© Další správy podá ochotně představená. (© |

nl
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- Srdce vzhůru!
Sursum corda! Bylo těžko v ohromném

zápolení, které právě před rokem přihnalo se le
tem vichřice, najíti klidnou mysl, zvednouti hlavu
pevně vzhůru a s ní pozdvihnouti i srdce. V tomto
chaosu, který vznikl, v této spleti promítajících se
zájmů, v tomto válečném požáru, jemuž dějiny
celého světa nemohou zaznamenati rovna, bylo
těžko ihned se vzchopiti a pohlížeti jasně do této
závratné spleti; ale bylo to jen okamžik, byla to
jen rušná, překotná chvíle, která snad přivodila ja
kousi nejasnost a nevyhraněnost v našich názo
rech.

Po prvém překvapení ihned všude prorazila si

chvěvy duší i srdcí opanoval brzy rozum a záhy
nastoupena byla jedině správná směrnice, jejímž

' konečným cílem jest blaho a štěstí našeho národa
i našeho království, na půdě zděděné, staletými
svazky k rakouské říši vázané a poutané,

Dnes jasně již pohlížíme vpřed, jasně již přehlí
žíme celý překotný vývoj událostí, které konečně

ho soudu. Právě uplynulý rok války jest nejpád
nějším důkazem, jak nutno na těchto starých tra
dicích Ipěti a jak nutno stále míti na mysli to, če
mu nás učili naši velcí učitelé a naši buditelé s
Františkem Palackým v čele.

Veliká válka, jako všechny velké převraty, u
kázala na nezdravé živly, které se všude vyskytují
a které ovšem mohly se vyskytnouti i u más. Ale
veliká tato válka nejen že' je obnažila, ona jala se
je rychle odstraňovati a my ochotně v této věci
podrobovali jsme se tomuto přirozenému a zdra
vému vývoji.

Dnes po prvním roce války s myslí povenese
nou a nadějemi nejlepšími hledíme budoucnosti
vstříc. Nelze ovšem zapříti těžké ztráty a velikou
bolest, které u tak mnohých válka tato byla způ
sobila. Ale to je dědictvím lidstva, neboť války
byly vždy a ani po nejlepších snahách po jich od
stranění nebylo možno k vyrovnání rozporů mezi
národy přikročiti i tentokráte jiným způsobem

nežli právě zase válkou.
A. tu národ náš hned od prvopočátku poznal,

kde je jeho místo: nejen ve svých statečných a u
datných vojínech, kteří ochotně šli položiti životy
své i statky své za svého nejvyššího vojenského
pána i za svou říši, za naši záštitu a naši budouc
nost, ale i ti, kdož zde zůstali, podali ochotně po
mocné ruky k tomu, aby hrůzy války byly zmír

-něny a- ulehčeno bylo těžké postavení a úkoly
vážné těm, kdož šli za nás položiti své životy a
zanechali zde své drahé.

Po celéni našem království rozprostřela se síť
dobročinných ústavů, zřizovány byly nové korpo
race, všude se tvořily kroužky, každý podal po
mocné ruky k takovéto pomocné akci a tím vybu
dovány byly válečné dobročinné a podpůrné insti
tuce v našeru království tak výtečně a s tak bla
hodárným výsledkem působící, že se staly vzorem
všem podobným dobročinným válečným podnikům

"v ostatních zemích naší starobylé říše, jak to ča
sto slyšíme z úst nejpovolanějších činitelů,

Všichai ochotně jsme přispěk svou hřivnou k
plnění této veliké občanské | povinnosti, neboť
všichn také jsme byli prodchnuti myšlenkou, že
jen v silném Rakousku pod silným slavným žez
lem Habsburků je naše kýžené místo a že jen pod
záštitou říše habsburské můžeme hleděti oné klid

zem našich velikých politiků, upřímně s naším ná
rodem a naším královstvím smýšlejících.

Toto poznání a tato víra utkvěla tak hluboko
v myslích všech věrných a upřímných Čechů, že i
v tem jest jeden z nejkrásnějších úspěchů a vý
sledků této velké války, jenž důstojně se pojí k
úspěchům a výsledkům vavřínem ©ověnčených
zbraní naší armády, ke které nyní spějí mysli nás
všech, kdož zůstali zde, abychom aspoň takto byli
našim čackým bratřím v poli záštitou a oporou.

Kéž takto dále vyvíjí se průběh tohoto váleč
ného zápolení a nechť se silným a šťastným Ra
kouskem vyvíjí se nadále za něho i šťastný a spo
kojený náš národ!

Průběh války.
Brest Litevský, jejž Rusové vypálili a vyloupili,
dosáhlo naše vojsko nového úspěchu i ve východní
Haliči, kde přišel čas, kdy možno pomýšleti také
nato, osvoboditi od Rusů poslední část rakousko
uherského území. Naše armáda 27. srpna prolomila
od týdnů vybudovanou ruskou frontu na Zlaté Lí
pě. Útok proveden na linii 80 km široké a hned
první den byla ruská. fronta na linii Golagory—
Březany v šířce JĎ km prolomena, při čemž 6000
Rusů zajato. Ruské:pratiátoky byly tu krvavě od
raženy. Aby snad Rusové nemoňti použíti své ob
líbené taktiky a ohroziti bok naší útočící armády
tlakem ze severu, vyrazila od Vladimíra Volyňské
ho na východ armáda PuhaHova, svedla východně
od Vladimíra Volyň. s Rusy bitvu, porazila je a že

na Styru, přítoku Pripetu a jest od hranic halič
ských asi 60 km vzdálen.) Těmito úspěchy přinu
cení Rusové k ústupu na čáře 250 km široké, Ústup
Rusu všude označují hořící obce a pobořené dvor

sledování, byl však všude zahnán. V těchto bojích

pojující armádou Bothmerovou pronikly až ke
Strypě, jež jest levým přítokem Dněstru a teče
celkem rovnoběžně se Zlatou Lípou. ©Armáda
Bohm-Ermolliova na levo k Bothmerově se dru

byli Rusové zatlačeni až za čáru Poddubno, jižně
od Kobryna, kde se postavili ještě jednou k boji,
aby umožnili ústup zadních oddílů bažinatým kra
jem východně od Pružan (Pružany leží na vých.
okraji lesa bielovežského.) Neprospělo jim ani to,
že na ochranu prchajících armád vháněli do čáry
bitevní svoje vlastní krajany, hlavně ženy a děti.

křídle bojuje v bielovežském pralese o přechod

přes horní Narev a ňa pravém křídle za vedení
generála Woyrsche, pod nímž bojuje i rakouské
vojsko, vypudila Rusy z jejich postavení u Sucho
pole (na východním kraji pralesa) a Šerešova, od
kudž je rázně pronásleduje ke Pružanům. — Ze
skupiny pol. maršála ši. Hindenburga německá
vojska přiblížila se ke Grodnu, dobyvše Lipska na
Bobru, od Grodna 20 km na západ. Jiné oddíly
prošly Sokolkou, která jest málo přes 10 km od
železnice Bialostok—Orodno. Vedle toho dosáhli
Němci na několika místech okraje lesů severový
chodně a východně od Bialostoku. Východně od
Němenu dospěla armáda Eichhernova do kraje se
verovýchodně od Olity a míří na Vilno a k řece
Dvině, Už i v Anglii dle »Morning Postu« přizná
vají, že události vyvíjejí se a spějí ku předu s o
sudnou rychlostí. | Ani sebe větší překážky ani
ztráty nezastavily postupu nepřítele, — Dle úřední
zprávy ze dne 31. srpna byli Rusové severně a
keverovýchodně od Lucku zahnání na jih, tudíž k
pevnosti samé, která také už dobyta. V rukou ra
kouského vojska zůstalo tu 1500 zajatců, dva že
lezniční vlaky s 5 lokomotivami a mnoho válečné
ho materiálu. Také jihozápadně od Lucku donucení
Rusové k ústupu na horní Styr. U Zborova přes
prudké útoky Rusů dosáhli naši východního bře
hu Strypy. — Postupem Němců východně od Ně
menu, při němž zajali 2600 Rusů, jest ohroženo
spojení Grodna s Vilnou. Skupina Mackensenova v
úseku řeky Muchavze (východně od Kobrinu) za
jala 2700 Rusů. Rusové připravují se prý na třetí
obranné čáře, kterou tvoří řeky Dvina, Berezina a
Dněpr, kde však už není žádných pevností. — Za
srpen činí kořist německé armády 2000 důstojníků
ruských, 269.839 mužů, přes 2200 děl a 560 stroj
ních pušek. Od 2. května zajaly spojené armády
přes 1 milion Rusů. ©

Na italském bojišti Italové pečlivě ohledávají,
kde by mohli naši frontu prolomiti; marné však
jejich útoky. V Italii už poznávají, že se proti Ra
kousku | přepočítali. Italský list >Avanti« píše:
»Nemůžeme uplatniti své početní převahy ... Ze
mě konečně musí zvědět, že tři měsíce stojíme
proti nepříteli, jehož horské dělostřelectvo jest
lepší než naše ... Vojska naše narazila na nepřá
telskou posici, která byla vybudována s největším
uměním opevňovacím. Nepřátelská děla jsou dob

že nejtěžší část na všech bojištích jest naše vál
ka.. .« :

Ze západního bojiště není nic zvláštního; stále
se ohlašuje nová francouzská ofensiva, Angličahé
slibují milionovou armádu, a na konec zase všech
no odloženo.

Na Balkáně. Odpověď Srbska neuspokojila
čtyřdohcdu, proto nanovo naléhá naň. Bulharsko
pak horlivě počalo vyjednávati s Rumunskem, kde
se nyní působí k tomu, aby se země vyvlekla z
područenství čtyřdohody. A Řecko hledí k sobě
čtyřdohcda přiklonifŮ blokádou řeckého pobřeží a
zachycováním amerického obilí, určeného do

ecka.

U Dardanel v posledních dnech srpnových an
glo-francouzské vojsko utrpělo hroznou porážku..
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Na 20.000 nepřátel, mrtvých i raněných, zůstalo
na bojišti,

Neshodyněmecko-americké, vzniklé nanovo po
topením anglické lodi >Arabice, jsou prý již zase

urovnány. Při té A Spojené baltimorský kardinálGibbons varuje, aby Spojené Státy byly zataženy
do války. Kardinál prohlásil, že >Arabic« byla an
glickou lodí a že nutno litovati, že se Američané
vysadili nebezpečenství, cestovati anglickou lodí.
Kdo Ameriku skutečně miluje, musí obětovati své
osobní sympatie, jde-li o čest a mír národa. Jest
přehnáno žádati, aby země povstala a bojovala,
aby bylc poslouženo šílené odvážnosti jednotlivců.

Politický přehled.
- Hold uherských a chorvatských měst panovní
kovl. Dne 1. září večer přijeli do Vídně dvěma
zvláštními vlaky členové uhersko-chorvatské hol
dovací deputace. Prvním vlakem mezi jinými při
jeli předseda ministerstva hr. Tisza, ministr země
brany bar. Hazai a kardinál kníže primas Czer
noch. K uvítání, jež uspořádal téhož dne večer v
průmyslovém paláci minist. předseda hr. Stůrgkh,
dostavili se nejvyšší dvorní a státní hodnostáři,
společní ministři, celé ministerstvo hr. Stůrgkha i
"všichni uherští ministři, kardinál dr. Piffel, zástup
ci obce vídeňské atd. Hr. Stůrgkh uvítal hosty
nadšenou řečí. Nato minist. předseda hr. Tisza v
odpovědi své zdůraznil, že je do Vídně přivedla
věrná příchylnostaláska k panovníkovi. Dále pra
vil, že v tomto velikém boji zvítězili jsme proto,
že jsme byli silni a svorni, A jestliže ve vzájemné
lásce a důvěře vydržíme až do konce, musíme to
též smýšlení zachovávati dále v pokojné práci den
hího života... Zastupitelstva měst uherských a
chorvatských složila 2. t. m. v Schónbrunně císaři

menší postavy, s černým| císařským| vousem,
předložil mi noty a již po několika táktech přerušil
ré, poklepáv mi marameno: >Dobře,je vidět, měl

jste „velmi dobrého učitelele
, jito nový můj představený byl kapelník Mo
RcFái, otec Leo Falla, skladatele >Doóilarových

princezen«, »Rozvedené paní« a jiných operet.
+ Ná doby ztřávené pod taktovkou Mořice Falla
- Vebbotňínámhvelmi rád; sloužilo se pod ním velmi

adší a schutí apěkné hudebnívýsledky naší čintutó chuť přímo zdvojnásobovály. Svého
a vždy se zastal i naproti plukovníkovi.

$Děti«, >příteličků«, »strýčku«, bylo obvyklým je
ho oslovením. Sotva ráno přišel do zkoušky, hned

o náruživý kuřák svinul si cigaretu a již to šlo.
Jakmile vzal do ruky táktovků, veznál žertů; V
řéstávce však rád se zásmál, výsléchl Aneb sám

ravoval něco veselého.
Každého dne o desáté přichůzel k nám uzen
s teplými párky a fsa dobřeznám s naším ká

níkem, nedbal na níc, zaměřil přímo k hěmt:
Erosze panie. kapbimist
pelník,jinak ve hře přísný, učinil rukou význam

pohyb a hudba rázem ustala. »Děti«, pravil ka
ník, »párky jsou tu.«<Odložil taktóvku a jédlo se.

- Naše kapela bylá ve Lvově nejoblíbenější, ač

Fe bylyvd budby,u 15.pěšíhopluku, 80.,95.jv zák -an ph

a králi svuj hold, vedena uherským ministerským
předsedou a chorvatským banem.

O úpravě vnitropolitických poměrů v Rakousku
po válce při výkladu obsahu nedávného nařízení
ministerstva železnic píše vídeňský »Danzer's Ar
mee-Zeitung« takto: A v tomto smyslu chceme v
novém výnosu ministerstva železnic spatřovati
potěšitelný slib pro úpravu vnitropolitických po
měrů rakouských. Hesla a theorie nejsou směro
datnými — nýbrž. jedině ohledy na nezbytnosti
státu. Rakousko jest útulkem svobodných národu,
v tom spočívá jeho určení, v tom leží jeho síla.
Co vydobudeme v této krvavé válce, jest bezpeč
nost státu na venek, jež nesmí býti znehodnoco
vána bezůčelnými spory vnitřními. Každý nárcd
má uvnitř státu právo svého bytí a sám určuje

státu...
Zrušení moratoria. Výnosem celého minister

stva se nařizuje, že zákonné poshovění přestává
dnem 31. srpna 1915. Tímto dnem mizí tudíž zá
konné poshovění ve všech zemích, vyjímaje Halič
a Bukovinu, z našeho právního řádu. Jest důkazem
zdravých základů a síly odporu našeho národoho
spodářství, že v době o málo delší jednoho roku a
uprostřed války bylo možno dospěti bez jakýchkoli
otřesů k takovému výsledku, kdežto jiné státy, ze
jména Francie, stále ještě trvají na plném zákon
ném .poshovění.

Pense duchovenstvu v ruském Polsku. Vrchní
velitel německý v obsazeném Polsku nařídil, aby
duchovenstvu římsko-katolickému i evangelickému

Polského vypláceny tytéž pense, které dosud do
stávalo od vlády ruské, a to tak, že mají býti vy
placeny i těm duchovním, kteří jich nedostávali
od 1. ledna 1915 proto, že se nacházeli v těch čá
stech země, kde stálo německé vojsko.

o,
produkcí řekl: »Děti, ale teď se ukažtel«, pak ná
sledoval výkon bez hany. Když pak druhého dne
po koncertě přicházel službu mající poddůstojník
„pro rozkaz ke kapelníkovi, čím se má dnes hudba

"zaměstnávat, byla obvyklá odpověď Fallova: >Ti
mladší ať se trochu cvičí, starší mají prázdnol«
Jiné hudby (zvláště u 80. pluku) cvičily celé dni
až do noci, ani v neděli nebylo oddechu a přece ne
měly daleko té oblíbenosti, jaké se těšila hudba
naše.

Zvláštním přítelem naší kapely byl sborový
velitel ve Lvově, vévoda Virtemberský. I v zimě
přicházívalza město do raší citadely poslechnout
naše zkoušky a radit se 3 kapelníkem o programu
pro slavnosti v jeho domě. Hrávalo se n něho čá
sto a vždy fo byla naše hudba, až z toho ovšem
u ostatních kapel povstávala zlá vůle, takže vé
voda viděl se nucena také jiné hudby zaměstná

vati, ale přišelsaně PRD VEVÁKRAVOhk Poamt.
K »Tanec mrtvých«. Když už společnost

dávno z jeho salonů se rozešla a vše ztichlo a je
nom kapela zde ještě zbyla, dával si na konec sám

sobě hráti »Tanec mrtvých«.. Bylo-linějaké jubileum aneb vý

nějšíden,osfavovalKhpelrikF ta Vadí
vil vždyrust

mi kompošicemi. >Saprlot, sapi
v Poslední chvíli a hrabal se Ve oecnké—
me něconapsatic. A přišed večer ze spdle ů

v rozjařené náladě, sedl a psal. pra den ránotóty byly něd rozédsáy 4Ještě týž den při Ve
čírků novinita s jásóten Byla ode všéch přijatk. 1 ré,
Palmátufisétaké,žepracoválo dvoů| opěrách,
jednu z nich jsem rozepisoval, na jména jejich však
se již nepamatuji; jedna byla provédena ve Vídňí,
druhá, tuším, ve Lvově.

Hudebním nadánímvyznamenávala se skutečně
celá rodina. I nejmenší dítky sotva slyšely z ucé

hudbu ee pob na a reprodukovaly melodie. Leo datel >Dol. «) byl nejstar

O rakouských poměrech píše velký kolínský list
>Kólnische Zeitung« doznávaje, že si Němci v říši
dosud málo Rakouska všímali, že však nyní jest
jejich povinností zabývati se Rakouskem a zjed
nati porozumění pro důvody jeho existence a sple
tité, zajímavé vnitřní poměry. Každý Němec z říše
má stále a stále při každé příležitosti pamatovati
nato, že Rakousko není státem německým a ne
může jím býti. Rakousko mezi všemi velikými
státy evropskými jest jediným státem, který není
státem jednonárodním. Nejen to, ani nesnaží se
býti takovým státem. Státní cítění Rakušana je ji
né nežli Němce z říše, na jedné straně ostřejší a
bdělejší, na druhé straně užší a státečkovitější.
Rakousko je vpravdě mladou zemí, která má jen
staré jménc. Kdyby bylo jednonárodním státem,
byly by všechny jeho vnitřní reformy vybojovány
jednotně v říšském parlamentě. Tak to však ne
jde, třecí plochy jsou větší, prostora širší, rasy,
které se hádají, jsou mladší a vášnivější. Cizina
myslí při těchto hádkách vždy hned na rozklad a
rozluku. Ale mýlíte se důkladně, — Čeho Němec
z říše příliš rád zapomíná, je okolnost, že rakouský
stát pracuje s jinými lidmi než my v Německu. Ra
kousko je země, jež ustavičně musí konati obrov
skou práci výchovnou na evropském východě. Ra
kušan hodí se k této práci výchovné dost dobře,
v každém případě v mnohém směru lépe než Se
veroněmec. Dovede se lépe přizpůsobiti než Seve
Toněmec a zná prakticky svoje sousedy. V kaž
dém případě ona nesnášelivost proti mnohému
»příliš lidskému«, která tak často vězí v Severo
němci, je Rakušanu cizí a tato vlastnost je pro 0
vladatele velké říše z mnohých národů dost prak
tická. Spojovacím článkem tohoto panství, mezi
vlastními vládnoucími a obyvatelstvem, je úřed
nictvo, jež v tomto mocnářství má zcela zvláštní

u
krátkozraký, nosil skla na očích. Navštěvoval ta
mější — tuším soukromou — konservatoř, kompo
sici učil se doma od otce; již jako chlapec byl s na
ukou o skladbě velmi obeznalý. Později vřadil ho
otec jako eléva do své kapely, aby přiučil se sou
hře a poznal širší instrumentaci a tu byl Leo pod
mým dozorem. Ukazoval jsem kdysi Leovi své
vysvědčení z pražské varhanické školy s podpi
sem Skuherského. >Ach« — s nadšením zvolal Leo
— »neztraťte to, tento podpis je velmi cenný!«

Roku 1886 byl 9. pluk přeložen do Jaroslavě.
náš kapelník však zde dlouho nezůstal. MěstoLvov
činilo Fallovi skvělé nabídky u městské hudby,
Mořic Fall je přijal a tak vrátil se zase do Lvova.
Tu ztrácejí se mi již stopy dalšího jeho života. Než
však z Jaroslavě odešel, postaral se, abychom tři
nejlepší hudebníci povýšení byli na šikovatele. To
byl způsob jeho rozloučení s nátmi. Slonžií jsme
rádi pod jeho vedením, pracovalo se s chutí, ne

Byto UM ěh OVOCÁv NÁŠ Myvn
Pamatuji se na jeden promě významný příjků.Pina o o o něvý 2 ř

u Gródku (asi r. 1886), já zatím zůstal domá;
ztratitý se cenné housle,bez mé viny. Co strůů

ráně: er, kž de hudba5 kaflelníkem Vrát) ljšem pilněpátrati — ale housle se nenašly.A
| Za vše zodpovědným! Kamarádi, jsouce ŠÍt

k ia přížeň,jkké jsé u Fallh požíval, jali se Ma

mě sočiti, ale Fallnepřikládal víry pomluvačníýmslovfim — 4 aby ukážái redtřesenou důvěrů Ke
tnrfé,postáral še o mé; povýšeňí o jeden stágěk.

Topyhe Jeho odpověď.nes, po letech, vynoření se jména Lvo

dějmách světové války vyvolalo i mé Anataktovku Fallovu. Držela ji ruka nejen schale i dobráa vskutku přátelská, znala proto
nějeh v Mirdbě,ik $ v životě.
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kouska jsou te rázu jahady a znátinás n dopo

drobnaje dy ň A pe nj DNnende K k nssůníschopným života,p U

či sece ní jehosousedéprov P By. —se zajímají nyní v Němcích o Rakgysk

Ý soěmpnvoekeDe o naEpravode posl. úller na ge

ském sněmu prohlásil, P odáněmecký národ musí
doufatia si přáti,aby v Polácích u prášku
ho spolkového spojence proti Případ u příštímu„ruskému nebezpěřenství. Proto většina výboru si
přeje,ahy iazykový paragraf byl škrtnut. Při hla
sování bylo sneseno zrušíti jazykový paragraf,
vyňati spolky odborové ze spolkového zákonaa

připustř mladistvé osoby kpolitickým schůzím aspolkům. Celý zákon přijat byl j ve třetím čtení
proti hj pravice a národních liberájů. — ŘÍš

Sou ee 27. srpna odročenaž do m.listo
následkemnpůspěcků ruského vojskaje rozechvění ná všegh stranách. Mi isterský

předseda Goremykin podal caroviŽádost, y byl
sproštěn svého úřady. Die čas. >Rěč« posl.
Maklakov dne 21. srpna prohlásil v dumě; »Proží
váme nejstrašnější chvíle ruských dějin. Události
na frontě kormoutí naši mysl. Přesto pokračuje se
i nyní v politice zatajování, lži a podvodu. Prav
da jest nutná, poněvadž lid jinak ustavičně živí
ponuré pověsti a propadá zmatené náladě. Musíme
veřejněpřiznati, že nastavší nyní katastrofg dá se
vyrovnati jenom odstoupením nynější vlády.< —
Dějnický vůdce Chanstov odůvodňoval interpelaci
o událostech v Kostromě, kde ruská policie bez
příčiny sířílela na stávkující. Roztrpčenost mezi
dělnictvem stoupala, když současně prohlášena
byla provoláním generála Ruského každá stávka
za vlastizradu. Dotaz byl dumou jednomyslně při
jat. — Schůze dumy jsou přeloženy do Moskvy.

Nálada ve Frapci. Pověstný Clémenceau citu
je různé projevy vojáků i občanských osobností,
které všechny souhlasí v mínění, že bylo by potře
bí ve Francii dáti moc jedné osobě, která by měla
moc rozkazovat a kterou by musili všichni po
slouchat, a praví, že ve Francii jest nálada pro dik
taturu., , P

Uvěrní družstvo Elška
zapsané společengtyos r. o.

vHradotjkráj, AdalbarHnum:
Přijímá klady na vkl knížky a účty. —

Úvěryosobna živnostenskčáskéň Ba jvýhoda čjších. Unéstřádannt.

Gabrieled Annunsio,
Pěveca hrdina,sláva an Italie,slavnývelebitel

ocjhaneboěiší a nejistivější zrady, kterou dějiny znají,
stalse vnašichdnechpřímokrystalsačnémbodemmo
deral bájetvorby. Vše možně bylo o něm sbásněno, čilá

který prý původně slyšel na jméno Rappaport. Nebude
jistě bez zájmu, dověděti se v následujících řádcích ně
kolik authentických zpráv o tomto zábadném velikánu.

.D'Annunzio jest, Jak kašdý v Italé ví, dle svého původu

opravdovým Italem, a je jo pěirozeně jen vtipem, ozna
čovati ho najednou za potomka jistého Rappaporta.

"Básník narodil se 12. března 1864 (nikoli 1869, jak
on tvrdí) v Pescara d'Abruzzo jako syn velmi skromného
usedlika jménem Oaetano Rapagnetta. Ješto mu jméno
po otci znělo příliš prosajcky (rapagnetia — řepička),
přijal po své matce Annonzio jméno Uabriele ďAnnun
zlo. Jako poslanec ortonský měl jednou v Monte Citorio
dlouhou, nesrozumštelnou, iredentistickou řeč, po jejímž
ukončení jakýsi socialistický poslanec posměšně zvolal:
»Bravo Rapagnettal< Rozloben opustil d'Ammunzio na
vždy místnost. Jeho kritikové a četní odpůrci dali mu
řadu přezdívek, které v Italti staly se běžnými. Tak ří
kají mu Cabrimede (z Oanimede — chlubivý nezďara),

z »domýšlivý« a »vznmešený«), Supernomo (nadělověk)
atd. Sám jmenůje se rád Divo (Božský): jest přece nej

" většímbásníkem po Dantovi .. .l«
Ještě v mládí dal se rozvésti se svou paní, římskou

Slechtičnou, která jevila málo nadšení pro jeho mravní
názory, jest otcem vícero nemanželských a čtyř man
želských děti, z alchž nejstarší jest znám pod přezdív
kou | Gabrlellino a tráví život jako herec posledního
řádu.

"Literatura žádného vzdělaného národa nevykazuje

skoupovinnostaŽenskoučestmuschází:bědanernoid
ré ženě, která věnovala mu svou přízek! Beze všeho za
tajování opěvá ve frásovitých dílech nejhlubší tajenství
jeji něěndstiaskryté vaadyjejíhotěla, ato stak jasný

mi atže každý jméno dvakrát oklamané ženy
může uhodno řátoklamané, jeěto d'Anmmoszio

posiivíce valná!majetné obě vyhledává a ma útraty je
jich že Takve svém románě »Fnoco«(Oheň),aby se

„M

hanebnost pobouřila i jeho obdivovatele, tím spíše, že

pláParade dma zajseehmvvtoýchnádí

spojených s p zr kysu a nravou americkou reklamou my zajis nezaslouženou slávu, které by byl
jinak nedosáhl

S oprávněnýmrozhořčením odmítla-Sára Bernhard
tová exemplář onoho díla, kterým byla poctěna, Marcel
Prévost ho ve »Figaru« zkritisoval a »Liberté« nazvala

cachonu ve Francli napsal pro svou novou mflenku, ru

skou tanečnici |dp Rubipgicinovu, která v Paříži si zí

skalavelikéobliby,tragéglk ED tiapo«a donutilRabinotaknova1vystoupiti v ro ny kusu na: jeviště
v úboru, že produkce se stah pobuřující profanací kře

kvnbh HiááninšáNj Fort ně předání
ní a nastoypjla cpiy dp Indi.

Zevně etyoi a zvyky fAngenziovy odpovídají
nízké mravjí úrovi jeho dile. děvjehoje eivýšele

ským toiletám. Nosí ženské prádlo s nejjemaějšimi kraj
kami, zdobené vyšíváním, a když před třemi roky jeho
věřitelé dali do dražby jeho vilu »La Capončina«, našli

ký si dovede zařídit jen nějaká pařížská kokota. Svým

lir. Na své dlůhy alestále zapomíná, trně v domnění,
že je úlohou jeho obdivovatelů je zaplatit. Známa je jeho

zbabělost. Před několika lety navázal známost s florent
skou paní, ale by! od jejího manžela tak spráskán, že

musel ležet. Svým přá nabádali k rytíř
skémuvyrovnánísal, Shoda: »Můjdraho
cenný život nesmí být vydáván v nebezpečí.« Když mu
po slavnostní válečné řeči od pacificistů (přívrženců mí
ru) bylo vytýkáno, že jiné štve do války, sám však je
požívavým zbabělcem, hlásil se za dobrovolníka a dal

se hned jmenovatinadporučíkem, ale vymohl sisoučasně
delší dovolenou.

V Italii je sotva nějaká strana, ke které by byl ne
chtěl přistoupiti. Někdejší republikán stává se pomalu
loyálním monarchistou, anarchista přešel ke straně ná
rodgí — a ke konci vyznává myšlenky konservativní.
Jen v jednom směru zůstalo jeho smýšlení vždy stejným,
ne sice z neochvějnosti přesvědčení, ale z vypočítavé
touhy po popularitě: byl a jest zažraným iredentistou.

Iredentismus, který tolika pochybným a obskurním exi
stencím v Italii opatřoval prostředky k životu, tituly a
pocty, slouží také básníku F'Anganziovi za pole úspěchu

a poghvaly a zlednává mu slepé obdivovatele a přívr
žence.

Náboženského přesvědčení nejevil nikdy. V »Laudi«
Krista snižuje, oaproti tomu r. 1912 chválí a velebý Je
žíška 3 zve ho »Spasételem«. D'Anrumzio není Židem,
jak se mnohdy píše, také ne zednářem, již proto ne, že
by jako »nespolehlivý žvatlate mohl svaz kompromito
vat. V mládí hledal v italských ložích podporu a rekla
mu, ale tyto přerušily s pím brzy veškeré styky. V dub
mu fohojo roku zaslala my pařížská lože prostřednictvím
»Corrjeredella Sera gmlyvenou ryzdu 200.000Hr za ná
vrat do Italie a osobní agitaci pro válku s Rakousko
Uberském; časopisu uložila, ahy uveřejnil, že obnos ten
redakce z vlastních prostředků věnovala básníkovi jako
odpoěeu za jeho řeř v nano.

Jako ve všech svých pyojgyech životních, je Ján

nej pestydatý | v nesvědomitém loupgní dnševaího
majetku cizích spisovatelů. Celá řada literárních prací
vážných mužů v Itali a ve Fragcii mluvila o jeho plagi
átech z Tomasea, Tolstého, Dostojevského, Maupassaa
ta, Verinina, de Ranyile, Peletana, Maeterlincka, Gou
county atd. Lucinj ve své šetrné kritice nezdržet se stu
dem projevu: »Fragcouzšti přátelé jsou jistě pobouření
proti přátelům Italským, ježtn tito jejich majetek s tako
voj lhostejnosti si přivlastěuěk« Ale nejvíce mezi všemě
autory čerpal d'Angymzio z Nietzsche-ho, aby zakryl
svou prázdnoty myšlegek. Aniž by mu řádně rozuměl,
umánil si KAngggzio tohoto myslitele v Itadiřpopulariso
vati a opěvá ho ve své »(allerie« s velikášským patho
sem: »Ougsto e mio pari.« (Nietzsche je mi roveň). Nej
vyšší výkon drzé literární krádeže jeho tvoří »La Fi
glig i Jorig« (Dcera Joriova), která, ikdyž se odmyslí
nápadněnodohnýděj na mnohýchmístechje volným
překladem Hataille-ovy »Lepreugse«.

Totp krátké vylíčení ušlechtilé povahy, které vyjk
máme ze štyrskohradecké »Tagesnost«, může postačit
k oceněné královského polibku, který Vittorio Emangelo
ďAnmmglovi při propůjčení vysokého řádu Annunzlaty
slavposině udělí. L. H.

Našemn vel
aabeol.c. k. s , škol

petovíní Zvláštním| sosamkterý námspádýoo Pe taviěné Zeraňpvání
ngší řeči a jejích výrazů.
i siředověku, nacházíme tam slova, jež dnes Ve

nými. Víme ná př.,že Kréf VáčlavIV. jmenoval

své ph jmény nejhanebnějšími:Řitka, opv, ješ*by

afba Hi ě BM ušhváněLýšéP ješ
Tak např. slovo rota znamenaloděhte: volen
oddíl, četa; dnesvšak. sloworots mé: výzuhm

holé. jávoěě zlevo»koloseks(odpříslavnéhe

Óm..

jména holý, bezvousý; "nedospělý) Znamená vé

zilo, I původao ola > tého
mužského, jinacha hojka je svo, žen

ská), natem Svobodného čeNauč. X cholka, pakpachol vůbec. (Ott. SI. Napě.XI. 502.) bydp
dnes uštědřil někomu názvu »hojomek«; měj by ji:
stě opletání se soudy.

Podobně slovo »holota« (od přídavného jmépa
holý, jako holomek) byl u starých Čechů název
nevolníků, kteří měli v ošetřování knížecí lovecké

Poddaný lid

byl povinen nejen holoty živiti a nocleh jimdávatnýbrž i poskytovati potravu jejich psům. Poněvadž
pak holoty práva svého na výživu zneužívaly a

lid vydíraly, obdrželo slovo holoťa v pozdějších
dobách nynější svůj význam, asi jako luza nebo

významu nadávek.
Jsou však jiná slova, která dříve znajnenala

nějakézaměstnání nebopostavení, jež však dnes
mají na sobě nádech příhany viny těch, kteří tato
zaměstnání vykonávali. Jsou to většinou různé
stupně služebnictva u rolníků, na př.: pohunek,
skoták, pacholek, slouha, děvka. Dříve to-byly ú
řední názvy pro lid služebný, neboť čteme ve sta
rých zápisech matričních: >Anno 1709 dne 6. Juni
život svůj v Pánu dokonala a u chrám Páně v
Zálesích pohřbena jest Marianna Březinova, stará
děvka 52 let. — »Anno 1719 dne 15. Septembris
zemřel Frydrich Rychtářů stáří přes 60 let, ještě
svobodný pacholek.« — »Anno 1720 dne 25. Máje
umřely Dorota Petrova, stará děvka přes 60 let.
— Anno 1730 dne 29. Aprilis usnul v Pánu u rych
táře Václava Řezníčka pacholek Martin Zeman na
kámen.«

Patrno z těchto zápisů, že slovo »pacholek« „a
>děvka< byl úřední název místo dnešního zjemně
lého »děvečká, služka čeledín«; vždyť i ve sta
rých modlitebních knihách i v bibli čterne verš:
>Aj, já děvka Páně« o Panně Marii. Nebylo toto
slovo hanlivým tak jako dnes. A podobně tomu
jest i s ostatními názvy, na př. kluk, chasník, po
druh.

"Příčinou toho, že tato slova nabyla dnes vý
znamu hanlivého, není snad jako u slov »rotá, ho

lota<špatnostjich pe nýbrž duch sv. Evangelia, duch rovnosti a bratrství, jenž ponenáhlu
vyrovnával propast mezi pánem a otrokem, nevol
níkem, poddaným a robotníkém, a jenž dnes mírní
rozdíl mezi pánem a služebníkem, služkou. Neboi
tato slova »sluha, služebník, slůžka a děvečka«
začínají mít dnes význam poněkudponižující. Jen
inteligence naše,zavrhnuvši starodávný zdráv
>Pozdrav Bůh«, zdraví se dnes slovy: >Uctivý slu
ha, máslužba, služebníkl< Zmizí zajisté, bude-li
duch sv. Evangelia vnikati hlouběji do srdcí lid
ských, i rozdíl mezi pánem a sluhou, kteréžto slo
vo stane se příhanou, jako dnes slovo pachoje

budeme ves lek“ tím, čím nás církev už povál
nazývá při ( těší epištol, "totiž »bratřími.«Pozn. redakce. Lepší,jemnější názvy ne

plynou jen z ky k duchu ev,angelia (kteté se čte
méněnež ředpůl stoletím),nesou: jenom výsled
kem oo aby se pe hráný rozdilů stavov

ských. Rozhóoduje fu také n jedné straně honosnost, přemrštěné sebevědoml, na druhé pak úlisné
pochlebenství. Obyčejný účetní, komptojrista nebo
dozorce jest — ředitelem, učitel —profesorem, a
gent — inspektorem, písař — sekretářem, lokál
kář — redaktorem, rolník — ek omem, krejě —

oděvníkem, hodinář— majitelem odlnářs cé liniky, prodavač skleněné ží — optik
mičký student— KE td., atd. Břatnásafe:
ka nazvána »domácí asistentkou«, říkají-li si služ
ky mezi sebou »slečno«, nazve-lise pasáček >eko

nomickým praktikantem«, nn Váe to naprosto za:
mena nějaký zvláštní sociální obrat, Názvy »s0

užka, čeledín napřaší nejsou nečestně a
řují názornězaměstná ní a tavení těchtodí Přemění-li se názvy, brzy nová pojmenování

budou míti týž účinek jako stará, nezmění-lise U
těch osob poměry sociální a kulturní. Jestliže se
říká pohodnému >zdravotní zřízenece, nijak se tím

nemění názor na jeho společensképoshgvení Ao čet

ných organisací, dokázují jak název ten bledrie,
neodpov ají-liskutky dl no se Vest přečnstový
znam slova. Zlepšenévyjajadtování jesi Přečnstajen olupováním slova o výzam, jejž fakticky ná
značuje.

Jeví-li se na jedné straně sklon ke skufečF imzušlechtěnířeči,pozorujemena druhé p tím
ochotnější“ a hromadnější 'ochotů k dřsnémiu nězvo

sloví. Samostatný“ názor, nárazi-li neBě, na 'sluchpozérův, jesť hned — blbostí;blbinou.Červánky
jsou — děsně krásné, rážnější kritika— spíláňím.

Lumpáctvim se nazývala "Mmarnotratnázhýřalost,nynívšakse jřezdívá chytrérti slohot
bratu.Otěcs P lottěm,přistaven: kom

dívka —žábou, přojéšěr —kžitto
rem, studujícípaedagogia— učitelšém, nefětrná
chyba — něčím brozným. Spikovatělé a umělci se
podpisají: Franta, Mářa a pod. Čteté otázku, zda
sl sžistktezubyLibyší«,zdasiumazanéruch28

r Havitřkem,: zdali kupujete>sirkyKomes0«

A tekooznlen stálo půlpoěnác v henslovípřondy dm.
< , ' V
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přináší »Právo lidu« dne 29. srpna novou význam
nou úvahu. Praví, že »v soc, demokracil nastal ve
liký obrat v nazírání na koloniální politiku svrop
ských států a na koloniální politiku vůbec«. Ně
meckému dělnictvu »není lhostejno, když Anglie,
Rusko a Francie rozšiřují svá území a budují nové
veliké říšekoloniální se všemi toho důsledky ho
spodářskými, obchodními, finančními, politickými.
««. V tomto nazírání jeví se v socialismu nový
rys, řekněme socialistického nacionalismu — živé
uvědomění a cítění, že hospodářské zájmy dělnic
tva nelze odloučit od národa: Klesá-li národ, klesá
dělnictvo, kráčí-li národ k vrcholům rozpětí, stou
pá paralelně i dělnictvo — když ovšem s politikou

v národě... . Poslanec Heine hájí již stanovisko,
že německé dělnictvo má zájem na německém ka
pitálu a že určité zájmy podnikatele i dělníka jsou

práci, a z této slušnou existenci. Práci dává kapi
tál — v Německu národní kapitál. Je-li kapitál ve
světové konkurenci tísněn, je tísněn i dělník.« *

Heine pak činí závěry: »Pro mír důvěřujeme
nejprve německým zbraním. Důvěřujeme němec
kým vojevůdcům a německému lidu, který v poli
koná divy udatenství. Dnes armáda je lidem a lid
armádou! ... Také německá knížata s obětavostí
činí svou povinnost k obraně vlasti, také jejich
děti a bratři padají před nepřítelem, také oni jsou
členy tohoto německého lidu, jehož síla a věrnost
se nynl tak nádherně uplatňuje.« K slovům Heine
ho >Právo lidu« poznamenává: >Z vývodů posl.
Heineho nesálá tedy — abychom užili případného
slova — jen nejvýš živý patriotism, on jde ještě

časným státem. Bez německé říše nedovede si
představiti německý socialismus.«

Rozklad v německé sociální demokracii, Piova
korespondence ohlašuje: Měsíc červenec byl pro
německou soc. demokracii zlou dobou, která obě
skupiny ve straně stále více od sebe oddělovala

steina a Kláry Zentkinové brojili vždy více proti
odborové organisaci a jejím vůdcům, jakož i proti
tomu, že v říšském sněmu má většinu strana, kte

covní třídy povolily další úvěry. Radikálové však
využívají nálady lidu proti zdražování životních
potřeb, aby lovili v kalných vodách. — Z ústředí
byly rozeslány letáky, brožury a provolání všem
důvěrníkům odborové organisace a strany s vý
zvou, aby byl zaslán protest proti presidiu (soc.
demokratickému) frakce poslanecké. Ve velkých
městech Berlíně, Hamburku a Mnichově —vyslali
radikálové do shromáždění stran své řečníky, kte

frakci. To však bylo frakci velmi nepříjemné. Mu
sila si dáti Ifbiti, že celý agitační aparát byl namí
řen proti ní a ne proti centru. K tomu přistoupilo
ještě provolání »Příkaz hodiny<, namířené proti
poslancům a odborovým organisacím strany. Vý
bor strany prohlásil nyní postup radikálních vůdců
za neslučitelný s povinnostmi, které mají jakožto
vůdcové strany. Haase, předseda zastupitelstva
strany, přes to však prohlásil, že svého úřadu ne
složí, poněvadž prý jej nedostal od výboru strany,
nýbrž od sjezdu strany. Jest prý nadále povolaný
mi zřízenci strany podporován. V době těchto
nepříjemných roztržek zasedla konference zástup
ců odb. organisace, která se znova ohradila proti
tomu, aby se spor strany vnášel do odborové or
ganisace. S rozhořčením zamítla pokusy >jednotli
vých skupine způsobiti nejednotnost aučinila roz
hodnutí, v němž se na konci praví: >Konference
zaujímá stanovisko, kterého se drží valná většina
výboru a představenstva soc.-demokratické stra
ny, totiž takové, které samojediné slouží zájmům
dělnictva a odb. organisace. Názory zastupované
členy >Sonderbundu« odporují podstatě odb. orga
nisace, jich pak prosazení bylo by vydáním v šanc
všeho, čeho se odborová organisace domohla a po
čem dosud touží. To je pro radikály silné ochlaze
ní. Proti agitaci Kláry Zentkinové byl založen od
borný časopis pro paní. Strana jest na říšském
sněmu roztříštěna, názory odborové organisace
rozděleny, časopisy proti sobě poštvány. Ve Wůr
tembergu jsou již dvě soc.-demokratické strany
na říšském sněmu.

Helne o Voltairovl. Voltaire mohl jenom tělo
křesťanství poraniti, Všechny jeho žerty, čerpané
z církevních dějin, všechny jeho vtipy o věrouce
a obřadech, o bibli, této nejsvětější knize lidstva,
o Panně Marii, této nejkrásnější květině poesie,
celý slovník filosofických šípů, jež proti kněžstvu
vyhodil, poranil pouze smrtelné tělo křesťanství,

úikoliv jeho vnitřní bytost, jeho hlubokého Zena,: h.

povznesen nad marnivou velikost, žijete svobodně
v blahobytu; svou nesmrtelnosti jist, filosofujete
bezstarostně o podstatě duše; lékař a přítel váš
Trouchin léčí tělo 1 duši vaši: a přecejest vám na

nezhojitelnouchprobou,radosihěse kochámveswémzátišípřemýšleníma nalézám,ževšehaze

jste ji: Vy požíváte, já doufám.
V tomto životě jsem tak velice trpěl, že musím |

doufati v život jiný. U víře v nesmrtelnost duše
a v dobročinnou prozřetelnost mme nezvrátíte vše
mi metafysickými důvtipy. Cítím ji, věřím v ni, žá
dám ji, doufám v ni; budu -fi do posledního dechu

zastávati. Ch.

Veledůstojnému
duchovenstvu

doporučujeme

Kalendář duchovenstva
českoslovanského
na rok 1915—1916.

Publikace svého druhu u nás jediná,dě nemůžebohatý vnitřní obsah apostrádati žádný kněs pro
cenný schematismus veškerého duchovenstva v ze

mích korany české. ;

Vknsně váz. výt. K 8— *
Objednejte ihned!

v Oružstevním knihkupeciví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

s

Obrana.
Poslední štace dávěřivých, Přesto, že význam

né události světové bily do očí a povzbuzovaly k
bdělosti, mexičtí katolíci nechtěli býti »klerikální
mi«. Však je vláda obhájí, třebaže zednářstvo cení
zuby stále hrozivěji. Nač trhat jednotu národní ně
jakými extrakatolickými organisacemi? Naprostý
klid zjedná kněžstvu důvěru v širých vrstvách,
vládní kruhy pojistí mu bezpečnost. Důvěřivce ze
spánku nevyburcovaly četné organisace zednářské,
zvláště když prohnaní agenti ubezpečovali, že zed

a nespoutá svobodu katolíků mírumilovných. : :

Ale náhle — změna vlády a zednáři za pomoci
katilinárských existencí přikročili k práci; odho
dili masku ihned, jakmile seznali, že se nepotřebují
přetvařovati. A teď nastaly poměry portugalské.
»Věstník katol. duch.« 25. srpna přináší nové zprá
vy o zednářské tyranii v Mexiku: >V Orizabě byly
všecky kostely uzavřeny až na jeden, v němž
však nesmí býti sloužena mše sv.; všickni kněží
byli vypovězeni, zpovědnice pomalovány značka
mi zednářů, kathedrála hanebnými orgiemi znesvě
cena a paláce vypovězenéhé biskupa užito za ka
sárny. V celé Toluce a okolí není již žádného kně
ze. O panujících tam poměrech možno si učiniti
pojem z nařízení »guvernéra« v Toluce, hlavním
městě státu mexického, Uvádějí se v něm trvalé
podmínky, pod kterými činnost katolického nábo
ženství v Mexiku jest trpěna: 1. Kázání se zapo
vídá, poněvadž popichuje lidstvo k fanatismu, 2.
Posty a veškerá pokání se zakazují, rovněž každý
způsob almužny, udílení podpor katolickému du
chovenstvu nebo kostelu. 3. Mše za zemřelé jsou
rozhodně zakázány, též zpověď vnitř i vně koste
la. Neuposlechnutí trestá se smrtí. 4. Jen jediný
kněz smí v neděli sloužiti mši sv., nesmí však byd
leti na blízku kostela, ani nositi zvláštního roucha,
ani římského límce; musí býti však za všech okol
ností nejstarším. 5. Nikdo nesmí pozdraviti občana,

mše sv. v neděli jsou rozhodně zakázány všecky
ostatní náboženské ceremonie jako křest, slavnosti
pohřební, církevní oddavky. Každý duchovní, jenž
obdrží od guvernéra zmocnění k vykonávání své
ho úřadu, musí písemně přislíbiti svou poslušnost
vůči státním zákoním,. — Daleko horší případy
ukrutnosti na bezbranných mniších, duchovních a
jeptiškách obsahuje stížnost zaslamá protestant
ským Američanem Martinem Steckerem státnímu
tajemníku Bryanovi; případy takové, jež každé
péro napsati se ostýchá. Bohužel zdá se, že konec

ap ení církve v Mexiku jest ještě v nedozírnéi.«

Tu je ta volnomyšlenkářská svoboda svědomí«,
jejíž útočnost jest menší jen v těch zemích, kde or
ganisované zástupy katolíků staví se chrabře ta
kovým ujařmujícím chapadlům na odpor.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vklady vázané výpovědí8vkladystřádankové4
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
60dledohody avyplácejí se ztěchto vkladůob

nosy bez obmezení moratoria.

Za válečného ruchu.
Katoliciemus ve válce světová, Ve volnomy

šlenkářském listě frankfurtském >Prele Wortc vy
slovuje se 2 církve vystouplý prof. dr. HugoKoch

4

sací tou největší a nejinternacionálnější jest kato-'
lickácírkev. Jak seto má sní vtomtozápolení
národů? Rozpadlase i'ona v kusy, či je ve svých
základech otřesena? Odpověď zní: Nikoliv. I ona
ovšem nese stopy 4to vál
ky, ale o vážném otřesení nemůže býti řeči.Kato
lická církev jest, jak duchaplný benediktin Odilo
Rattmanner dí, příliš stará a příliš mnoho zažila,
než aby vyjela z kolejí, když jednou zase list svě
tových dějin se obrací. Její stavba jest pevně uce
lena a nesoucí ji dogmatická myšlenka tak silná a" 
tak v srdcích milionů zakořeněná, že i bouře svě
tové války nedovedou Jí vážně otřásti. Ba právě
v dobách velkých převratů a světem otřásajících
událostí zvedá se k ojedinělé velikosti, jest klid
ným bodem v divokém shonu jevů, ve víru událo
stí. V takových dobách vidí dozrávati svou žeň,
rozšiřovati svou budoucnost, Jmenovitě papežství,
jehož prospěch i zkáza s církví dávno v jednu řadu
jsou postaveny, rozumí ve velikých navštíveních
národů státi se bezpečným útulkem a záchranou a
sklízeti pak zato odměnu. Tak zříme i v této vál
ce ucházeti se vlády o přízeň římské kurie.< —
Koch odsuzuje pak nepřístojnost dnešního područí
papežství kontrole italské vlády.

Katolicko-národní strana a výchova mládeže.
Povoláním učitelstva k obraně vlasti zůstal jen ne
patrný počet učitelstva na svých místech. Otcové
rodin jsou na válečném poli, matky rolnice a dělní
ce zapřaženy v těžké práci a tu školní výrostci
bývají bez dohledu. Tento povážlivý zjev nežůstal
bez povšimnutí našich poslanců. Zvláště poslanci
Kadlčák, Šamalík a dr. Hruban podnikli několik:
cest do Brna a Vídně, aby byli osvobozeni učitelé
domobranci Il. výzvy v zájmu zdárné výchovy.
Tímto faktem dokázali oni páni poslanci, že blaho
našeho venkova, podmíněné zdárnou výchovou
školní mládeže, jim cele leží na srdci. Náš lid bude
jistě vděčen pp. poslancům zato, že se tak usilov
ně starají o školství v době válečné.

Patriotismus soc. demokratů německých. Dne
24. srpna soc. dem. frakce na říšském sněmu v
Berlíně a výbor strany schválily ve společné
schůzi resoluci, v níž m. j. se praví: Zabezpečení
politické neodvislosti a nedotknutelnosti německé
říše vyžaduje odmítnutí všech dobývačných cílů
nepřátel, namířených proti jejímu územnímu mo
censkému rozsahu. To týká se také požadavků o
pětného přičlenění Elsasko-Lotrinska k Francii,
nechť jakoukoli formou se o to usiluje. Za účelem
zabezpečení hospodářské volnosti rozvoje němec
kého národa žádáme otevřené dvéře, t.j. stejné
právo pro hospodářskou činnost ve všech koloni-
álních územích a pojmutí klausule o největších vý
hodách do mírových smluv se všemi válčícími
mocnostmi. Svoboda moří budiž mezinárodní
smlouvou zajištěna. V zájmu bezpečnosti Německa
a jeho svobodné činnosti hospodářské na jihový
chodě odmítáme všecky válečné cíle čtyřdohody,
směřující k oslabení nebo roztříštění Rakousko
Uherska a Německa.

Osobní zpráva. Th. Dr. Rud. Šetina, c. k. prof. reál
ky v České Třebové, byl povolán k vojenské službě do
Šoproně. Nemoha se pro širátkost času rozloučiti, vzka
zuje všem přátelům a známým srdečné »S Bohem!«.

Na osleplé, raněné vojíny, Červený kříž, sirotky,
vdovy a nezaměstnané katolické dělmictvo ráčili dále
věnovati: V. Plachta, polní pošta 300, 2 K (a 2 K ma
»Štít«). Při pohřbu členky ml Veseté v Sedďietíněvybra
la družička slč. Maf. Zezuláková 10.40 K. Dp. Fr. Komá
rek z Vamberka3 K.Zaplať Bůh! —Prost se o další
sbírky a dary na Zemský svaz katol. »Orla« v Hradci
Králové.

Pomocná akce biskupa Saplohy. Do Varšavy přibyli
z Krakova minulých dnů delegáti tak zv. »bískupského
komtétu«, jenž byl zřízen na podnět biskupa krakov
ského kníž. Saptehy a jehož účelem je poskytovati po
moc obyvatelstvu válkou postiženému, aby se informo
vali o nejnutnějších a nejmaléhavějších potřebách obyva
telstva v ruském Polsku. Delegáti odevzdalé jménem bi
skupa krakovského pomocnému výboru | varšavskému
60.000. Výbor varšavský přijal s projevem | vděčnosti
dar ten a požádal delegáty, aby vyslovili biskupu Sapie-
hovi oejsrdečnější poděkování.

Statečnost vysokomýtského plaku. | Píše nám dp.
polní kurát zeměbr. pěš. pluku č, 30 toto: »Mohn sdě
Mti že naši hoši sedrží tak statečně, že jsme byli na
zváni »gardovým plukem sboru«. Pluk pomáhal do
bývati Přemyšlea za oběti kterépřinesl společnévěci
naší říše, dostalo se důstojnictvu i mužstvu tolik uznání
a vyznamenání,že můžebýtiVys.Mýtona pluk vprav
dě pyšno. Nálada jest mezi »Kujebáky« vědy dobrá a
válečný humor se zpracovává i básnicky. — Slova ku
rátova potvrzuje tato zpráva vysokomýtské městské
rady: »Od vysokomýtského zeměbr. pěš. pluku č. 30
v poli se nalézajícího došla nás radostná zvěst, že. plul
ten v hrdinném boji o hradbu Pratkowce u Přemyšle
osvědčlí neobyčejnou statečnost, pro kterou kromě čet

ných uznání I od nejvyšších předatavených bylo mm w
děleno 84 válečných vyznamenáníza statečnostna bo-.
Hšti a sice 12 stříbrných pamětních penízů I. třídy, 32
stříbrnépamětní peníze II.třáty a 40 pamětních pemízů
bronzových.«

válka ašpanělskáloď,pokteré se vracoldo vineti,byla



válečnou lodí frahcouzskou na šlrém moři zadržena.

Korsiku V zajetí mosli hrabě konatt nejnižší práce,

celýrok nesmělsloužitimšisv., ačkolivza to prosil.
Teprve nyaf prostřednictvím rakouského vyslance VBu
kurešti na tervenc! rumunského vyslance v Paříži byla

sv. To je tedy ta vyhlašovaná svobodomysiná suitafrancouzská.
. Když při obléhání Tsintau byla naše válečná koď

»Kalserin Elisabeth« zničena, zajali Japonci důstojníky |
možstvo té lodi. Vojenskému knězi, který na lodi byl,
darovali však svobodu a postarali se, aby se bezpečně
ko Rakouska. dostal. Tak jednali Japonci, pohané, to po
brdané žluté plémě vůči knězi-vojáku. z

V iazaretě. Vojín J. M. nám piše: Kolem 8. hodiny

večerní 19. května rozzuřil se opětně krutý boj. Mezi
táhlé a pronikavé kvílení střel z pušek mísilo se příšer
né hučení granátů, které při nárazu proměňovaly ta
mější písčitou půdu v mohutné sloupy prachu. Aby bol
při nastávajícím večeru byl ještě hřmotnější, počala pra
covati i sama obloha a mezi divý hukot děl přidružilo
se temné burácení hromu. Za této divé hudby postupo

byly ruské zákopy, nacházející se nedaleko za vesnici.
Jakmile jsme došli!blíže, byly v naše řady metány deště
střel. Ale přesto postupovali jsme rychle. Nacházeli jsme
se jen několik minut před vesnicí, když opětně dán po
vel »ulehnouti«, aby si mužstvo několik vteřin odpoči
nulo. Za okamžik měli jsme máti útokem na vesnici,
ve které se nacházely přední stráže ruské. V malé
chvilce dán povel »vpřed« a již vše letělo jako lavina . .

Já jsem však při vstávání klest opětně k zemi, ne
boť ruka, o kterou jsem se opíral, byla mi prostřelena.
S námahou vyhrábi jsem si pro hlavu díru a čekal, co
bude dále.

Povstati jsem se neodvážil, neboť jsem cítil tlak
vzduchu od střel, které mi svištěly nad hlavou. Čekal
jsem dosti dlouho, nežli nepřátelská palba ochabla. Po
půldruhé hodině pozvedt jsem svoji hlavu, abych se po
díval kol sebe. Seznal jsem, že část vesnice jest v pla
menech. Vůkol mne ležela bezduchá těla.a za mnou
vzlétaly jiskry z dohořívajících domů města Sieňavy.

Poprosit jsem druha, aby mi sundal tornistru a dle
sil svých spěchám na obvaziště. Cestou přidružilo se ke
mně ještě několik raněných a společně zašli jsme do

bídla nám jedna žena kotlík čaje s mlékem. Každý vše
cko vypil hned.

Za chvíti byly nám rány obvázány. Nějaký čas jsme
byli ošetřování v nemocnicích polských. Když jsme byli
částečně vyhojeni bylo nám dopřáno podívati se do na
ší české vlasti. S tlukoucím srdcem otvíral jsem“dvéře
lazaretu, kde -ošetřovatelka opětně po dlouhé době pro
mluvila na mne mateřským jazykem. Krátkými, utěšují
cími slovy vzbuzovala ve mně lásku k životu. Druhý
den přišla opět jiná, která s nemenší láskou se starala,
aby v nás posílila statečného ducha. Vzorná čistota a
pořádek zde panující a milé zacházení našich ošetřova
telek — to vše působilo na nás všechny mocí kouzel
nou takže v krátkém čase mezi druhy nebylo promlu
veno slova urážejícího, ba náš lazaret podobal se více
vzorné rodině. Krásně a blaženě míjely dni mezi těmi
šlechetnými lidmi. Čím déle jsme tu byli, tím jsme 'si
byli upřímnější a zapomínali jsme na útrapy. Naše milé
ošetřovatelky byly skutečně našimi matkami a hleděly
nám nahraditi lásku rodičů.

Čas rychle uplynul a nastalo nám, čeho jsem se pří
mo obával — rozloučení. Dommival jsem se, že jen na
mne účinkuje tak bolně chvíle rozchodu, že jen moje
oko zalito bude stzamě. Ale seznal jsem, kterak mužové
statní, kteř) se nechvěli v nejprudší palbě, plní vděč
posti k svým dobroditekám chvějícím se hlasem dávali
s Bohem, slzy jim kanuly po tváři. Přišli jsme k nim
co cizí a neznámí, ale odcházeli jsme jako synové, po
vzbuzení k dalšímu životul

Vím, že asi s dopisem mým nebyli byste spokojeni,
kdybych vám nevyzradii místo, kde najde voják mateř
ského ošetření. Jest to neveliký domek, na jehož přední
straně jest nápis »Dům katolických spolků« a já musím
dodati, že je to dům pravé blaženosti, na který bude
každý vzpomínat, kdo nacházel se pod jeho střechou.
Osud nás zavedi dále. Opustil jsme ono krásné město —
Ústí n. Orl. Ale dokud srdce naše bude bíti, budeme
vzpomlnati na hodné ošetřovatelky a důstojného pána a
nemáme jiného přání, než aby. naši druhové, kteří nás
vystřídali, našti tam také drubý domov. — J. M., 98.
pluk, Vys. Mýto.

Haše knihkupectví
nabízí Vám své služby k obstaránu
všech knih, časopisů atd. Adresujte

laskavě:

- Družstevní knihkupeciví a nakladatelství
„v Hradci Král., Adalbertinum.

Cirkevní věstník.
Osoba. JehoExc. aejdp.biskupdr. JosefDoubrava

odebral se po ukončenýchcísařskýchslavnostech avy
komanýchkněžskýchdpobovníchcvičeníchk dolšíma
„pobytudoChrasti.

TR mše sv. o Dušičkách. Vo14. sel.->ActeApostolivbnoSedis<uveřejněnajekonalítuceBemodiciaXV.,kto

rou dává se kněžímpeivilej Bloužit na Dušičky tři mše 1
„podobně jako na Boží Narození. intence první mše

sv,vie wolná.Druhá mše sv. must býti obětována za duše
V očistel a třetí na intencí Sv. otce. Privilegkam toto trvá

ve Španělsku a Portugalsku a | rozšiřuje se na celoucírkev.
Pobožmost aa Rožberku. Dne 8. září na svátek Na

rození P. Marie bude za příznivého počasí na Rožberku

Kostelní sbírky ma Rudolfimam.| Zaslaly: vikariát
Hostimné 17 K, vikariát Kopidlno 10 K 25 h, děkanství
Skuteč 10 K, děkanství Dol. Kralovice 20 K; larnosti:

niklá 10 K 04 h, Svratka 10 K, Kameničky 7 K 50 h,
Rychenburk 7 K, Ranná 6 K, Krouná 4 K 42 h, Pěčín 3
K, Jamné 2 K. Úhrnem obnos 120 K 31 h, který prostřed
nictvímnejd. bisk. konsistoře byl ústavu odevzdán. —
Ředitelství Radolfina zaslaly přímo farnosti: Opatovice

13 K 30 h, Dašice 12K 51 h, Nová Ves u Chotěboře 6 K,
Jablonné n. Orl. 6 K, Běronice 4 K 40 h, Choltice 3 K
76 h. Šlechetným dárcům a všem těm, kteří se o sbírky
starali, vzdává ředitelství Rudolíina nejvroucnější dík.
Zaplať Pán Bůh!

Obraz do chrámusebo kaple na účet brzkého vrá
cení kýženého míru do maších vlastí vymaluje zdarma
(pouze za režijní obnos) akademický matiř církevní.
Lask. přihlášky do administrace »Obnovy«.

Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporajte
při každé přiležitosti svůj vlastní podnik.

Zprávy
místní a z kraje.

Dary vlasteneckým. pomocným účelům. Purkmis
trovskému úřadu v Hradci Králové bylo zasláno pro
královéhradeckou odbočku vdovského a sirotčího po
mocného fondu veškeré ozbrojené mociod Záložny v
Hradci Král. 100 K, od purkmistrovského úřadu v Tře
bechovicích 100 K, od obecního úřadu v Praskačce 20
K, dále zdejší odbočce státní zemské ústředny pro péči
o invalidy Záložnou v Hradci Král 100 K a obecním ú
řadem v Praskačce 20 K. Pro oba tyto fondy složilo

u téhož úřaduPrávovární měšťanstvo v Hradci Králové
rakouskou státní rentu v nom. hodnotě 1000 K. Šlechet

ným dárcům vzdávaší se vroucné díky!
Štít železného brance v Hradci Králové, pořízený

městem ve prospěch vdovského a sirotčího pomocného
fondu veškeré ozbrojené znoci umístěn jest ve vestibulu

průmyslového musea a přístupen každou středu, jakož 1
každou neděli a svátek od 9—12 hodin dopoledne. Z vět
šich darů štítu jmenujeme.: dar J. E. p. biskupa králové
hradeckého dra Jos. Doubravy 200 K, téže Excelence
jménem královéhradecké ďiecése 500 K, p. c. a k. plu
kovníka Dionisia Florianu za c. a k. důst. sbor 39. p.
pl. 100 K, dále pánů manželů Fr. a Františky Jemelko
vých v Hradci Králové 200 K. C. k. okr. školní rada
poukázala veškeré správy škol okresu královéhradec
kého, aby s mládeží podnikaly výlety do města a za
tloukání hřebů po vhodné patriotické promluvě se sů
častnily. Tohoto zatloukání hřebů súčastnily se již ško
ly obecné ze Střebše, Stěžer a Probluze. O další pří

————

mistrovský úřad v Hradci Králové. Jména dárců budou.
občas uveřejňována. *

Návštěva J. Exc. nejdp. biskupa dra Josela Doubra
vy u rekonvalescestů. Vojínům těžce bojujícím, raněným
a.jinak strádajícím nestačí jen posílati obdary. Vojín jest
potěšen zvláště tenkráte, když se mu osobně projeví u
přímná láska a soucit. Proto také ve středu 25. m. m.
nejd. arcipastýř pokračoval ve svých návštěvách vojínů
těch, kteří utrpěli na poli cti a slávy zranění O 4. hod.
odpoledne odebral se k rekonvalescentům pěšího pluku
č. 18 do Rudolfina. Již u měšťanských škol očekávali
Jeho bísk. Milost komandaat rekonvalescentů pan major
Felix, p. poručík Neumann a nemocniční lékaří pp.
MUDr. Kónig a MUDr. Komárek. U vchodu do Rudolfi
na uvítali J. Excelenci vdp. ředitel Sekera, p. šikovatel
Podhradský a jinf poddůstojníci. Nejd. arcipastýř nej
prve vkročil do sálu tělocvičny a pak procháze) celou
budovou. Všude čekali seřadění rekonvalescenti, Jeho
Excelence s každým vyměnit slova přátelská a rozdílel
obrázky na památku. Vojíni projevy přízně a soucitu
přijímali velice uctivě a vděčně, Rekonvalescenti sami
si dobré ošetření velice pochvalovali, horlivě čtli vzdě

dodané aopravné v tóuždobu Ostatní zprávy jsou
vyhlášeny na černé desce v Borromaeu.

ZápisžákůdoLtřídyc.k.režikyvHradciKrálové
komti se bude po prázdninách ve čtvrtek dne 16. září
od 9—10 hod dopoledne v ředitelně ve starém Rudolii
nu. Zkoušky přijímací odbývají se hned po zápise. — ©
Žáci ze škol měšťanských přihlásí se k zápisu ve čtvrtek
16. září od 8—9 hod. dopol. Hneď po přihlášce bude kaž
dí žák zkoušen (ze všech předmětů tříd předcházejí
cích). — Zápis nových žáků z jiných veřejných škol
středních díti se bude též ve čtvrtek 16. září od 10—12
hod v ředitelně. — Bližší zprávy oznámeny jsou 'na
návěštní tabuli ve starém Rudolfinu.

Divadlo. V sobotu 4. a v neděli 5. září sehraje jed
nota »Klicpera« v Hradci Králové novinku »Faun«, ko
medii o 3 aktech od Ed. Knoblaucha. Jako host vystou
pí v titulní roli p. F. E. Kohout, člen činohry Měst. di
vadla na Král. Vinohradech. Začátek o půl 8. hodině.
Předprodej u p. Růžičky, papírníka.

Rekoavalescentí pěš. pluku č. 18 v pondělí se rozlou
čili s budovou Rudolfina; byli přemístění do škol měš
ťanských. Do Rudolfina v nejbližších dnech budou do
praveni maďarští vojíni pěš. pluku č. 39.

Občazská stráž v Hradci Králové bude konati služ
bu od 15. září t 1.

Osobal. Dp. Ant. Doležal, administrátor fary na N.
Hradci Králové povolán je okamžitému nastoupení k voj
sku jako c. a k. polní kurát.

Důležitostválečnéhopojištění.Některéženy vojínů
se domnívají, že budou pohodlně až do smrti s rodinou
žití dle pravidla »z ruky do úst«. Jestliže se jim na c. k.
berním úřadě odporučuje, aby ze slušné válečné podpo
ry daly nepatrný obnos na pojištění, odpovídají lehko
vážně, že toho nebudou potřebovat, že se muž jistě
vrátí a pod. Mají však pamatovati, že »Vdovský a si
rotčí pomocný fond veškeré ozbrojené moci« naprosto
nelze srovnávati s povahou různých výdělečných pojiš
ťoven a obyčejných podpůrných sdružení, Právě proto,
aby rodiny bojovníků nebyly vykořisťovány od různých
zištných agentů, stará se vláda předem svědomitě, aby
bylo postaráno o pozůstalé pro všecky případy. Váleč
ným pojištěním pojistí se Život bojovníků včetně váleč
ného nebezpečí na dobu jednoho roku. Pojištění plati
pro případ úmrtí během jednoho roku, kromě sebevraž
dy. Pojištěná suma plně se vyplatí, když pojištěnec pad
ne, když podlehne následkům nějaké nemoci nebo zra
nění v poli, byde-li pohřešen nebo když v zajetí nebo
po svém návratu během jednoroční pojišťovací doby ze
mře. Prémie jednou pro vždy činí pro vojíny z povolání
a pro zákonité branné povinníky během dvanáctileté
služební doby v záloze 7% pojištěné sumy do výše po
jištění 2000 K a 9% přes 2000 K. Pro domobrance které
hokoli věku a kterékoli kategorie, kteří na základě pře
hlídky během války nastoupí, toliko 44% pojištěné su
my. Žena domobrance v poll se nacházejícího zaplatí na
příklad při uzavřeném pojištění 2000 K — jednou pro

„vždy premii 70 K. Které rodiny požívají státního vydr
žovacího příspěvku, umožní se jim zaplacení premle ve
lhůtách. — Podrobněji všecko se u c. k. berního úřadu
vysvětlí, ženy budou zbaveny tfživých starostí pro bu
doucnost.

Vybíráníc. k. potravní daně zmasa vřiradci Král.
Aby byla živnostnictvu ulehčena manipulace při vybí
rání c. k. potravní daně z masa, uzavřelo město za sou
hlasu c. k. ministerstva financf z 18. srpaa t. r. č. 55.756
s finanční správou smlouvu prozatím na 1 rok, dle kte
réž c.'k. potravní daň z masa vybírati bude od zájemní
ků přímo obec sama, a sice počínaje budoucím ponděl-'
kem 6. září za mírnou náhradu, které se obci od finanční
správy za to dostane. Zmíněným dnem počínaje dlužno
tudíž veškeré ohlášky porážek dobytka a dopravy ma
sa a masných výrobků činit? nikoliv na c. k. berním ú
řadě, nýbrž přímo v městských jatkách v Hradci Král.
a sice v hodinách dopoledních od 8—12.

Vyzmamenaný velitel. Pan Karel Novák, rodem z
Nové Vsi u Soběslavě, c. a k. setník inženýrsisého sbo
ru a velitel oddělení námořních děl na italském bojišti,
bývalý žák zdejšího c. k. gymmasia, obdrže! za stateč
nost před nepřítelem +Signum Iaudis«,

Seznam cem za týdemním trhu v Hradci Králové
dne 28. srpna 1915. 1 hl: vikve 40—50 K, brachu 80—120
K, jahel 130—140 K, krup 80—120 K, brambor 8—9.60 K,
máku 90—100 K, lněného semene 50—60 K; I g: jetelo
vého semínka červeného 140 K, otrub žitných i pšenič
ných 17 K; 1 kg: másla 5—5.50 K, vepř. sádla 5—5.30 K,
tvarohu 60 h, 1 vejce 1i—12 h; 1 kopa: zelí 12—18 K,
okurek 2—4 K, kapusty 3—4 K, drobné zeleniny 1—2 K,
1 pytel mrkve 3 K, 1 hi: cibule“20 K, jabřek 6—920 K,
hrušek 4—8 K, švestek 16—20 K. — Přivezeno bylo:
bl: brambor 122,cibule 97, jablek 52, hrušek 243, švestek
16; kop: zelí 67, okurek 59, kapusty 62, drobné zele
miny 257, mrkve 249, podsvinčat 397, kůzlat 5.

lavací knihy a chovali še vzorně. J. Exc. projevil též
veliké uspokojení nad tím, že celá budova jest udržo
vána v největším pořádku a děkoval vřele všem, kteří
tak svědomitou správu obstarávají. Návštěva zanechala
dojem radostný a tklivý. jj“

Prámyslovému museu v Hradci Králové podařilo se

ziskati výstavu českých výtverníků; pořádanou komité- |
tem dam pro podporu strádajících umělců výtvarných,
Iterátů a žurnalistů v obecním domě v Praze. Tato

výstava bude rozmnožena ještě hojnými novými díly a
bude zahájena v muselní budově královéhradecké dne L.října1915.Potrvádo15.listopadut r.

Na ©.k. gymmaeluv řiradci Královébude zápik no
výchžákůdb I. třídy ado vyššíchtříd dne16.září o
8.hod, po.zápise skoušky přijímacíadopišovaci Zápis
dosavadních žáků budedne 17.září o8. hod., zkoušky *

Oslava '100letých narozenin spisovatele Jos. Ehren
bergravSolalcl SlavnostnídnivSolnicipatříjiž minu
losti, ale zůstanou vždy zapsány zlatými písmenami v
análech zdejšího města, které vše vynaložilo, aby čest- 
ný měšťan její byl důstojně oslaven. Již v předvečer
slavnosti ozdobeny byly téměř všecky domy prapory,

zvláště farní budova oděla se v slavnostní háv. V s0
botu odpoledne uvítání byli místním kamitétem co nej
srdečněji vzácní hosté am nádraží solnickém. V neděli
ránov 8hodin-sloužilmšisv.vdp.P.JanZimaO.S. B.
sEmauza výmluvnělíčilsv.JanKřtitele,patronazdej
číhochrámu Páně, jako vzor statečnosti, Výstižněaá- '
črtiprostředky,jak vtéto statečnostisetrvati. Opůl
11.hodině ubíražse slavný průvod s J. Míostí p. opatem
Metk. Zavoralem z larmfbudovydo kostela, kdež uvítám
bylnejdp.opatvaletnoubásní,isteroupřednesladřežič



ka Miljedrova. Poté vystoupil na kazatelnu na slovo
vzatýřečník vsdp. Magre dr. Rr. Šulc,kanovník z Hrad
ce Králové, jenž aa zářladě Joy sváteční opišinly:
»Vataňa roluvk im všecko,co jápřikazujštobě«pro
mlavil o pravdách, které nám sv. Jan Křtitel, patron
chtáma Pásě, káže v nyvější době válečné. Po kázání,
vyslechgutém se zlejmým pohnutiím a zájmem, následo
vala pontifik. mše sv., kterou sloušil Jeho Milost p. opat
za přítomnosti vyšehradských kapitulárů vsdpp. Msgra
Fr. Vaněčkaa Ed. Šitilera, Msgradra Šalce, 26kněží
jiných a lédnobo bohoslovce. Hudba-chrámová příčině
nímkonsorvetoristyp.Fendrštátaz Rychnovan. Ka.a
místrího ředitele kéru p. Obsta byla velice krásná; ma
rlánskou vložku zapěla ikmavě skč. Růž. Matysová z
Rychnova za precisníko doprovody ma harfu slečnou

a kousl. O 1. kod. byl společný oběd m faře. — Ve 3
hodiny uhíral se velkolepý průvod z kostela k laře, před
kterouž uvital náměstek staroatův p. lan Michera jmé
nem obceměstaSolnicevšeckyvzácnéhosti avšecky
shromážděné, načež slov. p. c. k. mýst. rada Wunsch z
Rychnova n. Ka. projevil jménem celého politického o
kresu zadost a uspokojení nad slavností krásně uspořá
danou spisovateli a knězi o vlast a církev vysoce za
sloužilémn. Jménem místního komitétu a celé farnosti
uvítal účastníky jednate) komitétu a místní farář dp.
Rěssler. Nato vystoupil na připravenou tribunu chvalně
známý spisovatel, rodák kvasimský vdp: Alois Dostál,
kníž. arcib. notář a farář v Ouvatech u Prahy. Přednesi
tež, která plně vystihovala a vřele ocenila život, lite
rární působeot a záshshy oslavencovy. Po řečí slavnost
ní promluvit jménem Jeho Excelence nejdp. biskupa
králověbradeckého, jakož ; jménem kathedrální kapitoly
a biskupské konsistoře vsdp. Msgre dr. Fr. Šulc a ode
vzdal p. pokrmistru kladenskému dru J. Hruškovi, čest.
předsedovi slavnosti, od Jeho Excelence vřelý děkovný
list. Po aěm ulal se slova kapitulár vyšehradský vsdp.
Msgre Fr. Vaněček, aby poděkoval za oslavu připrave
nou býv. členu kapituly. Nato vyzval k odbalení desky

nynějšího a všech jebo nástupců s prosbou, aby kráčeli
ve stopách oslaveného svého předchůdce. Solnický fa
rář desku převzal, slíbil za sebe i své nástupce zacho
vati se, jak bylo žádáno, a provolal světlé památce Jos.
Ehrenbergra tříkráte »slávu«, což všemi přítomnými
hlučně bylo opětováno. Nato zapěna byla od shromáž
děných zástupů za velikého pohnutí národní hymna »Kde
domav můj<. — Nato průvod za blaholu zvonů ubíral se
k obnovenámu kříži Ehrenbergrovu mezi křižujícími se
silnicemi u býv. hřbitova stojícímu. Zde ujal se slova
J. Milost mp. opat a líčil svým hinhace jímajícím způ
sobem dojmy, kterých četba Ehrenbergrových spisů v
Jehn duší zanechala. Velebil spisovatele, který dovedl.

kléru a lsju a posvětil kříž, kolem něhožzřízena. jest
nová, vkusnou batystrádou ohrašená zahrádka. Závě
reční řeč proslovil slov. zdejšt rodák, starosta kladen
ský, spisoyvateta básník p. dr. Jar. Hruška, který novo-:
stí osobních vzpomínek a intimních, nezapomenutelných|
styků uchvátil posluchače, kteří řečníka myšlenkami bo-;
hatého a k srdcím mdyvícího zhusta aklamovak a po

Brože, kajovaky hr.ecké Kerdera, dra Reyla, Hlavsu,
kap. děkana z Bolězlavě Orima, zemekou -radu katolí
ků, prof. Jiráska, redakce »Čecha«, »Kazatele«, »Obno
vy«, kons. radu dra AJ. Kolíska, MUDra Pr. Cibulku z
Pardybic, člena. ter. sekce družstva »Vlast« p. Voborní
ka, tiskovou ligu, spisovatele dra Váci. Řezníčka, spiso
vatelku Orossmannovou-Broďskou, faráře Váchala O.
S. N. z Úhonic, obecní úřad v Korouhvi, rodišti oslaven
cově, výbor Jednaty kat. učitelstva, laráře Náblika z
Chvojna, katechetu Světelského z Třebechovic a mno
ho jiných. Telegramy zaslány byly: Jeho Excelenci ndp.
biskupu královéhradeckému, J. M. p. proboštu Burianovi
a král. kol. kapitole oa Vyšehradě. — Slavnost odpo
lední byla proměnlivým počasím poněkud stížena, ale
provedena přesto přesně podle programu, až na slav
nostní řeč spisovatele Aloise Dostála, která z aejvalněj
ší části pronesena byla s kazatelny v chrámu. U pamětní
desky a u křiže precisně předneseny byly příležitostné
básně od družiček sl. Hruškové z Kvasina žačky Děd
kové ze Solnice. Slavnosti obcovali téměř všecky mist
ní spolky, zástupce patrona, učřtelstvo místní i okolní,
c. k. četnictvo, zástupci úřadů, sl. městská rada a za
stupitelstvo solnické, zástupci přifařených obcí, jakož i
mmaohorodáků solnických jak kněží tak lašků. Pana dra

Josef. Ředitel dr. Pražák z Vys. Mýta byt vedle pozdra
vu také osobně přítomen. Celá slavnost nesla se známým
duchem Ehrenbergrovým, vlasteneckým vzletem a vzác
nou lepostí a byla manifestací okázalou- všeho českého
lidu, jakým jej Ehrepberger vezdy líčil a v srdci svém
choval. Na tato pietní slavnost bude v Čechách i na
Moravě vždy vzpomínáno.

Malý Svatoňovice Když dne 22. srpaa do. farář
Hlína se loučit s velikým davem poutnfotva, poukázal a

stýře, poukázal nato, že za celých 200 let je to prvná pří
pad kdy dlecésní biskup celebroval mši sv. ve Svato
ňovicích. Zvěčnělý nejdp. biskup Brynych a J. Exc. ny
nější vrchní pastýř jsou prvat biskupové, kteří marián
ské poutní místo ve Svatoňovicích navštíváli. Návštěvou

svou Jeho biak. Milost potěšil osadu svatpňovickou a za
psal se Iluboko ve vděčnou pamět všech poutníkův,
Vřelý ohlůs v obci působila zpráva, že nejd. arcipastýř
v uznání zásluh o rozkvět poutního místa ve Svatoňovi

cích vyznamenal dp. faráře Hlínu propůjčením práva
nosití kolare kanonikorum.

Nac. k. jubilejníreálceojsaře akrále Františka
Joseta I. v Kostelci n. Orl. konati se bude zápis a přijí
mací zkoušky žáků do I. třídy -dne 17. září od 8—10
hodin. Zápis žáků ze škol měšťanských aneb z jiných
škol středních konati se bude dne 16. září od 8—10 hod.

telství ústavu. v.

Humpolec. Děkanském chrámu Páně v Humpolci
dostala se v posledních letech za „neúnavné horvostí

slěpfku »Vlasti«. Okázalá a maniípstační tato slavnost
zakončena byta pontifikálním požehnáním v chrámu
Páně. — V 8 hodip zahájen ve dvoraně hotelu »Hruška«
ng náměstí slavnostní večer za aadmíru četné účastí.,
Hudební část večera obstaral) ochotně a y uměleckém

Matysmvá, dyš slečny neteře p. Dpubravského, obch.|
2 Rychpova, jakož i IMNetýsynek téhož, nadějný housli

ností abs. konseryatorista p. Fendrštát. Zpěv si. Maty
sovy a koncertní hra pe harfu nejeří p. Doubravského
slljdjly bouři zaslonženého potisku. Řadu oslovení za
hájil slov. p. star. dr. Hruška, který především provolal
»glávy< J. Vejičenstvy císaři a králý Fragtišku Josefu L,
k čemyž všichot přikamní povstali. Nato | poděkoval
všem. kdo o zdar slavnosti se přičinil a k lesku jejímu
podstatně a významnými slpyy přispěli. Řeč, protkaná
četnými citáty z ldpyých povídek Ebrenbergrových,
nadetpu se Jíhijn 2 skanňeng hyje provoláním cti a zda
ra náradu českému, jakož | díků a slávy oslavenci a
všem, kdo stali se národu svémy trvalými svědky jeho

negl J. M.ndp. opat Zavoral zdravici slov. p. dru Hruš
koyi a velice krásně promluvil Nísgre dr. Šulc, jenž na
základě Ehrenbergovy povídky »Boj a vítězství pravdy;
v Čechách« zdůrazniíšnutnost a možnost jedaoty v ce

lém našem národě, avyšehradský kopitulár Ed Šittler;

siednocených katolických organisací a Politického druž

i krásného zevního roucha, že patří chrám humpolecký

| nejen mezi nejkrásnější, ale i mezi nejlépe ozdobené
chrámy české i po stránce umělecké. Patříť mezi rád
ce páně děkanovy— pokud výzdoby chrámu se týče —

nejlepší umělci čeští. Měli jsme již dříve příležitost na

tomto místě referovati okrásných malfřských výtvorech
Foersterových, Filipových a j. a přistupujeme dnes k o

, cenění č vzácného obohacení chrámu, jehož do
stalo se jemu zřízením svatostánku na hl. oltáři — sva

tostánku vpravdě originelního. Při otevření 'jeho cítiš
vskutku tajemnost zjevení. Na baldachýmu z těžkého

| bého atlasu drží apdělénejsv. Svátost, nad níž v ob

| lacíchzjevuje se krásná hlava Kristova. Zdá se, jakoby
z úst sladce linulo: »Jať jsem«, kterážto slova jako dé
manty oslňují na velebné svátosti v rykou andělských.
Níže na bajdachýny pod zjevem andělským ruce ligské

— zbpžněspěsté, vzhůru vyčnívají, Nad pimi z trojice
Jako Mbá vůně zjevuje se oku našemu o

tázka Kristova: »Mi mpe?«Pohd první oddíl krás
némyšlenky. — Nymí spočinou zraky naše za bakla
chýnem —na tajemném prostoru svatostánku bohatě
hedvábímztobeném, kde ciborigmzahalené v pláštík
důstojný královského vpajestátů Kristova spočívá. Na
pláštíku v bohatém zlatém orpamentu jeví se postava

adorujícího velikého eucharistjána sv.Norberta, jenž ja
ko v nábožném vytržení ujišťuje Krista slovy sv. Pe

i tra: »Pane, ty víš, že. Tě milujile Slova tato bohatě zla
tem vyšitá tvoří koruny ke gloriole adorujícího světce.

—Krásnějinemohlabýti ve So vystlženatajemnost skutečné přítomnosti Kristovy. Námět k tomuto

umělec vldp. Ed. Neumaon, akad. malíř v Záříčí u Sv.
Excel. nejdp. biskupa

i křálovéhradeckéhodra Jos. Doubravy, které měl při po

Rogslerovi. o káprém první řečník se vyslovil,že byl
»ogag, akoby níž sw všecko točilo<, bylo zvláštní nznání
bouřlivě projeveno. — Po dalších mile přijatých řečích
rodáků sojnických vdp. potáře a děkana Ella a slov. p.
draFr. Jetelaz Vidyždělo napředčítánízastanýchdo
pigá a telegramů. Prvmí dopis Jeho Mipsti adp. biskupa
čegko-budělovického řjáiky přednesí p. opat. Druhý do
Pig od poglgjdních oříbmzných ozlavangových, děti Vácha

-vy Páegberera z Koragive Josety, Jarogigva, Vines

ck a nbrp nešel p. « Hruška,všeckyostatní neok Havnomi víge

né biskupské Lenér.visítaci v Humpolci byl Jeho Exce
lence míle překvapen tak mistrovským zvěřněním své
veliké a krásné myšlenky. Tři složky krásného pomní

NL myšlenka, slantek, provedení — s tj jeho tyůrcové. K

Gijednáme Vám
všezkypotřeánéniky a časppigy:Nenítřeba
objednávati jinde, obsloužíme Vás MéžUZOTmĚ.

E aké

—- Besldka
Páperky.

zMy tíhneme k světlu, k poznání«, těšily se je
pice, vzlétajíce nad vodu k nastražené louči a
svíčce. Se spálenými křidélky padalo jich na tisice.
na dno lodičky, ale celé chomáče nových sester
vlétaly dále do smrtícího světla. — Lišaj napormí
nal: »Jak jste bláhové! Drobný tvor, který nemá.
žádných zkušeností, jelikož přečká jenom jednu
noc, neprozkoumá podstatu světla rázem; pokou
šel se o to často hmyz statnější, který žije mnohem.
déle, ale spálil si křídla také.« — »Zanechej men-
torství, starý zpátečníku«, ševelily jepice v“odpo
věď. »Naším údělem jest bujaré, pružné mládí a“
svěží ostrovtip. Společným útokem jistě zdoláme.
tajemství.« — A popálené, dokonávající sestry po
vzbuzovaly: >Jen ku předu, šťastnější družky!.
Daly jsme vám aspoň příklad statečné snahy. Od
měnou jest nám naděje, že nad našimi mrtvými
tílky nádherná duha poznání zasvitne aspoň ne
úmornou prací vaší.< — A znovu hromadně se 0
zývalo: »Jen vpřed, jen k světlu a poznáníl« Celé
chumelenice jepic vrážely do světel a padaly k.
sestrám. — A mnoho těch tílek pozřeli pak hejlové,,
kapři a žáby.

»Tíhneme k světlu, odkryjeme tajemství Bož-
ství a života«, volají již celá tisíciletí jepice lidské.
»Našemu pružnému duchu naprosto nestačí Zjeve
ní. Naopak podmaněním světla chceme dokázati,
že Zjevení zatemňovalo.« — Přichází zkušený sta-
řec: »Jen do slunce jsem se delší chvíli zadíval a.
oslepl jsem, takže nyní mohu poznávati daleko mé
ně než před tím. A vy chcete seznati všecka ta-
jemství světa? Chcete svým omezeným rozumem
vniknouti do podstatý Božství, pitvati substanci
duše?< — »Kliď se, starý sýčku a konferuj s ne
topýry a můrami! My tíhneme dále k světlu, kou
páme se v paprscích slunce; cítíme, že se již brány
tajemství otvírají.< — A mederní Ikarové klesají
s křídly spálenými do bahna druh vedle druha.
Nad jejich mrtvolami ženou se vpřed nové a nové
davy, rozbíjejíce si lebky o brány zavřené.6

Volnost přesvědčení jest ve XX. století veliká.
na všech stranách. Protože však výroba nejrůzněj
ších svérázných přesvědčení jest tolik snadná, ce-
na těchto produktů značně poklesla. Výroba dale
ko přesahuje poptávku a proto přesvědčení velmi
levně a rychle zaprodává literát, řečník politické.
strany, umělec i filosof. .

Konservativec Ph. Dr. Hloubal hájil ve »Svět
leně< delším článkem historickou věrohodnost e
vangelií. — Náhle však obdržela redakce od pří
štipkáře Matěje Hloubala přípis: »Vele ctená re
dagce! Podle palagrafu — však ho znáte — oprav
te, že dotyčný písatel o evangelium nejni totožni
s mou osobou, totiž s Matějem Hloubalem. Nene
chám se vysmívat, že sem glerikál a zpátečnik.
A pak si nechci dát svou živnost obuvnickou po
škozovat.z .

Malým dětem bývá regulátorem myšlení až pří-.
liš často žaludek. Ukážete-li děcku něco hezkého,
co má navnadit pouze jeho zrak, táže se naivně:.
>A může se to jíst?< — Příklad ze skutečnosti:
Malý chlapeček interpeluje paní, bydlící v soused
ním domě: >Proč pak jste -k nám včera nepřišli?
Maminka usmažila takových pěkných šest koblih
a posypala je cukrem.< — »Nebylo nám, Fanoušku,
možno, ale řekni mamince, že přijdeme zítra jistě.«

— »Jo — teď je pozdě;my už jsme je snědli.«

Církev národní, kněžstvo znárodnělé! Půvabná,
oslnivá to rakéta. Ale u nás mohl kněz pro národ
činiti nejvíc právě tehdy, kdy si zachoval vůči
desnotickým vrstvám národa svobodu opřením o
Řím, o moc osvobozenou z teritoriálních třídních
intrik. Tehdy mohl se kněz zastávati utiskovaných
vrstev v národě bez házně. Když však v Čechách,
zavládla auasi-nacionální církev kališná, mocníu- “
chvatitelé laičtí ujařmiji kněžstvo bezohledně, tak
že mohli pohodlně porobiti i rolnický lid, zbavený
ochranného štítu. Kněžstvo pak pro dobro národní

hoPabu prati vůli zpupných kolátorů ani pracovatinemohlo.

Kolem dělníků pracujících těžce v kamenných
lomech kráčí profesor. Jeden z lamačů zadívá se.
na něho závistivě: »Tojjle je přece rajský

DenněVekkoleleonněkolik hodin,ak rotnóbl společnost, koncerty, pěkné šaty .
tuhle našinecl« — »Víte co, příteli, měl jste to j4
lat jako já a mohi jste býti taky profesorem. Žádný
by vám v tom nemohl bránit.< — >A tohle není:

y k „je še28 4

Mo oučasSassjste osm let na gymnasiu hladovět a trpět různé

PS RN:sajříe, Aahěčevsj Ane.za peněžit poru. Já jsem KSká
na nejisté nallodacydobrodinců, Adlče minemohli
přispětiulčím.Pgk aastala svízelnácesta stadiíZ O nd.
du, ale všecky zkoušky jsemodbyl s Yyznamesá

ním. Bežliuéstudlorajest laké koupra, aléjá.



"nění"AGhoilvá sŠaor věkné rizšy zpr :
Vy.všátkjste Bral zá svou práci peníze jižodčtr
náčti ltt<— »Hih — U proč jste chtěl dlouho

strádat — »Zlásky k povolání, které Zastávám;vy však k vlástnínu zaměstnání lásky nemáte,
dékou jste se k něniu rozHddi dobrovolně a toto
vás hned spočátků živilo. Prbě jste tedy nešel stu

dovati také?< — >Inu — káždý na to nemá hla
vule — >A tak! Uznáváte tedy, že každý člověk
se hodí k něčemu jinému. Ale já vím tolik, že ty

vaše vlohy nebyly tak zlé. Zato v ht Řáke 12vůle k delšímu čekání na obstojnější již
řečeno: čím jsem já, mohl jste býti vy.« —

„Ale ta nestejnost platu stojí přece zá uvážení.«
— >Ano. Byl bych povděčen, kdybych mohl cho
-diti v létě bos a v každém čase v Šatu nejprostěj
ším; ale povolání mi toho nedovoluje. Bylo by pro

nile výhodou, kdybych na byt, knihy, národní a
humánnípodniky mohl platit jen tolik co vy. Pak
by mi zbývalo víc než vám.« — >Tak?, Naposledy
ještě řekněte, že jste větší chudák než já.« — >To
ho netvrdím; ale počítat a srovnávat máte roz
umně. Vy máte deňě pět korun, f '$edm. Mám tři

dítky, vy nemáte žádných. Jest ten rozdíl v.bla„hobytu tak veliký?«

Mudrosloví prostonárodní.

Chceš-li zvědět, co jest vyšší umění,
za odpověď slouží toto koření. .
Mouše revolvěrem pravé okb vystřeliti,
ve dřevácích tango sobě zatančiti.

Schovati si trochu mlhy do škatulky,
zbohatnouti skvěle z mariáše, bulky. |
Zthemit kouř Vesuvu kuchýskou pokličkoa,
potěšit Sňupáka kolínskou vodičkou. C
Poznat okem, kolikrát se chvěje struna v minutě,
vyslíditi, v kterou hodinu jdou raci na ki.
Učit plovat.kočku v páru s kuřetem,
kredenc olakovat vktíisně koštěťem.
Z lavoru pít kminku bez ukápnutí,
kanárka si chovat v stolním šupleti.
Statnou velrybu si chytnout na udici,
pěstovati slunečnici na ulici,

na plesnivé buřty chytit zaječíci.
Přepravit se v neckách v dálnou Ameriku,
na uspání tygra vzíti harmoniku.
Tesařskou jeh tužkou kopirovat
vzdušné malby Mároldovy.
Z kolamazi, z rape připravovat
libovonný olej nový.
Velké mraky fofrem rychle rozhánět.

naučit se Ottův slovník na pamět.
zkoum; žába tolik někdy breči,

„poznat, kdy má zelenářka nejmíň. řeči.
Vypočítat, kolik litrů pije
kapr za cebý rok vody,
kolik centů cikán použije
za svůj život s mýdlem sody. .
Napraviti zuřivého vlka dlouhým. postem,
podpláceti bernartiina brihatovým sk
Kohouta kdo naučí
zpívat něžnou melodii,

činely kdo rozzvučí
v slátkobolnou čtežil,
jistě v světě mnoho pozmění,
vykouzí tak vyšší umění.

Sochy,oltáře dj.
pětrvšlkdb). 'c.k. vdběntěVidíy

a v.k. uměleckopřůmydlovéškoly
dan Dušek v Chrudiniů.

| Řázné správy:
kidiehce Stařoslá Vláně 4 Póšu. D

úrí pre tat Vpedněkdb Vihěřoskítk Weflklře
4 pěěěkléhorap: dř HY, KleríVpolvěkv
Blndvařkovíký Za Vysdká.Vylníníšnlt fin td
„4 protfsln "sladké zěitiní přátěnknéhoVpějěhečívía

soděítnostitměfstVidněa Peštiv24jh tltého
W isař akrát vysloviloděma starbstůmSvé
ů f a projevil potěšení nad přátelskou
metriii obou Hší.

NOW VYBŘRÝ VÝUKUze T. K domnění, že sol
nohradsko-hornorakouskýpěší pluk č. 59 vnikt po boibořio BeVňostiLacké?njníženýRendl4

-stoupii k jihu a jihovýchoju. — U Bšalého Kamiena v
severovýchodní Haliči 'rofomila armáda 'Bóhma

stí

, Ermolliho nepřátelskou jinji v šířce 2 Ryeolé u
stoupliiaj jek S Našiv posledních vě výhodní Maíči a výčtodně64 VladimíraVětyň, zajali

ŠM48 KE Wm vod vfu
idz bo JjzCech Úředníist Vídeňský

ohlásilvyzílamenářů,tělená plulttítí:drag.lí č. 13
v Klatovech, praporu Adfnich mysivců č. 1 v Terezině,

drag.plukuč. 10vJindř. ,zeměbr.pěš.plukuč.
(1 v Jičině, č.7 v Plznia č. 1 (v Čáslavi,zem. divisl

(pol dělostřelecitvač. 21 v Praze.

|

-má8 Srpnat r. při přechod Teky Visly u Magiisšéva

šti za vštěznéhopostupu ach
-spojených armád Ludvík. pritic z Ahorspergů, dědic
"lené Hory, u věky 28 let. Konal stužbu v pojí nepřet
taž do svěho skont, Vyjitaje několik dňí, -jež ztrávůi v
kruhu rodinném na Zelené Hoře. Během války povýšto
byl na nadporučíkau dragounského pluku č. 7 a před
měsícem přidělen byl k oddělení strojních pušek u téhož
phiku. Vyznamenánbyl »SignemInudis«.Slušno podot
knouti, že od vyhlášení mobtlisace konal službu vojen

"skou i otec padlého prince, podplukovník kníže Engel

bert z Auerspergů, jenž během války súčastní) se se
svým plukem několika tažení karpatských a osvobožéní
Lvóvh. I druhý syh knfžefe z Auerspergů, prime Kařel,

slouží v poli jako praporčík u oddělení strojních pušek.
Byl nedávno vyznamenán velkou stříbrnou medailí 1.
třídy. Třetí a nejstarší syn khižecí princ Herbert uplat
ňuje se na poli charitativním po celou dobu válečnou

Spolu se svou matkou kněžnou Gabrielou, roz.. z Ho
"henlohe-Langenburg. — Tělo padlého prince Ludvíka
bude z bojiště převezeno do Žleb u Čáslavě a tam do
rodinné hrobky uloženo k věčnému spánku.

Vzhledem kživolsím pokromám, které opět postihly
severovýchodní Mýóravu, posl. Kadičák znovů zakřočil

na přístušných místech, žádaje pomoc pro kraje Valaš

Předseda katol,- rotalckého spolku poslanec Šamaiik
dezuscováh u c. k. úřadě. Na posl. Šamaika poslána

byla, politickému úřadu následující stížnost: »Dále jest
dokázáno, že stále vymáhá dovolenou pro rolníky, aby
byli Propuštění na domácí práce dothů, totiž ha setí, na
sklizeň sena a žně a podobně. Zapomněl ještě žádati,
by byli rolníci propuštění na oborání brami
Další práce Šamalikova je vymáhat podporyženám rol
nickým, které toho nepotřebují a vůbec o to ani nestojí,
a pak se stará více o koně, by jim bylo přidáno ovsa!«
— Za obětavou práci obyčejně bývá takový vděk!

Zápis do dívčí dvojtřídní obchodní školy na Král.

ke vzdělání vychovatelek, jednoročního kursu ke vzdě
lán: industriálních učitelek pro školy obecné i měšťan

sla koná se denně až do 17. září. Kromě toho vyučuje se
hře na klavír a housle, zpěvu, němčině, frančtině, angli

čině, všem „druhům praktických i-ozdobných ručních
prací, malbě atd. Pro divky z venkova zřízen jest pensi
onát. Přihlášky přijímají se demmě. Prospekty ochotně
zasílají Školské sestry O. S. F.

Císařské nařízení proti parcelářství. Veliký jest po
čet samostatrých zemědělců, kteří v boji za vlast po
zbyli života nebo schopnosti k práci. Jest na snadě, že
„dědici majitelů arébo také majitelé k práci už neschopní

"Snadnopolffehnou pokušení zbaviti se majetku, jestliže
soudí, že pro nepříznivé poměry provozní, způsobené
hlavně nedostatkem dělnictva, nebudou už moci na svém
statku hospodařiti, a jestliže zároveň láká nebo přímo
se vnucuje příležitost statek prodati. Ale stát má veliký
zájem, aby půda zůstala v reitou co možno nejčetnějšího
usedlého zdatného selského obyvatelstva. Císařské naří

zení ze dne 9. srpna 1915, které bylo v minulých dnech
v říšském zákohíku vyhlášeno, hledí zjedhati záriky
proti hospodářsky nežádoucímu zcfžování selských stat
ků tím, že převod majetnictví pozemku, věnovaného ze
mědělství nebo lesnictví, právním jednáním se váže na
souhlas komise. Stejně nařizuje se při pronajímání ta
kových pozemků na více než 10 let, aby se zabránilo

obcházení zákona. Komisi jest uložeho dáti švolkémí,jest
lže zcizení nebo pronájem se nepříčívšeobecnému zá
ju ná zachováhí zdatného stavu 'sefského.V zásadě
budiž souhlas komise odepřen k převodů na obchodníky

zemky, dále jestliže se nabývá selských statků am
Spodářsky značnějších částí těchto statků k ut

o zvětšení velkostatku nebo vlastních vaddě
h připouštísefendn VAŘ gcizenévzh

*eobhí a Móspodřšik íhó haji

REcu KO.SAKÉZA ohnl m A
K rozhodnutíb ti převodu nebo PREt „správní ise, Kterofi jest uťyý

VStáleR asd dkedn ra ježvdn |8 Prbdsety okrětitího soft. tebů, bp scktdae,jin W6B
jvchého, jakožíbPředsědý, z fetitto člena, j

politickým okresním úřadem, z představenělí
"něbo jeho“ zástupce a z. jednoho. člena, ustanb věÍEM

hrěnou zemědělskou hlavní korporací.

Tiodidravka M roZBOřiVAVESNA.Půh Profesor

Jakub Hroh, Hbomádfih, vydalprávě II. svazek úvahyčené. Vě znovu Potvrzuje

ed zed dě; A tedka k přiučíšito ve
smíru rejnovější poznatky né dokonale ovšádá.V

doslovu autor praví: »Čulba ve spoji s tnyjřů ou
jako dvě sestry, Vedené výndntáhskýmu de

pnořeno e TA At Phddždd3 M "ioku
ka "edí m sk, 'odšltěk,Basochu, Bpdobu; neboť smyslové zdraví čujoučistě, odpo

dojmyte citem a „čjetn slastným, sladkým a ra
vzkazujíce vesmiry skroze odrazavu valtrovědámou
vděk, veselotu, zálibu a vyzývají ho k opětným, novým
skledtišíů. V 16b %dkjařanět Rětítnské (athétikos)
Je neporušehá mysel zúčastněna, souhlasíc s Čujudel
stvem (alsthétérion) veskterým a jachů až přes hranici
čefatelnosti Ve Křajišíhčistých myšlenáth, bezhámitánů,
dir Vidim, jimiž oZAobea Věcaterškůkt (rehiitas) jako
zlátou zá Sano; a tak fěst i Háíhitěňstvo(thátěřiali

"smfiš) 1 tvo Vrtatfěřhus) smyselně tnyalevhskyoYřotdno VŘ Caukdikátínn.« ©Proč | POdržel

stařičkýstý Badatelposavadnízpěsobsvě ří- |:

Aý,to zdhvoděktěv vPřsdliniice:.tk, %1
vmůke s kabdonsvělvýhfočt zápastiívé$ilách $
zových, ve zvučnotách hlasových, v ibeznotách a
sladkostech slechobných, jakož i ve skladbách větových
a v soudvojavnách libovolných i vázaných, kutavan
ských ! myslavanských. V dílech mudravanských je 
takovýchto potřeb ještě tvořitných rmoho a přijacháno
jest I v poměry popisné a vyjádřovatné, kde anl řečtina
ani latina nevystačuje, ale čeština, volně robic, plyno
vatě a Jasně mluví a Nčí.« — A konečně — kdo stále u
pírá svůj zrak ke hvězdám a touží dorozuměti se s 0
byvateli Marsu, snadno osvojí si jiný způsob vyjadřování
než občan tuctový.

Potrestaná spekulace. Mnoho spekulantů v Pešti po
čítalo, že nedojdou-li z Italie sem ranné zemáky, že bu
de o ně u nás velká nouze a proto je uschovali ve skle
pích, aby je mohli pak draho prodávati. Nyní je však
zetnáků hojnost a cena zemáků se nezvýšila. Spekulanti
dočkali se ne zvýšení, ale zkažení svých zemáků ve skle
pích; 20.000 a zemáků raných stalo se tak pro lidskou
výživu nepotřebných. Tyto spekulanty bylo by záhod

no ještě potrestat žalářem pro zaviněné zničení potravin.

Portugalsku se znovu osývá vpůsobem
již všedním, jak se tů volnomyšlenkářekou
republiku sluší. V Almadě naproti Lisabohu
způsobily veliké výtržnosti davy obecenstva,
které plenily ná protože ceny potravin byly
značně zvýše Lauretoo Marguez (v portu
galském rndkém státě jihoafrickém«)došlo
k nekrvavé revoluci. Karbon (asi v počtu
400) zmocnili se vládní budovy, sesadili guver
nérova náměstka, policejního náčelníka i jiné
úředníky; zdálo se jim prý, že tito úředníci se
kloní k royalismu. Ovšem na základě takového
podezření jest vždy dovoleno v portugalských
oblastech bezohledné násilí! Vyhnaní zástupoové
politické a vojenské moci byli vypověděni a

Podporujtenáš
podnik.

Družstevní knihkupecívía nakladatelství*
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Všelicos. Uherská vláda hařklila, aby veřelným ú
ředníkům byla poskytována mimořádná podpora. Za
každé dítě bude udílena roční podpora 200—300K. Za
městnancům, jichž plat nepřesahuje 600 K, podpory se
nedostane. — Velká Britanie, Francie, Rusko, Italie a

čenstvo císař a král náš založil čestný odznak »Válečný
kříž pro civilní zásluhy«, jimž budou odměněny všecliny .
osoby, které v souvislosti s válkou vynikající horlivostí
a oběťavostí vykonaly zvláště vydatné stužby. — Ve
válečném území rakoském nutno se vykazovati z iáří
zení ministerského pasem. — Dle nejnovějšího nařízění

v Německu musí policie pozatýkat všechny muže, kte
ří nemají žádného zaměstnání a kteří se toulají na ZB
kálce nebo postávají na nároží ulic. Takoví všichni úusí

býti dopravení do polepšoven. — Zároveň s přijetím ú

kteří ve válečné době nebyli dosud uznáni za s
k vbi. službě. — Vhdeň. policie Dostědňí dóbou všímá si
lokáů ia bHzku bůťsy, v nichž z valné částiuzavírajíse
obchody s cennými papíry, po případě se tu kupující a

prodávající scházej. Jeden z takovýchto Sspekulantůdo
stal 4 týdny žaláře. — Severoamirický štát Texas byl

ouské místodržitel
ství jedná © stanoveňt nejvyšších cen mléka. — Uherské
ministerstvo orby odhaduje sklizeň v Uhrách: kukuřice
na 49.12 milonů metráků (lóni 43.77), bráthbořů tra 99.38

mil. a (loni 53.14) a řepy na 25.50 mil. $ (40,14). — Lvov
ské soudy vrací se z VídnědoLypva. —,Mitntý týden
ohlášené zěmětřesení postihlo také řecké ostrovy Ke

phalonii a Lémgás, mnoho táských Žijdlů bylh Yničeno.
Zemětřesení to říáňo prý také v ftafil; bližších zpráv

odtud ném. — Ve všech pobřežních ech a.tišhkých
severníhoNěmeckaObjevilose letokVěŘksleďů, še $b

da od hladiny až kčdnů byla jimi epipězní4 hloubky
3—15metrůprostě je vybíralinád ami nebolan
je vyhazovali jako brambory.| Přbskýe pR
Hamburku,Ergdénua Btíkovcipa s byství nabízených ryb skoupiy.
lo, udilo,marfftovalo,nakládalo,Set R ze.k] asteko
laciného pokrmu. Zajímavo jest, že tbrtilfrt sleďové

minuli anglické pobřeží. — Ve.Var M bade otevpolská universita a všecky školy, 2

kýci it ahak ře
červenec stouply vklady u 63.
chách o 1,331.043K, v'23 česk

ravěo 432.413K.Úhrnnýzůstatekvkv, 85spořitéten v Čecitéch, ma Moravě,
červencečiniš791,448.107K. — vd ea řepa
byty zrušehyvšechoy maskouviádoh vydudé diky
platiti nébopimiti fině úákotié eb právkí zdVuzkysb

m aviv váš okov a tureckým,příS ke
růnoho válečného materiáu a

ného hd uiěrřiladbbotravíh,Mbnšérv,cukrua mou
y tolik,Ze Celáurmádatíže témbýti tnEyice

K RSSnE,kvíSobek
dálaákzda NO ványSÁL zišrté
a SírotKů.
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Zal. 1800, Zal. 1850.

Karel Zavadil,
n

Antonin Zavadil,
nejstarš umělecký

závod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu a sl.

pstronátním úřadům doporčpjese ku provedení veškerých
vádob kostelních,

se zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů v každém slohu, od
pejjednoduššího do nejbohatšího

provedení dle litarg. předpisů.en :nění práce nměleché
ceny. Veškeré opravy Aznovu
sHzení

provádí se co nejpečlivěji a se zárukou.

Ceny velmi mírné. Mnoho dopo
ručení a uznání po ruce.

serkbvode 3
bY

český, wezárukou neporušenosti, z letošní snůšky
obzvláště výborný má celoročně-v levné ceně

na skladě

člen Zemského Ústřed. včelařského spolku
v Hradci Králové.

Paramenta. '

Ignáče V, Noškudia syn Jj
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) [
(bratr P, J. Neškadly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamonaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cennfky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.E
Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případůúmrtí
me- a věna ditkám 4

kytuje Jubilejní, vtájemně dobročinný
poskytnj živnostenský spolek

„Oharitas'“ v HradciKrál,
jenž, založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil Da
podporách již na 190.000 korum, získav 7M
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé d. brodiní. C

Spo
Jet Přispěvok správní každeroční obnáší 2 K,
zápisné jednou pro vždy jest- do 30 let 2.K,
do 40 let 4 K. do 4b let 10 K. Každý člen se

OO000000 | zzrazaje,že úmrtí spolačlona2 E,
ODOO0000000 jež sevyplatíbez ho baď Rákonitýmpří

k buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pían ora g semnýmprohlášenímvýboruza svéhoživota
označil.

soukenník E spolkutvá od r 1911odbor,jen“poskytuje
v Rychnově nad Kněžnou |y Wp“věno "U

zasílá na požádání vždy

dle roční snisomy kellekcí
nejnovějších draků pravých

*— viměných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i 0iz0

zems

Četné UsmánÍ zvláštěz kruhůvole
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více neš třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Velejemné látky za taláry.
"Též na splátky bez zvýšení cen!

o

Kryšpín P?bnNršjng>
a JC NY E

ayoretnástupce: % X s

=neleetý[a-SproMl BZA
okenkostelních. jh ab ;
(oPRAHATŮMVY l:
8.M6.st, ká ne : TNS fn .
"S Kaměnty(dřívepřesjrrpokthnejnů
©0 roků ns Malém ná

městípodee dopo- |
DON
"10%0D

ch od nojjednoduě- i (25X CA
Hleaž k bohatému£- k ae

tmuprovedenío Aa

Veškeré rozpočty, skiszy i odbor. rada bezplatně

Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznáne
Založene roku 1863.

Sde kagujete knihy?

m v dea Jejich úřhtku, přípaéněv dos
jejich, azeb né úmrtí tek,

kteří je do odboru věnnéha přihlásili.
Každý pojištěnec u,rénného odboru obdrží

tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylopřihlášeno.o. .

Jinochy lze přihlásiti až.do stáří 18 let a
dívky do 15 let. Přihlášenímohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
55. rok věku svého. Zápiáné 6 K je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek pů 1 K ve výše zmí

h i . — Bližší

Po pktn jejž me1POBŠÁNÍzdarmazasíláme.
Adressa zní: 8

Spolek „Charitas“ 1 Hradel Králové,

Dr. František Reyl, Václav Jenšovský,
předseda. jednatel.o
wp-Němělně <
a francouzštině

výmučuje

gl. A. Nepeřená
v Hradci Králové, Dlouhé

A
, Zal ženo r. 1820.

SPECIALITA
pravý ústecký; po mnohá deatiletí vy

hlášený žaludeční likér rod názrem

fs)Aměrs de Londres
Zazýe| lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvujícíprostiedek doporučovaný

A. 3. Andres v Ústí m. Orl,
továrna nejjezanějších likérů.

B notKorozm
| PRIMEa všech drahů nejjemnějšíchli vcenách

nejlevnějších.P. T.pántm obchodníkům ahostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Veledůstejnému

slavnýmpatronátní.
úřadům dorolujest
Paějti veškeré kostelní nádoby a

* něšinía to: monstrance, kalichy,
olbáře, nádobky,paténky, pacifikály,
svicny, lampy,kaditelnice, kropenky

olastní výroby, předpisům
církevním vybovující. skaré před

opravuje v původní intenci a
1 slatí a stříbříneboproti do

. platku sa nové dňuje. Hotové
ěty neb vý zasílá naG

ásku franko bez návaznosti koupě“
Vše s0 posílá posvěsené.| Práce ruční.

Sbled slatýcha stříbrných blenetů, jako: fetázů,
madonek, ů, pratýnků, náramků atd. : Notářské
protenvy, tabatěrky, jídelní náčiní ze stříbra pravého

1 čínského vědy na skladě.

Stare slale, stříbro a drahobsmy kupujese nojopálísmy

JAN STANĚK,
posíř a ciseleur

Praha-L.-079., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. a.

Přsežný smalec c. b. zemského trotiniho toudu.

Hře na klavir a
zpěvu solovému

(mothoda starovlošská)

vo

vyučuje slečna

Sláva Nepeřená,
Dlouhé ul. čís. 200 v Hradol Král.

Pensionát Voršilek
v České Skalici.

Trojiřídní soukromá díočí škola měšísnské německá. S ní

spojeno praktické vzdělání chovonek v kursech
hospodgňských a obchodních, jakož i vpulování cízím

„ Ječem, psomí ns stroji, hudbě, malbě, račním pracem atd.

Krásná poloba, velká zahrada, vzdušné místnosti,
0 vydatnástrava ©

© Školnírok počíná15:září. 00

(© Další zprávy podá ochotně představená. (j

chle zhotoví uměl.Vazbukn 5533
u Hradol Králové, Pospíšilovatř. č. 131.

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry

Českoslovanská
záložna v Praze-ll.,

Spálená ulice, čislo 46.n.

na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dnevybránídle dohodya dle doby
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho drahu
za mírných podmínek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

Nečekejte, až Vás nakažliviny
překvapí, ale opatřte si zavčas domů
jedinou osvědčenou diet, ochranuw

faráře L. V. HORY:

„WADE MECUM“
(zákonem chráněno)

apamatujte dobře, že. lepší tato pomoc věna,
- © nešli velká nemoe potom. ©

rlich neb vlaboratoři »V, m.« v Dašicích (Č.)A >O
P Z COR VASVAS ©
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Rakouský patriotismus.
»Spojenými silami!« jest heslo našeho vzne

šeného mocnáře. A blas císařův málokdy vzbu
dil mezi národy naší říše ozvěnu tak velkolepou,
tolik hřímavou, jako v čase nynějším. Doba ve
liké zkoušky, doba mnohonásobné zodpovědnosti
názorně učí porozuměli hlubokému smyslu
hesla tak důležitého.

A výslednice úvah o potřehě solidarity ra
kouských obyvatelů projevila se činy obrovi
tými, které budí zasloužený respekt v celém
světě. Zásada o avorné práci vedla také k epo
ohálním, hromadným projevům loyality. 1. září
přišli společně poděkovati vyznamenaní starosto
vé města Vídně a Pešti Jeho Veličenstyu, ujišťujíce

mocnáře slavně o jednotě a svorné vůli v n u
celorakouském. Vídeňský starosta řešil: + najspolečná audience má také před Vaším V i
čenstvem projeviti, že atarostové jsou spojeni
přátelstvím a chtějí spolupůsobiti, aby dosáhli
toho nejlepšího pro města jim a v zájmu
celého státu.c

Večer téhož dne přijela do Vídpě skoro
500šlenná deputace měst uherských a chorvat
ských, aby rovněž elošila hold yěraosti a úcty
před trůném Františka Josefa I. Předem mani
festována solidarita účastníků 4 alarnostním
večeru v průmyslovém palási.

Druhý *ea bylo velkolepé poselstvo přijato
císařem. Z proslovu hr. Tiszy vyjímáme slova:
»Nebezpeším, které hrozí, duševnějeme sa sblí
žili. Tao válka nás poučila, že i.sde dlímo.
mesi bratry, jichž n jší-povinnóstí jestvzájemnáobrat-0 .

Císař projevil nelíčenou radost "mad pro
jevy svornosti a patriótistiu národů. V pochval.,

né své odpovědi pravil: »Vícé něž kdydosudpodaly velké zkoušky přítomnosti důkaz, že
toto dílo 'smíru a vyrovnání přoniklo zcela

mysli Mýeh národů, Jmenovitě. téké národů Méuherské koruny. Když naši nepřátelé, puzení
dobývačností, nás přepadli, dal še uherský a
chorvatský národ, čítě se za jedno s koruhou,
v bratrském závodění s Mými ostatními národy
k Mé výzvě a nadšenou odhodlaností a plným
napětím sil v boj s přepadávající nás přesilou.
Zmlkl v zemiveškeren politický svár. Ve vroucí,

všichni národově.c
Hřejivé paprsky moeně se šíří i na jiné

strany. | rozhodné německo-nacionální krby
ve ŠtyrskémHrádci nyní vážně promlouvají o
tryplé úpravě uárodně politického poměru ke
štyrským Slovineům, kteří se osvěděili jsk ha
bojištích tak doma jako nejrozhodnější etrážcové
rakouské státní myšlenky. me

A oož ty časté, opětovně a slavnostně pronášené manifestace pražské radnice, jiných čes
kých měst, přečetných naších korporací atd.! Což

to české junáctví napálí cti a slávy A nejochotnější, vpravdě obětavé po

ostupují národové ra
é afly jim daly sílu

| silami

lečnou odměnu.

Průběh války.
Bojiště východní. Dle úředních zpráv do

6. t. m. levé křídlo snpiny Hindenburgovy poprudkých bojích na Dvině zmocnilo se před
mostí Lennevadenu u Friedrichetadtu, dobylo
téhož města a zajalo 3.324 Rusů. Friedrichstadt
jest na 60 km jihovýchodně od Rigy. Na Ně.
menu padla do rukou Němců pevnost Grodno.
Grodno bylo poslednívelkou ruskou pevností,
jež měla vnější a vnitřní pás tvrzí. Vnější pás
tvrzí, vybudovaný částečně za války, tedy na
nejvýš moderně, byl 60 km dlouhý. V bojích
u Grodna bylo zajato9.600 Rusů. Východně od
Otodna ustoupili Rusovésa úsek Kotry, vldva
jící se od severu do Němenu. Pravé křídlo ar
mády Hindenburgovy se blíší k Němenu u Lun
na (jihovýchodně podGrodnem) a k úseku řeky
Rosy, severně od Volkovysku.— Armáda prince
Leopolda Bavorského probojovala se z úseku

z bažinaté úšiny u Nového Dvoru, severně od
Pružan, a u Smolanice, severovýchodně od Pru
žen. Skupina Mačkensenova vypudila Rusy
z předmostí u Beresy Karfuské na horní Jas

„východněnd Pražan, 6pokračujevútoku.

dráze do Pinaku, vedoucí močály pripetskými.
V jižním úseku východní fronty Rusové hou
Ževnatě se staví na odpor rakouskému postupu,
především aby získali Času k vyklizení zásob.
Zde ve volyňském trojúhelníku pevmósíním se
verně od Olyky (ležící východně od Lucku, asi
uprostřed čáry Luek-Rovno)překročily rakvuské
obranné síly v útoku bažinatou doliou Puti
lovky. V posledních dnech zajato tu přes 3.000"
Rusů. — V kraji tarnopolekém. vyrvalo naše
vojsko Rusům rozsáhlá opevnění. Urputné boje
byly na besarabských hranicích a východně od
ústí Seretu, jehož překročením zviklána jest
poslední ruská obranná fronta v Haliči. Přes
vítězný postup spojenců ruské správy vykládají
o plánovitém strategickém ústupu ruských vojsk
a ruské vrchní velení- mluví o zdařilých ruských
útocích. Že tyto ruské zprávy nejsou pravdivy,
dosvědčují změny ve vrchním ruském velení.
Chef ruského gen.štábu Jansškiovič byl poslán
na Kavkaz jako vojenský pomoeník i

jeho stal se bojovný generál Alexejev, z čehož
lze souditi že nejvyšší ruská vojenská rada
ovsšuje ústup ruského vojska za neblahý.
edle toho novými vrohmtmiveliteli ustanoveni

jsou generálové Ruski a Evert, kteří“ milují
útočení a ne ústup. — Úředněse 7. t. m. ohla
Šuje, že armáda Bůhm-Ermolliho porazila ne
přítele v boji téměř 24hodinovém na frontě 90

km široké mezi Radzivilovem (na branicíchvolyňsko-haličských) a Podkamienem (asi 22 km
jihovýchodně od Brodůj. Rusové zanechavše přes
3.000 zajatců, „vyklidili kvapem velmi silně vy
budovaná postavení. Současně ve vých. Haliči
čelila armůda Bothmerova silným výpadům rus
kým. Ruska vojska bojující proti armádě Baltin
Pflanzerově zastavila své úloky a ustoupila do
svých postavení dosti vzdálených. — Skupina
Máckensenova zahnala Rusy z postavení u Koa
ska a Drobyčina, armáda prince Leopolda Ba
vorského narazila na nový odpor Rusů na čáře
jihovýchodně od Volkovysku až k lesům jižně
od Grotany. — Východně od Grodna pronikli
Němci v boji přes úseky Kotry i Pyly a mezi
Němenem a Volkovyskem přešli na východní
břeh Rosanky. Nyní běží Rusům o to, mají-li
vydati Dvinsk, Vilno' a Minsk čili nic. Všecka
tři města jsou velmi důležitá místa.— Spojenci
na vítězdém postupu zabrali již přes 200.000
čtver. kilometrů ruské půdy aspoň se 16 miliony
obyvatelů. — 8. t m. se ohlašuje, že rakouské

vojsko při ústí Seretu dobylo nepřátelského po
stavění severozápadně od Supanky, při čemž
bylo zajato 20 ruských důstojníků a4.400 mušů
a ukořistěno 7 strojních pušek. Ruské útoky
u Tarnopolu odraženy. — Car Mikuláš dnem
5. t.m. převzal vrchní velitelství nad veškerou
ozbrojenou mocí a generalisima velkoknížete
Nikolaje Nikolajeviče jmenoval místokrálem kav

kezským a vrchním velitelem armády kavkasské. — o“

Italské bojiště. V Italii se občanstvo po

vpbanoje, VYMAX mi úepěchy italskými, veutečnosti nemohou Italové nikam. ledně
asi 5 praporů různých italských brigád bylo
mezi Burgstallem a Pfannspitzí na tyrolské hra
nici krvávě odraženo; při nejmenším ztratil ne-
přítel 1.000 mužů. Na korutanské a přímořské .
froňtě něudálo áb nic zvláštního. — Italové od
važují ae ke krkolomnostem; lezou za nejprudší
palby do skal, vytahují se po provazích, ale ne

U Dardanel nejde to ani pomoři ani DA

Angličanézase namlouvají světu, že u Dardanel *
vylodí půl milionu mužů.. Turci drží se dobře,.

4 14m E anglickouponorku. “Na moři. Německé ponorky v bdělosti ne
uslávají. Západně od Hebrid potopen anglický
křižák; na pobřeží irském torpédován anglický
parník »Hesperiane; nikdo nezahypul. Dále po
topesy parníky anglické »Cymbeline«, »9awe
lands, »Mimosa«, norský +»Glim« a dánský
»Pruae. ©

Saahy © mir. Švýcarské »Neue Zůsicher.
Nachrichten« tvrdí, že ve Vatikéně mají důle
žité důvody k rálnění, že počátkem listopadu

pola k pokojnějšísituace a do té dobyu vš prvhí žnázáky blízkéhop ,
či snadještě více. — Aneleké oD ailá

píší, že Jj předěnené mluviti o nějaké povolnosti, myslí však, že aměrické zprávy mají
přece jakési jádřo, poněvadž různé překášky
padly. — »Kóln. Ztg.« prohlašují, že se nyní

DEPEŠNÍ ADRESSA :ALBIBANKA

PoE Aieaudnákotatka kauěkŠbÍ

JÁDÍVEŠKERÉOBCHODYBANKOVNÍASMĚNÁRENSKÉZA PODMÍNEKNE
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v Angl nínohomluví6 míru,"bažeží námi:
angličtí ministři činí zahanbůjlcí návrhy míra.:

Našemu veledůstojnému duchovenstva
kuprokděníped hook k Ah mladoučeskouabeol.c. k. stát, školy m

BOHUMILABEKA v HOREKUTNÉ. ,

O chorvatské otázce zmínilse též arci
biskup sarajevský dr. Stadler v den císařských
narozenín jako mluvěl.deputace k zemskému

Sarkotičovi: ».... K vůli Bosně:
vypukla válka. To samo už pře

"že je nutno tyto
jiný, pevnější

šéfovi gen. čl.
a Hercegovině. Ja
svědčuje povolané činitele,
krásné naše země postaviti na jevné

A. tím základem je, aby se spojilovše,
co k sobě patří, aby se všechny zem : chorvat
aké, k nímž náleží i Bosna a Hercegovina, sdru
žily v jedno -těle pod domem habsburským.
A kdyby to možno nebylo, nečhťjsou aspoň
spojeny s matkou uhorvatslou, a -sice s tako
vou, jaká je, aby mohly býti uspořádány a vy

aaby Gb nejlépe za
la práva domoviny.«

jaeněny stávající poměry
bo ena a upevněnab

Nato zemský náčelník o pověděl, že není po
ohybnosti, že po strašné válce, až zavládne bla
žený mír, budou rozhodující kruhy pečovati

"Na Balkáně dosud marně čtyřdohoda nutí

dohodě, ví se však jen tolik, že Bulharsku by

a čímž souhlasí i Řecko. Srbská i řecká vláda
trvají také na tom, aby jejich země i dále spolu
sousedílý. V Bulharsku jsou ale. velmi nespo
kojení se srbskou odpovědí na návrhy čtyřdo
hody. Zároveň dochází zpráva, že definitivní
amlouva mezi mocnostmi čtyřdohody a Řeckem

zabrániti obchodu s váleč
a naopak nebude překá

šeno jeho volnému vývozu tabáku a brozinek
do různých zemí a připustí se vývoz všeho
zboží z Anglie a z osad do Řecka. 4e působení

Řecko zavazuje se

odvolání ruského vyslance v BofiiSawinského.
Dle posledních apráv kabinety:č řdohody pro
hlásily odpověď arbskou: za';n lostatečnou asaslati novou notu
do Bukurešti, Athéne Niše. o

V Rusku. Korunní radu zabájil car. řečí
o zásobování vojska a zaopatření armády atře

Řeč cara Mikulášesvědčí o těžké krisi,
v-níž se. ocitla ruská armáda 8 má za účel po

na Rusi. Také předseda
velmi válečně a odmitl

jakoukoliv myšlenku mírovou. Ministerská rada

mají však vstoupiti do vojska. — Ve Finsku
nastalo prudkókvašení, ježto ruská vláda chce
tam vykonati odvody. Úřady vystupují proti

Rozladění v Anglii. Anglický tisk přizná
vá, že Anglie musí financovati Rusko a všechny
spojence. Finanční a průmyslová síla Aoglie
jest životní podporou spojenců. Anglie však
sama chystala se uzavříti V Americe půjčku
2400 mil. marek. Ale půjčka se nezdařila prý
pro odpor presidenta Wileona, který najednou
spatřuje v tak veliké půjčee porušení neutra
lity a také proto, poněvadž situace na evrop
ském bojišti jest pro spj-nce Anglie nepříznivá.

| Feuilleton.
Napoleon a školní výchova.

Duch Napoleonův byl všeobsáhlý. Jako vo
jenstvím, stejně zabýval se i politikou vnitřní,
obchodem, uměním. Nebylo žádného oboru, je
muž by nebyl věnoval pozornosti dle příslušné
důležitosti. I na vojenských taženích daleko za
hranicemi vlasti jest duch jeho pln činorodých

pomě
m. Nemohlo ani ji

nek býti; oceňoval nálešité i školní výchovu.
Zde malý příspěvek k poznáníjeho názorů.:
Jedná se ozřísení dívělhoústavu v Roouen:

Paříže. List je psán na vojenském tav Polsku. ' 2

Finkonšteln, 15. května 1807.

4“

však zcela pro
v tom, 00 se týče

lobiti ústav v danem
y se velikéobnovy, který však mladé dívkyé: vel.orků

Vy
vhé u „re 1.19

itf'a rozděleníŠasu nutšo hlavně vě
pozornost.:Včemmají býti

db"HOS.

Zároveň jsouv Aaglii saejšokojení nad úliměcko
americkýmsblížením, ně Americe nedajíse
řece tak rozeštvatí, jsk by si v Anglii přáli
láda anglická, aby si naklonila "americkou Te

řejnost, rozhodla sice, že jisté německé uboší
smí býti dopravováno doAmeriky, čímž však

dotčeny. „anglické obphodní

Záložnav HradaKrát,
Janské náměstí č. 168.

Vkladynaknížky„| "08tento 4"-0
Nové vklady (uložedé v době morátoria) úrokují
sedledohodya vyplácejíse z těchtovkladůob

Volnélisty.
Jiráskovo »Temno«.: Spisovatel, jenž usiluje o

to, aby v čtenářích vzbudil pocity minulosti, uží
vá jistých pomůcek, které mají všechnu tu staro
bylost znovu vytvořitia,zapadlý svět ňázorně
představiti, Není to „úlohasnadná, a stojí mitfoho
studia a přemýšlení, „má-li spisovátel úkol svůj
plniti uspokojivě. Za účelem tím bere do služeb
svých příslušný slovník, rytmus, sich, v cbsahu
knihy uvádí tehdejší ideje,. náměty, zájmy, sešta
vujevhodnéprostředí„projednajícíosoby,jejichž
myšlenky ovšem nesmí se vymykáti době, o kte
romběží, oo

Jiráskovy. historické romány a.povidký svěd
čí, že úkolu právě vytčenému. věnoval vé svě spi
sovatelské činnosti starost a píli nemalou. Některé
knihy jeho, dýchajíce životností osob a dějů, pro
vystiženíminulosti,jsouvzorem.V»Temnu«sta
rý Homér však pořádně dřímal. Již jsme pověděli,
že ducha doby dosti správně vykreskl, a doklá
dáme k tomu ještě, že se.mu velmi dobře povedlo
líčení tehdejšího společenskéhoživota,. rodinných
starostí a prací, hostinských zábav, veselosti a
vtipných taškařin. Ale dokázali jsme také, že str
žen stranickostí, vnesl do knihy myšlenký, které,
náležejíce době. přítomné, malbu historického 0
brazu ruší „a rámec, jeho. rozlamují. Pokrokářské
myšlenky-o sv. Janu. Nepomuckénís celým“tím
komonstvem postranních. i přímých úštipků, zlo

myslností, pošklebkův Apevností nezrodily seve hlavách lidí osmnáctého: století, a tím způsobe
ho bylo; že dojem starobylostiselhává; jinými.slo
vy řečeno: Jirásek, oddávaje sešťráhické“ tenden
ci, potlačil v knize kyus;umělce.

Obsahově Jirásek. v >Temrue. budí vzněty jí
mavého smutku z. pronásledováníprovíru a pod
něcuje zaujetí proti k
tklivou náladou tou prosycena, spoléhajíc na zkuše
nost, že tesklivé tóny jímají čtěnáře a že největší
úcty a všímavosti docházejí hlavně útvary tra
gické, Tímto sklonem čtenářů pro nádechy truch
livosti a protikatolickou výchovou naší veřejnosti
vysvětlujeme, proč »Temno«<nabylo oblibý a po
tkalo se s takovým úspěchem. —

Aby doplnil obraz dílá a dodělal se svého ú
čelu, Jirásek vložil do Knihy leckde i momenty
českobratrské bohoslužby. Pozornost čtenářovu
poutá zejména českobratrské přijímánív selském
statku a večeře Páně pód obojí v lese, kam sešli
se bratři a sestry z okolních osad. Vzhledem k
této věci však Jiráskovo umění selhalo, Přičinil se
sice, aby příslušným prostředím a líčením nábo
Ženské.roznícenosti. výjevy fy,silně vyzdvihl, ale

pouštějte v tomto ohledu žáďné změny. Nábo
ženství má ve vořejném učelišti dívčím největší
důležitost. Ono jest; aťse říká cokoliv, nejjistější
zárukou, kterou možnomatkém a mužůmdáti.
Vychovejte nám dívky věřící a' žádné chvástal
ky. Jemnost ženského mozku, pohyblivost jejich
myšlenek, jejich určení ve společenském řádu,
nutnost stálé a trvalé oddanosti a jakési shoví
vavé a obětavé mirnosti, to „vše může pouze
náboženstvím přivoděno býti, náboženstvím pl
ným lásky a něhy. ©
-© Náboženským: zařízením ve Fontaizebleau
nepřikládal jsem tolik váhy « předepsal jsem
pouze to, 00 pro lýčea je nezbytno. 8 ústavem
však v Ecouen jest to něco jiného. Skoro celé
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evangelia. Přeji si, aby odtud vy
eházelynejen roztomilé, nýbrá i otnostné ženy,

aby vyníkal mravností a prostoardečností, nikoli duchaplností. Ředitel v Ecouen musí býti
proto muž rozumný, staršího věku a hluboce
mravně založen. Žákyně

ravidelně modliti, alyšeti mši a katechismu se
učiti. Tento díl výchovy bude s největší péčí

váděn. .
budou se dále učiti poštům, psaní,Žákyně

základům své mateřštiny, aby se naučily pastí

pisu a dějinám. Chraňte se
8 latinou aneb 6 jinou řečí

“ k- bol k bs

nizí, Se otaršími

a PIP

štrojenoáti "a mičeností "potlačuje -se - dójem, -jenž
měl.býtizpůsében, Právé a přirozenézbožnostive
výjevech těchnení,a -to Krájení>kostekchleba«
působí nevkusně a 'odpirlivě, Naopak Jirásek proti
svémuúmyšlo vydal se v nebezpečenství, že.srov

bratrským nevyzní ve prospěch jeho sympatií. LÍ
čenímčeskobratřské| večeřePáně Jirásekbez-.
děčně prozradil, že k Českým bratřím nepoutá ho
duch a smysl jejich zbožností:a. že duší jeho ne
jroniká tb, čím snažíse čtenáře pro bratry získati.
dyž umělec,zaujatý nějakým citem,.cit tento ně

jakým způsobem vyjadřuje, jest jeho -dílo krásné
tou měrou, jaká jest Moubka dojmu, jejž vyjadřuje,
a poutavosti, která jest s ním sdružena. .

"Dojem pak ž Jiřáskovy bratrské večeře, jak již
pověděno, jest prázdný a mělký, jest to více vy
obřazžení povrchní scenerie, než tiché sálání při

kiewicze a příslušná místa jeho románů, kde zo

brazují duše k Bchu pozdvižené, a poznáme rá
zemrozdíl emocí,-Které vzbuzuje Jirásek, a. kte
rýtni uchvacuje polský spisovatel, když na příklad
předvádí bohoslužbu. v Čenstochově.. „ W P,

Waterioo.' Dne 18. června 1815Napoleon špo
léhal na dělostřelectvo tím více, protože počtem
děl předčilnad Wellingtona. Anglická armáda mě
la 159 děl proti 240, kterých Napoleon ovšem do
vedl jak: náležitě užiti. -Kdyby půda nebyla .bý

naj a zá této okolnosti bitva byla by bývala skon

usťoupiti a Bliicher přišel pozdě.
-Dle válečných historiků“ mezí polednem a 4.
hodinóuodpolední vyskytuje se v bitvě u Water
loo:temná mezera. Dobu tu prý vyplňovala po

měnily podstatně místa. V hustém dýmu, v. bouři
děl a rachotu pušek sem a tam pohybovala se pě
chota, útočila jízda a padali lidé. Napoleon vy
trvale dorážel a Angličané se statečně bránili. V
ariglické pěchotě, zvláště v brigádě Kemptově, byl
značný: počet nóváčků. Mladí ti vojínové počínali
si velmi chrabřěproti, zkušeným pěšákům fran

be. a angličtí nováčkové projevovali u Waterloo

jejich francouzšti protivníci upřímně-podivovali.
©Ve 4 hodiny odpoledne“ bitva nabyla jasného ú

tváru 'tím, že anglická armáda -zřejmě kolísala.,
slábla a stahovalá se-ke středu, jenž zaujímal vy
sočinu Mont-SaintJean. Střed terito byl posud.ce
listvý a pevný. Za.tebou měl ves a před sebou
dosti. příkrý sváh.:Opíral se: © pevnou kamennou
budovu pánského statku, u kterého byla zároveň
křižovatka: silnic, Budova. ta, ze šestnáctého sto
letí, bylá tak nezdolna, že dělové koule od ní od
skakováaly,neškodíce jí. Vůkol-vysočiny Angličané
v trnitých křovinách vysekali otvory pro děla,

důstojník francouzský Haxo. byl Napoleonem rá
no poslán, aby prozkoumal posice anglických ba
terií, ale děl v trnitých plotech na Mont-Sain-Jeanu
nerozpoznav, císaři ozánmil, že není překážek kro
mě dvou zásek, jimiž jsou zastaveny silnice nivell
ská a genappeská. Na kraji vysočiny stálo vysoké
obilí, v němž ležel prapor Kemptovy brigády, vy
zbrojený karabinami. Leč. posice anglického stře
du byla po jedné stránce nebezpečna tím, že hned
za ní počínal se -soigneský les, jehož souvislost
byla'rušéna velikými rybníky a bahny. Kdyby ar
máda Wellingtonova byla bývala donucena dáti
Se na ústup, dělostřelba byla by uvázla v bahnech

-i
To však může -míti své nevýhody. Ve fysice
jest nutno na to se omeziti, co jest nezbytno,
aby sepředešlo hrubé nevědomosti s po lé

věře a drěeti se skutečnosti bez dalšího roz
birání, jež přímo neb nepřímo k základním pří
činám vede.

Zko nebylo-li by přiměřeno dívkám,
do jisté určitétřídy postoupivším, poukázati ji
stý obnos pró úšačení.. Mohly by si na kati
na spořivost,: přemýšleti o ceně věcí a počítati
se sebou samými | m

Hlavněvšák budou se po tři čtvrtiny dne“
zabývati ručními pracemi; budou plésti, košile
stříhati a šíti, vyšívati, jedním slovem konati
všechny ženské ruční práce.

Nutno na tyto mladé dívky tak hleděti,
jako by. náležely rodinám, jež mají v našich
přovinoiioh 15 ož 18tislo franků. příjmův ajež
svým mužům. nepřinášejí více než 12 neb 15
tisío franků vóna a dle toho nutno s nimi tak
fednati. Jest tu lehkó nahlédnouti, že ručníprá
ce v domácnosti nemůže býti věcí Ihostejnou.

Nevím, je-li možno- vyučiti je něco málo

drahu lékařství, jo má snáti ošetřovatelka ne
poněkud.

obeznámily s tím oborem kuchyně, jejš nasý
váme připravováním zákusků. Přeji si, aby

opouštějící Eeouen, dovedla malou
domáenoot řídit, své Šaty si zhotovit, oděv své

"i pyavit- prádlo-pzo-avé „dítky upre.



a pluky byse byly v'lese sozptýlily. Minočetnou
pěchotu a sťált ještě vydatnou dějostřelbu měl

mersetových, počtěm 1400 jezdců. Bylať to- dru
ká polovice tehdy proslulé jízdy anglické, Prvá

polovice, vedená Ponsormbym, byla již zahubena.

Ústap Angličanů.Natento. anglický střed Na
-peleon se pevně zahleděl, a hlavou jeho šlehala
myšlenka za myšlenkou a každá z nich nesla Wel
lingtonovi zhoubu a porážku. Maje skoro všechny
ostatní posice v moci, Napoleon řídil útoky svých
pluků nyní proti vysočině 'Mont-Saint-Jeanské,
kde Wellington pevně se usadil. Všechna fran

do zhuštěnýchšikův anglických. Třímaje tyto
blesky. v ruce, byk Napoleon podoben báječnému
kováři, jenž děsnými údery hromových perlíků
drtí poslední chvějící se posici nepřítelovu. „V
těchto okamžicích Napoleon mnoho pěchoty při so
bě neměl. Když zatínal orlí svá pářata do anglic
kého středu, na severovýchodě od bojiště mezi
pruským jenerálem Bilovem..a, francouzským Lo
bauem trvala již střelba přes hodinu. Lobau, jenž
měl Bůlova zadržeti, rozrazil třicetitisícovou ar

jeho desítitisícový sbor od silnějšího nepřítele ne
byl v bocích obchvácen, zase poněkud ustoupil.

-Napoleon, byv o tom zpraven, poslal tam značný
počet pěchoty se 40 děly. Bůlow znovu zuřivě jsa
napaden, musil ustcupiti a Francouzovézaujali je

"ho posice.
Napoleon, jsa z této strany zabezpečen, dorá

žel tím prudčeji na Wellingtonův střed. Po čtvrté
hodině anglický šik počal ustupovati, a bylo vi
děti toliko pěší harcovníky a dělcstřelce. Anglické
pluky, drcené.francouzskými granáty a kulemi, u
chýlity se do pozadí, do údolu. Wellingtoncouval.
Napoleon, vyčkav ještě chvíli, na koni se zachvěl,
vztýčil se ve třemenech a zvolal: »Počátek ústu
pul« Poté zkoumal dalekohledem — ještě jednou
všechna místa bojiště, zpytoval svahy, sklony,
skupiny stromů, stezky a lány cbilí. U anglické ba

-rikády zahrazující silnici nivelleskou spozoroval
starou, obílenou kapli sv. Mikuláše, která hcdnou

„-chvíli poutala k sobě jeho mysl. Vypravuje se, že
se naklonil s koně a tázal se na cosi onoho sedlá
ka, který ráno byl průvodcem oddílu anglického
vojska a který byv polapen, dlel od té chvíle v

císařovu záporně zavrtěl hlavou. Napoleon se ho
tázal asi, není-li na svahu ©Mont-Saint-Jeanském
nějaká překážka. Byla, ale císař se o ní nedově
děl, až když pohřbívala sta-jeho kyrysníků.

Podél hřebenu vysočiny Mont-Saint-Jeanské
táhl se příkop,-kterého z dálky nebylo možno vi
děti a který spojuje dvě belgické vesnice Ohain a
Braine-I' Allende. Bylá to vlastně cesta půldruhé

vrchu a která místy měnila se v hluboký úvoz se
sráznými břehy. Na vysočině Ment-Saint-Jeanské

- byl úvoz obzvláště hluboký.
“ .

Útok Milhaudových kyrysníků. Napoleon naří
dil kyrysníkům, aby vysočinu vzali útokem. Bylo
jich 26 škadron. Měli přílby bez chocholů a kyrysy
ze železného plechu, sedelní bambitky v pouz
drech a dlouhé palaše. Z rána, když přijeli za zvu
ků trub, obdivovala se jim celá armáda. Když po
bočník Bernard vyřídit jim rozkaz císařův, maršál
Ney vytasil šavli a postavil se jim v čelo. A nyní
poslyšme Viktora Huga, jak líčí jejich útok: >Ve
škeré to jízdectvo, s tasenými šavlemi, s vlající
mi praporci, za víření trub, roztříděno v kolony

(E
stech na venku zvykem, připravovat,mužei
dítky v nemoci ošetřovata abyv tomto ohledu
rozuměla, čemu ošetřovatelka ze zkušenosti se

vše: je tak jednoduché a každodenní, že není
potřebí o tom dloubého uvažování.

Co se týká oděvu, musí být jednoduchý,
docela z jednoduché látky a úhledného střihu.
Myslím, že v té příčině střih nynějšího šatu
zcela vyhovuje. Rozumějte wšak dobře: rámě
zakryté a úprava studu a zdraví přiměřená.

Co se stravy týká, bude postačující: po

kóvka, hovězí maso a nějský příkrm. Vícenenítřebí.
Neodvažuji se předepsati jako ve Fontáine

bleau, by se žákyně učily vařit; měl bychmnoho odpůrcův; avšak ať si ové zákusky. při
pravují samy, jakož i to, co mívají k svačině
a pro dny oddechu. Sprošťuji je kuchyně, ne

však toho, aby si pekly chlébsmy Výhodavšech těchto věcí bude, aby se ovičíly v tom,
co
byl vyplněn řádnými a užitečnými věcmi.

» Jejich pokoje budou vypraveny jejich ruč
ními pracemi; budou si samy hotoviti své ko

čile, své ponožky, své šaty i výstroj své hlavy.
Dle mého nálňledu jest no to velice důle
žito. Chci tyto mladé dívky učinit užitečnými
ženami, jes přesvědčen,že je tím učíním i roz
tomilými. Nechcije učinit. švibačkami. Dobře
šatit60 dovede,kdomiovéšakydělásáma tím90dati Vkuáně,o

divisí, jediným proudema jako jeden muž,
s přesností kovovéhoBóřicího'berana, jenžprorů
ží. průlom, sestoupilo“pó pahorku Belle-Aliiance a
sielo do hrozné úžlabjhy, kde tolik lidí již padlo,
zmizelojam v dýmua opět se vynořivšiz jeho še
ra objevilo se na druhé straně údolu, posud v ce
listvostía sevřeno hnafose prudkým klusem,dý
mem kartáčové střelbý, která se nad ním spustila,
nahoru po děsném, blátivém úbočí vysočiny Mont
Saint-Jean. Ujižděli vzhůru vážně, hrozivě a pev
ně; v přestávkách, kdagústala: palba z pušek a hu
kot děl, bylo slyšetl ohromný dupot. Poněvadž to
byly dvě divise, tvořila tato jizda dvě kolony; di

Delordova na křídle levém. Z daleka se podobalo,
jakóby se plazily ké hfebenu vysočiny dvě obrov
ské ccelové užovky. Nikdo neviděl nic podobného
od dobytí veliké reduty moskevské těžkým jízdec
tvem; Murata zde nebylo, ale Ney tu byl. Zdálo
se, že veškera ta jízda stalo se netvorem a že má

mala jako kruh polypa. . Bylo lze je spatřiti tu a
tam, kde širý. oblak -dýmu byl protržen. Byla to
směs přílbic, pokřiku, šavlí, směsice bouřných
skoků koňských uprostřed hukotu děl a víření fan
fár, spořádaný a děsný“rej, nad nímž se míhaly ky

lech: 26 praporů pěchoty očekávalo těch 26 škad
ron jízdy. Za hřebenemvysočiny, ve stínu zakry
té baterie čekala anglická pěchota v 13 čtverhra
nech — po dvou praporech ve čtverhranu — a ve
dvou řadách, sedm čtverhranů v prvé a Šest v
druhé řadě, s ručnicemi k líci přiloženými, připra
vena jsouc vzíti si narmušku vše, co přijde, i če
kala klidně, mičky a nepohnutě. Pěchota neviděla
kyrysníkův a kyrysníci neviděli pěchoty. Naslou
chala pouze hukotu toho přílivu mužstva. Slyšela
blížící se a vzrůstající dusot tří tisíců koní, pravi

i
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čení kyrysů, chřest mečův a mohutný van jakéhosi
divokého vichru. Nastalo hrozné ticho; pojednou
objevila se nad hřebenem dlouhá řada pozdviže
ných paží, mávajících šavlemi, a pak přílby, trub
ky, praporce a tři tisice hlav se šedivými kníry,
volajících: Ať žije císař! Všechno to jízdectvo vy
razilo na vysočinu, jakoby náhle přikvačilo země
třesení.

A tu jako jediným rázem — 0, neblahý to vý
jev! — proti levému křídlu Angličanů, na pravém
to křídle naší jízdy, vzepialo se čelo proudu ky
rysníků s hrczným“ pokřikem. Na nejvyšším
vrcholku hřebenu kyrysníci, řítíce se bezúzdným
cvalem a letíces divokou touhou, aby zničiličtver
ce a děla nepřátelská, zočili teď mezi sebou a An
gličány příkop — hrot. Byl to úvoz Ohainský. Byl
to děsný okamžik. Něočekávaná rokle tu zeta, sráz
ný úvoz, usamých nohou koní, dva sáhy hlubo
ký; druhá řada jezdců tiskla tam řadu prvou, třetí
tlačila tam řadu druhou; kcně se vzpínali, couvali,
padali na znak, zrnítali sébou, smekali se kopajíce
vůkol sebe, naráželi na jezdce a poráželi je; ne
bylo lze couvnouti, neboť všecek proud jízdy le

gličany, zdrtila Francouze: neúprosná rokle ne
mohla se dříve překróčiti, pokud nebyla naplněna.
Koně a jezdci káceli se do ní v divé směsici, drtíce
se vespolek a naplňujíce jícen rokliny masem; a
když ten hrob byl naplněn živými lidmi, přejel po
něm zbytek jízdy. Téměř třetina brigády Duboiso
vy skácela se do této propasti.c Tak Hugo mohut
ným svým štětcem namaloval útok Milhaudovy
jízdy. ,

Na zdecimovanou tuto jízdu čekalo 13 čtver
hranů pěchoty a 60 lehkých děl, která se mezi pě
šáky ukryla. Francouzský jenerál Delord anglic

Tanec je pro zdraví žákyň potřebný; nechť
je svěží, avšak ne opěrní. Hudbu dovoluji, avšak
jen zpěv. © 2

Do jisté míry bude dobře mít na zřeteli
školuv Compiegne,V,EcruenjakovCompiegne
ustanovíte učitelky, které vyučují šití, střibu,
vyšívání atd., jakož i přípravě léků, zákusků,
jak jsem již výše udal.

Řekne-li se mi, že do ústavu nebude velký
nával, odpovídám, ža si tuho pravě přeji, nebot
jsem toho náhledu, že nejlepší výchovou je: vý
chova mateřská, proto. hlavně je mým úmyslem,
oněm dívkám ku pomoci přispěti, jež své matky
ztratily, anebo: jejichž rodiče jsou- nezámežní;
jestliže konečně bohatí členové čestné legie

udou pohrdati,své dcery do Ecoueu posýlati,
nezámožní naproti tomu si přáti, aby zde při
jaty byly, a jestliže mladé dívky, na venek se
vrátivše, získají si pověsti řádných žen, „pak
jsem svého cíle došel a jsem přesvědčen, že
i ústav nabude nejsprávnější a nejlepší pověstí.

Při tomto předmětu musíme opomíjeti vše,
co- by úsměv budilo. Nevychovávám modistky
ani komornice ani hospodyně, nýbrž ženy pro
prosté a nezámožné domácnosti. V nezámožné
domácnosti jest hospodyní matka.

8 výjímkou ředitele jsou muži z ústavu
vyloučení. Nikdy nesmí muž dovnitř býti při

uštěn, pod jakoukoli záminkou I práce za
hradní budou vykonány ženami. Chci v tomto

ké baterie pozdravil po vojensku, a již řítily se
řady kyrysníků na. čtverce plným tryskem. An
glické-prapory, které byly napadeny všechny sou
časně, přijaly tuto bouří statečně. Prvá řada v
každém čtverhranu,klečíc na koleně, vzepřelase

pálila z pušek, a za druhou řadou stála připravená
děla. Fronta čtverče ob chvíli se rozevřela, za
hřměly kartáčové výstřely, a hned poté fronta se
zase sernkla, aby francouzská jízda nemohla se
dostati na děla. Kyrysníci vzteklé sekali, sráželi
anglické pěší mužstvo, leckde jezdci přeskočili ši
ky, dopadajíce mezi ty živé zdi. Kyrysníci padali,
ale působili již průlomy, takže celé řady mužstva
rozdupávány byly koňskými kopyty. Čtverhrany
zběsilostí jízdectva byly sice seslabovány, ale po
stavení jejichposud nebylo zvíkláno.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvos8ro

wHradoiKrál., Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knfžky a účty.. —

osobní a živnostenské za podmínek nej
énsukV střádanky.

Kulturní jiskry.
Prorok Ezechiel a chléb v čas obležení.

Pod názvem +»Bible stále časovou« vzpomíná
»Christliche Volkebote von Basel« na líčení,
které podává prorok Ezechiel o obležení Jeru
sálema, jež událo se r. 580 před Kristem. Pro
rok v symbolickém jednání přijímá rozkaz. při
praviti válečný chléb, který docela odpovídá
nynějšímu chlebu v říši německé. »A ty vezmi
sobě pšenice, ječmene, bobu, čočky, jahel a
špaldy: a dáš to do jedné nádcby a naděláš
sobě chlebů podle počtu dnů, v nichž spáti
budeš na boku svém: za tři sta a devadesáte
dnů jísti budeš to. Pokrm pak tvůj, kterýž jísti
budeš. bude na váhu dvaceti siklů na den« (při
bližně 320 g). (Ezech. 4. 9. 10.) »Volkebote«
správně k tomu dodává, že, nehledě k několika
j-dnotlivostem, Ezechielem udaný předpis je
týž, který nyní musí prováděti němečtí pokaři.«
(K+ rr. B!. 1915, č 16)

Nejbohatšími archivy světa jsou vatikánský a
pak benátský. Benátský (shromážděný r. 1820 v
bývalém klášteře) zaujímá 298 místností. a sou
střeďuje 2274 menších archivů. | Již r. 1834 měl
„přes 10 milionůsvazků, do nynějška vzrostl na l4
milionů. JV

O výchově ženské mládeže na Rusipíše. jistý
profesor tamějšího ženského lycea vrátivší se do
Němec v tomto smyslu: Děvče žije v rodině jako
ptáče v přírodě. Dělá, co mu libo, tedy nejčastěji
nic. Škola není závazná, a začne-li se děvče něče
mu učiti, tedy to bývá až kclem 10. roku; a ani

výhodnějších.

přirozené štěbetavosti, jazykem, čili, jak říkáme,
hubou. Obrazivost ničím věcným, kladným nepou
tána, toulá se jako splašené hříbě. Dětské a dětin
ské nápady jsou takořka jediným předmětem dív

něho je zvláštním kouzlem dětství, zůstává ruské
mu děvčeti napořád, ovšem již ne jako kouzlo, ný
brž jako nepěkná a osudná vada. U žádného ná
rodu neshledal jsem v dívčí mládeži tolik nevěcné
ho, bezpředrnětného, do bezmezna (ins Uferlose)
jdoucího, planého mluvení, dotazování, rozumová
ní, jako zde. Pes, který mnoho štěká, nekouše —

K
předpisy jako ženské kláštery. Ředitelka sama
bude pouze v hovorně přijímati muže a není-li
vyhnutí, může připustiti rodiče v případě těžké
ho onemocnění, avšak vždy na dovolení velko
kanoléře čestné legie.

Nemám času více se o ústavě rozepisovati.
Jak si jej představuji, jest zvláštnější než ústav
v Compiegne, ač tento, jak myslím, s ústavy
tohoto drůbu nemá nic společného.

Nepotřebuji dodávati, že mohou v tomto
domě ustanoveny býti pouze starší dívky aneb
bezdětné vdovy, že budou řiditelce v neobme
zené míře podrobeny a že ani mužů přijímati
ani ústav opustiti nesmí.

že není špatnějšího nápadu a zavržení dn jšího, než dovoliti dívkám vystupovati na divadle
a jejich řevnivost buditi třídním vyznamenáním.
To je dobré pro muže, kteří případně musí
mluviti veřejně a které je nutno řevnivostí
udržovati a 'povzbuzovati, poněvadž se musí
mnoho učiti. Mladým dívkám však vzájemné
řevnivosti zapotřebí není, jejich náruživosti ne
smí býti buzeny, a marnivost, tato nejsilnější
vášeň jejich pokolení, nesmí býti uvedena v čín
nost. Slabé pokárání a pochvala ředitelčina těm,

Vyanamenávati však stuhami, nezdá se mi být
účinným a vhodným, má-li to jiný účel než
označovatidle stářía zavádíli setím jistýdruh
přednosti.Napoleop.e „0 ade

P E



názvení „KongtegáťeSalesiánské; jejímě účejtém:jest*
"poskyltrotti pomoef-chad a. opuštěhé mládeži.Kosgre-

| gace, která se rozšířilaznáčhě do všech díl světa, vy
: chovává řemeslníky, umělce, kněse a jiné inteligenty.:

Již r. 1891 v ústavech Boscových se nacházelo 130.800
-chovanct.Mateřský dům -v Turině měl 400 cho

člověk, který mnoho mluví, (nepracuje, metvoří: |
Á tén(o rys povahyprovází ruské děvčei do ly“:
cea, na universitu: všetečnost s nechutí k vážné,
spořádané práci, zájem prchavý, rozptýlenost, ni-|
cotňost duševního obsahu, při tom umfněná: vrto
Šivosta posuzovačství všeho a každého, a pak 0- © kJ
všém nespokojenost se vším.a s každým. Nerfi te- |-vanců, 2 nichž 900 zabývalo se prací řeměsito a 500
dy náhodou. že při všech "veřejných nepokojích, ' stndovalo gymnashim. Bosco založil též „Zbožný spo

bejí.spěsbboutyomáuvěetémovýváti se 1 protisvátku“Husova:
„Neznárie ani:jedinéhoHberáiního rotnánu české

ho, který by zřetelně osvětii zevnější polovičatost,
ramenářská,neurčitá prohlášení a záludné cestič
ky českých sektářů, ačkoli křiklavého materiálu
jest zde plno. Co všecko již r. 1862nám Gindely
objevil! A podivno dost; proč o takovém jednání

Emancipace toho způsobu není nikde-tak: vyvinuta
jako na Rusi, emancipace totiž ode všeho.
V některých uvedených rysech nalézáme jakoby
staré známé z ruské povídky a románu, hlavně ony
rozvláčné a rczblhavé a nelogické rozhovory,
mnohdy otázky a odpovědi o ničem; arciť káže se

—

moudrost, životní názor Moubavých duší, přesto,:

nudné, sebe obelhávající zabíjení času, se kterým
líný, nečihnýživot ruský neví co počíti.

»ořilídka«

na 1854totiž panovník schválil text kustoda Jana Gabr.
Seki. dle návrhu ministra Bacha. Nápěv však jest

zeninách císaře Františka, který jest i v 1. verši jme
nován. Sluší si povšimnouti, že první věta má podstatně

ster«. Není ovšem známo, zda skladatel začal tak melo
dii schválhě či mimoděk. Tofik však jisto, že nejproslu
Jejší skladatelé při tvorbě nejvznešenějších melodií ve
lice rádi brali naučení z římského chorálu, ze zpěvu

melodie v některých slavných operách jsou parafrazí
velebného »Ite missa est«. Wagner zase využil chorál

pražském chrámu emauzském, nastouchaje v zbožném
„zanícení mistrně přednášenému chorálu. A stopy jeho

dojmů jeví se v komposicích mistrových zřetelně. —
Před stoletím, kdy chorálu věnovali skladatelé zvláštní

—1809) užil úmyslně meledie chorální k velepisni, jež
měla býti zároveň modlitbou.

Studijní nadace katolické v Čechách vdobě pobělo
horské. V VII. ročníku »Českého Časopisu Historického«
na str. 194 praví T. Kalina v úvaze »Z dějm katolické
reformace v Čechách«: »Není nezajímavo sledovati, ko
Jik nadání je českých a kolik.německých ... V několi
ka případech byla nadání příme zabezpečena národu

české národnosti a jazyka. Jindy byla .aspoň znalost če
- štiny nutnou podmínkou nebo opravňovala k obdržení

nadání před jinými uchazeči .
ve st. 17. vedl, ale hlavně proti kacířům, ač ovšem rá
ny, které stihly kacířství,zasáhly zároveň těžce národ
nost. Nicméně to účelem a snahou protireformace ne
bylo. I to potvrzují zmíněná, nadání věnovaná buď jen
anebo aspoň předem Čechům. Do .r. 1700 je jich. pět.
Dvě založili šlechtici, tři kněží, z nichž dva byli jesujté.
A všech pět bylo spojeno s ústavy- jesuitů, hlavních

klad, že mužů rázu Balbínova bylo v Tovaryšstvu Je
. žíšově přece jen víče, než sé mínívá. A že také v české

šlechtě byli mužové stejného katoticko-vlasteneckého
smýšlení, ukazuje nejlépe pozdější o něco (1710) nadace
hraběte Jana Straky, největší a po nedávném zřízení
Strakovské akademie v Praze nejznámější studijní na
dání v Čechách, zároveň protireformační, české a sta
vovské (zřížené pro chudé mladíky z panského a rytíř-:

ství).«
Nové výzkumy o autoru »Skakespearových«úramat.;

Již před lety dokazováno, že jméno neřestného, rozmaři-;
lého herce Shakespeara užíváno od skutečného ženlální
ho autora jen k zachování inkognita. Výmarský archi
tekt Bruno Celbo v díle »Bacons entdeokte Urkunden«
nyní pravi, že slavný přírodozpytec, Právník a Státník
lord Bacon z Verulamu byl vlastním synem královny
Alžběty z tajného sňatku s hrabětem Leicestrem. Uroze
ni rodiče syna stále a důsledně zapírali. Právě takové
životní protivenství tvořilo podklad k bolestné tragedii
Baconova života. Proto psal Bacon všecka svá dramata
pod jménem onoho bohéma Shakespeara. Důkazy Celbo

že v době, kdy Alžběta v Anglií tak fanaticky katolíky
pronásledovala, v proslulých dramatech, do nedávna při
pisovaných Shakespearovi, nikdy nejsou útoky proti ka
tolické církvi a víře. Naopak mnohá místa těch dramat
jen v katolíku jeho přesvědčení utvrzují. Snad Bacon
právě proto, že mu způsobili urození sektáři tolik hoř
kých chvil, nechtěl uměním ani nepřímo hnáti vodu na
Jejich mlýn. .

Apoštolemchudé azamedbanémládežestal se Jan

tohoto roku. Narodilť se Bosco 16. srpna 1815 v Muri
aldu blíže Castelmmova. R. 1841 by) vysvěcen na kněze
a přidělen k chrámu sv. Františka v Turině. Již v prvém
roce svého kuěžství počal se starati o mládež opuště
nou. Brzy shromáždil větší zástup hochů v primitivním
strotělaci; toto »oratorium« čítalo Již počátkem r. 1842
sto chlapcův. Po dlonhých hmotných svízelich najat pro
hochy Bosco dřevník, jelž proměnil v pracovnu.. Po
zději na témž místě vystavěl mariánský chrám a pra
covnu. Mladíci, kteří se jeho správě svěřili, brzy dopl

mělipočet osmiset Boscozaložil katolické spolky děl
ické, jimž dal zřízení podobné životy teholsíma pod.

' lek spolupracovníků | salesřánských«, který nyní čítá
: 300.000 členův. — Zásluhy. o rozvej vychovatelství má
| Bosco obrovské, takže jest. právem zvám »katolickým
' Pestalozzim«.

tedy o skutečné zušlechtění národa zcela jiným způso
' bem než bohatí a zištní zednáři; kteří k vůli vlastním

a nepříčetnému řádění proti všemu katolickému..

V říjnu.
se začne
rozesílati

PRAVDOU
KE CTNOSTI

Lidová kázánína všecky

neděle a svátkyrároku:"| ehrkevního. a

Promilucila vydal
nákl. Politického Družstva

„Jj (Knihorna Obnovy čis. 25.)

Antonintaška,
děkan v Kostelci n. Orl.

ŘadaI
Sbírka obsahující asi 2! tis
korých archů velkéosmerky (
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zářít.r. Obsahuje76thema- |
tických kázání. — (Cena asi:
4 Ki Důstojné duchoven
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decké,kterévutorapo 30Jet 2,působení jeho -kněžského

a zná.

* Objednávky k zázngmii; přijímájiž ami“

Družstevní faihkuper vl v Hradci Králové.

| Obrana,n
t K poměrům v 18. stoleti. (Dokončení.) -Tedy
: zkrátka pro Jesuity by bývalo zcela bezúčelno

: jež upadla v zapomenutí již ve stol. 16.Nebylo po
třebí podstrkávati nový obsah do té formy, která

už dávno neexistovala. Nadto kdo seznává povahu |: Jesuitů z vážných dějepisných knih a nikoli z
1 krváckých a jinak sensačních románů, ten velmi
i dobře ví, jaký cítili Jesuité odpor k napodobení

čehokcli heretického. Věř-li posud některý naivní
člověk na »hadí potměšiloste a tajné úskoky.Tova- |
ryšstva, tož se nachází na cestě nejbludnější, vy
šlapané různými. romantiky. Ani husité ant luther
ští ani Čeští bratří nevedl:si tak :otevřenějako Je
sutté. Historie tří hlavních sekt-ve století XV. a
XVI. v Čechách jest dicuhým řetězcem utajování,
chytrých výmluv a omluvy.Novoutrakvisté a Če
ští bratří skrývali své konfesní rozdíly i své plány
před mocí světskou, jak jen mohli. I když na vy
zvání předkládali svá vyznání: víry, opatrnou sty

"lisací hleděli překlenouti na oko veliké rozpory
mezi konservatismem a „vlastním :rddikalismem.
Tato chytrost hraničila s klamáním veřejnosti, Za
to však Jesuité bez obalu veřejnosti předkládali
katechismus jasný a šířili jej v statisících exem
plářů. Nenechávali nikoho-v pochybách o svých
úmyslech; jako synové církve všeobecné nepokry
tě vyznávali, že jest jejiah snahou sjednotit pod:
správou papežovou celý křesťanský svět. Světská'
chytrost v 2. polovici století XVI. lákala smířiti se

,

pežská stolice sama na houževnaté naléhání z Čech
r. 1564kalich povolila. Jesuité však dobře prohlédli
utrakvistické předstírání; věděli, že obsahem jejich'

církev. Ačkoli si tedy u nerozhodných kališníků©
na venek škodili, přece jenom otevřeněpoukazo“ |
vali na výstřednosti, které pod záštitou kalicha bu
jely. Starali se o to, aby ten zvyk z kruhu ortho
doxních synů církve byl zcela odstraněn, Jejich
důvodné stížnosti také nalezly v Římě sluchu, tak-:
že r. 1571 koncese. kalicha byla zrušena. Jestliže
Jesúité tedy | v této příčiněvystupovali s otevře-'
ným hledím, nedajíce se másti nadějí na chvilkové,
úspěchy, pak jest lehce vysvětlitelno, že také v ji
ných směrech nehodlali napodobiti utrakvisty. Bo-'
Jovali „proti husitskému udřleníEacharistie-(pod'o

rahrví i vážní historikové s oklikami, aby celá pc
, vaha. těch manévrů se neukázala v pravé podobě.

Ty. vlastnosti, ktéré nazvali naši odpůrci »jezoviti
smem«<,objevovaly se právě. v hojné míře u těch,
kteří proti Jesurtům houževnatě bojovali,

Právě čteme v liberálním tisku lacinou rekla
mu. Poukazuje se tam, že odmítavé stanovisko

vangelický >Hus«. A z toho tento úsudek: >Nic
nemůže býti umělci lepší zárukou a skvělejším dů
kazem, že umělecky i historicky stojí. na správné
cestě, než -tato interesantní shoda v nazírání obou
kněžských tiskových orgánů.« — Tohle jsou však
jenom staré, hodně opotřebované důkazy -liberální
logiky. Odmítnou-li dva protichůdné listy na př.
politiku papeže .Jana XXIII.,jest to nejskvělejším
důkazem, že tento muž -bylna správné cestě? Zá
ruka a důkazy nenaleznou se ve frázích, nýbrž ve
zkoumání důkaznesti obou časopisů. V době, kdy
se mluví tolik o vědě a potřebě přesně logického
myšlení, jest přece potřebí zkoumati důvody obou

vodná fráze a pak se.kriticky zváží věcná myšlen
ková zrna, věcné důvody:i protidůvody. Potom te
prve možno prohlásiti, pokud kritiky dvou kontra
stujících listů mají pravdu anebo — pokud činí
spisu reklamu. Katolíci takového pečlivého srov
nání vážných kritiků ovšem se nezaleknou.

A že by dokonce protest pronášený s hlediska
historického mohl bezděčně býti >nejskvělejším

to se dovídáme teprve nyní. Dle této zásady by
vydali nejskvělejší vysvědčení Homérovu básaic
kému umění učenci již prohlášením, že řečtí boho
vé byli vymyšleniňmi Naopak zase kritikové by
pohřbiti.slávu:Dáhieóvu, kdyby prohlásili,-Že obra
zy ž jeho »>Očistce«jsou skutečností.

Nuže — vě*i»>Vlasti« jsou poznámky veli
ce věcné, klidnér: V: 7. čísle »Husa« celou

„mravnostnáboje vínižší úrovní ná opoký, prestol nad daleko
čnnol katolického.Všuo Juvnostivyzírá sklon k

byli předními

eňského' života bylý použe:
touhou po byrdkřátické' redkci, pouze nábožen
skou dekádencí. Prý Jirásek stojí »na druhé straně
dcbrého i zlého«. Sprostný čtenář vidí jeho hrdin

ky a hrdiny»jako sarné hodné, byťi v tom a onom
pomýlené lidi... Koniáš je... skoro horlivější,
obětavější nežli "tajní predikanti . . Jezovité Ma
teřovští jsou 've svém 'také jen přesvědčení a věr
ní.< P, Danielovi 'pro zuštání jazyka českého se
»i,celé jeho jezovitštví musí odpustit bezevšeho ..
Všichni ti lidé z temné doby protireformační jsou
napořád jen hodní lidé, ani jediný z nich není lot
rem. . . Snadto je právě autorova tendence,jeho

| studium: Temno v temnu nechat. . Temno v

| Čechách bylo a teinno v Čechách jest . . Dokud
se našeho národa výkvět nezačne ohlížet po hvěz

16, dotud se u nás nerozední.«
Tak a podobně vzdychá privilezgovaný strážce

evangelia, že Jirásek neprohlásil za bezcharakter
ní zločince ty náše předky, kteří si dovolili vy
znávati a ctfti évahgeluth v rámci katolické cír
kve. Myslí-li, že bylo by potřebí označiti také ně
které »protireformační« lótry — jen opatrně s tou
flintou'. Nikdy v'Čecčhách nebylo krutějších nábo
ženských exekutorů, denunciantů a inkvisitorů,
jako právě v lůmě církve husitské. Žádná česká
konfese neprolila tolik krve z náboženského záští

jako církev husitská, A byli snad ti všichni nepřá
, telé katolictva lotry? Kritikovt patrně není zná
: nto, Jak vynikal již před Bílou horou Jesulté nad

predikanty jak hlúbokot účenósti tak mravní kva
' litou. Že otcové Tovaryšstva prodělávali celý ře
l těz utrpení i tam, kde se zakotvili pevně, o tom

: patřně privilézováný znalec českéhistorie“ nábo* ženské neví pranic. *

ho 'jezovitství«, protože právě podstata nábožen
i ské činnosti Jesuitů jest jejich přední chloubou;
kdyby bývali měli trochu toho jesuitství před Bl
lou horou sobečtí sektáři, nemusili již před válkou
propadati úžasné dekadencj. Spíná-li kritik ruce
nad »hroznou protireformační tragedlí«, má se mu
hned vybaviti vzpomínka, jak husité pobili stati
síce vlastních krajanů proto, že tito se vzpírali

i duševnímu násilí fanatiků, jejichž divoké nábožen
"ské představy odvál brzy vítr jako plevy zcela

bezcenné. Vzpomíná-li s. ošktivostí na Koniáše,
bezděčně nás muti k přemýšlení o celých tisicích

' nevzdělaných, sveřepých Konlášů táborských.
Že Je poštid leckde temno, to jest velikou vi

nou našich nepřátel, kteří schválně zamičují vejice

temné skvrhy na rozvoji KnkNo sektářství. —shvězdu z Jákobá« pák r "neobjeví ti hy- 



nynější době.hájí autoritu bible statešněji než. Je
sujté?. Jsou to snad -ti sektáři, kteří:podporují ti

skopisy, v. nichž se důvěra k historickým údajůmbible podkopává?

sektářství na poli mravním, o-tom podávají úžas
né dokumenty listiny českých sněmů, sutové pole
mické traktáty, jimiž $e častovali sektáři navzá

„jem, nejhroznější vzájemné obžaloby, přečasté po
pravy a vězení přeplněná velikými zločinci. Sku
tečnost a kriminální statistika z doby předbělohor
ské mluví zcela jinak než nasládlé, elegicky nala

brali patent na vyšší mravnost; ale ti, kteří spílali

týkati skutečné hříchy, nekřesťanské občanské ú
hony; a tato okolnost světle svědčí ve prospěch;
Tovaryšstva, které podnikalo v Čechách po půl

„století cestu křížovou, aniž. jednotliví členové ze
všeho měli nějaký prospěch osobní.

Jirásek ví-dobře, proč:se na mnohých místech

vděčni. Také dobře poznal, že pyní již není.možno
obetkávati líbivou pavučinkou glorioly- velice pro

mentů by se postavila na cdpor. Proto se uchýlil
do století, jemuž naší veřejností byla posud vě
nována pozornost nejmenší. Ale to nedovede po
příti nikdo, že v době té, kdy Jesuité. ovládli pole,
křesťanská mravnost v Čechách se zvýšila obec
ně.A kdo stavěl žulové 'pilíře k vyšší, praktické

chování českého lidu, Vřelý cit vlastenecký jest
jen přirozeným výsledkem u lidí hhtboce morálně
založených. A právě katoličtí probuzenci ukázali,

-jakou sílu a obětavost rozvinouti dovedou. — Tě
mito řádky také chceme rozvleklé debatě učiniti
konec.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odbornéškoly.
a c. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek wChrudimi.
Za válečného:ruchu.
Zlatý klas spasí nás! Válečný:"pomocný úřad c. k.

„ministerstva vnitra ve, Vídni I.,
němž.chválí, jak, obyvatělstvo rakouské vítězně „se po
stavilo na odpor nepřátelskému „pokusu o naše vyhla

vou potřebou. Praví dále: C. k. zemědějská společnost

spořádaly schůze, v nichž by tomuto úspěchu rakouské
ho zemědělství dostalo se. přiměřeného důrazu. Tímto
hromadným projevem posílí se v nejširšíchvrstvách 0

Avšak i dále ven za naše říšské hranice, do neutrálních

států a až do nepřátelské země. pronikne. zvěst, že ú
mysL zmoci naši otčinu vyhladověním,, ztroskotal se na
ste zemědělstva. Při slavnostech má se prodávati od
znak, sestávající ze zlatého klasu, který bude míti na
listu průpověď: »Zlatý klas spasí nás 1915.« Cena to
hoto klasového odznaku má obnášeti 30 hal. a dlužno

fadu c. k. ministerstva vnitra ve VídníI., Hoher Markt
č. 5. ienž přejímá rlsiko s opatřením spojené: pokud by

:spolky a komitéty, které se obírají mlsiní válečnou pé
čí. převzaly prodej odznaků, obdrží odznak za cenu 24
hal., takže jim 6 hal. z každého odznaku zbude pro míst
ní účely válečné péče. Čistý výnos z prodeje má se od
vésti z části všeobecné válečné péči, z části pak

-zvláštnímu účelu zvelebení zemědělství v jednotlivých
-zemích k rukám politického zemského náčelníka,a to
"tim způsobem. že se z tohoto výnosu budou udíletí sti

"pendia a studijní příspěvky synům rolníků, kteří ve vál
ce padli nebo stali se invalidním, aby se jinoši tivzdé
lali na zimních školách, hospodářských středních ško
Jách atd. Obnos na tyto zemědělské účely připadající
stanoví se u odznaků zemědělskými korporacemi objed
"naných a 30 hal. zaplacených na 15 haléřů, u odznaků
"prodaných shora zmíněnými spolky a místy pro váleč
nou péči na 10 hal. z každého odznaku. Bylo by velice

vítáno, kdyby se v každém místě zřídilo komité, které
by u připojení k uvedené shora schůzi, případným boho
službám nebo též samostatně v dotyčném čase prodej

žádati si potřebné povolení u příslušného okr. hejtman
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nutno podporovati horlivě.Odporučujeme k úvaze všem
přátelům.

„Veznamení vítěznéhoklasa. Zemědělská společnost
ve Vídni uspořádala podtitulem »Vevítězném zpamení

ností a spolků ve Víní v budově zemského sněmu. Mi
mo jiné dostavili se páni arcivévodové Leonok Salvátor
a Prantišek Salvátor, společný finanční ministr 51,Koer
"bgr. ministerský předseda hr. Stůrgkb, ministři bar. Hei

| o bar.nee Zesker.Oeorgi3 bývalý.ministrválky..tich, President zeměděkká gpoločnosti bar...

jest dokameniovati, če: 20 rakonskémm.zemědělssví po
dařilo úspěšně čeliti vyhladovovacímu plánu nepřátel.
Skončh nrovoláním.slávy J. V. císaři, což bylo nadšeně
opakováno. Ministr orby Zenker vylíčil ve svém pro
slovu obtížné poměry, jimiž zemědělství ve válečné do
bě trpělo a praví, že dnes, kdy jest sklizeň zabezpeče

roku v. této válce. Promluvil pak o opatřeních, která u
činila vláda k zabezpečení spotřeby a pravi, že mů
žeme-li dnes konstatovat s pýchou, že se vyhladovovací

šich rolníků, přizpůsobení se obchodu dobám válečným |
a zvláště také všemu našemu konsumujícímu obyvatel
stvu, které svou spotřebu přizpůsobilo zásobám a při
nášelo ochotně všechny oběti. Ředitel kanceláře pro po
moc za války princ Ed. Liechtenstein podal zprávu 0

péči za 'války a 0 Bomocné akci »Ve znamení zlátého,
klasu«. Naznanoná šlešzetýt, va nad vyhlado-
vovací válkou má býti nosen.»Zlatý klas«, jichž již bylo
kanceláří pro pomoc za války- koupeno půl milionu. 6
haléřů z každého klášu připádne lokálním účelům pro
péči za války, '15 hat sirčtitům 'po- zemědělcích anebo

dětem invalidních zeměděloj k čemuž v Každé korunní

návštěvě zemědělských škoť :
Katolické řády v Nědněcku 2a světové války.

Jakmile válka vypukla, již, se hleděli obohacovati
růzaí -pbchodnícia agehft Ve-všech státech rafino
vaným způsobem, takže: bylo naitno učiniti jejích
hanižnosti přítrž důraznými tresty. Jestliže pak

tvrzením, že válku chtěli a začali »klerikálové«,
hned se naskytla otázka, jakou vlastně kořist ka
tolíci a zvláště kněží a jeptišky .z válečného ru
chu mají. Svou práci zdvojnásobili a k veliké ná
maze přistupují ještě jejich četné dary. I z hube
ných úspor podporují kněží a kláštery občany vál
kcu postižené. Tak: vytňíží. ten hmotný zisk, nehle- !
díme-ii ani na veliká pronásledování kněžstva v
Italii a Francii.

Německý list »Caritas« podává tuto zprávu 0
činnosti katolických. řádů-.v Německu za války od
1, srpna do 31. prosince“'1914; tedy za dobu polo
vice roku: »Řády kontemplativní měly v poli 171
vojínů; 41 bylo vojenskými kněžími, 74 ošetřovalo
raněných a nemocných 379, při čemž bylo 17.559
ošetřovacích dnu. Řády "s duchovní správou po
slaly do pole-810 členů, 35 bylo vyznamenáno. V

ního oddělení:498; v- lazaretech, nákladem klášte

tůzřízených, ošetřováno::4800 +raněných. Z misij-

níchspolečnostístálo Vi oněm 81 bylo vojenskýmikněžími,p „sdtawotní,zvláště.

po 104.788ošetřovacíchUňů. Řády laiků (Milosrd
ní bratří, školští bratří 4 aj 'věfšina byla zařaze-.
na do služby 'sanitfiť; v“Bcli“Bylo' se zbraní 461,

10.859mužů po 318176ji fy jednotlivé řádya společnosti zůčástnily "SeVé válce do I. ledna
1915 takto: 1963 vciáků“.(232 raněno, 62. padlo);
1807.bylo u oddělení zdravotního (386 v poli), o
šetřovali -19.210raněných a nemocných po 440.523
dnů ošetřovacích. I ženské řády ze všech sil sna
žily se zinírniti bídu i rány, jež v jejich ckolí nebo
i jinde zasela válka. Ošetřování nemocných a chu
diny v poli a etapních obvodech věnovalo se 1054
sester. Františkánky 393,.borromejky 212, sestry
sv. Vincence a Klementa 198. V lazaretech doma
pracovalo 11.502 sestry (3499 sester sv, Vincence,
2219 františkánek, 1166 -borromejek), ošetřovaly
270.250 vojínů po 5,829.093 ošetřovacích dnů. I řá
dy vychovávací - ošetřily:v lazaretech na 35.000
mužů. Řády pak .čístě kontemplativní, pro věčnou
svou klausuru, neopustily ovšem prahu svých.fe
helníchdomův,-alešitímprádla:pro:vojíny v poli
i nemocnice a různými dary -i ony snažily se pro
kázati vlasti platné služby.:Dr. Liese tvrdí, že čin
nost řádův Německuani -neza půlroku v nynější:
válce převyšuje činnost.za celou dobu války 1870
—71« -- »Hlídka« k tomu dodává: »Že němečtí
katolíci přehledy takové pilně sestavují a uveřej
ňují, vyplývá z menšincvého poměru jejich v říši.
Pracují pro přítomnost, ale hlavně pro budouc
nost; V Rakousku řády, poměrně ovšem četnější,
zajisté rovněž bedlivě konajt své říšské povinnosti,
ve směru jak nábožensko-lidumilném, tak obran
ném. Jednotlivosti jsou tu -a tam, jistě ani ne z po
lovice uveřejňovány v novinách; celkového pře
hledu není; bude snad zhotoven až později. Po
mluvačů z řemesla nebude ovšem ani číslicemi
možno přesvědčiti, nebcť.o majetkových pomě
rech >bohatých« klášterů mají názory dětinsky
fantastické, o skutečných výdajích pak dětinsky
naivní. Blízké a známé nám kláštery na př. úplně.
vydržují průměrně skoro toliký počet rekonvales- '

by asi dle toho připadalo na lidi s tisscovými pří
jmy, kdyby měli poměrně tolik věnovati na stejný

na ze zkušenosti té vyvoditi, jakého nepětí sil ho

spodářských doba vyžaduje, má-li o všechny jak.náleží býti postaráno.
Časová Hlosalle vzákovech.Kdvě se voják utalo

denýchvozů anebo v. zákopechdivnou chvílé znáí, pa

prajolí < Jekahlavěomálenky,které tata dřívévejiskři

ly. A tak byl zaslándelěj: erární produkt, vojínáv,z
něhož vyjímáme: Kotel s-manometrem na výrobu páry
desinlikuje všecko — jenom ne kůži, protože tato se hor
kem značně smrští. Je tedy úplně nemožno desinífkovati
celého člověka, protože by mu pak byla kůže příliš krát
ká. Kdy ajak se dostaly vši na svět a do košile, nemohu
říci, protože se to stalo jistě tajně. Snad jsou to zakletl
falešní přátelé anebo nevěrnémilenky. Tuli se k tobě,
tulí a najednou tě začnou kousat. —České jméno toho
hmyzu jistě jest odvozeno od slova ves (veškerý), pro
tože veš může míti každý, Vši žijí obyčejně ve velkých,
dobře organisovaných společnostech s heslem: Jen ke

kůži! Jejich rodinné poměry, spočívající na polygamit,
jsou velice rozhárané, takže se některá veš může státi
třebas i vlastní babičkou. Nevěra v té organisaci nepadá
na váhu. Žádná členka nežloutne závistí a žárkvostí ani
nerudne hněvem. Proto zde sebevražda z rozháraných
rodinných poměrů neexistuje; taková okolnost jest úpl
ně v souhlasu s jejich klidnou povahou. Život jejich ply
ne sice stále ve znamení teplého jídla a přítulnosti, ale
násilná smrt je kosí obyčejně v květu života. Sešlostí
věkem umírají jenom velice zřídka. Na jejich záhubu se
připravují různé vodičky, které však jim jdou k duhu
— ale ještě lépe samým výrobcům. Čtyři delší nožičky
má veš k lezení, dvě zvláštní, aby si zakryla čich, když
jí něco nevoní. Těmito tvory jsou nejhustěji obydleny
krk a ramena. Pak teprve přijde teplý pás rovníkový,
Nohavice jsou méně oblíbeny. Jestliže se vši dovolí ne
rušené najedení, pak přestane kousat i bez drbání. —
Ratrno, že naše vojíny humor neopouští nikde ani při ve
liké námaze.

Skandály s armádoimi dodávkami má země skan
dálů, Francie. V rozpočtové komisí francouzské sně
movny byly přetřásány. Zpravodaj posl. Buret uvedl
mezi jiným, že dodávka obilí pro armádu svěřena dvě
ma spekulaatům v ceně 24 mil. fr., ačkoliv vojenská in
tendantura několik dní před tím obdržela nabídku paříž
ské obilní bursy s cenou. 18% a 20 mil. fr. Jeden z obou
spekulantů vydělal tím způsobem 2 miliony franků

Když kachna, tož ať stoji zato. Francouzská Hervé
ova »Ouerre Soclale« přináší zprávu, která překonává
všechny dosud na světě vypuštěné pověsti a tajemné
povídačky. Jistá vysoce postavená katolička (!?) plše
zmíněnému listu: Je pravda, že muž. jenž vykonává pa
pežské funkce, není pravý Benedikt XV., nýbrž falešný
papež. Tento padělaný papež (Bénoit XV. en toc) byl
prý na přání císaře Viléma (1) a prostřednictvím kolin-'
ského kardinála Hartmanna zaměněn za pravého, proto

kolegia, příznivého Německu. Pravý papež jest uzavřen
v jistém benediktinském klášteře a jého zástupce jest
španělský kněz, vychovaný v Italii, jenž byl odkryt na
jisté faře v biskupství Viterbo a podobá se velmi Be
nediktovi XV, — +Gnérre Sociale« zprávu zaznamená

vznikla asi proto, Že“Benedikt XV. učinil někoHk věcí,
které různé pány v Římě mrzí a kteří by si takovou
věc přáli. A vyslovené přání v ústním podání stává se

skutkem.« — My dodáváme: Ovšem T dodatekstarého
anarchisty je kachna!

Pensionát Voršilek
v České Skalici.

Crojiřídní soukromá dívčí Skole měšťonské německá. 8 ní

(spojeno praktické vzdělání chovanek v kursech
hospodgňských a obchodních, jakož i vgočování cizím

fečem, psaní na. Sírojí, hudbě, malbě, ručním pracem skl.

Krásná poloba, velká zahrada, vadušné místnosti.
o vydatnástrava ©

Školní rokpočíná 15. září.ce „09
(© Další zprávy podá ochotně představená. (j

Márodohospodářská hlídka.
Výsledek nákapu obílí oblmím ústavem válečným

v Čechách zůstává daleko pozadu za potřebou. Vlnuto
bo má ona část zemědělců, která počítá s tím, žé po
zději budou přejímací ceny zvýšeny a důsledkem toho
své obilí nedává mlátiti a k prodeji nenabízí, ač by
mohla. Byv k tomu zmocněn vládou prohlašuji tímto, že
čekati na pozdější zvýšení cen je úplně marné. Majitelé
obilí, kteří přesto budou i nadále zadržovati své záso
by, pomáhají věcí našich nepřátel, prohřešují se proti
vlasti a vydávají se nejostřejším | státním | opatřením,
která v nejbližší době nastanou, kdyby bylo při dosa
vadním postupu zemědělců setrváno. — C.'k. místodrži

C. k. místodržitel: Max hřabě Coudenhove v. r.

To bývaly kody! V hostinci >Schenkhoře nyní
>Krone« v Jablonci nad Nisou byl r. 1800 vydán
účet za svatební hostinu: Hovězí maso, 90 liber
za 12 zl. Vepřové, 25 liber, 6 21.40 kr. Velké uzen
ky 2 zk Malé uzenky, 58 kusů, 1 zl 56 kr. Pivo,
vědro, 5 zl. 15 kr. Chléb 3 zl.Rýže, + a půl Hbry,
36 kr. Hrách, osmina, 1 zl. 4 kr. Jabřka 56 kr. Sůl
a mouka 33 kr. Koření 10 kr. Křen 10 kr. Máslo,
půl libry. 13 kr. Dřívía námaha2 zl. 45 kr. Sum

má k zl. 16kr.© hospodátském využitkování divokého kašta
em píší sNár. Listy«: Plod divokého kaštanu má
trpkou, hořkou chuť, podobnou jako žalud. Ale tu

dáme kaštanyvařil a MĚziněknon;sljěa hěko



tím rozdílem, že nejsou tak sladké. Přesto však

travinou. V dobách hladu byla mouka z kaštanů,
vylahováním zbavených trpké chuti, mísena s

nitým sypáním pro drůbež, kdežto sušené jsou

plodů, které už dnes průmysl zpracovává různým
způsobem. Nejen že se z něho připravuje kávová
náhražka, ale také šňupákům poskytuje požitku.
Z kaštanů vyrábí se proslulý schneebergský šňu
pavý tabák; také dextrin, pomůcka pro lepení, se
připravuje z kaštanů. Lidé, stížení reumatismem,
dívají se vděčně na celý kaštanový strom. Z jeho
květů i plodů dělají se různá znamenitá mazání,
prý jako zázrakem zahánějící reumatické bolesti.
Průmysl lihovarský dávno již oceňuje kaštan „pro
jeho značný obsah škrobu. Kůra kaštanu dává dob
ré tříslo a bárvivo, a mimo to. náhradu za jeden
z nejdražších léků, chinin. Připočteme-li ke všemu
vypočtenému užitku, který dává divoký 'kaštan
člověku, ještě okolnost, Že na jeho krásných kvě
tech nasbírají z jara včelky. na metrické. centy
medu, uznáme, že je tento stále ještě málo cceňo
vaný strom jedním z nejužitečnějších.

Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci
Králové doporučujeme co nejlépe pří veškerých

| Zprávy
místní a zkraje.

Dekorování hrdinných. vojínů a slavnostní přísaka
dělostř. pluku č. 27. Krásnou a dojemnou slavnost do

ký pluk. Ráno súčastnil se bohoslužby v garnisonním
chrámu Páně, kterou konal místní polní kurát dp. Stan.
Kordule za přítomnosti všech P. T. pp. důstojníků plu

zvuků kapely 39. pěš. pluku na vojenské cvičistě, kde
před ozdobeným dělem vykonána dojemná slavnost de
korování vojínů, před čímž promluvil k vojínům o vý
znamu dne tohoto k t po nadp. Keller německy a
dp. kurát Kordule česky. oté bylo vykonáno dekorová

vyznamenaným vojínůmstanřěgí velitel p. plukovník
ujutný a p.zpurkmistr

dr. Ulrich. Pak následovala sfavkostní přísaha nově na
rukovavších vojínů, před kterou přednesl vlasteneckou

stvu v obou zemských jazycích dp. polní kurát Stanislav
Kordule. Dojemným byl ten okamžik, když vojíni, zdvih
nuvše otužšé své pravice, skládati před ověnčeným
dělem přísahu věrnosti císaří a vlasti. Krásná a dojemná
tato slavnost zanechá jistě v mysli všech vojínů a ú
častníků milé upomínky pro budoucnost. My pak zdejší
občané radujeme se z úspěchů chrabrých druhů svých
a «vavříny slávy jejich jsou nám ctí a. ozdobou,-

Štit železného brance v Hradci Králové, pořízený

městem ve prospěch vdovského a sirotčího pomocného
fondu veškeré ozbrojené moci, umístěn jest ve vestibulu
průmyslového musea a přístupen každou středu, jakož i
neděli a svátek od 9—12 hodiri dopoledne. Během tohoto
týdne súčastnily se zatloukání hřebů obecné školy v
Novém Hradci Králové, Probluzi Divci a Praskačce,
vedené správami škol a členy místních školních rad.

K 70 h. Účet jeho, poskytnoutř účinné pomoci vdovám a
sirotkům po padlých vojínech, se obecenstvu nejvřeleji
doporučuje,

Usnesení městšké rady ze dne 6. září 1915. Výkaz
pokladní hotovosti ze dne 21. a 28. srpna vzat byl na
vědomí. — Do aprovisační komise povolán byl jako
zástupce úřednického konsumu p. Fr. Řehák, c. k. berní
oficiál. — Dopis c. k. místodržitelství stran organiso
vání nákupu postoupen byl aprovisační komisi a dopis c.

k. okr. hejtmanství ohledně zřízení stráže bezpečnostní
ze řad občanstva městskému zastupitelstvu. — Svolán
bude domobranecký dorost k vojenské výchově. — Pí.

obývání nádvorní budovy ve dvoře domu jejího čp.
4TI. — Na vědomíbyla vzata zpráva správy elektrárny*
o nálezu c. k. místodržitelství ve příčině kolaudace €
lektrárny ma Orlici. — Panu JUDru K. Procházkovi po-*
voleny byly stavební změny v domě jeho čp. 251. —
Okresní výbor schválil návrh lesní těžby z obecních le
sů na rok 1916, což vzato bylo na vědomí. — Slečně dr.
A. Fischerové, profesorce v měst. dívčím lyceu, udělena
byla dovolená též na školní rok -1915—16 dosavad
ních podmínek.

Vyznamenání. Jeho c. a k. Výsost p. arcivévoda
František Sabvátor ráčil uděliti co zástupce protektora
Červeného kříže jménem Jeho c. a k. Apoštolského Ve
lčenstva p. c. k. okr. komísaří JUDru Rud. Fleďlerovi
v Hradci Králové v uzmání jeho zásluh o institeci Čer

veného kříže čestnou stříbrnou medaili na červenobíléstuze.
„.—PovýšenkPanOtakágMančalc.k.berníoficiál.
(9 Hradol Králové,byl ji ovámc, k. berníhosprávcem.

Delší. pochvalnáuznámí: 18. králováhradeckého pěš.:
pluku. Jeho Ezcelence p, Karel. Křítek, gomerál pěchoty

z pole dopl následujícího.obsahu: »Oddelší doby nalé
zá se pěší pluk 18.pod mýmvelením. Mně, který jsem

:.svým úřademjakožto: brigádník s městem Hradcem:
: Králové úzce spojen, jest zvláštní radostí, že mohu Va
! jemu Vysokoblahorodí..sděliti že královéhradecký. do
: mácí pluk posud vědy vzorně se choval a že může býti

čítán k nejstatečnějším plukům armády. Račiž Vaše Vy
sokoblahorodí přijmouti,výraz mé obzvláštní úcty, se
kterou se znamenám nejoddanější: Křítek, generál pě
choty.« — Od c. a k. majora R. Tarnawského, velitele

2. polního praporu, došly starosty města tyto dopisy:
| »Dovoluji si Vašemu Vysokoblahorodí oznámiti, že se

2. prapor domácího královéhradeckého pěšího pluku č.:
18 v bojích dne-4. a 15. srpna 1915 vynikající statečností
a hrdinným i obdivubodným chováním vyznamenal a.od:
svých představených pochválen byl. Město | celý okres
královéhradecký může býti brdo na své udatné. syny.«
— Na blahopřání, zaslané městskou radou, došel další
dopls od téhož velitele. následujícího obsahu: »Jménem
2. praporu 18. pěš. pluku dovoluje sí velitelství praporu
za srdečné blahopřání, které nás neobyčejným způso
bem.potěšilo, veleslavné městské radě v Hradci Králové
vzdáti nejupřímnější a nejlepší dík, jakož i od nás všech
nejsrdečnější a nefvroucnější pozdravy z pole zaslati a
jest mu příjemno. že může sděliti, že se 4. prapor s Bo
ží pomocí opětně v bojích dne 18., 19. a 28. srpna 1915
vynikající statečností 'a.-hrdkiným- chováním vyzname
nál.« , 

Na Stříbrný křtž odvedla Jednota divad. ochotníků
»KHepera« 160 K z čistého výtšiku představení »Faun«.

- Úmrtí. Dte. 7; U: niz..zemřel >v.76, roce svého věku

zasloužilý český průmyslník p. Antonín Petrof, císařský
radá, o. a k.dvor. továřníkplaň, le. náfodohospodát.
ústavu -při akademii věd,a umění, bývalý člen obecního
představenstva v Novém Hradci Králové atd. Velikou

svou pílí, zkušenost a svědomitostí založil skvělou po
věst své továrny, takže chvála Petrofových přan jde
posud celým světem. Pohřeb koná se dnešního dne v
Novém Hradci Králové“ — V Čermilově zemřel evang.
farář p. Szalatnay. který pro svom skromnost a laskavé
vystupování se těšil značné oblibě. :

Jnb. městskédívčí lycenm a spojené sním reformní
reálné gymnaslum v Hradci Králové bude míti ve škol.
roce 1915—16 II., IV., V. a VI. třídu lycejní a H. a

| IV. třídu gymnasliní. Zápis hových žákyň do těchto tříd
koná se dne 16. září od 8—10 hodin, zkoušky přijímací

hned po zápise. Zápis -postupujícíchžákyň vykoná se

dne 17. září o 3. hod. Óravné a dodatné zkoušky konají
se dne 17.září.o.8.:PT e nedávno vydanéhoministerského© vyneseníj í lyceum a ref. reálné

, gymnasium pro otvdřum vč nejvhodnějším ústavem a
přihlížejíc k potřebámdíyvč, povahy vyhovuje úplně své

| mu účelu a vykazuje výsledky veskrze uspokojivé.

i Městská vyšší škola pro ženská povolání hospodář
ská v Hradci Králové bude míti ve škol. roce 1915—16
všecky tři ročníky, Zápis: do L ročníku koná se dne.16.
a 17. září; postupující chovanky zapisovati se budou
dne 17. září o 3. hod. Opravné zkoušky konají se dne 17.
září o 8. hod. — Do JI. ročníku, jenž má ráz čistě prak

| tický, mohou býti přijaty. také hospitantky aspoň 16leté
s přiměřeným předběžným vzděláním a to na tyto před
měty: účetnictví, národní hospodářství, nauka o potravi
nách, domácí hospodářství, vychovatelství, vaření a
stolničení, praní, žehlení a hospodářská cvičení, výtvar
né práce a praktickou čignost v mateřské škole a v dět
ské opatrovně.

Divadlo. V neděli 9, září sehraje jednota »Klicpe
ra« v Hradci Králové „holandskou veselohru »Hloupá
Dorka«. Veselohra tato, Jěšící se na Městském divadle

ve prospěch fondu vdov, a sirotků po padlých vojínech.
i Záznamy přijímá již nyní p. Růžička, papfrník.

Zc. k. poštovsíhoúřaduII vHradciKrálovéná
!

pan vrchní poštovní správce Váchav Engelmann. — Ú
řednictvo nerado ztrácí v něm milého svého přednostu,
který byl spravedlivý a opravdu kolegiální; úřad svě
řený jako dobrý odborník energickou rukou povznesl.

| V novém sídle, rodném Jeho městě, přejí jemu i celé

| ctěné jeho rodině ze srdce všichni úředníci nádražního
1 poštovního úřadu mnoho zdaru a zdraví.

| Nepříznivá povětruost madělala sových škod. Pro
[ chladna a deště velká část otav a někde i obilí je posud

| na poli. Nedělní větrné a deštivé počasí zavinílo znač
i né škody. Hladina Labe mocným přílivem vod z hor 1 z

| kraje v pondělí povážlivě stoupla, takže pod železníč
„ ím mostem vystoupila ryšavá, blátivá voda z břehů,

unášejíc veliké chomáče posečené otavy.
Seznam cen ma týdemalm trhu v Hradci Králové

| dne 4. září 1915. 1 hl: vikve 50—60 K. hrachu 80—120 K,

Jahel 130—140 K, krup 80—120 K, brambor 8—9.60 K,
máku 100—110K; 1 a: otrub žitných £ pšeničných 17.50
K; 1 kg: másla 4.60—6.50 K, vepř. sádla 5.60 K, tvarohu
60 h, I vejce 11 h; I kopa: zelí 8—22 K, okurek 3—5 K,
kapusty 3—4.60K, drob. zeleniny 1—2 K, svazků mrkve
2.40—3.20 K; 1 hl: cíbule 20—28 K, jablek 6—10-K, hra
šek 6—12 K, 1 bečka švestek 2—2.40.K. — Přivezeno
bylo: hl: brambor 120, cibule 28, jablek 17, hrušek 23,
85 beček švestek; kop: zelí 42, okurek 90, kapusty 80,

drobné zeleniny 230, svazků mrkve 68 a 371 kusů podsvinčat,

K úavzosti v Solmici Do referátu vlondila se nám
chyba přemístěním jmen. čímě smysl příslušného místa
byl chybný podstatně. O proslovech Msgra dra Šalce
A+vsdp. Šittlera mělo býti vytiššno takto: »Nato způ

sobem velice rozmarným prónesi 3."M 'náp. opat Zavo
ral zdravict slov. p. dru Hružkoví a velice krásně pro
mluvil Magre dr. Šulc, vyřizuje z Prahy sympatický

projev Akčního výboru sjednocených katolických orga
i nisací a Politického družstva tiskového v Hrádci Král.,

A. vyšehradský kapitulár Ed. Šittler, jenž na základě
| Ehrenbergrovy povídky »Boj a vítězství pravdy v Če

: chách« zdůraznil nutnost a«možnost jednoty v celém
našem národě.« —

Na c. k. ústavě kevzděláníučitelův Poličce koná
se zápis do cvičné škoty v peděli (2. a ve středu 15.

"-září, do ústavu v pátek 17. září o 8. hod. Reparáty
jsou 16. záři. Kandidáti, kteří byli odvedení při posled
ních prohlídkách domobraneckých, jsou povinní choditi
do školy až do svého povolání k službě vojenské.

Smiřice. Za ranního jitra v neděli 29. srpna unášel
vlak kposvátnému místu. Svatoňovic poutníky ze Smi
řícka. Po 200 let uctfvali naši předkové v severový

chodních Čechách Rodičku Boží ve Svatoňovicích. Po
200 let nebeská Královna na vyvoleném místě vyslý
chala úpěnlivé prosby dítekk ní se utíkajících.Takové
myšlenky tkvěly v mysli všech a touha a nadšení zíraly
Jim s tváří, Konečně zastavil vlak na nádraží svatoňo

vickém a sestoupilopřes 20 poutníků z osady holo
hlavské, Dp. Petrásek, „osvědčený vůdce poutí, obezřet
nou rukou za pomoci pořadajelů pp. Sourady, Kupky,
Černého a Vachka uspořádal průvod. Nato za zpěvů ma
riánských písní ubíral se průvoď ve vzorném pořádku

-do svatyně mariánské, aby vykonal svoji nedělní povin
nost a zároveň aby při nejsvětější oběti vzýval Pannu
všech panen o pomoc v těžkých dobách. Poutní kázání
'prestovil dp. Petrásek. Svojí úchvatnou a zdařilou řečí
dojal mysl všech přítomných, rozohniv je k milování a

úctě nebeské naší Matičky. A také poutníci téměř se
předháněli v uctívání Božské Mateře. Zvláště vyprave
ný pěvecký sbor z holohlavské osady účinkoval dopo

| ledne i odpoledne. Výkony jeho se všeobecně zamlou
| valy nejen těm, kteří již častokráte měli příležitost se

znati Jeho zdatnost, aje též ř oněm, kteří odjinud přišli
uctiti Neposkvrněnou Královnu. Sólové i sborové vlož
"ky s nevšední ochotou a dovedně doprovázel na varha
nách p. Kudrnáč, Odpoledne po promluvě vdp. faráře u
bíralo se procesí na náměstí k památné studní sedmi
pramenné, odkudž po zdařilém zapění vložky z opery
»Tajemstvi«: +»Matičko Boží, obětuj!« a po př.slušných

modlitbách konala se soukromá křížová cesta. Kolem 5.
hod. shromáždili jsme se v chrámu Páně, abychom se
rozlouči'i s Matkou. Páně. Dp, Petrásek zpíval litanie a
sbor opětně přednesl několik vložek. Všichni člerové
zpívali s nadšením a zápalem, majíce na zřeteli oslavu
Panny Marie. Zajisté. že Syn její tuto jejich horlivost
měrou největší odmění! Po uděleněm požehnání slč. Ho

ráková ze Smiřic odevzdala dp. Petráskovi sošku Pan

ny Marie. Vděčná, a dobrá srdce účastníků pouti pro
mluvila. Nato, všichni jsouce, uspokojení dali jsíě sč na

!

!

|
|

draží, abychon zvláštním vlakem, udržujíce mezi sebou

dobrou vůli, se rozjeli do svých domovů, nesouce s se
bou požehnání MatkyBoží. Panno mocná, oroduj za nás.
i naše drahé! Ke zdaru pouti této mimo výše uvedené

zvláště přispěl vdp. bisk. vikář a děkan J. Seidl, zač mu
přísluší náš nehynoucí dík a modlitba. Ač se nemohl
súčastniti, přece alespoň v duchu dlel s námi a jeho
praktické pokyny a rady přinesly dobré ovoce. Bohu
díky, že dal nám tak pečlivou a obezřetnou duchovní
správu!

Pěčin u Žamberka. Významná církevní slavnost,
instalace, kaunána byla v našť osadě v neděli 20. srpna
o 2. hod. odp. Byl jmenován a ustanoven farářem naším
důst. pán Fr. Herman, kaplan v Chotusicích, kterýžto
pán si v krátkém čase získal lásku všech věřících naší
osady. Dívkami našimi. již v sobotu ozdobený chrám
vftal přišedší účastníky, kteřf se v tak velikém počtu
oné slavnosti súčastnili, že prostory chrámu Páně byly
naplněny do posledního místa. Tm osadníci skvěle o
svědčili, že nově jmenovaného ve vší lásce mají a že
si ho jako hodného kněze váží a cti a že jsou lidem ve
lice zbožným. Bylo-li to zřejmo již dříve, osvědčila se
vroucí láska našich koláturníků k církví nyní ještě vý

| znamněji. Přiveden jsa za hlaholu zvonů v průvodu du
chovenstva, školní mládeže. družiček, svých zbožných
rodičů, obecního zastupitelstva, sboru hasičského, čte
nářského spolku a jiných věřících'z farní budovy do
chrámu Páně, vykonal slavnostní církevní obřady důst.

| p. Ant. Vích, vikář a farář z Těchonína. Předal nově
jmenovanému klíče v dojemné řeči a potom promluvil

(několik slov k věřícím, poukazuje jim k tomu, jaký vý
znam má kněz pro lidskou společnost. Po oné' promluvě
přednesla dojemnou řeč novému našemu p. faráři dru
žička Mařenka Rykrová, dceruška p. starosty, po kte
réž pak uděleno bylo sv. požehnání, Tak ona slavnost
cirkevní ukončena. K oltáři byl doprovoděn důst. pány,
p. farářem Fr. Kráčmarem z Nebeské Rybné a dp. fa
rářem Fr. Dvořákem z Chotusic, u něhož poslední čas
byl kaplanem. Přejeme nově instalovanému našemu p.
faráři mnoho zdraví a zdaru v každém jeho počínání.

Oslava Nejvyšších SBletých narozemia Jeho Veli
česstva ve Vysokém Mýtě. Nejvyšší 85. narozeniny Je
ho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa 'I. byly
letos, v době zcela mimořádné, pohnuté, vzrušené a pro
osud naší říše rozhodující, oslaveny ve Vys. Mýtě způ
sobem velice okázalým. Celé město tonulo v slavnostní:
náladě a oděno bylo v slavnostní háv. Nedělní klid za
vlád! ve všech obchodech, úřadech a ústavech. Všemí
ulicemi a po náměstí, jež byly bohatě ozdobeny a z
Jchž bydov vlály prapory barev říšských a zemských,
proudálo obecenstvo ve svátečním“ úboru. Budíček vo

Jenské posádky byl vhodným úvodem do slavnostního



pkresnlzastupitélštva konala slávnost-'dne.— Obecnía
prosloveny "nadšeněprojevý pátidy-|nischůze, v B

níkoví, učiněna humánní usněséní na památku
slavnostního dne. Obecní zastupitelstvo věnovalo obnos.

100 K ve prospěch vdov á sirotků po padlých vojínech
a vybidlo obecenstvo, aby na místě osvětlení oken vě
novalo dary ve prospěch válečné péče, za kterýmžto
účelembyla podniknutasbírka. —Šlavnostníchsližeb .
Božích v děkanském chrámuPáně súčastnílo se důstoj
nictvo zdejší posádky, státní úřednictvo, městské a .0

mi profesory, žactvo obecných a měšťanských škol s

veškerýmučitelstvem, zástupcovévšech. „spolků a korpo-,
raci, jakož Včetní jinévěřící, takže kostel byl zcela
naplněn. Velice účinně působil vlastenecký a nadšeně:
přednesený proslov vdp. děkana Šmejkala, jímžnastí
něn byl -vliv blahodárného panování Jeho Veličenstva;

" pro celou říši azejména naší vlast a znovu zdůrazněna
neochvějná věrnost a nejhhibšíoddanost českého náro-,
da k posvátné osobě panovníkově a plně oceněná hrdin-:

nost našeho statečného vojska. Poté všichni zástupci
dostavili se k okr. hejtmanství, kde přednesen byt vdp.

děkanen nejaddanější hokl s prosbou, aby tlumočen byl
na stupních Nejvyšš.ho trůnu.. . Odtud odebrali se
všichni hodnostáři, četné dáňty , a "požvaní hosté ke
slavnostní holdovací schůzi, ktetou pořádal odbor klu
bu českých státních úředníků v nádherně okrášlené a
osvětlené zasedací síni okresního zastupitelstva, v níž.
v háji květin. trůnilopoprsí Jeho Veličenstva. Po nad
šené patriotické přednášce a holdovacím proslovu prof.
Hodaně přečten loyální projev, jenž byl teleiraficky za
slán kabinetní kancelářia slavnost zakoňčena hříma
vým trojnásobným provoláním slávy Jeho Veličenstvu.
— Večer o 8. hod. uspořádán zdejší posádkou po mě

stě lampionový a pochodňový průvod s hudbou za Ú
časti všech úřadů, ústavů, šKol, okresního a obecního

zastupitelstva, všech korporací a spolků, několika tisíc
obyvatelstva, jakož i studentstva, které se dostavílo s
praporem. Nádherným ohňostrojem před hulánskými ka
sárnami, zahráním a zapěním rakouské národní hymny,
jakož i české hymny, které vyslechnuty byly s obnaže
nými hlavami a provoláním mocnáři »Sláva« bylo vo

vodu veškerého obecenstva a hřímavě provoláváníí slá
vy vyvolaly radostnou ozvěnu všech účastníků a dotvr

„zovály loyální cítění celého města a 'jeho obyvatelstva.
V konkarsu firmy Jan: Hernych "a sys, společnost

s ruč. obmez. v Ústí n. Orl. se "stdlemív Praze, konala

se 6. t. m. dopoledne uobchodního: sóuda v Práze prval
schůze věřitelů za účelem zvoleni definitivního správce

konkursní podstaty avýborů věřitelského. V zastonpe
ní konkursního komisaře p. Okr.:sóudce Mattuše, který

" dlí na dovolené, řídil jednání rada'z.'s. p. dr. Jindřich.
Přítomní byli následující záštupčové. věřitelů: dr. J.

„„Javěřek v zastoupení Ústřední baky“ "českých Spořite
" Jen, -která přihlásila pohledávku „1,26.200 K, dr. Alois

. Stompfe za »Securitas« si pohledávkóu 10,500.000K, Jos.
" řýtiř Menčík z Vrchlabí přihlásil pohledávku 11,239.000

K a 391.000 K, Th. Fischer za firmu J. V. Rieger, tkal
Covna ve Vrchlabí 450.000 K. Pan dr, Javůrek navrhl,

aby defimitivním správcem konkursní podstaty byl zvo
„Jen p. dr. Pinkas, do výboru věřiťelského pp. ryt.Men

čík, Čeněk Roedi (za Spořobafiku) a'Václav Král (za
»Secuřitase). Pan dr. Th. Flýchér navrhl zá správče p.
Aug. Čermáka, prof. odborné školy. Při hlasování byl
však většinou schválen návrh p. dra Jávůřka. V zastou

pení firmy Hernychovy byl Jednánípřítomen Advokát p.
dr. Fr. Hubáček.

Živelní pohroma na Dobrušsku. Nětoliko v okolí O

počna— jak již jiné listy 'sdělity — nýbrž 1 u nás řádilo
dne 29. srpna tak děsné a zhoubné krupobití, jakého není

"zde pamětníka. Sypaly se kroupy věťší, menší, průměr
něvětší než ořechy, některé až velikosti slepičího vej
ce. Ovoce se stromoví sráženo i s kusy větví v tako
vém množství, že bylo nutno po krupobitl zahrady u
váděti hráběmi do obstojného stavu. Ječmeny a ovsy,
pokud ještě stály, byly tak zpustošeny, že některým ho
spodářům nevydá pole ani na nové osetí. Listy řepné a
keře zemáků zpřeráženy tak, že příslušné polnosti poté

zhoubě těžko bylo poznati. V městě „jaké vytřískána
okna v celé řadě obydlí.

Živelní pohroma v Sedlově ma Kolíisků. V obcí Sed
lóvě, přifařené k Radboři, zničil v pátek o půl 9. hodině
večer dravý požár pět stavení | se vším příslušenstvím

a uvrhl majitele zničených příbytků do nezměrné bídy.
Zajisté ubožáci zaslouží netoliko soucitu, ale i vydatné
podpory duší křesťanských. Jest potřebí, aby pohořelí

s pombcí Boží byli co nejdřívevysvobození aspoň z
největšího nedostatku. Proto apelujeme aa štědrost li
damilů. Dobrotivé dary zasílejte na farní úřad v Radbo
ři u Kolína.

"| Veliká záplava v Jabloncia. Jiz. Dne 5. září 1915
navětíven městys náš strašnou povodní. V sobotu i v

jit se siltý vítr. Asi kolem 4. hod. odpolední bylo fe
čiště Jižery plné a kol 6. hodiny večěr rozlévala se
vodaJiž mimořečiště ató tak rychle, že v 8hodinjiž
silnice kolem běfidla byla zatopena. ©Pro domky pod
kostelem osvědčilse v1. 1897 popovodní vojskem po
stavenýteras; ač vodou byly obklopeny, přec jez te
utrpěly škody. Splav k mlýnu p. Mohra Úplně stržea i
betonová stavba kolemslin: poškozena. Ve mlýně pak
samém rozlila se vola kol stájí t tovšruy, zaplavila £ zv.

Starou školu, badovy měšťanské | obecné školy,akozabradsíké p. Doubkovi celdn zahradu, strhala:maob
prkaných čapen, odnesla dřívů ! otavy, dole kol bělidla
přorvala 560-4k nádraží, poškodivší ošleš:dvůr tvrár“

Ry; zničilaplol a místem| silici. „Vtakzv, L

cích pod křížem proti nádraží řádilanejhůře. Ve veli
Fm nebězječřbyl 1 dbiní mN-'Wv.-ná“ krizích; kdě vo

žící' domky jsou sjině' podemlety. Také krutě řádil- ži
vet vé Sklenařic;ch kol továrný p. Kuny, ježto zmíněný
teras všecku vodu zpět odrážel.: Telefonní! | telegrafické
spojení přerušeno. Nejhůře řádila vodm od 9—12 hodin
v noci. Popůlnoc! opadávalá; pro panující tmu nebylo

noc panoval rozruch; lidé sé svítiinami, nedbajíce prud

proudí, ale budou jistě značné“
Zemřel Fr. Ad. Šubert. Narodili se r. 1849vDobruš

ce“ gymnaslum studoval v Hradci Králové; oddal se stu
diú filologie. R. 1873 vstoupil do redakce Politiky a pře

ských žurnalistův. R. 1876 vstoupil do redakce »Pokro
ku<. R. 1883 zvolen Feditelem Národního divadla. Roku
1904 sta! se předsedou Družstva Nář. divadla. R. 1906
zvolen za ředitele Měst. divadla Král. Vinohradů. Od r.
1909byl členem redakce »Nár: Politiky«. V roce 1908
jmenován redaktorem +Osvěty«. Literární jeho' činnost

byla mnohostranná a velice :plodná, -Šubert zemřeldne

8. t. m. ráno, raněn mrtvící, "dovršív 66. rok svého velice činného života.

Veledůstojnému
duchovenstvu

"doporučujeme

Kalendář duchovenstva
- českoslovanského

na rok 1915—1916.
Publikace svého druhu u nás jediná, jíš netnůže
postrádat žádný kněz probohatý vnitřní obsah a
cenný schematismus veškerého duchovenstva V ze

mích koruny české.

Vkusně váz. výt. K 3—
Objednejte Ihned!

| | V Oružšstevním:knihkupectví

v Hradci Kralové, Adalbertinum.

Besídka“
Mudroslopsloví prostonáro

-ML
"Obvykléto bývávadbi. 317"

" bere-li si stařec mladóň. : :

(Četnů podobá Se tot Mivné spojení?
Jak bys viděl kotě s ovcí V jedněm spřežení“
Jak bys'ktádi šafrán k'tabáku,
konvaliňkuvázal k bodláku. —
Jak 'bys do páru dal Výra s kuřetem,

"neb jezevce mrzutého' s kotětem.
Sedne-li kmet veďle žený mladíce, |.

vyjímá se asi jak pepř vědle skořice, -*
jak slzneček na talíři vedle ústřice,
nebo dřevák u lakováhého střevíce.
K šedivému dědečkovi mladá žena
hodí se jak k cihle mořská pěna,

„jak sladký med k homolce,
* truchlá dumka ku polké,

jak pikolka k bručivěmu fagotu,
něžná begonie k tyčce u plotu,

ke kapustě jemná fialinka, v
ke kedlubně- vonná rozmařinka.
Jako starý troubel k jantarové $pičce.

-jako jasná hvězda ku lojóvé svíčce. :
"Obyčejně starý děda“ “
upomíná na medvěda,
který mladou laňku zžířá,
na jestřába, který sviřé
spárem -švitořivou pějici,
na vaadráka, lenžrve' růžici. :

"Potrár zlatý nestaví sevedle rendlíku,
+ anř hrnec drátovaný vedle květníku;

k štětci maliřskému něpoložíš štětku. *
Proto dvoř se'jenom bábě, dědku!

Péperky. “
Odpadlíci na veřejných schůzích k vůli upou

tání pozornosti a vychytralému lovení důvěry pří
tomných katolíků začínají velikou chválou svých
zbožných, poctivých katolických matek. Vzdávají
hokd i jejich svědomité péči o výchovu. — Ale ty
matky samy nebyly vychovány od volnomyšlen
kářů; charaktery jejich nebyly zoceleny nějakým
proudem moderním. Poctivost a výmluvná oběta
vost nepotřebovala studovati různé moderní tri
ky a cvičit se v kaučukovitém slohu, aby přesvěd

čila veřejnost o vlastních dobrých úmyslech.

Okradl vlastní sestru, zůstal dvě léta dlužen
„své chudé kvartýrské, matku usoužil. Pak se živil
sebůsemi,-nanichžvolal:>Jestpotřebí,aby.se

dala ženám větší práva. PodporujteBensko eman
2 o - +086

MedSPL800 O "EMMČ

Člm více se volalo, aby národ následoval Husa,

tím nešetrněji zacházeno. > Vlasieneckýmpravopísem. *

Nikdy se nerozšířila h našem Jidu tak veliká
zmatenost politických -pojmů, taková mělkost na
zírání na základní pojmy zdravé politiky, jako
když. počet politických časopisů se zdesateronáso
bil, takže každý týden aspoň šedesát politických
úvah »tříbilo názory«,

Přečetl zběžně ostrý pamílet neznámého auto

snadněji, v ruzných společnostech. Když však je
den konservativec začal klásti věcné námitky, ho
vorný čtenář pamíletu resolutně prohlásil, že se
nedá olupovat o své — přesvědčení.

-Veselé čtení
:pro dlouhé večery.

Odporučujeme našim přátelům humoristické

nější hrází proti záplavě knih frivolních, jež se
vtírají do katolických rodin, aby lákaly čtenář
stvo sensačními lituly a jarmarečním napínáním
zvědavosti.

Pravý humor nehoní se po divokých a hru
bých scénách, nezpitvořuje skutečnost K nepo
znání, plyne hladce jako čistý potůček.

Chcete-li se. tedy ušlechtile pobaviti, kupte
si tyto knihy:

Veselé chvíle.
Stran 272. — Cena K 220.

Rozmarné příhody.
Řada II. Stran 320. Cena K 180. — Řada 1.Stran 384 Cena K 320..

Jsou to sbírky kratších humoresek různých
katolických autorů. Nehledaná líčeňpřirozenýchscenerií každého mile upoutá.

Objednávky vyřizuje

Družstevní.knihkupettví a na
kladatelství v Hradci Králové.

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla sym
„| (protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškodly, faráře ve Výprachticích)

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

se na požádání franko zašlou.

E 649/15/5.

Dražební edikt

K návrhu vymáhající strany Františky Šrámkové,

1915 o 9. hodině dopolední u tohoto soudu v síni č., 35

Pozemkovákniha Slezské Předměstí Vlož
ka č. 41: Dům čp. 41 na Slezském Předměstí s pozemky.

Pozemková kniha Svinary. Vložka č, 55: Role
č. kat. 225 ve Svlnarech. — Vložka č. 91: Pozemky č.

kat. 349 a 350. — Vložka ě 174: Hospoda čp. M ve Svimarech s pozemky,
Odhadní cena 44.782 K 62 h
Nejnižší podání 29.855 K 08 h.

Pod aejnižším podáním prodáno nebude. ©
Soud tento jako sond kněhovné nechť položení éra

žebního roku poznamená.

Věcaš oprávační, zejmém hypotekární věřitelé, ma

veřejnéorgány vpříčibědaní adávekdostávajívyzv
sí, jakjsouuvedenavpřiloženémnávěští.

Útraty návrbu oa schválení dražsbních podmípeks
útratemíodhadu upravujíse obnosemper 175.X 62 k.

C-k.okresnístudv HradciKrálovéod: V.4., 0DAD, va
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Do HradceKrálové:a okoli.“ s

Odloučen jsa a milého Hradečka, vapominázo azapřímnou vděčkojtí“těch, dčteřt:mi něvě$ 4 tomto |
nezapomenutelgém místě svou přízní a ohledu plnou skavejstí zpřijemaili 2 vot: usnadnil, —"E vdí-můj dík
avědči vádp. Magru Mat. Musilovi, pap. prael. a kanovníku, za laskavou“-dlodholefou péčía: shovávávost'a sláv.'
městskému patronátnímu- úřadu za veškerou jeho blahovůli ke mně.— Nemohubýti nikdydosti vděčným
rodičům vzorných mých žákyň a žáků za překrásné a cenné dary a něžnéprojevy,jímiž jsem bývalodměňován za
radostné'a povinné vyučování; je to zvláště rodina p. ole. radyŠpalka, rodičovéžákyň: Baudyšové, Mil. Dostálové,
Fichtnerové, Gerguričové,Helwičhové,Honzákové,Javůrkové, Jeřábko vé, Jiráskové, Jihlavcové,

Marešové, Melorové, Novotné,Rosůlkové, Řehákově, Řezáčové, Šubrtořě, Urbanové, Wipplerové, Žaloudkové, í
Pepička Pilnáčka, Gutha a j. o |

8 vřelouvzpomínkouposílám pozdrav ze vé. aamotý četným maličkým přátelům ze školy »bez

klamu a falšex z městai venkova, zvláště mým žákyním.ze IV. třídy, které mí přinesly tolile růží a květin »bez
teni« a vojáčkům náplasti na všecky bolesti — kóž vás žádnýosten utrpení nezraní! — Děkuji též za vše těm,
kterých jsem sice neučil, ale od nichž jsem setak mnohému přiučil sám: sboru taktních pp. učitelů 8 p. řed.
Šedou, sboru otih. sester školských, obětavým lékařům“ ve škole a zvlášť v nemocnici, šlechetným spolubratřím 
duchovním, četným přátelům ve městě, ve Lhoké'a Svinarřéch, — Ss zvláštním: dikem. vzpomínám něžného zpěvu
při »půldeváté« veleot. pí. Bo-h. Kořínkové, chotí c. a k. plukovníka, p.:Jána: Pochyby, řídícího učitele ve Lhotě

Malšové s chotí, kteří mi tak starostlivě zpřijemniliměřené.kílametry a el-Marie Neubertoóvé zajejí nezištnou

obětavost po celou dobu pobytu mého a při nepříjemném stěhování,
Konečně děkuji vřele vadp. konsist. raďóví Dru. Čust. Domabylovi, kterýž mne svou zvláštní přízní

až na nové působiště obětavě doprovodil *4*463"sVotérém“vNěp;“vzkké ameše láskyplně v nový úřad uvedl,

veleváženému a slovutnému p. patronátnímu kogrsaři. Bixlovi,dp. faráři Vítovi, dp. řediteli Borromaea Kepplovi
za lagkovou přílomnnst; dp. V. Kyselovi, faráři z. Kratorioh,Pp. zástupcům obcí a sborům hasičským, družičkám

s pp. učiteli za neočekávané uvítání. Nozapomenubotiánů Hradečku přeji 2ze ardce nového rozkvětu a slávy.
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čegkký,ae zárukouneporušgnosti, z Jalohní snůšky

Nečekojte, :až Vás rka
překvapí,ale opatřte si zavčas don
jedinou osvědčenou diet. ochranu

faráře L. V. HORY:

„VADE MECUM“
(zákonem chráněno)

- nežli velká nemoe potom.

Obdršíte vláh. po 150, 3—, bm, a9— K a )
v drogeriiehneb vlaboratoři +Y. m.« vDašicíc Č.)

v Hradci Králové, Adalbertinam.

zpěvu sólovému(mothoda starovlašská)
vyučuje slečna

Sláva Nepeřená.

v jednoduchém i
přepychovém mo
der. provedení ry
chle zhotoví uměl.
závod knibařský

Richarda Šimáčka

A Němčiněm 8
a trancouzštině .vyučuje í
si. A. Nepeřená
v Mradel Králové, Dlouhé

ulice, čisto 200.

Jan. Horák,
- sokénník

v Rychnově nad Kněžnou
zasíján -poš vědydle roční salsony kolekci

nejnovějších drahů pravých:
viněných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

. "© zemekých.
Cetná uznání zvláštěz krabůvole
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závoda za %
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Wolejemné látky na taláry. ;
Též na splátky bez zvýšení cen! :
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Jiněe knikkupectví .
nabízí Vám'své služby k obstarání
všed: knih, časopisů atd. Adresujte

laskavě:

Družstevní knihkupectví a nakladatelství .

v Hradci Král, Adalbertinum. 

Ma38 výsiavách vyžnamonanéI. cenami.
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hs“s8 kn ní aeP n 208 700 "* £.ao ©Ke vr . i
-0..n



'

opravdu křišťálovému? Jak možno, aby vyspěté
obecenstvo obracelo se |
dy, když již sladkost jeho hudby seznalo nikoli
jen z novin, nýbrž ze skutečných tónů? Vždyť
přece davy po prvém výstoupení Ondříčkovu div
se neutleskaly?
zvědavost a touhu po novinkách skutečnou láskou
k umění. | Jdou-li celé řady publika nakoncert
hlavně k vůli tomu, aby se pak mohly pochlubiti,
že vynikajícího virtuosa slyšely, nemyslete si, že
umělec za jediný večer v. nich vzbpdí upřímnou lá
sku k opravdovému umění. A nejméně pro poesii
do koncertů chodí ta mládež, která po jednotlivých
číslech obtěžuje virtuosy žádostí o podpis na po
hledkách. —

Záplava řeči.
Dva mravenečkové lezou po stromě, jeden nahoru

—. druhý dolů. Pří setkání zastaví se pa okamžik, něco
-si bovědí — a již honem každý jiným směrem do práce.

Dvě ženy jdou po ulici, jedna nahoru — druhá dolů.
Při setkání se zastaví, děco si chtějí povědět — ale
stojí tak dlouho, -Jako ztracená hlídka, div důlek v s4
mé dlažbě nevytlačí.

»Kampak spěcháte, paní Hovorná? Neutfkejte, ně
co vám povím.«

3Ale — vždyť já nemám času, mléko mám naplot
ně; běžím jen honem pro kousek cukru do kávy.c

„No — vždyť to nebude dlouho trvat —-jen několik
slov.“

»Copak teda js, co?«
»Viděla jste ten klobouk paní Honosné?«
»Kdyby radši zaplatila hokynáři!l«
»Má nový, má; je na něm rajer (raičí péro), ale ně

jaký opelichaný, jistě to je ze starého; Mká, že je od
Weidra, že stál padesátku. Kde by nato vzala — že
brota? Ten klobouk jest nejspíš z Perlové ulice nejvýš
za pětku. Víte, já mám okď. Vyhlíží v tom jako oškuba
ná kavka; že se ta stará harfa nestydí!«

»To máte pravdu; vám by to jistě jináč slušelo. To
víte, že hezkému sluší všecko.« .

»lnu — krása nekrása; ale že -jsme obě z lepšího
rodu, umíme se lépe v módních věcech pohybovat. Ale
z čeho ta ženská je, z čeho?Tatik byl bednář, proto

udcera vyhlíží jako dřevěná putna.«
»>Takvypadá moudrá řeč! Je vidět, že něčemu roz

umíte. Vždycky říkám, že si našinec parády nedopřeje.
Jen se lopotime, staráme se pouze o rodiny od rána do
večera a od večera do rána. Pořád "jen úzkostlivé stra
chy. aby byl doma největší pořádek, aby všecko bylo
na minutu hotovo. Jsme pořád v jednom kole. . .«

»Maminko, honem domů«, interpeluje poslední řeč
nici umazaný hoch, který sotva dechu popadá. »Na mlé
ce se udělal puchejř, ten prask| a mléko nám uteklo na
plotnu. Všecko to syčí v kuchyni je plno kouře; páchne
to, že jsme se div nezadusili.«

»Achich, milá paní, tu to vidíte, jaké mám trápení
s dětmi, jak musím být vždycky. na minutu... Hned
bych ti, kluku, dala pohlavek! Pitomečku, copak's ne
mohl hrnec posunout na kraj plotny? — Tuhle to vidíte.
paní drahá, jakým je našinec otrokem .. . Co jsem vám
chtěla honem ještě říci, už ani sama nevím. A bylo to
tak' důležité! Ten divoký hoch mi popletl všecky my
šlenky. No — však si to zítra dopovíme, budu-li mít
aspoň minutu času. Ba jo — našinec je hotovým nevob

hloupého mléka!«
»Ubohá paní, co všecko zkusítel« — — —
Jiný obrázek. Jede vlak .z Prahy. Sešly se v něm

paní Vyčítalová s Dobromiuvnou.
>To vás ráda vidím.«
»A já vás ještě radši.«
A mele se na celé složení po čtyry hodiny. Hnedle

by byl vlak tyto osvědčené odbornice v rychlém ovlá
dání češtiny převezl o stanici dále. Řekněme, že jedna
jestz Kuklena druhá ze Střebše.

»Škoda, že ta cesta netrvala déle. Chtěla jsem vám
ještě říci něco velice překvapujícího — ovšem pod pe
četí mlčelivosti.«

»[ — to já dovedu mičet jako hrob. Já vás teda
kousek doprovodím.«

, U samé Střebše se obrátily. »Že jste mne tak daleko
provázela, nesmím být nevděčná. Taky vás kousek do
provodím ke Kuklenám.<

A tak chodily mezi obcemi, pokud jich nerozloučila
temná noc. »Ale to vám, paní, přikazuju, abyste k nám.

přece musíme dopovědět!«

Resumé: Kdyby bylo u más tolik moudrosti, co ně
která ústa vychrlí řeči, staby by se zbytečnými | uni
versity. Počítá-li se, že taková řečnice vychrlí z mluv
nice za minutu 170 slov, dělá to za hodinu 10.200 slov,
za 10 hodin 102.000 slov, nepočítáme-li do toho, co ta
ková moudrá .osoba mluví ještě ze spaní. Uváží-H se

však, že taková hovorka málokdy ponechává druhé só
lo, takže drčí přečasto obě současně, počítejme, kolik u
čených perel vítr za hodinu odnese. Kdyby se pak mělo
spočitati, kolik slov se vysype v sobotu na trhu proti
prodavačkám, byl by.bezrádný + mathematik přivolaný
z umiversity. Já bych to aspoň nikdy nespočítal, já se
poddám. Taková řeč jest i při nynější drahotě artiklem

stálenejlacinějším,rosdáváse a vnucuje se zdarma
všude jako předsvěst, že ani letošní povidla nebudou
draží Paškvocec.i

i Sledaj, synu, s Plinou Pozormostí, 
čím se páší drsné ukrutnosti
Ukrutnost jest věru veliká
česackem jen krmit střízlíka,
cepem kočku misnou vypláceti,
žábu po strništi proháněti,
dáti děcku k hrané ježka v postýlku,
nosorožce učit křepkou čtveryjku,
k slečně choré volat zvěrolékaře,
k bolavému zubu ihned kováře,
do pluhu si kozla zapřahovat,
učit kozu v studní ladně plovat.
Venkovskému herci dobré chuti přáti,
kázat na helikon skočnou vyhrávati,

-Jazyk povídalky schromit mrtvičkou,
* odbývati leoparda mrkvičkou,

králíka a jehně bachořicí,
tytra okurkou a lékořicí *
Kuře na provázku s sebou voditi,
učit slona po provaze chodit.
Nutit: myšku, by chodila pěkně s kočkou spolu,
hocha levým okem hledět vzhůru, druhým dolů.
Muzikantskou žízeň mořskou vodou léčiti,
na ledu též učit paviána tančití.
Do dřezu položit robátka mladá,
rýžovým kartáčem drhnout jim záda,
kudlou jim nehýtky klestiti,

( vidličkou zoubky jim čistiti.
Cpáti do kohouta husí šišky za“ stodolou,
velet k ulovení krokodýla rukou holou.
Nůžek zahradnických užít ke stříhání kníru,
nutit chrta ke spásání suchopýru.
Cikánovi struhadlem rmut 'stírat s jeho tváře,
»moje úcta« říkat tomu, kdo jde do žaláře,
to jsou všecko velké výstředností,
bezohledné, drsné ukrutnosti.

Našemu veledůstojnému duchovenstva
kuprovádění kostelních vřele doporučoj ladou českou: Jím sbeal. cek.nát, dkožyřesháříkéBOHUMILABEKAv HOREKUTNÉ.

„

Různé zprávy.
Nalvaí pohrdání. Katelické spisy moderní po

zéři odmítají předem. Proto také jeví tak velikou
ignoranci v oboru, který jest jim z dlouhé chvíle
uejzábavnějším sportem: v katolické dogmatice a
církevních dějinách. — Známý německý klasik
Herder vydal první svazek básní a slíbil, že vydá

| ještě dva další. Přiznal se, že jest to překlad, ale
že teprve při třetím svazku oznámí veřejnosti, kdo
básně tyto napsal. ©Vzbudily velikou pozornost,
byly přijaty s nadšením. Ale jaké bylo podivení,
když pak Herder podle pravdy prohlásil, že přelo

| žil básně z latiny a že jest jejich původcem jesuita

| Balde! Kdyby to byl ihned řekl, byli by je ukřičeli
. a zůstaly by zcela nepovšimnuty.
| © Sthání lichvářů s potravinami na venkově.
+ okresní soud v Liberci byt pohnán řezník Jos. Brosche z
| Dlouhých Mostů, poněvadž prodával kilo telecího masa

| za 4.80 K. Byt odsouzen k pokutě 300 K. — U okr. sou

| du v Jablonci n. N. bylo odsouzeno více obchodníků a
! živnostníků pro zvyšování cen potravin a sice do vězení
| na 1 a 2 dny a k peněžité pokutě.
i Trojbarevných pokladniček Ústředmí Matice Školské

| nesmí býti nadále používáno; pokladničky buďtež pře

l

!

I

|

Před

barveny na červeno nebo vráceny hned k opravě kam
oeláři Ústřední Matice Školské v Praze, Husova tř. č.
3. Důvěrníci žádají se ve vlastním zájmu co nejsnažněji,
aby tohoto pokynu dbali.

Neplačte nad svým osudem! Ten nejhorší mají údě
lem nevidomé dívky venku v bídě a nouzi. Pomozme
Útulně slepých dívek Praha-Kampa, aby jich hodně za
opatřila. Adm. t. I. příspěvky uveřejní.

Vyznamenaní liaančníci, »Wiener Zeitung« dne 20.
srpna oznámil: Jeho Veličenstvo císař propůjčil Nejvyš

: ším rozhodnutím ze dne 19. srpna presidentu banky Uni
on Evženu Minkusovi, řediteli Vídeňské bankovní jed
noty Bernardu Popperovi a ředitelt Rakouského úvěr

|
|

|

miillerovi s prominutím poplatků stav šlechtický, chefovi

závodů S. M. 51. Rothschilda Loulsu svob. pánu Roth
| schiidovi komturský kříž řádu Františka Josefa s hvěz

dou, řediteli Rakouského úvěrního ústavu pro obchod a
: průmysl dru Pavlu Hammerschlagovi a řediteli Dolnora
L kouské eskomptní společnosti Max. Krassnému Ššl. z
' Krassienu hvězdu ke komturskému kříži řádu Františka
i Josefa, presidentu Bankovní a směnárenské akciové spo

lečnosti Merkur dru Eug. Brettauerovi, řediteli Všeobec
ného rakouského ústavu pro úvěr pozemkový Alfredu
Herzfeldovi, řediteli Banky pro země rakouské Marku
Rotterovi a ředitel! banky Union Al. Weishutovi komtur
ský kříž řádu Františka Josefa, řediteli Banky pro Hor
ni Rakousy a Sohohřady Fr. EdHngerovi, řediteli České
banky Union Emilu Kuxoví, ředitel! bankovní a směná
renské akc. společnostř Merkur Arnoštu Schwarzoví a
ředit Všeobecného rakouského ústavu pro úvěr po
zemkový Alexandru Welnerovi důstojnický -kříž 'řáda
Františka Josefa, a veliteli Všeobecné dopravní banky
Emanuelu ©Kornfeldovi | rytířský kříž řádu Františka
Josefa.

Právní důvody zamítnutí víhovy zmateční stížnosti.
Nejvyšší somď zamáti stížnost Švihovu prot) rozsudko
pražské poroty. Důvody jsou následující: Zmaleční stíž

most dovolává se mezi: jiným toho, že soud nepřipustit
výslech policejního komisaře dra Klímy, tajného pollai
aty Pondělíčka a pí. Marie Voldánové.Nejvyšší soud na

| proti tomu dovozuje: Dle $ 151. odst. 2. tr. ř. nesmějí
j býti státní úředníci vyslechnut! jako svědci, jestitže by
1 svojí výpověď: porušili úřední tájemství, vyjímaje ovšem
| případy, kdyby této úřední povinnosti byH svými před
| Stavenými sproštění. Služební úřad toho kterého úřední
* ka — nikoliv soud — rozhoduje pouze, zde předmět vý

| slechu Jest takový, že by úředník, kdyby vypovídal
| porušil uloženou mu povinnost úředního tajemství. Soud
i pouze zkounlá, zda v tomto případě existuji předpoklady

$ 151. odst. 2. tr. f. Zmateční stížnost dovozuje dále, že
úřední tajemství týká se pouze oněch předmětů, o kte
rých úředník nabyl vědomosti ve svém povolání jako ú
ředník. Tomu však odporuje $ 23. služební pragmatiky.
dle kterého povinost mlčenlivosti týká se také -oněch
záležitosti, o kterých úředníci mohou zvěděti na základě
svého postavení. Také v tomto případě, kdyby policejní
komisař dr. Klíma mimo službu se byl vyslovil, že Švi
ba jest nevinen a že nebyl placeným konfidentem státní
policie, a že dr. Klíma zprávy ke svému volebnímu refe
rátu čerpal jinde, jest takový výrok úředním tajemstvím,
který by mohl býti porušen výslechem svědeckým. Není.
sice úředním tajemstvím uložiti civilnímu strážníkovi,

aby někam zanesl doutníky, ale poněvadž šlo o identi
sování soukromého žalobce s konfidemtem Wienerem,
tedy o záležitost, která svědkovi jen vzhledem na jeho
úřední postavení byla známa, bylo by porušením úřední

ho tajemství, kdyby byl dr.Klíma o tomto předmětu vy
povídal, aniž by byl dříve zbaven povimosti zachová
vati úřední tajemství.

Gabriele F'Annunzio žalován pro nemravnost. »Neuc

Hamburger Zeitung“ oznámila z Lugana: Proti Gabrielu
d'Annunziovi byly vzneseny u soudu v Bologni dvě Ža
loby pro přestupek proti mravopočestnosti a násilí.

Demoralisace Francie. Zednářská hesla ve Francii
vesměs se proměňují ve zvonivou minci. Po nejnadše
nějších proslovech kšeft na kšeft. Zase tam polapena

celá řada dodavatelů, kteří okrádali armádu o miliony..
K tomu přistupuje ještě 12. září tato zpráva »Nouvelliste.
de Lyon«: Bývalý poslanec Chaudlous byl předevčírem
zatčen pro zpronevěření a padělání soukromých a veřej
ných 'istin, jakož i pro zpronevěření osobních poukázek.
zaslaných uprchlíkům ze severní Francie.

Zpovědnice v zákopech. Jesuitský kněz Josef Christ
píše v polním dopise: Jak mnohou jízdu jsem vykonal,
když granáty nade mnou hučely! Dejte si popsati jízdu v
duchovní správě, kterou jsem vykonal těchto dní. Slyšel
jsem, že na blízkém obvazišti jsou četní těžce ranění.
kteří by snad nesnesli převezení. Ale cesta tam prý jest
poseta granáty. Doporučil jsem se svému anděli stráž

nému, vyhoupl jsem se na svého koně a projel jsem ne
„bezpečná místa v největším trysku. Několik zdravot
ních vozů hrčelo vedle mne. Skutečně měl jsem útěchou
přispěti několika umírajícím. Tu jsem slyšel zprávu, že
myslivci, kteří stáli v ohnidělostřelectva ke krytí ně
kolika baterit. neviděli ještě nikdy vojenského kněze.
Byl jsem upozorněn na vybuchující šrapnely — 25 met
rů přede mnou fičel jeden — já jsem spěchal ku předu.
Sotva jsem byl odtud, byli čtyři muži na místě zabiti,
kde jsem byl dříve. Když jsem přišel k baterii, pozdra
vil mne major velice srdečně, dat mi vlézti do podzemní
chýše jako k ochraně. Tam lezl muž po muži a zpovi
da! se. Mou zpovědnicí byl dělový koš, ale nikdy jsem
nezažil v misijní zpovědnici tollk kněžské radosti, jako
v této podzermí jeskyni.

Dnešní duševní stav mládeže. V době knížecí v naší
zemi byly školy řídkou vzácností. Mládež nebyla de
moralisována, protože dětem byla primitivní, ale v zá
sadě dobrou výchovnou křesťanská domácnost. Živý
náboženský cit byl zdatnou náhradou za poučování kniž
ní. Ve XIV. století školy se valně rozmnožily; učitelem
býval kněz anebo mladík, který přijal nižší svěcení Ta
kový učitel ovšem spolupracoval na výchově dětí ve
směru zcela rovnoběžném s rodinou. Výslednicí bylo
ještě větší zušlechtění mládeže. — Nynf jest škol znač
né množství, snad třikrát více než ve XIV. věku. Rodi
če nynější školní mládeže skoro vesměs vyšli ze škol
moderních, takže by měli osvědčovati daleko větší pe
dagogickou zručnost než rodiče středověcí. Vždyť se
také hlásá přes půl století, že zmodernisovaná, z vlivu
církevního vymaněná škola lépe musí vychovávati pro
život než škola stará. Má se to tedy. projeviti i na mo
derních rodičích, kteří mají povinnost spolupracovati se
školou. Právě veliká zkouška, jakou uložily národu svě
todějné události, měla dokázati že poměry výchovné
jsou lepší než v době »zpátečnické«. Ale již loni ozval
se právě v protikatolickém časopise výchovném poplaš
ný hlas, že děti zdivočí, zpustnou, jakmile pravidelná

[ výchova školská dozná značných trhlin. Podivné to vy
svědčení výslednici tak dlouholetého moderního usřlo
vání, tolika podrobně propracovaným nynějším systé
mům! Jakoby školní výchova poskytovala pouze uměl
kované injekce -chorým dušičkám, které ihned hynou.
zapomene-li se podati včas příslušnou dávku dle recep
tu. Což ti moderní rodiče (od dělníka do profesora),
sdružení ke všemu valnou většinou v různých osvíce
ných organisacích a čtoucí desetkrát víc než jejích
předkové, nedovedou ani vlastních dětí udržetí na úzdě?

»Mla olesl. Jisty« tehdy napsaly: »Nejvyšší čas, že bu
dou iigák.otevřeny, jinak bychom si newěděl s naší
mládelé "fRity.« (Tedy dítěti přece jenom neuškodí, jest
lže mimeřůzné radikální rozumy rodičů v domácnosti

Mstyší ve škole také něco z náboženství) »Uč. noviny«
o mládeži napsaly: »Nestřežena nyní leckde školou a

postrádající namnoze | domácího dozoru, podléhá mrav
ní zkáze... zpustlost mládeže nenapraví ani deseti



Betl« Takévolaly po podpořekárnéhoškolství, ježto

katolický list pedagerický napsal že mládež jest síce
gpustlá, ale škola zato nemůže, protože na výchovnou
„činnostnemáčasu. —Ale co platí pro mladouduší dle
Komenského více: zdali Hterní vzdělání či silný pocit

"mravní zodpovědnosti a ušlechtilost srdce? Vždyť také
každý dobrý pedagog | v moderní škole působí živým
slovem k zdárné výchově dětí. Škola moderní vyučuje
maohým velepotřebným vědomostem, zušlechťuje srdce
mládeže pěstováním krasocitu; středověkému dítěti ne
popřána ani desetina tak hojných příležitostí k pěsto
vání umění jako děcku modernímu. [ žáci nejchudší mo
hou se vzdělávati dosti pobodině v některých oborech
uměleckých. To všecko svědčí ve prospěch moderní
školy. Ale proč přece jenom nářky na mravní úpadek
mládeže? Jest potřebí, aby nábožeňské cítění bylo pil
něji mládeži vštěpováno netoliko ve škole, ale i v do
mácnosti. Moderní rodiče neobjevili žádný nový kámen
pedagogické moudrosti, škola se přesvědčila zvláště ve
Francii, že bez křesťanského náboženství zušlechtění
mládeže se ku předu nepohne, i kdyby jí byly náhradou
poskytovány celé tucty surogátů. Rovněž tak nepro
spěje dítěti výchova dvojí: ve škole náboženská a do
ma bezvěrecká. A nejméně prospěje, vpiíží-li se vý
„chova dvojí do samé školy,aby tak krisi mládeže, její
rozpaky a konečně indiferentismus jen stupňovala. To
právě po zkušenostech posledního času přizná i proti
katolický pedagog, že v hodinách náboženksých neučí
se mládež té surovosti, jakou zvláště ve velkých mě
stech dává na jevo hned, jakmile se cítí uvolněna od
školy. A nejen to. Každý rozvážný člověk poznává, že
v mládeži nutno zvýšenou měrou buditi respekt před au
toritou vůbec. Jest potřebí místo vágních hypothés o
»uvolnění individvality« vážněji přemýšletř o prostřed
cích k ukázněnosti, o úctě ke každéma | legitimnímu
představenému. aby byl těžký úkol pedagogický samé
mu učiteli valně ulehčen.

Nač máme pametovati. »Opavský Věstník« píše 13.
srpna t r.: Nynější válka, která trvá již třináct měsí
ců, doléhá, jak jmak nemůže být, na všecky těžce, a
proto také válečné události a všecko,co vůbec s válkou
souvisí, vyvolávají všude největší zájem. Avšak nebylo
by správno, kdybychom snad při tom chtěli zapomínat
ma pravidelné povinnosti svého soukromého a národní
ho života. Naopak právě ti, kdož zůstahi doma a kterým
to poměry dovolují, jsou ve zvýšené míře povinní, aby
udrželi při životě národní organismus, velké dílo, které
národ náš vybudoval za desitiletí. Z vyplnění této po
vinnosti, jak“ správně píší »Ostr. Listy«, budou musiti
klásti jednou účty těm, kteří po těžkém boji vrátí se
domů, ale také celé budoucnosti národa. Je to těžká ú«
loha, ale nutná, i kdyby bylo k tomu potřeba všeho na
pětí našich sil. Je to jeden z největších úkolů našich v

nebyly podlomeny. Zato nesou zodpovědnost ti, kterým

mají dosti osobní a finanční možnosti, aby tomu mohli
vyhověti. Co vytvořila předešlá pokolení, to musíme u

tici Školskou a místní Matice — neboť těžko by se zase
stávělo od základů! Proto přyč s netečnosti, která by
nás mohla zahubit! Pamatujme,že jako stát, taki ná
rod žádá od svých příslušníků právě za války zvýšené
podpory, větší obětavosti. :

Staří vojevádcové. »Silou, ani rychlosti, ani těles
nou obratností nevykonávají se veliké věci, nýbrž roz
vahou, autoritou a soudnosti, vlastnostmi to, které ne

mmm

a osvědčilo se úplně u vojevůdců. Moltke slavil 70. na
rozenmy r. 1870 v zemi nepřátelské a zůstal až do 80.
roku věku náčelníkem generálního štábu. Bliicher měl
73 leta, když porazil Francouže u. Waterloo a Hinden
burg bude už brzy též starcem. Seniorem mezi vítězný
mi vojevůdci je však Radecký, kterému v době jeho
nejskvělejších úspěchů bylo přes 82 leta. Hr. Hůbner,
který zaznamenal různé episody z tohoto životního ob
dobít Radeckého, vypravuje také tuto příhodu z hostiny,
kterou vystrojil Radecký. Hr. Hůbner seděl tehdy mezi

každý pohyb Radeckého, kolem něhož »přešlo posled
!

hr. Hůbnerovi, »jak se Radeckému třese ruka, stárně
—velicestárne«... Sotvato Wallkmodenřeklužu
sml A nyní měl zas Radecký škodolibé potěšen. »Vi

býti ještě galantním a chrápe na hostiněl« — O změně
"ném Wallmodenovi sděluje dále br. Hůbner: Byla právě
doba velikých nepokojů v Halil. Tu zavolal si Walimo
den hr. Hůbnera a důtklivě ho prosil, aby jen knížeti
Metternichovi sdělil, že jeho — Walimodenova — du
devní | tělesná soustava je ještě dobrá. »Požádal jsem“,

ko rvačce, chtěl bych býti také při tom.« A s tichým
povzdechem dodml tento rvavý bojovník: »Ovšem, ne
-mám "už pružností a svěžesti šedesátníkovy.«

Hudebaínástroje pro levičáky. Hudebafky,kteří po
zbyli ve válce jednoho nebo i několika prstů, bude zají
mati, co píše odborný list »Deutsche Instramentenbau
Zig.< o hudebních nástrojích pro levičáky. Před časem
věnovala švédská královna jednomu německému námoř

. aíku, z povolání budebníku, záržujícímuse na jedsom

|

!

švédském ostrově Oelandu, dechový nástroj, zvlášť 1
praverý pro levičáka. V, bišvě pozbyl totiž námořník
prstů pravé ruky. Tento příklad bude vodítkem, aby byly
vyráběny zvláštní nástroje pro hudebníky, kteří utrpěli
ve válce úraz na prstech, Příklad hamburského pro. .
Bartha dosvědčuje, že v případě náhlé neschopnosti jed
né ruky není příliš těžko, vyměnitř úkol Jednotlivých

prstů. Když prof. Barth. pozbyl ohebnosti prstů levice,
cvičil se držetl levicí aspoň smyčec a pravici vycvíčíl
pro struny. Jebo hra prý opět dosáhla bývaléumělecké
výše.

Med náhradou za drahé tuky. U nás je starodávným
zvykem pojídati jen »jidáše s medem« jako Jídlo postní.
Než med měl byse požívati po celý rok, a to zvláště
v domácnostech, kde jsou děti slabého, neďuživého těla.
Také při vleklé rýmě, chřipce, nastuzení, kašli a pod.
lze s úspěchem medu užíti, Med sám jest sladká šťáva
(nektar), včelami do úlů s květů snesená a přepraco
vaná. Je to nejčistší a nejjemnější výtažek z květů rost
Jimných. Požit zahřívá a občerstvuje tělo, přispívá k

odvádění nepotřebných látek z těla a proto má vejikou
cenu jako potrava i jako lék a ničím nedá se dobře na- ;
hraditi. Složením svým je med prvotřídní potravou, z ,
které 98 proc. živin přímo do krve přechází. Nellepší |
med jest v uzavřených lahvích, označený kontrotní znač

kou některého včelařského spolku, který četné včelař- |
ské spolky do obchodu zavádějí, ten jest o uěkolik halé-.
řů sice dražší ale má nepoměrně mnohem větší ceru

Hký pozor. Užitím dobrého medu získáme na zdraví,
padělkem si je pokazlme. :

Úhoři — škůdci zvěře. Novozelandská vláda upozor
Ruje lovce a rybáře, že úhoři velice poškozují stav vod
ního i jiného lovného ptactva, jako na př. divokých ka
chen a také bažantů. Předseda jedné z novozelandských
aklimatisačních společností dal úhoře na seznam škůd
ců zvěře, když mu v krátké době 17 mladých zvířat
zašlo tím, že při pití z vodních tůní byla úbofi uchvá
cena za hlavu a stažena do vodní hlubiny. Právě tak je
zničeno mnoho mladých kachen. Na vodní hladině plo

vou spousty kachních těl, jimž žraví úhoři uhryzli jed
nu nohu.

Jsou Indiáni masikální? Chceme-li naznačiti zvuky
naprosto nemusikální, divoké a drásající sluch, řekneme
»mdiánský řev«. Ale podle nového badání tímto označe
nim Indiánům velice křivdíme. Američanka miss Fet
cherová obrala si za úkoř studhim indiánské hudby. Pro
cestovala ony krajiny Spojených Států, kde ještě zbyly
indiánské kmeny a zachytila jejich zpěvy a zvuky fono
grafem. Snímky byly hudebníky převedeny v noty a
probadány. Podle zprávy »Musical American« dalo prý
toto badání výsledky pro hudební nadání Indiánů velice
lichotivé; znalci objevili, že indiánské melodie mají mno
ho podobnosti s melodiemi velkých evropských mistrů,
jako Beethovenovými, 'Schubertovými, Schumannovými,
Chopinovými, Wagnerovými a Lisztovými. Důkazem
hudebního cítění Indiánů je rozhodně fakt, že bez znalo
sti jaxýchkoliv hudebních značek přenášejí se indiánské
melodie s pokolení na pokolení. Miss Fetcher dala si
písně, jež zachytila, zpívati mnoha Indiány a při tom
konstatovala, že všichni zachovávají při těchže písních
stejný rytmus a stejnou melodii. Pokud se týče charak
teru indiánských písní, zřídka vyjadřují náladu a cítění
jednotlivcovo. většinou tlumočí příhody celého kmene,
především boje s ostatními kmeny. Nářek žen, radost
z vítězství a oslava hrdinné smrti jsou ponejvíce obsa
hem iadiánských písní.

Všelicos. Veškerá roční výroba bavlny na světě
činí asi 5,902.000 tun a zvyšuje se každých pět let o

20 procent. Nejvíce bavlny vypěstuje se ve Spojených
Státech Severoamerických, které hradí téměř 60 procent
věškeré spotřeby bavlny. Také Egypt má pro obchod
s bavlnou velký význam. Bavlněné plantáže rozprostí
rají se v zavodňovaných krajinách po obou březích Nilu
v šířce 2 km. — Místo drahého nyní motouzu používají

nyní v četných vldeňských obchodech při balení mo
touzu z papírových látek. — V táboře chebském jest ze
17.000 zajatců více než polovina mohamedánů. Pro ty
zřizuje se v táboře mešita a nedaleko hřbitov dle mo
hamedánských předpisů. Mají tu i svého mohamedán
ského kněze. — Anglická vláda zakázala Lloydu přijí
mati všechny válečné sázky, poněvadž většina předpo
vídá vítězství ústředních mocností. —*Pruští poslanci
zjistili, že Rusové zničili ve Vých. Prusích 24 měst, té
měř 600 vesnic, asi 300 statků a více než 30.000 budov.
— Ministerstvo vyučování nařídilo, aby již na počátku |
nastávajíccho školního roku zařazeny byly do učebnic
na školách obecných, měšťanských a středních články
o tom, čím byla vyvolána nynější světová válka. — V
italských závodech textilních, pracujících pro vojsko,

dělníků. — Už i v Sibiři naříkají na nedostatek dobyt
ka, který nastal jednak velikými dodávkami pro vojsko,
jednak nekatými obchody. — Prohlášením bavlny za
kontraband byly zaepokojeny jihoamerické stéty bavi
nářské, proto jim Anglie nabídla, že celý vývoz do Ev
ropy koupí 1 Hbru angl. za 10.20 centů (1 K je 20 centů).
Němečtí vývozci však prý nabídli za bru v Bremách
25 centů, čímž by se světová cena baviny velmi zvý
šla. Jestliže by Anglie tuto bavlnu cestou konfiskovala,
musila by platiti tuto zvýšenou cenu; tím by vzniklo 0
bromné zatížení anglického rozpočtu a proto prý Anglie
propustí bavinu i do německých přístavů. — V Dolních
Rakousích smí se odběratelům prodávatí pšeničná mou
ka k pečení jenom tehdy, koupí-li si současně aspoň to
též množství pšeničné mouky k vaření a jiných mouč
nýchvýrobků. — VSóverním moři nastal předčasně

tehý mráz; bnde-li teplota klesatí dále, bude.paroplavba
doLedovéhomořeatímdoArchangelskaruskéhoco
nevidět zastavena. — Středoamerické republiky San Sal
vador a Ouatemala postiženy byly velkým zémětřese
ním. — V někobika městech uherských ustavila se druž
stva, která na účet města nakupují zásoby bramborů,
aby v zimě zabráněno bylo lichvě s nimi. — Pěš. pluku
č. 75 v Jindř. Hradci za trvání války přiznáno bylo 511
vyznamenání za statečnost. — Italští důstojníci pobžívají
pod svrchním šatem zvláštních ochranných pancéřových
štítů. které, jak se nyní dokázalo, nechrání nositele,
nýbrž dokonce ho ještě více ohrožují. Naše minister
stvo války varuje před používáním podobných prostřed
ků. — Letošní úbytek turistů v Norsku znamená pro ze
mi zmenšení příjmů o 20 milionů. — Následkem nezda

řených, z velkými ztrátami spojených anglických po
kusů o průlom na Galipoli byli 4 angličtí brigádní gene
rálové zbaveni svých míst. :n

Literatura.
Otrok svobody, román od Vilemíny v. Hillern, jest

pozoruhodnou novinkou letošního triu knihknpeckého.
Je io novinka vzorně a vkusně vypravená a vyzdobená
nádhernými a případnými vyobrazeními. A možno pře

dělek, ale že nakladatel chtěl podati čtenářům knihu
cennou úpravou i obsahem. Vydal V. Kotrba v Praze.
S četnými ilustracemi akad. malíře F. V. Hetteše. 8"
(568 stran). Cena K 6.50, váz, K 8.50. Hrdina románu,
Beát, den před svěcením na kněze opustí klášter a jde
za svým cílem, Svobodou svědomí! Věak na té cestě
své pozná ta klamná hesla: pokroku, rovnosti a svobo
dy, pozná, kterak ti, kteří těmito hesly kolem sebe me
taii, jsou vlastně pravými tyrany těm, kteří jich upo
slechnou — a tak »Svoboda« je pro ně »Otroctvím«. [
Beát zklamán, když mnohá pokušení a mnohé překážky
přemohl, konečně pozná pravou svobodu svědomí, vra
cf se zpět do kláštera, kde spolubratři bloudícího radost
ně přijmou, a tam v tiché cele Beát po bouřlivém vino
bytí vylhané svobody najde klid a pokoj duše své, ale
i pravou Svobodu. Ličení různých scén je vystihlé, pře
klad velice pečlivý. Doporučujeme pozornosti svých
čtenářů.

»Vlast. Majitel a vydavatel Družstvo »Vlaste v Pra
ze. Pořádá AL Dostál. Roč. 31., čís. 9, Předplatné roč
ně 10 K.

Ráže lerdská. Mariánský měsíčník. Vydává a řídí
L. Kolísek, farář v Blansku, za roční předpi 1.60 K.
Roč. 7., čís. 7.

Boží slovo a Boži sym. Apologetické úvahy. Napsal
dr. J. Kg. Přeložil dr. Ferd. Černovský O. S. A. Ná
kladem G. Francla vPraze. Za 3.20 K.

Dějiny a bíbllogratie české katolické HWteraturyná
boženské od r. 1828 až do nynější doby. Sestavili dr.
J. Tumpach a dr. A. Podlaha. Část III. Podíl údů Dědic
tví sv. Prokopa v Praze čís. 57. Čena 10 K.

Prozřetelnost' Boží a válka. Cyklus promluv o dů
ležitých náboženských otázkách naší doby. Napsal B
Stašek. Nákladem katol. spolků v Plzni.

České listy hospodářské. Vydává ředitelstvo Ústř.
společnostř hospodářské v Praze. Vrchní redaktor dr.
F. Sitenský. Roč. 23., čís. 2. a 3. Předplatné pro nečleny
12 K ročně. K tomuto číslu jest přílohou vzácné dílo
čes. pomologa J. Říby: České ovoce. A) Hrušky, čís. 34.
Věrně je tu vyobrazena hruška »Kopořečka« s popisem
původu jejího, pěstování atd.

Vyzkoašených 108 receptů. Houbová kuchyně. Do
datek k »Českému honbaři«, napsal dr. J. Macků. Ná
kladem R. Prombergra v Olomouci.

Sibiř. Velmi zajímavý popis této země budoucno

1. dne každého měsíce. Roč. III, čís. 7. Roční před
sti Napsal dr. Fr. Nansen. Seš. 13.—18.Dvojsešit za
1.20 K. Nákladem J. Otty v Praze.

Archa. Vydává Kar. Dostál! Lutinov v Prostějově
platné 6 K.

Zal. 1850, Zul. 1850.

Karel Zavadii,
nást.

Antonin Zavadil,
nejstarš umělecký

závod pasířský.
Veledůstoj. duchovenstvu a al.
patronátním úřadům doporučuje

se ku provedení veškerých
rádob kostelních,

ze zlata, stříbra, bronyu a jiných
kóvů v každém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího
provedení dle liturg. předpisů.
Jem uční práce tměl <hé
ceny. Veškeré opravy A EDOVU
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si. A. Nepeřená
v Hradci Králové, Dlouhá

ulice, číslo 200.
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Podporujte náš
podnik.

Družstevní knihkupectví a nakladatelství
„ v Hradci Králové, Adalbertinum.
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Veselé čtení
pro dlouhé večery.

Odporučujeme našim přátelům humoristické
knihy obsahu nezávadného, které jsou nejvhod
nější hrází proti záplavě knih frivolních, jež se
vtírají do katolických rodin, aby lákaly čtenář.
stvo sensačními tituly a jarmarečním napínáním
zvědavosti. .

Pravý humor nehoní se po divokých a hru
bých scénách, nezpitvořuje skutečnost k nepo
znání, plyne hladce jako čistý potůček.

Chcete-li se tedy ušlechtile pobaviti, kupte
si tyto knihy:

Veselé chvile.
Stran 272. — Cena K 2-20:

Rozmarné příhody.
Řada IL. Stran 320. Cena K 1-80. — Řada III.
Stran 884. Cena K 320.

Jsou to sbírky kratších humoresek různých
katolických autorů. Nehledaná líčeň přirozených
scenerií každého mile upoutá,

Objednávky vyřizuje

Oružstevní knihkupectví a ne
kladatelství v Hradci Králové.

VVYVYVYVYVYVYVYVVYF =
Paramenta.

lgnáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Výprachtiolch)

doporučuje P, T. veledůstojn. duohovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamonaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovovéhonáčiní.

L vzorkyi rouchahotovánaukázku
senapožádánífrankozašlou.

—— R
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i svými příjmy, jakož i aktiva spořitelny.

u všech úřadů.

Telefon čís. 16.
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český, se zárukou neporušenosti, z letošní snůšky
obzvláště výborný má celoročně v levné ceně

-na skladě

JOS. JELÍNEK,
člen Zemského Ústřed. včelařského spolku

v Hradci Králově.
A TT 7 A E

obědívě! pě! p=== U

Nečekejte, až Vás nakažlivin
překvapí, ale opatřte si zavčas dom
jedinou osvědčenou diet. ochranu

faráře L. V. HORY:

„VADE MECUM“
. (zákonem chráněno)

a pamatujte dobře, že lepší tato pomoo věas,
nežli velká nemoc potom.

Obdržíte v láh. po' 1:59, 3—, 5b—, a $— K (a porto)
v drogeriích neb v laboratoři »V. m.« v Dašicích (Č.)

na
X.

de kupajele knihy?
Naše knihkupectvíVás také vzorně obslouži.

Hře na klavir a
zpěvu solovému

(methoda starovlašská)

vyučuje slečna

| Sláva Nepeřená. *'
Dlouhá ul. čís. 200 v Hradci Král.

Aarevná .
kostelní

OŘNA *re200i"ae

Fr. Uhlíř,
vuje a dodává

umělé sklenářství a malbaskla

AT A,

Cennikyarospočty ne požádánía.

Saše knihkapectoí
nabízí Vám své služby k obstarání
všeci knih, časopisů atd. Adresujte

laskavě :

Družstevní knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Král., Adalbertinum.

v jednoduchém
přepychovém mo
der. provedení ry
chlé zhotoví uměl.azbukub 3

Richarda Šimáčka
w Hradci Králové, Pospíšilová tř. č. 131.

Pensionát Voršilek
v České Skalici.

Urojtřídní soukromá dívčí Školu měšťanské německá. S ní

spojeno praktické vzdělání chovanek v kursech
bospodpňských a obchodních, jakož i vpgučování cizím

"fečem, psaní na strojí, hudbě, malbě, ročním pracem aid.

Krásná poloha, velká zahrada, vzdušne mistnosti,.
o vydatnástrava "©

ce Školnírok počíná15. září. 00

(© < Další zprávy podá ochotně představená. (f

Veledůstojnému
duchovenstvu a

olavným patronátním
úřadům dovolujesi dope
ručiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance,kalichy,
olbáře,nádobky paténky, pacifikály,
svícny, lampy,kaditelnice, kropenky

atd. své olastní výroby,Aředpiloírkevním vyhovující. Starépřed

měty opravuje v původní intenci sv oňnízlatí a stříbří nebo proti do

platku za novévyměňuje Hotové
předměty neb výkresy sasílá nauázku franko bez sávasnosti koupě“

. Věe veposíláposvěcené.| Prdcsruční.
zlatýcha stříbrných , jako: ře

madonek, křišků, prstýnků, náramků atd. " Notářské
teny, tabatěrky, jídelní náčiní se stříbra pravého

prolog, 0 aínskéhovědyna skladě,
Staré zlato, stříbro a drahobemybupuje sa nejopělísmy

JAN STANĚK,
půsíř a ciselenr

Praha-L-079., ul. Karoliny Světlé, čis. 12. n.
Přísešný onalsce c. k. zemalkéhotrosiního soudu.

>
oO00

Jan Horák,
„vRychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salisomy kollekci
nejnovějších druhů pravých

vinčných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i 0izo

- zemských.

Cetná uznání zvláštězkruhůvelo
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třioetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

. zkoušku.

- Volejemné látky na taléry.
Též na splátky bez zvýšení cen!



Průběh války.
Bojiště východmí. Armáda Puhallova nezadrži

telně postupuje ve Volyňsku, u Derazna překročila
Goryn, u Dubnu Ikvu. U Derazna poražení byli
Rusové na několika místech. Jest tudíž levé křídlo
Puhallovo severně od Rovna a blíží se železnici,
vedoucí z Rovna na sever bažinatým územím do
Vilna. Význam této železnice jest ten, že jest je
diným spojením mezi rozraženými už dnes skupi
nami ruskými, jižní a severní. Rusové byli odraže
ni i u Dubna a v úseku řeky Stubielu, takže Rovno
zůstává i nadále stejně ohroženo. — Mezi Tarno

něné tábory, snaží se Rusové provésti průlom.
Odtud vrhají velké síly proti našim a německým
postavením. Pokusy o průlom byly marné a Ru
sové je zaplatili přímo hroznými ztrátami. Těmito
útoky chtějí Rusové donutiti armádu Puhallovu a

kde se třese poslední ruská pevnost Rovno. Ru
sové chtějí se také udržeti aspoň na kousku halič
ské půdy a pak vyhnání jich z Haliče posunulo by
přirozeně v popředí bojiště besarabské. Při ústí
Seretu na východním jeho břehu vyrazily také
velké síly ruské, byly však i ty zahnány. Skupina
Mackensenova zlomila' odpor Rusů na celé čáře a
pronásleduje je směrem k Pinsku. Armáda prince
Leopolda Bavorského překročila Zalvianku a stí
há Rusy až k řece Ščaře. Ščara jest levý přítok
Němenu, tekoucí v největší části své od jihu k se
veru rovnoběžně se Zelviankou, od níž asi 20 km
na východ ústí do Němenu. Na Ščaře leží často
jmenované město Slonim. Zajaja-tu přes 3759 Ru
sů a ukořistila 11 strojních pušek. Rakouské voje
v jejím svazku bojující překročily nížinu říčky
Grivdy, jež východně od Kosova teče jižním smě
rem do Jasjoldy. Ani v severním úseku nemohou
Rusové přes houževnatý odpor zadržeti postup
spojeneckých armád. Skupina Hindenburgova po
sunuje své voje současně ke Dvinsku a Vilnu. Na
několika místech dosáhly už železnice Vilno—
Dvinsk—Petrohrad. Mezi Dvinou a Vilijí (severo
západně od Vilna) postupují Němci za bojů dále;
bylo tu zajato 5200 Rusů, ukořistěno 1 dělo, 17
muničních vozů a 13 strojních pušek. Pronásledo
vání pokračuje i v ohybu Němenu východně od
Grodna a dospělo až na půl cesty k městu Lidě.
Pravé křídlo této skupiny (armáda Oallwitzova)
blíží se také k úseku ščarskému. — Dne 12. září
podnikla německá vodní létadla útok na ruské ná
mořní branné síly v rižském zálivu a na Rigu—
Úsť—Dvinsk. 6 něm. létadel útočilo tu se zdarem
na torpédoborce, ponorky, jiné lodi a na loděnice.
— Úředně se 15. září oznamuje, že na Dněstru a
před našimi postaveními východně od Bučače pa
noval klid, zato na všech částech naší haličské a
volyňské fronty a na besarabské hranici došlo 0
pětovně k těžkým, pro nepřítele bezvýsledným bo

po nezdařeném protiútoku vedle četných mrtvých
6 důstojníků a 800 mužů zajatců a 3 strojní pušky.
Armáda prince Leopokla Bavorského zatlačila ne
přítele přes řeku Ščaru. ©,

Na ltalském bojišti podnikli Italové zase řadu
útoků na nejrůznějších místech. Bojovalo se pře
devším na severním úseku fronty přímořské, v ú
žlabině bovecké, u Tolminu, v úseku doberdob
ském, na frontě tyrolské, avšak i tentokráte posi
ce rakouské odolaly zoufalému úsilí nepřítelovu,
jenž před nimi zanechal sta a tisíce mrtvých.

Na západním bojišti překvapili Němci Francou
ze v Argonnách útokem na pevnůsťku Marii The
resii, kterouž dobyli, při čemž jim padlo do rukou
2000 zajatců a množství válečného materiálu. V
Champagni a Argonnách veden byl povětšině boj
minový. Vedle toho vzduchoplavci němečtí v noci
na 12. září s úspěchem vrhali pumy na londýnské
doky, přístavní zařízení a také na City, srdce Lon
dýna, 'a v noci na 13. září na opevnění sout
hendská.

Na Balkáně. U Dardanel dosud se neobjevila
slíbená půlmitionová italská pomoc. Nyní jsou tu
především dělostřelecké boje. Dle zpráv řeckých
utrpěli Angličané v posledních bojích nejen těžké
ztráty, ale řádí mezi nimi i nakažlivé nemoci. —
Balkánské státy stíhá od čtyřdohody nota za no

jemuž ani

vražditi. Dohodou s Tureckem získalo Bulharsko
značné rozšíření území. Marica stává se nyní ře
kou čistě bulharskou. Zvláště je pro Bulharsko
důležito, že železná dráha z Plovdiva do přístavu
Dedeagače, která až dosud byla částečně majetkem
Turecka, ocitá se nyní na území bulharském a
stává se tedy majetkem bulharským. — Ale i vůči
Srbsku jest v Rusku podráždění. Tak ruský list
»Rječ« vyzývá, aby čtyřdohoda zaslala Srbsku ul
timatum, by požadované kraje Bulharsku vydalo.
>Rječ« považuje srbskou odpověď za výsměch
spojenců. Srbsko na sliby Ruska volá: Z ruky do
ruky...

Politický přehled.
Poměry v Rusku. Odstoupení velkoknížete bylo

vlastně již dříve usneseno na naléhání Francie a
ruského důstojnictva. Ve schůzi ministerské rady
byl car ministrem války Polivanovem vyzván,
aby se postavil v čelo ozbrojené moci, jinak že od
stoupí celé ministerstvo. Jenom stěží byl car při
měn k převzetí vrchního velitelství. Car převzal
prý vrchní velitelství pouze formálně a nebude
stále prodlévati na ruské frontě, Skutečné vedení
armády spočívá v rukou generála Rusského. Od
chod velkoknížete byl nevyhnutelným; onť byl 12
měsíců diktátorem Ruska, občanské moci nepři
pouštěl ke slovu. Velkokníže poroučel nejenom na
frontě, nýbrž i v celém Rusku. Velikost jeho pravo
moci odůvodňovala náležitou zodpovědnost v pří
padě nezdaru. Činí se nyní usilovné pokusy, aby
ministerstvo Goremykinovo bylo přeměněno,hlav
ně aby bylo sproštěno reakčních živlů. Pod náz
vem reformní strany byla založena nová strana,

strana upadá.
C. a k. vojenská správa v obsazených územích

Polska. Válečný tiskový stan vyhlašuje všeobec

né základní rysy, dle nichž jest zřízena c. a k. vo
jenská správa v obsazeném Polsku. Vrchní armád
ní velitel jest nejvyšším nositelem občanské a vo
jenské moci ve všech obsazených územích. Vrch-
ní armádní velitelství jest nejvyšším úřadem při
vykonávání zákonodárství a nejvyšším řídícím a
dozorčím úřadem pro veškerou pravomoc a sprá
vu. Jemu jest podřízen generální guvernement, se
stávající z vojenského odboru, zpravodajského od
dělení, správního odboru a justičních | oddělení.
Generálnímu guvernérovi — jím jest ustanoven
generáhnajor a tajný rada Erich svob. pán Diller
— podléhají krajská velitelství a místní samospráv
né orgány. Za nejvyššího řízení a dozoru generál.
guvernéra jsou pro hospodářské využití obsazené
ho území ustanovena ředitelství lesů a statků a
vojenský horní úřad. — K jednotné správě a pro
vozování železnic v. obsazeném území zřizuje se
velitelství c. a k. vojenské dráhy. Pro správu po
šty a telegrafu ustanoveno jest etapní poštovní a
telegrafní ředitelství se sídlem v Kielcích.Generál
ní guvernement má sídlo rovněž v Kielcích a bu
de přeložen do Lublína. — Obce zůstávají na svém
dosavadním územním ohraničení a také obvody
obecních soudů jsou nedotčeny. Všeobecná státo
občanská práva zaručují se jen dle ruského vá
lečného nebo výjimečného stavu. Úřední řečí jest
služební řeč c. a k. vojska. Ve styku s polskými
stranami užívá se polštiny. Veřejné vyhlášky bu
dou v obou jazycích. Obcím a obecním soudům je
zůstaveno stanoviti polštinu nebo němčinu jako Ú
řední řeč.

K založení naší říše.

Za mladistvého krále Ludvíka I. (1516—1526)
v Čechách úpadek politický, sociální i náboženský
pokračoval. Veřejná bezpečnost byla ve psí, proto
že šlechtická oligarchie hověla notorickým aristo
kratickým lupičům, přepadávajícím městský a sel
ský majetek. Palacký praví k roku 1520: >Není
pochybnosti, že výtržností a násilí téměř bez poč
tu dálo se v zemi, že pokoje a bezpečí nebylo ni
kde, a rušitelé jejich že byli téměř samí lidé uro
zení.« Na př. stavové panský a rytířský nedali ni
jak ublížiti rytíři Petru Sudovi z Řenec, který
mnohonásobným způsobem zboží městské zloupil.

Výmluvné v té příčině jest svědectví samého
nejvyššího purkrabí Zdeňka Lva z Rožmitálu. Dne
27. července 1520 rytíř Zdeněk Malovec se svými
zbrojnoši pobil a oloupil několik kupců nedaleko
Prachatic. Když pan Lev na interpelaci Petra z
Rožmberka a Adama z Hradce jmenoval uvězněné
pomocníky Malovcovy, doložil, jak se obával, »že
jest mnoho urozených v tom tovařišstvu bylo«.
Také >i toto vězte, že jest mi praveno, že šel ke
mně posel od táborských, a ten jest zabit okolo
tří mil od Velhartic; a druhý posel ke mně šel od
normberských, a zabit blízko od Klatov. A pouští
se hlas, že by to činili ti, jako (kteří) chtí slouti
dobří lidé; ježto takového neřádu, šibalstva, svád
a války ještě nebylo, kterak nyní nastává.«
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vede evidenci tahů; obstarává

Města byla nucena zahájiti proti loúpeživým
zemanisn otevřený boj, protože byl »král dítě da
leko«, totiž v Uhřích. Dne 11. ledna 1521 sedm po
lapených zemanů popraveno. Ale následovaly pro
testy urozenců proti přísné sebeobraně měst.

Palacký dí dále: »V národu českém za posled
ních dob počalo již valně zmáhati a šířiti se pře
svědčení, že veřejné jeho záležitosti šly směrem
nepravým a zhoubným, že vůdcové jeho a vladaři
zemští, Sspustivše se zřetele k obecnému všech
dobrému, obraceli jej více a více ku kořistem sou
kromým, a že strach byl, aby koráb státní co ne
viděti nevrazil na ouskalí téměř nevyhnutehmé.Pří
činy strastného toho stavu doznávány čím dále tím
zřetelněji v nastalém zemdlení a v malomocnosti
moci panovničí, jakožto té, která povýšena jsouc
nad různými jednotlivých osob prospěchy, spat
řuje a hledá cíl svůj jen v obecném všech blahu
a uspokojení. Král Vladislav dal se byl od někte
rých pánův českých vésti tak, že mlůvilo se již ne
méně pravdivě nežli vtipně, že on >kraloval« sice
Jim, oni ale že »panovali« jemu. Vlastenecký kníže
te Bartoloměje pokus o restauraci moci královské
nepodařiv se, měl za následek, že protivníci ještě
opatrněji a snažněji ohražovali se v zištném posta
vení svém.«

Když Ludvík přijel do Čech, podala mu města
pamětní list, číc v něm široce útisky, jež byla nu
cena snášeti od pánův a rytířův. Stěžovala si, že
soud zemský svými nálezy snažil se ztenčovati
práva a svobody zemské, že šlechtici přebírají
Živnosti městské; docela šlechta trestá ty své pod
dané, kteří se osmělují potřeby své si zaopatřiti v
královských městech. Tak města hynou úbytkem
zámožnosti i počtem obyvatelstva, jak o tom svěd
čí pusté domy. Jestliže by král chtěl od stavu
městského jen berně a dovolil by dále měšťany
ochuzovati, »jistě my nemohli bychme již stačiti
ani vytrvati, abychom dávajíc naše statky a pomá
hajíc tomuto království ze závad nepoctivých, kte
rýchž my jsme nezavinili, tak den ode dne hynouti
měli; a jiní berouc to, což bychme dali a Vaší
Královské Milosti k dobrému málo nebo nic toho
neobrátíc, aby ped způsobem svých svobod v naše
statky a živnosti se uvozovali.«

Tak daleko to došlo, že s králem přijelo několik
O, 2,

Válečné a duševní periody
v životě národův a ohlášení

nejbližší světové války.
S tímto nadpisem vydal asi před 20 lety Wie

landovým nákladem v Berlíně Rudolí Mewes bro
Žurku.

Svými fysikálními studiemi, praví Mewes, kte
ré jsem v rozličných brožurách uveřejnil, byl jsem
přirozeným postupem upozorněn na pericdické ko
lísání, jemuž aetherové vlny, vesmírem ve věčném
kruhu proudící, jsou podrobeny. Zcela zvlášť vě
noval jsem pozornost snaze, sluneční skvrny S po
časím a s výsledkem úrody uvésti v souvislost;
první takovýto pokus, avšak skoro bezvýsledný,
učinil slavný astronom William Herschel v prvním
roce našeho století (1801). Meteorologických sta
tistik tehdáž ještě nebylo. nehledě k několika
skrovným a příležitostným záznamům. Stejně,
tomu bylo i s látkou pro znalost poměrů na slunci.
Jakkoli získal tím málo, domníval se, to že stačí
na potvrzení domnění, že hojnější tvoření >otvo
rů« na oné zářící hmotě doprovázeno jest větším
vydáním. Krátce, dovozoval, že hojnost stuneč
ních skvrn a hojnost životních potřeb současně se

objevuje.
Novějšími výzkumy ve spojitosti maximálních

a minimálních period základního stavu vody s od
povídajícími periodami sluneční činnosti je akuteč
hě dokázáno, že v době nejmohutnější sluneční čin
nosti, kdy slunečníchskvrn je nejvíce a kdy dle
prol. Pórstera „nejvíce tepla je vyzařováno,zá

vynikajících rádců cizích, aby pomáhali činiti me
zi hamižnými politiky českými pořádek. Mezi ni
mi byl i biskup Salkan, který napsal o těch pomě

českých diplomatech: »Dó rady a soudův povolá
vají, koho sami chtějí, a k úřadům dosazují osoby,
které poslouchají více jich než jeho (Ludvíka I.);
dávají mu stvrzovati a podpisovati Nstiny, jichžto
pravý obsah a směr často před ním se tají. Na
sněmy svolávají vždy jen svoje lidi kteří totiž
jim povolni bývají v jejich úmyslech a všelikými
úskoky odkládají pokaždé usnesení, až obec, pro
trávíc se (utrativši všecko) a nemohouc trvati
déle, rozejde se, načež oni teprv se svými uzaví
rají, co se jim líbí, Král nadarmo vyžaduje účty na
své dluhy a popis věřitelův i statkův daných do
zástavy; ba hněvají se, když chce míti statky své,
jichž očištění mu bylo slibováno dříve, než přijel
do království. Tudíž nepožívá ani moci a panová
ní, ani svých důchodův, poslušnosti není žádné a

Doktorka theologie. Theologická fakulta (pro
testantská) v Lipsku udělila slečně Olze Tugeman
nově z Liberce na základě její disertace >Nábo
ženská theorie Ludvíka Feuerbacha« hodnost dok
torskou. Jest to při universitě v Lipsku'první pří

gemannová jest dcerou soukromníka Gotfrieda
Tugemanna z Liberce, bydlícího v Alt-Harzdorfu.
Studovala na universitě v Curychu, Berlíně a Lip
sku. Dosažením diplomu doktorského nabývá prá
va habilitovat se jako docentka na theologické fa
kultě. —-K tomu připojujeme pouze náhled J. Ru
skina: »Jest jedna nebezpečná věda pro ženy —
věda theologická. Podivno a žalostně podivno, že,
ačkoliv jsou dosti skromny a pochybují o svých si
lách a zastavují se na prahu věd, kde každý krok
je jasný a bezpečný, vrhají se střemhlav, bez roz
vahy, do vědy, v níž se chvěli největší muži a
zbloudili nejmoudřejší.« (Sézam a lilie.) Ch.

Pruský princ Oskar o náboženské výchově mládeže,
Princ Oskar pruský uveřemil spis o zimní |bitvě vo]
kladní stav vody vždy je velmi vysoký. Naopak
zase, je-li sluneční plocha beze.skvrn anebo jen s
málo skvrnami, že sluncem méně tepla se vyzařuje
a tudíž v tropickém světovém moři méně vody se
vypařuje, takže dešťové srážky se zmenšují a tak
zvané suché periody nastávají. Jest nyní nade vši
pochybnost dokázáno, že doba největších skvrn
je zároveň doba největší činnosti sluneční; jak
Langley a Crova vyšetřil, jsou udání Fróhlichova,
že vyzařování slunce v době největších skvrn je
menší, naprosto mylná; pracemi Fórsterovými na
berlínské hvězdárně byla 4Oletým| pozorováním
současnost Illeté periody slunečního vyzařování
s periodou slunečních skvrn na jisto postavena.
Nastává tedy nejsilnějšívyzařovánív době maxi
ma, takže v této době větší množství vodních par
se vyvíjí než v době minima. Tím se vysvětlují
mračné, vlhké a na vodu bohaté periody maxima,
jejich mírná zima, studená léta a špatné roky vin
né, kdežto v dobách suchých period objevují se
studené zimy, horká léta a dobré, bohaté roky
vinné.

Zřetelně jeví se našemu oku tato spojitost po
zemských a kosmických zjevů, jestliže toto stou
pání a klesání naznačíme graficky. ©Elektrické a
magnetické poruchy ma zemi jdou souběžně s pe
riodami skvrn na slunci, takže rovněž asi ve vět
ším nebo menším vyzařování stunečním mají svou
příčinu. Jsou tudíž tyto zjevy na zemi pouze ná
sledky a výsledky aetherových vln, jež ve věčném
kruhu celým vesmírem proudí.

I sama mechanika lidského ducha a vůle závisí
i přes svou autonomii ve stejné míře na tomto ko
lísání sluneční činnosti. Nejdůležitější činitelé, kteří
na náš sociální a hospodářskýživot majívliv, jsou
pouze výplodem lidského ducha, podnětím a čí
. ", :

Champagňi, v němž po úchvatném vylížení bitvy zdů
razňuje: Smysl pro plnění povinnosti a věrnost buďtež
mládeži vštěpovány, tomu nás učí zimní bitva v Cham
pagni Ale ještě jedné věcí žádá: tvrdou výchovu mlá
deže. Bojujeme proti jedu, střebajícímu životní mízu ná
roda, proti výstřednímu životu mládeže a proti požit
kářství. Vychovávejme mládež opětně k dětinné zbož
nosti a k víře v Pána Boha, jehož vůle řídí lidské

osudy. :
Sombari o scholastice. Ve svém díle »Der Bourge

ols«, příspěvku k dějmám moderního člověka hospodář
ského, v němž analysuje a kritisuge vznik kapitalistické
ho ducha, jehož »bourgeois« je representantem, jako vý
slednici z ducha podnikatelského a občansky národního,
zmiňuje se Sombart znova o scholastice, do níž se ná
sledkem výtek z katolické strany zahloubal. A poznav
scholastiku, oceňuje ji slovy největšího uznání pravě:
»Čte-li kdo pozorně dila scholastická, především však
dílo velkého Tomáše Aauinského. jež velikostí dosahují
pouze díla Dantovo a Michelangelovo, má dojem, jakoby
jim byl na srdci ležel ještě další cíl než výchova k ob

zmužilé, moudré muže schopné činu.« A na jiném místě:
»Mužové jako Antonín z Florence, Bernardin ze Sjenny,
Cajetan, Javellus stojí vůči kapitalismu se znalostí ne
konečně větší a se sympatil daleko značnější než v 17.
století zelotičtí hlasatelé puritanismu. Jaké množství
praktického vědění tkví v summě Antoniově! Je to dílo
jednoho z mužů nejlépe obeznámených se současnou do

bou „..« A dále: »Docela neprávem uvykli jsme si
hledět na scholastiky jako na lidi světu odcizené .. .<

Podivné známky »všeslovanství«. Panslavismus ne
existoval ani v nejstarší známé historii Slovanstva. Po
labské kmeny spojovaly se s Franky k udolání svých
slovanských sousedů. V říši velkomoravské také kní
žata volala na pomoc cizince proti vlastním krajanům.
V Čechách kmenoví vévodové ve svém vzdoru proti
moudrým zřízením centrální správy vyhledávali také
pomoci zahraniční. Měl-li v Rusku zavládnonti nějaký
stálý politický řád. bylo nutno povolati k vládě cizince.
A což ty vysinjící boje mezi Rusy a Poláky(m
nem, jež z hnutí vůle a pudu vycházejí; vždyť ko
nečně zase jen k nim odnášejí se všechny ty mo
menty, jež na chod civilisace vliv vykonávají, ja
ko na př. epcchální dopravní prostředky a tech
nické vymoženosti jen zase z výkonů vůle a inte
ligence pochodí.

Jest pak dále lidské myšlení právě jako vůle
výron přirozené síly a tyto mohoucnosti podléhají
tudíž jako síly (rovněž jako síly ostatní) všeobec
ným zákonim o půscbnosti sil vůbec. Každá síla
může své bytí a svou povahu projeviti jen tím,
že počíná působiti, to jest, že přemáhá sílu jinou;
neboť síla měří'se silou. Liebig praví ve svých
chemických listech: »Exaktní badání přírodní do
kázalo, že země v jisté periodě měla teplotu, v níž
organický život je nemožný; již při 78 stupních

vot na zemi měl svůj počátek. Tyto pravdy mají
velkou váhu.« Musel tedy i myšlenkový život me
chanickými příčinami, vlastně fysicko-chemickými
pochody v jisté době vzíti svůj počátek. Dle věty:
»Causa aeguat effectum< (příčina rovná se výsled
ku) stává tedy zákonitá spojitost mezi intelektuál
ními a morálními silami člověka a mechanicko-fy
sikální působností světovou.

Je-li tedy naše smyslové chápání podmíněno
intensitcu kolísání, následuje z toho, že tato perl
odicky se měnící intensita má podstatný vliv i na
náš život vůbec. Tyto záchvěvy pak, jež na naše
smysly působí, totiž vibrace světla, tepla, elek
tričnosti, přítažlivosti, jsou 11- až 13letého trvá
ní a v době 111 roků mají dvě maxima a minima
o 27 až 3 letech, zcela souhlasně se skvrnami
slunečními. Docházíme takto snadno k závěru, že
1projevylidského ducha i vůle ve stejné, stoupající
i klesaficí vlnité čáře následují. ' ,



rakosským. Chorvatům | Srbům, kteří zvrhlé činy zá

matý-jest vztek Rusů proti Polákům, dokazuje tato vý
mmuvná informace polské tiskové kanceláře ve Vídní:
»Vitna, hlavní město vlastní Litvy, byla dříve duševním
ústředím Polska a byla | jmenována polským! Athéna
<. V první polovině minulého století měla Vilna uni
versitu, proslulou | daleko za hranicemi Polska. Na ní
se vzdělali mimo jiné | dva největší básníci polští,
Mickiewicz a Slowacki. Za povstání r. 1863mmsllavy. |
ma trpěti více než všecka ostatní města polská, Varšavy
nevyjímaje. Rusko chtělo za každou cent udržetí fikci
(efání) ruské Litvy, jako nyní ruské Haliče. Generální
gubemátor Muravěv, jejž i Rusové nazývali »věšatece
(kat), chtěl vyhubit polský živel, Ale nepodařilo se mu
to. Ve Vilně žije nyní mezi 200.000 obyvateli 52.2 proc.:
kasolických Poláků, 40.2 proc. Židů, 4.7 proc. Rusů a 12.

proc. Litevců. Po r. 1905 nemohli se Poláci ve Vitně ,
mouti, ale již stín Ústavy umožnil opětný rozvoj pol
ského života. Ihned vzatkla řada polských novin, polské
divaďlo, vědecký spolek s velkou kaihovnou, a pří prv
ních obecních volbách po roce tom bylo ze 70 členů
obecního zastupitelstva zvoleno 60- Poláků. Ve Vilně
převládalo smýšlení protiruské více než kdekoli Jinde.
Protiruské zášti vilenských Poláků bylo tak velké, že
marno zůstalo všecko ruské snažení posledních let, vy
volati ve Vilně hnutí přátelské Rusům.« — Tohle jest
pádný dokument, jakým sveřepým způsobem vláda ru
ská snaží se převraceti poměry v území polském na
reby a jak fanaticky po trvalých nezdarech chce pře
ce jenom i v tak významném městě loupiti Polákům řeč
i víru. Na 52.2 proc. Poláků připadá 4.7 proc. Rusů, ale
raská vláda houževnatě še vzpírá uznati skutečnost.
Neslovanští národové musejí vybojovati Polákům větší
svobodu. Vždyť ruská vláda utiskuje zle docela i Ukra
jimce, kteří jsou jí mnohem bližší než Poláci. Tato fak
u nejlépe svědčí, že nějakého »panslavismu« Evropa na
prosto nemusí se báti. Tuctoví deklamátoři umikli ihned,
jakmile došlo k praktické zkonšce.

Záložna v Hradci Král.,

Vkladynap 41%U
Vkladyvázanévýpovědí4+ "„a vklady střádankové
Nové vklady (uložené v době moratoria) úrokují
se dle dohody avyplácejí se ztěchto vkladůob

nosy bez obmezení moratoria.

Národohospodářská hlídka.
Noví bankovní švindléři před soudem. Na lavici

obžalovaných před výjimečným senátem zemské
ho trestního soudu dne 13. t. m. zasedli 62letý bý
valý ředitel Josei Bérger a 27letý jeho syn Vladi
mír. Josel Berger jako účetní soběslavské spoři
telny se neosvědčil. Proto by! propuštěn a po še
stiletém zeměstnání v záložně jilemnické zařídil si
v Praze soukromou úvěrní kancelář. R. 1899 pře
měnil tuto kancelář na »Úvěrní spolek«, z něhož
se vyklubala docela r. 1904 >Záložní a úvěrní ban
ka<; ovšem ředitelem jejím se stal Berger. Počá
teční roční plat.8000 K měl mu býti zvyšován kaž
doročně © 1000 K až do obnosu 12.000 K. Společen
stvo toto ve výročních zprávách vykazovalo ne
obyčejně rychlý rozvoj a velmi příznivé obchodní

Pro jednotlivce dá se to těžko dokázati, snáze
však pro život jednotlivých národů. Vycházím z
názoru, že povahové vytvoření člověka podmíně
no jest velikými počasovými periodami a periodic
kým kclísáním sluneční činnosti, a že tento vliv v
dějinách velikých kulturních národů musí býti pa
trný. Skutečně dokazují také dějiny německého
lidu, že nejen velké, světové činy, jimiž si mezi
národy čestné místo vybojoval, nýbrž i duševní
vymoženosti jeho, zářící výplody jeho básníkův,

* umělců, myslitelův a techniků, v jednotlivých epo
chách vytvořené, ocitají se ve zvláštním a nanej
výš pozoruhodném poměru závislosti od velkých
period počasových, jež dle vědeckého badání po
sledních desetiletí se skvrnovými periodami vše
oživujícího slunce souvisí,

Ke srovnání kladu zde za základ periody ma
ximálního a minimálního stavu vody:

Maximální stav vody Minimální stav vody
aneb doby duševního života aneb doby válečné

v letech v letech
1490 — 1518 1518 — 1544
1544 — 1572 1572 — 1598
1598 — 1626 1626 — 1656

1656 — 1682 1682 — 1711
W11 — 1737 1737 — 1765

, 1765 — 1793 1993 — 182
1820— 1848 1848—1876 .
1876 — 1904 1904 —

Poznámka:*Rokem1904počínajískutečnědo
by neklidné. Začala válka rusko-japonská, italsko
turecká, války balkánské a nynější evropská. K
výše uvedeným názorům nepřičiňujeme žádných

nářstvu předkládáme. Chod.

Soudní revise, jež zjistila účetní nesprávnosti pro
něž byla uložena správní radě pokuta 50 K. Ná

: sledkem toho správní rada dne 28. listopadu 1904

propustila, Hned následujícího roku ve zprávě za
rok 1905 uvedena byla ztráta 127.308K 30 h a ve
dle toho byl odepsán celý reservní fond. Ztráta
byla uhražena odepsáním 42 K z každého stokoru

nového podílu. Dle posudku soudních znalců byla
výsledkem špatného hospodaření a pochybného
účtování v leiech minulých. Bylo to hlavně uká
jení nároků Bergrových, jímž Se ústav zakrvácel.
Tak jen v roce 1903 vyplacen mu byl ze zisku
stněnárny podíl 12.352K 50 h. Berger se výpovědí
nespokojil a zahájil proti ústavu spor, který byl
skončen dne 6. května 1906narovnáním, jímž ban
ka zavázala se vyplatiti mu odbytné ve výši
29.000 K. Patrno tedy, že Berger velmi pilně a

' žárlivě dovedl počítati aspoň — pro vlastní pro
l spěch. Vždyť již se spořitelnou soběslavskou se

soudil 13 let, aby mu dala odškodné, až došlo k
narovnání, dle něhož obdržel 10.000 K zcela bez
práce.

Berger začal zakládati nové bankovní společ
nosti. R. 1906 ohlásil založení >Bankovní společ
nosti«. R. 1907 zřídil dvě filiálky. Ale podnikavý
duch Bergrův toužilpo činností ještě širší. Téměř
současně s >Bank. společností« založil »Svépomoc,
všeobecný spolek pro nápomáhání úvěru a pod
por«. R. 1907 založil tento dobrodinec, který div

! se nepotrhal starostí o potřebné lidi, »Úvěrní, pod
půrný a obstaravatelský spolek nájemníků«.

| Ale již r. 1912 byl Berger odsouzen pro pod
vod ve >Svépomoci« k žaláři na 6 měsíců. »Své
pomoc« slibovala insercí obstarávání zápůjček.
Přihlásil-li se někdo, obdržel odpověď, že musí
státi se členem s podílem 5 K, zápisným 1 K a
správním příspěvkem 2 K, načež jeho záležitost
bude vyřízena »pečlivě a s odbornou | znalostí«.
Tak zaplatilo od r. 1906 do července 1909 celkem
1358 žadatelů úhrnem 10.664 K 65 h. Za 8 K, jež
zaplatili, postoupila >Svépomoc« jednoduše žádost
k vyřízení >Bankovní společnosti«. která velké čá
sti žadatelů vůbec neodpověděla, druhým pak do

| Psala o další »informační poplatek« 5 K, žádali-li
| více než 250 K, dckonce 8 K, který se'nesúčtuje a

| nevrací. Když poplatek zaslali,bylo většíně odpo
| věděno krátce, že jim půjčka nemůže býti poskyt
| nuta. Z 1358 takto získaných členů >»Svépomoci«
| obdrželo půjčku jen asi 50. Zpráva úředního revi
I sora Vladimíra Treybala stručně vystihla ráz vší

činnosti >Svépomoci<: »Pod jménem svépomocné
ho podniku skrývalase obyčejná výdělečná ob
chodní agentura, sloužící z valné části csobním
zájmům Josefa Bergra.«

Stejně tak sloužily i druhé podníky výhradně
« obohacení Bergrovu a jeho rodiny. »Voólba<dozor

čí rady a dvojčlenné »valné shromáždění« (které
tvořili v »Bankovní společnosti« pouze Berger s
dcerou Jaroslavou) byly pouhé formality. přímo
komické. Titul »valného shromáždění« přijímala
redina ovšem proto, aby se spiše dali chytit hej
lové,

Bylo-li podkladem Bergrovy činnosti v »Ban
kovní společnosti« správné pochopení významu in
serce, o kterou pracoval ve velmi rozsáhlé míře,
používaje všech větších českých i německých listů
v Čechách. na Moravě, ve Slezsku i ve Vídni, do
vedl nalézt také zlatý hřeb reklamy v heslu, že
Společnost opatřuje osobní úvěr »zpravidla bez

Pozn.red, Vývody ty jsou ovšem velice zají
mavé, ale některé z nich přece jenom jsou výpočty

pravděpodobnosti — zvláště v příčině ducha a
vůle. Fysické zjevy sice velice silně pusobí jak na
rozum tak na svobodnou vůli. Duch se jim poddá
vá někdy bezděky, jako ve snu, i když si myslí,
že výslednice jeho rozhodnutí spočívá na nejroz
vážnějších rozumových předpokladech. Přesto
však lidská vůle není pouhcu trpnou služkou zjevů
přírodních, dovede vzdorovati i tehdy, kdy edpor
značí nezbytné zhroucení celého tělesného organi
smu. Na př. mučedníci dokazují. že jejich žulová
vůle naprosto nebyla výronem nějakého seskupe
ní slunečních skvrn anebo jiného materielního, fy
sického popudu. Slabé povahy ovšem přírodnímu
tlaku podléhají snadno; naopak působí-li týž tlak

piti náhle k činum velice energickým. To platí
zvláště pro hnutí davová. Fysicko-chemické pří
činy mohly působiti na počátek myšlenkového ži
vota jen částečně. Myšlení nehmotné duše by exi
stovalo i tenkráte, kdyby člověk nebyl obklopen
světem hmotným. (Přemýšlejí mnoho i ty ubohé
bytosti, které jsou od narození hluché a slepé.)
Duše by přemýšlela i v tom případě, kdyby na ni
nepůsobila ani žádná tajná fysická síla. Schopnost

vědomí morální jest takovou schopností duševní,
která není podmíněna mechanikou. Ale — tajemné
síly přírodnímohou vykonávati veliký vliv jak na:
myšlení tak na směry morálních pochodů. Tímto©

vývody k ní přičleněné ovšem pranic netrpí.

ručitele«. Lákadla tohoto dovedl využít i k účin
né reklamě tiskem, rozeslav menším listům různé
sodborné« články, jako >Usnadnění osobního úvě
ru bez ručitele« atd. Tím dovedl dosíci, že nával
došlých žádostí byl tak značný, že »Společnost«
pouze na informačních poplatcích na počátku své
činnosti v r. 1906 přijala za 2 měsíce 1966 K 10 h,
v r. 1907pak 8980 K 16 h. Poněvadž pak náklad na
informace za obě léta vykázán byl jen 3201 K 80
h, měla Společnost jen na těchto poplatcích za
prvých 14 měsíců čistý zisk 7744 K 46 h. Za celou
dobu svého trvání přijala pak na informace úhr
nem 69.526 K 62 h, vydala 18.110K 67 h, takže zí
skala čistých 51.415 K 95 h. Za to .na presenčních
známkách, jež započteny do režie Společnosti,
vyplaceno Jos. Bergrovi 30.878 K 50 h. Došlo-li
však k půjčce, žádal Berger nejen jednoho, ale i
dva ručitele a často též pojistku na život, jejíž
sprostředkování bylo mu novým zdrojem vedlej
ších příjmů, ne nepatrných. Pravidlo o úvěru bez
ručitele ve skutečnosti bylo i v činnosti Společ
nosti výjimkou velmi řídkou! Nepatrný provozo
vací kapitál 5000 K zvýšil Berger t. zv. »fondem
pojistným« a »fondem reservním«, ale přesto byl
ho stále nedostatek, takže přijímány též vklady
přesto, že svolení k tomu, nutné dle $ 62. zák. o
společenstvech z 6. března 1906, bylo jí minister
stvem financí odepřeno. O těchto vkladech ve vý
roční zprávě Společnosti za r. 1907 Berger honosí
vě vykládal, že jsou zúrokovány výše, než zúro
kují je »blahodárně působící spořitelny< a že mají
čtyřikrát větší jistotu než u nich! K získávání vkla
datelů měl sloužiti také >Úvěrní spolek nájemníků«,

Aby nedostatku závodního kapitálu bylo odpo
moženo, usnesla se »valná hromada« (o dvou čle
nech!) r. 1908, aby spolek měl honosnější název,
totiž >Pražský úvěrní ústav«. Usneseno, aby byly
členské podíly zvýšeny; tak docíleno, že z 60 čle
nů zbyli pak tří (Berger, Veselý, Špínka); nedo
platky ostatních pak byly započítány do aktiv ú
stavu jako pohledávky!

A zase horečné inserování! »Bankovní společ
nost« (vlastně sám Berger) zajistila si nepřemoži
telncu většinu upsáním 100 podílů. A zase báječná
reklama v novinách, zatím co Berger prováděl tri
ky nejvychytralejší. —Prý ústav »podléhá revisi
soudní«, jest zde organisace »lidového (!?) úvěru
ua podkladě sociálním«, taky »úplná záruka a ji
stota« atd.

Zatím však žaloba o skutečném hospodaření
Bergrovu výslovně praví: »Hlavní snaha Josefa
Bergra směřovala tedy i v r. 1910, kdy finanční
stav Bankovní společnosti i Pražského úvěrního
ústavu dobře znáti musil, k tomu, aby získal co
možná nejvíce vkladů, poněvadž jen tímto způso
bermnmohla se Bankovní společnost, ovšem na účet
a útraty vkladatelů, dále udržeti při životě.« Tu
už nedcdržovány ani stanovy a ač stav vkladů,
dík nepoctivé reklamě. byl dvakrát větší, než stav
podílů, takže dle stanov žádné jíž přijímány býti
neměly. »usneseno« otevříti krám na Václavském
náměstí, aby bylo pokud možno nejvíce vkladatelů
ještě přilákáno, čili »aby obecenstvu peníze uklá
dajícímu Pražský věrní ústav byl přístupnější«.
Do kcnce r. 1910 vzrostly vklady u »Pražského ú
věrního ústavu« na 177.038 K 82 h. Plán Bergrův
se zdařil... V té době byla »Bankovní společ
nostx Ústavu již dlužna 171.478K 65 h; z čehož je
zřejmo, že >Bankovní společnost«, t. j. Josef Ber
ger. krátce používala vkladů »Pražského úvěrního
ústavu“ pro sebe. Pražský úvěrní ústav vyřídil ze

čímž ztraceny další podíly, jež by byly zabezpečo
valy vklady.

Když byl již Berger v soudním vyšetřování
pro čachry v »Svépomoci«, vykopt ještě z »Praž.
ú. ú.« dra J. Kučeru, ale podíl mu nevrátil; docela
prováděl tichou oposici proti obchodnímu soudu,
váhajepůldruhéhorokuopravitia doplnitistanovy.
R. 1911 však ten ústav živořil — pro nenasytnou
hrabivost Bergrovu.

R. 1912 uvalen na něj konkurs. ©Aktiva byla
tehdy 59.641 K 37 h, pasiva 157.599 K, schodek
obnáše! 97.957 K 63 h. Na >Bankovní společnost«
uvalen byl konkurs o 10 dní dříve. Její aktiva ob
nášela 65.839 K 87 h, pasiva 463.033 K 91 h, scho
dek 397.194 K 04 h. Pokladní hotovost >Bankovní
společnosti« byla tehdy 537 K 14 h, »Pražského ú
věrního ústavu« 135 K 96 h!

Žaloba konstatuje, že hlavní příčinou úpadku
jak >Bankovní společnosti« tak i »Pražského ú
věrního ústavu« byla jednak ohromná režie, na
čemž Berger měl opět lví podíl, jednak okolnost,
že Berger peněz do obou ústavů plynoucích po
užíval v prvé řadě k vlastnim svým výpůjčkám, '
tedy pro sebe. Jest největším dlužníkem »Bankov
ní společnosti«, aniž by na něho bylo dolehlo bře
meno, tížící tak nepoměrně ostatní její úvěrníky;

neskládal ze svých zápůjček, jež dosáhly výše
61.025 K 17 h, žádný pojistný fond, nepřispíval ni
čím na správní výlohy atd. Ani »informační poptat

potřeboval. Půjčil si jednoduše na předluženou vilu
v Řevnicích 17.158 K 99 h, kterážto pohledávka
byla tak zabezpečena, že při konkursu Společnost,
t. j. její věřitelé, z ní dostali 1880 K 41 h.



Syn Bergrův Vladimír se měl ovšem u podni
kavého ofce velmi dobře, Nalezi neobvykle tučné
přímy jako úředník »Bankovní společnosti« a již
byl napřed určen za jednatele nového podníku ot
coóva >Jihočeské bankovní jednoty<.

V záležitosti vyrovnámí Záložního úvěrního ústavu
vwFradci Králové ustanovil c. k. krajský soud v Hradci
Králové ústní rok vyrovnací na den 23. září t. r. 0 9.
hod. dopol. | Veškeré ony vkladatele a věřitele, kteří
Svoje zastoupení svěřili a plnou roc předali buď Jedno
tě záložen (dru Illnerovi) nebo Svazu českých spořite
fen (řed. Dobešovi) nebo konečně ačkterému z utvoře
ných komitétů vkladatelských, případně některému čle
nu z poradního sboru (pp. Outrata, Matouš, dr. Hrou
zek), upozoršujeme, že nemusí k ústnímu roku vyrov
macímu osobně se dostaviti, aniž tam zvláštního svého
zástupce vysllati. Budeť o jich zastoupení postaráno u
vedenými korporacemi a bylo by proto osobal jich ú
častenství nebo jmaké zastoupení při roku vyrovnacím
spojeno se zbytečnými výlohami.

Vaření piva omezemo.| Právovarní měšťanstvo v
Hradci Králové oznamuje hostinským, že následkem ne
dostatečných -zásob jest nuceno dodávku piva omezit
prozatím na polovici.

' ; .

Sochy, oltáře aj.
«© provádí absol. c. k. odborné školy

a c. k. umělecko-průmyslové škely
Jan Dušek v Chrudimi.

Za válečného ruchu.
Nerozborná hráz I poslední naše vítězství

ak na severovýchodě tak na jihozápadě svědčí,
e naše vojsko stojí v boji za věc spravedlivou

jako nerozborná hráz. Patrno z toho, jak každý
národ v naší říši odmítá »oevobození« zahra
ničních útočníků, jak všecky bojující pluky spo
juje v jedno svorné, mobutné těleso, vřelá láska
a věrnost k Jeho Veličenetvu. Jestliže veliká
přesila byla tak často přemožena voji našimi,
jest také patrno, že mravní stav naší říše stojí
vysoko nad úrovní nespravedlivých dobyvatelů
a že válečné úkony jsou v rukou nejevědomi
tějších a nejbdělejších. Italie se domnívala, že
se jí bude válčiti ze všech nepřátel naší říše
nejpohodlněji, že snadno zdolá voje, které po
važovala již za zemdlené. Zatím však odnesl právě

"italský stát rány poměrné nejtěžší, nváží-li se,
že stotisícovými ztrátami si nevykoupila ani
jediného podatatného úspěchu. 7

Biskupova péče o Halič. Vídeňská polská tisko
vá kancelář oznamuje, že krakovský kníže-biskup
Sapieha, jemuž krakovská akademie přiřkla letos

. 44000 K úroků z Jerzmanovské nadace na humanit
ní účely, přidal k této částce ze svého ještě 6000
K a ze vzniklého tak kapitálu 50.000K zřizuje zdra
votní kolony pro Halič. První taková kolona již
vypravena a započala svou činnost v okrese cie
šanovském, potírajíc tam epidemické nemoci, za
vlečené do kraje válkou. Bude utvořeno ještě ně
kolik podobných kočovných zdravotních kolon.

Nejradikálnější křiklouni nejodpornějšími
zbabělce. D'Annunzio jest schován pečlivě za vět
rem a užívá všech radostí tohoto světa ještě líp
než před válkou. Z našeho válečného tiskového
stanu bylo oznámeno: »Halské denní časopisy za
znamenaly nedávno sensační zprávu, že vrchní ve
litelství rakousko-uherské armády vypsalo premii
20.000 K na zajmutí Gabriela d'Annunzia. Už na
první pohled jeví se tato zpráva směšnou kachnou.
Bylo by přece absurdní vydávati na získání osoby
d'Annunziovy státní peníze, a to ještě ve výši ce

"ny pro milovníky: Také bylo by vypsání takové
premie zbytečným už proto, poněvadž, jak se zde
-docela dobře ví, nevydá se Homér Italie nikdy do
takové situace, která by mohla pro něho býti ne
bezpečnou. Důkazem jest konstatování časopisu
>Avanti«, že d'Annunzio nenalézá se ani na frontě,
ani ve hlavním stanu, nýbrž'až do dneška výhrad
ně v hotelu Royal Danieli v Benátkách.« — Týž
válečný tiskový stan oznámil dne 12, t. m.: »Zprá
vy ze Švýcarska praví, že z rakouských iredenti
stů, kteří při vypuknutí války uprchli do Italie,
velmi mnozí, kteří k tomu mají prostředky, ukazují
Italii opět záda a přesídlují do Švýcarska, poně
vadž, setrvávají-li v Halii, jsou donucování, aby
vstoupili do italské armády, po případě aby konali
válečné služby. Tito hrdinové přišli právě z deště
pod okap.<

Američan o Německu.| Archidiakon| Willlam
Nies cestoval v této válečné době N kem a
popsal své dojmy v americkém časopise >The Li
ving Church«. »Bylo skoro nemožností uvěřiti, že
se nacházíme v srdci hrůzného stroje válečného.
Válečný chléb nebyl docela tak špatným, jak se

za hranicemi turdí.K posoruhodněří Je ochota,

Zdá se, še ve všem lid s vládou spolupracuje. Ča
sto slyšeti je v cizině, že německý lid nedostává
žádných správných zpráv. V Mnichově lze do
stati časopisy >Times«, »Matin«, »Journal«, »Pi
garo<, >Corriere della Sera«. Německé listy oti
skují denně úřední zprávy nepřátelských zemí.
Mezi mladými lidmi za zpěvu.do fronfý táhnoucími
nebylo pozorovati sklíčenosti, nýbrž naopak: zá
pal a strašlivá sjednocenost vůle ovládala všechny.
Mohu upřímně říci, že nejsilnějším dojmem na mě
působilo, kterak tento lid plně ve svou věc věří,
sám v sebe důvěru-má a ochoten jest všechny o
běti přinésti.« — Ch.

Na slepé, raněné vojíny, amělé údy, sirotky a vdovy
ráčiši dále věnovati: Vkdp. Havlák, Hobšovice 8 K, z

daru a ze sbírky při procesí ze Stojic.do Jeníkova (p.
J. Komárek) 7 K, sbírka poutníků k M. B. novopacké

Nové Hrady 10 K. Zaplať Bůh! — Prosíme, by všude se
" činily na tyto dobročinné účele sbírky a dary a zaslaly
"na Zemský svaz katol Orla v Hradci Králové Adalber

tinum, jenž je veřejně kvituje. .
Prosba o knihy pro raněné vojíny. Katolické spolky

v Ústí n. Orl. uctivě prosí o laskavé darování vhodných
knih k čtení pro vojíny ve vojenské nemocnici v domě

| katolických spolků v Ústí n. Ork. Za každou knížku
vděčné: Zaplať Pán Bůh!

Zasílání privátních poštovních balíčků vojímům. Od
13. září t. r. jsou přípustny privátní poštovní baláky k

následujícím polním poštovním úřadům: 10, 14, 16, 34,
45, 46, 48, 53, 55, 61, 65, 69, 73, 76, 78, 81, 85, 88, 91, 93,

95, 98, 106, 109, 113, 119, 157, 207, 215, 216, 217, 218, 219,

220, 221, 222, 223, 224, 251, 254, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 335, 326, 327, 328, 329, 601, 602, 603, 604, 605,
606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 620, 630,
pod podmínkami, obsaženými ve vyhlášce, vyvěšené
u c. k. poštovních úřadů, z níž se uvádí následující:
1. Podávati možno pouze v ponděli, úterý a ve středu
každého týdne. 2. Přípustný obsah: součástky výzbroje
a části oděvu, tabák, cigarety, doutníky, zapalovače bez
benzinu; vyloučeny jsou potraviny, sirky, benzinové
zapalovače, benzin, lihoviny. 3. Obal: voskované, nepro
mokavé plátno, bedny. 4. Udáníadresy podavatele vlevo
v rohu, vpravo v rohu označení »Feldpost« neb polní po
Šta, uprostřed adresa (též voj. oddíl, pluk, setnina, četa,
vpravo dole číslo polní pošty. 5. Veškeré balíky přijí
mají se na nebezpečí podavatele, což nutno vyjádřiti
na průvodce v rubrice cena slovy: »Na vlastní nebez
pečí.« — Zasílati peněžní dopisy jest dovoleno ke všem
polním poštám.

Z činnosti duchovenstva pro válečné účely. Ducho
venstvo vikariátu českolipského sebralo na válečné ú
čely od počátku války do Rosce června 1915 při sbir
kách kostelních pro péči o raněné, na podporu rodin vo
jínů a na pozůstalé po padlých 8423 K 67 h, na Červený
kříž 162 K 10 h, pro osleplé vojíny 130 K 60 h. pro vo
jenskou nemocnici Milosrdných bratři v Praze 135 K,

na péči o raněné v místních nemocnicích vojenských
962 K 42 h, na vojíny v poli 570 K, na válečnou péči při
veřejných sbírkách, pro uprchlíky atd. 250 K, celkem
9284 K 43 1. Všecky kostely odevzdaly na válečné účely
postrádatelnou měď. Duchovenstvo účastnilo se podle
svého jmění válečné půjčky. Z kostelního jmění tohoto
vikariátu bylo upsáno 412.600 K na válečnou půjčku. —
Bylo by záhodno, aby podobná drobná statistika byla
provedena ve všech vikariátech a ve všech diecésích.

Křesťanské odborové spolky. Dělnické hnutí utrpělo
válkou nemálo. Veliký počet členů povolán byl do zbra
ně a zbývající pozbyli pro válečné události smyslu pro
svou organisaci. Sociálně-demokratické odborové spolky
pozbyly na př. od počátku války 163.795členů, z nichž
pouze 75.000 nastoupilo vojenskou službu. Křesťanské
odborové spolky (německé) měly na konci posledního
spolkového roku 22.693 členů, o 14.544 méně než před
rokem; z úbytku členů nastoupilo na 6000 vojenskou
službu. Příjmy obnášely 728.587 K, na podporách vy
dáno 205.284 K, ostatní vydání obnášela 167.625 K.

Jak šetří Italie svrchovanosti papežovy. | Italský
censor trestá papežský úřední list škrtánám. Úřednímu
listu neutrální mocnosti nemají se takové věci díti. Oby
čejně bývají škrtána místa z rakouských a německých
vojenských zpráv, které »Osservatore Romano« pravi
delně uveřejňuje. »Neue Zůrcher Nachrichten< dne 8.
t. m. dovozují: Papež jest suverenním také dle italského
garančního zákona a je tudíž nanejméně nepřípustno,
podrobuje-li Italská censura vůbec orgán Svaté Stolice
kontrole a škrtá-lt zejména články, které bojují za prá
va papežova nebo za jeho vznešené myšlenky. Bylo by
velmi žádoucno, aby katolíci všech zem! ohfadili se
proti těmto činům italské vlády, urážejícím nesmírně
Svatou Stolici. Chce-li Italie ještě rok či dva roky nechat

; krváceti svou mládež, nesmí zakazovati vláda papežovi,
. aby ve svém vlastním orgáně usilovat o myšlenku míru.
| To jsou nesnesitelné poměry. Italská válka uvedla řím
!skou otázku v celémjejím významu arozsahu na pře
| třes.« — Italská vláda chce zabavit všecky zásoby
. mědi a kovové vůbec v italských klášteřích. Zednářský
| tisk vyzývá vládu s netajenou zlobou, aby sebrala také

ve Vatikáně všecku měď a všecky kovy, neboť nouze
vlasti žádá, aby se Vatikán účastnil národních sbírek a
byl podroben všeobecným donucovacím prostředkům. Z
toho je vidět, jak si dovedou zednáři vážiti nejcennějších

starožitností. : 2
Nymí jsou Italii řehole dobré. Liberální »M.-Augs

burger Abendzeitung« napsala ve zprávě o Italii, že na
raněnéa poškozenéválkounikdejiž se nesbírá vobčan

četné lazaroty soskromého rázu
zůstávají bez ojetřovatelek a jiné musá býti úpině u
savřeny. Dopisovatel píše pak doslovně: »Řeholní spo
lečnosti musejí vystoupiti se svým jměním, ačkoli vlá
dou a Červeným křížem debyly předem obmylleny žád
nými prostředky. Nyní najednou zaryti protiklerikálové
uznával, že církev jimi pronásledovaná může vykonati
ještě mmoho dobráhy a užitečného. Kdyby Italie neměla
oněch tisíců mnichův a jeptišek, kdo ví, zda vzpoura-by
nebýla již povstala, poněvadž veliká většina ostatních
podniků pro ošetfování nemocných doptacovala.«

Zaopatření lavalidá. Vzhledem na poměrně malé mí
Sto v nynějších vojenských invalidovnách budou dle
výnosu ministerstvavojenstvíze dne 27. července t. r.
na příště v invalidovnách ubytovány takové invadidní
osoby mužstva, které pro svůj stáv a naprostou nemož
nost jinak se obživitl jsou odkázány jedině na tento
způsob zaopatření. © Všechny ostatní osoby mužstva.

které dle ustanovení zákonů zaopatřovacích mají nárok
na zaopatření v invalidovně, mají nadále na vůli, zdali

„chtějí býti skutečně ubytovány v některé invalidovně,
či zda chtějí požívati invalidního zaopatření jim náležejí
cího ve formě příslušného peněžního paušálu. Peněžní

. paušál ie dle skutečné Sarže až na další stanoven ročně
takto: pro infanteristu nebo vojína stejného stupně 600
K, pro svobodníka nebo vojína. stejného stupně 636 K,
pro desátníka nebo vojína ve stejné hodnosti 684 K, pro
četaře nebo vojím ve stejné hodnosti 720 K, pro šiko
vatele nebo vojína ve stejné hodnosti 804 K, pro štábního
Šikovatele nebo vojína stejného stupně 864 K. Vedle to
hoto peněžního paušálu, jenž bude označen jako pease
Invalidovny, dostávají příslušní invalidé přídavek, jenž
jim byl snad přiznán za zranění. Osoby mužstva, poží
vající takovéto pense, mohou — pokud dovolí místo, jež
je k disposici — býti v každé době přijaty do vojen
ských invalidoven, při čemž se tato invalidní pense za
staví. Správa vojenská jest také oprávněna v daném
případě zastaviti pensi invalidovny za současného vřa
dění invalitů do místního zaopatřovacího ústavu vojen
ské invalidovny, jestliže to správa vojenská uzná za
vhodno v zájmu invalidově nebo z jiných ohledů. Při
této příležitosti upozorňuje se, že žádosti o zaopatřo
vací příspěvky mužstva z vojska pro invalidnost pro
puštěného postrádají obyčejně potřebných dat a než se
podaří zjistiti totožnost žadatelovu a nárok jeho na pří
spěvek, je třeba dalekosáhlé korespondence. Dotyčné
mužstvo budiž v tom směru poučeno, že žádosti zasflati
dlužno na příslušné náhradní sbory, na př.: náhradní
prapor p. pluku č. IB v České Lípě atd., a dále, že obsa
hovati musí následující udání: hodnost, jméno, sbor vo
jenský, u něhož sloužil, domovskou obec, okres, zemi,
adresu, den propuštění z vojska, doplňovací okres, u ně
hož se propuštění stalo a číslo výnosu, kterým byl za
opatřovac: příspěvek přiznán. .

Úvěrní družstvo Eliška

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. V-nsné střádanky,

Církevní věstník.
Zprávy dlecesní. Vyznamenání jsou pp. Jos. Kraus,

farář v Krásné Hoře a Stan. Hlína, fundatista ve Svato
ňovicích, obdrželi Expositorlum canonicale. -— Ustano
veni jsou pp.: Jan Roháček, admin.. za faráře ve Skuh
rově, Jan Samec, admin. zdechovický, za faráře do Se
če, Jos. Vomočil, kaplan v Morašicích, za kaplana do
Chotusic, dr. Rom. Jos. Durek, kooperator v Čestíně,
za kaplana do Morašic (u Litomyšle), Jos. Trejbal, koop.
v Heřmaní, za koop. do Čestina, Ant. Kotyza, koop. v
Nových Hradech, za admin. do Zámrsku, Boh. May,
admin. v Pěčíně, za admin. do Slatiny, Fr. Hovorka.
kaplan v Bohdanči, za admin. in spirit. tamtéž, Jan Be
nák, kaplan-v Novém Městě n. M., za osobního kaplana
do Sádku, Ed. Matouš, admin. ve Vejvanovicích, za
admin. do Včelákova. Neomysté: Robert Musil za kapla
na do Církvice. Fr. Mňačko za kaplana do Sebranic,
dr. Rom. Fr. Machka za kaplana do Lanškrouna, Jindř.
Riesner za kaplana do Vrchlabí, Boh. Dittrich za kap
lana do Rokytnice. — Na odpočinek vstoupiš p. Jos. Eli
as, farář v Sudějově. — Uprázdněná místa: Včelákov,
fara patron. knížete Kinského, od 1. září, Sudějov, fara
patron. Jos. svob. pána Hrubého z Jelení, od 1. záři,
Mříčná. fara patron. náboženské matice, od 4. září.

Mírový pastýřský list karálnálův. Církevní věstník
arcidiecése kolínské nad Rýnem uveřejnit pastýřský list
kardinála Hartmanna, v němž církevní hodnostář napo

„míná, aby byly konány modlitby za mír. Dále se naři
zuje, aby byly konány slavnosti k Nejsv. Srdci Ježíšo
vu. Dne 13. června konána obnova zasvěcení Srdci Je
žíšovu, při níž byla provedena sbírka ve prospěch vá
lečných zajatců v cizích zemích.

Úbjednáme Dám
všeckypotřebné knihy a časopisy. Neru třeba
objednávati jinde, obsloužíme Vás též vzorně.

Dražstevní knihkupecíví a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum.



KrálovéhradeckoabankovníjednotuvHradci
„Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.k- —

| Zprávy
místní a z kraje.

. Štítželeznéhobrascev HradciKrálové.Fondu
brance věnovali v tomto týdnu: p. Fr. Kubů, hoteller
v »Merkuru« v Hradci Král. 50 K a p. Jos. Růžička, ma
jkel pekařského závodu v Hradci Král 10 K k rukám

tosti výročního trhu v Hradci Král. 15. září věnováno
bylo sbtrkou K 67.64.Šlechetným dárcům vzdávají se dí
ky. O další příspěvky prosí purkmistrovský úřad.

pro péči o lavality odevzdány byly purkmistrovskému
úřadu v Hradci Králové následující u c. k. okr. hejtman
ství v Hradci Králové složené příspěvky: p. Jar. Urba
na, hotelera v Hradci Králové 200 K, purkmistrovského

nicích 25 K, v Sedlici 150 K, p. Hug. Steina, továrníka v
Hradci Králové 100 K, továrny nedobytných zámků Ka
rel Světlý v Třebechovicích 100 K, učitelstva okresu

K, v Jenfkovicích 25 K, v Plačicích 50 K, celkem 885 K.
Šlechetným dárcům vzdávají se diky!

zastupitelstva ve věci účtu za vodu užitkovou postoupí

Tomsová mohla konati praxi při městské vyšší škole
pro ženská povolání hospodářská. — Vzat byl na vědo
mí rozvrh předmětů při městském dívčím lyceu pro
školní rok 1915—16 a výkaz pokladní hotovosti ze dne
4. září. — Společnosti ředitele p. E. Sedláčka zadáno
bylo městské divadlo na dobu od 21. do 25. října za ob
vyklých podmínek. — Vzat byl na vědomí protokol se
psaný o postoupení místnosti v budově Rudolfina oddě
lení rekonvalescentů c. a k. pěš. pluku č. 39. — Do
komitétu pro obstarání vojska ovocnými a. zeleninovými
konservami navržení byli: p. vládní rada Jos. Novák,
sl. Božena Kahligová, učitelka vaření při městské vyšší
škole pro ženská povolání hospodářská a st Marie Tom
sová, asistentka kuchařského kursu při měšťanské škole
dívčí. — Poukázány byly k výplatě lesní a týdenní kon
signace.

15. t. m. bylo usneseno, aby se vrátila Zálož. úv. ústavu
polovisa zaplacených místních školních | obecních při
rážek v letech 1910—1913 s podmínkou, že sleví také
okres. země i stát a že nedojde ke konkursu. Vrácením
místních přirážek by získal ústav přes šedesát tisíc ko
run. — Ustanoveno, aby konali dobrovolné noční hlídky

Nové dary na Rudolilnum,Pí. J. Proftová z Prahy
věnovala 50 K. vdp. Josef Profous, farář v Býšti 40 K,
prostřednictvím vldp. P. M. V. Schreibra, kvardiána v
Chrudimi, zaslal z Ameriky vdp. Ladislav Klouček, du
chovní správce slovácké osady v Saint Clair 20 K. Vld.
farní úřad v Pěčíně u Žamberka kostelní sbírku 6 K. —
Šlechetným dárcům nejvroucnější dík!

Ředitelství c. k. zkušební komise pro školy obecné

a měšťanské v Hradci Králové přijímá opovědi ke zkouš
kám ušitelské způsobilosti pro období
nejdéle do 15. října. K žádostem později došlým se ne
přihlédne. Pro učitele-vojáky, kteří mají důvodný nárok
na předčasný termin, budou zkousky dne S. října koná
ny. Opovědi do 30. září.

Ze zajetí. Pan dr. Jos. Netuka zaslal z Orlova přá
telům pozdravnou dopisnici z 22. srpna, která došla 13.
t. m. Píše, že jest zdráv. Listí již tam všude sežloutlo a
nastávají drsné podzimní deště.

Různé. C. k. odborná škola pro umělecké zámečnic
tví zahajuje znovu činnost. Přijato 33 žáků. I. a II. roč
ník bude umístěn v budově c. k. gymnasia, III. ročník v
odborné škole, kdež také znovu budou uvedeny v čin
nost dílny. -- Dlužno upozorniti na veliké nepřístojnostl,
k nimž došlo poslední dg; v kap'i rožberské, kam někte
ří lidé vstupují jen pro zábavu, takže tam docela kouří.
„Zbožní věřící, kteří tam chodívají vykonati soukromou
pobožnost. s nevolí odcházejí. Snad toto upozornění po
stačí k úplné nápravě. — Někteří cyklisté znovu sl zvy
kají jezditi rychle po chodnících jak v Hradci, tak zvlá
ště na Praž. Předměstí a Kuklenách, ačkoli úpravné sil
nice každému mohou zcela dobře postačiti. — Na lu
kách minulý týden již se objevily v hojném počtu ocú
ny. Blíže Piletického potoka za hradbami zívá rozpačitě
na prázdno již několik měsíců betonová trouba, jejíž
sestru vedle někdo rozbil. Sama se ovšem na vhodnější
místo nehne, jelikož jest jenom trouba a proto snad
rozumné bytosti ji dopraví na štaci vhodnější.

K úmrti proslulého továrníka Potrola. Firma Pe
trofova právě lont oslavila jubileum půlstoletého trvání

Zesnulý da! totiž základ svému podniku již r. 1864,kdy
přišel obrněn velikými zkušenostmi z Vídně. R. 1675
svůj závod rozšířil a počal vyráběti klavíry s tak zv.
»mechaniíkou repetiční« a planina. R. 1885 počala firma
hotoviti klavirové a pianlnové mechaniky. To zůstalo v
Rakousku specialitou Petrofovou podnes. Jeho Veličen
stvo vyznamenal důmyslného průmyslníka na výstavě

mí tital. Od té doby vývoz výrobků do ciziny rychle

teklor. 91 38 dnpělo eds aboogých| Plan a planínpočtu 26.
Seznam Cem

dne 11. září. 1 hl:"vkve 50—355K, hrachu 160 K,čočky ;
200 K, jahel 160 K, krup 130 K, brambor 960 K, máku

| 170K, lněnéhosentene 70—75 K; 1 aJetelového semínka

| růžáku 100 K; 1 kg: másla 4.60—550 K, vepřového
| sádla 5.60 K, tvarobu 60 h, 1 vejce 11512 b; 1 kopa:

zeM 12—24 K, okurek 2—3 K, kapusty 3—4.20 K, drobné

zeleniny 1—2 K, svazků mrkve 240—3 K; 1 hl: cibule

20 K, 1 bečka švestek 2.80—3.40 K. — Přívezeno bylo
hl: vikve půl prosa půl, brambor 143, máku čtvrt, ci
bu'e 20, jablek 47, hrušek 83, švestek 388 beček; kop:

i zelí 82, okurek 125, kapusty 120, drobné zeleniny 180,

| svazků mrkve 50, jakož | 271 kusů podsvinčat.

V říjnu
se začne
rozesilati

| PRAVDOU
| KE CTNOSTÍ

Lidová kázání na všecky
neděle a svátky roku

církevního.

Promluvil a vydal
nakl. Politického Družstva
tiskového v Hradci Král.
(Knihovna Obnovy čís. 25.)

Antonín Kaška,
děkan v Kostelci n. Orl.

Řada I
Sbírka obsahující asi 21 tis
kových archů velké osmerky
(stran jo ) vyjde koncem
září t.r. Obsahuje 75thema
tickýchkázání,—(Cenaasi
4 K.! Důstejné dachoren
stvo předem na sbírku ta u
"pozorňujeme. Odporačovati

*| netřeba —aspoň ne ducho
venstvu diccese královéhra
decké,které uutora po30let

, "působení jebo kněžského
. předobře zná,

Objednávky k záznamu přijímá již nyní
Družstevní knihkupectví v Hradci Králové.

i Akademie ve Smiřicích. Na oslavu jmenin Jeho Ve
, čenstva nejmilostivějšího císaře a krále našeho pořádá
' Katolicko-národní jednota ve Smiřicích dne 3. října ve

dvoraněo 7% hod večerslavnostní akademii
Všechny P. T. korporace, spolky i jednotlivce zveme

p. Bartoška. — Výbor.
Do Malých Svatoňovic putuje nás v letošním jubi

lejním roce mnoho z blízka i z dálky, abychom tam v

zání cizích kněží, které k radosti a útěše našich duší

kramáři zatlovkali koly pro boudy, a často až v kostele
bylo je slyšet, jak sř nadávali. Teď je na náměstí oprav
du jako u kostela. Potáhne nás to tam tim spíše. Snad

klamu o Svatoňovicích čteme v četných katokckých ča
sopisech, ale ne ve lhostejných a nekatolických. Z toho
je vidět, že tamější obchodníci čekají poutníky katolíky
— ale těch katolických novin tam nikde nevitět. Bez
pochyby, že jich tam neodbfrají a nečtou, ale maozí
jen na peníze katolíků reklamou povzbuzených čekají.
Co sl má potom uvědomělý katolický poutník myslit?

Ono je sice známo, že často na poutním místě Ndé z
poutníků se živící jsou našimi odpůrc? Tak aspoň jsem

zeme těm lidem do svědomí, tolik si můžeme přáti aby

opatrnost rozumného kupce. K té opatrnosti a slušnosti
pak patří, aby vyloženy byly časopisy, kde je reklama
o Svatoňovicích, k té slušnosti a opatrnosti patří, aby
chom my poutníci viděli, že někdo také z těch kupců
chodí do kostela, neboť častější poutníci je už známe
osobně. Rozhodně však nemá býti, aby si některý pro
davač dovol proklinat misionáře, kteří svou přítomno
sti přitáhnou nové poutníky, jak so stalo 12, září ráno.
Nepamůže-li toto, může se takový člověk místo do no
vin dostat někamjinam.Člověkst tam jde napoat a

pechce, aby tam za své peníze ještě slyšel urážky. Ne-.
|bokdourážínašeknězea náboženství,urážítími nás“

a nemá se vykládat, aby dostal naše peníze. To, bylo
by ašpoňi důsledné. Ale urážet a od uráženého chtít vý
dějek, to je při nejmenším zvrácenost. Ještě jednou pra
vím: Kdyby v Mal. Svatoňovicích nebyli kněží, mše sv.
a kázání k vůli. obchodníkům bychom tam nechoditi.
Snad to prozatímstačí.

Besídka.
Páperky.

Svoboda!- Málokterému slovu byl dáván v 0
svíceném století pojem tak široký a žádného slova
nebylo tolik zneužíváno od rozličných obchodníků
veřejným míněním. ©Svobodou otitulovány činy
nejsvětější, ale také zvůle a násilí nejhrubší. Pod
široký plášť svobody vešlo se všecko. Proto slo
vo to. ztrácelo rychle na ceně. Slovo >svoboda«
samo o sobě obsahuje positivního velice málo, na
svůj štít jej píší hlavně kritikové a nespokojenci,
kteří postrádají tvůrčí schopnosti. Mělo by se ra
ději často užívati slova »právo«. Tento význam
jest zřetelnější, nenaznačuje bezhlavý vzdor, ale
jest výstražným prstem pro ty, kteří by svou zvůlí
hleděli ujařmiti oprávněnou svobodu jiných. Slo
Vo »právo« tíhne ke kladu, připomíná povinnosti,
upozorňuje na meze, za které není dovoleno vkro
čiti. A snad právě proto výstižné slovo »právo«
tak často v naší literatuře musilo ustupovati vágní
všehochuti slova >svoboda«. Slovem »svoběda«
lehce se kalily vody.

Reformace, superreformace, nová kontrola re
formace! Takové sporty se prováděly horlivě v
románských zemích s hrdým heslem na štítu:
»Snažíme se o nejčistší křesťanství, chceme ob
novu jádra učení Kristova!< — Zatím však člověk
upřímně věřící jest nejhůře štván v Portugalsku,
Francii a Italii. Nachází však ochranu v Dánsku,
Americe a Turecku. Samozvaní chirurgové léčili
a 'přímili tělo, které prohlašovali za hrbaté, tak
dlouho, až jim pod nástroji zhynulo.

Začal čísti velice učené politické úvahy pozér,
který si neosvojil řádné znalosti základních poli
tických pojmův. A hned se cítil učenějším, než
průměrní inteligenti, Proto kurážně na schůzích a
u Stolní společnosti vykládal, jak nastala politická
krysa (krise), jak se přihlásila k slovu konserva
tivní regrace (reakce), jak se poslanec posadil na
slavnostní turbinu(tribunu),* jak glerikálové uti
skuji věřící lid.

»Vraťme se k příroděl« Teto heslo vzniklo ve
: Francii a bylo opakováno hned stonásobnou ozvě

nou. A právě tam velice záhy úředně bylo dovo
leno usmrcovati děti dříve, než se zrodily. Systém

SI dětí znamená: »Učiňme vzpouru proti pří„ TOdĚ <

stěním nabyl nejkrásnější a nejnápadnější barvy,
nejméně voní. Lilie, symboly nevinnosti, mizíZ
nádherných zahrad, ustupujíce pivoňkám.

: “

|

| Právě ten druh růže, který umělkovaným pě

|

1

|

| Absolvovala vyšší vzdělavací ústav, přečtla
| řadu pedagogických knih, ale její dítě jest vycho
| váváno výhradně služkou narozenou v zapadlém
i pohorském zákoutí.

© Kdo čte horlivě noviny, ten prý projevuje ho
; rečnou touhu po uvědomění. Zatím však nejméně
. 80 procent času ztráveného novinářskou lekturou
i se vynakládá k ukojení zcela tuctové a neplodné
I zvědavosti. Jak dopadne napínavá aféra? Porazí
i oblíbený novinářský šermíř svého soka? Bude

vrah odscuzen? Jak se utváří poměry ve vzdále
: né republice Chile? Dosáhl opravdu Peary sever

ní točny dříve než jeho sok? Co byl vlastně ten
; »Bauernschrecke? Jsou dva zachránění turisté o

pravdu totožnými s turisty hledanými? Jaká mó
da právě panuje v Chicagu? — Právě ty novinky,
které k uvědomění, k hospodářské, vychovatelské
a sociální moudrosti přispívají nejméně, čtou se
nejdychtivěji. Kdyby každý čtenář četl své listy
opravdu k zvýšení svého vzdělání, bylo by tu kul
tury na vývoz. Ale chce-li denní list v konkurenci
obstáti, musí více méně hověti fádní, neplodné
zvědavosti, která jest daleko vzdálena od chuti k
jakýmkoli prospěšným činům.

*

Přišel Ondříček do velkého města poprvé a
dvorana byla nabita, takže >uvědomělé a umění
milovné obyvatelstvo skvěle osvědčilo, jak si vá
ží křišťálového umění«. — Přibyl tamtéž za rok,
nezabezpečiv si předem mnohomluvnou . reklamu
— a polovice sedadel byla prázdná. Za půl roku
koncertoval v městě tom podprůměrný umělec na
harfu. Zases nabo; »vysoce vyspělé a umění
milovné obecenstvo skvěle osvědčilo.. « A do
třetice všeho dobrého! Jakmile se rozhlásilo, že
přibude virtuos na kontrabas, hned všecky. lístky
vyprodány. — Přibyl Ondříček potřetí — a obe
censtva bylo tak málo, že se rozpakoval hráti.
Jakmožno,aby tak náhle schladlaláska kumění



více, a ta je také příšíhou všeobecného vystřízli-| smyslu pro politickou kooperaci s kmeny národ

Průběh války. vění. o a nostněspřízněnými.Přesto,že evropskýzápada © : U Dardanel dle zpráv z Cařihradu za posled- | byl významným politickým učitelem, jevila se u

Bojiště východní. Nejvýznamnější událostí pó- | ních 10 dní mělospojené vojsko anglo-francouz- Slovanů (podobně jako u Sasů) snaha po samostat
sledních dnů jest pád Vilna, jednoho z největších| ské na 8000 mrtvých a 17800 raněných. Rozhodu-| nosti jednotlivých drobných rodův. Větve jednotli
(na 200.000 obyv.), nejkrásnějších a nejprůmyslo- jící italské kruhy jsou přesvědčeny, že Dardanely | vých kmenů samy vcházely mezi sebou v zápasy
vějších tněst Ruska, hlavního města bývalé Litvy. | a tím i Cařihrad nebudou dobyty ani s pomocí| velice krvavé; jazyková příbuznost nebyla jim ami
Rusové skvělým tahem z' Vila vymaněvrování. , italskou. "1 nejmenší překážkou k povolávání pomoci zahranič
Německé voje, prolomily nejprve železnici z Vlina| Nasrbském bojišti po dělšímčase vzplanulzade | ní, cizorodé proti vlastní krvi.
do Dvinska, nato atnádá Eichhornova vypadla od| boj. Rakouské a německé baterie 19. září střílely Ovšem matkou samého Václava byla Drahomiř,
Vilny na východ a obsadila železnici až k Molo-| na srbská postavení na jižním břehu Sávy a Du-| pocházející ze slovanských Stodor (v nynějším
dečnu, více než na půl cesté z Vilna do Minska.| naje a takéna Bělehrad. Rakouské vojsko napadlo | Braniborsku). Ale co mohl kníže očekávati od je
Tak Němci obešli Vílno | od východu, že další jeho | při ústí Driny srbské oddíly a zíičilo je. Dle dal- | jiho kmene, to už prozrazovala bezohledná, krutá“
hájení thiselo se ukázati neužitečtým. Armáda| ších zpráv náše dělostřelectvo rušilo srbské opev- | povaha samé Drahomiře.
Fichliornova, která tak mistrně provedla obchvat- | ňovací práce: na dolní Drině, Na Požarevac a Polabští Slované na př. pěstovali s Dány styky
ný manévr proti Vilnu, pokračuje v útoku severo- Vk.'Gratliště byly vrilány pumy. Černohorci ostře- celkem přátelštější než mezi sebou. O politice slo
západně a jihozápadně od Ošmiján, vzdálených 0 | lovali děly Teedo. * . vanské u nich nemohlo býti řeči. R. 746 polabští
km ra jihovýchod od Vilna. Pravé její křídlodo- Všebbecná moběšisade v Bulkarsku nařízena| Slované v četném počtu pomáhali franckému ma
sáhlo čáry, přoblhající východně od Lidy na jih| jest počínajíc 21. zář. Bulharští reservisté, kteří| jordomoviPipinovi proti jeho bratrovi a Sasům.
a západně od Novéhc Grodku. Skupina prince Le- | jsou v cizině, musí se vrátit ke svým oddílům.| Od r. 780 byli slovanští Bodrci věrnými spojenci
opolda Bavorského, jejímž úkolem jest mafitl ru-- Tento krok Bulharska oziáčuje se za konečnou| Karla Velikého nejen proti Sasům, ale i proti slo
ský ústup na jih, přešla řeku Moločadzu Dvorče| porážku diplontacie čtyřdohody na Balkáně, která vanským Luticům. Rovněž Srbové, sousedící. pří
a jižněod něho. Její střed a pravě křídlo dospělo| tu po celý rok pracovala penězi a vyhrožováním,| mo s Čechy, pomáhali Karlovi. R. 799 znova Fran
linie jihovýchodně od Moločadz- Nová Myš a blí-| aby získala Bulharsko proti Turecku. Mobilisace kové byli přivolániza rozhodčí mezi Bodrci a Lu
ží se k řece Myšance, Moločadz teče na sever a| v Bulharsku přinutí také Rumunsko a Řecko, aby| tici. R. 805 pomáhali Bodrci Karlovi proti Čechům,
vlévá se s jedné strany do Němenů, kdežto na jih | stanovisko své jasněji vytkly. Také Srbové byli tehdy spojenci Franků proti Če
tekoucí Myšanka vtéká do Ščary v místech, kde i další naše vítězství tedy svědčí skvěle, co | chům. R. 817 Frankové rozhodovali spor mezi
se Ščara zahýbá k severovýchodu. Armáda Ma-| všecko zmůže svořná vůle národů rakouských, bodrckými knížaty Slavomírem a Čedragem. Za
ckensenová dosáhla severně od Pinska Vislice, společná láska k nejjasnějšímu domu Habsburské- | Arnulfa Srbové předlabští poslouchali Franků, za
jižně od něho překročila řeku Strumén a zatlačuje| mu. Zatím co i v lůnějednotlivých národů nám ne-| labští na čas moravského Svatopluka.
Rusy- dále. Ve Volyni východně od Lucku pekou- | přátelských vznikají veliké třenice, naši národo- Tyto i jiné zjevy svědčí, že kmenová příbuz
šeli se Rusové o útok. s.velikými silami a tta zá- | vé. naše armády obětavou, svornou a mohutnou| nost byla největšímu počtu Slovanů lhostejna. Jen
padním břehu Ikvychtěli se pevně usáditl; ale| válečnou akcí dobývají stále nových vavřínův.| někteří vynikající duchové viděli dále, ale nena
všecko marno, několik ruškých oddílů byfotá rčz-| Stůjmek sobě každouchvíli, svornost jenom mo-| cházeli ani. porozumění ani podpory. Takovým
prášeno křížovou palbou rakouských baterií. —| cí dá! „7 způsobem se došlo tak daleko, že kmen podmaňo
»Neue Zijrich. Ztg.« 0. posledních událostech PÍŠE:| mna m ván za kmenem, až sv. Václavu vůbec polabštíSlované přispěti. nemohli. Chtěl-li sv. Václav od
Mnohem důležitější než dobytí Vilna samo o sobě
je, že dle ruských zpráv podařilo se Němcům při : ..2 vrátiti veliké nebezpečenství, hrozící z východu,
těchtooperacícharmádu Ruského posledníruskou Reální politika sV. Václava. byl nucen netotiko k skrovnému poplatku,ale i
naději, roztrhnout na dvě části. Tím je osud armá- p . , 2 m k přátelské unii s velice obezřelým králem, s nímžÁ zase počátek podzimních dní obnovuje živé| jej pojilai jednota víry. A podivno! Právě v těch
dy Ruského zpečetěn. — Ruské vojsko jest takto : ,
selináno do tří houfů: jeden je mezi mořem a vzpomínky ví svatéhojo Kterýea du v časech nabývalo jméno sv. Václava velice slav
Dvinskem, druhý 'od Vílny přes Baranovice k BS a č čiší Je zacál ži zásloh že cho- ného zvuku v- celé Evropě. Patrno, že spojení s
Minsku a třetí je meži Rovnem a Dněstrem. První 4 nv“ i česk emu č s ž za řední da do- mocným sousedem znamenalo pro českou —zemi
má chrániti Petrohrad, druhý Moskvu, třetí Kijev. | po c nád Ek zeskůmi té úst ední vládadb | více, daleko více výhod než obtížných úkolů. Druh
— Dle úředních zpráv ze dne 22. září u Dvinska y řebí: aby řek a he hbA ep vně n shý druha nutně potřebovat a česká země musila na
zajato 2000 Rusů, armáda prince Leopolda Bavor- ; P eckcý rad ovl: S neck och© ň notnN ní snahy | čerpati dechu k blaživým prácem míru.
ského překročila Močadž a zmocnila se křižovat- ých, nevlasteneckých velmožiy. 1 Vždyť i v pozdějších časech čeští panovníci za
ky železnic Brest Litevský- Minsk, zajato tu 1000 Nyní Jest jasně dokázáno, že ani západním sou-| menší úsluhy, prokazované sousední říši západní,
Rusů, dobyto města Ostrova na Myšance. Levé sedům se nevzdal bež boje. Naopak po prohrané| diktovali si se zdarem vysokou mzdu.
křídlo této armády přestoupivši Ogyňský průplav,| DÍtvě prchál před velikou přesilou do Prahy, kdež Tolik věděl svatý kníže, že není čás na elegické

zahn lo nepřítelé k Dobroslavu, kde ho ohrožuje| DY!obležen. K porážce došlo rafinovanou zradou | tesknění nad severními Slovany, že v zájmu čes boků armáda Mackénsenova. Na Myšance u No- ; domácí šlechty. Měl-li býti obnoven zemský řád, | ského lidu v přední řádě musí se starati o klidné
vaja Myš zajalo naše vojsko 906 Rusů. byl rozhodně nucen kníže zavázatí se k poplatku, | a bláhoplodné soužití s nejbližším samostatným A

"Že západůího bojiště jsou hlášeny minové boje | aby nabyl času a příležitostik uspořádánívěcí do-| svrchovaným pouseděm, sí náhrosto nežádal
a boje ručními granáty, vedené na různých místech mácích a zkrocení bezcharakterních odbojníkův. | na Češích nějakého odinátodnění. A dobře tak po
fronty. "| Vždyť také číhalo nebezpečenství vpádů cizinců | chodila celá esk země, jak Ned nejšlechetnější

Na ltalském bošíšti na korutanské hranici u | Z jiných strán, čeští součastíčí klávovt Pozděh Boleslav byl
Bovce úplně žtroskotaly italské útoky. V jižním |. Proč jen sv. Václav nehledal silnou oporu u: nucen chtěj nechtěj nastoupiti tutéž politickou ce
Tyrolsku promluvily naše pověstné 30.5 cm hmož-| Slovanů Polabských, kteří s naší zemí sousédili?; stu jako jeho bratr-mučedník, nechtěl-li, aby byla
díře, zahájivše palbu na obce obsazené Italy a na Protože naděje na upřímné souručenství jiných česká země obrácena v poušť kopyty koní vý
jejich postavení a baterie v prostoru u Seravallé, | slovanských kmenů byla zcela marná a zbytečná. : chodních hord. - 
severně od Aly. V Italii už i mezi lidem připravují | U tehdejších Slovanů vůbec nebyl vyvinut smysl | Jméno sv. Václava skví. se v dějinách naší ze

-se na nejhorší přesto, že tisk snaží se pravou si- | pro větší státní celky, pro seskupení řady kmenů ; mě tím jasněji, čím lépe historikové vnikajído du
tuaci zastříti. Hospodářská situace se horší víc a ' kolem mocnější centrální správy. Nebylo u nich cha dějin tehdejšího věku. Dějezpyt svatého kni
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Vyhledejte sami darebáky, kteří jsou mezi vámi
a sami je vyžeňté, zodpovidátese ri za toc

Statečný a přísný Dumouriez ovšem netušil,
že ten kolísavý dav křiklownů, jimž vyhrožoval,
nepohodlím utužen a bitvami vycvičen, stane se
slavným šikem bojovníků, kteří se budou obra
ceti dle rozkazů jako vítř. Ani si nepomyslil, že z
těchto nespokojených nováčků budou vousatí mu

žete netoliko.ospravedinil, ale vynesl,na světlo hovali aby se ustupovalo, až bypřibyli. značnějším
takové vzácné vlastnosti osvíceného dědice české počtem nováčkové. Postotpii-H by nepřítel až k
země, že slouží za příklad a direktivu všech ná- Paříži, bylo by prý třeba město vyprázdniti a vy

| pleniti, Dumouriez, který již tři noci nezavřel anisledujících generací.

a | oka,naslouchattěmtomalomyslinýmřečemani. čeho nepromlouvaje, díval se jen bystře na mluvčí,

Volné listy. ! kteří-druhpo druhupřejímalislovo.Nakoncipřál: všem dobré noci a zadržel u sebe mladého dů
Vzpomínky.

vzpomínky na velikou revoluci. Tak na př. často
dnes jmenovaný Verdun. | 2. září 1792 dorazilo

mi voji, postupujícími od severu, porazilo revolu
"cionáře. Do Verdunu bylo posláno vyzvání, aby
se město vzdalo a zabránilo tak prolévání krve.

„Jenerál Beaurepaire, jenž byl od konventu jmeno
ván velitelem města, zapřísahal městskou radu,
aby se nevzdávala a dokazoval, že každý den od
kladu přibližuje vysvobození, Byly to vzrušující
okamžiky, kdy jenerál v zasedací síni dovolával
se Francie, svobody a >posvátného práva povstá
ní proti tyranům«, jak tehdy toto rčení bylo v obě
hu, a kdy městští radové výmluvně upozorňovali
na šedesát tisíc nepřátel a četné jejich dělostřelec
tvo. »Jak máme odporovati?< — »Není možno se
bránitit« Tak a podobně mluvili vůči jenerálovi,
jenž marně se rozčiloval a bez účinu se dovotlával
vlastenéckých povinností.

cti, nebes-a země, jménem přítomnosti a budouc
nosti, ale všechno jeho zaklínání vyznívá do
prázdna. Městští radové mají -zákonem udělenou
moc rozkazovati. Konventa Jakobíni pařížští, ne-.

stojníky a jenerály z royalismu, rozhodující moc
nesvěřili velitelůrn, nýbrž městským radám, kde
měli všáde své stoupence. Ve Verdunu tato jako
bínská nedůvěra byla však krutě ztrestána, neboť
měšťané, milujíce více své paštikářské řemeslo
než revoluci, usnesli se město vydati. Osvědčili se
tedy mírumilovnými paštikáři a nikoli hrdinnými

patfiaty.
- Vettel Beaurepaire nejvyšší měrou ve vojenské

a vlastenecké cti otřesen, dlouhými kroky a se

jenž zpozoroval rozechvění svého pána, vchází ps
chvíli do pokoje a vidi svého pána horlivě cosi
psáti, Nedostav od velitele žádného rozkazu, ode
šel. Za několik minut uslyšel výstřel z bambitky
a když přikvapil do komnaty, uviděl jenerála
mrtvého. Psaní Beaurepairovo svědčilo konventu
a odůvodňovalo sebevraždu. Zpráva o tom roze
chvěla členy konveritu a roznítila vlasteneckou
výmluvnost, ze kteréž vyzníval smutek nad hrdi
nou a zároveň hrdost z jenerálovy povahy. Smrt
Beaurepairovu oplakávala celá Francie, hrob vy
kázán mu v Pantheonu, vdově po něm určena byla
pense a náhrobním nápisem byla mu slova: »Votil
raději smrt, než vzdáti se tyranům!«

„ Argomny. V nynějším francouzsko-německém
zápolení slyšímestále vyslovovati Argonny, o kte
ré krutě bojováno bylo před sto lety. Když z vý
chodu vojsko vnikalo do Francie, dne 20. srpna
1792 republikánský jenerál. Dumouriez v Sedanu
ve svém bytě konal válečnou radu. Rozloživ před
sebou mapu kraje, do něhož proudilo vojsko pru
ské; vykládal, že nepřítel má před sebou širokou
silnici,.po níž bez nesnází může postupovati k Pa
říži, a že vojsko francouzské porůznu jest roztrou
šeno a proto slábo. Dumouriez žádal, aby o situaci
se rokovalo. Někteří z důstojníků mlčeli, jiní navr

Feullleton.
La Rochefoucauld..

:7 Druhým z trojice francouzských moralistů
v 17. století je František de la Rochefoucauld
1613—1680). Súčastnil se občanské války proti
udvíku XIV., později postavil se opět na stra

nu královu. Jméno své učinil.slavným knihou:
»Reflexe čili sentence a maximy morální.c Jest
to souhrn myšlenek oděných v jemné, aristo
kratické roucho, jejichž základní motiv jest:
Samoláska je pružinou všech našich činů. Kni

-ha je přeložena též do češtiny, bylo by tedy
abytečno uváděti ukázku. Zato přinášíme čte
náři autorovu podobenku, jak sám sebe svým
perem vylíčil na papíře, neboť nebude beze
zájmu popatřiti na autografii muže, jenž se

Javil spisem majícím základní motiv: Samo
a je pružinou všech našich činů.

pěrevy. Mám pleť snědou, avšak dosti hladu; vyvýšené čelo přiměřené velikosti; černé
" ši, malé a hluboké; obočí černé a husté, avšak

rozvlněné. Byl bych ve veliké nesnázi,
Hici, jakého tvaru je můj nos; neboť není

plocbý ani orličí, ani tlustý ni špičatý,jak myslím: vše, co vím, že je spíše větší

úbě en a Žejde trochu dolů. Mám ústa veliká,
“ dosti červené Paplejné „Anevykrojené ati: - 14b“y ná- M E

. .

pě a vloživ prst na určité místo, promluvil: >Hle,
tu jest Argonnský les, tento dlouhý pruh skalna
tých vrchův a divokých lesin; jest dlouhý čtyřicet
mil a má jen pět nebo jen tři schůdné průsmyky,
na tento les nepřítel zapomněl. Jakmile bychom
měli tento les obsazený a hladovou Champagne
na straně nepřítelově a úrodnou krajinu a ochotnou
Francii na straně naší — podzimní deště pak ne
dají na sebe dlouho čekati — tyto Argonny mohly
by se státi Thermopylamí Francie.« Propustiv dů
stojníka, Dumouriez složil mapu a ulehl na lůžko
s pevným úmyslem, zítra vésti armádu do Argonn.
Asi tři dni potom velitelé vojska brunšvického byli
jati úžasem, když uznamenali, že republikánské
vojsko uchvátilo všechny průsmyky v Argonnách
a že je zatarasilo poraženými stromy a kameny.

- Jméno Dumouriez stalo se ještě proslulejším.
Obsazením 'Argonn Dumouriez postavil mezi

Paříž a nepřátelské armády horskou stěnu čtyři
„cet mil dlouhou. Dumouriezovi odpůrci musili chtě
jíce nechtějíce dáti se do tvrdého tohoto oříškua
průsmyků dobývati K tomu ke všemu spustil se
déšťa za několik dní rozvodnil celou Champagne.
V blátě, dešti a vichru útočeno na průsmyky, kte
ré. ozývaly se hukotem a lomozem bojujících; v
Šum proudících bystřin a řek mísit se křik lidských
hrdel a všechen ten zápas přikryt byl hustými pa
rami, které vznášely se nad lesy. Když protifran
couzské pluky nemohly průsmyků stéci, pokouše
ly se je obejíti, ale i tyto pokusy selhaly. Nechť
Dumourieza obcházely nebo útočily ze předu, re
publikánský jenerál stál jako v půdě zakořeněný
a točilse brzo vtu stranu, brzozase vonu aob
jevoval se vždy neočekávaně tam, kde ho bylo
potřebí. Také nováčků, po celé Francii odvádě
ných, přibývalo, a jejich zmužilost rostla každým
novým úspěchem. Některé oddíly jejich však dě
laly Dumouriezovi hodně starosti. Za Orand-Pré
na příklad, kde byl francouzský jenerál obcházen,
nováčkové, -ocitnuvše se v prvních řadách, pozbyli
mysli, dali se uchvátiti hrůzou a počali křičeti:
>Zachraň se, kdo můžeš!« Když způsobili zmatek
a vážně ohrozili posici, přijel tryskem Dumouriez
a hromovýmislovy, posuňky, bai ranami vytase
nou šavlí je zastavil, a jak sám ve svých >Pamě
tech« dí, vrátil im smýsl pro stud, Ba kázal po
boji některé původce ustrašených výkřiků zat
knouti, oholiti jim hlávy, obočí a vyhnati je z voj
ska ostatním pro výstrahu. ... .

Dumouriez ve své armádě zákusil také vzpou
ry. Oddíl vojska nechtěl snášeti malých porcí stra
vy a zprotivilo se mu pobývati ve stálém dešti a
mokru. Dumouriez postavil se v čelo svých řad
se svým štábem a eskortou husarů. Postavil ně
kolik skadron za vzbouřence, kteří byli zvlášť od
děleni, a dělostřelectvo před ně, a pak promluvil:
»>Cose vás týká, nechci vás jmenovati ani obča
ny, ani vojáky, ani svými dětmi, ale vidíte před se
bou toto dělostřelectvo a za sebou tuto jízdu. Zne
uctili jste sami sebe zločiny. Potepšíte-li se a bu
dete-li se budoucně chovati jako tato statečná ar
máda, k níž jest ctí náležeti, budete míti ve mně
dobrého otce. Ale lupičův a vrahů tady netrpím.
Při nejmenší vzpouře dám vás rozsekati na kusy.

u
slušně rozřaděné. Řekli mi jednou, že mám
trochu velkou bradu: podíval jsem se právě
do zrcadla, abych věděl, oo na tom je; nevím
však dosti dobře, co o tom souditi. Co do tvaru
obličeje, mám jej buď hranatý aneb ovální; jaký
z těchto dvou, bylo by mi. velmi nesnadno říci.

dosti husté a dosti dlouhé, aby se mohlo sou
diti na krásnou hlavu.

V pohledu mám cosi mrzutého a hrdého:
většina lidí domnívá ae proto, že jsem pohr
davý, ačkoli nevím naprosto nic o tom. Jednám
velmi živě, ba trochu mnoho, takže mluvě či
ním mnoho gest. Ejhle, tak prostě smýšlím
o zevnějšku. Se stejnou věrností učiním o tom,
co mně zbývá ještě doplniti ke své podobě;
neboť studoval jsem sebe dosti, abych se dobře
poznal a nebude se mi nedostávati ani jistoty,
abych svobodně řekl, jaké dobré vlastnosti snad
mám, ani upřímnosti, abych přímo doznal své
nedostatky, :

Nejprve, abych mluvil o své povaze, jsem
melancholik a to do té míry, že od tří nebo
čtyř let stěží mě kdo viděl třikrát neb čtyři
krát se zasmáti. A přece, zdá se mi, byla by
tato melancholie dosti snesitelná a dosti pří
emná, kdybych k ní neměl žádné jiné opěry
eč té, jež vyplývá s mé letory; avšak ona vy

chází i.odjinud a to mě naplňuje pomyslem
"toho druhu a zabavuje tolik ducha, že největší
část času buď prosním bez jediného slova,

| nehonesítím naprosto sz rete s tím, 00 mlu
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ži s osmahlými tvářemi, často bosi, otrhaní, želez
ných nervů, kteří budou žádati jen chleba a pra
chu, že to budou praví synové ohně nejzručnější
v bitvách, kteří pod Bonapartem, jenž té chvíle
dlel kdesi ještě jako nepatrný důstojník, budou
otřásati Evropou.

. . *

- Goethe před Argonsami Drsný a přísný váleč
ník Dumouriez, jenž mět se co oháněti proti ne
příteli a jenž měl tolik starostí s nováčky, nevě
děl, že na jeho vojenskou práci dívá se s výšin u
Sainte-Menehouklu král básníků, Wolfgang von
Goethe. Slavný autor Fausta a Wilhelma Meistra,
tento universální duch, jenž zmocnil se tehdejší
kultury a byl duší svého století, zastával úřad mi
nistra ve státečku vévody Výmarského. Chtěje
všechno věděti a všechno zpytovati, vybral se.do
Francie s nečetným počtem mužstva, které bylo
posláno na doplnění německé armády před Argon
nami. Poslání jeho nemělo úkolu válečného. Dne
20. září 1792 Goethe sedě na. koni pozoroval bit

na sobě, zejména toužit věděti, co jest »dělová
horečka«. Nedbaje výstrah a proseb, vystavil se
dosahu bitvy. »Zvuk kulí«, dí Goethe, >»jestdosti
zvláštní, jakoby to byla směs bzukotu vlčka, bub
lání vody a ptačího hvizdu. Postupně .zmocňuje
se vás neobyčejný pocit, který je možno popsati
jen srovnáním. Zdá se, jako byste byli na nějakém
velice horkém místě a zároveň. vás žár ten ve

vel, v němž dlíte, byli úpině za jedno. Zrak nepo
zbývá ničeho ze své síly nebo zřetelnosti. A pře
ce jest, jakoby všechny věci nabyly jakéhosi čer
venohnědého zbarvení, čímž celá situace i před
měty nabývají pro vás větší vnímavosti.«

Tak cítil dělovou horečku muž, v jehož hlavě
byly ukryty veliké obrodné myšlenky německé li
teratury, které znamenaly převrat. A genius ten
to v Dumouriezovi a jeho armádě měl protějšek.
v jehož rachotu děl a válečném křiku tajil se rov
něž porod — porod nové doby francouzského ná
roda. Co by asi Goethe říkal dnešnímu dělovému
orkánu, jakých pocitů by zakoušel, jaké barvy by
viděl, co by říkal strategii a jaké myšlenky by vy
měňoval s básníky, kteří v zákopech s ostatními
vojíny sdílejí se o nepohodlí, všeliké nedostatky
a o to,čeho nelze přesně vystihnouti a co nazývá
mebitevníhrůzou? —..

Bitva u Važmy. Dne 20. září 1792 setkala se
nepřátelská vojska v bitvě u Valmy. Bylo drsné.
vlhké jitro, a mlha zahalovala krajinu. Již od tří
hodin ráno Saint-Menehould a okolní vesnice byly
poplašeny lomozem dělových vozů, tepáním pod
kov a dupotem "pěšího vojska. Když o sedmi hodi
nách mlha se vznesla, bylo viděti oba tábory státi
již připravené. Na výšině La Lune stálo vojsko
protirepublikánské a jemu naproti kolem větrného
mlýna sešikováno bylo vojsko republikánské, je
muž velel jenerál Kellermann, podřízený Dumou
riezovi. Boj začalo vojsko republikánské. Keller
mann povelel, a jeho osmnácte děl vystřelilo; v
zápětí odpovídala děla nepřátelská, a již řev bitvy
hlučel a zněl ozvěnami ve skalách a úvalech Ar
gonnských lesů. Vzájemná kanonáda trvá skoro

|
a nejsem nanejvýš otovřen ani k největší části
svých známých. Toť chyba, vím to dobře, a
neopomenu nic ke své nápravě; avšak jako jistý
záduměivý táh v mém obličeji přispívá k tomu,
Že se zdám zdrželivějším nežli jsem a ježto
není v naší moci zbaviti so jistého zlovolného
tahu, jenž pochodí z přirozené disposice, domní
vám se, že i po nápravě v nitru zůstanou mi
vždy vězeti nemilé známky na zevnějšku.

Mám ducha a pravím to bez nesnází; neboť
k čemu dobré okrašlovati to? Činiti tolik oklik
a tolik umírňování, aby se mohly říci předno
sti, které kdo má, to jest, zdá se mi, skrývati
trochu marnivosti pod zřejmou skromnosti a
užívati obratného způsobu, věřiti o sobě mno
hem více dobra, než se praví. Co se mne týká,
jsem spokojen, že se nevěří nic více krásného
o mně, než jak se činím, ani v lepší povahu,
než jak se líčím, ani v duchaplnějšího a rozu
movějšího, než jak jím jsem. Mám tedy ducha,

Ledně jednou, avšak ducha, jejž zádumčivost zaaluje; neboť, ačkoliv ovlá zcela dobře svůj
jazyk, ačkoliv mám šťastnou paměť a ueposuzují
věcí docela zmateně, chovám přece tak silný
sklon ke své tesklivosti, že často vyslovují se
dosti nešťastně o tom, 00 ohci říci. '

Rozmluva s čestnými lidmi jest zábavou,
jež se mne dotýká nejvíce; mám rád, aby byl
vážnou a aby mravouka zaujímala v ní největší
část, ačkoliv umím ji stráviti i když je rosmar
nou A jestliže nepronesu mnobo maličkostí

prsu? neznamená to naprosto, že blosti dobře pověděné



až do poledne, kdy 'poď Kelletmannémjest zabit
kůň.a blízko něho vybuchuje vůz s přachem a
přehlušíje ostatní bouři. Když se velitelům na vý
SiněLa Lune zdálo, že vojsko republikánské kano
gádou jest dosti dtřeseno, nastávají 've vojsku

protirepublikánském pohyby a obraty. Jest zřejmo, že se chystá na Kelermanna útok. »Kamará
dil< volá Kellermann, »ať žije vlast, musíme zvítě
zitil« Za odpověď z nejbližších jemu řad vyrazil
plamenný, souhlasný výkřik: >Ať žije vlastl« Vlna
protirepublikánského vojska se přivalí úvalem,
stoupá spěšně k větrnému mlýnu, kdež narazí na
pevné řady Francouzů, a po nějaké chvíli marného
vzpínání vrací se údolem zpět na výšinu La Lu
ne. Zase hovoří děla a padají lidé. A tak boj trvá
celý záříjový den. Po západu slunce utichají děla
a jest slyšeti zblízka odbíjeti sedmou hodinu. Po
divuhodné toto ticho však rozbouřeno jest novým
útokem, aby republikáni, snad již bezstarostní, byli
u větrného mlýna překvapeni a poraženi. KeHer
mahn však bděl jako ostříž a útok odrazil, Noc za
haluje měkkým svým rouchem bojiště, objímá tiše
raněné a mrtvé. Na výšinách La Lune zřídili si
po bitvě redutu, aby nebyli překvapeni nyní sami.
Francouzští aristokraté, kteří bojovali proti re
publikánům, byli ovšem nespokojeni a jak všetečná
podrobná historie zaznamenala, rozmrzeli se také
z toho, že Jeho Veličenstvo král pruský měl svrch
ních, začalo-li pršeti a oblekl si jej, ač dva pří
tomní francouzští princové neměli žádného. >A ja
ká vskutku«, jak Ooethe se tázal, »mohla se dáti
nato odpověď?< Až tam zabíhalo u francouzských
princů důsledné trvání na etiketě, že za takových
okolností vydobylo si trest směšnosti — odpově
děli bychom zase na otázku Goetheovu. Dotoží

- me-li ještě, že Kellermann, potomní maršál Napole
onův, bitvou u Valmy zakládal svoji válečnou slá
vu, načrtli jsme hlavními rysy událost, která
vzpomínkově pojí se k dnešním zápasům o Ar
gomy. a

+

Waterloo r. 1815. Jak minule bylo vylíčeno,
útok Milhaudových kyrysníků, oslabený úvozem
sta jezdců pohltivším, narazil na 26 praporů, které

"sestaveny byly ve 13 čtverců. Čtverce tyto byly
podporovány 60 děly, které kartáčovou střelbou
chrlily zhoubu do řad jezdectva. Čtverhran na
nejzazším pravém křídle byl potřen hned při prvém
nárazu. Sestával ze skotských horalů, prostřed
jichž seděl na bubnu dudák, jenž sobě a statečným
vojínům hrál horské písně, jež byly ohlasem du
mavých skotských hor a jezer. Šavle kyrysníkova
uťala rámě dudákovo a s,posledním zalkáním dud
skončil život dudák a jeho druhové. Seslabení ky
-rysníci čelili vlastně celé anglické armádě, ale ne
bezpečenství množilo jejich udatnost, která se
měrila v šílený vztek. Sekali do čtverců tak zu
řivě, že několik anglických praporův ustoupilo.
Wellington ústup ten zpozorovav, vyslal na ky
rysníky Semersetovu brigádu 1400dragounů, kteří
mu z jeho jízdy zbyli. Tito dragouni vpadli fran
coužským kyrysníkům do zad, čímž Milhaudovi
jezdci byli obklíčení zpředu, zezadu, z bokův a
musili se čelem obrátiti na všechny strany. Na
stala děsná bouře a změtení lidských těl a koní,
byla to vířivá smršť, která z lidí tvořila titany.
Za chvilku ze 1400 dragounů zbylo 800; angličtí
-dragouni vyděšeně se rozprchli, a v tom již ky
rysníci vrhli se na pěchotu anglickou, která odo
lávala. Bylo podniknuto dvanáct útoků, pod Neyem
padli čtyři koně, polovina kyrysníků ležela ma ze
mi. Kyrysníci zničili sedm čtverhranů z třinácti,
zatloukli Šedesát děl a odňali ©Angličanům | šest

Ke
a že bych nenacházel tento způsob dovádivosti

"zcela zábavným, kde projevuje se jistá bystrost
pobotová a lehká, které se tak dobře daří. Píši
dobře v próse, tvořím dobře ve verších; a kdy
bych byl vitlivým pro slávu, jež přichází z této

- strany, myslím, že strochou námahy mohl bych
si získati dosti uznání.

lézá cosi, oo může okrášliti ducha a posílit
duši. Zvláště pociťtujinejkrajnější uspokojení při
čtení s osobou duchaplnou: neboť tak lze pře

a z těchto úvah vytváří se konversace nejpří
jemnější na světě a nejužitečnější.

Posuzuji zcela dobře díla ve verších i
v próse, jež se mně ukáží; vyjadřují však svůj

je ybného ve mně, že má citlivost je někdy
příliš úzkostlivá a kritika příliš přísná. Nepoci
fuji odporu, slyším-li sporný rozhovor a často

6 vmísím se dosti rád v rozepři: avšak há
jím obyčejně své mínění s přílišným zápalem;
a jestliže zastává se proti mně stanovisko ne
spravedlivé, nárůživým hájením zdravéhu rozu
my stávám se často sám velmi málo rozumo
vým.

Chovám pocitypočestné, náklonnosti ušleah
tilé atak sinou touhubýti zcelačestným
mužem, že moji přátelé nemohli by mi způso
biti větší radost, než sjeviti mi upřímněmé
nedostatky. Ti, kteří mě znají poněkud zvláště
a kteří byli někdy té dobroty, že mě v tom
ohledu upozornili, vědí, še jsem přijal to

cí 'u Belle-Alliancé. Wellington v nejkritičtějších
okamžicích nemohl odolati úžasu a zvolal: >Tof
báječnél« P. 7

Sly obou armád byly v tom poměru, že anglic
ká se chvěla a kolísala,a střed její pod útoky ky
rysníků již již povolovat. O 5. hodině Wellington
podíval se na hodinky a promluvil historická slo
va: »Blůcher nebo nocl« Bylo to přání, aby při
spěchal buď Bliicher, neb aby tu již byla noc, kte
rá by učinila konec bitvě a ochránila armády an
glické cd úplného zničení. A za těchto rozpaků,
jeneralisimem tak lakonicky vyjádřených, zalesk
la se dlouhá řada bodáků na výšinách u Frische
moutu. Byl to Blůcher, který, oklamav Grouchyho,

-mezí 12. a I. hodinou s poledne hnul se od Gem
blousu, postupoval k Wavru, kdež uslyšel hřímání
děl a uvědomil si hned, co se děje. A Grouchy
stále trčel na jednom místě. Jenerálové Excelmans
a Gerard domlouvali mu, aby pospíšil na bojiště,
ale Grouchy se vymlouvat že má toliko rozkaz

v den bitvy u Waterloo byla nečinna.
Napoleon, vida valící se nebezpečenství, vše, co

sebrati mohl, vedl osobně a jízdu a pěchotu vrhal
na řady anglické, aby. je porazil dříve, než přikvačí
Blůcher. Ale Bliicher postupoval rychle, přední
voje jeho brzo útočily Francouzům v zádech na
vesnici Haye. Kdyby ji Francouzové byli jen tak
statečně hájili, jako před tím Angličané, byli by
snad Prusy zadrželi, a noc byla by boj přerušila,
a do rána mohlo se mnoho změniti, zejména že Na
poleon mohl přísným rozkazem zavolati Grouchy
ho, jenž byl vzdálen jen několik hodin. Ale za bo
je o vesnici Haye ozval se pojednou výkřik: »Za
chraň se, kdo můžeš!< a heslo toto rozlétlo se V
řadách francouzských, které vlivem jeho uvedeny
byly ve zmatek a počaly utíkati, Opuštěním ves
nice Haye byl protržen střed francouzský, jímž
hrnuli se Prusové a vše vůkol zaplavili. To byl
počátek katastrofy.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vklady na knížky 4 "08
Mo otootodšscov4 0m
Nové vklady (složené v době moratoria) úrokují

!se dle dokody avyplácejí se z těchto vkladůob

Netoliko katolíci, ale i jinověrci zcela dobře
, pochopovali, k jakým důsledkům vede zcela
| volné badání v Písmě. Přesvědčili 6e, že zvláště
: Jidé prostí, postrádající odborného vzdělání,
! dovedli si vyčísti znejasných míst Písma bludy
| nejdivočejší; obmezené, zarputilé hlavy, nedba
jící žádné autority, snažily se potvrzovati slovy
! bible nejnesmysinější vlastní výmysly, potrrzu
! jíce tak pravdivost přísloví, že jest bible knihou,
| vy niž bledá svoje dogmata každý«. V českých
! sektách ve století XVI. dospělo se tak k hotové

náboženské anarchii, tak že vzniklo pořekadlo:
»Kolik mlynářů, tolik měr, kolik farářů, tolik
věr.« Město od města, ves ode vsi měnila se
víra dle toho, jak těpalubohý duch duchovního
správce, který se. stal z řemeslníka přes noc
knězem; ještě. větších změn však doznávaly

"věroučné poměry diktátem mocných kolátorů,

ducha, jak si jen kdo může přáti.
Všechny mé náruživosti jsou zcela zmírněné

a zoela uspořádané: snad nikdy neviděli mě
v zuřivosti a nechoval jsem nikdy k nikomu
nenávisti. Proto však přece nejsem nesohopen
pomsty, kdybych byl uražen a kdyby se.při tom
jednalo o mou čest, ztrestati bezpráví mně uči
něné. Naopak, jsem přesvědčen, že povinnost
vytvořila by ve mně tak dobře právo nenávisti,
že bych vykonal svoji pomstu ještě s větší
energií než kdo jiný.

Ctižádost netrá
ničeho a docela ne smrti. Jsem málo oitivý
pro útrpnost a nechtěl bych takovým být na
prosto. Nioméně vše bych učinil pro úlevu
osoby postižené; myslím skntečně, že má se vše

zlem: neboť bídní jsou tak ubohými, že jim to
přinese největší dobro; avšak mám za to, že
nutno spokojíti se s projevem soucitu a míti

se pečlivě na pozoru před soucitem samým.Jeť to libůstka, jež neslouží k ničemu v nitru
lepší duše, jež pouze seslabuje srdce a jež by
se měla ponechati lidu, který neřídě se v ničem
sdrarým rozumem, má potřebí libůstek pro své
konání.

Miluji své přátele; a miluji je tak, že bych
neváhal ani okamžik zasvětiti své zájmy zájmům
jejich. Jsem shovívavý k nim; snáším trpělivě
jejich špatné nálady: pouze že se s nimi mnoho
nemaslím

AJe 00 docelaneznepokojujíza jejich

"kteří jedňoduše a řízně ujařmeným -duchovním
jaké obřady konatí.

rýfarářse vzepřel,dostalz fary výpověď,*
"V Německu věsk í za nejmohutnějšího

sektářského kvasu byli opatrnější. Sami učeňí
vůdcové sekt nahlíželi, že by náboženské po
měry propadaly úžasnému marasmu. kdyby se
popřálo volné pole zvůli jednotlivoů a — kdyb
tam "vzniklo dvacet, třicet olrkviček. Proto od.
středivé snahy různých mudrlantů dosti brsy
narazily na rázný odpor mužův prozíťavých a

inteligentních.
Na př. Čeští bratří v Čechách často stýskali

na malou svobodu; přece však jim bylo často
možno zapřádati veřejné náboženské hádky a
docela i bezohledné pronásledování sektmlad
ších, nově se tvoříolch. Kde udržoval Jednotu
českobratrskou mocný šlechtic, tam Bratří měli
téměř plnou svobodu.

R. 1548 s velikým nářkem po přísných
vládních mandátech se vystěhovalo z Čech na
sever na tisíc Bratří. Veliká většína stejně zů
stala doma, protože královští hejtmané celkem
nastupovali proti Bratřím velice mírně. Několik
set Bratří hledalo útulek u protestantských
biskupův a superintendentův. Ale seznali, žo
v Německu vládne řád daleko jednotnější a
přísnější než v zemích českých. Bratří musili
se podrobiti náboženské zkoušce, aby se po
znalo, zda jsou s Lutherem za jedno, jak
v úzkostech svých předstírali. Když se již zdálo,
že Bratří přesvědčili německé theology, že věří
s lutherány, examinátoři přece jenom pokračo
vali v podrobných dotazech; byly jim docela
protimyslné i některé nepatrné v tnosti v čes
kobratrských ceremoniích, které jednotu víry
s lutherskými naprosto nerušily. Bratřím bylo
řečeno: »Sluší se, abyste ae přizpůsobili vy nám
a nikoli my vám; vždyť nikdo provás neposlal,
nikdo vás sem nepozval« Je-li prý dovoleno
Bratřím pohoršovati se nad nějakou zvláštností
lutherskou, jest volno i protestantům mrzeti se
nad zvláštnostmi českobratrskými. Místo dlou
hých debat bylo dáno Bratřím na rozmyšlenou:
buď — anebo. .

Když již Bratří se před rozkazy sklonili a
smlouvu přijali, začalo ještě podrobné probírání
úmluvy. Uloženo, aby čeští kazatelé peučili ni
kdy ničemu, eo by bylo odporno nauce augs
burské; titíž kazatelé nesmějí kázati pokoutně.
Chce-li kazatel navštíviti českou rodinu, jest
povinen přibrati si lutherského dudbovního
správce místního jako svědka, aby nevzniklo
podezření, že dochází k tajným schůzkám. Za
nepřítomnosti českého duchovního majíČechové
přijímati svátosti z rukou lutherských. Nadto
každý bratrský kazatel podřízen duchovní luther
ské vrchnosti příslušného kraje,

Co si tedy vlastně vyměnili Čeští bratří
svým odchodem z Céch? Dříve nevycházeli
z hádek se stranou kališnou, která jim noublá
dala kapitulaci tak přísnou jako sektáří zahra
niční.©

A směl se někdo německým reformátorům
diviti? Po zjevecb, které předcházely, přímo se
děsili každého příznaku nových zhoubných a
neplodných. zápasův. Proti sebe bystřejšímu vý
kladu bible, který by nebyl podepřen vlivnou
autoritou živou. dalo se bojovati výklady jinými
do nekonečna..Ale i'mezi svými dovedli pro
testanté němečtí udržeti přísnou kázeň. Příkladů
bychom mohli uvésti velmi dlouhou řadu. Po
ukazujeme však jen na zjevy méně známé.

Přirozeně jevím velmi málo zvědavosti pro
největší část toho, co se namluví jiným. Jsem
silně mlčelivý a je pro mě menší nesnadností
než pro koho jiného smilčeti, co se mně v dů
věře: svěří. Jsem nanejvýš správný ve svém

to má důsledek jakýkoliv a učiňil- jsem si to
v celém životě zákonem nepromíjitelným. Jsem

myslím, že jsem nikdy nic neřekl před nimi,
co by jim mohlo býti trapné. Mají-li krásného

nachází se v tom jistá roztomilost, s kterou de
nesetkáváme mezi sebou; mímo to zdá se mně,
že se vyjadřují s větší něžností a že dávají
tomu, co praví, obrat daleko příjemnější. Co se
týká galantnosti, byl jsem takovým kdysi tro

u; nyní jím nejsem, ať jsem. jakkoliv mlád.
Odřekl jsem se věcí milostných; a Žasnu jen,
že jest ještě tolik lidí otihodných, kteří se za
bývají jejich pěstěním. O

Sohvaluji náprosto náruživosti krásné: ony
vyznačují velikost duše; ajakkoli nepokoj, kte
rý sebou přinášejí, obsahuje jakýsi odpor na
proti vážné moudrosti, srovnávají se jinak tak
dobře s nejpřísnější ctností, že tuším nemožno
edsouditi je spravedlivě. Já, který znám vše, 00

iže kdy budu milovati, búde to zajisté
tohoto druhy; avšak, tak jak jsem, nem ,
še tato znalost, Kteroumám, přejdemi kdy
z ducha do srdoe«

: A, V, Chodovický..
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Jelid ko mí 490mí Boží. Protožetato nauka

a Buskorověje níž ee Ýk, vzniklo ve or

nak len a vGothě.NĚpadaAmedorfa © Flacig vévoda Jan Fri
knihu »Konfotace«, která byla roze
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BI. Ondřej Bobola pocházel z jedné nelyzpaje:nější rodiny vévodství sandoměřského a r. i6il,

Kia idu esuilského.Jeho

if 6

v“
mezive

vydal

všem superintendentůmjako normaM4pynň porušeno, aby ji kazatelé předěítali lidu
K aeateln Profesor Strigel a superintendent
Hugél v Jeně byli jati a vsazení na pevnost
Grimenstein, že se knize protivili. Později věa
b "de země vypuzění pro svůj hejtužší kon
šervatiemus odpovědní protivníci Pfeffingřovi.

Starolutheránský učený superintendent Hebs- |
uásius byl r. 1556 vypuzen z Goslaru proto,

. šereforůsoval přísněji, neš bylo mílo novo
'Mitheránům.Když jako kazatela profesorv Roz
tokách vyloučil z církve dva vlivné občany, býl |
r. 1557 sesazen. Slav se profesoréhn a gónerál

superintendentěm v Heidelberce, byl od
fa r. 1559 úřádu zbaven pro svůj theolo

šport s Klebitzem:Sta"ne-v Brémách
Hntendentem, odešel dám, když mu ráda

nédhtěla býti povolná. Stav se farářem v Mag
debuřče, byl násilně z měštavypuzen pro své

poinisorání r. 1562. Ujál se profesorského úti v Jetě, alé výhnáňr. 1679. Odebral do

Biskupovat do Královce, ale tam r. 1577 sosáp jako kaciř a kazimír. Pak působil v Helm
-řědtě podobně jako jinde, kdež zemřel. V po

přid svě vůli litoval toliko toho, že »hříšníky

Jsg stár 19 let, vstoupil do
horlivost přivcdía ma zášť ruských schismatiků,

dali umučiti. Častá zjévestí, podivuhodné skutky,

čejné milosti učinily brZyfitokoto mučedníka zná"mým pocelém Prisku. © ©
Jeho tělo uchováváse až dosud neporušené v

dominikánském klášteře v Polozku. Ondřej Bo
bola stal se ochráncemsvé vlasti Ve všech scu
ženích utíká se k němu národ polský, u něho hle
dá odvahu a důvěru pro věc Polsky, která dle je

-ho předpovědi opět jednou.má býti cbnovena,
R. 1819dominikánský Khěz P. Korzemiecki na

Hkal ve své klášterní cele ve Vilně nad čím dále
tím horším osudem své vlasti, jakož i proto, že byl

„ruskou policií pro domněle pobuřující kázání a spi
sy odsouzen k nečinnosti. V pozdní noční hodině
ve stísněné náladě otevřel řeholník tento okno své
cely. Oči své upial k nebi a začal vzývati bl. On

úctou, ačkoli tenkráte ještě Bobola nebyl prohlá
šen za blahoslaveného. V modlitbě své připomínal
Bobolovi, že týž již před lety předpověděl obno
vení nešťastné Polsky a že nyní jest čas, aby se
uskutečnilo proroctví,
podlehla rozkolnictví a kacířství.

Když P. Korzenieckt svoji modlitbu ukončil,
bylo již pozdě v noci. V okamžiku, kdy již chtěl
se odebrati ke spánku, spatřil náhle uprostřed své
cely důstojnoupostavu -v-rouchu jesuitském, která
mu pravila: »Tu jsem, P. Korzeňiecki; jsem ten,
k němuž jsi právě volal“Otevři znovu okno a spat
říš věci, kterých jsi nikdy neviděll« Po těchto
slovech btevřel dominikán sedě okno, Jak veliké
bylo však jeho přelsvanéní, když před sebou vi
děl nikoli úzkou zahrádku s obkličující zdí, ale ši
rou, nesmírnou rovinu, která se prostírala až k ho

rizontu. >Rpvin „ která před tebcu se prostírá«,bola,

sňěji nettestal a roty horlivěji něporážele.—
pobnutých osudů tohoto mužé jest zřejmo,

Potestahté dovedli rázně žakročovati proti
šologické zvůli, přejřeb si míti konečně tústá

šnou jednotu. 8
V »Rozpravách České Akademie« sopeal |

Dr. B. Jehšávský pojednání o politice eaského
karfiřta v Čechách. Na str. 7. čteme: »V lednu
1674 visitovány byly obě lutherské university,

(friitenborské Ó lipská, aZabavovány spisyOekotápadiovy, Calviňovy, Ballingérovya Zwing- | vykřhkovaí >jest krajina u Pinska, kde

libo, 6 o naoatořífilip Poama „podMIso | jsem měl štěstí jako mučedník trpěti pro víru je
ke kalvinismu, mající v čele Filipa Melanch-| úsí K npnež znovu,pobleď.a poznáš, co si v
thona) zbavení svých úřadů a uvěznění.. Sasko V tom okamžiku kdy řeholníkpodruhé do ok
byjo zachráněno pravému lutherství.« na zíral, objevila se mu náhle rovina, pokrytá ne

©„Dle sousedů začali se říditi přesně Čeští | emi zástupy Rusů,Turků, Francouzů,Angli
dyž se byli formálně . Kčech náadě CAdosti

bratří s protestanty, Když so byli ormánně4PO | čanů, Prusův a ještě jiných národů, kteřé řeholník
ha :v jednu strkov.Kdyě např ohovními +řed. přesně nerozeznávalati yšikní bojovaliv hrozné
pR * Jinými provesántskými duohovatnípsč: | vřavě, v nejkrvavšjšímobojk Kaěz s hrůzau přihlí

škých
efensorům protest proti uvádění bratr- ;

kněží na fary- lutberské, předvolán do „želtomuto radiu. řekl. dáleblah "Bobola,»je:
Praby, odsouzen jako buříč a jeho jméno28 již> ve jel" nasdlěnek, fak: bude
Šervna 1010 vymazáno z konsistořských knih. ; Dojska osvobozenaa já bůdu ctěn Jako hlavní její

Tedy nepřímým způsobem sami sektáři tron.« bb
dávali katolické církvi satisfakci za to, že také| P" |
energicky hájila jednotu víry. Dominikán v srdcipřijehmoě naladěn ihned však

Sochy, oltáře aj.
pro

— pojal bázeň, že to všecko je klamem, a přoto hned

dí absol. c. k. odborné ško

prosil o nějaké znamení pro skutečnost tohoto vi

a ©. K.umělecko-průmyslové školy

dění. |
>Já sám«, tak pravil Bobola, »tě ujistím, že vi

Jan Dušek v Ohrudimi.

dění, které máš před očima, jest skutečné a prav

. V r. 1877 vyšla v Řezně u:G. J. Manze malá

divé a že vše do písment se splní, jak jsem ti o
známil. A nyní jdi si odpočinouti. Abych ti dal zna

knížka s názvem >Ausgewáhite Weissagungen«< z
glkavaě. schválenýchspisů, | Vydavatelnazývá

is o tou útěchyproa lid ve

mení, že pravdivo jest vše, co jsi viděl a slyšel,
dříve než tě opustím, otisknu na tvém psacím stole
obrysy své ruky!< Při těchto slovech dotkl se bla
hoslavený stolu P. Korzenieckého a zmizel.

Když dominikán přišel k sobě z radostného

matcích doby přítomné«. Správně připomíná vy
davatel, že dle dekretů sv. apoštolské Stolice, zvlá- |
ště pak papeže Urbana VÍIL, přikládati jest soukro- |
nrým zjevením, o nichž v této knize se jedná, pou- |

ze čistě lidskou věrohodnost. Čtenáři ponechává | < vejké koleje v Polozku, obdrželi zprávu o
této raďostné události. Od Jednoho z nich, P.

niecki radostí bez sebe svolal ihned všechny ře
holníky kláštera. Všichnipřesvědčih se o skuteč
nosti tohoto otisku. Ostafří řeholníci, zvláště je

vzrušení, do něhož ho přivedl zjev milého mučed
nika, blížil se k svému stáhu a viděl tam velice zře
telný otisk pravé ruky bl Boboly. Za svítání ne
třtělnicspěšnějšíhona mysli,než abyse opět otom
přesvědčil. Pro tyto podivuhodné, jasně patrné

úplnou svobodu. úsudku a: podrobuje se ve všem;

výrokům katolické církve. ího Fetkierzamba, pochážejí týto údaje.Vúvodupravísedále,že z toho,žedostalose 2 mene
-knize té církevní aprobace, následuje pouze 40, | Týž sdělji vše jinémui uitovi a site v doplšeŽe ona soukromá zjevení neobsahují nic proti u-| datovaném v. Nízzedne 13, dižbná186
čení. víry a mravů a že s užitkem a bez nebezpečí | — >Měli jsme před očtma«, tak prohlašuje, >Volx
mohou býtj čtena, Soukromá zjevení jest třeba ro- ; prophétigyes par Kuricgue, kopii tohoto dopisu
zeznávati od zjevení pravd, které podává k řešení| přeloženého do frančiny. Sdělil nám jej superior
církev sv. Tato poslední ve vlastním slova -smyslu| jedné koleje jesuřtské ve Francii. Ita text na
jsca autentická a zavazují každého bezpodmíneč- lézá se v »Civiha cattolica« z r. 1854«
ně k věření 1 Tak nyní často uváděné proroctví bl. Ondřeje

Soukromá zjevení naproti tomu jsou výminky, | Boboly. Vztahují se jeho Blova na dnešní doby?
| zvláštní prokázání milostí, ony mají jen relativní, ' Bude v nynější válce u Pinska boj rozhodný a Pol
polozaručený charakter. Poněvadž však tím nena- ! ska osvobozena, či naplní (se.vidění toto v dobách
bývají žádného nárcku na neomylnost, a poněvadž pozdějších? Velikým osvobozením Polska napro
zvláště předpovědi, které ©trestech mluví, vázány: sto není potřebí mysliti úplnou svéprávnost a Svr

ou na podmínky, právě proto nesmí se na ně chevanost. Vžďyť Poláci hatičtí na. př. požívají
naprosto spoléhati a naopak jest se také varovat, ! stejně veliké svobody. Samo-zlomení jařma ruské
odpírati jim skutečnou cenu. Neboť ony jsou s to , ho již znamená dalekosáhlé osvobození, i když

Pzpr v srůci. našem upřímné pokání a napiniti . nad Priskem bude fřímati žezlo jiný panovník sou
| spnezlomaoa důvěrou ve vífězství věci Boží. , | sední.POROMUVÁLÍBULOTTŮZNÁZJEVENÍ,NAP. Kat.| gpjapupomuunomooogtuuo—

merichovy, Marie Lataste, sv. Leonarda dej 
jrio-Mauriglo, bl, J. M. Vianneye, faráře arského |

V ních ní o dobíách"Boba nás
a zjevení bi. eja Boboly, pokede kritikova. Na Moravě nákladem Prombergrovým povídka » „ Ve

nS prorc
njeě, úč.nmoho.bylo psáno, zvláštěv polských

, Nelže mlšky andeti vydáv
okých efgmér, kleré v nynějších okolno

dáoh njn použoŘkodájíPatrik o
dukce, kteté by bylo Ize ignorovati, ale

káškou a poškozováním vydání četby

. Povídkář V. Beneš má s plenspolečné nejen jméno, ale i slob..,
do nejmenšíchpodrobností tak že
snadno oba špisovatelé mohli býti

ni, tím píše, že V »Očistě« se mluví

o Třebízi, Pálši . jiných místech, Třebízskýmčasto užívaných. Děj»Očisty« čerpán jest z dobý

naleslo nšk

obsažné ..

napodobený

a jes

Jim učiněn pokus aloučitistanovisko vsatensské
se stanoviskem přísně katolickým... Po Win
trově »Kampanovi«, Jiráskově »Temnue i po
všech výsledcioh vědeckých prací historických

Přisvědčujeme, že tohle jest »krok zpátkyc.:
Ale zajímavo, že autor »Očisty« V. Beneš jest

totožný spopulárním Třebízským, což panukritikovi vělo. Nezmiňovali byohom se o tom,
kdyby kritika nemluvila o »pokusů« sloučit

vlastenectví s přesvědčením katolickým. Nynějí
výzkumy historické totiž výmluvně hlána) , žeprávě ti, kteří před Bílou horou se hlásili k pra

-poru katolickému, nejúčelnějí se starali o 38
chování českého lidu v době pgírkevní české

énarchie a za vlády sobectví notáekýoh politikův. Snadno lze omluviti Třebízského, který
neměl po ruce k obráně svého stanoviska ma
teriál tak hojný, jakým se může vykázati doba
nynější. Zato však nelze konstatovati bez výtky,
že nynější laičtí spisovátelé historických román

houževnatě " ná protikatolických předsudcích,které věda již jadrně popravila. Kdyby »Očista«
činila reklamu sektářetví, kritik »Kaz« by se
buďto o ní nezmiňoval, anebo by se snažil uči
niti pokus — o reklamu. Pozorujeme ten systém
delší dobu. Celá řada nejdivočejších, velice ne
japných protikatolických románů a jiných spisů
pana kritika z klidu nevyrušuje. Na druhé stra
ně však zvláštní pozornosti se těší u redakce
ty knížky katolického ražení, které jsou umě
lecky nebo vědecky nejslabší. Ocenění vynikají
cích spisů katolických redakce se dle možnosti
vyhýbá. Téňto dvojí loket pozorujeme již delší
dobu. Boji-li se však pan kritik o český rozum

. óprávdově, pak jistě ví, že jest lépe ozvati so
(proti knihám, jež převracejí pravdu na ruby,

než. vztýčovatiVyokokámý rst protispisůmbezvýznamným, kterét.aspoň[prav u a skutečnostnemrzadí.|.. 2.
- Eugenika, Eugenickým hnutím nazývají se po

kusy o utvoření silnějšího a ušlechtilejšího lidstva
v budoucnosti. Eugenika dovozuje, jaké hrozné ná
sledky pro tělesné i duševní schopnosti má vý
střední život rcdičů anebo jejich degenerace; lid
stvo chřadne i nevhodným sňatkem ploditelův.
Po slránce zdravotní jest potřebí nové úpravy
smiouvy manželské. Kdo chce vstoupiti do stavu
manželského, měl by se vykázati lékařským vy
svědčením, Matky nemají býti nuceny k prácem.v
továrnách a dílnách..— Dítky by měly navštěvo
vati školu teprve po dokončeném sedmém roce,
protože před tím časem jest jim potřebí hoja

vzduchu, pohybu i spánku, ale nikoli vyučovánspojeného s vynucenou pozorností. Zřizování
s 

náme-li velký prospěch, jaký vykazují i veměsské školy, vedenébuď zcela auabo z části
pod širým nebem, Jest potřebí, aby výchova ngj
prve vadělávala a cvičila smysly, má vykládali
příčiny toho, Co se pozoruje; nemá počinati kni
hami, ale konšiti jimi. Jest potřebí poučovati © po
vinnostech budoucích rodičův. | Péče o vlasiní

|zdraví jest nutným. doplňkem občanských povinností: '
Národ prcpadá. marasmu, poruchám,| jestliže:

životní podmínky mmohých jednotlivců jsou příliš
snadny, takže přestává pracovali a oddává se
rozmařilostem. © Konec se uspišuje převráceným
výběrem, nezanechávají-li cenní jednotlivci po

r a národse doplňujez kruhůméněcenných.
Účelem eugeniký jest zmenšiti počet slabomysl

ných, nemocných. epileptických i opilcův; měla by
však pozdvihnouti | průměrnou výši lidu.

Již z tohoto krátkého náčrtku patrno, že euge
- nika není nějakou vědou samostatnou. Jest osmp

vou spředenou z vědy lékařské, pedagogické, fy
slologie a pod. Eugenika vybírá ze všech věd to,
co by sloužlo k plozemí zdravého, zdárného po
tomstva, Pcčátky hnutí eugenického se kladou do
r. 1904,kdy zakladatel eugeníky Oalton v-Londýně
konal první přednášku o podstatě a účelu této vě
dy. Dne 2. května 1915 utvořila se i v Praze Če
ská eugenická společnost. Předsedou jest dr. L.
Haškovec. Tato společnost ovšem může našemu
národu velice prospěti. Právě eugenikové po dal
ším pilném pátrání a po sestavení jasnější účelné

statistiky Nekde ké. jakou .neocénitelnou podporou ve snahác šlechetných. jest živé náhc
Žensko-mravní cítěkí. ..



„tů dtdbEl měněfoxréně ovedé pě
Ji ovšemrozkřikují1jana

táňtau ie, líchž oštří se obrací proti katolickévěro
ce. Ovšem po nejnovějšíchobjevech, které $ra

žíly vaz tak mňohým hypothésám čistě materlali
$tickým, něhí potřebí zbytečně se nad tím rozčílo
vati. Tim méně se katolik poznání stavu pravěké
ho člověka bojí, Že haše víra ponechává klidně
deckým názorům širokou bránu. Na př. nikdy ne
'bylc prohlášeno za článek víry, že lidstvo nebylo
žilo dříve než čtyři tisíce let před Krístém. Naopak

Jak bohoslovci starší tak moderní vysvětlovali, že
řádky biblické připouštějí dobu mnohokrát delší;

ha naší zeměkouli. Nejnověji velmi případně o tom
"psal sám slovutný kněžský badatel dr. Al. Musil.
„© Roku minulého- vydal kněz dr. Jan Bumiiller
obsáhlý spis >Die Urzeit des Menschen«. Autor
přistoupil k své práci po velmi důkladné přípravě;
vždyť se těší i u praehistoriků veliké úctě pro své

odborné vědomosti, zvláště pak pro svou znalostanatomie.

„- Bumůller protidomněnce" Obermaierově uvá
di: >Dle Obermaiera bylo se člověku tělesně vy
víjeti až k takové dokonalosti, že mohl býti sídlem
ducha lidského. Tento vývoj postupoval dle Ober
maiera od opic člověku podobných, zvl. tvaru pi
thekanthropoldního, přes pokclení neandertálské

k nynějšímu člověku. Zdaž lidový duch povstal vý
vojem nebo stvořením, Obermaier nepíše. Když se

morfologickém vývoji, jest krátce poznamenati,
že tato theorie o původu člověka nikdy tak nepc
strádala podpory skutečnosti a pravděpodobnosii,

-jako nyní, Uvážíme-li, kterak právě v této době
jak pohřbívání a tedy cit úcty, tak i obdivuhodně
veliký obsah mozkový t. zv. pokolení neandertál
ského byl jasně dokázán, a kterak právě tímto pc
sledním důkazem podlomeny všechny domněnkové
vztahy, které byly vymyšleny, od člověka nean
dertálského k lidským opicím, nutně dojdeme zá
věru, že není důvcdu, abychom se přiklonilik této
domněnce, jež ostatně v kruzích badatelských ne
nalézá více ohlasu, protože domněnky tyto novými
objevy nebyly odůvodněny, nýbrž spíše se jim
protiví, anebo nejméně tvrzeny byly bez náležité
ho ohledu na důležitost objevů novějších. Jest roz

ných domněnek. O druhé. domněnce Obermaiero
vě. dle níž u člověka evropského by bylo počítati
nejméně 100.000 let, nemluví tak rozhodně, spíše
zdrženlivě, a ukazuje, že vše je domněnka a..že

především pcsitivní podkladěc
Br. L. Nlederiepadesátuítem. Dne20. t. m.ostavil

prážský universitní profesor dr. L: Niederle, vynikající
český národoptsec. padesátý rek -svého Života, věnova
ného na poli vědeckém astropologii, atcheologii a ethno

grafii Práce Jeho byly vysoce oceněny také cizinou a
tmnohé dílo jého bylo přefoženo. Knišně mimo přečetné
statí časopisecké prof. Niederle vydal: Příspěvky k
astropologii zemi českých, Žemberské lebky (přel do
němčiny), Lidstvo v době předitistorické (přel do polšti
ny a ruštiny), Návod ke sbírání a zachraňování před
historických památek, O původu Slovanů, Průvodce po
Národopisném muset českoslovanském v Praze, Staro
věké zprávy o zeměpisu východní Evropy se zřetelem
ma země slovanské, Macedonská otázka (přel do byt

ktedě sčítání idu z r. 1980, Slovanské starožitnost: D4i
1. Půvoď a počátky národě slovanského, Sv. 1., Sv. 2.,

-Díl II. Původ a počátky Siévanů jiních, Sv. 1., Sv. 2.

měpisný a statiriický obrkr sečasného Sjovanstva (vy
šib Mě slovinsky, rusky. francouzský a anglicky). Ru
kověť české archeologit (spčle s K. Buchtelon a J. Ma
tiatrkou, r. +910), Život starých Slovanů. Základy Imi

-farních starožitností slovanských. Díl L; sv. 1 (r. 1912),

mého musea Českoslovaaského, r. 1898-1900 Věsimík.
sěbyvaríských' starožitnostía četnéjiné odbornélisty.
By! spolnzakladatelem a horlivým| spolkupracovníkém

-Národopisné společnosti: českoslovanské a prvním správ
. -60m a vlastatm organisátorení Národepimého musea.

Nivá čivobra v Praze. Dotáznáková akce, pp. prof.
Dvoříkem a Šoltem přeď dvěma lety ve »Voliém Slo
vě« zahájená, vynesla na vrch názor, že v Žižkově není
nálady pro postovené divadla. Za tato dvě léta ovšem
nálady zepřibylo. To však nemůže býti důvodem, proč
by žižkovské obecenstvo bylo odsomzeno zůstati ber
divadia, neboť i četné ochotnické, spolky. které tam
drybdy v růzwých hostincích hrávaly, činnost svoji pře
rušily a tak jedině biografy ukojují žzeň žižkovského
pubjika, po divadelním požižku. V táto zaleitosti chystá
30 jakási změna. Po úspěchy, ješž získala »Herecká své
Pomoce ma ráz prvým vystorpením svým v Praze, u
možněném, laskavostí správy smichovských divadel, jež
poskytig i vlídného pohostinství v aréně a, jež vzbudilo
jak. u kritiky tak u obecenstva nejživější zájem, roz

, hodla se správa jeji. aby mimozájezdy do měat českých
4 moravských získafa nějaké pevoější sklo v Praze,
lydeby se mobjavolněji oddati svému pomlkáí,Snaha
tatodozgalatekéu povolanýchčinitelův úřadecha| a

„korpesacích plného poroguměnía-ájšáné podpory. Nel
| Bovějíoodalile,seJEzlskatipřístřešímacev »Bezov

„očea | třáme hájení,
vé činohry« bylo započata o

inoail >

PRA
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Lidovákázánína všecky
neděle a tvátky rollroktí

církevního.

„ Promluvils
| Po eatnákl. Politického ústva
tiskového v Hradcl Král.
(Knihovpa Obnóvy čís. 26.)

Antonin Kaška, |„| děkan v Kostelcin. Orl.
Řada

Sbírka o $1 tiskových ar

| edhué70smě-ulmě-|tických hásde. — (Cena

broš. ui netřebaK 4650. Od|
královéhradecké, které tu
torá po 30let působení jeho

kněžského předobře zná.

| P
- © Objednávky vyřídí

Družstevní knihkupectví v Hradci Králové.

Chrabré vojsko naše nese právě nejtěžší
břímě nynější oby ketioké: Jest tudíž spravedlivo, aby di, jsou ponecháni u domá

kant keba, horlivě se atarali o náležité zaopa
jíaohsprave Protodolejšívýzvyodporudu) etě přiné pozornostivšechn

tě vrstvám majetné (m.
VStd vny.ak již potádáÚřadpřová

lečsou péči Nepřítet ; se nás uzavříti, Proti
jeho arrhádám hájí nás naše statečné vojsko, Ne
přátelé pokoušejí se nyní nás hospodářsky zdolat.
Dcvoz vezbytných surovin jest přerušen, jes$ nut
Ho tudíž, abychom sami.sobě pomohli! My chceme
a můžeme! Jest nutno nám tak činiti v zájmu voj

ska a civilního obyvaielstva a na paměti míti pro
pověď: 2Ší vis pacem, Para Ďefume (Přeješ-li si

-——

u, vak R vuš.se na válku). s nadevšedůžito 0patřit teplý spodní šát uzemská vý
roba víný ně: pro. potřebu, avšak v kdžďěm
podniku á v každé domácnosti Ice malézti tmatéri

žle Kopdinésuzpráčovánísč hadici, odložsač,
obnošené šaty, punčochy, šátky na hlavu, vlnu,

spodní prádlo atl,Před továrny mohou do
plniti TN y surovin,Sběrnýtýden: V
době odŽ?. zá ž © 5 Mina.budba žáčisbírat
fo Snět i celém Rakouskuod u k doJFad pro válečnou péči ve vání DR Berg
zasse 16, převezme rovněž veškeré příslušné da
rované“ věci. Pcmozte sbírali potřebujeme nutně
vlny i kaučuku, V příčině pěslez uvedeného maté
riálu jsme odkázání zcéla č dovoz. Rovněž zboží
plátěné a bavlněné i odpádky.

Jest třeba: Vlny. Opotřebeného.a nového
tkalcovského, stávkového 2 pleteného zboží všeli
kého druhy, ku příkladu: dámských a pánských
šatů, svrchníků, zimníků atd, kožešin všelikého
druhu, vlněných látek 'a látkových ústřižků, sta

sportovních kaza
jek. vlněných čepců, háčkovaných vlněných šát
ků, vlněných rukavic, vlněných záclon, punčoch a

ponožek, koberců, matracové vlny, okenních.ově
sů -stůčkových, koberců, vlašných bluz, vlněného
spodního prádla, Jágrova prádla, nátepniček, lýt
kovnic, viněných kazajek, nezpracované vlny, pří
ze k pletení, vlněných přikgývek.-- Lněných
kátek a bavlny. Opotřebovanéhoa nového
prádla všelikého druhu, obzvláště pláten, ručníků,

stolníchprostěradel, ubrousků,kuchyňskéhoPr 'la, utěráků, kapesních šátků, zástěr, šatů, košil,
kalhot, punšoch, ppnožek, živůtků.Nových, látek
a látkovýcho zpílina a bavlny,jakoži

sbírek vzorků a lék vých zbytků, Šerýci pro- |
vazů. konopných r, landu m „ Starých|cau čuku. |

zvláště | i

průdyšnic).Hagdicvšelikého,druhu,pls ssagích
pplk A řeníich zahradníchak Nízůpře k |r

a rumovýchskle pěskojnído labví,-r Ry

pytlů a pytlovinvšelikého druhu

a. Oytepe čovét 4. padků, kab
, „zkrátkavšěho,a zdánítvěnepa ených

o2 zgumy.p Soni 3 níseBros aby p ty a tex
kud non odašleněbyly baleny.— ,o
podm., m, p.

Provolání rakouského lodátho spolku pod nei
vyšším protektorátem Jeho c. a k. Výsosti neflás

V této hodině, kdy naši spoluměšťané, paní,
'a dítky s podivem hledí na naše námořalctvo, kdy
slovo »naše námořnictvo< bývá vysloveno s hrdo

s Zdá se rakouskému lodnímu spolku, který takouho a s tak těžkými námahami o to zápasil,
aby naše námořnictvo zvětšil, přiměřeno, aby je
Jtě jednou odvolal se na Vaše svědomí. Jedna a
vá ponorka má býti opatřena a k jeji stavbě
dobrovolně opatřeny býti ředky. K tomuto
účelu vydán bude vkusný odzn posarky, který

| za 2 K můžete obdržeti. Vlastencl, kupte si odznak
ponorky! Nechať,naše prospapronikne: Vaším svě

Váše srdce, že k tomu
jste přispěli, že hrdá loď proráží vlny oceánu, od
něhož dle vůle našich nepřátel máme býti zatlačé

a dobrovolně ke stavbě
veliké válečné lodi prostředků opatřili, Švédský

paní v Chile své vlasti taktéž válečnou loď daro
valy, jakož i paní Norvéžska, chcete, můžete,
smíte snad vzdáti se tétošlechetné čestné povin
nosti? Jako naše ponorky a naše loďstvo zmužíle

připravilyse kým) činům,tak voláme i my sého Iodního spolku: »Věí sílou 6n
předul« —- Rakouský lodní spolek.

Pragory pro.c. k.zegrakouobramu. Jehoc. a k. Apo

brany, která věroš. konajíc před nepřítelem své povit

děleny prapory, jichž pořízení a slavnostní odevzdání

ny bude toto Nejvyšší vyznamenání zajisté podnětem k
dalším hrdinským činům, aby se opětně ukázaji jeho

„hodnými.

Soukromé zprávy z bojiště. Z dopisů,jež poslední
dni nás došly, vyjímáme: Ze,severního, bojiště 17. zátí:

>V boji -ze zvláště vyznamenalyplaky n
ší zeměbrany: Prakg lč, 8.), Litomyšl (č..9.), Jičín (č.
11.), Písek (č. 28.) tím, že dobyly a prorazily silně opev
něné, houževnatě hájené několikanásobné posice nepřá
te'ské. Za tyto rekovné. činy se jim dostalo od J. V. poj

ráno (16. září) pocíil dás návštěvou Jadéh ráský aero

plán, který se hleděl vpraviti dó,»přátelské tvářnosti«.
Místo střeliva. jehož ovšem majtRusové: stejně veliký
nedostatek, trotisil aeroplán Eivé proklamace, s náměž
bylo bned naloženo dle záskihy. Chce-li Rusko napraviti
veliké chyby svého dělostřelectva hrstí papírků, pak

ovšem je vidět, jak. je js ním zle.< — Zjižního bojíšě
13.záži::»Tytodř jsm upějituhéboje; však fakéta
jové stržii porážky důkladné.«— Dáe 15."t m: »Věšra

byl útok na Talány. Vzal jsme jim dva kopce a 102
zajatce. Velikéhřměníděl po celýdem ale já už jsem
tomu klidně uvýkke
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prohlásit za permanentní dumy,

snahami v národě, volajícími po reformách.

září prohlásla královna Vilemina v trůnní řeči, že
pevná vůle vlády a lidového zastupitelstva, za

„utrality přísně zachovávati, nalezla všude uznání.
Styky Holandska se všemi cizími mocnostmi zů
staly přátelské. ———

Boj o všeobecnou bramnou povitnost v Anglii
jest bod, kolem něhož se nyní točí všecky politické
snahy anglické. Vlivní ministři prý se usnesli bran
nou povinnost brzy prosaditi. — Anglie hledá nyní
půjčku v Americe, kde se k tomu cíli utvoří syndi
kát amerických bank z celé Unie, který převezme
půjčku. 7

Proč kupujete
© jinde?

ObjršíteveškeréŠkolní, kancelář
ské potřeby, dále uměleckéPO-
tedy (jemného uměleckéhoprove
dení jest Legenda o Matce Boží,dánské
uměníatd.). Velkývýběrdoplsního

"© papiru v každé ceně.

Družstevní knihkupectví
-v Hradci Králové.

obrovský kmen vzdoraje bouřím po
čím epěšněji vzroste ryzec, křemeňák a bříbek,
tím rychleji zčerviví. .

student a žádal, aby sami rodiče se k němu
chovali jako k občanu zcela rovnoprávnému.
Za týden pak se zápřáhl sám se vtíravou ocho
tou do kočáru, aby při odjezdu dramatické
umělkyně zastával službu koně.

v

Nejpopulárnější jest obyčejně strana ta,
která není přivesle; ta může totiž voličům

s nebe, protože realisace slibů nekvapí. Strana
vládnoucí jest na tom hůře; jest nucena se

se právem na ní žádalo okamžitě.
: : * 1

četnější objevuješ — záhady.
mu zbývá rozluštění jen malého
ných otázek, jest duší mělkou.

Pokud ještě mathematika vysoko nevyspěla,
přinášívali někteří šafáří avým „chlebaděrcům
jednoduché. hospodářské účty, napsané tesař
skou tužkouna Šindelu.Obyčejněvšak, výpočet

do -si myslí, že
počtu nesnad

složitější, dokonalejší, jest potřebí kontrolorů,
revisorů, vróhních revisorů; zkrátka čím jest
umění počtářské vyspělejší, tím. častěji a úzkost
ivěji se přepočítává.* 7 „T: +: n...

za nejosvícenější, nejraději se žíví takovými vý
roky, iohě jalovost'a:klam experimentálnívěda
těžce dovede zpranýřovati. Prorokuje se, jaké
bude počasí za 10 měsíců, jaké diplomatické

zápletky možno čekati za půl léla; hlučně sevolá,
rováním hmoty; chrlí se úvahy o“ tom, jaký
charakter měl život Slovanů v době předhisto
ridké; co Be stane po jednom století s papež

strany sa 25 let. Šťárá se obyčejně v těch mí
stech, odkud skuteční učenci odcházejí v roz

zvíme se.« Na'těch temných polích oř ignorance

můžewe prohánětinejaměleji. 2.
Radikální myšlenký pronášejí.intaligenti.

Radikálií skutkya démonstranev přední řadě
výrostcí, ignoranti. © ,

ý | ..

samosistném "usuzování nedbej na mínění ne

-maulit s | kabátem, protože

te 18stupňů nulou;případněni vonhoš
XE oA

vegmeš kožich, Hned budeš "platitiu »sevobodně

prakej rozumem, odpovědí ti, ženesosumi —
o

-| sNač-dle -klerikéjních pašedavků pro bobo. :
služby cbrámy?:, hnede jest. nádherným
shrámem pro. modlifbu v-duchu a v pravdě.s“
— Když tento mudřec uviděl, jak se zastavilo
přocesí pod 'obrovskou ;lipou, káral obráceně:
»Go se plahočíte se svými elegickými zpěvy dc
rozjásané přírody? Čí vám kostel nestačí?«

TYVYVYÝVYÝVÝVÝVVÝVÝV:

-Veselé čtení
pro dlouhé večery.

Odporučujeme našim přátelům humoristioké
knihy obsahu nezávadného, které jsou nejvhod

'vtírají do katolických rodin, aby lákaly čtenář
stvo sensačními tituly a jarmarečním napínáním
zvědavosti. „.

Pravý humor nehoní se podivokých a bru
bých scénách, nezpitvořuje skutečnost k nepo
znání, plyne hladce jako čistý potůček.

Chcete-li se ušlechtile pobaviti, kupte si tyto
IWustrované

Veselé chvile.
Stran 272. — Cena K 2-20.

Rozmarné příhody.
Řada II. Stran 320. Cena K 1:80. — Řada IU.
Stran 384. Cena K 320.

Jsou to sbírky kratších humoresek různých

scenerií každého mile upoutá. .
Objednávky vyřizuje :

Družstevní knihkupectví a na
kladatelství v Hradci Králové.
VVVVVVVYVYVÝVYVYVÝY

Cirkevní věstník.
K úmrtí kardinála Lorenzefiiho. Dne 16. t. m. zemřel

kardinál! Lorenzelli, který byl prvým ředitelem České

Františka hraběte Schonbořňa, jemuž odevzdal ve Vid
ni odznaky kardimálské hodnosti. Zesnutý byl oddamým
ctitelem nejjasnějšího Habsburského domu -a vřelým
přítelem našeho národa. © Našim alumnům prokazoval
vzněšený hodnostář obětavě služby neocenitelné.

Rekolekce v Litomyšli. Dne 6. října, v růžencovém
témdni, bude obvyklá rekolekce v Litomyšli dopole
dne s volnou konferencí odpoledne.

Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci

obchodech bankovních a ahelných. Podporujte.
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

- Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada dne20. září: Příjata byla oferta p.
V. Škody, mistra kamenického, na opravu sochy P. Ma
rie na Velkém náměstí. — Zastaví se výplata podpory
Fr. Grollové, ježto zemřela. — Výkaz pokladní hotovosti
ze dne 11. září vzat byl na vědomí. — Svoleno bylo,
aby slš. Anna Podhorová, kandidátka 1ycejňího učitel

lyceu. —-Vzat byl na vědori výkaz pivní dávky, vy

dou:díky- zá dať 100 K, věnovaný ve prospěch místňách
chudých. —-Schváleny byly řůzné objédnávky a tí
denní a lesní konsignace. o.

Na štít železného bramce ve prospěch vdovského a
sirotělho pomocného fondi: veškeré ozbrojené moci v
Hradci Králové přispěliběhem tohoto týdae: Pan Jul.
Pokorný, mai. domu v Hradcí Král. 100 K- Při zatlou

rech 40 K (130 ditek“v průvoďu říd. učitele Jos. Franoka,
učitele Roberta Vykutila a slečen 'Hubičkové a Havlo
vé), obecná škola v Sedlici (80 žáků“s p. říd. učitelem V.
Pourem) 50 K, Ing. Zd. Bromovský 20 K, 'stav. rada Ft.
Bouda s rodinou 1+ K, Jos. Juliš ml. 10 K, Em. Pippich,
c. k. profesor a Konservátor 5 K; Josef Šklíba, stud.
gymnasia 5 K(věnované nálezné), dr. Karel a Eugenie
Baťkovi 2 K. Bohumila Kminková, učitelka v Libáné 1
K, Božka Svobodová 1 K c. k. vrch.oficiál Michálek

Sbírka, vykonaná o výročním trhu ve středu 15. t. m.
v Hradci Králové mezi návštěvníky trhu žákyněmi mě
šťanské školý 53.05 K a kogečně odevzdalo c. k. okr.
hejtmanství v- Hradci Králové ze složených u něho
příspěvků štítu brance a síce: od obec. úřadu v Slez

stva100K,odobec.úřaduve Vlčkovicích50K.Šle

hb

prosíprírkmistrovskýúřad'v. HradciKrálové“
tuvalidnífosd.C. k. okresní hejtmanstvív Hradci

Králové ze složených u něho příspěvků od obecního
úřadu ve Vičkovicích 50 K a od p. Fr. Rejcherta, řídicí
ho učitele evang: reform. církve v Černiově 5. K. Šle
chetným dárcům vzdávají se díky! ,

Na slepé, raněné vojíny, uměléúdy, sirotkya vdovy
ráčili dále věnovati: Účastníci procesí ma Loretu (za
sílá vldp. Klepl ze Samšiny) 8-K, sič. Růžena Kadaníko
vá sbírkou 6 K (na slepé divky 1 K a na pohořelé 1 K),
členky Všeodb. sdruž. v Kutné Hořesk. Blažková z pí.
Prlegrová po 2 K. Pan J. Kudláček, c. a k. kadet 4 K.
Zaplať Bůh! — Prosíme, by všude so činily na tyto

Je veřejně kvituje.

Poděkování Ranění a nemocní vojínové, ošetřovan
ci záložní nemocnice »Červ. kříže« v Hrádci Králové,

med. rady, sič. M. Neubertové, jakož i ostatním dámám
a pánům za darováné peněžitého obnosu, cigaret a knih.

na ve vřelé vzpomínce v srdcích našich. Zaplať Bůh!
Na jub. měst. dívčím lyceu spojeném s relormním

reálným gymsaslem bylo zapsáno do II. třídy 43, do IV..
38, do V. 12 a do VL. 25 žákyň, celkem tudíž 118 žákyň..

Na městské vyšší dívčí škole pro hosp. povolání
zapsáno do I. ročníku 27, do II. 23 a do Ill. 14 žákyň,
celkem tudiž 64 žákyně.

Výsledekzápisu nac. k. paedagogia.Přijatodo |
ročníku žáků 40, do II. 37, IH. 27, IV. 23. Celkem 107.
Do cvičné školy 109. ©

Zápis do ©k. gymnasla,Příjatodo I. třídyžáků
55, do II. třídy 60, do III. třídy 50, do IV. třídy 39, do
V. třídy 36, do VI. třídy 27, do VII. třídy 25, do VHI.
třídy 18. Privatistky: do I. ročníku 1, V. 1. VI. 2, VIL 1.
— Vojenskou povinnost konají žáci: ze sexty 1, septi
my 6, oktávy 8. — Tedy celkem začalo se vyučovati
320 žáků a žákyň; 15 žáků jest ve zbrani. Paralelky
zřízeny v I. a II. třídě a snad dojde ke zřízení paralelky
i v tercii. : .

K občanské stráži, na jejímž zřízení se městské za
stupitelstvo v Hradci Králové 15. t m. usneslo, přihlá
silo se dobrovolně veškeré úřednictvo c. k. okresního

J. Smutným v čele. Tento projev vlastenecké ochoty
a občanské obětavosti zasluhuje plného uznání

Čítárna: městského průmyslového musez v Hradci
Králové otevřena bude po prázdninách dnem 1. října po
čínajíc každý všední úterek a pátek od půl 6. do půt 8.

hod. večer. Knihy odvésti možno i miro tuto dobu zad
nim vchodem domovnici musea pt. Košťálové. |

vážení vážnosti doby nepomýšlelo letos vůbec na za

těžko v dobách, kdy každá téměř rodina má své těžké
starosti a snad i smutek, vnésti ochotmíkovi na jeviště
tolik veselosti, které v pochopitelné žádosti obecenstva
po hrách veseloherních k provedení veselohry jest tře
ba. Poněvadž však -různé dobročinné korporace se stra
ny jedné a mnohostranná žádost divadelního obecen
stva se strany druhé zahájení her dramatického sdru
žení »Tyl« si přejí, odhodlalo se toto do konce roku le
fošního sehráti 4 představění a první svůj večer polo
žilo na den 17. října t. r. Selirána bude J. M. Barrie-ova

veselohra »Pan profesor se zamiloval«, která loni ma

moderní veselobra, která mámo zdravý, ač ne dosti

scény oduševnělé konversace střídají se s momenty
vysoce komickými. | origmělní výprava. která bude z
"částikostymní, dodává hře neobyčejné líbivosti.

- Aby zabráněmo bylo sedostatku bavisy, nutno po
mýšleti na opatření vllodných náhražků, při čemž při
chází v prvé řadě v úvahu kopřiva. Za tim účelem jest

třeba. aby kopřivy co nejhojěji byly sbírány, zejména
dítkami a osobami-k těžší práci nezpůsobitými, jako jsou

dbáti těchto pokynů: Kopřivy musí se odřezávati co
nejblíže u země, nikoli však vytrhávati, lodyhu pak jest

Sebrané kopřivy nesmějí býti nahromaděny na sebe,
nýbrž ve vhodných místnostech(kolnách, půdách) po
7—10 dní sušeny, načež: jest je uschovati v suchých

stech, kde není vojenské posádky, odměna asi 80 h za
metrický cent

Zc. k. berníhoúřadu vHradci Králové.Za příčišou
čištění úředních místností nebudou se dne 27. záři pe
níze ani příjímati anal vydávati

dne 18. září 1915. 1 hl: hrachu 140—160 K, čočky 200 K,
jahel 150—160 K, krup 120 K, brambor 9.50—10 K, má
ku 170—180K. lněného semene 80—100 K; I g prosa 80
až 100 K; 1 kg: másla 4.60—5.50 K, vepřového sádla 7
K, tvarohu 60 h, 1 vejce 11—12h; 1 kopa: zelí 20—4 K,
kapusty 3—5 K, drobné zeleniny 1.20 K, česneku 4.60 K,

až 3.60 K, 1 svazek kedtubnů 12 h; 1 hl: cibule 23—% K,
ořechů 20—24 K, jablek 4—12 K, hrušek 4.40—9.20 K,
1.bečka švestek 3.20—4.40 K. — Přivezeno bylo: hl:
brambor 118, cibule „50, ořechů 28, jablek 96, hrušek

M



6 školy v Hradci Králové přihlá
22) žákyň, z nichžbylo přijato 160;

do IL třídy postoupilo 132,do III. třídy 112žákyň. Na

celé škole jsou nyní zapsány 404 žákyně v 7 třídách. |Jako roku loňského vyučuje se také letos v zatímných
místnostéch: v Husově domě, v bývalé měšť. škole na |
Malém náměstí a v radnici. Vlastní budova školní slouží
dosud za útulek pro vojenské rekonvalescenty.

Vojemská příprava mládeže v Hradci Králové. Měst
ská rada zve dorost domobranecký a jeho zaměštnava
tele, po přípalě rodiče ke schůzi v pondělí 27. září v
8 hodin večer do tělocvičny »Sokola« k výkladu chysta
né akce a k přihláškám. Výzva nevztahuje se na stu

dující obchodní akademie, c. k. gymnasia, c. k. reálky a,
paedagogia, jimž dostane se výcviku pro domobranaod |
jejich učitelů. Později konána budou také cvičení spo
lečvá.

Prvnímrázkpodajmuse přihlásilzedne19.na20.

sledovalymrazíkyaž do dnešníhodne. Zedne22. na Zi.

byty 3.5" mrazu. Pohyntly velikým diem jiřiny i Jiné
podzimní květiny. ©

Amtoninhrabě Dobržnaský z Dobřenké mrtev. Mla
dý. statný, vešiceosvícený tento šlechtic opravňoval k

nejlepším nadějin. Dodáme-li, že jeho povaha byla vel
ce skramná a upřímně lidumilná, musíme věru předčas
jého skonu jeho polítovati. Ale Dobrženský odešel z
tobotosvěta jakopravý hrditá-Napolicd stávy vlást-:
ní krví zpečetil že mu patriotismus nebyl prázdným
slbvem, že mu zmužilost nebyla frází. Spěchal na bo
jiště s nadšením ihned, jakmile válka vypukla. Jen ně

kolik dní užil v květnu dovolené. Těšilo ho velice dvojí
vojenské vyznamenání; projevoval velikouradost, když
mu bylo řečeno, že český národ sleduje s respektem o
bětavou chrabrost svojí šlechty. Pak sloužii dále, až
svou krví zbarvit dne 15. t. m. půdu severního bojiště.
— Antonín hr. Dobrženský se narodil r. 1889 v Potštýně
m. Orl., studoval gymnasium v Rychnově n. Kn. a akad.
gymnasium v Praze s vyznamenáním Pak se odebral
na vysokou školu zemědělskou do Mnichova, chtěje se
po ukončení studií věnovati zcela pilné péči o své stat
ky. Ve vojsku slouží: u 2. bulánského pluku knížete

Schwarzenberga. R. 1913 ujal se správy oteckých stat
ků, 2. července 1913 pojal za choť Marti hraběnku z
Wenckheimu. Byl opravdovým yČechem, zbožnost jeho

byla“ hluboká, upřímná; jeho Hidumilnost.a skromnost
zjednala mu veliké řady upřímných přátel Ochotně se
súčastnil zařizovacích prací naší Královéhradecké ban
kovní jednoty, projevit při tom vzáčnou odbornou zna
lost. Byl také zvolen prvým předsedou této jednoty.
Ovšem válka přerušila jeho práce máru. Hrabě súčastnil

"se madšeně všech válečných tažení, byf Jiněnován ve
svém ptuku nadporučíkem a vyznamenán i »Signem tau

dis«. Ústav, jemuž zesnulý prokázal služby vzácné, čelí
upřímně ztráty tak inteligentníhopresidenta. Báh odptať

stonásobně všecky dobré skutky muže, který byl pra
vým kavalírem nejen rodem, ale i (duchem.

Slavnostní akademie veSmiřicích. Katolicko-národ
ní jednota pro Smiřice a okolí pořádá za spoluúčinko
vání přátel hudby a zpěvu v neděli 3. října v městské;
dvoraně ve Smiřicích o 7% hol večer slavnostní aka
demii na počest jmenin našeho Neimilostivějšího císaře

a krále. Pořad: 1. Fr. Kuřil: Kantáta. Smišený sbor. 2.
Prolog. Vip. J. L. Petrásek. 3. Fibich-Mayer: Melodram
Věčnost. Přednese sl. A. Pácaltová. 4. a) D. Alard: Vi
lém Tell Fantasie. b) Verdi: Rigoletto. Sola pro housle.
Dp. J. Sabula.5. K. Bendl: Jaro. Ženskýsbor. 6. K.
Bendř: Svatý Václave! Mužský sbor. 7. a) Meyerbeer:
Prorok. Romance žebračky. b) Bizet: Carmen. Cikánská
píseň Carmeny. Přednese sL K. Nováková. 8. Sv. Čech:
Vysloužilec ve stínu lípy. Recitaje p. JUC. St Trojan.
9. Labický: Solo pro violu. Dp. J. Sahula. 10. J. B. Foer
sSter:Směs národních písní, Smíšený sbor. Klavírní do
provod na čtyři ruce. 11. Hymna rakouských národů.
Čistý výtěžek ve prospěch fondu vdov a sirotků. po
padlých vojinech z okresu jaroměřského. Mezi 5. a 6.

číslem přestávka. U klavíru sl. K. Nováková, O. Pořízková a dp. * Před započetím každého čísla se vchody
uzavrou. Ceny míst: Křeslo 1.20 K, I. másto 80 h, II. mí
sto 60 h, sedadlona balkoně50h, kstání30 h. Dobro
činnosti se meze nekladou. Vstupenky v předprodeji u
p. B. Bartoška ve Smiřicích, kde je lze též poštou za
mbuviti, Klavír a harmonium Petrof. 

Malé Svatošovice— 20leté Jubileum.Obojesvátky
mariánské v měsíci září byly velkolepé. O svátku Na
rozeni P. Marie nadšenými slovy sdělit s veřejností zá
vazek rodiny své ke Svatoňovické Panně Marii vidp.
kons. rada prof. Jan Veverka z Hradce Králové. Vědo
mosti o mocné přímluvě Matky Boží Studánecké zno
vu obohaceny. Na týž svátek přivedl pan farář z Cho
těborek (u Dubence) svou farní osadu k nám na pout;
přemnozí z účastníků viděli ponejprv Svatoflovice —
všickní byli uspokojení. V neděli na Jméno P. Marie
dopoledne výmluvně promluvil o významu Jména Ma
ria vdp. P. Vídenský z Hradce Králové. Odpoledne vy
branými slovy důstojnost Matky Boží vysvětli vdp. P.
Fr. Žák z Prahy; týž již dříve nám napsal poutní píseň
ke ci Matky Boží Studánecké. Na tuto slavnost přivedl
pan kaplan Josel Aster veliké procesí z Úpice. Zdvořilý.
dík všem jmenovaným kněžím za jehichobětavou úsuě
nost! O růžencové neděli oslaví naše jubHeumvsdp.
kanovník Msgredr. Fr. Šulc zHradce Králové. Pokud
povětrnost dovolí, dostířvie se katolíci dopofedne 1 od
poledne uctít zároveň s proslaveným kazatelem Matku
Boží,

" Nechasice.. Zemřelzde nadějný, inišlůgentní účetní:
p Amt.Maděraúno 10, t.m. avěku 25jm.Rosvinalve

přátelé,
TraovuOpočna.Dne17.záříLr.zemřelv Tmově

Hdicí učhel školy zdejší p. Emerich Komrs, rodák z
Humpolce. Působit v osadě naší od r. 1884 a pro svou
svědomitost v povolání, jakož i pro svou ilídnost a o
chotu ke všem požívat všeobecné úcty a lásky. Pohřben
byl v neděli na našem hřbitověza účasti vldpp. Jos.
Domašínského, bisk. vikáře a děkana z Dobrušky, Fr.
Barvíře, děkana z Opočna, P. L. Manna, kvardlána z
Opočna, V. Havrana, katechety z Opočna, Fr. Hrubanta,
kaplana z Přepych a V. Hájka, bohoslovce z Přepych,
množství pp. učitelů a velkého počtu lidu. Budiž mu u
nás. kde 31 roků zdárně působil, země lehká! M

——

Praktikanta
ze střední školy

' Družstevní knihkupectví
3+, WHeadel Králové.

Různé zprávy.
varníků východních Čech minulý týden konané
prohlásil jednatel spolku ředitel Kroutil z Kolína,
že lze očekávati letošní výřobu cukru v Rakousku
na 10 a čtvrt mil, g. S dosavadními zásobami bu
de pohromadě 18,250.000a; dle výsledku dosavad
ního konsumu bude spotřebováno 11 mil. g, takže
příštího léta zbude ještě zásoba 7 mil, a.

Zásilku ovoce seb trochu brambor s vděčnosti při

jmou nejnešťastnější v Útujně a chorobinci slepých di

písmem poděkují.

Ostravě. Předešlý týden ve středu skončeno bylo pěti
denni přelíčení s poďvodnými dodavateli obuvi armádě.
Líčení bylo skončeno o čtvrt na 11. hod, dop., načež soud
prohlásil, že se odebere k poradě a o 12. hod vynese
rozsudek. Rázem 12. hod. byl za velkého napětí obecen
stva přečten rogsmdek nadporučíkem-auditorem drem.

uznávají vinnými zločinem de $ 327. voj. r. zák. a od
suzují se; David Baar do, těžkého žaláře na 12 let, 20

střeného 2 posty měsíčně,„a Moric Baar do těžkéhoža

by sproštěni. Odsouzení prohlásili, že trestu: nepřijímají

: Vzorkybezcenyjsou přípastnyod23. zářík těmto
polnímpoštovnímúřadám: čís.27, 32,38,40,42, 44,47.
50, 63, 68, 70, 71, 72, 75, 87, 92, 104, 132. 139, 162, 173,

Soc. dem. mlalstr. Jak lze opatřiti lacinédělníky,

Creuzotu stěžovala si ministru vojenství Millerandowi,

včas vyříditi poněvadž má nedostatek pracovních sti.
Millerand věděl si ihned rady. Poslal do továrny vy

pracovatiza3.7franku,Lj. za3.60Kdenně. Dělníci

za byt a stravu. "žác , aby se jim inzda- upravila a
byli placení jako dělňáciv arsenále. Žádost jeich byla

koed znovu posláni ná frontu.

zech Karla Klára. jejíž provedení se chystá ve prospěch
fondu po padlých vojínech pražských, hluboce jest za

psáná v- srdce nesčetných ctiteíůvelikého „básníka a
nové zdokonalené jeji provedení ve vhodném rámci
Smetanova sáli v Obecním damě, vyvolává živý zá
jem, takže hned po prvém oznámení o chystaném pod
niku došly přihlášky o vstupenky. Prvé představení bu
de počátkem října a budou ve skupinách účinkovati čle

torní sdružení« za řízení Svého výborného dirigenta
řed.Douše,jenžvhodnéskladbyvybéřea nacvičí.Da
tum představení a ceny lístků budou. oznámeny v nej
bližších dnech.

Kalesdář »Vzkřišení« sa rok 1916 již vyšel. Svým
líčením pravdivých událostí z války světové, jakož I
vojenskými a zábavnými povíďkami z péra nejoblíbe
nějších spidovatelénašich upoutá v piné miře pozornost
čtenářůjE pobaví i poučí zároveň. Také věmé obrázky

1 bojiště, jakož I krásný titulní obraz Pána Ježíše, tiší
cího bouři na nzoři, budou se všem zamlouvati. Cena 1

olho komitétu v Č. Budějovicích, která též kalendář
»Venkovan« a kalendáře fy Kotrbovy může v tuctn
(tyto nikoliv jednotlivě) zaslati.

-Všelices. Známý básník a spisovatel slovenský Sve

tozar Harbán Vajanský ostře se obrací v terčansko

"abySlovácipřijali za svok spisovnosřeč češtiňí:“ —
C. k. zemskýjáko tiskovýsoud vPraze výposetn ge
dne 11. září 1915 zakázal rozšiřování neperiodického ti
skopisu »Macharova čítanka, III. vydání«. — Na fařev
Brodu u Stříbra působí farář Eduard šlechtic Stelnie,
kaplanem jest pak Hervart princ Auersperk. — Na soc->
demokratickém sjezdu v Amsterodámu, na kterém za
stoupeny byly všechny země, nebylo docíleno dohody
mezi německými a francouzskými soc. demokraty. —
Továrny na papír usnesly se zdražiti opět papír o 2—
25 procent. Je to za válkydruhé zdražení. — Na var
šavské umiversitě zřízena bude také římsko-katolická
fakulta. — Majetek varšavské kapitoly, ruskou vládou
konfiskovaný, byl kapitole vrácen. — Mikuláš Szemere
v Szutyovarali v Uhrách věnoval svůj statek, mající
963jiter půdya lesa,k tomucíli,abyse naněmusaděli
rakousko-uherští, němečtí a turečtí vojáci a založili ta
vojenskou kolonš. — Ruský spisovatel Maxtm Oorkil
na schůzi studentského spolku »Svoboďnoje Slovo«<;v
Moskvě odůvodňoval potřebu miru, ježto převaha m
mecké a rakouské armády je prokázána: Utěšovat ry

-ský nároď novým vítězstvím na jaře jg nerozum. —Y
' Terstí počajvycházetí nový itělský:tisť »H popolo«,lišt

křesťanský, protizednářský. — Dělmcká strana anglické
svolává na příští neděli 5400 schůzí proti branné povžt-:
nosti. — Filiálky rak.-uherské banky byly otevřeny „v

Řejově, Přemyšla a, ve“Lvově. Do Lvova denně: vr

se výstěhovalét, zvláště rodin útedničkých,

.Podporujte nás ko
podnik. *'*

Dražstevníknih í a nakladatelstů 4
v Hradci Králové, Adalbertinum,i i—i

byce

-ENE
Ve prospěch

"Sratoráelaváké MaticeŠkolské“

nejvýhodnějšía neanejlevnějšíná: 4
w Uznanýza
kupní pramen v

kost, paramontů
prádle, praporů. příkrová, koberců aovového máčiní . výrobaách nejstaršíhe
závodu v Čechách, c. . k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí aodporučení. —

obrázkové cenníky, rozpočty, a hotovézbožík výběrufranko. |< "9
Bez velkoměstské ročie vo vlastuích dílaách a

domech, levné pracovní afly na veskové,čímž lovaější
ceny aš o209 nežnež všude jinde.
Šebíl. 100let. trvání a60lot. vinetníčinnosti.

Adresováním doslovnése vyprošuje.vál
Zal. 1860, Zal. 1860.

KarelZavědii,

Antonin| Zaradi;
nejstarš umělecký|

závod pasířský.
- elodteto dochovenstvua alatronátsím úřadům doporučuje

+ "se ku-provedení veškerých
"nádob kostelních,
se zlata, stříbra, bronzu a jiných
kovů vwkaždém slohu, od
nejjednoduššího do nejbohatšího

dle li ů.B paute
eeny. Veškeréopravy a znovu

zřísen ní provádí

Cl
Ceny velmi mírné. Mnoho dopo

ručení a uznání po ruce.

(ARARASAKÁ
hVAA

český, se zárukou neporušenosti, s letošní omůliky
obzvláštěvýborný má celoročněv lerné osně

na skladě

JOS. JELÍNEK,
| člen Zemského Ústřed.včelařského spelku

v Hradoli zrálové

há j hi

s.
i,

V
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se

pan ná Potšteně,

. .

soukenník
vRychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy
dle roční saiseny kollokci
nejnovějších druhů pravých

= vlněnýchlátek

: p v ee kbio
Letná usnáší zvláštěz krabůvelo
důsť. duchovenšíva svědčí o poctivé ob
stůťé shéhé rýže křesťanskéhozávodu za
dobu víbě než třicetiletého působení.

Utěšýe, proshin,rbieiou objednávku na
P zkonáka.

Té na splátky baz zvýšení oen!

Velejemné látky na taláry.EE
Hichárda Šimáčka

v Hradci Králové, Pospíšilovatř. č. 131.
! dl

v jednoduchém i
přepychovém io

„Jar provedení ry
chle zhotoví úněl.

pěněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkládní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dnevybránídle dohodya dle doby
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho druhu
za mírných: podmínek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v. dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise
„Jednoty zájožen“ v Praze.

Mošekejte,ažVásrapepřekvapí,alé opatřte 6izavěaš dom
jedinou osvědčenou diet. čtlířanu

faráře L. V. HORY:

„VADE MECUM“
(rákonem ohráněno)

Naše knihkapectví
„nabízí Vámsvé služby k obstarání

- všech knih, časopisů atd. Adresujte
laskavě:

Družstevní knihkupeciví a nakladatelství
v Hradci Král., Adalbertinum. ©

NiraEo rvD n

. ovlohy,lámmp7:kádr „opony
osňorímrýkoční voPýody,přodpaůmúvodní

HAŠKAuáí nebobe

Řko o bet rbeěsirámon koppš:PERAr
inského všdy na skladě.

Bory slea, ří 6draholamykupujese nejvylšíosmy

JAN STANĚK, ©
*pasíř = oiselenr

Praha-L.-079., ul. Karoliny Světlé, čis. 12. a.
Přisvěný wmalscc. k. somebého trestního soudu.

U zatede vyznameonaná|. cenami.
Zuložonároků1887. 0..

ohnlvzdoraounalellovou

nbd 6bona s



K 4. říjnu.
Hle. přichází již pro národy Tvoje slavný der,
jenž všechna srdce pro Tě chvět se uslyší :
a nových nadšení jen plámeny v nich uzří plát;
a hymny velebný a mocný zpěv ač zavzní jen
po říši Tvé a vMězně až stoupat bude slunce do výší,
co z hřmění hlasů tisicerých k Tobě bude vlát?

Tě Hospodin nám zachovej!

Ve zbožných modlitbách až v den ten tiše zaádumán
Svou hlavu korunou a stářím svatou pochýlíš
a rty Tvé vzývat budou Dárce síly Věčného,
tu poklad sil a útěchy Ti Věčným bude dán
a v srdci Svém jak květy vonné naši lásku ucítíš,
jíž hlasu zvolání se zachví v jedno splatého:

Tě Hospodin nám zachovej!

A množstvím roků nesčetných jak hrdě hleděls v tvář!
Pod přívalem jich starostí jsi neskloni šíj Svou,
"vždy silen řadami jich nepřehlednými jsi šel
a péče Tvoje otcovská jak žhavých sluncí zář
když na národy Tvé se linula, vždy říší Tvou
v den slavný jako za ni dík zpěv hymny Tvé se chvěl:

Tě Hospodin nám zachovej!
Fr. Polák.

Vítězně vpřed!
Jestliže v předvečer narozenin Jeho Veli

čenstva ohlašovala naše vojska obrovská vítěz- |
ství, radují se všichni věrní poddaní této říše,
že krátoe před památným dnem Nejvyšších jme
nin téhož vznešeného císaře po celém světě se
šíří zprávy o dafším triumfálním postupu na
šich armádních sborů. Po době obrovitých sta
rostí nejjasnější mocnář v dem Svých jmenin
může se oddati blaženéma pocitu nad tím, že
nejbdělejší Jeho péče o bezpečnost říše jest ko
runována úspěchy tak zdárnými.

. Bojiště východní. Ruská ofensiva za no
vého ruského generalisima započatá shroutila
se nanovo. Volyňsko-haličeká fronta ruská byla
sice sasilena na účet fronty litevské, ze strany
ruské útočeno tu v massách, přes to však ge
nerálu Ivanovi nepodařil se průlom na žádném
místě. Naopak Rusové vidouce, že jim hrozí
na řece Styru obklíčení spojeneckými vojsky,
byli nuceni upustit od ofensivy, která je stála
veliké oběti, a dáti se na ústup. Ustup ten
způsobila armáda Linsingenova, která se náhle
objevila severně od Lucku, vynutila si přechod
přes Styr a tím oslabenému již nepříteli vpadla
v bok a ohrozila jeho ústupní čáru. Rusové
velmi rychle ustoupili na frontě severně od
Dubna až k Putilovce, levému přítoku Gorynu,
do něhož vtéká severně od Rovna. Ustupující
nepřítel jest pronásledován a nebude se tedy
moci pevně usaditi ve své původní obranné

m—

čáře. bojích zadních vojů ztratili tu Rusové

vorského obsadila o 6 přechody přes horní
Sčaru. Pravé křídlo armády Hindenburgovy

ostoupilo jižně od Bmorgonu, prorazilo ruskou
u severovýchodně od Višněva,při čemž bylo

zajato 3300 mužů se 24 důstojníky a ukořistěno
9 strojních pušek. — Německá zpráva teprve
nyní udává kořisť z bitvy u Vilny. Nehledíc ke
ztrátám na mrtvých a raněných, bylo zajato
v bitvě u Vilna 21.908 mužů se 70 důstojníky,
ukořistěna 3 děla, 72 strojních pušek a množství
zavazadel. Lépe nevede se ani armádě dvinské,
jíž velí general Ruski. Na jihozápadní obranné
frontě dvinské byl Ruski znovu poražen a jeho
vojsko přitlačeno k pevnosti, na níž střílejí po
věstné hmoždíře rakouské; z jihovýchodu po

singenova zatlačila Rusy za Kormin (pravý pří
tok Styru) a Putilovku. Rakouské pak vojsko

na západním břehu horní Putilovky a dobylo
útokem vesnice Boguelavky. Západně od Tar
nopolu odražen útok ruský.

Na západním bojišti tak dlouho ohlašovaná
ofensiva anglo-francouzská konečně vyrazila.
Měsíce byl tento útok připravován co nejpečli
věji. Přes to nedocílil nepřítel, Němců daleko
silnější, ničeho než místních úspěchů. Všecky
pokusy o průlom ztroskotaly bez výjimky. O
bratem ruky ztrácejí nepřátelé, co s velikými

protiútoku. Opatrní Augličané všude strkají do
popředí svoje barevné vojsko. Ztráty francouzské
jsou prý hrozné.
* -Malské: bojiště,-1« minulém týdnu odra
ženy věšťky italské útoky. Zato se proslavili
Italové porušením mezinárodního práva, kterého
se dopustili palbou. na nemoenici Červeného

K -w Gorici, na niž vypálili dalších 50 granátů. —
Na srbském bojišti rakouské dělostřelec

tvo rušilo dále opevňovací práce na dolní Sávě,
střílelo na Bělehrad a roztřílelo srbské vozataj
stvo mezi Bělehradem a Topčiderem.

Na moři. Anglické loďstvo zasáhlo do boje
ve Flandřích, ale bez úspěchu; 1 loď jeho po
topena a 2 vážně poškozeny. Ponorky pokračují

nýbrž i ve Středozemním moři, čímž ztěžují
vydatně podnikání proti Dardanelám. Nejnověji
došla zpráva, že výbuchem zničena italská řa
dová loď »Benedetto Brinm Z 820 mužů posádky
bylo zachráněno osm důstojníků a 379 mužů.

ezi zahynulými jest i kontreadmirál Rubin.
Příčina výbuchu jest neznáma. Loď byla ofa
třena 42 děly.

Na Balkáně. Bulharská mobilisace prove
dena byla klidně a v pořádku. V Bofii převládá
mínění, že mobilisace nemusí nutně | vésti
k válce, odstoupí-li Srbsko Macedonii po dobrém.
Diplomacie čtyřdohody pracuje i hrozbami, aby
Bulharsko získala; to však se neohlíží ani na
levo ani na pravo a jde pevně svou cestou.

Odpověď na americkou notu. Na americ
kou notu ze dne 16. srpna zaslala rakousko

Obnova vy v pátek v poledne.

uherská vláda vládě Bpojených Států notu se
dne 24. září, v níž zdůrazňuje, že na základě
nejpečlivějšíchúvah nemůže ustoupitiod svého
stanoviska, které bylo vyloženo v její notě
z 29. června. :==========

Politický přehled.
Císařská nařízení o nových daních. První

nařízení jedná o postupném (progresivním)
zdanění pozůstalosti a to nazákladěčisté
hodnoly toho jmění, jež jednotlivým dědicům
připadá. Nový předpis stanoví poplatek pro od
kazy v přímé příbuzenské linii (ascedentů a des
cedentů), jakož i žijícímu manželi dosavadní
výměrou 1!/,*/,, pro odkazy bližších pobočních
příbuzných 5e/, a pro ostatní odkazy 10%, -Re
forma -obsahuje výhody pro poboční příbuzná
ve 4. stupni příbuzenstva, dále pro zřízení na
dací na vyučování, dobročinné a humanní účely
(snížení poplatku na 29/,). Velice dalekosáhlé
úlevy jsou stanoveny pro pozůstalosti po 080
bách, které následkem válečné služby pozbyly
svéhoživota.—Přidarovacích poplatcích
obmezilo so zvýšení percentuálních poplatko
vých sazeb, a to na 159, 8%, a 159/" pro tři
výdělečné skupiny. Vedle dědických a darova
cích poplatků zůstávají bez značné změny za
chovány immobiliární poplatky, jež nutno zapra
viti za bezplatný převod nemovitých věcí z jejich
hodnoty hrubé. — Císař. nařízení o soudních
poplatcích jeví se jsko souborný souhrn před.
pisů o soudních poplatcích a upravuje poplatky
pro sporné řízení.—Cís. naříz.o poplatefch
z pojišťovacích důchod.renta zaopa
třovacích smluv odstraňujedosudexistující
četné fixní a škálovní poplatky a nahražuje je
20/,nfmi poplatky, z nichž jeden na základě
roční sumy -premií, druhý dlužno zaplatiti na
základě roční sumy odškodnění. Zvláštního zře
tele docházejí pojištění proti krupobití, pojištění
dobytka, proti ohni a dopravní pojištění, pro
něž jsou stanoveny snížené poplatkové sazby.
Výnos těchto nových daní odhaduje se na 23
milionů K ročně.

— Sjezd německých měst z Rakouska konal
sa ve Vídni 24. září. Dostavili se zástupci 68
měst z Dol. Rakous, Čech, Moravy, Slezska, Ty
rolska, Vorarlberska, Štyrska a Korutan. Přijat
návrb, aby vláda byla požádána, učiniti podobná
opatření jako pro obilí a oukr také pro všechny
ostatní spotřební druhy a potraviny a aby sta
novila maximální ceny pro jich odebrání. Sjezd
vyslovil se i pro vydání zákona o útulnách pro
bojovníky ve smyslu akce pro útulny válečníků
v Německu. — Ód vlády očekávají se opatření,
dle nichž budou městům nahražena mimořádná
vydání, vzniklá následkem války. — Předložené
stanovy organisace měst byly přijaty.

K v Anglii. Přes všechna uklidňující
ujištění vlády panují v ministerstvu následkem
otázky o všeobecné branné povinnostia váleč
ných výdajů rozpory, které mají býti odstra
něny změnami osob. Dluhy Velké Britanie ae
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ztrojnásobily, břemena obyvatelstva zdvojnáso
bila. Na zdolání ohromných státních výdajů je

tu především daň z válečných zisků, která vespojení s daní z příjmu bude činiti 60%/,všech
státních příjmů.

V Iodii vydal výkonný výbor indioko-na
cionalistické strany proklamaci, v níž uvádí, že
indický národ pracuje pro obrodu svou a svých
starých tradio a pro obnovu suverenity přes
soustavné anglioké anahy, aby v národech pod
anglickým jařmem trpících umrtven byl všechen
národní cit. Proklamace líčí neblahé výsledky
anglické správy v Indii, jejíž obyvatelstvo jest
hladem a morem ničeno a těžkými daněmi 0:
chuzováno. Výbor protestuje proti používání
indického vojska v Dardaneléch a na jiných
bojištích.

Ministerské mařízemí o rekvisici a do
dávce kovového nářadí ze dne 23. září t. r.
"Tímto nařízením rekvirují se pro vojenské účely
a budou odvedeny: kuchyňské náčiní a jedno
duché stolní nářadí z mědi (též pocínované

nebo jinými kovy potažené), z ryzího niklu,z mosazí — kotle na prádlo, kamnovce atd.
4 mědi — kotle na zavařování ovoce z mědi
nebo mosázu — pánve k ohřívání a uhelníky,
předložky ke kamnům z mědi,.mosazi, bronzu,
tombaku — mosazná závaží — tyče a nosiče
na záclony, na koberce, na zábradlí z mosazi —
bronzem, tombakem nebo niklem pouze pota
žené nebo pokládané předměty z jiného kovu
nebuďte dodávány. Udané předměty mají dodati
výrobci a obchodníci — domácnosti, vlastníci
domů, majitelé hostinců, spolky, nemocnice,
kláštery atd. Rekvirované předměty zůstanou
'až do jejich odvedení v používání držitele a
nesmějí býti zpracovány. Nenařídí-li se v 6 mě
měsících po vyhlášce tohoto nařízení, aby rekvi
rované předměty byly dodány, může držitel
jimi opět volně naložiti. Držitelé rekvirovaných
předmětů mohou tyto až do 30. listopadu 1915
z volné ruky zciziti ústředně pro kovy ve Vídni

=

Feuilleton.
Porýnské misie pro Čechy.
Počátkem srpna t. r. vrátil se ze severního

Německa z českých misií dp. P. Frant. Vídenský
T. J. v Hradci Králové.Odcestoval do Německa
(Vestfalska, diecése Můnsterská a Paderbornská)
dne 17. května a zůstal tam až do srpna. Za tu
dobu měl misijní pobožnosti, jež trvaly 2—7
dní na 25 místech. Obyčejně, jak praví,kázal
dvakráte denně. Českých rodin bylo v jednot
livých farnostech 15—150. Nejvíce je v oněch

raj rodin polských, pak slovinských, tak žei přijdou mezi Neněmci až na místě třetím.
Ještě méně je Maďarů, Italův a Rumunů. K Če
chům počítajíse tóž Slováci a tak zv. Moravci
£ pruskébo Slezska. Misie se započnou tím způ
sobem, že se navštíví jednotlivé rodiny a se
jim oznámí pořádání a pořad pobožností. Tyto
návštěvy nejsou žádnou zvláštností, neboť taměj
ší duchovní správoové mají vůbec povinnost
navštíviti během dvou let všechy své farníky
a je po případě na jejich křesťanské povinnosti
upozorniti. A jednotlivé rodiny také očekávají
návštěvu duchovního.

Po oznámenípobožnosů káže se a zpovídáo jinde. Misie byly v tak zvaném rýnsko
vestfalském průmyslovém okresu: u Essenu,
Dortmundu, Hambornu,Duisburgu, Mórsu atd.

©Vystěhovalí Čechové jsou skoro výhradně za
"městnání v uhelných dolech. Rodiny pocházejí

Mně,BílinO Deehoov;od Eyaně (z Nýřan),Hriny, Daoboovaa vůbecze sazarozápadních
Uech. V. Rauselu -jsou též Slováci 4 Dea

>

Pro převzetí předmětů zřízeny jsou přejímací
komise. Dodávka předmětů bude provedena
v době, jež se v každé obci veřejně oznámí.
Za předměty, jež jsou v domácnosti, ku provo
zování dotyčných podniků nebo ústavů nebo

mohou býti nahraženy nářadím s jiných látek,
má si opatřiti držitel náhradu ještě před usta
noveným dnem dodacím. Přejímací komise má
ustanoviti náhradu, příslušející k dodávce zavá
zanému, dle náhradních sazeb, stanovených mi
nisterskou vyhláškou. Držiteli nebo jím pově
řené osobě buď vydáno potvrzecí o provedené
dodávce. Kdo před úřadem zatají držbu před
mětů, trestá se politickým úřadem prvnístolice
peněžitou pokutou až do5000 K“nebo vězením
až do 6 měsíců.

——

Cíl válečného ruchu italského dobře vystihl je:
den italský modernista (tedy neklerikál), který do
4. čísla »Tatu« napsal: >Italii nejedná se o válku
samu o sobě, ani o ireděntu, nýbrž o velikou vnit
ropolitickou otázku, zdali má býti. Italie spravová
na v nejbližších třech' stoletích“ konservativně
klerikálně. Ví se, že Benedikt chce smíření s Kviri
nálem (s králem italským) na velice mírném pod
kladě a po docíleném smíru pustí všecko katolické
kněžstvo a katolickou šlechtu do politiky, čehož
výslednicí bude utvoření obrovské katolicko-kon

-servativní strany. Vždyť každý, kdo Italii zná, VÍ,
že lid jest z 85 procent konservativní, Proto nyní
chtějí lože (zednářské), placené z Francie, se zost
řenou oposicí pracovati . válkou a podvrácením
království.«

Z této obavy také dochází k bezcitnému zachá
zení s kněžstvem. Běda v Římě knězi, na kterého
padne dosti nepatrné podezření, že by měl smýšle
ní Němcům přátelské! Není bezpečen životem ani

(O
Češi kněze, kteří jih konají české pobožnosti
a Hdí jich české katol spolky. Jsou to vestfalští
němečtí kaplani, kteří se k vůli svým farníkům
naučili česky. Někteří z nich mluví velice slušně,
na př.J.Theisselmann v Obermarxiohu (Hamborn
u sv. Norberta), jenž vlastně české misie řídí,
tak žeho p. probošt Dr. Stojan nazývá žertovně
českým biskupem. Takovíto čeští kaplaní jsou
na př.v Hambornu, Suderwichu, Bottropu, Marlu,
Lintfortu, Růnthe.

Ovšem Poláci a Slovinci mají podobné
Němoce-kaplany, kteří jich řeč ovládají, v jejich
řeči i týdně kátou, mají pobožnosti a zpovídají.

děti učí se německy a chodí na německé služby
Boží. Mimo to některé už ani mnoho česky ne
znají i když se doma mluví česky. Jak tedy P.
Vídenský praví, navštívil a zastal v celku na
oněch 25 misifoh na 1695 rodin českých, z nichž
přišlo na kázání ne 1819 dospělých osob, (vět
Šinou ženské, poněvadž mužů bylo mnoho na
vojně anebo se vymlouvali na dvojí šichtu, jež

byla třikráte za výden pro nedostatek dělniotva)a ke zpovědi na 900.Výsledek ovšem není ide
ální, ale dobrý.

To se rozumí, že účast nebyla všude stejna.
Někde byli horlivější, jinde méně horliví. Zvláštní
horlivost jevili v Obermarxlobu, Bottropu, Her
tenu a ještě na některých místech. V celku,

přž kteří doma dbali náboženství,konajísvénábošenské povinnosti i v cižině.

Nápadné bylo misionáři, že při obchůskách
viděl kromě »9v. Vojtěcha«, (k rozliřují fa
ráři), Štítu, Národní Politiky,někde Práva lidu,

ve svém příbytku ani na ulici ba ani v kostele. I
někteří z těch kněží, kteří projevovali dříve sklon
k válečnému zasažení, jsou nyní tupeni pod nicot-.
nými záminkami, že prý nabádají lid ke vzpouře
proti vládě. Bývají přepadání v noci ve svých pří
bytcích a internováni v kasárnách. Takový zaja
tec pak jest nucen do vojny, i kdyby se zcela jasně
ukázalo, že jeho tělo námahu válečnou nesnese. Již
také několik takových ubožáků po několikadenním
vojenském cvičení skonalo.

Zednáři pronásledují duchovenstvo tak fanatic
ky, že i ti preláti, kteří z patriotismu domlouvali
lidu, aby se řídil přesně rozkazy vládními, nyní
změnili své mínění. Nejhorší jest, že »podezřelým«
kněžím, kteří byli odvedeni, nelze pomoci. Tací
duchovní bývají odvlečeni na místa vzdálená a ne
známá; každému jelich styku s osobními přáteli
kladou se nezdolné překážky, aby si nemohli na
nespravedlivé a bezohledné nakládání nikomu po
stěžovati. Který duchovní se nehlásí zřejmě k vá
lečné straně, jest vydán na pospas ulici a notoric
kým zločincům, i kdyby proti loyalitě se ničím ne
provinil.

Jest se obávati věcí ještě horších. Zednáři rádi
by svrhli se sebe zodpovědnost za hrozné poráž



že nezdary italských zbraní zaviňuje kněžstvo.
Mnozí z těch, kteří již sami přestali věřiti v nějaký
budoucí zdar zbraní italských, docela Vatikán vo
lají k zodpovědnosti za neúspěchy Cadornovy.
Prohlašuje se, že nepoctiví špiclové, kteří šíří
zprávy o velikém nepřátelství papežově k Italii,
jsou — ve stycích s vatikánskými kruhy, takže
prý všecko dobře vědí. Takové zákeřné pověsti
mají za účel, aby byly poštvány širé davy k ob
rovskému útoku na Vatikán. Zednáři pak si umyjí
ruce, řeknou, že přece žádné provolání k znásilnění
Vatikánu nedali; to že učinily živly nezodpovědné.
Ale kdo podplácí tajně takové agenty-provokaté
ry, ovšem se zednáři nepřiznají.

I na chudém kněžstvu vynucují se válečné da
ry. Jeden prelát musil si vykoupiti pokoj odvede

(O
skoro nic nerozuměli. I tázal se po příčině a
slyšel, že to dělají za příčinou podpory pro pří
pad úrazu. Takové noviny platí prý, jakmile se
stane a ohlásí do jisté dobyuraz, několik set
marek. Zajisté zvláštní to zařízení a pro noviny
praktické.

Misie porýnské započal r. 1907 P. Blaťák
C. Ss. R, na to po více let roval Čechy
vdp. Voňavka, t. č. vojenský kurát, jenž bydlel
v Munsteru a vyučoval bohoslovce češtině. Mi
nulého roku je měl vdp. Ad. Jašek, katecheta
v Kroměříži na Moravě. V některých farnostech

působili také proboší Dr. Stojan, opat Drápalík,vdp. Žůrek, vdp. farář Jos. Růseler aj. Obšírně
popsal misie české v těchto kra ch P. Blaťák
C. Ss. R. ve své brožurce »Z porýnských misií«
v Čas. Úvahách r. 1908.

Jak se tolik havířů českých náhle do Ně
mecka dostalo? Známo, že v Morav.Ostravě a
Nýřanech vypukly před lety obrovské stávky.
Ale původci a ředitelé těchto stávek počínali si
tak, že dělnictvo svůj zápas prohrálo na celé
čáře. Místo žádoucích úspěchů dostavila se tak
veliká bída; že veliké tisíce dělniotva byly nu

ceny se vystěhovati. Nebožáků ujaly se správy
dolů v německé říši. Veliký počet jinýchčeskýhorníků získali pro německé doly agenti. Ka
tolickému duchovenstvu ve jmenovaných obefoh
slouží ke cti, že se stará velice obětavě i o české
přistěhovalce; němečtí kněží věnují těmto Če
chům více obětavé lásky než ti jejich krajané,
kteří jimslibovali. hory doly. Práce jak němeo

kého duchovenstva tak„pozvaných misionářůčeských není záviděníhodná, jest spojena se
značnými nesnázemi, Ale výsledky jsou přese
jenom- potěšující. A:
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zdál podezřelý,obdržál druhýden .výhrůžné dopi
sy. Zato však takové nebezpečné. individuum, late
ré se vmísí do povykujícího davu na ulici,nenf cb
těžováno žádným vydíráním; zaplatí na válku po
bodě vyjeveným křikem místo penězi.

Nestýchaný nátlak se činí-na ty bankovní pod
. niky, které jsou v jakémkoli spojení s Vatikánem.

Vždyť se jedná o novou válečnou půjčku, na kte
rou chtějí zaplatiti zednáři co nejméně. Aby od
vrátili pozornost od svých žoků naditých zlatem,
poukazují s nepokrytou tendencí na jmění katolic
kých institucí. *

Papežovy mírové projevy narážejí na nejůpor
nější odpor zednářských loží. Počínají si při tom
rafinovaně. Na venek tvrdí, že by proti míru ne
byly, ale — prý nemohou sněsti mír takový, jehož
autorem a propagátorem by byl papež. Uvidíme te
dy, zda naleznou mír nějaký jiný«, třebas na Ce
stě antického pohanství. Ovšem jestliže by volání
papežovo zvítězilo, pak by zednářské lože byly

zasadily italskému katolictvu smrtelnou ránu — a
pak by byly nuceny přisvědčitiprávě k těmpod
mínkám, jež by navrhovala papežská solice. Zatím
nové porážky italského vojska poučují stále vý
mluvněji, kdo s lidem smýšlel lépe a rozuměji: zda
lidumilný papež či fanatická zednářská zášť.

Záložna v Hradci Král.,

Vkladyna knížky 41, "VR
Vkladyvázanévýpovědí4% ma vkladystřádankové
Novévklady(uloženév.doběmoratoria)úrokují

60dle dohody avyplácejí se ztěchto vkladůob
nosybez obmezenímoratoria,

Akce na opatření vojska a nemocnic
ovocnýmia zeleninovými konservami.

C. k. místodržitelství pro král České rozeslalo
všem c. k. okr. hejtmanstvím oběžník následujícího ob

sahu: :
Již v uplynulém roce zavedla hospodářská společ

nost ve Vídní velkou vlasteneckou akci na opatření voj
ska a nemocnic ovocnými a zeleninovými konservami
a žádala, aby se této akce súčastnily také směrodatné
korporace v Čechách. í

Ježto tenkrát čas již valně pokročil a ježto se my
slilo, že pro Čechy samostatné řešenítéto otázky lépe

od účasti na akci hospodářské společnosti ve Vídni.
"© Poněvadž letos jsou vyhlídky na bohatou úrodu

jsou tu také zvláště výhodné podmínky na zavedení vla
stenecké akce v tom smyslu, že výrobu ovocných a ze
leninových konserv pro vojenské nemocnice a pro voj
sko měla na starosti soukromá dobřočinnosta nelze po
'chybovati, že tato akce může býti při vhódné organi
saci korunována velmi dobrým výsledkem, budou-li pro
mi získání veškeří dotyční činitelé.

politickém, po případě v každém soudním okresu bylo
utvořeno ze zástupců polit. okrésních úřadů, okresníhp
válečného pomocného úřadu, okresního výboru, hospo

cé pro zužiškování ovoce a ze zástupců důležitých ze
imědělských korporací, po případě také z jiných, k to

denim této akce. :
Toto komité by sé pak mělo póstarati buďto pro

třebné předměty (jako sklenice,plechové krabice a pod)

místazaslány nebo zaneseny. 
Zavařování, půkud se týče uschovávání ovoce a

ničích pro zavařování pod dohledém a vedehím komi
tétem k tomu zvolených a odborněvzdělaných' osob.

"žákyním vyšších tříd obecných škol a hospodářských

diž jim po případě dovoleno súčástniti se těchto prací.
Rovněž by sepři této příležitosíknečintlo námitek proti
pořádání formálních kursů' Ozužitkování ovoce a ze

Jeniny. „0 Je
"Za návod ke konservování ovoce“a "zeleniny mož

ce a uschovánízeleniny-v tech, vydanémísto
držitelským oběžníkeh že dne“15. Srpna 1915 č. 18/Ar—

„ 1880m. č. 208.671. -=

"Jenské nemočňíce v okřéší Mebb Jich“"rozdáváníca k.
vojsku měl by učinit okresní válečný úřad pomocný po
třebné.ojejření. vyžádal, si -po přimadě, datšícir:pokynů

neňeáho válečného“pomočnéhoúřadu.W
Ve smyslu tehotovyzvání jmenoválo c. k. okresní

hejtmanství v Hradci Královézvláštní komité (referent
e“k. okresní :komisař:de. Fr. Piedler),které ustavilo.se
©ve své: sobůzidno 2Am. m.konané a solválilo program

Savé čtenosti: -= see“ “ „če LA s "„el ve“ a..
“. .

př = „n “*

,. Komité činí tímto vážný apel na veškeré činitele
o darování produktů, jež ptj zmíněný účel zužitkovati
ze a oznamuje, že co sběrny budou působiti: Pro Hra
det Králové škola pro vyšší hosp. povolání při měst.
jubil. Jyceu (slž. učitelka Kahláková),.pro hotové konser
(vy správa měst. chlap. školy v Hradci Králové (p. řed.
AL Šeda). Pro Stěžery a ekolí hospodyňská škola ve
Stěžerách (sč. řed B. Kozáková). Pro Všestary a okolí
správa cbecné školy taměa, (p. říd.uč. Chmeiař). Pro

|Černilov a okoli obecná škófa ta.nže (choť p. íd. uč.
pi. Poncová).

Sběrami těmito sebrané viktualie a jiné věcí bu
dou zpracovány, k čemuž již ochotní dobrovolní příz
nivcí částečně získání (hospodyňská Skola, sbory ct.
dam v obcích) a částečně získáni budou.

PřijímatisebudemimohotovýchjižkomservaZa
vařeala syrové ovoce a čerstvá zelenina k zpracování
ve svrchu zmíněných sběrnách.

Jest však mimo to třeba získati | potřebných nádob
Pro komservy, uhlí a i zde očekává komitét vlídné 2

-milé dárce, pomůcky k zavařování, cukr, ocet atd, o
kteréž svůj apel k vlasteneckému darování pozvedá.

Peněžité příspěvky umožňuje komitét zasíláním se
ků poštovní spořitelny.

Akce tato, jak doufá kamitét, jemuž svěřena jest.
docílí zejména v okrese našem zdárného výsledku, kte
rý odpovídati bude fčelu | vlasteneckému smýšlení na
šeho obyvatelstva.

Neopomeš nikdo. sáčaástniti se darem sbírek, jež v
nejbližších dnech podnikány budou, neodlož -nikdo pří

pis, který za tim účelem dojde, neb vykonáš tím skutek
dobrý a splníš nejkrásněji svoji povinnost vlasteneckou
a povinnost svoji k těm, kteří v zájmu síly a moci stá
tu, jehož dílem je naše staroslavné České království,
chrabře získávají nám slavná vítězství.

Královéhradecký komitét pro vedemí akce na opatření
vojska a nemocnic ovocnými a zeleninovým! konservami.

Právě vyšloB
. PRAVDOU
KE CTNOSTI

Lidová kázání ná všecky
„neděle a svátky roku

Promluvil a vydal
nákl. Politického
tiskového vwHradci Král.
(Knihovna Obnovy čís. 26.)

Antonin Kaška,
" děkan v Kostelci n. Orl.

o Řada
Sbirka o 21 tiskových ar
šich velké osmerky (strán|
896) obsahuje 75 thema
tických kázání. - (Cenabrož.

. vtisku K 4-60franko. Od
poručovati netřeba— nspoň (. 
me duchovenstvu diocose

Ji královéhradecké, které su
7 ora pod0let jeho

kněžského předobře zná.

Objednávkyvyřídí m.
knihkupectví v Hradci Králově.

— Welturní jiskry.
|- Rozklad organisacenejhrdější, Internaeionála zřetelně a častokrát ohlašovala, že sou

.středí-ve svých řadáchcelý avět. Také velice
hlučně ujišťovala, že jest ná předním místě po

"volána odstraniti všecky stopy »náboženekých
předsudků« a přivésti do smrtelného rozkladu
všecky organisace, které udržují. »dogmatické
pověry«. Zatím však doba přísné zkoušky zjistila
proces právě opačný. To, 60. se pohybovalo na
základech mělkých, neosvědčených, rychle. zmí
rá; zato však-základny náboženských společností

povnější.——----3- PE:
-© Francouzský: antimilitaristický sociální de
mokrat Gustav Hervé hlasitě žalostí nad propa
stí, která téměř jedním tázem. pohřbila jeho
„velikášské naděje. Němečtí soc. demokraté zcela
-správně šli při výpuknutí války se svým náro
dem a státem.Hervé však jimto vytýká.. Proč?
Snad z veliké lásky kinternacionále? I nikoli
«— ve skutečnosti ho mrzí, že Němci li
-důkladně-zrak francouzakým hrdým- .
++. A 00 činí s00-dem.pohlaváři jinde? An
glické vedení ostře.pokáralo ty'své příslušníky,
„kteří: hodlali obeelati. společný sjezd všech
„svropakýchsooinlistiských stran v Berny. Rovněž
ak -proti -zamýšlené echůzi- :ostře--vystoupily

„VR. . - „bd8kone ea 06

francouzské a belgické socialistické strany, ne
cenaprosto vyjednávati s intornacionalisty

států znepřátelených. Zkrátka všude socialistům
platí více vůle zemských vlád a prol y ná
rodaí nežstarý programinternacionální. 

V Rusku rozpadají se socialisté na tři
strany, jichž vůdcové dlí sa hranicemi. Jedna
říká, že jí do války ruského carismu nic není;
druhá usiluje o to, aby vojska ruská zvítězila,
neboť prý vítězství dělniotvu prospěje; třetí
frakce zatím se hlavně namáhá, aby politická
moc v Rusku přešla z rukou byrokracie doga
vadní na jiné vrstvy ruské společnosti. Ale
masy ruské internacionály liší se poněkud od
mínění svých vůdců — již proto, že tito, šijíbe
v cizině, nemohou vyyinouti dostatečný vliv
na útvar davových zásad. V dumě však ruská
internacionála proti dalšímu vedení války rego-.
lutně neprotestuje. Jedni slibují, že dělnictvu se
dostane blaha po ruské porážce, druzí zase
prohlašují, že socialisté okřejí po ruském vítěs
ství. Zkrátka právě v Rusku vévodí zmatek
nad zmatek.

0 budoucnosti socialismu a literatuře,
která se o tom v posledním čase rozproudila,
resumuje 26. září v »Pravu Lidu« bývalý s00
dem. poslanec Josef Hudee: »Literatura ta uka
zuje — tak jako již válečná politika sama —
jak hluboké změny a převraty způsobeny byly
v sociální demokracii válkou. Nejen, že stará
Internacionála více neexistuje, nýbrž i socialism
sám jeví se býti jiným a novým. Co dnes hlásá
Kolb, David, Heine a jiní, není sice žádným
novým zjevením — tak přibližně slýchali jeme
to na německých sjezdech a četli v německých
listech a publikacích onoho směru, který oni
zastupují. Dnesvšak jedná se o více: Zda tento
směr, který dnes řekl ještě více než dříve, zů
stane i nadále směrem ve straně, jejíž oficielní
vedení a jejíž oficielní theorie jsou jinaké, či
zda přesune se vedení a autorita na něj. A aniž
bychom chtěli býti proroky, tolik je zajisté jisto,
že směr tento nezůstane a nemůže zůstati na
dále jen sektou ve straně staré, nýbrž že musí
míti stranu svou. V tom má Kolb i ostatní
pravdu: Den 4. srpna 1914 žádá neúprosně svou
logiku i za cenu dvou socialistických stran
v Německu. Na jedné straně pak nejsou udrži
telny všechny staré theorie a zásady Internacio
nály, na druhé straně přerod je spojen s bojem

tvořilo. Proto prožívá socialism' krisi, a proto
musí prodělat vnitřní boje, než z-nynějšího sta
vu dospěje v novou theoretiokou a organisační
krystalisaci.« | -—-—.

Tedy ještě loni neúprosně ao. demokraté
žádali na každém, aby jejich zásady uznal za
neomylné a podřídil se bez reptání všem po
velům, osnovaným na základě soc. dem. tradice.
Nyní však krise v základních bodech programu!
Soc. demokraté to sami uznávají zřejmě. Kdy
tedy vlastně bude jejich věda tolik neomylnou,

-aby mohli žádati podřízení jiných duchů dů
vodně*? 0 =

Berlínský eoc.-demokratický orgán »Vor
wáris« uveřejnil dne 26. zářívyzvání k- rozšiřo
vání »VorwArtsu«, v němž zejména zdůrazňuje,
že »Vorwůrte«zůstane věren svému s8ocia
listickému nazírání. Tímto. prohlášením
»Vorwůrts« postavil se v krisi německého so
cialismu po bok Eduardu Bernsteinovi, jenž
prati směru“ nacionalistickému v německé e0-.

, ciální demokracii staví směr socialistického svě
tového názoru. — Veliký, zásadní rozkol v soc.

«demokracii jest tedy nevyhnutelný.
„Nával dívek do středních škol. Zvláště

v Praze byl zápis tak hojný, že jsou leckde
ústavy .přeplněny. Přihlásilo. se tolik: studentek

valná většina kandidátek činí tak ze zájmů exi
stenčních; jest tó -v nynějšíkrisi žopla pocho
pitelné.Jiná jest však otázka,zda- výslednice

„budeodpovídatinadějím. Dívky kalkulují;že po
válce bude uprázdněno dosti takových. míst,
které zastávali muži, vystudovavší střední školy.
Ale taková :naděje jest. velice problematická,
protože- dosud jest mnoho inteligentního“ prole
tariátu mužského, kterému není poskytnuta pří
ležitost uplatniti se plně ve vlastním odboru.
A nejedná se tu pouze -0 inteligenty průměr
ných nebo. podprůměrných schopností. .Zápasí
těžce i mužové velice osvícení, zvláště schází:li
jim vydatná protekce. Po válce přirozeně a zcela
spravedlivě bude se bráti zřetel zvláště k těm
inteligentům, kteří se účastnili válečných akel.
Kolik míst zbude pro studované dívky? Kde
střední školství vypravilo do světa daleko větší
množství absolventek;, než bylo možno slušně

zaopatřiti, fam „pozorujeme velikýpode: nespokojeného, zklamaného ženského proetariátu, Na
př. v Rusku absolventky, které. se slušných

míst domoci nemohou, živoří při žurnalistice,
při politickém agitování a pod.; ale taková ve
řejná činnost, která obyčejně nese známky pře
iatého radikalismu, spíše :natropila zmatky,neš

hy celku národnímu prospěla. 1:p áCE

. «Jiš' proto jest pojřebíbděle. "

* důvodéralce věenýchsamo nnintoryo. ee, „2 p
4.



poporáile, še střední školy vůbse vysílají 60

světa vnažnýpřobylokjnetipoaiů —s še jettedy potřebí věnovati i zvýšenou pozornost
školám odborným než z ati nové střední
Školy. Ami ministerstvu ani jiným, kteří dávají

výstrahu, nejedná se ©nějnké brzdění osvěty.Kdo ohce studovati výhradně k vůli svému o
bohacení duševnímu, má úplně volné pole.Ale
uposornění platí těm, kteří jdou studovát vy
hradně k sískání slušné existence — a takových
studujících jest valrá většina.

Proto i pozorovatelé, kteří ne nehlásí do
kruhů konservativních. pronášejí mínění, že stře
doškolské studium hodí se výhradně pro dívky,
které mají nadání výjimečné a jež opravdu
mají pevnou vůli věnovati se plné povolání vě

deckému nebo aspoň výhradně tak zv. zaměst
nání inteligentnímu.

široké pole působnosti v dívčích školách od
bornýeh, kde jest tolik prací druhému pohlaví
přiměřených. V naší zemi jest již 21 škol prů
myslových a odborných dívčích. Slušný to za.
jisté počet. Na Moravé a ve Slezsku jest tako
vých škol dvanáct. Tyto školy se osvědčují a
jest jen potřebí, aby uvědomělí rodiče dospíva
jících dívek je zdatně podporovali a tak k dal
Šímu jejich rozkvětu přispívali. I z těchto šzol
odcházejí absolventky inteligentní, které nad

praktickými.

Úvěrní družstvo

vradelikrátAdalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

.výhodnějších. Vkusné střádanky.

Obrana. :
vypuknutí války protiklerikální nadšenci v Italii
a Francii buď se ztratili, anebo spekulují na

řády právě nyní skvěle tam osvědčují, jaké

právo mají na svouexistenci ve státě. +Áugaurger Abendzeitung« v č. 299. uveřejnil za

ré zprávy z Chiassá o nynější náladě v Itaii. Konstatuje, že pro raněné a válkou jinak

nekonají; tudíž větší fada' soukromých laža
retů postrádá ošetřovatelů a jiné lazarety bylo
nutno vůbec zavříti. Autor článku píše pak

"dále: Organisace řádovéjseu nuceny vyrukovati
a vlastním jměním, poněvadž jich neobmyslila

-ani vláda ani Červenýkříž předem žádnými
ky k ošetřování nemocných. Nyní na

jednou nahlížejí nejkovanější protiklerikálové,
že církev, kterou pronásledují, s. její zařízení
přece může poskytnouti mnoho dobrého a uši
tečného. Kdyby Italie neměla mnoho tisíc mani
chův a jeptišek, kdož ví, zde by již nevypuklo
vzbouření, protože veliká většina všech ostat
ních zařízení pro ošetřování nemocných právě
dospěla ke konci své latiny.c !

protikatolického boje, potřebuje národ mnichů
také; členové rozpuštěných řádů aspoň soukromě
poskytují raněným pomoc velice cennou. A přes
všvcky protifádové nákazyve Francii toto ve
tejné pokračování fádové činnosti vláda —
laskavě trpí. Kdyby býval Combes nechal Šlilo

vojíny postaráno daleko lépe Vždyť ve Praneii
jest o sručný a ochotný ošetřovatelský porsonál
veliká nouze, takže v Německua Rakousku jest

« republice moderní osvíoenosti a humanity —
v úpadkové Francii.

Knihtiskárna Benodiktinů rajhradských a čodr
čování tariiu. Je ku podivu, že ani v nynější vzru
šené době válečné nezanechaly jisté kruhy své
třídně nenávistné a protikatolickými tendencemi
ještě zastřené propagandy. O jednom takovém pří
padě rozepisuje se >Buchdruckerwéhr«, orgán ma
jitelů tiskáren v Rakousku. Rozhodčí soud typo

pomocnické organisace totiž učinii usnesení, že
knihtiskárnu Benodiktihů rajhradských v Brně u
zná jen tehdy za tarif dodržující, jestliže upustí od
podmínky, že vstupující do Jejich závodu pomoc
mik jest členem křesťanského odborového sdružení
a še nebude zaměstnávati při monotypech nevy
nčené síly. Zmíněná „podmínka odporuje prý čl.
8. 4arifu, dle něhož sprostředkování práce paritét
al'eprostředkovatělnou nesmí býti činěno závislým
ma příslašnosti k té neb oné orgamisaci. Citovaný
saxán peincinátů ale konátatuje, že ustanovení to
gtatí den pro sprostředkovatélnu vůči poroenfirům,
aikoliv ale pro matfttolesávodů. Zrovna jak jako
Kidláma vYorwária«:mojňjela by pomécetky jiné
VhoUlažuočhilištichtéhoútijšíení,trovia ik -—pra

x : U) ..

sazlívati, chce-li výhradně jen katolicky opganiso

A u Benediktinů rajhradských ani toho nebylo, fe
'boť měla vždy táké socialisticky organisované me
zi svými zaměstnanci. Teprve později, když se na
šly mezi nimi rušivé živly, které shodu mezi kře
sťanskými a sccialistickými pomocníky rušily, u
činila tiskárna podmínkou přistoupení k organisaci
katolické. Přesto jsou ale i dodnes ještě soclalistic
ky organisovaní v tiskárně zaměstnání, Poněvadž
pak závada používání nekvalifikovaných sil při
monptypech zatím byla odstraněna, bude se záleží
tostí tou rozhodčí soud znovu obírati. A rozhodnutí
jeho dopadne pakzajisté. jinak než v prvém pří
padě,' s- :

TYVYVYVYVYVYVYVYVY)

- Veselé čtení
pro dlouhé večery.

Odporučujeme našim přátelům humoristické
knihy obsahu nezávadného, které jsou nejvhod
nější hrází proti záplavě knih frivolních, jež se
vtírají do katolických rodin, aby lákaly čtenář
stvo sensačními tituly a jarmarečním nepínáním
zvědavosti.

Pravý humor nehoní se po divokých a hřu
bých scénách, nezpitvořuje skutečnost k nepo
znání, plyne hladce jako čistý potůček.

Chcete-li se ušlechtile pobaviti, kupte si tyto
Wustrované

knihy:Veselé chvíle.
Stran 272. — Cena K 220:

Rozmarné příhody.
Řada II. Stran 320. Cena K 1:80. — Řada III.
Stran 384. Cena K 320. :

Jeou to sbírky kratších humoresek různých
katolických autorů. Nehledaná líčeň přirozených
scenerií každého mile upoutá.

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví a na
kladatelitví v Hradci Králové.
vvv VVVYVVVYVÝVYVÝ

, 4 . „Da 3
Nový zmačný ús akcé katolického

lidu. Vypracováno memorandum, které odevzdal
jednatel spolku Kadičák, s: příslušným ústním
doplněnímministerskému předsedovi, ministru
války a ministru orby, „Memorandum znělo:

Vaše Excellence! Rolnickýlid náš pó celou
těžkou dobu vélebnou "dokázal ve všech směrech

rozumění pro společné zájmy říše naší a až
o nejkrajnějších mezí plnil své vlastenecké

povinnosti. Jea sí vědomsréhn velkého významu
po stránce výživy armády. i veškerého obyva
teletva, chce plnitityto své velké povinnosti
na polí hospodářsk y plného ocenění jeho
přičinění, jehož se rolniokému lidu dostalo právě
vyhlášeným heslem vZlatý klaš apasí náse, i
nadále mobil ei sasloužiti. Proto jíž nyní hodlá
připravovati pozemky své pro jarní osev, jelikož

jest vážná obsa. še m nedostatkupreoovních a tažných sli nebude.e to — i kdyby.
ostatní podmínky příznivá — na jaře pojt

zimu, a to v době až dožnmrznutí, půdy pře
příprávné přápeoperní vykenuti. Ža ju

fičinou tlumočí "v nejhlubší úotě podepsaný
českého salbištva na Moravě,

+e Slezsku a Dol. Rákóusích uctivou prosbu,
aby povolání domobrantů Ji. výswy 4 činné
vojenské slušbě, kde jesj jich třeba proumedané

ve osevní, bylo odděleno až do prosites.Brně, dne 26. září 1915. Posl. Jos. Šemelík,
předseda. Posl. J. M. Kadidák, jednatel -©

Této šádosti byloplné vyhověno.J. lup.
. ministorsk předseda hr Stůlsgkb poslsnce
adičáka ujistil, te domobrenoi druhé

výsvy před měsícem prosincem na
rukovati nebudou.,

Jest nyní nezbylno, aby domobranci — jak
rolatci, tak i ostatní — kterým nasto +0

jenské aby jest prodlouženo, platně ny
PALA 7átniž pm orly Very polní podzimní provefleny byly,
hlavně dokonalá příprava půdy pro jarní osav.
(Na jarním osstí polí bude velmi mnohoadležetí

h mnohem se jarní enwwprosale

lpůdách, led nano tepovona jéřo
Onbm věřitelům Láfošního fúvěrního úslsvu v

radci Králové, kteří svěřší svoje:sěstupování Jed
nodě záldšen (dru F. Hineroví), protoše není maž
no, rychle uvědomit veškeré "věřitele jednotlivě,
podáváJetánoa oúložen o výsledkuraků vyrovNa
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koli změn a dodatků. Platnost a távašnost vyrov“
nání závisí arciť ještě aa potvrzení c. k, krajským
soudemjakožto soudem vyřovnacím a ovšem ta
ké — protože běží zároveň: o změnu stanov — na
schválení státní správou. O tom, že tchoto potvr

no pochybovati a ták lze po výsledku vyrov
nacího roku pcvažovati vyrovnání za zajiště
né. Podle přijatého vyrovnacího návrhu utrpí
nekrytí věřitelé ze svých pohledávek, podle stava ké
dni 31. prosince 1914, ztrátu 25 prot.; ze zbývajících
75 procent obdrží za 10 proc. nové akcie ústavu, které
budou vydány později a 65 proc. spolu s úroky nejmé

vě, avšak ve 13 pololetních splátkách po 5 proc. s roky.
Prvá5 proc. splátka se 3 proc. úroky ode dne L.
ledna z celých 65 procent bude splatna koncem

po soudním potvrzení vyrovnání, a další lhůty spo
lu s úroky ze zbytku pohledávky budou splatny
vždy:6 měsíců po splatnosti Ihůty předchozí. Do
poručuje se tedy, aby věřitelé ústavu bedlivě sle
dovali zprávy denních listů, v nichž bude ohláše
no soudní potvrzení vyrovnání. Jakmile se tak
stane, bude věřitelům vyčkati ještě po celý násle
dující kalendářní měsíc, načež mohou pak žádati
výplatu 5 proc. spolu s 3 proc. úroky ode dne 1.

záložen.
Nejvyšší ceny cukru v drobném obchodě. Na zákla

dě ustanovení $ 5. místodrž. nařízení z 5. srpna 1915 č.
5 z. z., fmž byly pro velkoobchod cukrem stanoveny
maximální ceny, ustanovilo okr. hejtmaaství výnosem
£ 2. záři 1915 č. 40.250.nojvyšší ceny též pro obchod
v drobném (v obchodě detailním). Ceny cukru stanove

ny.jsou dle druhů ve výši pro staré zásoby (červená
značka) od 87—94 h a od 98—104 h za 1 kg při cukru
nově z továren dodaném (žlutá značka). Obchodníci jsou
povinní nejvyšší ceny všech druhů cukru v prodejnách
vyznačiti. Překročení předepsaných nejvyšších cen tre
stá se dle $ 12. min. nař. ze dne 7. července 1915 č. 195
ř. z. okr. hejtmanstvím pokutou až do 5000 K. po přípa
dě vězením až do 6 měsíců. Neúuposlechnutí nařízení, aby
ceny byly v prodejnách zřejmě vyznačeny, trestá se
dle trestních ustanovení živa. řádu.
platnosti dnem 6. záři t. r.

Hospodářská svépomoc za války. Podle přípisu c.

Mnichova počátkem tohoto róku »Společnosti pro sou

čtv. metrů; ježto as>90 proc. rodin stráďá v chudobě,

ještě jiné nezbytné výlohy společně. Počátkem kvělna
vypadala tato osázená plocha tak, že se zdálo, že inají
pravdu pochybovači, minci, že v krátké době ochabne
píle mužů, žen a dětí a že drahé semeno by pak bylo

no řádným dřevěným plotem, obtížná otázka zásobová
ní vodou ochotou městských úřadů a soukromníků levně
a bezzávádně řozřešena,zřížen 20 m dlouhý krytý pro

osázena zeleninou (brámbory, salátem, bílým i modrým
zelím, fasolemi, karfiolem, rajským! jablíčky, červénou
řepou,brukví, hrachem, čočkou. černou řetkví, řetkvič
kou- zd). Část zmíněného krytého prostoru slomžík

„vydávání semerí, umělých hnojiv, tyčí na fazole atd.
Tyto potřeby se společně levně nakupují a za nákupní

i skutkem. Podnětk tómuto zaměstnání zavdaly rodičům
namnoze jeřich děti Neboť. již od března obdělává 700
dětí severozápadní části města pod veděním svých uči

sé; některého dne se tam sklkůi až 1 metr. cent manhol
tu (druh špenát) a vypravilo se již na sta blávek sa

králičí. slepičí a holmbí hnizda, takže rodina kryje si

nánamáry,ala| sveenáobětavostohyvatelatva-civilei
o. v. čape válelném. desliše 10 děivezpisonalo pvláště
„z pakriotismu,2, oddanéloyality,oynlkaldý besatsě

r+ 4 „L a
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války dokazuje,jak všechaěm upisovatelémvrátíve vě
novené obnosy bladce zpět | pe značnými treky. Zajiné
národ náš nodá se předstíhnouů ani nyní ve své ochotě
obyvateli. jinými. Jestlíže třetíválečná půjčká má zdar
velký v Německu, zajisté | u nás každé uplše obnos
dle své možnosti Pamatujme, žé propůjčenépeníze. ne
slouží jen dobrá vojínů ve Irontě, ale i četným Hditař
ným zařízením doby válečné. Z lásky k Jeho Veličen
stvu a k této říší a vlastní zemi | z lidbenilnosti uplsejte

hojně! - —
Klub ců síran katolicko-národní

a křesťansko-sociájní dne 28.září 19:5,v Brně
po zprávě předsednictva „o politických, národ
nich a hospodářských poměrech jednomyslné
schválil" činnost: předsednictva ve prospěch če
ského lidu od poslední schůze klubovní -a v
slovil mu uznání a dík. Zvláště bylo zdůrazněno,
že klub i celá našekatolická Morava s radost
ným souhlasem uvítala prohlášení předsednictva
stran ze dne;25. května 1915,kterým při vy
puknutí války s Italií znovu projevena věrnost
a oddanost k říši i dynastii Habsburské. S vděč
ností a pýchou vzpomenuto bylo hrdinevých
činů našeho statečného vojska, jakož i jehoofle
vědomého volení, kteréž vítězným postupem
zbavilo téměř úplně severovýchodní kraje říše
nepřátelské invase a na jihozápadním bojišti
chrabře, obětavě a úspěšně hájí území říše proti
nepřátelskému vpádu. S ostatním světem oce
něno působení sv. Otce Benedikta XV. za úče
lem zmírnění běd válečných i k docílení míru,
a vyslovena povná naděje, že d -tane se papeži
jako nejvyšší hlavě církve katolické záruky ú

pné neodvislosti pro kulturní statky lidstva.opravdovou radostí vyslechnuta byla zpráva
o snabách a krocích za. soustředěním českých
katolických stran v království Českém a uloženo
předsednictvu, aby snahy ty účinně podporo
valo. Ale zabolelu konečná zpráva, že přec jen
marným zůstalo dosud opětovné úsilí předsed
nictva, aby v době tak veliké docíleno bylo
společného projevu a postupu vážných českých
atran, kterým mohlo býti zabráněno mnohým
neblabým následkům. A při tom znova zdůraz
něno, že vzhledem na plány a přípravy někte
rých politických činitelův i pro budoucnost jest
opravdová součinnost vážných českých strán
nezbytna. Zevrubně probrány pak od všech
přítomných otázky hospodářské, zejména též
aprovisační, stesky venkovského obyvatelstva,
opatření osiva atd., a usneseno, aby vyslána
byla deputace k J. E. p. míetodržiteli, která by

šádala brake různých nearovnaloatí..Nové

četní spekulanti v jejich zemipřed vypuknutím
váiky ve bili horlivě v prsa, vlastenecká, vyzý
vajíce. prostomyslné občany k útočnému bojí.
Nyní jest již v Kalii na dvě sté tisío mrtvých
a raněných, kteří vydávají svědectví, že svou
krví v protirakouskémbojí nezískali ničeho ani
pro sebe ani pro celou Italii. Ale — za frontou,
za větrem v temných zákoutích bifekají ra
dostně oči italských epekulantů, kteří pohodlné
pylastenectví« dají a platiti celýgu miliony.
Z Chiaasa dne 24. září telegrafiská jiskra ozná
mila: »Skandályv aaapaiřovánímateriálu ital
ské vojenské správy se množí ustavičně. V Cor
monsu byly zjištěny přizaopatřování jatečného
dobytka těžké podvody, jejichž podrobnosti ae
tají. Lopaty, motyky, sokezy a jiné válečné né
řadí třetího ženijního luku se rozlámely při
používání, protože byly zhotoveny „místoz ogele
2 litiny. Veliká maožátní koží y Úcrěptinakého
vojenakého akladiátě prukázalaae jako aovaná

plet. | |
Miliony jehpůlalněníků mají války

až po brk bat. Polné Aimyslí,že-parákky
v poaladních číyřecb měsících k osludě zamě
„kaší agrchované a že není potkobí plýtralí ital

sbéní životy na ostudné porážky delál. Z £však vzaiká přirozeně veliký hněv tácb,.
Jtalší do bazúapěšné válkybnaji fázemi sakálo
váholanku. »idosNazipnal « akýskánžeoaapolškí
„politikocé dávají hlasité ne jevy swou bazaaděj
„agal 3 že ne Ahatí pojhuk Guolitýho,který před
válkou varoval Z list docela poazrazuje
9 těch pawimiatech:>To lidé nepobládají te
a adhyté, nýhež aaházejí.ce aaualále v soukramí

Be aohfakáchth prahldojí lánŘp. M
4.
kopské a Německa za jiné a rmgoc

Její loudavépakruhy italskéan jakož i
„pečinnost Řalakého válečného. KK šek uJe nad neamírnými ztrátami životů lidských
a nad bídou mazi lidem vheoným panující.48

ce neblaly ávy a. o O, t
jroti váleo.VkengichKaabtickýmh,jakéáži v xi

m mělenstvy slydeti
ouad i

dně kásníúěmaákéhorů © B raků
vro K. loyjaapa Í

„a n kýpon RC zá je. "festne toto děmokratické miiniste
4 am calau hi tou nám vaatili

je- V ; AL Oi jiRabírathb K nádací
přanýuje:ssobecké krějly, vybýbající se každéobětíprovlaste.-3

Tohle už jsou pošátky konce. Po prvém
opojení biáníbe o dicWoP rojudlu; jšž
nabývají značného vlivu ti apravedliví pozoro
vatelé, kteří dobře seznali, že útočná válka
proti Rasesku jesb.hezok: věrolomností
a výpravou v pravdě lupičskou. Ovšem obránci
rakouské spravedlivé věci drží zákeřníky na
uzdě tak mocně, že
družství hrabivému, které nemá přes nejkrva
vější oběti úspěchu.

- Doprava vzorků bez eeny k armádě
v poli. Od 28. Pina počínaje jsou vzorky bez
ceny přípustny ještě k těmto c. a k. polním
-poštovním úřadům: č. 12. 16, 19, 30, 33, 52. 57,
84, 111, 112, 127, 128, 137, 209, 501, 502, 508
pod známými podmín:ami.

Nový projev Sv. otce o válce. Z Kolína 26.září
se oznamuje: Na adresu oddanosti, zaslanou bis
kupskou konferencí fuklanskou papeži, došla dle
zpráv >Kóln. Volksztg.« odpověď, v níž Sv. otec
praví: >»Ve-stejné míře, s níž roste následkem

me si, aby tato všestranná touha vclila onu králov
skou cestu. která vede k míru s opravdovou lás
kou k lidstvu. Daleko od této cesty budou bloudit
ti, kteří se dcmnivají, že jest jim dovoleno snižo

ně spravedlnosti jako důstojnesti národů.
Na slepé, raněsévojísy, umělé údy, slrotky a vdovy

v České Skalici výtěžek z večírku 20 K. Zaplať Bůh!
—-Prosíme,by všude se činily na tyto dobročinné úče
le sbírky a dary a zaslaly na Zemský svaz katol. Orla
v Hradci Králové, Adalbertinum, jenž je veřejně kvituje.

Praktikanta
ze střední školy

přijmbě :

©Datší předlohy
Husovýchspisův.

- Stanovisko Dra. V. Novetného.
Dr. Váolav Novotný napsal: »Od některé

doby s rostidných stran dějí se pokusy vylíčiti
vystoupení Ifusovo jako něso umělého, nepří
přaveného, vzniklého bez potřeby a téměř lehko

podobiti Wyklifa a
tedy bez vnítěaí souvislosti s tím, 00 předobá

tihy * Do tábom katolického,
novohusita takových pokusů
kritika hlediska katohiokéba

pootuže ani jediný

t sesla DS0psávná.

pebylu potřebí vdobě Husumě nadšených refor
mátorů; každýkatolickýkritik. vá, že bla
sutna pefusma>vdilověi v údéche,jak dbali

jE ee stoletípatnáctého. Zato věsk vytýe plným právem,že dua ajsho přátelé
„paatili se do luštění sublilnoztí věromězcých

Jehkomyainěaže pří saze nepodobití

dřusí býti dumlano jiho katoléhomi, „ale
Uuždámu negimanému kojtikovi, aby odsaadál
meronmydiné zesánání těch U gmatiekých nomet
ma deskou půda, dnteré sb nesaměěly ani
s iemi v Periagabba O

iblof ještě no dokoněle nepisarětši, jaké
v rodné zemi jebo podirisské

memety.Ale Ceskové,tří audumái v Onfordě,
„antali neblahé ovase Viklefoma rodikalismu
důpa Šentližeoteupnaciiiaeovi zavéděli wamou

PhMS"loan ákeí, m. dp ;

atp rpěli úelskplíšeditnnt přenzěněti 40. jaké
| aaaoohisknké dblouspění Viklefozo přimáňí.

áme, če Bylo těško dádati, aby
predulé udinarila prajaltá kaábelakolem »
z aáboževakáho+ 5
Aanánaným. , ěta. ARO O note
arie aliapubonaki.dle dala Šádnle mispinářidale gaamgolib

1

grůdedkítm, člejším; Valeš věsk vjay Vb

vemm Adr Frododoákoyvdnod
g„pivaha Mn uvažujících06 et odrýšílá p kladně. : n.

ata však,na s Šeronymu Pražskému dělekobylytnilejšfdisputaces fádahénazákladů
filosofických a věroučných článků Viklefových
než celá reformace morální. Takovými řečmi
mistr. Jeronym 6 velikou zálibou'roznítil -na
několika místech Evropy požár, aby — hned.
v následujících dnech rychle před zodpověďno:
stí zmizel. o :

Přirozeno,že netolikov Prade,alei vjimůevropských městech Viklefova nauke vzbudilů .
veliký rozruch. Ale právě proto, Že -po dobré
rozvaze byla všude za hranicemi české koruzy
soustavně odmítána, vynoří se otázka, proť
Praha činila tak velikou výjimku. Přílišnáhou
Ževnatost pražských viklefistů jest velice ná;
padná a nutí k názoru, že skomírající dítko
Anglie bylo vyživováno u nás uměle, fe te

drželo v Praze při životě mimořádnými najetcemi. A názor ten potvrzují pádně četná fakta.
Jestliže Dr. Novotný tvrdí, že rozvoj vi

klefství u nás byl něčím zcela přirozeným,
snaží se zase na druhé straně dokazovati, že
čeští viklefisté přikročili k své veřejné práci po
zralém samostatném myšlení, že nebyli pou
hými papoušky Viklefových knih. Nejvíce panu
universitnímu profesorovi záleží ne tom, aby
nějak zachoval zdání sámostatnosti Husovy.
Píše: »Hus sám neváhal, jak bylo zvykem do
by, celé větší partie z děl Wyeclifových přejí
mati či překládati do spisů svých. Ale přes to
vše Hus jeví se v poměru.k Wyolifovi mužem
kritickým, úplně samostatným a vždycky svým,
přijímá vědomě a úmyslně opisuje jeho výroky,
když s nimi souhlasí, ale vždy jest sí vědom,
proč tak činí, proč tak činiti musí... Není to
Wyrolif, jenž z Husa mluví, i když doslovně se
ozývá, jest to Hus vyjadřující se slovy Wycli
fovými... V novější době stalo se módou do
kazovati, že Hus jen a jen a jen opisoval Wy
elifa, že nejen nepřináší nic nového, ale pro své
wyolifatví nemá ani vztahů k minulosti. Pra
menem těchto tvrzení bývá tendenčnost, nezna
lost, neschopnost ohápati složité zjevy histo
rické... Hus jest Wyolifoveo přesvědčený, ros
hodný, ale při tom samostatně myslící a po
zralé úvaze se rozhodující.« (Náboženské hnutí

Již způsob obrany dokazuje. jak hájí Dr.
Novotný: věc ztracenou, Vizme Husa,jek po
zprně .p.služabně. překládá.dočeštiny celé dlou
hé statě z Viklefa řádek -za řádkem, jak tam,
kde dobře textu neporozuměl, raději nesprávné
překládá, než by vpleti do služebného překladu
jadrnou myšlenku vlastní. Ale Dr. Norotný od
vážně hlásá: »Není to Wycliv, jenž z Husa mlu
ví, i když doslovně se ozývél« Snad tenkršt
by to nebyl Viklef, kdyby Hus užil aspoň ji

ného slohu. Ale. kdybychom přisvědčilizařDra Novotného, paki moderní nejsmělejší pla
giátoři, kteří opisují celé kapitoly, ba celá ata
stránek jiných autorů, mohou se zváti nejsamo
statnějšími myslitel. : |

Pravda ©Hasevých výplesleh.

-< L Není pravdou, že se stalo v novější de
módou dokazovati, že Hus vlastně jen Aje
opisoval Viktefa, ačkoli by takové tvrzení De
bylo od pravdydaleko. Na kterou adresu tako
vou výtku Dr. Novotný pomílá, snadno ufod
neme, protože všichni novahusité v té příčině

jsou nevinní jako:paáhn Ák jednáseo kritiky katolické; t vřaknikdy netvrdili a
posud netwrdí, že Hus jen a jen opisoval. Zato
však místo nhebných a tenďenčních frází do
kumontárně, šoela věcněvysvětlili,
kdea co Husopravdu v pisoval. fin
katolíci prospěli dějeptané vějiě vůbec a měli

a bo) | pochváření od každéhones 
něho historika; rozhodněhy se jim za i

n Mnh ný v katinende nost,neznalost. opt chámti Aločité zje

histotigků« Bpal. Widyt také právéka nedMistotikavé nehatkvali 4 neustávají dokládat,

hnutí husitské hoel
n Á

ridkým zjevem; pjí, jakvelikon disjeokt
0

sociální
Redkýnh vedgíků,pohtika črěňolh znoci v kořuně

ýa pao A oraneln ohmněnovohusité
9. Právě aoEtc

wýbri



šlen
ah „uditlomidatvag.BEÁle i,Pe

anažiji se docela klástí Husa bned vedle, ta,

ančnajlí.Kam bodyvlastně; avýtky: Ji
Bi směřovati?

Bedlák, že Hus opisoval:a překládal Víktefane
kriticky, nesamostatně. Badatel
slovně, ale z jeho výzkumů plynetoto poznání
tak hravě jako seznání ukrytého"kořene 3 prvého
spatření velikého stromu. žestliže Hus v Kost
nící se tak horlivě odříkal četných článků Vi
klefových, k nimž své stoupenpe v Čechách vedi,
pak -zajisté— při nejmenším — článkůtěch
při opisování dostatečně nepromyalil.

4. Za Viklefem slepě nešel Mikuláš £ Dráž
Jakoubek .ze Stříbra, Sianislav se Znojma,

Páleč a jiní, k se radikaliemuě
Viklefův aspoň na čas zamlouval. Zato však
jest pravdou, že právě Hus následoval 20 všech
wiklelistů v anglického radikála nej

poslužněji.
5.Byloovšemzvykemu některých eh"dejších spisovatelů přejímati větší partie z

cizích. Ale pisatelé se při tom nesnažili ohlo
biti se cizím peřím. Obyčejně nenedhámali vů
bec čtenáře v pochybnosti o tom, že jest auto-|
rem' opšané partie osoba druhá. Zato však Hus
počínal si při vypisování a překladech tak, aby

3 jeho současníci:se domnívali,žeo vlastní duševní plody. Nebylo k tomu za

jmé potřebí příliš mnoho samostatného rozu, aby aspoň výtky kněžstvu českému a
poměrům "zómetjm Hus koncipoval dle okol

ností, jaké na své vlástní oči viděl. Ale — Hua
i zemské poměry české posuzuje služebně al:

v Viefovými. A při tom různými obratyohovými snaží se utvrditi čtenáře v míněn:,
že slova napšaná tryskají mu přímo z duše.
Tak si nepočínal v Čechách žádní
současník Husův. Tak služebně ne.
opisoval žádný vynikající český spi
'sovatel, který si činil nároky na 8%mostatné studium.

Sledujme aspoň krátce | literární činnostHusovu! Ďr.Sedlák'na př. po podrobném srov
. mání regumoval: Husův výklad desatera a pá

teře jest vlastně překladem Viklefova Dekalogu.
Ve výkladu desatera jest asi třetina textu pře-.
lošena z Viklefa, ve výkladu páteře více než:
polovina. Hlavní myšlenky jsou i obsahem i

pem z Viklefa — arci mimo části přidané«.

Podobně hojné jest 2 Viklefa spisováno vHůsově »Postilec.

Při traktátu Husově »O avatokupectvíc
shledal Dr. Sedlák, že Hus osminu přeložil z

. Viklefova spisu »Desimonia«. Pak zjistil, Žedalší překládal z Viklefova traktátu »De offieio:
pastorali.« Husův výklad sentencí Lombardo
vých má zs podklad několik úvah Viklefových.

Dr.Sedlák do minuléhoroku s i velikéji-.né plagiáty Husovy.

Nejnovějšívýzkumy.
V.eejnovějším:čísle »Studií-a textů« (roč.

I, č. 3.) dochází Dr. Sedlák k objevu nových
"předloh spisů Husových. O' Hudově »Dcerce«:
Praví se v V. dílu» Jana Husisebraných;
spisů« (vydaných od' Flajšhansa): »Jest,to jedna“

$ nejkrá čjších a nejdojernnějších prací Huso
vých: svědčíco ne lépe o vzánném a ušlechtilém
3D jaký Kistrai jeho stádoe.«(StranaDr. ej praví o obsahu- »Docerkyc:
AVeděleý knězdovědo prosté ty myšlenky ná
"bgženské podat: samostatně a, obratný kazatel

aehradkou oděje v,roucho tak Jibivé.« Přes tobadatel, shledal, že 4.kapitolá ješt z většířeloženaz Viklefa.
„»Knížkách protiknězi kuchmistrovi« jsou.

a azy proti, syčteteké panování kněží částoč16přeloženy z Viklefa,
7 „Druhý akt na obranu Viklefova »Domíni

kčrenic: Hus zkompilovalz,pěti traktátů Viklelových a z Jakoubka. Alej třetíakt Husův
"N1 bn (dominua....« jest vlastněprací o

ý Sratlsko Dr. Sedlák dí: »Jest sestaven z.
iného.traktátu ' Viklefova tak, že až na ně

"8 tů není Husovoakoro anislovo.c *
Rh,pedávna domníval se i Dr. Seďlák, že

MOP- Mkterépartie z »Výkladuc«jsou Hasovou:
ací"samostatnou. Nyní však sesnal, že jedna

domnělerané staťmá za pramenVikle
byo,„káž ná opištolů IV. neděle po Zjevení

isoval Hus své d vodyCI, a Ladislavem N

lei K kan 5 kterém

a
Sadi"porýdit apetá o kteréM š nikdy „ Jakobyac: sfůdifn

„88B 3dándtmpiooké
Va As nAp jisto,Ao?oč Mní BondaČtěee (a' zku

oltářeaj
„provádíhád ©k. odbórné šk
a ©.k. umělecko-průmyslóvé šk

7 Crkovnívěstník.
Zkoušky. Ve dnech 5., 6. a 7.-Hina 1915 konají, se

katechetické pro školy měšťanské a zkoušky kvinkve
nální. Tyto poslední konají se v bisk. kněžském semi
nářiv úterýodpol.4 ve středuráno| odpol.|, tarnus:ze
St Z. Éxod.kap. 1—20.Žalmy 14, 15, 22,25, 50, W.ZN.ZMatkap.I—10a ep. sv.Pavlakžidům.ILtor
nus z fosolie, z fundam. a z dogmatiky speciální. —
Zkoušky farního konkursu začnou v úterý ráno a potr

vají dočtvrtka inclusive.
Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou pp.:P. Vladimir

Dreiseltel S. J. superiorem v Hradc? Králové. Fr. Kuhn,
kaplan v České Prusmici, za -kaplana do Hostinného.
Štěpán Bobek, kapiam v Hněvčevsi, za osobního kaplana

do Dohaliček. Jan Rouš, admin., za kaplana v Kukle
nách. Jos. Navrátil, kaplan za admin. v Sudějově. Jos.

Červinka, farář v Ohnišťanéch, převzal excurrendo ad
ministraci fary liskovické, Oustav Korda, katecheta na
reálce v Trutnově, za katechetu na gymnaslu ve Vrch
labí. Rud. Procházka, kaplan v Král. Městci, za proz.
katechetu V Novém Bydžově. Karel Wiesner, kaplan

v Libštátě, za kaplana do Červených Janovic. Jindřich
Schwarz, kaplan v Teplicích, za proz. katechetu v Po
Hčí. Hugo Biťtermaňn, šťoob. vě Vrbiči,"za.koop. do Heř
mani. Boh. Konečný za prozat. zám. kaplana ve Větrném
Jeníkově. Boh. Snfžek, kaplan ve Vrchlabí, za admin.
do Zdechovic. Neomysté: Jos. Chadraba za' Vikaristu
kath. chrámu v Hradci Králové. Alois Jeřábek, vikari
sta, za II. káplana do Polné. Raimund Novotný za kap
Jana do České Prasnice. Karet Daniel za koop. do Lib

štátu, Emanuel UHrich,Admin. vSeči, za kaplana do
Zahřádký,. M v „" ve "0+ .

Rožberh.Dokud:HradecoKčálové, dělí Hradet nad
(Labem, nebyl pavností, byl Rožherk vrchem na tak zv.
Střezině.NeboťŠvenda; rodák hradecký; píše ph vypo
čítávání příjmův a výdajů při škole městské u Sv. Du-,

-cha takto (J. J. Solař, str. 535.): »Ze dvoruHoutková,
-kterémuž vrch Rožberk na Střezině náležt, jejž Petr

Smetana 2 Hořic drží, přatí se jedna kopa míšenská, a

kupuje do školy. + Měžr. 8765 rozhodl Josef II., jejž
téhož roku císařovna akrálovna Marta Terezia přijala
za spolusprávce svých: zemí, že tiradec má býti upra
ven v pevnost. Dne 3. února t. r. přijeli měřiči, prohll

želi a měřili všechůy, domy „a „sklepy dřro 27. březnu
počalo vyplácení měšťanů bodměští lěžského za jich

stavení a Jakomísto, k usázování. byl; výwkázánNo
vý Hradec. "Na to . května přijel do Hradce jenerál
Harš, nejpřednější té pevnosti původce, jejž dne 14.

středu po Sv. Duchu počali-kopec Rožberk (jiným ře
čený Krowetenberg)kopati a rozvážeti. ..+ (Švenda,

1.1650; kdy konaly.se 24. července.slavnosti v Čechách
za příčinou ukončení války, třicetileté. >! v Hradci Krá
lové«, vykládá Šventia, »býl držán triwnéa slavné pro

oírů.i pěších, kterým. J...M. „páni ráčili..dáti: dva, sudy
piva: vytáhnouti na rynk.c —. Poněvadž 36 mluví -často
"0»:rožberské kapli, bude se zvědavý čtenář. ptáti, „zda

dení událostiz .r. 1650dá se sotva.oa kapk' mysleti.

ných kaplí padla za obět. Nynější stará Kaple, tak zv.

„idoucí rádi se -tam zastávovalř a svou pobožnost: před

v Hradel Králové r. 1904, jednak aby tito <zbožní své
pobožďosti lépe se mohli věnovati, jednak aby se vůbec

ském Předměstí vyhověbo, vystavět! prostranný ko

úzěbčasua nepohodazačínáná'nihtodatianižby pro
zatím účel, za kterýmbyla postavena, | vyhovovah.

nesvštbiší oběti zavítal.

uddměng, Poy se s výbor

zopár A ná bánaMr, růeamátlenke.A +.

atd.Veškeré plormaců, ochotněsdějí Ludvik Téma, kapla v rditéch.* žab

l obraz dábo chrt Avýždobá kesšální a or
name ,vymaluje,umělec, malíř a pro

nejdůst.bisk. rordinariátem ac <. zemským konservá
torským úřadem. v příštím roce 1916 v diecésí králové
hradecké edarma — pouze za výlohy režiíní. Lask.

NO —
|" Králóvěkradeckoubankovníjednota vHradci

Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při. každé příležitosti svůj vlastní podnik.
u————————————————

-Zprávy
místní a z kraje.

Jmeniny Joho císařského a královského Apoštolské
bo Veličenstva, našeho Nejmilostivějšího císaře a krále.
Frentiška Josela L budou dne 4. t. m. oslaveny slavnou
pontifikální mší sv, se zpěvem Ambrosiánským »Te De
um laudamus«, jež bude celebrována Jeho Excelencí p.
biskupem krájováhradeckým ThDrem Jos. Doubravou
v kathodrálním chrámu Páně sv. Ducha v Hradci Krá-
lové o 9. hod. dopolední

Štítu železnéhobrance vHradci Královédostalose
minulého týdne zvláště vzácného daru od vždy oběta
vého úřednictva c. k. severozápadní dráhy, stanice Hra
dec Králové, 250 K. Zatloukání hřebů do štítu, súčastní
lo se dále veškeré žactvo. c, k. vyšší reálky v Hradci
Králové s řiditelem p. Ant Libickým v čele, dále veš
keré žactvo obecnéškoly. chlapecké a 2 třídy měšťan

dou v čele. Pan Jaroslav Urban, majitel Grandhotelu v
Hradci Králové, přispěl k témuž účelu značným darem
100 K. Všem těmto ušlechtilýmpodporovatelům vdov a

x P M útylně Jaadova+ an mzoo o "méhoO
s odL říha1915dokonce,Sana td 6pobyta

Králové.

, Uszeseníměstskérady ze dse 27. zář.Vzatabyla
na vědomí zpráva ředitelství lycea, že na městském
dívčím lyceu a reform. gymnasiu přijato bylo 118 žá

volání 64 žákyně, a še provedeny byly opravy na vo
dovodech a elektrickém osvětlení v. budovách vojskem
obývaných. — Dále vzata byla. na vědomí. zpráva p.
prof. O. Kabrhela;. přednosty hygienického a bakteriolo
gického ústavu: v Praze o výsledku bakteriologiokého
rozboru pitné vody v: Hradci Králové a výkaz pokladní

při vyšší škole -pro ženská povolání hospodářská vy
učování výtvarmýmpracím -svěřeno bylo ct. sestře Ja
ně TheofileTurkové a vyučování modistství pí. B. Šíd

lové, vdově po měst. polic. strážníku a modistce zde.
— Vzato bylo na vědomí sdělení Spořitelny, že svým

volání hospodářská jmenovalo slečnu Annu -Laufovou.

nických restdencí čp. 50'a 5t.-—Přijata byla oferta p.
K.Živnůstký'na opravustředhy-včetnickýchkasárnách.
—"Schválený-bylyrůzné .objednávky, týdenría lesní

pro zřízencé ve Vidnř-za zaplacení útoků -z komunální

zápůjčky u něho uzavřené postoupeň-byl správní radě

(© Vyznamenání zasloažílých řeholnic. V deti-sv. Vá

(v budově c k. odborné školy) konala se ráno dojemmá
slavnost za přítormosti p. místodrž. rady Smutného -a
jeho choti jakožto předsedkyně spolku Červ. kříže, de
putace c. a K.důstojnického sbort; správce kážaretu p.
JUDra Kavalírá, admfhistrátorky téhož Institutu pí. Ji

rotkové, tvor. rády p. z [sakovicsů, p. náměstka Rus
sa, jiných místních notábilit 4 zároveň 1 2apřítomnósti
dam Červ. kříže a ošetřovaných vojínův. Byly dekóro
Vány dvě ctihodné: sestry dšetřovatelký HI. řádů sv.

vě Jiz 20let. Věnceslává vyznámenala sé svdu hořlivostí
Za "válečného času v oddělení úptavičním, Klemégitina

řeč pí. Jirbtková, vysvětlujíc význam slavnosti. Ocerfila

ho Veličenstvu.Předsedkyně spolku pí. Smutná pak při
pielá a roúcho řeholnic stříbrnémédalle Červeného
kříže s válečnou dekořací. Vzletnými,patriotičkými slo

vy a vhožlnýmapelem ná přítomnévojiny ukodčtlp.
mistodržitelský rada“ slávnost velice dojemnou.

"I Záložnav FiradciKrálové přijímá přihlášky čáIL

AT

Ů bras, jednotá“ div.;Gchotníků vvHrad

(aKrlonýmn zák6Z na
r veprospěchye,válceúslejižchvo ně Šegpov.jrk: „čivenákKpedneéh,



E at m Lodokonaleskot ak.“ .000"
dávaná omeota roprisách na Král.Vinohradech.Část

„čistéko zisků věnovánabude vě'válce oslepléma dřamět:
«mělci F. Bohuslavoví, jebož sbírku vegšá Z propadla«
bude moto obdržetír pokladny v divádle, v předpro

deli, jakož i u roznášečkyprogramů, O TK. Předprodej u -p. Růžičky, papirníka. .
——Pitná voda v Hradci Králové. Vzhledem k tommy,že

v měsíci srónu objevily se v Hradel Králové čtyři pří
pady tyfu střevního, byla provedena bakteriblogická
zkouška pitné vody c. k. všeobecným „ústavem | pro
zkoumání potravin v Praze, Výsledektéto zkoušky, 0
známený prof. dr. Gust. Kabrhelem, by! velice přízní

vý; veškeré zkoušky na skupinu bacilů tylových měly
výsledek negativní, voda shledána po stránce bakteri
ologické úplně bezvadnou.

Vyblášky, "Městská obec královéhradecké prodá:

veškeré hlávkové zelí v čejkanebo v části nejvýše.hajbízejicímu oferemu. Zell může býti prodáno též,
olerentu na stojato na poli. Oferty podány běl teždá:
5. Hánado 5. hod. odp. Wbodaclín'pratokole půtkmistrov-*
ského úřad v Hradci Králové. — Táž obec prodá ce
stou ofertní veškeré v obvodu pevnostním spadlé Hstí

„buď v celku neb v části. Oferty podány buďtež nejdéle
do 2. Hma do-5. hod. odp. v témž podacímprotokole.

Calebové listky. Obecenstvo se upozorňuje, aby ve
vlastním zájmu přísně dbalo daných předpisů, že chléb
a moučné výrobky bez chlebových lístků v obchodech
nebo hostincích.a závodech uzenářských| prodávány
býti nesmějí. Chlebový lístek jest sebeochranou, ježto
obecenstvu může býti a bude přikázáno politickým úřa
dem jenom takové množství mouky, které odpovktá
chlebovým lístkům z minulého týdne, politickému úřa
du odevzdaným. Každý, kdo nedbá těchto předpisů, jest
tedy škódcem vlastních spohrobčanů.

Osvětlování povozů a blcyllů. Úředně seozeamuje :
Přesto, že již loňského roku opětně na nutnost zákonitě
nařízeného osvětlování povozů a vozidel vůbec upo
zorněno bylo, nestala se, jak pozorováno bylo v obe
censtvu, dosud pronikající náprava. Potkáváme i nyní
ještě za soumraku neosvětlená vozidla. Jsou to opět ze
jména různí z práce se vracející cyklisté, kteří nedba

lech za tmy kolem pěších pasantů, dokonce i bez vý

stražných znamení — jakoby pro ně neplatila zodpo
vědnost vůči veřejnosti, zákonům a vydaným naříze
ním. Ježto nešvar ten naprosto trpěti nelze, vybízí se.
obecenstvo ve svém vlastním zájmu, aby bedlivě k to
mu přihlfželo, aby nebylo ohrožováno nesvědomitými
lidmi, jimž vlastní netečnost, pohodlnost a nevšímavost
jde nad veřejný prospěch a bezpečnost Obecní úřady
se proto vybízejí, aby bez odkladu veřejně ve smyslu
tom vyhlášení učinily. Doporačuje se dále všem cykli

"stům dáti na písemné potvrzení příslušné nařízení a bu
de zejména i záhodno uvažovati, nebylo-li.by pak při
vykonávání policejní moci:v obci-k dosažení cile. vhod
né každému, kdo neumí anebo nechce. pochopiti správné
zacházení se svým kolem, je na tak dlouho odejmouti,
až přijde k pochopení, co se od něj v zájmu veřejné bez
pečnosti žádati musí. Ježto se opomenutí fádného osvět
lování povozů a vozidel mimo toho i po případě soud
ně stíhá, budiž příště každý pozorovaný případ nepo
slušnosti kromě vlastního pokutování též souduk další
mu opatření oznámen.

Nemoci Infekční v září 1915. Tyf střevní: 1 případ.
na Hrázce (zemřel), 1 případ v Hradci Králové (vojín z

bojiště přibylý).Spála“ 2 děti v Jenikovicích (již zdra
vé). Difterie: 1 dítě v Jenlkovicích (již zdravé). Úplavi

-ce: 5 případů vojínů přibylých z bojiště, dílem recidivy,
dílem nová onemocnění.

Zvířecí nákašy byly v měsíci září zjišíěny následu

jkí: Červenka vepřů v Bříze a v Předměřicích, vztekli
„na v Horním Přímy a ve Stěžírkách.

Hradec městys. Zvláštní bulou, vydanou v Římě u“
Panny sv. Marie. Větší dne 10. listopadu: 1664 papež
Alexandr VII. oddělil »městys« Hradec a jeho kraj i
farní kostel sv. Ducha od diecése pražské; povýšil týž
»městyS« za »směsto«, jeho kraj za diecési a farní

níků, s veškerým duchovenstvem a lidem atd. Prvním
bískopem byl Matouš Ferdinand Zoubek z Bilenberka

dubna koupil biskup Matouš za 20.800 zl. rytířské sídlo:

hrad Skáty nad Metují či Katzenstein na výživu 3 ka
novníků, jejž Bischofstein ©nazvali. (Dsky | zemské
CCCXIV. E. 14. Solař 319, 320.)

Dlažba na rymku r. 1613. R. 1513nabyli hradečtí od
pana Viléma z Pernštejna kus skály na Kunětické hoře
a dali ještě téhož roku čedičem odtamtud náměstí své
dlážditi (Železný obraz III. 107), ale tak, že touto dlaž
bou celý nápis vyznačen byl, ne sice kamením, ale čer
nou zemí, mezi kameny vbitou. Balbín ještě r. 1634 ten
to nápis přečetl a přečtená slova takto zaznamenal:
Sit nomen Domini benedictum, hoc forum stratum est
(vše velikými písmeny naznačeno). Letopočet již byt
porouchán. Švenda pak ujišťuje, že jeho současníci ještě
v minulém století zbytky toho nápisu podle nynější so

. chy Panny Marie proti školám na rynku spatřili. (Měď.
„obr. I., 240.)

JménoměstaHradceKrálové.Odpočátkuaž do
pozdních časů bylo jméno města Hradec nad Labem;
jméno +tiradec Králové (Grecr Reginae) vyskytuje so
ponejprv róku 1385 v knihách základních arcibiskupství

pražského. (Vol. II. tb 4. Památky arch. díl III., seš. 4.)
Seznamcen matýdounímtrhu vHradci Králové

dne 25. záři 1915. 1 hi: jahel 140—j60.K, krup 100—120
K, brambor 10.20—1040K, máku. 110—120K, 1 a prosa

. 06 K;.1 kg: másla 5.50 K, vepřového sádla 7—3 K, tva
. . «„. OAO VELA NN

00 o
rohn 60 h, 1 veke t2 h; t kopa: zelí 18-24 K svazků

|petržele“340—4K, kapměty4—440-K;drobnézeleniny
l- K,poru, 50—60h etere2.40—4 K, kartielg 12—13
K,1 a mikve, 10—12-K,1 kg češnéka2207240 K,
1X cibule 22—24K; 1 a: jablek 28-30 K, hrušek 18—
2 K, švestek 12—18K. — Přivezeno bylo: hl: brambor
121, cibule 30; kop: zelí 29, svázkůpetržele 55, kapusty
35, drobné zeleniny 50, poru 25, celere 80, Karflolu 20,
a: mrkve 4, česnéku 1,404 kusy podsvinčát.

Památné gradnale Iiteráckého spolku v Lochemicich.
Kniha tato jest dána od Jana Hradeckého, pána a sou
seda města Králo-Hradeckého 'z bratrstva v konventu
literáckého; kdežto jest v tomto kancionálu psáno, jest
mou rukou to pracováno z lásky mé k Bohu, srdcem I
myslí k němu oddaným; bylať jest má jediná radost,

a pov- P -0 0 0 ob 06

do chrámu Páně Lochenského k narození Panny Marle

Králové-Hradeckého rukopisu na pergamentě od r. 1586
založena. — Tak napsáno jest na zadních deskách. V ní

str. 57, 70, 79 atd. Tato kniha jest zajisté chloubou ne
jen jmenovaného Ikeráckého spolku, nýbrž jest ozdobou

celé obce, pýchou a hrdostí celého českého národa. A
zajísté každý člen pohlíží na ni s největší uctivostí a
po všechny časy zůstane u spolku toho zapsána písmem
nezrušitelbým. Kdyby však časem stářím nemohla svým
službám vyhovovati, pak zajisté tak wvědomělý a vla
stenecký literácký spolek uloží skvost tento v místa
pro ně zvláště určená z piety a pro potěchu nás všech i
budoucích, kdež odpočívati bude jako důstojný svědek
dávných, zašlých staletí. 0

Za synem na bojiště. Dne 30. září v Chrasti vstupo
val do vlaku 57letý c. a k. Šikovatel ve výslužbě. Za
hovoru se spolucestujícímř vyšlo na jevo, že energický
starší muž s velikou dychtivostí spěchá přímo na bojiště
za synem důstojníkem. Přihlásil se dobrovolně do bo
jujicích řad a vyprosil si, aby směl sloužiti v téže set
nině, kde se nachází jeho udatný syn.

Chlem u Hilnska. V neděli dne 19. září konala se u
nás slavnost dožinková s dosti pestrým programem ma
nynější vážnou dobu. Po odpoledním sv. požehnání o
2. hod. ubíral se průvod za hlaholu hudby, kterou po
tak dlouhých dnech mladý svět rád uslyšel do zahrady
p. Fr. Ondráčka. Slavnost zahájil jménem obce dp. fa
tář A. Hejzlar, který slovy srdečnými vítal tolik domá

myšlenou, krásnou a uchvacující řeč o významu slav
ností »Zlatý klas spasí más«. Důraz kladl zvláště, jak
vážiti si máme stavu rolnického, k němuž nyní pohlíží
se zdvojeným zájmem veškeré vrstvy společnosti lid
ské a který jest pilířem věškerého blahobytu na této
zemi. Poukázat dále, jak vděční musíme býti především
Pánu Nejvyššímu, že nás chrání hladu proti vyhladovo
vacímu systému našich nepřátel, jak vděční máme býti

tak horlivě pečují o dostatečné zásobování obyvatelstva

přikročeno k zábavnému programu, který se všem libil,
zvláště české a moravské národní tance sc zamlouvaly.
Do pozdních hodin večerních“ "Wlada:“povznádějící.
Vždyť celých třináct měsíců. se nesešli — až te
prve nyní Všem'žrdečný díkžifjeří přispěli k této tak

krásné slavnosti! Prodáno bylo odznaků »Zlatý klas

Podporujte náš| B
Dražstemnínon anakladatelství

M „HradciKrálové, „ Adalbertinum.=—

Nová statistika židovstva. Ve Vídnivydal
David Trietach brožuru, v níž dle referátu
»Práva Lidu« dovozuje, še úbrnný počet šidů
je na světě 14340.000 a z nich mluví německ
12,980.000. V Rusku žije 7 milionů židů a z ni
mluví žido-němčinou (Šúdisob-Deutech) 97 proc.
Židé v Americe, Rakousku, Uhrách, Anglii a
Rumunsku mluví skoro vesměs němeo y a
v Turecku ze 400.000 židů mluví německy asi
jedna čtvrtina. Dále dokazuje Triesoh, že šidé,
ať bydlí kdekoliv, cítí se býti ve zvláštním pří
buzenském svazku s Němci a jsou obránci po

Niokých a hospodářských zájmů němectví;yť nezřídka i z úplně slovanských krajin
rei do Vídně i německé lance a mic

jmenovati se Námci.
Suspemse, Z Vídně, 28. září. Proti profesoru české

university v Praze dru Masarykovi, jenž po delší dobu
dil v cizině a provádé prý tam nepřípustnou agitaci, bylo
zahájeno soúdní trestní řízení a disciplinární vyšetřová
ní a prof. Masaryk byl suspendován z úřadu a platu.

Věsiloos, Mietí ve mlýnech bylo již Válečným obil
ním ústavem rozděleno. Mlýny rozděleny na tři druhy:
1. mlýny kontraktní, které sámelou denně 100 motráků

a“ : %

3 + psánádů v. x'á ->n i. i měl ik. 4 i . .
než 100 4 denně. Tyto dostávati budou obj od Váleč,

obilního ústavu, ak prostřednictvím okr. hejtmanství,
kdež se hlásiti mají; 3. mlýny námezdní, které budou

mjetí pro místa, vyznačená jim okr. hejtmanstvím. —
Bulharské lékařské vojenské poselstvo přijede do Ra
kousko-Uherska studovat zdejší zdravotní zařízení. —
J. V. císař a král František Josef |. vyznamenal mar
šála Mackensena velkokřížem řádu sv. Štěpána. — U
pisování třetí válečné půjčky v Německu vyneslo 12
miliard 30 mitionů marek. Dějiny neznají podobného fi
nančního výkonu. — Město Budapešt objednalo u uher
ského Válečného obllního ústavu I a půl mjj. metr. cen
tů mouky, takže až do příští žně je zásobemo: — Čistý
přírost vkladů ve'.111 českých spořitelnáchv Čechách
a na Moravě činí za srpen 7,447.998 K. — Nařízením mí
stodržitelství zabavena jest v Istrii sklizeň vína. — Ru
ská vláda ochotna jest uzavříti s Rakouskem podobnou
smlouvu jako s Německem, aby jistý počet sester Čer
veného kříže obou zemí navštívik navzájem tábory vá
lečných a civilních zajatců. Sestry budou při tom prová
zeny funkcionáři dánského Červeného ktíže. — »Mo
ravská Orlice« přimlouvá se zato, aby Strany staroče
ská, mladočeská, realistická, národně sociální a radi
kálně státoprávně pokroková utvořily jednotnou stranu
české demokracie. — Na tratích v Haliči a v dobytém
ruském území vykonává službu také ohromný počet ú
ředníků a zřizenců českých. — Nárzkovavšímu
níku svému jest obec povinna platiti celé služné. —
Minulý týden zvýšily továrny na mýdlo ceny mýdla ©
24 K na 100 kg; dosudsfálo 100 kg mýdla 196 K, nyní
bude státi 220 K. Ceny svíček zvýšeny na 100 kg ze
180 K na 225 K. — Německé firmy v Novém Yorku a v
jiných městech kupují a ukládají bavlnu, chtějíce zabřá
niti tomu, aby se celý přebytek amerických zásob ne
dostal do rukou aoglických továrníků.

U
Veledůstojnému duchovenstvul

Prosbaopráci.
Vlastní výroba kostelních rouch, praporů, korouhví did.

Aut. Bubeníček, Lázně Bohdaneč.

Poněvadějest chromý a nemůže cestovati, prosl
slavné duchovní správy o nějakou práci druhu jakého
koli, kterou vyřídí levně a rychle. Odvolává se k dopo
ručením, jež se mu za různé práce ať původní, ať oprav
né z mnoha míst dostala. Za milostivě udělené objed
návky volá předem: Zaplať Pán Bůh!

vl vHradciKrálové7
nabísí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku. 

Cenymírné, vyřízenísprávné arychlé. o

| Nejlevnější a nejbezpečnější

|pojištění pro případ úmrtí
mg- a věna dítkám 08

kytuje Jubilejní,vtájemně dobročinný
poskytnj živnostenský spolék

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

podporáchjiž na 100.000kormz,získav 784členů. Jak děkovné dopisy svěděí, přišla
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

. Spolek příjímá maže l ženyod 2 (o

a Příspěveksprávní každeroční bud 2jednou pro vždy jest: do 30 let 2
do40 let 4K, do45 let 10 K. Každý člen
zavazuje, Ž0 splatí úmrtí 2
jež se vyplatí bez prátahubuď zákonitým
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen
semným prohlášením výboru u svého života
cznačil.

Při spolkutrvá od r 1911odbor, jen“
poskytuje též

py“ věno "B
v denjejichsůatku,ps mdopln anob také úmrii těch,

kteří je do ru věnného přihlásili. 
Každý pojištěneo u věnného odboru obdrží

tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno.

Jinochy lse přihlásiti až do stáří 18let a

dívky do 15 et. Přihlášení mohou býti kýmkolijen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil

55.rok věkušvého.Zaimé E jepro všecky

kzla.

marné

PŘ

njn rovněžpříspěvokpo 1 vesvýše U.
v p bapaktmjejš us požádání "knsllámo.

Adressazní:

E
“ DY DN



Velodůstojnému
duchovenstvu a

olavným patronátním
úřadům dovolůjeui dope

Freělti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,

olbáře,amp dei krpacifikály,n py itelnice,Pkodhisůny
oekovnimvykovajllel. "skaréředopravujev původníintenci a

i1 alatí a nebo proti do

platko sa novévýkresy vasPHotovésasílá nau
úsku frankoAbel závaznosti koupě“
Vše00posílá posvěsené. Práce ruční.

stříbrnýchblenotů, jako: lotěnů,
prstýnků,a náramkůatd. “ Notářské

Bona

arevná:
kostelní

Ona "želzo,
Fr. Uhlíř,
0 sklenářstvíl j.

CČenmkyarogpočty na požádání

Proč kupujete
jinde?

Objržíteveškeréškolní, kancelář
potřeby, dále uměleckéPO

Wedy (jemného uměleckého prove
dení jest Legenda o Matce Boží, dánské

| uměníatd). Velkývýběrdoplsníha. .
papíru v každé ceně.

vHradciKrálové. |

snejširším|

vzorudonejbohatší
zaručenímumělecke

albyfigurá'ní,botoví|.

pravouvlašskoumocaihu kaméukovouprofacady,ol

boaodbornědokona
*léhoprovedení.

Rozpočtyochotněazdarma.

tářníobrazy.náhrob
w kyatd:

E.Škarda,Brno,

3
om

hotovíadodáváobrámováokma.Vkaždémslobua provedení,odnejjednodušumělceúotavpriéhoZáda

-skl

lidekosujee kniky?
Naše tnihkupěctví Vás také vzorměobslouží.

28původních
podmínek. m |

| v
$ BrátováclavakéJa tlee Školské

Uznaný za n“jyýhodnějšíAa nejlevněší nákupní pramen v naku veškerý

rádia, praporů. příkrovů, koberců a
kovového náčiní: no výrobaách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavat-le

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Uri. č. 86.
. Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —

obráskové: ceaníky, rozpočty,(sory a ové sbošík výběru franko.
Boa velkoměstské režie ve vlnstuích dílnách a

ceny aš o 30%, neš všude jinde.

Jabál.160let. trvání a40 let vlastní činnosti.
Adtegování vědy doslovné se vyprnánir

Saše knihkagectví
nabízí Vám své služby k obstarání
všech knih, časopisů atd. Adresujte

laskavě:

Družstevní knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Král., Adalbertinum.

na skladě

JOS. JELÍNEK,
člen Zemského Ústřed. věelařského spolku

vwHradoi EKrálové.

Paramenta..

Zdgrácn V, Nožkuda spí
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

Jj doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvo |
svůj osvědčený a často vyznamonaný

. -© výrobní závod ©

všech kostelních paramentů,
spolkových prapvrů a kovového náčin.
Cenníky,vzorkyi roncha hotována ukázku

se na požádání franko zašlou.

1.
8

|

sluze mého ryze křesťanského závoda za
dobu víoe než třicetiletého působení.

Učiňte, proatmo, malou objednávku nazkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen!
Velejemné látky na taláry.
OOOAOOO0

Místo hospodyně
přijmeIntel. slečna

buď na faře anebo u dp. katechety. — Ctěné
dotazy pod značkou »Služba 28« do admin. t1.

O000000060000
Jan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy |

dle roční salsony kellekci
nejnovějších druhů pravých„plněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Gizo

ze oh.
Cetná uzmání zvláštěz krahů vele
důst. dučbovenstva svědčí o poctivé ob

i svými příjmy, jakož i aktiva spořitelny.

u všech úřadů.

Telefon čís.16.U.S... - Pošt, spot. čte. 70.108.
78:yuOPETZ

-Vydavaías0dp.oder:l



+. o7 0 " * S
S A SONANA.

hMNE7..+.mA.$

W
PAC

W
u

PRE

ZASDOE.

M

a)

pe

s

splatné dne % října 1930.
Subekripcepočínádne 7. říjma U©U5a končí€ sobotu dne ©. listopadu o 12. hodiněpolední.

Pro upisování platí následující podmínky:

Cena upisovací činí 98-60*/ včetně 5*/, úroku z kusů, od 1. října 1916 až do dne splacení.
Upisování děje se pomocí přihlašovacího formuláře, který možno obdržeti zdarma u podepsané
filiálkyŽivmostemské banky v Hradei Králové, anebbezpoužitípřihlašovacíhoformuláře
asi v této formě: »Na základě vyhlášených přihlaševacích podmínek upieuji nominále K
5'/s*/, HL rakouské válečné půjčky a zavazují se, že ji převezmu a eplatím dle přidělení. — Zároveň
splácím v hotovostí (skládám v cenných papírech) K1.2..—... « (podpisa čitelná: adresa).

DP

obnosu každého jednotlivého přidělení.
„Přidělení stane 80 co možno ihned po uzavření subskripee, o čemž upisovatel bude uvědoměn.

Kupní eena při upřsováních do K 200-— budiž zapravema hned při přihlášce plným obnosem, při
úpisech vyšších budiž eplaceno při přihlášce 10% ceny jmenovité, dne 6. prosince 1915 a U ledna 1916

po 20%, 5. února 1916 25"/%a 6. března 1916 zbytek upisovací hodnoty.. k
5.. Na přihlášky oa určité dílčí úpisy půjčky může ae bráti ohled jen do té míry, pokud je te dle uvá

žení upisovacího místa přípustno.
Převzetí musí se státi u téhož místa, u kterého došlo k upisování,
Až do vyhotovení definitivních podílů vydají se upisovatelům na požádání prozatimní listiny, jichž
výměna za definitivní kusy stane se bez přípočtení poplatku za výměnu u téhož místa, u kterého
vydány byly prozatímní listy.

Rakousko-uherská banka a Válečnápůjčková pokladna poskytnou proti složení obligací válečné
půjčky, případně jejich prozatimních listů jako zdsfavy na půjčku na úrok o ** menší, totiž dle
současné oficielní eskomptní úrokové miry. — Tato výhodevá úroková míra zůstane na dobu nynějšího

uo

poskytnou půjčky dle současné oficielní eskomptní miry též na jiné u nich zaslavené cenné papíry,
pokud obnos, jenž má býti vyzvednut,prokázatelně slouži k splacení částky upsané na základě tohoto
pozvání. — Pro prodloužení takové půjčky bude rovněž povolena výhoda zmirněnémíry úrokové, a sice
do 31. prosince 1917.
: a požádáni zajistí se při poskytnutých půjčkáchv hořejších terminech k uplácení místo současné
eskomptní úrokové míry pevná úroková míra 5. p.a. až do konce 31. prosince 1917.

K zaplacení půjček, které v hořejších terminech ke splácení u Živnostenské bankyfiliálky v Hradci
Králová přijaty byly za účelem upsání této válečné půjčky, budou poskytnuty Rakousko-uherskou bankou
a Válečnou půjčkovou pokladnou nové zápůjčky na pevný úrok 5%. a prodlouženy za tohoto pevného
úreku až do 3I. prosince 1917. í

Válečná půjčková pokladna jest zmocněna, na zdkladě $ 6. bod 3. cís. nařízení ze dne 19.
záři 1914 ř. z. čis. 248, se zřetelem na zásady ohledně hospodaření s penězi, jež jsou předepsány
v uvedeném císařském nařízení, také na zástavu hypotekárních požadavků, které zákonitou jistotu maji,
půjčky poskytovati. .

„Upisovací přihláškyřízeny buďtež buď.přímoaneb prostřednictvím místních spořitelen a záložen na

ŽimoslanokoubankuAlálkuv radi Králové
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v této Měl čili, ŽB dprodlě Kěštojí
o nějakéliof Bllího»osvoBiňltele.« Atorné
. jinými A údy rakoliskými hal s dnská

krev loválů | byo, POVinnost.s pát samoBulharsko pů dlodhých zkušendětšch osvědčuje
vřelé přálělátví 4 nášíříší, třebaši jast poli
tioky neodýlelé! Talkto tedy dostátů půtřivtismus
slovanských národů % Rakousku altVělé vysvěd.
čení i za hránicetní našeho stát.

„p „porážcepádní břeh
- Bojiště východní. Rusové

ů Černy 6 haVo yňsku vyklidili

pobbka Kotminekého, ztrativše tu tisíce zajatoů.V bojíchtěchto, vyznamenala se, zejména naše
jízda. U Novoalexince ztroskotal nový ruský
útok a rovněž u Tarnopole, kde zvlášť byli

eh odraženís hroznýmiztrátami.V sever
i Úsek východní fronty, postupuje ky nělha Hihdenburgová sé svými čtyřiní armádattí

fiů celé frontě, zejména v prostoru jižně od
Dviňská 4 podél železnice Vilno-Minsk, kde se
sůčasthůjí bojůvelké spojené síly jízdecké. Tu
neší Postávámi a Smorgonem vyrazili Rusové

k útok v hustých massách, ale ten zhroutil s
sé nebbyčejně velkých ztrát. — Dle úředn
ápřávý ze dne 6. t. m. rozvinuly se boje v kra
jimě zšpadně od Čartorysku (na Styru, severo
výthodně od Kolků).

nová velká olensivajsbojišti d
6 jenů a run s tbrůtůslo na
čelá frontě, hle průlom hůmeckéfrodty sě ne

zdařil, Nělebká vojš i blot ěji Již přótlohehbiéd Žese spojencům Hézdařilo, patrno z 10.

zájatvů, kteříBedi Němcům Kofih, kaj 6né $tráty francouzské na mrtv Mihěn s

Kao činí nejméně 130,000 baltoké ble0.000, — Francouzové dlo žbřlty že dile 6.

Fina pokus se v Champagní znovu zahájitičřenšívu, ale Němci účinnou dělostřelbou zma
Mili všbobecnýútok. —< m—
| Mfalskébojiště. Následníktrůnu arcivévoda
Kárkl František Josef od 17.—27. září byl na

káně iční cestě po italskémbojišti. Nejprve pro
šel pohraniční území tyrolské, pakkorutanskéa posledního času použil k prohlídce armědy
v předmostíu Goricéa na planinědoberdob
ské. Odtud navětivil Terst 4 Puljí.Dne 28. září

přibyl do Vídně, aby Jebo Velidenstvu podal
Zprávů o svém pozorování: Na totnto bojištiby!
minulý týden zvýšený ruch, což bypobyrzov o
mínění,že Italii byloon podporovatiofen
krů západních spojenců nepřímo rázhějšími útoky tlastními. Zase došlo tu na známou pla
fiinu doberdobskou, na hiž úámniřenéútoky ital
ské býly zcela bez úspěchu. Na planinách do
berdobské a kormínské, neúrodném to kame
nisku bez vody, provedla moudřetvořící energie
disraky, takže jsme s to, nechati| silnou dt
ddiádu, jak chce diduňo, v křájihě jihak úbho

stihné státi a bojovati, aniž b utrpěla v nej
menším na své výbojnosti. Nynější zdravotní

-láv vojska jest tu. dokonoo příznivější neb

dn příslušná | atistika mírová. Neslýchané

Fauhtěton.
DROBNOŠTI.

(zfranoouzského.)

Malíř David a kočí.

den zt svých nějkrásnějších obrazův a n

Vrnísil se v dav, kfěrý še obřazu OBdivovál.Žpo
zofoval muže, dle obleku kočího, jehož chování
rozrázovalo nevpokofénošt s obrazem.

se vám obraz docela nětíbí«, praví k némů ma

m z obrazů, přěd nimiž celý svět se zastavuje

— »Něníproč. Podívejte se nake "chatrnéhomaře, který nanfáloval koně, jehož tfártá je plá
4 který přece nemá žádného udidla.< — Da

Msé zamičel a když salon byl uz 
vk mý n bylnzavřen, přema

, Nebwtonbyl Jednoho dne zaneprázdněn svými
bokými meditacemi filosofickými, když do jeho
ovhy,vtoupila služka; nesla kuchyňský rend

; € vejce, jež chtěla upraviti v přítom
wby bylo v pravý čas; byla to ob

.

Jen ten, E to vše na vlástníoči viděl, poohopí;proč můštme stakovým kli
dem hleděti vstříc příštím událostem. Náše vý
tečné vojsko totiž obě první sočské bitvy vy

bojovalo Ještě bez těchto potmůček. Tolik všlečký
zpravodaj bar. Reden..

„. Na srbském bojišti po živější,přeptřeloedělostřelecké podniklo naše vojsko nd drinské
hranice výpady na srbské území; byli přivedeni
i zajatci. Na černohorské hranici u Gorazdy

sáhnáno 300 Čerňohorců na útěk.
Nh Balkáně. U Dárdanel jakoby se zhětá

vily všecky boje a všechen sřetel obrací se
nyní k Bulharsku, které svou ozbrojenou neutra
litou mate výpočty anglo-francouzské. A proto
tím vétší nátlak na nebojácné Bulharsko. Dne
4. října podala ruská vláda bulharské vládě

Ihatufňi, k hělfdé se připojilovláda anzlieká
A Pramodužákk:Halle ne ulfithátů nopělptjlle,
V ultimatu hrozí se Bulharsku přerušením
diplomatických styků, nepřeruší li Bulharsko do
24 hodin veřejné styky s úst'edními motnostmi
a neodělraní-jí hěměcké a rákousko-thěřšké

důstojníky, ktěř prý se naldzají u růžnýchgeneráliilch štábů Bllhářské armády. A Bůlhar
sko na podané ultimatum také již odpovědělo.
Aby nátlak na Bulharsko byl důraznější, přijel
do Soluně úejvyšší velitel an lieko-franedUuz

sh řánkýšh i pěoorálH Můkaň4 projitall, že til býlo Hafizeno břiprávili vylošibhí
vojska, jež čtyřdohoda pošle do Macedonie. Teď
jest otázka, co řeknou v Řecku k případnému
vylodění vojska v Soluni. Král řecký rozhodně
se tu staví proti porušení neutrality, předseda
ministerstva Venizelos spokojil prý by se pouze
s přotbsteín. Následkem toho předseda minister
stva podalkráli žádost za propuštěnou. - Ru
munsko odmítlo prý žádost za pomoo Srbsků
a setrvá i dále v neutralitě.: i Cha E

Našemu veledůstojnému duchovenstvů
ku provádění jed kostelních vřele ručujeme mladou českouInu abšol. c. k. stát, školy řezbářskéBOHUMILABEKAvHOREKUTNÉ.

Volné listy.
Dumouriez. Republikánský jenbrál tento,

jebožminulejsme vzpomnělinl ohon n
ní sta

nějším zápasům o Argonny, proslul odo ptéčností a vůdcovským býstrozřakbm. Jého jmé
úd dbetkáno jdát — abýdhóihtak fakli — hi
storickou oslonou a eneržií doby, která védle
surovosti a neciteldosti plodila také obry, kteří

vyryvše hlubokou brázdu životní, zůstavili své
jméno ozdobené majestátní, velikostí.

Důmouriéz, jehož jméno zní ták Fáznů,by!
jedním z těch mužů, Kteří přes všeohnu repubiiánskou horečku a podmaňující hesla zachovali

ťAdáuoětatnodt úšidků A hobál: s MůlpraváO něl adí všeňlochému a tyřáhibujídímu Koh
věntů. Když rbpublikunět jánerálové přo Válečné
ňezdarý ně rozkaz konvéátu byli popravování, apelů
před krbem a požorně sled bvati vejce, jež držel v
rucé, čo zatím hodřůky vářly še ná rendifčků.

Kosa na kámen.

Mářtal de Saxe, chtěfe kdysi špoléčnošti po-|
dati důkáž o své zvláštní síle, přišel ke kověři Bod
zámniňkoůdáti si okovát konť a vídá několik hoto
vých podkov táže $e: »Nentáš lepších než tyte?«
Kovář dokazoval mu, že jsou znamenité; avšak
maršál vzal jich pět nebo šést A po sobě je zlámal.
Kovář mlčky se divil; maršál konečně předstírál,
že našel jednu dobrou, klerá Byla kdňí na údů
tedy připevněna. Po Vykoháké prácí hodil můršál
ŠestWránkový. tolár ra kovadiini. >Pardon, peme«,
dí kovář, >dal jsem vám dobrou podkovu, musím

dostati dobrý tolar.« Při těch slovech Zove dví a stejně účinůták se čtyř nebo
j, jež maršál mu podal.

He tné tolary; zde Však
ek) mu maršál, Ma Jen,

M dav loiišidor, ddbtý.< Maršíů po, že p k

opatřili si nocleh, Tennyson zahloubal se do čtení

ýsh uh, a, došel.shlédnout zpameniko
. a je i 0

nzíržitost svého

francouzského jazya, zavinil přeřeknuž n nedo
patření. Místo slova >le feu«, oheň, užil podobného

a- 

a-1

A
| Všechno i tetelilo,

vů besvýl i kpohltíně shldň 6 dilehců.

hot haúikáh šel, až odšbllalse“
podýbiti p bewolucil; Blfe-limožní), távéstipotáděk | něslllhti.Dal fá dbvyjednává! itoc

noášišll, Jejlkké vojska nů úsvěrovýchodálšh hra
plalsli proti Franailbojotla, a usiloval $lnkati

pro dvé úmysly výcho lní ihěsta, jako ná $fihlad
illé a Valeňiciejines. kdy) vyslal ge návatsvého abtníka, jal ve svých »Parmětěche pozna

Tnetává, vů Váléhsiennes mu ho zatkli a zavřeli
do dření. Ač Dumouriez jen opátřhě napovídal
a ohledával půdu, přece jen kovaní republikáni
V zkkukloných slovech zeětřili hned nebezpe
čenství, uděláli poplach 4 posílali posla za

odlem: do Paříže se žalobami na Duúmourieža.
urýrové sotva dechu popádijíee Jezdil notu 4

tam, vetniny vórné zásadám revolučním zmateně

pobíbaly, a republikáni, ja podezřením, ne
Jistotou a zoufalstvím, ztráceli váDne 2. dubna 1792 ke 4. hoditě odpolední
do vesnice Saint-Amand des Boues, v níž Dů
mouriez dlel, přijeli tryskem dva kufýři se
zprávou, že čtyři národní repredeiitaliti £ mini
strem války přicházejí z Valenčienfbá, hby 24
hadné ty věci důkladně vyšetřili. Zalím co ku
rýři ještě mluví, přichází již mihistř války,
Beurnouville, a s ním národní represeatanti,
jimž konvent pro všechny okolnosti dal plnou
moc, a za nimi vážné a přísnědě Děre abchivář
Camus. Zamračéný Dumouriez úl že má býti
ddičen a hozáů zá obět zůřivcům % kohventu,
potají rychle dájá rozkaz, aby hlůdarský jemu

věrný puk, de Berchigny, na Blížku se seřadila čekál ná rozkaz.
Ministr války přáteleky objav Dumóuriezh,

neboť jsou dobří známí, s národními répresén
tálity A ařehléfřem Camusem usedá ža stůl,
pů váieklli FikBalují papíry a pozývají jenerálů
před soud konventu, pouze aby prý podůl jedno

he

= o

Dumouriez ví dobře, že t1 pozváhí -pvů
rouškou toho nebo ónoho vysvětlení zhahená

emrt, a proto odejíti od armádypovatuje 2anemotné. Ujíšťuje, že by tím vzala újmu slůžba.
Po té rozpřádá ve mezi oběma stranami rožhó
vor, jemůž přibývá táznosti a zatrpklosti, hlavy
mohutní, zejméha ářchívář Camus vyslovuje se
velmi ružhorleně. Dumouriez taktéž dostává se
do ohně a odpovídázlostně a neuctivě.

Důstojníci jenerálního štábu s chocholy
hledí na národní repřešentanty z pod lebí a
tváří de, jako by je bhtěli hhed rozsekatl. A tak
národní posluvé % nebezpečenství a úejistotě
vyjédnávají uši dvě hodiny, odcházejí A ichliejí,
rozumují republikánskou dialektikou, až konečně

Camus vida, že Damouna nedá si po dobrém
Roi, P důstojnost prohlašujé jménem národ

Ah ohvěntů, že jeňbřál jest zatčen. »Ugislbehhětě úětodníhd tozkázu, generále'« sNb
grovňi v tuto ohyílilé, pdsskné Dumouribz.
pohleděv atránou, promlouvá německé kdmándo.,
Rusaří chopí sočtyř národních poslů. yvedou
je z místnosti, venku vsadí do dvou kočárův

tl tám1 úlíhí na východ, aby je dali do rů
kou německých jeněrálů jako rukojmí.

o

, Ze V té noci po zatčenínárodnthvepřectitáitá DUlhWanezdal tisknouti přoklá
Mavi, V blžarmádě lčil nnátný stav rdzervěhé
Ftancie. Vyhlídal, že nelze vlasti zachránili Jet
vypleněním šílených zuřivoůy, a že jest úřítěleč

>fé fou«, Blážeh,čínž smysl byl podstathě změ

řienéchřevyjít blázna. Sitha běží k svémů pánoví
se zprávoů, že nový host je blázen, jehóž nutno
držeti zavřeného; všichni v domě byli na stráži
pro možné případy. Pohodině zadumání pozorufe
Tennyšón, že ohéh úpíně uhasí a že jsou v krbu
použé dva ohárky, kteřé černají. Zvoní na stihů.
Sluha Vytššen přichází, otevírá, nechává všá
Vvéře přivřeňé; uprostřed pokoje vidí státi Teň
nysora, jenž mávaje železným „pohrabáčdm, záři

vě ukazujena k Šluha zblednea letí, bera šdhody po čtyřech, dofů a vrazí do kuchyně s kříkem:
>Blázén! Blážent< V malém okámžiku přikvapi fiž
tkjný poťicioča,Aby žl své úřední moci A odvedl
nebezpečného cižínee, mochě se bránícíhů Vvšentu

da vzniklé nedoroz
milým přeřeknutím a osv

básafka.
Baindiliy ttkdpis,

Pedkridikotře bečů v SMMEiGermain Ahehdiřiliře
Dumas: u pracovního stolku; bezděky vz ,

aby pohladil velikého psa, jejž před rěk jb Jydarem obdržel a jenž dřímal zkřouodh * j
hou. Mouton, tak se pes nazýval, Ra % pWč
ho snu, vyjel svými zuby por
je,zafal, dokůže, Autor>M

Tány finven, zarazí) z rán cise RR OREAae
který byustalpro nhsk: boy
však příhoda tato, bezměrně zveličena, kolovala

ní, vysvětluje je svýtnW
zuje n



Bárodaten,krb zbavě.ee všechpředsudkůkdyrukou a k uzdravovasímu dílu..Arm
všsk, Pronáí duchem"fepublikánakým,nep
oobotna mu přisvěděití a jíti za ním. Vojáci 4
důstojnící v zoufalatví, zmatku a v ybno

stech uvašují, co bude jím činí i, Ačnemajíjasného úsudku, dobře aspoň vědí to, že proti
národu, jejš vidí v řadách republikánů, branně

se nepozdvihnou.e čtvrtek dne 4. dubna 1795 spatřujeme
Dumourieza s hloučkem jezdců klusati po silnici
do města Condé, jehož posádku mínil přemluvit
a převésti na svou stranu. U vesnice Doumet
Dumouriez uviděl bráti se nárcduí bojovníky,

nad jejichž hlavami vlají třiprapory. Spěchajírychlým krokem cestou, kudy jím pobhodovati
Dumouriez nepřikázal. Káže jim tedy, aby sc
zastavili a sestoupiv s koně vobáézído blízkého
domku, aby jim udělil písemný rozkaz, kam se
mají odebrati. Po poznámkách, jimiž Dumouriez
projevil svoji nespokojenost, ozvalo ge z davu

vzdornémručení,a pak pojednouvyu výkřiky: »Zrádce, zrádci, zatkněte je'e Po té hned

národníprapory odbíhají, zastavují se a. spustístřelbu na Dumouriezaa jeho družinu. Za to
hoto nepřátelského projevu vesnických jakobínů
Dumouriez s eskortou vsedá na kůň a ujíždí
o závod z vesnice, kdež poprvé uslyšel, že jest
zrádcem. Nemile překvapený jenerál a jeho
jezdci skákají přes příkopy, ženou se do polí
a pak nevědomky zajíždějí do bažin, kde sp
koně boří až po pásy. Za nimi burácí lomoz
pronásledujících, dolétají k nim kletby a hvízdají
kulky. Někteří zůstali v bahnu zabiti, jiní vy
bředli bez koní, ostatní pak s Dumouriezem
unikli z dostřelu a uchýlili se dn tábora rakou
skóho jenerála Macka. Zítřejšího dne Dumourez
vrátil se odvážně do svého hlavního stanu
v Snint-Amand, ale tam již armády nebylo. Od.
táhla s dělostřelectvem do Valenoieunes a zřekla
se svého jenerála V Saint-Amand zůstal toliko
cizí pluk Berchigny, všeho všudy patnáct set
mužů. Z francouzských vojínů nikdo nenásle
doval Dumourieza proti Francii a proti »neroz
dílné republice«. .

Armáda ve Valenciennes se zastavila a
aformovala. Dlouho hlučela jako pobouřené
včely v úle, a polekána z činu jenerálova, ohlí
žela se na východ, co odtamtud se ještě přivalí.
Za několik dní přibyli však do Valenciennes
noví národní representanti, konventem jmeno
vaní, a nový jenerál Dampierre, který však brzo
v bitvě byl zabit. Po něm jmenován velitelem
Custine. Po několika nezdarech francouzeká ar
máda uchýlila se do Famarsu, odkudž chvíli po

ohvíli vyráží, zase se vrací a vůbec bojujejakmůže :
Dumouriez ovšem ae nevrátil a zůstal v ra

kouskémležení. Byl zkušeným a bystrým jene
rálem. Jako politik se domníval, že Francie re
publikánskými křiklouny bude zahubena, a proto
usiloval o vládu královskou a za kandidáta trůnu
měl prince Egalité. Dumouriez po svém rozhod
nutí žil ještě třicet roků, psal své »Paměti« a
žil z anglické pense.

*

Marat. Přítomné události, jak již několikráte
jsme připomněli, jsou bohaty vzpomínkami na
minulost. [ ta novinová zpráva, že ve Francii
dávají nyní dítkém jména jenerálův a politiků,
vybavuje v mysli obrazy z veliké revoluce.
Francouzi jsou sobě důalední v prchavé nálado
vogti, a to, co bychom my nazvali malicherno

městem, kde byl Dumas tak znám. Vypravovalo
se s děsem, že velký spisovatel byl napolo roz
trhán zuřivou dogou. — Druhého dne'slyší Dumas
fukati na dvéře: neznámý muž představuje se,
bázlivě zdraví, usedá, dvakrát neb třikrát zakašle
a tázán na účel návštěvy konečně dí: Pane Duma
se, přicházím požádat vás o váš rukopis. — Tak!
Rukopis? Ode mne? — Zajisté, Mám jich: hezkou
zvláštní sbírku a nevysvětlitelnou náhodou ani je
den od vás. — K ďasu! Pochodite špatně; byl
jsem včera kousnut svým psem a píšu dosti ne
obratně levačkou. — Vím, vím a to je právě,
proč dovoluji si na tom trvati. — Nerozumím vám.

" Ene p nase slyšel jsem vyprávěti,
VÁŠpes porn utý a vtomto případě .. . pochopíte . . . vaše rukopisy stanou se asi naprosto

neobdržitelnými. — Dumas zlostí sezelenal. Jose
fe, křikl na sluhu, přiveď mně Moutona a přines

Khnění vody! A za dvě minuty viděl se zadostiušiněním psa vychlemtnouti třikrát jazyke
obsah sklenice. (Pominutý pes Ste vpdy.) Od

fechl s 0 čínyse zasmál... a vyprovodlisběratele ke dveřím. Pozdějin odv a tuto
příhodu na útratykntžeje Meternicha. esto ;
post žádal též o rukopis. — Rěd, odpověděl 34.

„gpěvem autor románu Monte Chrišáo. Vzav né
, 79, napsal svým nejkrásnějšímfrancouzským zff

pie >Přijato od knížete z Metternichů25 lahví
: jaho nejlepšího vína z Johannisbergu.c Kníže, roz

jiní se, blahovolgšgplnil. 2.7
Murilávžák.

Marii, slavný Komašlskýmalíř, šachážel od:
„nějaké doby mezi studiemi
T ZVS 1 s P +

sti, bývá ve Francii vážným životním projevem.
iní ae zrozenci dnes, činili Frangouzi

n o Wy ekla kreynaraniojohipra
dil fine d žílotjog. I krvavý Mařat ivé doby vělikým, a poblázněnífrancofizští ob
tané méěnem jeho ozdobovali avé dítky

i li však přece ve. Francii lidé, kteří se
této ohayy v lidakém těle děsili a ji nenáviděli.
Byly ve Francii duše, které se hrůzou chvěly
vidouce, jak Marat v konventu i ve svém Časo

isp »Přítelilidu« vyd chuje smrt a skuhrákuliším gkřekem jen růzu a zábubu. Marat to
byl, jenž radil, aby bylo postaveno čtvrt milionu
šboniček (předloha to pro českého básníka),
jenž doporučoval vraždění a jehož nejvlagtněj
m živlem byla krev nevinných obětí. A histo

rie zaznamenává,že proti tótoPie neodvážilse nikdo z mužův, ale že to byladívka, která

způsobem ovšem nedovoleným dal vým spravedlivému bněvu proti člověku,jen hrál za
revoluce tak -děsnou úlohu.

Tato zvláštní a podivuhodná byhost jmenovala se Charlotta Cordayová. Jednoho dhe v mě
stě Caenu v síni intendanční budovy Joučila se
a žirondistickým poslancemBarbarouxem mladá
dívka, provázená starým sluhou. Byla statné
normanské postavy, krásné a klidné tváře,
šlechtického rodu. Poslanec Barbaroux dal jí
doporučující list, svědčící poslanci Duperretoví
v Paříži. Když oaenskou poštou odjela, otec její.
který o odahodu své doary nověděl, na stole

v její „komnatě našel onadí řá ků, v nichž
Charlotta ospaapk, že ojjišdídp Anglie,a prosíotce, aby jí odpustil a na ni zapomenul. Char
lotta jela poštou noc, den a zase moc, až ocitlg
se v Paříži, kdež y hogfjncide le Providencp
v najatém pokoji ulghla pa lože A spala celé
odpoledne a celou nod. Z rána vyhlefala poslanop

Duperreta, n ho | nápznooeh on změ

zed B JakDÁVaart
lottinou v klášteře. ©

Pypl 4 i ogí Duparrejg v pá

tekpPeaotaknaA4" A 2 ovn nýzmínila, že v Pafiži A Zůstane. a do

konventu a prohlížeja si poslance, zvláště názvanou »Horu«, skládající.ge z největších radi
kálův a zuřivců. Marata neviděla, protože dlal
doma nemocen. V sobotu v 8 hodin ráno koy

pila si v Palais-Royal ostrý nůž, najala povoza dala zastgviti v Hup de | Ecole de Médecing
před číslem 44, kde byl Maratův byt. Když
zaklepala u bytu na dvéře, stará posluhovačka
ji odby:a, že občan Marat jest namocen a že
nemůže nikoho přijati. Vrátivší pe do svého

-pokoje v hostinci, napsalá.4 po Maratoyi

kdež jest sídlo žiroadistické vzpoyry proti ná
rodnímu konventu. Muefprý nutně Marata vi
děti a oznámiti mu věci, dle kterých Marat
může Francii prokázati velikou slyžbu.

Na tento dopis nedošla od Marata odpověď.
Charlotta -píše drahý lístek a žádá naléhavě
o rozmluvu. K sedmé hodině vybrala se z ho

stince s lístkem tím pm Marat toho večerao půl osmé, bylo to 18.
vaně a potí se.

Jest zarmoucen, neboť revoluční horečka
mu stále našeptává, že jsou všudy »podezřelí«
občané, ktoží strojí jakobinismu sábubu. Kromě

toho jet nemocen i pohlavně. Sedí tam špinavýa sešlý v j, jejichž spasení jsou vtištěna
v jeho vrh 6 le. Uvány di třínožka

| jevily známky ženiálnosti. Byly prováděny za nocia mistr nevěděl, od koho z nich. Vstupuje jednoho
rána do atelieru, vidí své žáky u vytržení před
jedním podstavcem. On sám nemohl zdržeti se po
divu, vida načrtnutou hlavu panny dokonalými ta
hy a plné krásy. Táže se jednoho po druhém ze
svých žáků, všichni však s politováním ujišťují,
Že práce není jejich, >Autor této studie bude jed
nou mistrem nás všech<, zvolal veliký umělec; pak
volá na svého mladého otroka, který s bázní při
chází: »Šebastiane, kdo zde zůstává přes noc?«
— »Nikdo, jen já« — »Dobře, postav se dnes ve
čer na stráž a jestliže zítra ráno nebudeš mi moci
opět označiti návštěvníka, který sem za noci při

zí, pak třicet vádnýchr otevře ti očin
Praze < ruhého o vbdavosipuzení
vnikli Murillo a jeho žáci do atelieru časněji než
obyčejně. Jaký byl jejich úžas, ani vidí před pod
stavcem otroka v práci zcela zabraného, ukonču

ščjte n 8 z předeiéto dne. — >Kdple tvým
učitelem, Šebastiane«, člec. — >Vy,pa
ne.« v > ot učilkresli?e — »Vy, pane.c—
aNedgl jsem ti nikdy ani jedné hc

ne, gušak těmto mladým pánům a-(á igempporchal.< — >Nic lepšího než to, tím jsi získal« A
obraceje se ke svým žákům dí: aCo zaSdubule

„za tn, mé
rá segtr
ne, mou, a

da POOR

, y.< = »Myě

k velikého malíře: >Ne,pak svodu mo otečte—strá kř.
tyf talent, fyd nrosba zjevila

| Arco ele mýmotrok ya sy
nem, Jaké štěstí pro mne, dáti světu umělcel<

„o rene

tdtÁNNÍ

6 papírem, na kterém Marat chystá se
nějaký vateklý článek proti domnělým a sku

Hi hepřátelům revoluce. Jlž si rovnémyšlenky a"vybírá sírnaté blesky,kdyš uslyší
kohosí Klepatí nu dvéře. Po chvilce donikajt

k němu ze kině dva hlasy, řečJeho hoopodya ,ktérá odpírá, a melodické zvuky mladistvého
hlasu, který se dožaduje rozmluvy. »Vpusť jí!«,

po té vohází Charlotta
Cordayová. „

»Občane Marate, jsem z Caenu, sídla vzpou
ry, a přála jsem si s vámi mluviti.

——sSedněte sil Nuže, co dělají zrádeové
v Caenu? Kteří poslanci jsou v Caenu ?«

" Gordayová některé poslance jmenuje.
nJejich hlavy sletí za čtrnáct dní«, skuhrá

Marat, a bora do rukou tabulku píše si jména
poslanců: »Barbaroux, Louvet, Petione, a v tom
Charlotta vyňavší nůž z pod šatu prudce vrasí
jej do srdce »přítele lidu«.

»Na pomoc, má drahá!« a nic jiného umí
rající Marat nemohl již promluviti a vykřiknouti.
Hospodyně vběbne do místnosti, ale Jejího půna
není již mezi živými. "Ú

Hlavní město zprávou o amrti Maratově
všechno se rozeoohvěloa vyděsilo, zuřivee Cha
boť, bledý hrůzou, v konventu prohlašuje: »teď
budeme všichni povražděnil« Sněmovna usta
novuje slavný veřejný pohřeb, místo v Penthe
onu, a jakobfnské kluby v celé Franoli vypočí
távají vlastností Maratovy a jeho zásluhy o Vlast.
Hned po pohřbu sochaři ze sádry vytváří četná
poprsí revolučního miláčka lidu, malíř David

maluje jeho podobiznu, úmrtní děj je světniai,a občané patrioti dávají narozenýh dítkám
jméno Marat. o

Co se tkne Charlotty Cordayové, byl úmysl

její vykonán. Na pokřik Marskovy hóspodyněči pradleny sběhli se hned sousedé, kteří po
volali žandarmy, od nichž Charlotta byla zatčena
a odvedena de vězení v »Opatství«. U soudu
byla Charlotta tázána, na čí podnět Marata za
vraždila.

»Na ničí!
»Co vás tedy k tomu vedlo ?«
Jeho zločiny! Zabila jsem člověka«, pravila

Cordayová sesilujío a zvyšujíc hlas, »abých jich
zachránila sto tisíc, zabila jsem zlosyna, abych
saehránila nevinné, divokou bestii, sbyeh zjed

nala klid savé vlasti.a bolSoud bylkrátký. Charlojtaodgouzena byla
na smrt,a Čar ji Pb“ Bond káře uli
cemi, mnozí pmekali, ycfivé ji pozdravujíce. Ze
mřela pod sekerou statečně. Když kat zdvjhl
odťatou hlavu, udeřil ji potupně ve tvář, za

Pád de propasti. Minulebylo jif pováděno,
že Blůcher, přibyv k večeru na bojišté Water
looské, dobyl rázem vesnice Haye, čímž byla
roztržena francouzeká fronta, a vojsko pruské
útočilo Francouzům v bok a částečně ido zad.
Lobau, který zadržoval Bůlowa, musil rychle
uetoupiti. Voje Napoleonovy se tříštily a uve
deny byly v nepořádek, jenž se rozmnožoval
nastávající tmou. Anglický šik, kyrysníky Mil
haudovými již téměř rozbitý, se vspamatoval,
zaujal zase útočné postavení a byl hnán ku
předu, čímž zdůvodněn byl výrok Blůcherův:
»Musíme Wallingtonovi zjednati trochu čistého
vzduchul«. Zietenovo jezdectvo, vadené samý
Blůoherem, sekalo do francouzských pěšáků,
kartáčová palba anglická a pruská vzájemně gi
pomáhaly, pohroma postihla francouzskou frontu
a pohroma zachvátila ci bok. Naatal všeobecný
útěk, jenž se dál beze všeho pořádku a kázně,
nebot kašdý staral se jen sám o sebe, vše bylo
pomícháno, pěchota, jízda i dělostřelci.

Ve chvíli děsné té zkázy pěíhlásila se o slo
voNapoleonova garda. Vědouc, že zemře, garda
zvolala: »Ať žije oísař'« Nastal vw historii do
jemný výjev, hodný pozornosti nebss a země,
výjer, v němž se smrtelným zápasem mísily se
pogdravné pokřiky. Slavná garda, která rozhodla
tolik vítězatví, jejíž orlové byli proatříleni tolika
bitvami, která byla ozážena svojí statečností a
a věhlasem svého vůdce, ona gardachystala se

A y i : | kávěphprszon ky:
ném šiku v mlze bitevní vřavy, anglické

se zachvěly achystaly 4 k ústupu. Alelington zvolal: »Vzhůru, moje gardy, a

Přiyal i přiletělv postupující
ptaousikou gprd aja se ku předu po

enáv jejohřadáchn
hrdajíc avjok kte nod dianýchdila, neby! on; podhodlaných,kjoaobor i bojenů

da zmatenéprogdlle9 ptíkalakok
pinh i ' hňpadl [na šestéků“ezkoběTM p beašavle,
staví se v čelo několika setninám a na i

ské spa so zadržeti Angličany aoůžzeZároveň, usiluje zastaviti armádu, c

hnáti zpět, křičí a HP! Ji. Vojíni však ns půvabiísvéní i ptikajšié mld D
Klára maršálu Negovii« »
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. Napoleon sebrav dav vojínů ehee postaviti
hrás a posílá škadrony, které u něho konaly

strážní službu, ocválátryskem podá řad prohajfeích pluků, oslovuje, nutká, hrozí a naléhavě
prosí. Marně!Vítězové nad Evropou nezadrži
telně práhají

Stíhání bylo hrozné, neboťBlůcher rozkázal,
aby vše bylo hubeno. Francouzský jenerál Ro
guet dal neblahý příklad, pohroziv smrtí každé
mu francouzskému graaátníku, jenž by mu při
vedl praského zajatce. Důsledky byly podle
toho. Jenerál mladé gardy Duheesne, opřen jsa

o dvéře hospody v Genappe, odevzdal svojišavli černámu pruskému husaru, jenž, přijav
meč, zajatce probodl. V Genappe byl učinén
poslední pokus armádu zastaviti. Lobau shro
mážšdil několik set mužů a zatarasil vohod do
weznice, ale po prvém výstřelu pruských děl

v. ouda a bojištioeas šla,a každýplukna i osamotněla, a
její odloučenjsa od ostatníchumíralna svůj
vrub. Bylyť to pochmurné čtverhrany, které
byly rozbíjeny děly a puškami. Jeden po druhém

tů a mizel, až zůstal jediný, jemuž velel důstoj
ník vambronne. I tento čtverhran se tenčil, ale
stále palbou z pušek odpovídal, ovíraje všdy
těsněji své čtyry strany. Když čtverhran sovrkí
se v brstku, když její prapor stal se pouhým
cárem, když kupy mrtvol byly. vyšší než hlou
šek živých stojících, byli vítěsové jati posvátnou
hrůzou, a děla anglická na chvíli umikla. V tu
chvíli anglický jenerál, hluboce dojat, zvolal:
»Chrabří Franeouzové, vzdejte se! Ale Cambron
ne odpověděl slovem, jel nemožno £ důvodu
slušnosti opakovati. Po tomto výkřiku Cambron
novu zazněl anglický povel: »Palte!« Když dým
se rozptýlil, čtverhranu již nebylo. Se zbytkem
tím umřela garda a zároveň ukončila se stkvělá
dráha Napoleonovy činnosti v Evropě.

Byla již noc, když francouzští jenerálové
Bernard a Bertrand za vesnicí Genappe zadrželi
zadumaného, nešťastného muže, jenž proudem
utíkajících až sem byv donesen, sestoupil s koně
a vzav úzdu pod paží, sám vracel se k Water
Joo. Byl to Napoleon, jenš si chtěl jíti na bojiště
asi pro smrt... .

——Politický přehled.
Prohlídky domobranců r. 1873—77,1891,

1895 a 1896 konají se v obvodu zeměbraneo
kého okresního velitelství v Hradci Králové:
Náchod 11.—17. října ; Králové Dvůr n. L. 19.—24.
října; Hradec Králové 260.—31.října; Rychnov
n. Kn. 11.—16. října; Nové Město n. M. 17. až
22. října; Broumov 24—29. října.

polečná minister. rada konala se dne 5.
října ve Vídni za předsednictví ministra zahra
ničních záležitostí bar. Buriana.

Státní podpora invalidům a jich rodí
nám. Císařským nařízením ze dne 12. června
1915 rakouská vláda byla zmocněna, určiti
zvláštním nařízením státní podporu invalidům
a pozůstalým po vojínech, padlých za války.
Novým prováděcím nařízením upravuje se ří
zení a podávání dokladů oprávněnosti k užívání
příspěvků na živobytí a ke státním podporám,
jakož i zastavení těchto podpor. Dobu, kdy se
podpory mají všeobeoně zastaviti, oznámí svým
časem ministerstvo zeměbrany. V jednotlivých
případech zastaví se udílení podpor dle znění
zákona ze dne 26. prosince 1912.

Nová ministerská nařízení v Rakousku

zavádějí maximální San pro domácí třísloviny,upravují obchod s duběnkami, s dubovou a
smrkovou kůrou.

Pomoc Haliči. Haličtí politikové domáhají
se na vládě, aby se především postarala o opět
nou výstavbu zničených budov. Selské obytné
a hospodářské budovy mají se stavěti z peněz
na úlevu nouze, městské budovy částečně z nou
zového fondu a částečně z daných půjček. Půjčky

mají býti splatny v 10 letech po uzavření mírua úroková míra má býti nižší než 5!/, proo.

výboru má eť pos
škol a dětských útulků. Stavební materiál mé
se dovážeti bezplatně.Vláda se má postarati o
osivoj pro jarní aetbu, má opatřiti motorové
pluhy, aby se pole mohla v čas zorati atd. Vláda

projevila ochotu vyhověti většině těchto požavků.
Rakousko-uherské vyrovnání. Uberská

vláda dala úřadně vyvrátiti pověst, že vyjedná

vání o nové rakousko-uhersské hospodářskévrovnání má býti odročeno. Naopak všichni pří
slušní činitelé jsou prý sa jedno v tom, že ten
tokrát nutno vyjednávání započít co nejdříve,
aby byl v čas upraven pevný poměr mezi Ra
kouskem a Uherskem, neš se započne vyjedná
vati o obchodní smlouvy s cizími státy.

V Polsku c. a k. vojenský generální gou
vernement přeložil své úřední sídlo s Kieloů
do Lublína.

V Italii mají nového ministra námořnictva
Corsiho; dle všeho býv. ministr nevalnou čin
ností loďstva se nezachoval. A v tisku italském
proto se napovídá, če se musí v různých od
větvích námořnictva mnoho obnoviti a zlepšiti.
Nový ministr má prý bezohledně odstraniti lidi,
zodpovědné za četné omyly, jakož i lidi zby
tečné.

Právě vyšlo

po
PRAVDOU
KE CTNOSTÍ

Lidová kázání na všecky
nedělea svátky roku

církevního.

| Promluvil a vydal
nákl.PolitickéhoDraástva
tiskového v Hradci Král.
(Knihovna Obnovy čís. 25.)

Antonín Kaška,
děkan v Kostelci n. Orl.

Řada L
Sbírka o 81 tiskových ar
Bích velké osmerky (stran
986) obsahuje 75 thema
tických kázání. - (Cenabrož.
výtisku K 460 franko. Od
poručovati netřeba —aspoň
ne duchovenstvu diecese
královéhradecké, ktaré su
tora po 30 let působení jeho

kněžského předobře zná.

Objednávky vyřídí
Družstevní knihkupectví v Hradci Králové.

Otázka výživy.
V této době velice zodpovědné stát učinil přís

nemírné sebeobohacení i na úkor lidí zcela nema
jetných, ba i těch drobných občanů, kteří mimo
zvýšenou starost o své rodiny ochotně a poctivě
berou na sebe péčio válečné úkony.

Jest však potřebí, aby úřadům -při bdělé stráži
pomáhal i každý jednotlivec dle své možnosti, aby
vládní nařízení se uplatnila plně na všech stranách,
ve všech podrobnostech. Není žádným denuncian
tem, kdo udá záludného hrabivce k potrestání; na
opak ulehčí úřadům záslužnou práci a prospěje ši
rým vrstvám loyálního obyvatelstva, které s tím
větší radostí bude válečné úkony podporovati,

ční „ásoěj bude hájeno proti chýtrým chamtivc
- Aby všude bylo zaopatřeno nutnými potravina

mi obecenstvo co nejvzorněji, nutno vystupovati
jak proti čachrům výrobců a velikých překupní
ků, tak proti bezohlednému sobectví zámožnějších
konsumentů. Jsou totiž lidé, kteří za každou cena
chtějí se zásobiti největší měrou ihned, nad vlastní
potřebu, i když dobře pozorují, že daleko spíše po
třebují nakupovati jiní, kteří nejsou zásobeni ničím.
Drahotu nevyvolává jen prodavač, ale: velice ča
sto i kupující.

Jest úředně dokázáno, že zásoby letošní skliz
ně obyvatelstvu říše naší i spojenecké německé

zcela stačí; proti »vyhladovovacíe snaze čtyřdo
hody sebevědomě a opravdově jsme ohlásili ho
spodářskou soběstačnost.

Zásoby tedy jsou uspokojující. Proto nynf na
stává úkol bdíti, aby nebyly zašantročeny nikde
ve prospěch spekulantů. Nápadnými sestaly tyto
zjevy: kdekoli některá městská správa nebo Jiná
korporace ohlásí, že zakoupí jistý druh potravin,

hned se přihlásí 6 řada obchodníků, nabízejícíchveliké množství. Kdyžse však řekne, že se bude
za ně platit přiměřeně,když se poukáže na úředně
vyhlášené maximální ceny, velkoobchodníci, pře
kupníci, agenti — schovávají se do syslích děrane
bo začnou oznamovati, že již pro pozdní přijetí
oferty vyprodali jinde a pod. Zkrátká snaha speku
lantů jest svěřiti potřebné zboží veřejnému trhu
v době, kdy konsumenti budou ochotni zaplatiti
nejpřemrštěnější obnosy,

Jakmile se stanoví maximálnícena některé po
traviny vládou, hned na trhu se jeví takového
zboží nedostatek. Proto konsumenti by měli veli
ce pilně sledovati klikatou cestu těch dodavatelů,
kteří dříve hojnost zásob nabízeli a — pojednou
se staví, jakoby již neměli na skladě ani za pětku.

Úřady samy vyžadují pečlivou součinnost kon
sumentů v hospodářské očistě. | Na př. v Pešti

podporovalo policii při střežení obchodníků tukem.
Obecenstvo poslechlo a ejhle jaký lov při počátku
tohoto měsíce! Přišlo se na veliké zásoby ukrýva
ného tuku. Finanční ústavy hleděly bezohledně
spekulovat za pomoci ochotných obchodníků. V
obrovských sklepních místnostech jednoho obchod
níka bylo nalezeno tolik špeku, že by se jím mohlo
zásobiti několik armádních sborů po několik měsí
ců. Neškodili tak lichváři jak armádě tak obyvatel
stvu civilnímu? © Ovšem s těmi spekulanty bude
naloženo dle zásluhy. |

Uherská vláda stanovila maximální ceny luště
nin, což způsobilo mezi spekulanty značný po
plach; vždyť ceny stanoveny o polovici níže, než
jak překupníci chtěli prodávati, Hrabivci skoupili
obrovské množství těch potravin proto, aby kon
sumenti byli nucení kupovati výhradně jen z je
jich skladů. Nyní počtářským čachrům sklaplo. Pa
zole byly před vládním nařízením za 90 K, nyní
však za 40 K, hrách klesl ze 110 K na 50 K. Spe
kulanti ovšem skupovali za vysoké ceny v naději
zisku největšího; proto nyní místo výdělku budou
míti ztráty — ale úplně zasloužené. :

Patrno, že by drahota byla brzy menší, kdy
by sami konsumenti s úřady čile a-upřímně všude
spolupůsobili. Ale velmi zhusta takový člověk, kte
rý volá po zlevnění nejvíce, tajně kupuje ceny
nejvyšší nejrůznější potřeby, aby — je odtrhl od
úst lidem daleko chudším. Právě nyní by se mělo
dokázati, jak úspěšná byla moderní vlastenecká
výchova, jak se osvědčuje národní solidarita při

městech na tisíce lživých denunciací, těžce očeká
vati aspoň skrovný sebezápor v zájmu celku, jed
ná-li se o potravy. I lidé dobře situovaní myslí
jen na sebe, ženou se za vlastním ziském, poráže
jíce bezohledně své bližní vpravo vlevo. Takovým

»Ostravské listy< uveřejnily tento zajíma
obrázek: »Jistý farář poblíže vlárského průsmyku
má též polní hospodářství. Na trh do Brumov po
slal na prodej krávu s příkazem,abyji pod 600K
neprodali. Na cestě k městu zastavil řezník honce
krávy a nabízel mu za ni 800 K. To bylo sice více,
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své divy. Přistupovali kupci a nabizeli jeden více
než druhý. Na konec kráva byla prodána za 1400

Skoučekí vyrovnacího roku Záložního úvěrního 6
stavu vHradci Králové. Teprvedne 30. zářískončeno
bylo vyrovnací stání věřitelů Záložního úvěrního ústa
vu, trvající přes celý týden a to jak dopoledne, tak |

nec se byl držel. Lze si snadno představiti příjem
né představení pana faráře, když mu za krávu

uváďime zde přesoě ciferní výsledek, jejž jsme v minu

„chudé faře dávno neviděl.«
Tedy majitel krávy sám naprosto nežádaj za

krávu cenu přemrštěnou. Ale zcela prostému hon
ci umožnili sami kupující spekulaci velice výnos
nou. Tento obrázek svědčí, jak jest potřebí při boji
proti drahotě upřímného spolupůsobení všech
vrstev obyvatelstva. Drobná a svorná obranná
práce dokáže v tom směru daleko více, než udi
vené výkřiky a kritiky.

řitelů, kteří zastupovali pohledávky K 38,498.707.33.Bylo
tedy dosaženo daleko více než nadpoloviční většiny pří

šipy kapitálu. Většina tato jest tím Inposantnější, poně
vadž počítají se pohledávky uejenom těch osob, které
hlasovaly proti vyrovnání, ale i ty, které — ač vyrov
nacího roku se súčastnily — nehlasovaly, jakož i ty,

Za válečného ruchu.:
" K TIL válečné půjčce Přiebrovitémsvěto

vémzápase maše drahá vlast zemijevišíč válečných
události. Uvážíme-li,kolikširých krajůjest válkouzpe

Zajisté jsme v té přičisě ve zmačné výhodě,
statní synové našeho mároda přinášejí rokovné

napoll cti astávy. Protozajistéčeskýld |při
mupisování na válečnoupůjčkuosvědčí, že sezů

stane pozadu za jizými národy rakouskými,
Na osleplé araměnévojimy,uměléúdy, sirotky a

vdovy, jakož | na nezaměstnané a v nouzi postavené
katolické dělnictvo ráčili dále věnovati: vdp. Fr. Janou
šek, farář, Vápno 3 K, Jan Hakl, domkář, Vápno 2 K, sku-.
pina katol mládeže V. Jesenice místo věnce aa rakev
svého + člena Fr. Nováka 10 K, přebytek od posvícen
ské mše sv. mládencův a panen v Červ. Hoře 1.60K.

H

Marie Blažinová, Nový Hradec Král, k uctění památký:

kterése sicepřihlásily,avšakkvyrovmacímaroka se | vidp.Aut. Vitvará4 K crop koyěnkí vin r ©vůbec nedostavily. Zvlášť pozoruhodná jest také většinaZáložna v Hradci Král.,
sbírky,jež zašlete na Zemský svazkatol. Aris v H Né

Janské náměstí č. 163.

Vkladynaknižky4 u
ledystřádsnkové4 z p "08
Nové vklady (uložené v době moratoria) árokují

20 dle dohody avyplácejí se ztěchto vkladůob
nosybez obmezenímoratoria,

Kulturní jiskry.
Nové výzkumy. Inženýr Rota v Marseillu či

„ni pokusy se strojem, překonávajícím hravě zem
skou gravitaci. Stroj se držel nepohnutě ve vzdu

-chu 500—1000 metrů vysoko nad zemí. Unesl i
značné zatížení bez použití mechanického motoru.
K takovému triumfu jest cvšem potřebí nalézti
prostředek k isolování před gravitací, k obmezení

„síty, kterou jest zemská přitažlivost; zdá se, že
kouzelný prostředek spočívá výhradně v použití

„zvláštních vln hertzinových. — V Německu již se
rábějí telegrafní tyče ze skla; skelnou hmotou se

-obleje silný kovový drát. Takové tyče ovšem
vzdorují daleko lépe nečasu a hmyzu než tyče dře
věné. V Coloradu sestaven přes řeku Arkansas
most ze silných skleněných kvádrů, jež jsou spo

zeno zdarem zřízení bezdrátového telefonického
spojení mezi Virginii a Kalifornií ve vzdálenosti
více než 2500 anglických mil. Již nyní odborníci
prohlašují, že po skončení války bude možno
mluviti bez:
do Evropy. — V Coloradu byla objevena radiová

značně klesne. — Vyzkoumáno, že střední hvězda
Plejád Alkýone není ústředním sluncem okolních

mocnější než našeho slunce, — V Cinvaldě u Tep
lic objevena bohatá ložiska uranové rudy. Síla ru
dy obnáší místy až pět metrů.

, w o

| oSochy, oltáře aj
provádí absol. c, k. odborné školy
a ©.k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek v Chrudimi.
Márodohospodářské hlídka.

Třeti rakouská válečná půjčka, Flnas
čaj správa mocuářství mašeho přikročuje právě k třetí

prostředky, jichž k dalšímu úspěšnému vedení války,
prokázavší v dosavadním průběhu svém tak. značnou
„převahu morální | lysické zdatmosti našich vojsk mad

" nepřítelem, nezbytmě potřebuje.

Stejmě jako tomu u spojeneckého Německa, spoléhá
též rakouská správa linsnční výhradně jenuna timančuí
sílu svého vlastního obyvatelstva, která při prvé a dru
képůjčce válečné tak výmluvným způsobem byla pro
kázána, a umisťujeproto 1třetí emisi válečnépůjčkyjen
ma domácím trhu. A obyvatelstvo říše bez rozdílu ná
rodmosti, sledujíc s živou účastí vítězný postup naších
vojsk a vědomtojsouc sl svýchpovlmností,učiní zajisté
| teatokráte zadost svému vlasteneckému cítění tim, že
v dosahu své hospodářské potence sáčasíní se v míře
co mejvyšší mpisování vyložené válečné půjčky a 'tím
též pině ospravediní naděje, finanční správou státní do
něj kladené.

Vedleúčelu půjčkypřispělezajisté též výmosmost

co do hlav. Z přítomných 11.172 hlasovalo pro vyrov
nání 10.998hlasů. Karátor zastupoval při vyrovnacím
roku 9634 věřitelů s kapitálem K 14,017.883.4. Jest z
toho patrno, že kdyby se tyto-hlasy nepočítaly, byla by
zákonem předepsaná většina taktéž dosažena a značně

překročena.
Vyhláška o soapisu zásob. Na základě $ 8. císařské

ho nařízení ze dne 21. června 1915č. 167 ř. z., resp. $1.
cís. nař. ze dne 7. srpna 1915 č. 228 f. z., nařídilo c. k.
tministerstvo vnitra výnosem ze dne 15. září 1915 č.
50.023soupis Zásobobllí, mlýnskýchvýrobků aluštěuin
dle stavu ze dme 15. října 1918,Výsledek tohoto soupisu
zásob má zjednati úplně spolehlivý obraz o zásobách

na rozdíl odsoupisudne28. února t r. pro ne
vztahuje se na všechny domácnosti. Zahrnuje toliko
předně zemědělské podniky, v nichž byl sklizen někte
rý z druhů obilí nebo luštěniny, které mají býti ohlá
šeny; za druhé všechny živnostenské a obchodní pod
niky, v nichž obilí, mouka nebo luštěniny se upotřebují,

vořejné korporace nebo jiná aprovisační místa (úřadov
ny), které následkem nové organisace spotřební mají
na skladě zásoby obilí, mlýnských výrobků nebo luště
nin. Soupis zásob děje se ohlřašovacími tisty, které mu
s! býti k ohlášení povinnými zevrubně a dle pravdy vy
plněny a vlastnoručně podepsány. O vyplňování ohlašo
vacích listů dává vysvětlení poučení na rubr ohlašo
vacího listu. Vyptněné listy ohlašovací budou dne 16. a
17. října 1915 vlastními orgány vyzdviženy. Soupis zá
sob provedou ti, kdož dostavše příkaz od úřadu byli
ustanovenisa kteří jsou povinní vypiniti ohlašovací listy
dle údajů osob, k ohlášení povinných. Veškeré zásoby
buďtež ohlášeny dle váhy v kilogramech; každé jiné
udání váhy nebo množství (metrické centy, libry, hekto

kdykoli svými zmocněnci (osobami příkazem opatřený
mi) k přezkoumání učiněných údajů prohlídku v provo
zovacích, zásobních a jiných místnostech a nahlédnouti
do hospodářských a obchodních záznamů. Těm, kdož

příkazem isouce opatření při soupisu zásob a přezkou
mávání spolupůsobí, buďtež dány všechoy potřebné
zprávy. Nikdo se nerozpakuj tak učiniti. Ti, kdož příka
zem úřadu jsou opatření, sifbili přísežně nejpřísnější
mlčenlivost o soukromých poměrech a obchodních ta
jemstvích k jejich vědomosti došlých a je tudíž využití
učiněných údajů k účelům zdanění vyloučeno. Upozor
ňuje se výslovně na to, že: a) opomenuté doručení 0
hlašovacího listu, b) úřednímizmocněnci (osobami pří
kazem opatřenými) opomenuté vyzvání k ohlášení zá
sob nesprošťuje ani povinnosti ohlašovací, ani trestů,
pro její porušení stanovených. K ohlášení povinné zá
soby, které nebudou ohlášeny, budou úřadem prohláše
ny za propadlé ve prospěch státu. Kdo úmyslně zatají
v jeho držbě nebo v jeho uschování Jsouc! zásoby obilí,
mlýnských výrobků nebo luštěnin, bude soudem potre
stán vězením od 1 týdne do 6 měsíců, přesahuje-li ce

roku. Vedle trestu ztrátou svobody se jevícího může
býti uloženapokuta v prvémpřípaděaž do 200 K, v
drubém případě až do 20.000 K. Kdo údaje při soupisu
zásob od něho žádané neučiní ve stanovené lhůtě, kdo
odpírá zodpověděti nebo nesprávně zodpoví otázky je
mu kladené, kdo těm, kteří mají příkaz od úřadu, vstup
do provozovacích, zásobních nebo jiných místnosti, na
hlédnutí do svých hospodářských neb obchodních zá
znamů nebo podání zpráv odepře nebo aesprávné zprá
vy podá, bude soudem potrestán vězením od 3 dnů
aždo 3měsíců,nebopokutouod20do2000K. Vedďfe
trestu ztrátou svobody se jevícího může býti uložena
pokuta až do 2000 K. Též míže býti vyřčena ztráta
živnostenského oprávnění. .

Cirkevní věstník.
KněšskýdůmvLahačovicích.Právěse rozesílá

prosba p. L duchovenstvu. Račte si ji dobře všim
noutia —aeodmitnoutl. Kéžje opravduposledat!

Oltářní obraz mebochrám (výzdobafigurální aor
namentální) vymalujeumělec, akadorcký malíř a pro
pagátor umění církevního, jehož pyfáce schváleny byly
nejdůst. bisk. ordinarlátem a c. k. zemským konservá
torekýmúřadem, vpřištínsroce 1916 vdiecási králové
hradecké edarma — pomze za výlohy režijní Lask.

N

Králové. ve
+%

Praemoastrátský klášter Želiv upsal u spořitelny
král. města Pelhřimova následující obnosy na válečné
půjčky rakouské: na první 26.000 K, na druhou 27.000 K,
na třeti 100.000 K. Celkem tedy 153.000 K.

Seznam polních pošt, ke kterým
přípustny privátní balíčky do 6
12, 13, 14, 16, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25,
29, 30, 31, 32, 38, 85, 42,

52, 53, 54,
65, 66, 2, 73,
78, 6, 87, 88, 89,
92, 03.94 98, 100, 101, 102, 108»

104, 105, 106, 107, 09, 110, 111, 112, 118,
„116, 118, 119, 120, 121, 128, 124, 126, 127, 188,
130, 182, 134, 135, 137, 139, 141, 143, 144, 150,
154, 156, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 164, 165
166, 267, 171,.173, 175, 177, 178, 179, 181, 182

jsou
o10,

50,
64,
77,
91,

188, 184, 200, 201, 202, 204, 206, 207, 208, 200
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222

330, 350, 351, 962, 353, 356, 501, 502, 503, 504.
505, 506, 507. 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608
-609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 630. ———

Královéhradeckoubankovníjednota vHradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

Zprávy
místní a z kraje.

, Na oslavu jmealn Jeho císařského a královského
Apoštolského Veličenstva, našeho nejmilostivějšího cí
saře a krále Františka Josela L sloužena byla Jeho
Excelencí nejdp. biskupem královéhradeckým drem Jos,
Doubravou dne 4. října o 9.—%11. hod. dop. slavná pon
tifikální mše sv. v kathedrále sv. Ducha. Mše sv. sůčast

niti se v přehojném počtu zástupci církevních, vojen
ských, zeměpanských a samosprávných úřadů v Hradci
Králové sídlících, fiditelstva a sbory profesorské c k.
vyš. gymnasia, c. k. vyš. reálky, c. k. ústavu ke vzdělá

E. učitelů, c. k. odborné školy pro umělecké zámečnic
tví, jubilejního měst. dívětho lycea, vyšší školy pro žen
ská povolání hospodářská, ředitelé a učitelské sbory 0

obecných a měšťanských škol pro dívky a chlapce, vý
bory královéhradeckých odboček Červeného a Stříbr
nóbo kříže, všech spolků a korporací, jakož i přečetné
obecenstvo, naplňující velebný chrám do posledního mí
stečka. Po slavném Ambrošlánském chvalozpěvu »Te
Denm laudamus« nádherně nesly se šerými klenbami
chrámovými sloky vším obecenstvem s vroucím nadše
ním zapěné hymny rakouských národů. Poté zástupci
všech výše zmíněných spolků a korporací odebrali se
na c. k. okresní hejtmanství v Hradci Králové, hdež do

rukou p, c. k. místodrž..rady J.. Smutného skládán byl
ke stupolm Nejvyššího trůna hold nejvroncnějšího bla
bopřání Jeho Veličenstvu.

Slavnostní akademie ve prospěch válečné péče po

mocné a Spolu na podporu chudých studeřicích. Spoje
néústavy střední pořádalyna oslavuNejvyššíchjmenin

Ne



"4 ©.Před plným hledištěm zahájena slavnost živým ob
razem vpíbárně.aranjo projegorským sbor
álky a lyočas. Kol nádherného poprsí Jeho V

2a jásavého zpěvu rakouské národní hymoy a provolá
vání slávy milovstéma zeměpánu. Poté řízením učitel
ky zpěvua. Zd. Součkové zaezpívaly žákyně lycea. a
hosp. vyšší školy Říhovského »Hymnus« s nálešitým
procítěním za přiléhavého a precisního doprovodu kila

-várníbo pí. M. Šulcové. Do rámce slavnostního večera
velmi případně. zapadla živá přednáška p. gymm. prof.
J. Vrabce sZe. života *Jebo Veličenstva«, doprovázená
adatitými obrázy světelnými. Po přednášce vybídl p.

- profesor k provolání slávy císaři, což celým hledištěm
nadšeně bylo opětováno. Smyčcový orchestr patdago
gia pod taktovkou p.-prof. St. Dobše podal zdařilé vý

kony v několika skladbách, při nichž také v doprovodu
rontinu svoji osvědčil známý pianista p. JUSt E. Bureš,
loňský abiturient gymnasiiní. S případným pathosem

přednesl žák IV. -ročníku obchodní akademie báseň Rai
sova »V den slávy«, načež p. profesor reálky Fr. Teršl
zapěl lahodným svým tenorem Novákovy »Moravské
písně«, jichž jest dobrým Interpretem, jsa moravský Slo

demii zakončil pěvecký mužský sbor gymmasia, který
pod učitelem svým dp. V. Jurkovičem s náležitou ver
vou zazpíval Vognerův hymnus »Vlasti a králi«. Celý
večer měl ráz slavnostní, notabilty všech kruhů byly

| zastoupěny; výkony, jichž súčastnili se i p. t. členové
sborů profesorských, sledovány s pozorností a bouřlivě
aplaudovány. Lesku večeru dodali zvláště vzácnou ná
vštěvou Jeho Excelence nejdp. biskup dr. Josef Donb
rava, p. mástodrž. rada J. Smutný,p. plukovník Flori

amu, p. starosta města dr. Ulrich, zástupci důstojnického
sboru, kléru, úřednictva všech kategorii, profesoři a u
čitelé měšťanskýcha obecných škol se svými ředitela
četné vybrané obecenstvo i z dalekého okolí. Výsledek
večera, plně vydařený v každém směru, jest k nemalé
cti našich středních ústavů i pořadatelů.

Veličenstva císaře a krále Františka Josela usneslo se
představenstvo Svazu hospodářských družstev pro kon
Sum energie elektrické, společnosti s ručením obmezeným
v Hradci Králové, vybírati v měsíci řjmu ve prospěch
podniků válečné péče (vdovský a sirotčí fond veškeré
ozbrojené moci, péče o invalidy a jiné fondy) přirážku
ke každé v obvodu Svazu spotřebované kilowattové

hodně elektrické energie ve výši 1 haléře. Usgpsení to
to uvítáno bylo v celém obvodu Svazu s milým po
vděkem.

o Ussegení městské rady ze dne 4. října 1915. Na vě
domí byla vzata zpráva p. vlád. rady Nováka o zahá
jení akce ve příčině vojenského výcvíku mužské mlá
deže ve stáří od 16 do 18 let a zpráva o dočasném umí

dově c. k. gymnasia, — Schválena byla zpráva Správy

elektrických podniků. že umistěhy budou v obou elek
trárnách vodočety pro vodní hladinu, a o zvýšení po
platku za vytopení šaten. — Usnesenobylo, aby ob
jednán byl vagon soli a aby zřízeno bylo lešení k opra
vě reservojru na Kozince. — Vzat byl na vědomí výkaz
hotovosti pokladní ze dne 2. září. — Schváleny byly
různé objednávky.

, Městská rada král. věn. města Hradce Králové zve
domobranecký dorost ke cvičení v tělocvičně obchodní

akademie na neděli dne 10, října o 2. hod. odp. Dostav

cvičenců. — Starosta: JUDr. Fr. Ulrich m. p.
Vzasedání c. k.okresní školnírady v HradciKrál.

dne 5. t. m. na místo učitejky II. třídy obecné školy v
Hradci Králové byla presentována jednohlasně ctih. ses
tra Emerencie Zídková. Učitelkou I. třídy obecné školy
v Hradci Králově jmenována „slč. Eliška Typltová. Na

" místo učitelky II. třídy obecné školy v Nechanicích
presentována slč. Terezie Liemertová.

Vyznamenání. Jag. Karel Telnitzer, c. k. poručík
u vozatajstva, obdržel od |. armádního etapního velitel
ství jmánem nejvyšší služby »za výhorný výkon před

Aepřitelem“ pochvalné uznání.
České kyarieto bylo dogyrano mmkrátkou dobu pře

rušiti svaji koncertní cestu pro ogchyravěpíprvního hous
listy Karla Hoffmana. V nejbližší době však již zahájí
opětně svoji uměleckou činnost a pak dojde ihned ke
koncertu v našem městě, k němyž zakoupené vstupen

ky podržují syou platnost. Datum byre oznámenoná
věštíni a v časopisech.

-€. k, bepgl úřady přilmají a vydávají peníze jen rá
mo dle výnosu c. k. finančního zemského ředitelství v
Praze ze dne 19. červenoe 1915 č. 95.874-XVI.

Sezsam ces na týdomním trhu v Hradci Králové
dne 2. října 1915. 1 hb: brambor 10 až 10.40 K, lsěného

„semene 70 až 80 K, cibule 22 až % K, ořechů 24 až 28

X, jablek 8 až 14 K, brušek 11 až 12 K, švestek 20 až
42 K; 1 as jahel 140až 150 K, krup 100 až 120 K, máku
20 až 3410K. otrub žitaých | pěeničných16 K, mrkve
10 až 12 K; 1 kg: másla 5.50 K, vepřového sádla 7.50
až 8 K, tvarohu 60 hk,česneku 2.20 až240 K; 1 vejce
It až 12h; 1 kopa:zelí 16 až24 K,kapusty 3až 4. K,
drobnézeleniny1až 3K, karfiolu12až16K,póru40
až 50k, oslere 1.40až 5K, svazků petržele3.20 až 4
K. — Přivezene bylo: hl: bratnbor 38, cihale 15. ořechů

23, jablek 16, hrušek 62, švestek 25; kop: zell 40, kapnsty
" JB,drobné zeleniny40, karfiolu J5,pócu 80, svazků

petržele 10, mrkve 30 pytlů, podevinčat 226 kmet.

"etsaře akrále našeho Františka Josdls:[ oslaven byl
Výchrámu Páně. sv. Anny dkstojně.Péší známého odbor.

nika hudebního p. ředitele Josela. Prokopa předneseny vichřici nemohl přijetl a ojnluvil se. Morálnívýsledek.

»Zpěv biblický« čis. 4 od Dvoláka, »Te Deum laudamys«
od Fórstra a »Pange lingua« (Jevte ústa) v barmonisaci

ním, doznala plného uplatnění a u nás pozorných poslu

-F

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané apolečenstvo 8 T.o.

-Přijímá vklady. na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a ivnostenské za podmínek nej

výbodnějšíah. Vkusné střádanky.a

| Návšíěvou v lazaretě v biskupském zámku. Bylo
pěkné podzimní ráno, když jsem o půl 7. hod. vystoupila
má nádraží v Chrasti. Po půlhodinné cestě stanula jsem
na nádvoří zámku. Lazaret, zařízený pro šest vojínů,
nalézá se v přízemí vpravo, s vyhlidkou do zahrady.
Když jsem vstoupila do pokoje, dívalo se na mne šest
sněhobílých lůžek — prázdných. Po dotazu, kde se ne
mocní nalézají, bylo mi sděleno, že jsou v domácí kapli,
kde Jeho Exc. nejdp. biskup slouží tichou mši sv. Za
malou chvíli přišli. Šest statných mužů, tváří spokoje

ných, veselých. Zasedla jsem s nimi ke společné snídani.
k niž přineseny chutné bílé žemje. Vojíni vždy dostanou

meckou kapli, ve které nalézá se krásný obraz na
plátně sv. Jana Nepomuckého. Následovala prohlídka

vy růží. Ve dvou bazénech se červené rybky vesele
proháněty. Mezi stromy čiperní kosi -se proháněli mezi
padajícím listím. © V duchu jsem si představovala tu
plnou, rozkvetlou krásu Méta!Tu jsem chápala slova jed
noho vojína: »Kdybych tak mohl jftř ještě jednou do

lazaretu v Chrasti! Tam je krásněl« — K posnídávce,
obědu a večeří docházejí vojíni do diecésního domu,
který nachází se naproti zámku. K masitému obědu a
večeři maří pivo, v neděli a ve svátek dvojí maso. »Tak
hle bych se chtěl míti do smrti«, povídal jeden z mých
sousedů. A což ty párky za 20 hal, které pan hostinský
vyrábí a které dostávají vojími k posnídávce! O tako

vých se mi po čas války ani nezdálel V Chrasti sice
mají chlebenky jako my, mají tam nedostatek másla a

vajec jako my. ale mají tam válečné kuriosity, kte
rých my nemáme. Ti Aěsjako pemocnt po čas války v
lazaretě se vystřídají, mají pečíivé lékařské ošetření,
rodinné ubytování a bktravování. Budou jistě povždy

rádi a s vděčností vzpomlnati svého dobrodince Jeho
Exc. nejdp. biskúpa. — M. Vytlačilová-Polabinská.

Slavnostní akademsle ve Smiřicích na oslavu jmenin

lou slavnostní kantátou (Fr. Kuřil) pro smíšený sbor
»Tobě, o králi náš«. Již toto první číslo programu, pre
císně přednesené, utvflilo naděje, že večer bude vý
znamným požitkem. Nězklamali jsme se! Prolog vlp. J.
L. Petráska byl hoktem Nejmilostivějšímu císaři a králi
z upřímné české loyality plynoucím a vyzněl v jedno
myslné provolání »Slávy« Nejjasnějšímu zeměpánu. Ně
kolik skladeb jiných: Jaro, Sv. Václave (Bendl), Směs

národníchpísní (Foerster), Hymna rakouských národů
(Hayden), velice zdařile provedl sbor 60 zpěváků pod
taktovkou obětavého theologa p. J: Vachka. Svojí pílí

poměrně za krátkou dobu docílil tak pěkného výsledku.
Dovedný virtuos na housle a violu dp. Jiří Sahula Alar
da, Verdiho, Labického v programových číslech mistr
nou rukou tak vystihl. že těšil se všeobecné pozornosti
a popularitě slavnostního večera. SI. Pořízková při
spěla přiléhavým doprovodem k lahodné souhře. SI. K.
Nováková, ohvalně známá pěvkyně, rozvinula ladné

tény svého mezosopránu bravurním předgesem v Ro
maaci žebračky (Meyerbeer) a Cikánsképísní Carmeny
(Bizet), doprovázena klidným, procttěným doprovodem
mistra na piano dp. K. Vašaty. Vedle zpěvu a. hudby u
kázali nám slibní recitátoři sl. A. Pácaltová v melodra
matu Věčnost (Fibich-Mayer) a p. JUC. St Trojan (Vy
sloužilec ve stínu lípy) svoji kapacitu. Neméně krásné
byly také ostatní přanové doprovody P. T. účinkujících.
Všichni absolvovali svá čísla k všeobecné spokojenosti.
Hlnčná pochvala byla ovšem nejlepší odměnou ;těm.

kteří účinkovali, | těm, kteří se o uskutečnění celé, aka
demie zasloužili. Jeho Veličenstvu poslán od účastníků
slavnosti holdovací telegram, adresovaný Nejvyšší ka
binetní kanceláři, který přečetl shromážděným p. B.
Bartošek. — Katolická jednota může s hrdostí se dívati
na poslední tuto produkci, jež řadí ae ke slavnostním
večerům prvního řádu. | Spojenými silami, součinnost

přátet jodby 9 směva, dejrpu“ přípravou, zvýšenou 0
chotou členů Výbenu dokázala, Že je schopna předvésti
prvotřídní programová čísla. Město Smifice a okolt —

ač čás byl příiš-nepohodiný— ocenilo „Jednoty:
svojí účasti na slavnosti všichni P. T. 6

řadů, samospráva, úřednictvo, spolky, komikělbe+ jed
notlivch osvědčil českou loyalitm k trůnu. Ghwnostnímu
dn) dodaly přísltěného rázu také prapory v zemských
a Mšekých barvách, na každém domě vyvěšené. Úča
stenství emslavnosti slíběi také slov. p. okr. .hejéman
Altrod Wesslý ze Dvora irálové, ale pro aberamnou

počasí jen trochu klidnější. Alejestliže | za tak drsného
povětří prostomá dvorana byla skoro zcela naplněna,

tim větší čest milým návštěvníkům místním | z okají..
Malá, Svatoňovice — 20dlelá památka. Růžencová

neděle — den- slavnosti, radosti, pobožnosti u nás —
takové jsme ještě neměli. Vsdp. kanovník Mnsgre dr. Fr.
Šulc svatoňovickou Matku Boží na dějepisném podkla
dě nám představil jako Pannu mocnou. Odpoledne rů

žencovou pobožnost začal důmyslným výkladem mod
litby růžencové. Toužíme po delších pobožnostech ta

kového druhu; věhlasnému řečníku vroucně děkujeme.
Počasí nemohlo býti horší; návštěva bohoslužeb byla
mimo nadání dobrá — i účastníkům patří uznání. Po

slední neděle v říjnu a svátek Všech svatých budou dni

mimořádných pobožnosti; chystejme se ještě oslavit
Matko Boží dříve, než zima nastane. |

Hořice. Nejvyšší imepiny vyznějy lejas v dstajný
císařský hokl školní mládeže. Již v neděli ráno byly
mnohé domy prapory ozdobeny:a v 9 hod. shromáždil

se velký zástup Mdis úřednictvem před radnjcí u ba
lustrády, zdobené poprsím panovníkovým a Vytrval tam
přes stálý déšť po Celou slavnost. Když veškerá školní
mládež se rozéstavila, promluvil k ní předseda místní
školní rady a starosta, načež následovaly pozdravné
promluvy žákyně a žáka. Cisařskou hymnu provázel
zástup zpěvem a provolaš slávu J. V. císaři a králi.
Když byl ještě ředitel škol promluvil k mládeži, rozešel
se po zpěvu národní hymny zástup dětí a zástupcové

úřadů a škot odebrali se dp zapedací síně, kde složili
blahopřání k Nejvyšším jmeninám do rukou c. k. zá
stupce vlády. Večer byla školní akademie, jejížto jednot
Hvá čísla provedena přes krátkou dobu s uznáníhodnou
precisnostá, V den jmenin slouženy v 9 hodin slavné
bohoslužby s asistencí a vykonány modlitby za panov
nika, vojsko a mír. — Životní poměry se v našem mě
stě nezlepšily. K nedostatku másla, jež se vůbec na trbu
neobjeví, přistupuje nedostatek brambor. Je význačné,
že si lidé maso přivážejí odjimid, dokonce až z Prahy
a bude věru třeba, aby zavedeny byly i lístky na maso,
jež si za takovýchto poměrů může opatřiti, jen kdo má
penfze. Ať nesou tíži doby všichni stejnoměrně! Jinak
stav zdravotní je výborný; důkaz, že toho trochu mír
ného postu na zdraví neškodí. Ale — jelikož za ny
nějšího času luxus jest velikou výjimkou 1 u lidí dobře
situovaných, nedostatek u dělnictva a drobných gážistů
nemůže již pokračovati. Proto učiní-li se radikální pří

trž všeliké záludné spekulaci a poskytne se nemajet
ným. větší pomoc, tito se zajisté nepřejedí.

Bojanov u Chrudimě, Dne 28. záři o 3. hod. odp..
posvětil vkip. blsk. notář Václav Šafránek krásnou so
chu Božského Srdce Páně. © Socha nesena družičkami

Krgutilovou,„ Linhartovou, Novákovou a Slaninovou v
průvodu školní mládeže, mužů, zpěváckého sboru s hud
bou, mnoha družiček, duchovenstva a přehojné účasti
věřících z fary do kostela. Po slavném vysvěcení za
asistence dp. faráře z Nasavrk Ant. Symona postavena
na postranní oltář. Vidp. notář přednesl dojemnou řeč,
v níž zdůraznil, že Srdce Ježíšovo je bohaté ke všem,
kteří Je vzývají. Nabádal shromážděný lid, aby prosil
Božské Srdce o pomoc v nynějších dobách, u Něho že
najdou útěchy a posily. Ke konci své řeči zasvětil vše
cky BožskémuSrdci. Dojimalo, jak věřící kleče šepotali:
»Tvoji jsme, Tvoji býti chcemel« Zpěvácký sbor, říze
ný p. Jos. Tlapákem, zapěl vložku »Ó Srdce Spasitele<
Ant Hromádky, hned nato Jana Kolíska »Pange lingua“,
poněvadž pod baldachýnem nesl vldp. notář za asisten

ce dp. faráře z Nasavrk Nejsvětější na ojtát Božského
Srdce, aby se vykonala adorační hodina. Zpívány lita
nie dle »Oltáře«. Po modlitbách za zeměpána, vlast, vo
lípy a hrzký šťastný mír uděleno požehsání Sagktissi
mem, které takřka topulo v záři světel na oltáři. Za
zpěvu »Genitori« nesena Velebná Svátost na hlavní ol
tář k uložení. Sbor zapěl hymnus »Svatý Váchkve« od

Jos. Resla. Precisně přednesený zpěv mohutně působil
na mysl věřících. Za průvodu hudby zapěna mariánská
sloka: »Vypros víru, naději a lásku!« — Pobožnost skon
čena; věřící poklekají před oltářem Božského Srdce,
aby ještě svoje přání a tužby s modlitbou spójilí; ani
se jim z kostela nechtělo. Potěšení odcházeli a veřejně
děkovali vldp. Šafránkovi za jeho vpravdě otcovskou
ochotu. lásku, obětavost a péči, kterou jim krásnými.
chvitkami adoračních hodin poskytuje. Podotknouti slu
ší, že socha zakoupena z příspěvků dobrodinců chrámu:
Páně. — Se zvláštní obětavosti slečny Mař. Horníková,
Ruliková, Slaninová a Pavla Slaninová rozprodaly 200
kusů odznaků svatováclavských, které k prodeji zaslala
»Zemská pomocná válečná akce na výživu vdov a sl
rotků po padlých vojínech«. Stržený obnos zaslán hneď
příslušným místům. — Zvláštní dík všech osadníků ná

leží vdp. faráři z Nasavrk Ant. Symonovi, bývalému
zdejšímu kaplanu, který nedbaje na špatné, deštivé po—
časí, obětavě přišel, aby se naší slavnosti súčastnil. Dík
zaslouží zpěvácký sbor, řízený p. Jos. Tlapákem, jakož
1 P. T. páni hudebníci, kteří obětavě svým oměním k o
slavě Boží přispěli. Káž jest Božské Srdce odměnou
všem!

Čáslav. Oslava jmenin J. Veličenstva
konána byla el službami Božkní v šškanském chřámu
Páně u přítomnost zástepch všech vojenských, státních
i samosprávných úřadů,členů prof. a učit. sborů a škol
ní mládeže. -ro vojsko konány zvlášiní služby Boží,
Stejně | pro mládež etudající. Jáčsto vyzdebeno bylo
četnýmiprapory včíšských | namskýchbarvách. Glav-
nostní nálada patrna byla | v úemním šivotě společen
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ském, jenž nesl ráz jako o zasvěséných svátcích. Na c

k. gymnasiu byla po bohoslužbách pořádána domácí
slavnost. při M8 ředitel gymnasia p. Al. Pokorný pro
mlávil e výzňajném dni letošhích jmenin pánovníko
vých a po zapění národní hymny rakouské a provolání
slávy J. Vejíčenstvu rozdal žactvu pamětní lišty, vy
dahé pěčí Válštné akce pothocné. Také na dštatních
školách vzpomenuto zvláštního významu letošních oslav
venešeného jména císaře a krále našeho. — Slav
nostní akademie fa počest jmenin J. Veličenstva
provedená v předvečer svátku císařského v Dusikově
divadte měla průběh velmi zdařilý a povyiřášeficí. Po
řádána byla blďébníky a zpěváky, tybřáhímiž bod

důstojnictva zdejší posádky, za ochotného spoluúčinko
vání několika ochotníků civilistů, řízením obětavého ku

ráta p“dra O. Svobody. Ač bylo počasí 8krz naskrz ne
příznivé, přéce doštávilů še do divadlá Řójhě vybrané
ho obecenstva, jež výkony ják Mifebníků tak zpěváků
bylo skutečně nadchnuto. Zvláště Haydnová 5ymfonlé
č. 2 skHzela po každé větě bouřlivý potlesk. Virtuosně
zahrán byl také sólový part z »Traviaty«. Směs národ
dek vítá karta by obakovite, jek obbeeňštvoúevá
tila. Pěkně přednesen byl sbor »Svatý Václave«; vyža
doval by však mocnějšího tělesa zpěvrího, aby pů
Veškerou svou velebňou motrutností. Radeckého pochod,
který zakončoval akademii, působil jako vždy, posluchá
če přímo elektrisoval. Slávňostní večer téatě, který j
po stránce morální tak hmotné za stávajících poměrů

jistě uspokojil, zahájen byl národní rakouskou hymnok,
kterou břítětňní Vyslechii stojíce. Donfřátié, Ze slavňošt
tato nebtrje poslední. Jen by st dóporučovalo, aby re

klama byla širší A časnější a aby též na uměnímilovdý
venkov nebylo zapoinínáno. — Trhové poměry
naše zůstávají stále bolestíinem.© Neni jediného týdne,
aby nebylo novýth A Yróvých stžnésh. Bohužel, že že
Stížností těefto padají některé | ná samy zřízence. Tak
'co říci tomu, když takový zřízenec nabádá prodavačků,
nby něbyla hřřápá a misto Ž K za párěk kuřkt Hádala:
4 K; ať prý to panstvo zaplatí; tobo když jimý čisí nů

Kupy před stanovenou hodinou tržní. A s těmito zajistě“
odkouzeníhodnými zjevy podávají si ruce | mnohé dá

na cestě a sliby a přeplácením jim zbeží do trhu do

néšeí Jabákřkují.Nění boloh Avu. při vlevření trhu
hrnou se o překot všicíMěřkvy loženýmkpotravinám, aby
aspoň něco si zzopatřili pro domácnost. Postavení dře
věné bariery pře prodávkěkní tu Řepomůže. Tu by

snad jedině pomohlo pouštění tarniketem te obražení
a zvláště k tomu zřízené tržnice nebo tržního dvora. A
co platí o trhových poměrech,to platí o poměrech
aprovisačních. Stále ještě jest vidětizástupy Ďen
a dětí, obléhajících krámy. kde se prodává fhouka a

čí straně fedt Vina Vědnto Dolněrů, šedhébíě rozhodo

však jest jisto, komu záleží na tom, aby v obecenstvh
nákupy činícím nebyla živena žehravost, komu jde o to,;
aby bhnovkí klid občanský, téh měší de přičmiti,
nezdravota tato byla skončena. Jest to dnes. eřěhěsí
tšjší vlastenecká a loyální povinnost. A stejně sázňě
tPeba Příkrvěti Broti kažtlěíh Svingafiatství 4 Botravi
tefmi kt prodeji komisí sproviační dodenýí. Znáníe
případy. kde dodána byla obchodníka mouka a ač pyťěl
obsahuje 80 kg, oň po rozprodání 40—45 balíčků mody
PO 1 kg prdhlákíi, že JÍ tádté mduky řeňřá. 'Uvádiňte
tb prozatím beze jména; bdtu-hi se však případy tako
8 opakovatí znova, budeme bej mýlesráeaství tak!/Wě
Aškuohtivee pranýřovat, poněvadž čie jejich rovná
úies veřejnému pobufovění a nemá daleko do zločish

přůtibespečneu stáje.stařeny v DolníDobroači.V pátek 4.
Pkrieé ryiráv Šnagn Miapodlěvíhare

Ma pl. Magdalena Fisčhetbvá, bývalá mlynářka

Fnha s 'vé dně1b.Mo (5.

"©NE

| nějši války. Zváštní bylo, že v Pánu zesmilů žacho

pravovati příhody, jež zažila vé válkách v céléh minu

; Byla dobrou křesťankóu a navštěvovala přině chrám
[ Páně ještě dlouho přes devatřesátý rok svého stáří. Sto

let svěko života věndvalá ponejvíce práci a modlitbě.
— Odpočívej v pokoji!

Poděbrady. | Průbošťem V Poděbnádech Iméttovůn
vsdp. vikář a farář v Čisěvší Ant Nývit V sdbotu die
9. Hjna o 411. hod. dop. Poděbrady uvítají svého no
vého probošta.

v

Výhodná příležitostn> koupě!

Ozdobte své domácnosti
reprodukcemi uměleckých obrazů!

Dvořák:

Madona
Šeliný Bařidišk, voňkost98 x56 dno.

Nenapiatý

v Po akarámuK

Hlava Kristova
Fusktóný,vělikost50x50 em.

mVsk váháKD—okvatpcha věznůK Fm
0 "(Mkud jsou Wi věládě k 16

ji nechtesi újíti vání koupititak levnéobrazy u šleoké teréoráDy nemělyscházetiv žáěnéů k artkéd přibýtku!

Cenyof k vobekportu;obal
Objednávky: vyřizuje
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Různé zprávy.

toYétFnledné. V tatřtrěn oddělen. bylo ©úobě od +. led

že bude násléšíktéh války ahinb Cízětidt tařířního oddě

Jení ne-li zcela zastaviti, aspoň značně obmeziti, uká
zaly se neoprávněnými, Ústředně se podařilo získati
hové fříny, jež jí revist železňlčůníchdokladů svěřy,
ÚZ Se ztětšdhíá eÁthost vystěíťuje. Oblros 'reklafttřár
vkčhHřáplafků,MEMUia kody 40. fen odtotiNils
značně vyšší a dosáhl výše 421088 K (v misfslém +toce

Poses 15.000 K). jenom obnos reklamovaných pfeplatků

zvýk ť přoti Joňeka na obnos trolnfsobný u vyplývá| o nošk,Je ředlseMTežhíčkích4 R
v žiíhu k io*odikeh. Zuty "Podií"tail áhrady
© Sétty adod k přefprtěvt'otuvdzděhe zbějtí.K

tůcizení
přepravy

sevňených vosů, čímž měždbst strál směbo

značněstoupla.Dráhy, ručí |K tomto druhdýdieh ně váze MhůBo
zaŠnna V vzněklézná A u lání přehlédnonti.

pohonnou bavohruékojaru©Šno

vojenských zásilek činí soačnou položku. | Vyplacen
byl dosud od dra obnově15.000 K. Ústředna se snažila,
aby též různým citelným nedostatkům jízdního řádu,
jehož časté změny zavinily válečné poměry, bylo od
pomoženo, V prvé řadě jednalo se o zlepšení nedostateč
ného spojení s obchodním střediskem země — Prahou
— a dráhy uznaly, že tyto snahy jsou oprávněny a roz
hodly se aspoň částečně vypomoci zavedením osobních
vlaků v dopravě s Prahou. Okolnost, že dráhy severo

východních Čech jsou přiděleny čtyřem ředitelstvíin
státních drah, má za následek, že jízdní řád pro tuto
oblast jest nanejvýš nepřehledný; aby tento nedostatek
by] odstraněn, pomýšlí Ústředna na vydání jízdního Fá
du pro severovýchodní Čechy.

Úspěch papežových snah o zlepšeníosudu zajatců.
»Osservatore Romano« dne 15. září sděluje, že Sv. sto
lice na prosby vynikajících katoliků francouzských u
německé vlády se zasadila o francouzské zajatce vá
lečné, kteří odvetou za umístění německých zajatců vá
lečných v Dahomeji byli dopraveni do bažinaté krajiny
neuenkirchenské. Nyné vláda francouzská dopravila ně
mecké zajatce z Dahomeje do zdravějších krajin severo
afrických a vláda německá zrušila tábor neuenkirchen
ský. Vláda německá oznámila to diplomatickou cestou
Sv. stolici a zároveň vyslovila nejupřímnější díky za
lidumilné sprostředkování.

Pastýřský list kardinála z Hartmannů čten byl s ka
zatelen diecése rýnokolínské. Pozoruhodné jest toto je
ho místo: »Konečně, milí diecésáné, volám k vám
slovy proroka Joela (3, 9): »Sanctificate beHum«, po
svěťte válku. Posvěťte se válkou tím, že nutně od vás
požadované povinnosti uskrovnění a umírnění, lásky blí
ženské a spravedlnosti věrně a vytrvale zadostučiníte.
K tomu především patří, abyste se vyvarovali všeho
pohoršení a všichni ve vzájemné křesťanské lásce bře
mera války nesli. Také zde platí slovo apoštola: Alter
alterius onera portate et sic adimplebitis legem Christi;
jeden druhého břemena neste, a tak naplníte zákon Kri
stův (Oal. 6, 2). Buďtež tedy, jak již namnoze chvály

hodným způsobem se děje, sobě navzájem nápomocni
nésti břemena války a především se chraňte prohřešo
vati se na spravedlnosti tím, abyste válečného stavu po
užívali k nespravedlivému se obohacováné na škodu
bližního.« — Právem k velepastýřským těm slovům po
dotýká »Kóinische Volkszeitung«: »Všem upřímným ka
tolikům jsou stova ta promluvená 2 duše a žastou?t sl
foho, aby s největší horlivostí všude byla uvážena.«

Otajšínstvíúspěchuta řdůněníihbojištipravidr.
HeHferich, že Dohálství, jemuž NěMecko vděčí tá ú
spěch, objímá všechen hospodářsko-technický aparát a
záleží předtvstň v živoucí přícovní sí Mároda.Peníze
se při tom potřeliáší, alé Kespotfebují. Kdé peříše jou
za hranice, aby nákupem válečného materiálu a potrá
vin byla doplněna nedostatečná vnitřní výroba, tam ne
přichází tak lehce zpět, tu nastává váznutí, které po
zorujerte u svých nepřátel. | Proto necht opreví své
stroje na pěnížě 4 fídí še vice Mášhh Vzotěm' Bomůže
fim to arci elj/6, dadadk ds Mei ríhpěěobitve vý
konnosti zemědělské a průmyslné. Neboť i k tomu je
třeba více než prozíravost wtvořené nouzi ohamělka:
k tomu je třeba výchovy několika pokolení, cvfku sod
činnosti vzájemné a Železně výchovy — k poviňňosti
a kázni!

Zásňku ovoce i tu nejmenší s věšdkostí přijmou
nejněšťastnější v Úťálně slepých dívek v Praze-fil., ně
Kampě. I za každý dárek divky svým snem poděkuji.

Opštrovna sitpých Úítek. V červnu t. T. Zemřelá 4.
M. Glassrová odkázala ». Lud. Seyválterovi, em. faráři,
cO zakladateli Útniny slépých dívek v Prate ik Kampi,
svoji vilu o 7 pokojích s přísl. a zahrádkeu v Bubenči
če. 30 výhradně s podmínkou, že jen pro účel slepých
smí býti použita, aniž by směla býti prodána neb zadlt
žena. Aby tomuto přári vzácné zůsikvitelky vyhověl a
maličkým slepým děťe od 4. do 8., resp. 12. roku, než
jsou schopné ku přijetí do školy nevidomých dítek, o
patřil nutné ošetření a výchovu a tak pomohl chudým
matkám, které často nemají, koru by slepé děcko svě
fiy, když musí po živobytí, odhodlal se spolek Útulná
slepých dívek v Praze zaříditi ve vile té opatrovnu pro
maličké slepé chudinky. Jelikož odkázaných 5000 K
nestačí atl na převodní poplatky a úprava vily většího
alikladu vyžadovati bude a spolek v těchto zlých dobách,
kdy slepé a choré dívky jsou jako zapomenuty, nalézá
©e v starosti o útulnu a choroblnec těchto nejnešťast

i pro tyto nejmenší z nevidomých, které tolik péče a o

Příspěvky. jakož i žádosti o přijmuti přijkná správa
»Útulny slepých dívek v Praze-IIl., Kampa 33« a pokud
dary HdumiM stačiti budou, příznivě je vyřídí.

Povětrnost vPR vm Theorie prof. K. V. ZengeraPDM Bře 00 PovBinosítí portdily W, Uh,
15.,18.. o a mHiňa. 2 fěchtoPIsobí ZVÝSEnousou
porucha ze dne 1b, OejsiWdějiMik Worucha ze dne 23.
října. Dle rozdělení ylířushShdiíb Jibčítatí s tim, že ma
začátku, pak ve středu a ke konci měsíce bude převlá
A4 *ABPTAMVÉ3 MEVTRNEPOST. ŠM POVEtrt od Pb
Pe veTakYL.Ak ND 2 NÍ RÁle
koměru. Již okolo 10. Mita wíst otočí se ma jihovýchod
a zároveň teplotatrochu stoupne. Od 11. října dostaví
seW: VdVivéboHdUSk,Mkrápojí dě€oM.

požiiji seyeroziadnh
vplřyGudeWehnilaošrívé o6dnél Fejieh aBiině 9

K n36prvéznámky Víížicího se polepšení počasl, TMěkoměrstoupneono bekahm



ašklivé počasí s občasnýmisrážkamia bouřitvýmivět
ry. Poněvadž teplota bude velmi nízká, nejsou aa ho
nách prvé sněhové chumelenice vyloučeny. Toto velmi
mepříznivé a také chladné počasí vytrvá skorem až do
konce měsíce. — Falbovy kritické dny připadají dle po

| větrnostní methody Rudolfa Falba na den 8. a23. října.
Kritický den ze dne 8. října jest prvého řádu, kdežte

druhý kritický den má jen podružnější význam.

Všelicos. Dle výkazů předních 10 českých bank
stouply u ních vklady za měsíc září o 14,767.474K. Cel

w dosavadních 3 čtvrtletích počítati na více než 80 mil.
K. Také ze spořitelen českých došly za září velmi utě
Sující výkazy. Rovněž it v poštovní spořitelně vzrostly
v září vklady. — Letošní srpnová uhelná těžba rakou
ská jeví oproti loňskému srpru,. prvnéma měsíci války,
vesměs značný přírůstek. Těžba kamenného uhlí stoup
Ja o 4.2mtl.a,hnědéhovhlío 3.8mil.g. —Schůze3000
wěřitelů bank v Nov. Yorku podala protest proti angil
dko-(rancouzské půjčce, prohlásila ji za nemoudrou a
nebezpečnou s obchodního a národního stanoviska. —
Dle splitského časopisu »Naše Jedinstvo« není v Dalma
ci pravých kalů více než 500, ale kdyby jich bylo
15.000,jak se praví, nestačHo by to na ten vlašský ná
těr, jaký dán Dalmacii, neboť dle něho musil by sou
diti každý, že v Dahmacii ze 700.000 obyv. je aspoň 400
tisíc Vlachů. — Řecko-katolický biskup v Přešově, Št.

Novák, zapověděl ve svém pastýřském listě pro budouc
aost používání cyriliky ve školách své dlecése, čímž
má býti podporována vlastenecká výchova a kulturní
pokrok Ukrajínců. — Polní šedá barva uniforem němec
kého vojska zůstane. i pro mír, poněvadž | znamená
značné zjednodušení a zlacinění. — Na bojištř padlý rol
alk z Vrdů u Čáslavě, Jaroslav Čech, odkázal ve své
závěti 10.000 K Ústřední Matici Školské. — V Madridě
zemřelý argentinský milionář Eduardo Romagnero od
kázal biskupům v Madridě, Barceloně a Buenos-Aires
170 milřonů. Do dědictví je zahrnuto 16.000 hektarů polí
v Argentině a celé čtverce domů v Buenos-Aires. Ve
Španělsku a v jihoamerických republikách je mnoho
dobročinných ústavů, které při různých revolncích proti
vůli zakladatelů byty zrušeny. K oživení jejich mají
sloužiti odkázané miliony.

Praktikanta
ze střední školy

přijme

Oružstevní
v HradciKrálové.

VYVYVYVYVYVYVYVYVYEt,„šajilnkioalboli
9 Ejiisjé sdyjá:

2 jo"Biš sj 8ip od ápssknamilšddáká

Jos. JELÍNEK,
člen Zemského Ústřed. včelařakého spolku. WHradol Králové.1M

Rozpočtyochotněazdarma.

v pěch
W SvatováclavskéMaticeŠkelské.

kupa praměmi povahanejlevnějšíné

rádla, praporů. příkrovů, koberců a
kovového máčimí. ve výrobaách nejstaršího
závodu v Čechách, e.“s k. dvorního dodaratcle

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Orl. č. 86.

obráskové ocenníky, rozpočty, vsory s
k výběru franko. „"

Bos volkoměstaké režie ve vlnstuích“ dílnách a

domech, levné pracovní síly ne vemkové, čímě levnější
ceny aš o20"/, nežvšude jinde.

Adresování vědy"doslovné se vyprošuje.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolajesi depo
raělti veškeré kostelní nádoby a

náčiní a+ p Tonetranoe,kalichy,
olbáře, n obky,paténky,pacifikály,.svícny,|ampy, editeln iceŇ ň

atd. svévlasiníPýroby| předpům

církevním vyhovující "Skarépřed
měty opravuje v úvodnínota a.i zlatía stříbříneboprotido

platku za nové ony om Hotové
ředmáty neb zasílá nauásku(tánkobež závaznost koapě:

aby Pyrdceruční..Mad blenotů, jako: letěsů,
madonak,Křáků.restrstýnků,E máankůstd. z Notářské
Proteny, tabatérky,kra dolní náčiníze stříbrapravého

i čínského všdy na skladě,

Slevyošete,Mčíšro «drahobemy bupeje se nojověšíomny:

JAN STANĚK,
pásíř a ciselour

Praha-L-979., al. Karoliny Světlé, čís. 12. a..
Přivšný onalec c. k. zemského trestního soudu.

Místo Kospodyně
přijmeIntel. slečna

buď na faře anebo u dp. katechety. — .Ctěné
dotazy pod značkou »Služba 28« do admin. t 1.

Gbjednáme Vám
všeckypotřebné knihy a časopisy. Neru třeba
objednávati jinde, obsleužime Vás téžvzorně.

Družstevní knihkupectvía ní9 HradciKrálové,- 5

DRAŽBA
w Obeoní zastavárně

královéhradecké
odbývati se bude v místnostech zast. várny

v sobotu dme 23. října 1915
(začátek o 9. hod. ranní)

na veškeré zástavy,
které až do konce měsíce května 1915
propadly. (Dle c. k. místodržitel. výnosu

ze dne 10. března 1915.)

ještě před dražbou ve čtvrtek dne 21.

pouze u pokladny zastavárenské růrokovati nebo vyplatiti.
Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývá

cedruhá dražba dne 80. října 1015.
-© Po 14 dní před dražbou čítá se mímo

padlýchzástav asíce 2-h z 1koruny. 
V pátek před dražbou av dea

drašby se neúřaduje.

Správní. odbor Zestaváronaký.

Paramenta.

konáco V. Neškudlr syn
(protokolovaná firma)

Í v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(brate P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.

L , vzorkyi roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

Podporujte náš
podnik,

Dražstevní knih a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum.

oo00000000Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salseny kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i (izo

zemských.

Cetná uzmání zvláštěz krahůvole
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu 2a
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte,prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení oen!
Velejemné látky na taláry.
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> Pozvání k upisování *
a : o
k 10 o, Š

B UL daněnrosté 071 TAZOUSK VÁLOČDÉ DŮJOKY, (6S. V

M í s wse (<: splatné dne 1. října 1930. s
> Ka -o
K0 Subskripcepočínádne '7. říjma 1915 a končív sobotudne (6. listopadu o 12. hodině polední. wo

r Pro upisování plafá následující podmínky: NOM

S 1. Cená upisovací činí 93-60% včetně 5'/, úroku z kusů,-od 1. října 1916 až do dne splacení. o
Z - 2, Úpisování děje se pomocí přihlašovacího formuláře, který možno obdržeti zdarma u podepsané n

n filiálkyŽivnostenské banky v Hradel Králové, anebbezpoužitípřihlašovacíhoformuláře V
jde asi v této formě: »Na základě vyhlášenýchpřihlašovacíchpodmínekupisuji nomináleK... Di
M 5'/4"/ III. rakouské válečné půjčky a zavazuji se, že ji převezmu a splatím dle přidělení. — Zároveň 2

n splácímv hotovosti(skládámv cennýchpapírech)K... « (podpisa čitelnáadresa). ho
vě Každému upisovacímu místu je se schválením finančního ministra vyhraženo, aby mohlo určiti výši Me
3 obnosu každého jednotlivého přidělení. m
SW 3. Přidělení stane 8e co možno ihned po uzavření subskripce, o čemž upisovatel bude. uvědoměn. MD
„Z 4. Kupní cena při upisováních do K 200- — budiž zapravena hned při přihlášce plným obnosem, při W
s úpisech vyšších budiž splaceno při přihlášce10%%ceny jmenovité, dne 6. prosince 1915 a 5. ledna 1916 0Za

i po 20"/, 5. února 1916 25%, a 6. března 1916 zbytek upisovací hodnoty. K
M 5. Na přihlášky na určité dílčí úpisy půjčky může se bráti ohled jen do té míry, pokud je to dle uvá- MAD55

Ví žení úpisovacího místa přípustno. C2
a“ 6. Převzetí musí se státi u téhož místa, u kterého došlo k upisování. 8
Du 7. Až do vyhotovení definitivních podílů vydají se upisovatelům na požádání prozatimní listiny, jichž Ne
S výměna za definitivní kusy stane se bez připočtení poplatku za výměnu u téhož místa, u kterého 0

2 vydány byly prozatímní listy. (M

0 Rakousko-uherská banků a Válečnápůjčková pokladna poskytnou proti složení obligací válečné c
DDS půjčky, případně jejich prozalímních listů jako zástavy na půjčku na úrok o *:*/ menší, totiž dle A
2, současné oficielní eskomptní úrokové míry. — Tato výhodová úroková míra zůstane na dobu nynějšího n

i privilegia Rakousko-uherské banky, t. j. až do 31. prosince 1917, v platnosti. — Zmíněné dva ústavy FU
"o poskytnou půjčky dle současné oficielní eskomptní imíry léž na jiné u nich zaslavené cenné papíry, - n

= pokud obnos, jenž má býti vyzvednut,prokázatelně slouží k splacení částky upsané na základě tohoto z
kb pozvání. — Pro prodloužení takové půjčky bude rovněž povolena výhoda zmírněné miry úrokové, a sice (6
PE do 31. prosince 1917. . rs

0 Na požádáni zajistí se při poskytnutýchpůjčkách v hořejšíchtermínechk uplácení misto současné u
T eskomptní úrokové miry pevná úroková míra 5%,p.a. až do konce 31. prosince 1917. =
"z K zaplacení půjček, které v hořejších lerminech ke splácení u Živnostenské bankyfiliálky v Hradci 4
Mě Králové přijaty byly za účelem upsání této válečné půjčky, budou poskytnuty Rakousko-uherskou bankou a
" a Válečnoupůjčkovou pokladnou nové zápůjčky na pevný úrok 5%. a prodlouženy za tohoto pevného E
me úroku až do 3I. prosince 1917. . | př
2 Válečnápůjčková pokladna jest zmocněna, na základě S 6. bod 3. cis. nařizení ze dne 19. bem
Bb září 1914 ř. z, čis. 248, se zřetelem na zdsady ohledně hospodaření s penězi, jež jsou předepsány M
"o v uvedeném císařském nařízení, také na zdstavu hypoťekárníchpožadavků, které zákonitou jistotu mají, P
ně půjčky poskytovati. č

n Upisovací přihlášky řízenybuďtež buď přímoaneb prostřednictvímmistnich spořitelena záložen na k

o 1 : i i >Ů

| Livnovlonskoubankuúlálku vrata Králové, Ša s 4a =,
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K třetí válečné půjčce,
S vítězstvím vojska rakouského zvítězí i náš

národ a jiní Slované v této říši, kteří tak mocně
při houževnatém zápase spolupůsobí.

Vítězství rakouské také zabezpečí naši hospo
dářekou državu proti nejrůznějším otřesým, Ob
chodní, průmyslové a zemědělské poměry naše
jsou s douto říší tak mnohonásobně spiaty, že je
mom triumí rakouských praporů nám zaručuje dal
ší utěšený rozvoj. “

Proto nechťkaždý loyválníobčas se vší ochotou
upisuje dle své možnosti! Jestliže upisují hojně
velicí boháči, zajisté tak činí v neochvějné důvě
ře,-že netoliko o nic nepřijdou, nýbrž že ještě na
půjčce vyzískají. Jejich ochota tedy budiž mocným
povzbuzením i pro ty, kteří mají majetku méně.

Předsednictvo strany katolické národní a če
skoslovanské strany křesťansko-sociální na Mora
vě vydalo toto provolání:

Naše říše, v níž má od staletí vlast a domov
i český národ náš, potřebuje v této velké a těžké
době účinné pomoci a součinnosti všech. Historic
ká věrnost k dynastii a říši a vděčnost k stateč
né armádě, která svou krví a živaty nám tak dra
hými chrání celistvost říše a hrdinně obhájila ze

lečných, nás ve svědomí zavazují, abychom i my
všichni přispívali ke konečnému čestným a trvalým
mkem korunovanému kýženému úspěchu. Nejlépe
myní přispějeme k tomu, když co nejúčinněji se
sůčastníme upisování na třetí válečnou půjčku. Je
to naší povinností k císaři a králi a k státnímu cel
ku, ale i povinností k vlastnímu našemu národu.
Plpěgím všech povinností zvláštěv době tak těžké
dáváme záruku a hájíme zároveň nejlépe a nejvý
mlyvněji nezadatelný nárok na svatá práva svoje
národní a přispíváme k lepší budpucnosti svého.
národa. Voláme proto ke všem. věrným. lidem če
skýra, aby ve velké době ukázali se velkými v o
bětavosti, velkými v plnění povinností a velkými
ve vděčnosti k asmádě a zvláště k nezapomenutel
né svaté památce našich synův a bratří, kteří obě
tovali v těchto světových zápasech své mladé na
děiné životy. Upisujte pilně všichni válečnou půjč
ku, dívejte se na události s hlediska vyššího, ne
dbejte na denní starosti a trudy, častoi nepříjem
nosti, čiňte tak v zájmu státu, v němž vidíme zá
ruku; své budoucnosti, a tím ijv zájmu našeho če
ského národa. .

Slova této výzvy výmluvně apelují na patri
otioký cit všech našincův. Čím ochotněji pro čas
krátký i těžší břemena se uvolíme nésti, tím dříve
také dokonalý úspěch válečný nám zabezpečí na
še práva, trvalý már a klidný rczvoj všech našich

podniků.
Uplsujte tedy horlivě!

Průběh války.
Bojiště východní. Na frontě baličsko-vo

lyňské odehrávaly se vážné boje Sem Rusové
eouafředili hlavní své síly a útočili jak obyčejně
v massách. Linsingenova armáda statně čelila
útokům a tlačí Rusy zpět na řeku Horyn, k že
leznici Rovno-Sazny. Bezýapěšnými byly ruské
útoky v prostora u O ne půl gesjě meni
Euckom a Rovaem. na jih bolbra Kže

menge, Nov. Alexince a zápačně od Tarnopole. mastevila ruské útoky armáda Bothmerova. Také

wfchodně od ústí PYPY do Dněstru, i na besamb hranicích pokusili se Rusové o prů

ibm Ú marně.Není pak divu, še počet
Mit na této frontě stoupl na 7.000.hodněoďBaranovi?ůauDvinskajsouboje

Na západním bojišti sice útoky Francouzůmeustajy, ale ač hylyúpomě opakovány,me
měly úspěchu. Podnikli je zejména notaně od
Arrasu, na frontě 'Souchez-Neuville 4 zvláště
houževnatě bylo bojowáno v Champagai, kde
Franceuzové byli odraženi a ejtelnými ztzálami,

Malské bejiště. V pohraničních horských
pásmech ofemmivaitalská uvázla madobro, A ani
níže nepoudtějí se Italové do větších bojů, Jem
u Fielgereuthu, u Doberdobu a Tolminu dochází
střídavě k menším bojům, které zůstávají pro
Ktaly stáje bozvýslednými,

Swbalkébojiště. Dna$,zářídvě spojenecké
armády pod maršálkem Mackensenem překro
čily Sávu a Dunaj a zmocnily se společně Běle
hradu. Útok pokračuje na celé frontě, to jest
jišně od Dunaje, Sávy a na dolní Drině. Ra
kouské vojsko, probojovavší se Bělehradem,
dobylo jižně od města vrohu Liparu a Laudo
nových opevnění. Spojénci obsadili všechny

y kolem Bělehradu, takže ovládají tu pše
ody přes řeku Německé voje dobyly pak

Smedereva a ik Srby na Pošarevao, Dosud
ztratili Srbové 52 děla, přes 2.000 zajatých a
krvavé jejich ztráty jsou veliké. — Dle zprá
ze dne [3. říjma zahnala naše vojska Srby z n
kolška zákopů na dolaf.Drimě a jižně od Běle
hradu vyrváno jimněkolik opěrných bodů. Sil
nice Požarevac-Gradiště jest jižním směrem
překročena.

Ng Balkáně. Bulhapsko skončilo mobiljsagia čtyřdohodoví vyslanci opustili již Sofii, když se
Bulharsko nepodrobilo roskazům ruským.Krát

| Ferdinand jmenoval ministra války Jehova wrok
ním velitelem armády v poli, mihistrema války
jmenován gen. Najdenov a ministerský
Radoslavov převzal také minigteratvo zahra
ničních záležitostí, Ruské ultimatum způsobilo,

že i strany protřvné postavily se vládě po bok,
: takže vláde má dnes v sobrání bezppčnou vět
šinu. — Ministerský předseda řecký Venizelos
podruhé musel se poděkovati, ježto okatě stranil

| čtyřdohodě a král Komstanjin rázně zaujal ete
povisko,neutrální v čemž ho podporuje nové
minigterstvo.se Zajnigemv čele, akládající se

z Bb bývalýchministerskýchpředsedů.Ovšemko také mobilisuje. — Tiskčtyřdobody do
kazuje, že by se mělo Srbsku pomoci, ale ni

| komuse dotohonechos. A Italie.jakoby ne
| alyšela rady spojenců, že bx se měla Sehaku

vláda zakézaje, aby 00 proráděly provláda za a, aby90 pro! projevy sym
pathií pro Srbsko. — umunsko hlásá rovněž
neutralitu dále. — Zprávy o vylodění velké síly
anglofranoouzskéko vojska v Soluni zvrhly se
na 28.000 mužů. — Dle posledníeh zpráv Bul
harsko 12. října ráno vypovědělo Srbsku válku.
A ještě téhož dne Bulhaři napadli Srby u Kaj
ževace. Ten leží 40 km severovýchodně odNide
na řece Timoku, 20 km na západ od hranic
bulharských.

Politickýpřehled.
Nejvyšší vlastnoruční listy o společném znaku

Rekousko-Uherska. Nejvyšší vlastnoruční list mi
mistru zahraničních záležikosti: Milý barone Buri
ane! Chtěje se postarati o používání státoprávním
poměrům vyhovujícího zasku při společných zaží
zeních rakousko-uherského mocnářství,
jsem se, společný znak, sestávající ze znaků Ra
kouska a Uher, znakem Mého domu spojených,
stanoviti podle výkresů, ktterčjsou i s heraldickým
popsáním přiloženy, a ukládám Vám, abyste naří

| dil, čeho dále je potřebí o používání nového zna

v

ku u společných ústředen a v pohraniční službě,

NÝKCT omNora vagonu ©stem vyrozumívají se p vě ministerstvahr.

r

Stůrgkh a hr. Tisza o Nejvyšším vlastnoručním
listě, jenž byl zaslán bar. Burianovi, Vedle toho
vydal panovník vlastnoruční list hr. Stůrgkhovi a
hr. Tiszovi, jímž se zavádí nový odznak a stanoví
se jeho používání, Kromě toho zvláštním armád
ním rozkazem oznámil panovník vojsku a loďstvu,
Že Se zavádí nová vojenská Stamdarta, prapor a
vlajka jež dle vůle panovníkovy mají vyhovovati
spojení států v monarchii ták, jak se síplo prag
matickou sankcí,

Společný znak stanoví se nyní ve dvou katego
riích, >střední« znak (I) a >malý« znak (R); se
stavení »velkého< znaku vyhražuje se době po
zdější. Za tím účelem spojují se vedle sebe posta
vené a v sobě úplně uzavřené znaky států v moa
archii nerozlučně spojených Rakouska (B) a Uher
(C) — k nimžoběmave středním znaku připojíse
znak zemí Bosny a Hercegoviny až do úpravy je
jich státoprávního postavení v monarchii — zna
kem Nejvyššího rodu (A)štíty přečnívajícíma ko
lanou řádu zlatého rouna obepiatým a heslem >ln
divisibiliter ac Inseparabilitier< (nerozdílně a nod
lučně), vzatým z pragmatické sankce.

L Znak střední je sestaven ze středních
znaků v obou státech monarchie stanovených a
jejich koruna ze štítonoše každého tohoto znaku
tím způsobem, že spočívají na zlatém ornamentě,
kterým jest provinuta stuha s heslem, a že mezi
nimi jsou urmástěnytaké tři nejvyšší záslužné řády.

státních znaků: rakouská koruna císařská a swetá
koguna uhegská, B. Znak zemí rakouských na pa
vo postavený obsahuje čtyři na soběpoložené. ští

štít (a).
H. Malý znak je utvořenv téže úpravě jako

štít střední,jsou však vypuštěníštítonošia zásluž

uherského (C), spojených znakem Nejvyš, rodm pa
novnického (A) a stuhou nesoucí heslo. A. Zmak

jako ve znaku středním. B. Malý znak rakouský

hlavý orel, mající na obou hlavách královskou ko

meč a Žezlo a v levém říšeké jablko. (Symbol dů
stojnosti císařské.) Na prsou orlových spočívá čer

břevno. (Rod rakouský.) Na štítě je postavena ra
kouská koruna císařská.

Jmenovanými listy panovníkovými stanoví se
1. nový společný znak pro'celou říši rakousko
uherskou; 2. nový znak pro západní část monar
chie, které se tím dostává nového názvu >Rakou
sko« na místo dosavadního názvu >Království a
země na vídeňské říšské radě zastoupenéc; 3. do
plňuje se znak zemí koruny uherské. Dva zemské
znaky, dalmatský a bosensko-hercegovský, umí
stěny jsou na cbou znacích státních, rakouském i
uherském, a sice proto, že jejich státoprávní poměr
k oběma státům není dosud definitivně stanoven.
— U společného vojska a loďstva musí se nyní u
žívati prapcrů a vlajek, na nichž budou vedle se
be zobrazeny znaky obou států. Společného znaku
monarchie nařizuje se užívali na listinách společné
vlády a.na konsulétech a budovách diplomatic
kých zástupců mongzchie v cizině. — V úředním
výkladu se praví, že nově sestaveným znakem
vyjadřuje se státní jednota rakouských zemí a
pevné státoprávní složení těchto zemí v jedmadém
státě rakouském. Tak celému světu má A ušiniti

zřeimou nedíhnost a nerozlučnosk dymljstické monarchie.

Arcivévoda Ludvík Satváhea. zeměci 12
na svém zámítu v Brandýse n. Labem. Nanoděse
4 um 8 ve nvnů. akáaKoháPaoda,

vyu savornnů,pe io oěnené
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(O Rakostka vydal brožuru náměstek zemské
ho hejtmana v Solnohradsku, dr. A. Stětzel. Dr.
Stělzel je pro společné hospodářské území naší
říše s Německem,pokud je připouští úplnézabez
pečení státní neodvislosti a v takové míře, aby
slabší produkce byla chráněna, alo nikoliv na úkor spotřebtelům.

, , Dr. Stělzel jako rakouský Němec dodá
vá ještě: »Htedime do budoucností s klkinou my

mají a mohou věřiti také jiné národnosti. My ra
kouští Němci nechceme nikomu ulouplti právo ne
bo národnost, nechceme panovati, chceme jen,
abychom mohli podati důkaz, že jsme Stejně dobří
Rakušané, jako dobří Němci.«

Rozčilení v Angili a ve Francii, Ježto čtyřdoho
da nadobro pohořela v Bulharsku a ani Řecko ne
dalo se vyprovokovati k podpoře zájmů jejích, o
brací se tisk anglický proti zahraničnímu úřadu
a Jeho hlavě siru Greyovi. Jest prý v zájmu národ
ní cti a bezpečnosti, aby Orey odstoupil a zahra
niční úřad byl zreorganisován, ježto diplomacie
anglická úplně selhala. Také francouzský mimistr
zahraničních záležitosti Delcassé po nezdarech na
Baškáně dostal štínou nervosu a neúřaduje.

Také už požádalza propuštění; žádost ta bylapřijata. (
Eměny vResku Misistr vnitra.kníže Sčerba

tov odstoupil 4 nahrářen byl Chvostovem. Také
vrchní prokurator Sv. synodu Samarin odstoupil.
Zároveň upadl v nemilost dlouholetý důvěrník
carův mnich Rasputin a poslán na Sibiř. — Sčerba
tov byl jedinou osobností v ministerstvu, jejíž u
mírněné liberální stanovisko jest známo. A Samarin
jest čestnou osobností konservafivního smýšlení v
západoevropském smyslu. Obě tyto změny pova

Ruský: za nesporný úspěch reakčního směru v

ZáložnavHradciKrál.,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížky4“ "08
"Yevilotysředenkové4)Aje"8
Nové vklady(uložené vdobě moratoris) úrokují
20dle dahody avyplácelíse zišchlo vkináěob

noty bas oblnozonímoraioria,

V kruzích nejvůvnějších politiků našich a v l
stech, kteréjsou pokládányvnašemnárodě vpří

nynější mimořádné době náhledy velice vý

Uveřejujmce zde aspoň věhtoré názory jeko
hatorické dokumenty velice závažné.

Deník >Uniot< v článku zadepsaném >Nová o
remtace české politiky« dovozuje: »>Existence a
bůahobyt našeho lidu může býti jen tehdy považo
výmza zabezpečený, když mocnářství se podaří u
brániti se všem zlomyslným a závistivým nepřá

jsouce po mnoha století spojení s mocnářstvím a
jeho osudem, prožívajíce neochvějně s mocnář
stvím štěstí i neštěstí, nemáme možnost jinak my

mohl by se zanášeti a hráti jinými myšlenkami.
Snaha »po splnění našich národních a politických
ideálů nemůže nás nikdy zavésti za hranici tohoto

přesvědčení. To. nemůže se ani po válce změniti.
Dobrý Čech byl a zůstane dobrým Rakušanem i
tehdy, když časem. zařízení a tendence jednotli
vých vlád a systémů potíral a odmítal.:
„ My musíme veřejně a bez bázně jako dobří,

. svůj národ vřele milující vlastenci příznávati se ke

Us kašdýzájemto- 4
ašovatiiveřejně za svůj, musímeho

háji azastávati,V. nesmějísečinitižádně
stranické rozdily. Bylo byošudno, kdyby se ně
kdo dommíval, Že podobný cit mohl by býti přivo
děn slovanským citem. Na příkladnesmí existovati

žádný slovanský cit, který by byt silnější než če
ský cit, My, dobří Čechové, cítili jsme dobře slo
vansky, aco Žádnýnáš Českýcit, žádnýnáš český 
rozam nemůže cítiti a toru rozuměti, k torau ne

může nás přiblížiti Žádné slovanské myšlení acítění.
Náš celý historický a kulturní vývoj dat nám

kulturní stanovisko, které se Hší a je vzdáleno od
vší ostatnídovanské kultury. Naše kultura je na
ším zeměpisným a historickým vývojem zcela zá

hoto státu pr

hy, ježto i oni ve svém historickém vývoji stáli ne
ustále pod siným vlivem sousední německé kul
tury a byti tim více k ní přitahováni, čím více je
musila odrážeti z národních důvodů kultura jiného
souseda, slovanského. Skutečněje náš celý život
skrz naskrz domorodě český, nákolislovanský, a
nám je národní a kulturní život všech ostatních
slovanských národů právě tak cizí a zajímavý, ja
ko asi Němcům. Bohudík, byli jsme vždy sebevě
domí a dosti silní, abychom nepřijali nic cizího,
jak často to nalézáme u menších slovanských bal
kánských národů, i když stali se státně sarmostat

se nikdy kulturně tak samostatně vyvinouti a je
jich politické, kulturní a hospodářské tvoření žilo
a žije hlavně z vypůjčeného, byť i ze slovanské
ciziny,a při tom je i státní samostatnost slovan
ských zemí na Balkáně pochybnou, na příklad v
příčiněSrbska po zkušenostech posledních let, kte
ré byly učiněny ve válečném roce, sotva může
býti kladně zodpověděna. Když stát na rozkaz ji
ného musí vésti války, zítra uzavříti mír, dnes a
nektovati, zítra dobyté vykliditi nebo odstoupiti a
vždy bez ohledu na vlastní státní, politické a ho
spodářské zájmy, tu zajisté nemůže se mluviti o
státní samostatnosti. Náš hlavní zájem v každém
ohledu, v každém způsobu odvracuje nás od tako
vého nebo podobného vývoje.

(Chceme zůstati Čechy za kačdou cenu, v kaž
dém případě, a-klidný vývoj češství je zaručen a
zajištěn pouze v mocném, na všechny neodvislém
Rakousku. Každý, kdo jest prost politické a národ
ní zaujatosti, v případě, jde-li o vážné projednání
těchto věcí, dozná, že český lid vždy dostál svým
povinnostem vůči císařskému domu a říši.«

O česko-německémvyrovmánípíšedne 8.t. m.
týž list: »Dnes stačí zajisté konstatovat, že nut
nost dohody s našimi Němci úplně uznáváme a do
znáváme, že je v našem nejvlastnějším zájmu, u
zavříti s Němci mír, žáti s nimi v míru a náš po
měr k nkn vůbec vážně upraviti. Že to bude a
musí státi oboustranné obětí, je více než zjevno.
Ale jisto je, že nás a zajisté také Němce v Rakou
sku válka přiblíží k mírovým snahám. Více než
vše jiné a dřívější dokázala válka, jak my Čécho
vé jsme na Němcích a jak Němci jsou závislí na
nás. Oni mají zajisté stejně velký zájem na posíle
ní a dalším mocenském: rozvoji státu jako my a
všichni jiní národové mocnářství.

Uzavření míru po nejmohutnější ze všech vá

politiku a pod naše domácí spory. Pod přemáhají
cim mohutným dojmem války musi zmizeti a zmi
zí malicherné žehrání a bude nutno nalézti formuli,
která by náš vzájemný poměr rychle a trvale,
spravedlivě a čestně upravila. Není možno -pochy
bovati o tom, že energie vlády, která jednak vá
ječnými událostmi a jednak bezpodmínečnou nut
ností, rozřešit po válce velké a státní otázky, bu
de posflena, musí vésti a také povede k rozhodné
mustanovisku| v českéotázce.Mya Němcimu
stme si přáti, aby tento zvýšený vliv správy na
vyrovnání stávajících diferencí pohyboval se ma
čáře, která skutečně by přivodila a umožnila svoř
ný život a spolupráci oben národů.

Po velkých a mmohých předchozích pracích ne
může již býti těžko dospětí na prostřední čáru,
která by uspokojila obě střány. Zdaveno všech
parlamentních a taktických vedlejších zájmů státu
a oboa národů v Čechách, bele wyně! foboní české
otázky lehčím.

Nejbližší české vyrovnání, konečná (úprava
správní a jazykové otázky v Čechách, nebude ří
zena a nemůže býti řízena ohledy na mandát a
voliče. Jsouce si vědomi velké vážnosti situace,
budou důvěmíci obou národů v Čechách jistě při
nalézání oné formule vládě napomáhati a vzhledem
k zcela nové situaci ve všech oborech budou s to,
míti ohled pouze na skutečné zájmy země a stá
tu..Na dobré vůli nebude a nesmí u žádné sttavy
scházeti.c

V úvaze předem se naznačuje, že v budoucím

vyrovnávacím jednání po válce ovšem převezme
hlavní slovo vláda.

Tak a podobně poučují politikové, jimž napro
sto nelze vyltknouti ani stín klerikalismu. Mimo
řádná, nejvýš pohnutá doba odvrací od otázek
podružných, romantických; nutí celou silou k pě

| Cestyskutečné vědyObtižnýúkoldějepiscův.
Vtheorii se kladnou zvláště na vědu historie

kou stále přísnější požadavky, poněvadž zde se
be menší přehlédnutí anebo záludná klička (nead

borníkům sotva patrná anebo zcela skrytá) mo
hou uváděti v omyly největší.

Falšovaných starých listin doněkterých archi
vů vpašovány celé spousty, takže i takový děje
pisec, který se snaží spřádati dějepis dle původ
ních pramenů, musí vyvíjeti co největší ostražštost,
Pak přijde na řadu otázka, kdo jest původcem ste
rého rukopisu, za jakým účelem, k vůli kornu, v
jakém ústředí zaznamenával některé zprávy třebas
jen suše, krontkářsky. Vyrojí se celá řada otázek,
na které dlužno přesně odpověděti, než se zjistí,
že starodávný pisatel jest věrohodný. | když se
pozná, že všecko jest v listině pravdou, nastane
zkoumání, proč některý zjev jest autorovi sympá
tický (takže o něm píše obšírněji) a preč se třebas
ani nezmiňuje o zjevech vážnějších. Jest důležíto
věděti, zdali péro pisatelovo bylo vedeno snahou
po nestrannosti aspoň částečné. Ale na moderního
opravdového vědátora číhají ještě jiná četná ú
skalí. Tudíž čím opravdový historik se ponoří do
studia důkladněji, tím více často roste jeho nejí
stota; místo vyjasnění hemží se mu před zrakem
nové problémy, obtížné hádanky.

Nestačí konstatovati, co jest pravdou a co pou
hou domněnkou. Historikoví nastává obtížná hlo
ha charakteristiky dějepisné události; učenec musí
bystře vystihnouti, do jakého širšího rámce episoda
zapadá, jaká jest její vnitřní souvislost s ději Jiný
mi. Historik jest jednak soudčem, jednak advoká
ten. K takovému velice významnému úkolu ješt
ovšem zapotřebí nejpělnější obecné průpravy. U
čenec musí si osvějití velmi dobře znalost celko
vého rázu doby. Jestliže na př. oceňuje některou
událost náboženskou, nestačí mu znáti pouze po
měry náboženské příslušné periody, nýbrž | kul
turní, politické, hospodářské, protože tyto jevy
spolu úzce souvisejí, jedna složka má značný vliv
na druhou.

I nejobjektivnější historik musí používati ča
sto své vlastní fantasie, musí dáti výraž svým
hypothésám; to již proto, aby čtenář, jehož od
borné vědomosti jsou podprůměrné, nebyl svů
děn pevným konstatováním fakt k mylnému úsud
ku celkovému. A tu jest právě velikým uměním
zachovati se v charakteristice historických událo

stí střízlivě, uvážiti všecko zcela nestranně.
Moderní souce při nejlepší vůli i po konfrotrta

ci a důkladném výslechu svědků živých často jest
na rozpacích s rozsudkem nad- událostí, která čá
stečně se odehrávala i před jeho očima. Jak tě
prve může býti neomylným učený kritik dávných
událostí, který se táže výhradně dvou, tří svědků
dávno mrtvých?
-- Proslulý Denis v předmluvě k svému dílu >Ko
nec samostatnosti české« praví o české historii XV.
a XVI století: »Málokteré dějiny jsou tak temné,
protože málokteré jsou tak složité. . . Při předmě
tu tak nesnadném a fozsáhlém, zvláště když prá
ce speciální jsou ještě velmi neúplné a nernnohé,
nenílze .vyhnouti se omylům. Ač jich zajisté drah
ně jest v knize mé, neznepokořují se příliš. Nikdo
méně nežli já nechce stěžovati si do nových poža
davků vědeckých a popírati pokroky, za které
historie děkuje přesným methodám vědeckým za
doby naší. Svědomí historické stalo se Jernnějším,
úzkostlivějším.| Nedůvěřuje se neopatmému a
spěšnému generalisování.< ©Demis však dodává:
»Historie, ve svém smyslu nejvznešenějším pojatá,
zůstává uměním; pramen musí býti vysvětleň a
oživen... Vědeckost jest podmínkou historie, ale
také její negací. Hypothélih (domněnka) jest často “
užitečnější než fakt.. . Zdálo se mměpouze zapo
třebí, abych se ohradil proti theoriim příliš výjaě.
ným. .. Kdybyhistorii někďydostalo se 6
aby, jak přejí si toho někteří,zařazenabyla
třídy věd exaktních, stalo by se to Jef s
kou,aby vzdalase toho, co jest jejhm
vyšším Zpodobení života a vysvětlení udátosií.«

>Nestramnostjest také oblíbená«, pokračije Ib
nis, »>—v předmluvách. Povinnost spisovatele
jest přesné: noBWMVVAMŽždné lotny pře, kWW0ě

zĚni
Ale může-ši tyto listiny a prameny vykládati jk
nak než svým vlastním dychěm, svými rnákléd=
nostmi a předsudky? Jsem historikem dříve nléů
protestantem, říkal Ranke. Budiž. Znamená-li tě,
že jméno Lutherovo nebudilo v aěm citů zcela ji
ných nežli v katotfku? Byli králové francouzští,
kteří porušili smlouvy ... ale podle případův a
Rdí porušování zákona mravního vzbuzuje sprá
vedlivé rozhorlení nebo shovívavé politování, D'
když úsudek je týž, důvody bývají rozdílné.«

Ukázky z vědecké dílny.
Jak jest potřebí učencům největší opatrnosti

než svůj soud o pradávných .zjevech historických
pronesou, výmluvně dokumentují na př. úvahy a
kritiky dra. Lubora Niederle. V »Českém Časopise.
Historickém« (ročník VI) Niederle promlouvá o

reální. ty: Že Bojovéseděli v Čechách,je jisto. Soděli-i



zároveň jž v'átarší době-v-bhvorském Podunají,
pro to sice není dokladu posttivního, ale je to
aspoň pravděpodobné. Ovšem ne z důvodů, jež u
vádě! H. Jireček nebo Brandl.

Millenhoff. .. vykládal, že Cimbrové a s ni
mi hned odpočátku Teutoni vytrhli od severu po
dél toku labského, zde na severu Čech pod Kruš
nými horami že byli odraženi, obrátili se do Mo
ravy a přes ni pak k Dunaji do východních Alp,
kde připravili Gn. Papiriovi Carbonovi u Noreje
strašnou porážku... Ale výklad tento není ne
pochybný... .A dnes k tomu (k protidůvodům)
přistupuje ještě jiná věc. © Dnes se totiž s vebmi
vážné strany dokazuje, že nejen jméno, ale i sám
kmen Teutonů byl původu galiského a že sídla
svá měl u Rýna... Tím vším je při nejmenším

Můllenhoffovo mínění silně otřeseno.
V celku vzato ... není nemožno, že se už

starší sídla bojská rozkládala nejen v Čechách,
ale také na západě. . . Sáhali-li (Bojové) však i na
Moravu,to dnes pověděti nelze... Sama historie
galliského osídlení zůstává dnes ještě ve dvou hlav
ních bodech temna: dnes nelze již s tou určitostí
(A dříve to bylo možno? Pozn. red.) jako dříve vy
kládati, kdy a jak sem přišli gallští Bojové, a ne
víme též, kdy a jak ze země naší se ztrácejí. Ze
jména otázka po příchodu Bojů dostává se dnes
do nového zajímavého osvěttení.

galiských migrací (stěhování) bylo v Oalli..
Proti tomu však v době novější začíná si půdu
zjednávati mínění jiné. Následkem toho, že se sta

Němeoka, .. .. ociťujeme se dnes i my před otáz
kou, není-li také staré Bolohaemum jen částí pů
vodní državy galiské, nepatří- celá západní polo
vina lesa Hercynského už od dávných dob v oblast
galiské národnosti.... Nutno... vyčkati zde

dalších badání.
Jako příchod Galů do Čech, tak ani odchod je

jich není vyjasněn... Nám... . dnes nezbývá,
než abychom trvali stále na výkladu, podle něhož
Bojové odtáhli z Čech směrem jižním před pro
středkem prvního století př. Kr. Zdali krátce před
r. 58, jak se obvykle soudí, čili už dříve, zůstává
zcela nejisto. . . zůstává i záhadou, jaká příčina
donutila Boje k odchodu od nás... nemá podsta
ty výklad Píčův,... podle něhož Boje z Čech
vytiskli Slované, kteří prý přitrhli do Čech v le
tech šedesátých prvního století př. Kr... . Že by
se byly konečně zbytky Bojů udržely v někte ém
kmeni českém, jak soudil kdysi Šafařík o Valaších
apo něm později Wankel, je theorie dávno odby
tá. I mírnější náhled Píčův nelze přijmouti, poně
vadž pro něj není důkazů.

Zůstává do jisté míry sporno, kam dlužno umí
stiti Tacitovy a Ptolemaiovy Kotiny.. . Vodítkem
zde bývá zpráva Tacitova odobývání železa v
zemi Kotinů... Můllenhoffprohlásil zprávu Ptole
mašovu o dolech pod sídly Kvadů za omyl a sídla
Kotinů položil do severních Uher.. , Lokalisaci
(umístění) túto však dlužno mítí za vekmi pochyb
nou. Už Můllenhoffovo východisko k ní je ne
správné...

Musíme ... dnes všechny výklady, jež blíže
umístily Votky-Tektosagy, míti za pouhé kombina
ce (dohady), za nic více.

Jak si máme představovat správně osídlení
Markomanů, zda jako kompaktní osídlení země či
jen jako ovládnutí jiných zde četněji sedících kme
nů? To jsou všechno otázky, na něž je odpověď

* těžká a vždy jen příbližná.
Kdy Kvadi přišli na Moravu, jest zcela nejisto,

snad spolu s Markomany, snad už dříve, před
němi.

Vedle Markomanů a Kvadů bývají v Čechách
a na Moravě umísťování. ještě jiní podřízenější
kmenové germanští.... Všechna tato umístění
(Niederlem specielně:vytčená) , zakládají se však
pouze na domnělé shodě.,jmen.. . Poněvadž ...
neznáme, jak daleko na sever sáhale sídla vlast.
ních Markomanů v Čechách, nelze nijak určiti, spa
dá-li sídlo Marsignů ještě. do Čech či vně hranic
českých... Také nelze rozhodnouti,jak daleko
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manů.
Otázka, kdy přišli do Čech a'na Moravu Slova

né, a kdy odešli Markomani s Kvady, tvoří nej
těžší problém v počátcích našich dějin. Obě událo

smyslu, že první druhou podmiňuje... Po mém
soudu není však tento princip nazírání Správný.
Kde máme doklad pro to, že tomu tak musilo býti?

. Jak známo, valnou většinou se soudilo, že
Markomani a Kvadi zůstali od doby Kristovy se
děti u nás, a že teprve zprávu o jich účastenství
na výpravě- Attilově lze spojiti s odchodem obou
kmenů ze zemí českých... Ba většina novějších
německých historiků jde ještě dále, a vykládá, že
Markomaní i Kvadové vrátili se ze zmíněné vý
pravy znovu do staré své vlasti... To všechno

O Kvadech přiznává sám Bretholz výslovně,
že >pro dějiny jejich na Moravě od 3. stol. jaká
koliv bezpečná zpráva chybí«, a je jistě nesprávné,
jestliže přes to dále vyvozuje, že Germáni na Mo
ravě na jisto byli.. . Není tedy ani jediné zprávy,
jež by v době od 2—6. století uváděla Markoma
ny na určito v Čechách a Kvaďy v dnešní Moravě.

Byl sice v novější době opětovně veden důkaz,
že Slované k nám nepřišli teprve v 5. nebo 6. sto
letí, jak se-obvykle soudí, nýbrž už mnohem dří

. Ale k něčemu positivnímu se nedošlo.
Doklad z jména Korkontů ve prospěch existen

; ce Slovanů v Čechách za doby Ptolemaiovy jest

sice do jisté míry možný, ale více ne. Nerozhoduje..
VAtoho, co vyloženo, vidno, že sice zprávu Pro

kopiovu mohli bychom nejspíše ještě aplikovati na
zemi Moravskou, ale ne na Čechy, jak soudil Ša
faříka Palacký. . . Ani ona nesvědčí tedy o Slova
nech v zeminaší na počátku 6. století.

Mnozí historikové trvají stále na. domněnce,
že zabrání našich zemí Slovany stalo se ve spolku
s Avary, ba že Slované jako poddaní od Avarů
sem přivedení, nuceně zemi kolonisovali. Tak píše
Ziliner, Krichmayer, Loserth, Lippert, Bretholz a
nejnověji opět Bachmann... O této dormměnce

Zdálo se nám všem, kteří jsme nevěřili v au
tochthonnost Slovanů, že zde (při nálezu skupin
hrobů s těly nespálenými) archaeologie výborně
potvrzuje zprávy historické... Teprve v době
nejnovější postřehl K. Buchtela chybu“ v těchto
vývodech.«

Důsledky.

Tak a podobně velicé důvtipným způsobem
Niederle opravuje celou řadu historiků proslulých
jmen. Celá delší úvaha jest dlouhým řetězcem od
suzujících výroků; v článcích řetězce toho jen sem
tam prokmitá stříbrný kroužek přisvědčení, klad
ného poučení. Tedy celý zástup vynikajících hi
storických spisovatelů pronášel i po bedlivém stu
diu domněnky málo zdůvodněné, které vlna mo
derní kritiky odplavuje jako plevy. Z celého pečli
vě pracovaného článku odnášíme si positivních
vědomostí o pravěkém obyvatelstvu naší země ja

ko šafránu.
Ale na základě romantických dohadů počali v

Čechách někteří lidé budovati základy české filo
sofie historické, chytajíce se nedokázaných tvrze
ní jako zcela jasných, neomylných dogmat.

Slovanský starověk skvěl se v očích českých
blouznivců v pohádkovitém lesku. Vyslovována

„touha, aby nastaly časy takové, jaké v Čechách
byly ještě před příchodem křesťanství. Kritika
však drtí fantasie neúprosným těžkým kladivem.
Na př. sám dr. Pekař nyní otevřeně přiznává, jak
povaha starých Slovanů byla velice spřízněna s
povahou starých Germánů. Praví o příslušnících
obou těch plemen: >Byli vysocí, bílé pleti a narud
lých vlasů. I chvály i hany, jichž se povaze jejich
dostává, vysvětlují se z kulturního stavu jejichpři

*rozeně: byliť mravů nezkažených,stateční, poho-|
stinní, ale zároveň Istiví... Chválená svobodo
myslnost jejich byla jenrubem jejich neukázněno
sti, neschopnosti poslouchati a podrobiti se vyšším

mánech. .. Starší históriografie 19. stol. předsta
vovala si, že mezi Oermány a Slovany byly foz
díly zásadní. Germány líčila jako národ bojovných
dobyvatelů, žijících z lovu a kořisti a sociálně raz
dělený v pány a otroky, Slovany jako národ ho
kubičí povahy, národ pokojných zemědělců, nezna

jící stavovských rozdílů a zřízený vůbec demokraticky.«
Dr. Pekař ovšem takový nekritický romanti

smus odsuzuje jako zcela nesprávné předsudky.
Zcela nesprávné rozlišování natropilo mnoho ne
dorozumění. v době přítomné a -docela mělo i
zhcubný vliv na praktickou akci novověkých re
presentantů kmenů slovanských. Kdyby novověké
notability slovanské místo předsudků se byly u

duševní vztah starých Slovanů a Germánů, byly

Dáse uvarovaly velikých chyb v praktickém počínání. *'
Ale co horšího! Neukázala se lidu českému ani

správná historie pozdější. Přesná vědecká kritika
ustupovala rozjásané novohusitské ulici, ačkoli
přes půl století jest již známo, na jakých roman
tických základech vzrostlo veliké nadšení pro do
bu husitskou! Samy spisy Husovy ležely nepo
všimnuty, jen aby se mohlo dále básniti o vysně
ných tendencích a zásadách husitismu. Místo sá
hnutí po obranách katolických z XV. století sle
pila se ze tří romantických knížek novohusitských
pro duševní stravu českého lidu knížka čtvrtá, k
níž přidána pouze hrst silnějšího pepře. V době,
kdy v jiných zemích činili historikové veliké po
kroky a kdy věcně objasňovali i povahu husitství,
setrvávali u nás tuctoví poučovatelé stále ve
svém začarovaném kruhu, jsouce docela hluší i k
některým dosti ostýchavým pokusům osvětným
universitních profesorův.

Čím jasněji razily si uznání moderní zákony
vědecké historiografie, tím houževnatěji se Ipělo
na vybájených vidinách. A často raději se převra
cela pravidla kritického usuzování na ruby, raději
se zasazovaly zřejmě rány základním příkazům
vědeckého badání, než by se propustila pravda
z nehodného zajetí.

Zdá se, že nyní hlas vážných historiků přece
jenom překonává davový hluk blouznivců, že ko
nečně začíná se přemýšleti o české minulosti o
pravdu samostatně a rozvážně dle pravidel vytťče
ných od vynikajících odborníkův; nahlíží se, že
historie nesmí býti nevobnicí různých klik, že musí:
býti skutečnou královnou. A takový obrat k lep
šímu zajisté uvítá každý, komu touha po skutečné
pravdě není planým slovem.

Sochy, oltáře a i.
provádí absol. c. k. odborné školy
a c. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek v Chrudimi.
Za válečného ruchu.

Veliké úpisy na třetí válečnou půjčku. Horlivé
upisování svědčí, že patriotický cit rakouský po
sledními akty válečnými byl ještě více zocelen.
Jeho Veličenstvo František Josef I. šel opět napřed
skvělým příkladem, takže zvýšil horlivost svých
poddaných.

»Fremdenblatt« píše: »Jako při obou předcho
zích půjčkách, postavil se také tentokráte Jeho
Veličenstvo císař v čelo upisovatelů. Tento zářivý

nu. ÚpisNejvyššího místa vyzve národy říše, aby
dle vzoru milovaného mocnáře sesílly své výko
ny pro vlast ke zdolání nepřátel. Skvělé činy, kte

vykofalo vojsko k ú pottlížejíc ke své
mu Nejvyššímu veliteli, s nadšením milovanému a
ctěnému. Ti, kdož jsou domá, něbudou chtít zůstati
pozadu, protožejde o to, abyve smyslu císařově

TELEFON ČÍSLO 83

NEK - PŘIJÍMÁP LÍSTKY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

A



- A-těmte slovům dávají za pravdu: veliké. úpisy:

noch a ostřihomská.diecése, kteří upsali: na prvé
dvě válečné půjčky téměř 10 mil. K, usnesli se u
psati na třetí válečnou půjčku 4 a půl mil. a sice
kníže-primas 1 a půl mil. a diecése3 miliony, Bl
skup veszprimský dr. svob. p. Hornig, který u
psal dosud 2 milfony, upsal na třetí válečnou půjč
ku 1 mil. K. Veszprimská diecése, která upsala již
4 mil. K, upisuje-na třetí válečnou půjčku 2 mil. K.

sit na III. půjčku 1 milion K, — Město Opava usne
slo se upsati 200.000K. — Ředitelství České spoři
telny se usneslo upsati na III. rak. vál. půjčku 10
mil K. — Hromady cukrovarů Anglo-rak. banky
se usnesly upsati 1.1 mil. K. — Ústeoko-teplioká
dráha upsala 1 mil, K, řád křižovníků. s červenou
hvězdou půl mil. K, komerční rada Bedřich Ober
lánder v Úpici 550.000 K, Umrath a spot. půl mil.
K, Adolf hr. Waldstein v HornímLitvínově, 400.000
K. — Rakouský úvěrní ústav upsal na vlastní účet
na rakouskou válečnon půjčku 45 rnil. K, na uher
skou vál. půjčku upsal asi 15 mil. K. — Jeho Exc.
Arnošt hr. Silva-Tarouca, zámek Průhonice, který
upsal na první a druhou válečnou půjčku po
100.000 K, přihlásil na III. válečnou bůjčku obnos
250.000 K. Patronátní úřady Exc. hr. Silva-Tarou
cy súčastnily se na druhé vál. půjčce obnosem
250.000 K.

» Zlatý klas spasí nás! Tato akce, která vzala
původ ve schůzi, uspořádané dne 4. září t r. ve
Vídni Zemědělskou společností a která má za účel
oslaviti vítězství, jehož dobylo naše domácí země
dělstvo -nad vyhladovovacím plánem našich ne
přátel žní šťastně sklizenou, nalezla téměř ve
všech královstvích a zemích silnou ozvěnu. Nehle
dě ke Štyrsku, kde původně místodržitelství pře
vzalo 180.000klasů s německým a 20.000 klasů se
slovenským nápisem a později dcdatečně objed
nalo 22.000 klasů v obou zemských řečích, posta
vilo se království České v čelo celé akce. V Če
chách bylo objednáno doposaváde přes 240.000
klasů s českým a 179.000 s německým nápisem a
denně docházejí další objednávky. Poněkud za o
„čekávaným účastenstvím zůstala Morava, kamž
bylo dosud zasláno 36.000 v českém a 20.000 v ně
meckém jazyku, avšak objednávky z této země
v posledním čase vzrůstají. Ve Slezsku bylo 24.000
klasů v české, německé a polské řeči, Solnohrad
sko převzalo 15.000, Bukovina, ačkoli jest na blíz
ku. bojiště a jest částečně zpustošena, objednala

21.000 klasů s rumunským, 12.000 klasů s němec
kým, 6500 s rusínským a 1900 klasů s potským
nápisem. Dalmacie koupila přes 17.000klasů s char
vatským nápisem. V Haliči provedena akce jen v
6 politických okrscích vzhledem na stav válečný
„a bylo odprodáno 11.300 klasů, z toho klasů
v polské řeči. V Krajině a v Korutanech obnášel
-odbyt 9000 klasů. V ostatních zemích jsou výsled

dé zemi zřízen fond, z něhož mají býti udělovány

k návštěvě nižších hospodářských škol. V městě
a okresu královéhradeckém prodáno dosud 2400

"klasů, další objednávka učiněna.
Nobelova cena míru papeži Benediktu XV. U

herská mírová společnost konala v těchto dnech
výroční valnou hromadu, na níž bylo navrženo,
aby shromáždění vyslovilo papeži dík za jeho hor

rozhodujících místech k tomu, aby mírová cena
Nobelova byla udělena papeži Benediktu XV. za
jeho snahy o docílení míru mezi národy.

Duchovenstvo pražské arcidlecéše ve prospěch
naších vojímův. >Hlas Národa« píše: »Mimo du

„chovní milosrdenství prokazuje duchovenstvo praž

hmotně podporujíc Červený kříž a všecky pomoc
né podniky pro naše vojíny, jich vdovy a sirotky
podle příkladu Jeho Eminence, nejdůstojnějšího ar
cipastýře, jenž věnoval za války na tyto podniky
podpor na 40.000 K, kromě válečné půjčky v ob
nosu 800.000 K. | Metropolitní kapitula věnovala
podobně na 9000 K mimo 760.000 K válečné půjčky
a zřídila lazarety pro vojíny v Dejvicích a ve Vra
ném; též i jednotliví členové nadto ještě přispívali

- Červenému kříži a ke všem dobročinným podni
kům. Členové král. koleg. kapituly vyšehradské
věnovali těmže podnikům na 3000 K kromě 200.000
K válečné půjčky. Koleg. kapitula ve Staré Bole
slavi přispěla podporami v obnosu 500 K a 6000
K válečné půjčky. Duchovenstvo pražské arcidle
cése odvedlo prostřednictvím k. a. konsistoře přes
53.000 K ze sbírek na týž účel kromě účasti na vá
lečné půjčce, přehojných podpor a příspěvků sou

"kromých a přímo odeslaných. ©Řády duchovní a
kláštery věnovaly podpor Červenému kříži i o
statním pomocným podnikům na 32.000 K a na
válečnou půjčku 601.500 K. V ženských klášteřích
přehojně se vy prádlo a vlněné oděvy pro
vojíny v polii raněné.«

Ruské uznání slovanským vojinům rakouským.
»Zůricher Post< cituje článek prof. Pogodina, kte
rý napsal v >Utru Rosii«: >Co lze nyní říci o prav

-divých citech Čechů, Slováků a Chorvátů ve vál

„aZa

nějších a nejodvážnějších odpůrců. Jak :se. vypra- ,

vati.- Rakousko nebylo již od nepamětných dob na
ším zřejmým nepřítelem na bojišti. Nyní vidíme,:
že Slovani stříll zcela výborně na Rusy. Jsem to- *
ho dalek činiti určité výčitky a mám osobně větší;

má vliv na vše, změnila i tuto lidskou činnost, Čte
ní z ruky pozbylo přítážlivosti, vyšlo takřka z mó-
dy. Fráze chiromantek: »Budete míti úspěch; pod
niknete cestu; střezte se světlovlasé ženy, která
se zajímá o vašeho chotě«, byly zcela příjemné a
vzrušivé v dobách míru. Alednes žádá obecenstvo

úctu před vojákem, který koná svou povinnost, i
je-li tento voják Slovanem, bojujícím proti Slova
nům, než před zrádcem. Čechy a ostatní Slovany
lze jen ctíti, poněvadž nezradili své vojenské cti.«

-Proti mírovým blouzalvcům, kteří se prakticky

možnosti věčného míru na zemi, obrací se >West
phal. Ztg.« těmito rozhodnými slovy: »Je zvláštní
privilejí těch lidiček, že nikdy nedovedli přijímat

jin. Třeba se obdivovati té neúnavné | naivnosti,
která za svým pracovním stolkem -si krouží před

zbraně mladým národům, plným čerstvé síly. Pa
cifisté velice se klamou, doufajíce svésti svými
pochybnými demonstracemi pokolení, jež za tvrdé
služby válečné naučilo se jinak rozuměti požadav
kům chvíle. Pacifism je výzva kestrašivcům. Ne
bude nikdy ozvěnou smýšlení všeho ozbrojeného
německého národa, jenž neustoupí z dějiště svě

za přinesené těžké oběti.«
To jest právě silně nápadné, že oficielní repre

sentanti pacifistů okázale se vyhýbají těm osobám,
které k obmezení válek přispěly daleko účinněji

Jest známo, jak tito lidičky rozhodně odmítali spo

jak manifestačně ignorovali nejupřímnější snahu
panovníků křesťanských o zachování míru. A pře
ce Samy dějiny skvěle potvrzují, jak často odvrá
ceny veliké války právě zásluhou knížat upřímně
věřících, jak bylo křesťanství nejmocnějším paci
fidkým prostředkem. © Ovšem volnomyšlenkářští
spiklenci srbští a italští, kteří při slově »katolici

povaze praktickému pacifismu neprospějí. Kdo

a protikřesťanské, zaviňuje sám bojovný kvas, od
krývá bezděčně své tygří zuby a nutí jiné k ráz
né obraně.

| Královéhradecká
bankovní jednota

epo!lečnest'e r. ob,

přijlmápřihlášky na.

při kursu 93-60, při čemž na
| hražuje upisovateli půl proc
| odměny, tudiž za K 93-10.

Kulturní jiskry.
Dajší orgie pověry. | Anglie jest zachvácena

přeosvícení moderní národové ve svém tápání do
šly, kdyby cesty lidského rozumu nebyly regulo
vány křesťanským náboženstvím. Všecka domýš
livá filosofie světská by prohlašovala způsobem za
hanbujícím naprostý bankrot. Jestliže vůbec něco
prospěšného
pro život praktický znamenají, proč inteligenti
stcjící na půdě mimokřesťanské nechytají se v kri
tických okamžicích svojí filosofie? Proč kopají do
pyšných systémů jako do mravenčích hromádek a
berou útočiště k pověrám? >Nár. Listy«<dle angli
ckého deníku »Times< referují: »>Válečnéproroc
tví, magnetismus, spiritismus a jasnovidství slaví
nyní v Londýně pravé svátky a válečný | zisk
množství medií je více než značný. Myslí se, že
hvězdy jsou v těchto dobách povinny dávati svá
divuplná znamení, že tajuplné síly musí právě ny
ní, když už vůbec někdy, prozraditi skrytá tajem

| odpovědi rozhodné, jasné: © >Vrátím se zdráv?«
: »Zvítězíme?«< >Můj bratr je pohřešován, kde je a
| v jakém stavu?« A jasnovidci vpravili se také do
; této změny svého zaměstnání. Způsoby, oblíbené

v Londýně, jsou hypnosa a kontakt dotykem před
[ mětu, náležejícího osobě, o níž chce se zákazník

něco dovědět. Všichni ti čarodějníci a čarodějnice
horlivě tisknou k čelu rukavice nebo pouzdra na

| cigarety, aby mohli věštit. Předměty bývají přine
šeny příbuznými, ale často také zaslány vojáky z

| Škozuje nebo dokonce zcela ruší tak zvaný magi
pcký kontakt. Také možno si nechat čísti osud zčajových lístků na dně vypitého šálku čaje. To vše

| ovšem pochodí proroci a jasnovidci. Snad má tato
| móda také tu výhodu, že odvrátí myšlenky lidí

i trochu od starosti a zármutku, které jinak lid utá
i pí v alkoholu. Rozhodně. si váleční proroci nemo
: hou stěžovati do nedostatku válečného zisku.< —

Ale právě v době tolik nervósní má se přece 0
„svědčiti upřímnost moderního hesla o reálním na-.
zírání, o důležitosti chladné vědy experimentální.
Takové heslo velice silně bylo akcentováno před
válkou obyčejně jako jízlivý protest proti tajem
stvím křesťanské víry, proti nadpřirozenu, proti
autoritě Zjevení. Nuže — nechť se volá hlasitě
po důsledné experimentaci v čase, kdy je toho pro
životní praxi nejvíce zapotřebí. Jestliže. se takové
heslo vykřikovalo ze vzdoru, ať se uplatní také
pro positivní práci, pro důsledné rozptylování. du
ševních mih; vždyť přece pověry jsou hotovým
morem experimentálních cest.

Proti různým pomluvám. O dynastické věrno
sti národa českého napsala vídeňská koresponden

| ce »>Zentrum<: >My Češi jsme royalistél< Tímtojasným doznáním slavný vůdce národa dr. Rieger

|
jednou na sněmu odmítl pochybnosti odpůrců o
lovalitě národa českého. Jeho odkaz jest v přítom
nosti a bude také ve veškeré budoucnosti věrně
dodržován každým uvědomělým Čechem, neboť
láska k národnosti posiluje jen tradiční; věrnost k
dynastii, s níž národ český po staletí nerozlučitel
ně jest a vždycky bude spojen. Není snad v če
ské povaze národní, aby s hlubokými city svými
při každé příležitosti vystupovala veřejně a oká
zale. To však nesmí býti vykládáno jako nedosta
tek vlasteneckého smýšlení. Při každé vhodné pří
ležitosti a jde-li o Sspontanrí osvědčení, propuká
tím mocnějř nadšení, jak to dokazuje bezpříkladný
a strhující jásot, jimž Jeho Veličenstvo pokaždé
jest vítán, kdykoliv se objevil ve středu svého vždy
věrného národa českého. Tradiční úcta k jasné o
sobě císaře a krále prokázána velkolepě při letošní
oslavě nejvyšších narozenin, která konala se ne
jen v Praze, ale ve všech českých městech i v nej
zapadlejších českých vískách způsobem tak.srdeč
ným a za důkazů neomezené obětavosti. Byloťdu
ševní potřebou národa českého, aby z vlastního
popudu před celým světem dokázal, jak velice z
nejvnitrnějšího přesvědčení neodlučitělně jest za
jedno s dynastií a říší. Žádných postranních úmy
slů nebo vedlejších účelů. nesledoval pořádáním
skvělých slavností a vydatnou akcí dobročinnou;
stačíť mu vědomí, že koná vlasteneckou povinnost,
a znovu vždy utvrzena pravda, kterou před časem
bývalý ministr spravedlnosti hr. Bedřich Schón
born ve švé známé brožuře o českých poměrech
tak trefně vyjádřil slovy: »Český národ nemá za
potřebí, aby svůj stále osvědčovaný patriotismus
dal si potvrditi pověřujícím kotkem.«

Válka nynější ve světle náboženství. Patero
řečí, konaných universitními profesory v Krakově.
Z polštiny přeložil Fr. Wolf, farář v Kostelní Lho
tě. — Problémy válečné vyloženy zde ve světle

—

had nad tyto problémy a zde objasněny jsou ústy
nad jiné povolanými. V prvé řeči >Válka a prozře

| ky: Proč Bůh, jsa dobrotivý, nezastaví: válečnýzápas? Otázka důvodu války rozluštěna býti může

| pouze na základě obecné záhady o příčinách zlana světě. — »Uprostřed bolesti útěchu přináší my
| šlenka, že tito dnové utrpení mají se státi dny mi

: ski.) Nikoli v marných výmyslech rozumu lidské

| ho, ale ve víře Kristově jest síla obživující duši ,
, Hdskou. A třeba by se všecko mělo sřítiti a zničiti,
! naděje naše zvrátiti se nedá a k Bohu budeme
I volati: Ale ty, Pane, trváš na věky a léta tvá ne
: přestanou.« — Třetí řeč (Z. Janicki) jedná o the

matu >Válka a milosrdenství Boží.« »Víra, která
chladla, znovu se oživila. Hrůza válečná povznesla
ducha službovolnosti a oběti. Národ přes různice a

, stranictva se rozhodl: Obětovati se pro otěinu.
Jak krásně vykřesala válka ze srdcí sobeckých
jiskru milosrdenství křesťanského!l< —-Přímo zna



, bychom byli za
hýynul'jáko Poláci. Mohou míti a mají národové
krásnější a šťastnější otčiny, ale více milovaná,
vípe uotívaná, více mučená jiná nikdy nebyla a
není!Azaty nejnovějšíútrapyaránymyji je
ště více milujeme! Pamatujme, že modlitba naše
jest za Polsku, nemodlímese za bezohledné vítězakví,lečabyBůhdalvítězstvídobréa svatévě
dle Tato řeč bude historickým dokumentem pra
vého vlastenectví | polského v dobách nejtěžší
zkoušky. — Poslední pak řeč K. Michalského >Du
še jednotlivcova | národní« jest takřka psycholo
gickou studií. »>Válkaprobouzí v každém jednot
lHvcivědomí o pevném svažku jeho s národem
anebo Státem, jejichž existence jest ohrožena.

- Schovává se' ošklivý egoismus a na první místo
vystupuje nikoli naše malé >já«, ale ono »my«, na
Iteré be tak Často zapomíná. Symbolem kuhury

"bez Boha byla věž babylonská. Symbolem kultu
ry křesťanské jest gotická kathedrála, uvnitř na
lésáse oltář Krista,který námpřinesl novépři
kávání lásky vespolné.« — Nejen zajímavé, ále
nanejvýš pončné jest toto vzplanutí polské zbož
rosti a poltákéhovlastenectví. Kdož ví, zda by náš
duch ták zaplaňul,kdyby naše zemětak těžce
zkoušeje, jako Polska, již se válkadotýká ze
všech zemí nejbolestněji! Překladateli pak, dp. Pr.
Wolfovi, faráři v Kostelní Lhotě, známému tlu

a z polštiny a vyznamenanémů odznakémjeného kříže«, jsme povděčni, že pozoruhad
ně tyto řeči přístupny nám učiní. — Ch.

S84. Otec německým biskupům. Od hrobu sv.
Bonifáce ve Fuldě zastal biskupové němečtí Be
nediktu XV. projev oddanosti, V odpovědí Sv. Ot
ce ze dne 6. *. m. na synovský hold čtou se tato
slova: »Ve víru přítomné světové situace, jejíž
bouřlivou mocí nejvíce kvetoucí státy evropské,
jak pozorujeme, otřeseny a skoro ve svém trvání
ohroženy jsou, snadno pochopíte, co Naše srdce
pociťuje,andnemi nocípředočimamáme,jak
denně totik lidí jest porubáváno. ... Tou měrou,
jakou bědné postavení trváním války se zhoršuje,
roste také,jak pozorujeme,uvšech touhapo mí
ru. Ale My si přejeme převelmi, aby tato všeobec
ná touha u-všech brala se královskou cestou, která
v trpělivé a lidumilné lásce k míru vede. Daleko
od této cesty by pobloudili, kdož by se domnívali,
že jest jim dovoleno jednání katolíků jiného národa
slovem i písmem takovým způsobem snižovati,
aby, jak apoštol (Gal. 5, 26) dí, »jedni druhých po
pouzeli a jedni druhým záviděli« a jehož plápol
spravediností úsudku a mírnoatí smýšlení hasiti by
měli. Tím, že tedy stálým snažením míru se dopro
šujenfk — a sice míru, který jak požadavkům
spravedlnosti, tak důstojnosti národů by odpoví
dal — napomínáme všecky katolíky, aby se různic
vystříhali, křesťanskou bratrskou láskou spojili a
k obnovení takového míru vespolek pracovalí.«

Úrární družstvoEliška

á vkladyna vkadní U S naM ostenské sa :
bod "a Vkusné

V kašěském remináři započal školní rok dno 12.t
m. slavnou měl sv, 8 »Vemi samcte«, po níž Jeho Exc.

mejdp. biskup dr. Josef Doubrava měl k bohoslovcům
vřélou, velice případnou promimvu. — Msgre dr. Pr. Šnic
počibá %0.semestr svéučitelské činaostim ústavu tom.
1 Oftářelobraz sobo chrámé (výzdobaHaurální aor-.
nementální) vymaluje umělec, akadernický malíř a pro
pagátor mmění církevního, jehož práce schváleny byly
tejdůst. bisk. ordinariátem a ©. k. zemskýmkonservé
torským úřadem,v příštímroce 1916 v diecůsi králově
břadeckéudárma —pouze za výlohy rešiink. Lesk.
přihlišku do administrace +Obnovy«.

Kojžský dům v Labačoviěch. Výsledek prosby v
. olomoucké archdiecésí, kde byl učiněn začátek, je mno

hosřibný, ač někteří ji vrátiň, od nichž bychom!toko
úebyři očekával. Výkaz příspěvků začněme uveřejko-:
vati co nejdříve. ,

Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci
- Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých

obchodech bankovních u uhelných. Podporměte
při každé příležitosti sváj vlasťní podnik.

Žprávy ©: íazkraje
. | Městské průmyslové maseum v Firadcl Králová.
„ "Vosděli 17.října konáse v přednáškovémsálé musejíO 

pe

dem Dvořáčka
(véhěnélodiJindyUnyníponorkys námotníbajb)
se skisotickými obrazy. | Častý věnován

, máztréhnuvdovákému asirotčímu joadu voškoré
Jenémoci.Začátekv 8 hodin.Vstupné:sedadlo50můstokstání20hk

žejedo22. t mKonáse vposavadnídoby, v neděli
od9—11hoddop,vevšednídniod5—6a půt hod,ve
čer. Nezapomeňte,učňové, při zápisu na příspěvek pro
válečné účelyl

Živnostenskábankaflilálka vHradci Královépone
chává za příčinou přišímání upisovacích přihlášek na
HI. rakouskou válečnou půjčku pokladny své otevřeny
—vyjímaje sobot —též odpoledneod 3—5hodin.
-| Účtypříjmův a vydáni. obecníchdůchodů, obecních

vóodárea, plynármy, městských ústředních jatek, ústavu
na úpravu mlékapro dětí obchodnéakademie, místní
Skolní rady, fondu opatrovny, ústava chudých, měšťan
skéhochoroblace,všechškolníchnadací afondůza rok
1914,veškerých fondů a nadací krák věn. města Hradce

Králové, měst. elektrických podníků, měst. dívčího ly
cea, měst. vyšší školy pro ženská povolání hospodář
ská, vyloženy jsou m purkmistrovského úřadu v bodl
nách úředních,kde lze po Mdní do michnahlédnouti a
připomínky k nim činiti ,

Dům č. M a11 vHradci Král.Fridrich zOppers
dorfu, tehdy J. M. císařský hejtmanjednoho: praporce
něsnecké pěchoty a arciknížete Rakorského komorník,
koupidůmnyníč. 11dne10.června1623za2000kop
máš. v hotovosti od paní Ludmily Kvinvičové ze Sobla
ce, jejíž předek se pamatuje Václav Jiskra ze Sobince,
který byl purkmistrem města Hradce a. L. r. 1563—1568.

Pridrich z Oppersdorfu starší byl svobodný pán z Du
by a Fridšteinu, pán na Žampachu, v kraji hradeckém,
komisaď v reformaci náboženské. Svou závěti odkázal

v den sv. Havla 16. října 1629 řádu jesuttskému statek
žampašský dům č. 11, myní v Hradci n. L. koupený.
Dne 18. května 1632pán z Oppersdorfuzemřel aje
suité ujali se jeho odkaze. Dne 23. května r. 1634
parkmistr Jan Vorlický a celá rada města vydali úpte,
v němž jménem veškeré obce Otce Tovaryšstva Ježišo
va v právo společnosti města a obce přijali. (Solař, str.

zde bydli, byl kněz Adam Kravarský. Tehdáž,stálo na
náměstí 7 domů vojskem pobořených a opuštěných. Ty

Poopravivše zakoupené 3 domy, přestěhovali se z domu
č. 11 do nich dne 20. července 1634, v den sv. Ignáce a
sloužili tam v zatímní kapli první mši sv. s kázáním, a
již na začátku měsíce srpna otevřeli zde školy své latin
ské. R. 1642 zřídili seminář pro mládež studující a re
skdence zdejší od generála řádu nazvána kolejí. Tehdy
bylo zde 8 jesnttáv. — Aby získalo se místo pro stavění
kostela, přemecen jest seminář pro mládež do domu po
páhu z Oppersdorfu (č. 11) zděděném a před třemi roky
p. Ondřeji Šmakovskému odprodaném. Ondřej Šmakov
ský byl kupec a dům jesuitům semoh!l řádně vyplatiti.
Proto usneseno, aby dva synové po Ondř. Šmakovském
do Tovaryšstva Ježíšova vstoupili; s městskou radou
dae 10. června 1666 stalo se dohodnutí v ten způsob,
aby dům Pecingorovský nyní č. 36 Tovaryšstva pro bu
domcí semináť připaďt a zato dm Šmakovský, kdysi
Opgersdoríský č. 11, magistrátu za výměnu byl po
stoupen a to za purkmistra Tobiáše Šaje a za cís. rych

táře Blaž. Feyera. V letech 1953 náležel hospodářskému
správci a radnímu města Janu Dynkoví, jenž zemřel 9.
prosince 1963 ve věku 68 kot. (Švenda IV., £. str. 128.)
— R. 1806 byl majetníkem Jan Hlineš a od r. 1807—
1826Annařlenševská. Odr. 5896do r. 1837Jan Hun
Sovský, který koupil také dům č. 10. Tak spojeno je
číslo domu 11 s číslem domu 10. Purkmistrem byl tehdáž
Al. Kemiink. V č. 11 byl zájezdní hostinec »U černého

koač< zvaný. — Dle zápisu z r. 1812 žádali manželé
Jeset a Dorota Petříčkovi o vtělení kohtraktu oa hospo
du »Černý kenfitk« za 70.000cl. Ikonřenona ua díl lou
kyCaldierky.(Reg.mjé. proagmoW842č.44a45.)
Bie zápisu ze dne 6. října 1843náleželydomyč. W a
MWepibojetému Josefa Gaivarevi, jehož otec (je Koupili
od Afolla Žobla za 36.080 zi. kor'v. měny. Stará knáhov
ni cena byla r. 1786 domu č. 10 3200 zL, č. 11 1800 zl,
dohromady 5000 zl (Fast. lagross 4/462) R. 1864—66
byl majetkfiremJah Souček a od r. IW87—1894p. Ant.
Hoake, pak jeho syn p. Oust. Henke V úsoru r. 1911
kompiliděm čp. 10, 11od p. Oust. Honkehodosavadní
nájenci p. Jan aAnastázieVoceloviza 135.000K. —
Dům vedle Petra Uhlíře náležej do r. 1731 paní PFrantiš
ce Sýkorové, choti měst. rychtáře, která jej dne 3. srp
ma 1731 prodala Františku Rudlovi, jemaž náležel ještě
r. 1764 (Švenda) a zván byl domem Rudlovským. Od 1.
listopadu 1785 všechno zboží loketní muselo se pečetití

| a veškeré cizozemské, jakož | víno do jisté skládky u
; ktádati. X této skládce královské najat byl dům oa ma

lém rynku č. 10, kde potom to zboží se vyprodávalo.

Nedostatek mléka jest dosti citelný. Mlékařky sotva
|Stačíobsloužíkaždodennísvéodběratele,takžena
| drobný lid se již nedostává.
I Maximální cemy. C. k. okr. hejtmanství v Hradci
| Králové výnosem ze dne 8. října 1915 č.48.637-učinilo

| opatření následujícího znění: Výnosem ze dne 23. červ

| na 1915 č. 24653 vyhlásilo okresní hejtmanstvína zá
; kladě dobrého zdání odborných znalců nejvýše připust

i né ceny za máslo, tvaroh a vejce, jichž překročení té
| doby by aeodpovidalo výrobním poměrám a přiměře

nému zisku a zakládajo by tudiž skutkovou podatatu
>

kladně sdělena. — C. k. místodrž. rada: Smutný.
Záplava navštívila mimnlý týden částečně ; okolí

hradecké. V noci z pátku na sobotu se přelila Orlice po
lukáchpřessilnici vedoucíod Malšovic kmostu. | Plle
tický potok snažit se dosábnoutt hodnosti voletoku, ja

koby chtěl poskytnouti útulek dorostlým sumcům. V se
děli však vody opadaly velice rychle, Zajímavo, že dle
theorie prof. Zemgra (dle uveřejněných apráv uovinář
ských) mělo pamovati ošklivé počasí právě ve dnech
11.—18. t m. Silná porucha předpověděna zvláště ma
den 14.t m.Zatímvšak od II. t m.se počasístálo
lepší zdne 14.£ mDyb přímo nádherné.

Účelnézužitkováníkaštanů.Dlesděleníc. ak. sta

Správa větší množství koňských kaštanů. Majitelé kaš
tanových stromů se proto vybízejí, aby kaštaay sbírali
a dali kdisposici vojemskésprávě, Nabidky s udáním
ceny jest podávati u vojemskéhozásobovacího skladiště
v Josefově nebo -v Terezině,

Sesaam Ce ne týdenním trůu v liradci Králové.
dne 9.října 1915. 1 bl: prosa 90 až 100 K, brambor 10.
K, lněného semene80 až 100 K,.cibule24 až 30 K, oře
chů 20až AK, jablek 8až 16K, brušek 10až 14K,
Švestek24 až 2 K; 1ga:jakel 149až 160K, krup 100
až 120K, máku200 až 240 K; 1kg: másla 5.90 K,vepřo
vého sádla8.40 K,tvarohu60 h, česneku 2až 260 K, I
vejce 12hk; 1 kopa: poru 50 h,petržele 3K, celere 2až.
3K, zelí 20až 2 K, kapusty 3až 5K, drobné zeleniny
1až 2K, 1kuskarfioju20h, | svazekkedlabnů6 h,1
hl mrkve 5K. —Přivezeno bylo: hi: bramorů 54, cibule
21, jablek 345, hrušek 77, švestek 13, ořechů 2%; kop:
česneku 16, karfiolu 14, poru 37, petržele 15, kedlubná

pytlů, podsvinčat 372 kusů. :

Saiřice. Katolická jednota oslavila, jak posledně
referovám, Nejvyšší jmeniny slavnostní akademtí. Dne
4. října pak súčastnila se korporativně s praporem slav
nostních služeb Božích, které celebrovat vsdp. protek
tor spolku J. F. Seldi za četné asistence v Holohlavech.
Slavnostné sbory doprovázel na varhany virtuos dp. K.
Vašata. — Čistý výtěžek z akademie | obnáší 160 K,
které byly odevzdány ve prospěch vdov a sirotků po
padlých vojínech v okresu jaroměřském. Výbor jednoty
srdečně děkuje všem, kdož o slavnostní ráz akademle se
přičinill a prosí, by vzali tento projev všichni P. T. ú
činkušící na libé vědomí.

Jaroměř. Pověstný Doležal, který se oženil na fa
lešný titul, nebyl již před tím ženat a otcem děti. jak
se s počátku soudilo; byl svobodný. — Nyní překva
peno jest obecenstvo jinou aférou. Jednalo se o vyvlast
nění perského koberce (v ceně asi 5000 K) a jiného ve
hMcedrahého předmětu. Když na dopis s falšovaným
podpisem nebylo reagováno, dostavil se chlapík s pově
řovacími hstinami, kterému cenné předměty odevzdány.
Shledáno však pozdě, že to byl smělý podvodník, kte
rý měl listiny falšované.

Pardebice. Akademie sdružených katol. spolků v
Pardubicích dne 3. října v městském divadle na oslavu

jmenin Jeho Veličenstva císaře akrále Františka Josela
I. pořádaná vydaříla se skvěle a tlumočila krásné my
šlenky uměleckého proslovu vdp. profesora VI Hornofa
v Hradci Králové, který bezvadně, s procftčností, vře
lostí přednesla si M. Paulová. Po owvertuře smyčcového
orchestru sahrána hymna rakouská, živý obraz, sestave
ný mietrněza kratiskou dobu váp. farářem a akad. ma
lířem -E. Neumanem ze sv. Jiří, nádherně upravené fo
višťě s poprsím Jeho Veřičemetvaa přednesený proslov
působilyjako výheli láskykvlasti afójímamilovanina,
stařičkému panovníka. | Čísla klavíru přednesena bez
vedně sl. Jíšovoe z Prahy a s. Pinkovou £ Pardaňác.
Za těmi nezůstaly krásné zpěvy sl. Tatouškové r Prahy
ap. J.Stokinsa.Všechnyuchrvacovaálahadanámistryně
hotúslí pí. Dostátová-Kerlesová z Prahy. Celý program
tvořii ukázněný, ledný celek, nanechávající nesmacatel
ný dojem v mysli časáníků, kteří naplnili městské di
vedlo do posledního místečka. Za státní úřady účasiníl
se pamokr. hejtmanNápravník schotí, za místnívojeí
ské velštělstvá plukovník p. Krams,Hasška ryt z Trean
felsu, šL z Rodtů, p. major Oruber s chotí, ze městskon
radu pp. starosta Sochor, JUDr. Horitvý, zem. advokát,
tov. J. Klečka, náměstkové, vys. urozemý pán hr. Hen
ckel s chotí, hr. Hugonem a komtesou Erikou, vys. uro
zený pán hr. Em. MensdorffPouilly sml. p. hrabětem
Fr. Mensdorfiem a komtesou, vys. urozený pás rytíř
Bůmches z Booru,c. a k.nadporučík,schotí, vys. uroz.
rodina p. bar. z Heldretchů a Plelstickerů, pp. zástupci
vrchní správy barákové stěnice za p. hejtm. Řeháka,
Červeného kříže, p, JUDr. Tocháček s chotí, p. inž.
Novák a mnoho jiných; zvláště mijf hosté z Polsky: p.
Adam ši. Szavelskí, řiditek bamky Ebert s chotí. Večer
slavnostní by) korumován čistým výnosem z pouhého |,
vstupného 312.60 K. který odevzdán fondu pro městní

sirotky po padlých vojímech. Všem. účinkojícím, p. t
umělkyním z Praky, domácím umělcům, vdp. prof. Hor



deJILvšemp L uk*sv. Jiří,všemp. 4 účntnk
. „staci oddanosti k panuj
vé nošímmýa nndaěnýdl

tak krásnou manile

fcímu.sta kina mocnáři vzdávýbor

Proslov,
přednesený 3. října na akademii sdružených spolků ka

tolických v Pardubicích —* :

Rakouském hymna národů dnes zní
od Krkonoš až ku Adriji smavé,“
v modiitbě vroucí chví se svatýní
a k nebi letí v touze lásky Žhavé.
Ve třesku zbraní nepřátel hřmí krajem,
vítězně jásá v alpských obrů sval,
buráci bouří dole nad Dunajem,
jak křídel orlích vítězící vzmach.

Všech srdce vlní v jeden lásky tep,
chrám každý naplňuje prosbou vřelou
a plesá v města, vísky, v širou step. —
A národové s duší rozechvělou
v nadšení svorném v rodinu se pojí,
by pod vítězným vlasti praporem
ši ruku v ruce odhodlaně k boji
za císaře a říši, rodnou zem.

Duch dějin zastavil se s údivem
a v úctě před trůnem se jasným sklání,
kde národové lásky dledém
kol vládce stařičkého vinou skrání,
Let osmdesát pět Bůh jemu přát,
a zloby dech když ztrpčil jeho stáří,
ble, věrnost národů jak hradné val
kol trůnu jeho sluncem slávy září.

»Pro Boha, vlastl« — zní heslo našich řad,
. »Bůh, král a vastl« — jsou hesla maše svatá!

Čech krvácel již pro ně tisíckrát,
když ruka vrahů s mocí pekla spiatá
v prach strhnouti je v pychu kletém chtěla.
Za vlast a krále v boj Jel český Hd
a uuď svoznazev a tvrdá čela
a znat jenvítězit neb čestně mřít.

Ta láska v ardcl našem nevymřela,
Jak odkaz svatý v srdci našem plá!
Jsme národ královský, stráž vlasti bdělá
a prapor náš, jenž nad hlavou nám vlá,
dvě barvy pojí: červenou a bůou,
to barvu krve, symíkol věrnosti,

. ješ vlasti slouží paží věrných sílou“
a barvu bou — odznak zbožnosti!

»Pro krále, vlast a drahou domovinul«
ať hymna lásky jásá v orha říš
a hlásá králi věrnost českých synů,
v jichž praporu se stkvěje Kristův kříž.
Ať dále lot Bohem posvěcaná
do krajů dálných z českých našich nivy
v bojiště širá, slávou ověngčení:
»Buď, císaři milovaný, dlouho živl« *

A v jeden chór ať duše lidu spojí
a v nebes modrojasný zplesá lem:
»Ó Králi králů, ktorým trůny stojí
avslěžejíchsechvějecelázem,
víš slávu vílčzaos kol bílých slczání
a časů blažených jim dočkat přel
národům uděl mýru požehnání
a císaře a vlast nám zachovejl«

C.k. zbušebajkominepro školy:obsené aměšťanské
"v Polléce přijná žádosti učitelských| osad.| doložené
vysvědčenímmatnritním. tslanovovacmé dekrety 2 vy
ličením života prostřednictvím okresních školních sad /
do 5. listopadu. Zkoušky se počnou po 15. histopadu.

Rychgov a Kw V pátek 8. říšga kogal se přes ne
příznivé počasí za vela) četného účastemství pohřeb pí.
Františky Červinkové, manželky rolníka z Obory-Li
povky. Zesnulá byla matkou vdp. P. Jos. Červinky,

zas. faráře v Ohnišťanech a administrátora v Liskovi
cích. Pí. Červinková pro své vzácné vlastnosti těšila se
zasloužené popularitě. Čelý svůj Život zasvětila modlit
bě a práci. Zbožně žila, bohabojně vychovala své dítky.
Zbožně, s odevzdaností do vůle Boží a zaopatřena sv.
Svátosámi opustila svého věrného manžela a dítky, kte
ré.s vdp. farářen-bratrem přichvátaly k loži své ma
tičky, aby se s ní rozloučily.Slavný pohřeb byl zřej-;
mým důkazem,
těšila. Kondukt z domu smutku v Oboře-Lipovce ve
vdp. děkan Fr. Kubánek za asistence dp. faráře solnic
kého Jos. Rěsslera. kolegy to zarmouceného syna, dp.
kaplana Jos. Vosyky a ctih. p. bohoslovce Kóniga. Za
rakví kráčel bolem zdrcený manžel, syn-farář a sym

gvals! na Sv. Hora u Příbřarů první, ustavující
vahou hromadu >Sdružení«, kterému připravoval

| půdu >Selským listem«, leiž redigoval. aSdrušáníc
pak, jako jeho první předseda, vyvedl z dětských
Pféneka šťastnědostalpřesvšechnaúskalík výši
nebývalé. Šafránek stál také u kolébky >Hospo
dářského sdružení< a >»Zemskéhosvažu«, dvou to
velkých, krásně prosperujících hospodářských or
gaňisací katolického rolnictva českého. >Selská 0
brana«, kterou řídil, svědčila o jeho bystrosti a no
vinářském talentu. Své překvapující vědomosti si
osvojil soukromou pílí a studiem. Řečníkem byl
dobrým, lidovým. Fr. Šafránek zanechal vdovu s
pěti malými dětmi, z nichž jedno otce už vůbec
nepoznalo. Čestná paměť muži, který horlivě ko
nal své povinnosti k Bohu, císaři i vlasti!

Předhistorické naleziště bronzu, význačné pro

Jesenčan u Pardubic, spatříme nově zřízený ryb
ník regulační,sloužícík.zavlažování'luk v dobách
sucha. V místech východních tohoto rybníka, kde
ve starých mapách poznamenáno na >Krzizán
kách«, stávalo praehistorické sídliště doby kamen
né, jak svědčí nalezené předměty a též i doby
bronzové. V přechodní době byla asi zde nebo V
nejbližším okolí huť bronzových předmětů. Našlo
se právě v uvedených místech mnoho krásných,
uměle provedených spon z rozličných částí bron
zu a to nikoli v hrobech žárových, nýbrž v mí
stech, která vyznačovala místa slévačská. Pozo
ruhcdno, že našel se zde vzácný bronzový kruci
fix a prvé doby křesťanské, který slit je z bronzu
téže jakosti Jako náramky a spony doby praehi

okolní, jscuce ještě pohany, přinášeli oběti na slití
předmětů bohoslužebných ve věcech bronzových,
vzácných asi té doby špercích. Další předměty
z prvé doby křesťanské jsou rolnička s hlavami an
dílků, sloužící "asi za zvonek a postava klečícího
andělíčka s křídly nad hlavu zvednutými; byly
též v okolí prvého nálezu vykopáný. Tyto před
měty s jinými vzácnými nálezy uloženy jsou v mu
seu král. komor. města Pardubic. Krucifix bron
zový svého druhu v počtu z té doby nalezených
patnáctý, jest památkou nad jiné význačnou a
mohou se podobnou okrasou chlubiti. jen velká
musea.

Musejní spolek pardubický každoročně pátrá
v okolí Jesenčan, Dražkovic a Mikulovic po pa
mátkách praehistorických a hojnými vzácnými ná
lezy obohacuje sbírky musejní. Uvědemělé rolnic
tvo mileráda 3 porezaměním nevšedním vychází
vstříc při kopání a pátrání na rozličných pozem
eích. — Arch. B D.

Piž hospodářskéstyky Rakouska s Němec
kem. Ve Vídni konala se porada prvního odberu
obchodně-politické komise říšského hlavního mě
sta Vídně, v níž se jednalo o otázce příštích ho
spodářských styků Rakouska s Uhrami a Něrkec
kem. Po delší debatě jednomysmě schválena re
soluce, v níž odbor projevuje názor, že >přípravy
knověru uspořádání obchodně-politických styků

o, Zattme účelendiž zejménazaháženadohosa s německou říšío
hospodářsko- a abchodně-politických plánech bu
doucposti. Za její cí nutno usákovatio kospodáleký
spoleks Německem,jenž má dopknitináš politácký
a vojenský spolek a již při uzavírání mára jakož
i později zabezpečiti a podporovati hospodářský
život spojeneckých států společnýmsy stematic

kým postupem. Se zřetelem na těsnou souvislost,
která jest mezi naší zahraniční obchodní politikou
a naším smluvním poměrem k Uhrám, bude nuno
úplně vyhověti velikým změnám v oborů zahra
niční obchodní politiky, jež lze očekávati též při

pokud jde o jeho obsah,
„trvání. Dokud válečné a politické události jsou je
ště v proudu, má býti zabráněno definiiivním roz
bodnutím v hlavních otázkách zde zmíněných,
avšak vláda by měla činiti všemožné přípravné
kroky. Dále usneseno, aby tyto názory odboru

nejdříve má podati odboru určité návrhy, týkající

poměru k Německu a nového uspořádání vyrov
:nánís Uhrami.

Příloha. K dnešnímu číslu přikládáme upisovací M
stiny Živnostenské banky filiálky,. jichž zašlsté bude

vá noha amputována, ostatní zarmoucené dítky, přátel
stvo a veliká řada smutečních hostí. Po zádušnéch služ

Dar umírajícího vojima. Stanislav Smutný, praporčík
pěš.plukuč. 70,komp.9, kradědo. Fr. Pytlička,c. a

rakev v chladnýstín zamě, Kéžta dobrá prostá žene
2 lidusladkýdřímesen atam uJežíšovatrána kéž ji |
vzejde věčnýjn!

katolických ze

vŠok

kéž najde tento šlechetný Skatok skonávajíciho vojína
hodněnásledo vníkůl

Zdirojstah tnakčbrob.Todprávěsmvimokách

le, kde sg pro zvěř nesbírají, Možno z těchto divokých
nejedlých Kaštanů vyráběti docela lehce pěkný Bllý

škrob.Ostrýmnožemzorke s MoRšřolace skadinnů,jan se

grre a polejíveda siséva. Onisinýpoéco
náZkratK amo,

it)

|

ná (divokých). Cena 12 K za 100 kg. — Kardinál dr.
Jan Čserooch, uherský primas, byl Jeho Veličenstvem
vyznamenán velkokřížem sv. Štěpána a současně vlast
noručním dopisem jmenován veloknězem tohoto řádu.
Arcibiskup dr. Csernoch jest původem Slovák z Uh.
Skalice. — Průměrně spotřebuje se ročně 1300 mil. kg
kávy. Celou třetinu tohoto množství spotřebují Spojené <
státy severoamerické, Německo139 mil. kg, Francie
110"mil. kg. Rakousko-Uhersko spotřebuje 57 mit kg,
Anglie jen 14 mil. kg, Rusko 12 mil. kg. V obou těchto
zemích vypije se zato hodně čaje. — Sluneční klinika
byla zřízena v lázních Důrrheimu v bádenském Černém
lese; na této klinice budou slunečnámi paprsky léčení ti
ranění, jelichž rány nechtěly se hojiti jinými prostředky
léčebnými. 

Výhodná příležitostná koupě!||

Ozdobte své domácnosti
reprodukcemi uměleckých obrazů!

Dvořák:

Madona
Jemný barvotisk, velikost 95x 65 efm.

Nenapiatý ..... K 8—,
v pěkném rámu . K 26—,
v skvostném rámu K 40—.

Hlava Kristova
Zasklený, velikost 50x56 om.

Nenapiavý ..... K 4-,vpěkném rámu . K20—,
v skvostném rámu K 25—.

Objednejte, dokud jsou na skladě a ne
nechte si ujíti příležitost koupititak levné
obrazy umělecké, které by neměly scházeti

v žádném křesťanokém příbytku!

CenyP zamebeaobalua porta;obalvýrobní oenu!
Objednávky vyzvyřížuje

Družstevní knihkupectví
vHradciKrál, Adalbertinum

Besidka.
fáparky.

»Za živa vynikající muže nechá nárad hladovět adp
smrti jim staví pomaíky«, prohlešuje kármým hlasým
člověk, který za pomtoc)sitné protekce urvat dobré ni
sto velice bystrým inteligentim. — »U sás lidem taleg

tovaným se dostává veliké chvály až po smrti«, stýská
zbohatlý nakladatel, který spoutai rozmach křišťálového
umění diktátem svého kapitalismu a vydává pouze life
raturu libivou, sensační, hovící zvráceným náladám di
vů. — »Takfo choděmatomsvětě, poetivývůdce liduza
živa je mučedníkem, ale naď jeho hrobem se pějí oslav
né hymny<; takto zase napravuje svět muž, který asp
nymními pomkevami nowinálskými poctřvého pracovýl
ka odstřelil aby užit jfš za živa různých chvalořečí

sám.
“

Aby nádhera nojsvětlejších hvězd byla lidstvu zn
ma, jest potřebí temné aeci Právě pochmurné, temgé
chvíle národa objevují v něm nejšlechetnější charak

tery. , (
e

Nikomu odporaě etpéchne pot — vlastuí.
»

»[ tohoto muče držno číati k největším učitelům;a
křišťálovým charakterám Mdstva.| Mravyjeha byly
vzomé, byt hotov snášet i iěěké pronásledování Že £
ho úsilí nebylo korunováno úspěchem, že nastaty k vůli
jeho hledisku strašné sváry, za to on nemůža Ostatně
někteři z jeho odpůrců byl osobami kerumpovagými,
což ještě více přispívá k lesku jeho jména.« Tak bývá
po smrti posuzován mnohý notorický demagog. — Na to
lze odpovědětí, že daleko méně zla mapáčhá Sosák, kte
rý. příkazy mravní přestupujě v životě soukromém, než
mal vymikajích vlený, ktérů půdě včeču výsirašků hi
storie tagů foladawa bru s ogbími dzvy. E uškodí
tea vůdce lidu,který se. pozazlájodnotlivekkterý pro
pORANÁPolandni vváha madeiku, než: dergagogický t
ktérý:nesf votepoožírasénavořilké tě amld wi

een V koějvavým, atreniě6
sbědh pro Mbatmnsk Nof věku po „ Něějtšíh
zločíncemjest vélejkě půstbící občan. který při

tivě ©majptnítjodnosynu úač tahový|!JAK pá mna l BrdNs *



vědomí své zodpovědnosti, vhání veliké davy tb ob
čanských svárů, pří nichž se proplýtvají statisíce nebo
milony na fanatický tisk, na Živení vzájemné pomsty
v těchže osadách. Soukromý provinilec jest zodpověd
ný sobě a několika jiným, veřejný však obrovským dá
vům. Tuctový hříšník klame důvěru některých, veřejný

- demagog šálí širé masy. — K utrpení za myšlenkové

proudy nejsou hotovi pouze lidé velice ideální, šlechet
ní; také pýcha, mstivost a honba za popularitou ochot
ně podstupuje některé oběti k dosažení cíle, Kdo klade
důraz na obvyklé občanské přečiny, měl by si uvědomit,
že zaslepená pýcha jest lučavkou všech otností, rakovi
nou všeikých zdárných akcí. Sobecký vzdor demagogá,
který táká do slepé uličky a do bahniska obrovské da

vy, jest stokrát horším zločinem než provinění „řázu
soukromého.

e .

" Od počátku 18. století do dnešního dne vládlo 16
papežů. Kterému z nich lze vytknouti život nezřízený?
Kdo z nich staral se více o soukromé blaho, o světské
radovánky než o vznešené ideály? Ale — nyní přichází
řada demagogů s prohlášením: »Musíme lidu otevřít oči,
jest třeba dokázati, že papežství jest znakem veliké ko
rupce, že církvi z učení Kristova nezbylo vlasímě nic. A
tohle všecko dokážeme — ze století XV. na osobě Jana

lety, postříkáme nynější nejšlechetnější | representanty
katolicismu; tohle všecko ve jménu reformace. Dle pat
náctého století dokážeme, jaké jest papežství nymf a
jak úzkostlivě každý dosud má před ním prchati.«

o

-5 letním deštěm padají žáby, sychravý podzimní
vítr přivane k lidským obydlím facíry, s prvním sně
hem napadnou nedrátující drotaři, na jaře s odchodem

ledu zmizí z obcí obecní povaleči. x

Opravená a doplněná přísloví.
Po dešti bývá jasno — ale až po dešti. — Schované

věci se hodí — často na smetiště. — Tichá voda břehy
mele — ale také někdy upevňuje. — S poctivostí nej
dál dojdeš, ale sotva s ní daleko dojedeš bez peněz. —

Sedávej, panenko, v koutě, máš-i statek, najdou tě, vy
půjčí si, kopnou tě. — Kdo nemá v hlavě, musí míti v
nohou, ale hlavně v kapse. — Není všecko zlato, co se
leskne, není všecko pravda, oo se pleskne. — Dočkej
času, jako starší panna svatebního kvasu. — Čemu se
v mládí naučíš, často ti v stáří příjde hodně draho. —
Komu se neleaí, tomu se zelení; kdo však nabyl mnoho
bez pocení, má 1 při zahálce posvícení.o

PRAVDOU
(KE CTNOSTI

Lidová kázánína všecky
neděle asvátky rokůroku

církevního.

Promluvil a
nákl.PolitiokéhoDružstva .
tiskového v Hradci Král.
(Knihovna Obnovy čís. 26.)

Antonin Kaška,
. děkan v Kostelci n. Orl.

Řada L
Sbirka o 81 tiskových ar
šich velké osmerky (stran
486) obsahuje 75 thema
tických kázání. - (Cenabrož.
výtisku K 4:60 franko. Od
poručovati netřeba — mepoň|
ne duchovenstva diecese
královéhradecké, které tu

| tora po 30 let působení jeho
kněžského předobře zná.

Objednávky vyřídí
Družstevní knihkupectví v Hradci Králové :

RNaše knihkupectví
nabízí Vám své služby k obstarání
všedi knih, časopisů atd. Adresujte

laskavě :

Družstevní knihkupectví a nakladatelstm
v Hradci Král., Adalbertinum.

Biskupská knihtiskárna
v vHradciKrálové

nabísí avé ochotné elušby ku prove
dení všech sakásek z oboru knihtisku.
Geny mírné, vyřízenísprávné a rychlé.

Ade kupujeteknihy?
Naše knihkupectví Vás také vzorněobslouží.

Praktikanta|:
ze střední školy

přijme

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové,

Uznaný za
kupnípramenv,

koslol, paramentů
Prádla, praporů. příkrový, koberců a

ovovéko máčimí vo výrobaách nejstarš.hezávodu v Čechách, c. s k. dvorního dodavat le

Jossfa Neškudly
v Jablonném n. Úrl. č. 86.

Tisíce uznávacích referencí aodporaňeníobrázkové cenníky, ros Vsory a 6 sbutí
k výběru franko. poěiy,

-Bez velkoměstské rešie ve vlastujch dílnách a
domech, levné pracovní síly na vemkové, čímě levnější
cemy aš o 30%, neš všude jinde.

Juhál.100Lot.trvánía 40lot.vinstmíčinností.
Adresování vědy doalovná na vynroňuje

M pěch
SvatováclavskéMatice Školské.

bu oeškovycha nejlovnější ná

peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne. vlo
žení do dne vybrání dle dohody a dle doby
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho drahu
za mírných podmínek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

DRAŽBA
w Obecní zastavárně

královéhradecké
odbývati se bude v místnostech zast. várny

v sobotu dme 23. října 19015
(začátek o 9. hod. ranní)

na veškeré zástavy,
které až do konce měsíce května 1915

ze dne 10. března 1915.)

Zástavy do dražby propadlé možno
ještě předdražbou ve čtvrtek dne 21.
října 1916 do půl 1. hodině odpolédní
pouze u pokladny zastavárenské zůroko
vati nebo vyplatiti.

se druhá dražba dne 80. října 1015.

úrok ještě dražební poplatek z pro
padlých.zástav asice -2 h s 1 koruny.

V pátek před dražbou a vden

obzvláště výborný má celoročněv levné ceně
ma skladě

JOS. JELÍNEK,
člen Zemského Ústřed. včelařského spolku

ov Hradoi EKrálové.

: Velodústojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujeni dope
Peějti veškeré kostelní nádoby a
náčinía to: monstrance,kalichy,

olbáře,, nádobkypapaténky, pacifikály,
oronyé jempy k itelnice,kropenkyatd. své vlastnívýroby, předpisům

církevním vyhovující.Slaré předopravuje v původníintenci a
i slatí a stříbří nebo proti do

platku Ea Novéyl roeyvas Hotové
předměty neb výkresy zasílá nau
ázku franko bezzávásnoví koupě“Práce ruční.Vie se d

vadkorých s stříbrnýchklenotů, =
madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. s Notářské
prutemy, tabatérky. jídelní náčiní ze stříbra pravého

i čínského všdy Da skladě.
Staré slato, siříbro aedrahokamykupujesa nejvyšlíosmy

JAN STANĚK,
pasíř a ciselenr

Praha-L.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. m.
Příosžný znalsc c. k. zemského trestního toudu.

Paramenta,

Ignáce V. Neškuda 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.
Cenníky,vzorkyi roucha hotována ukázku

se na požádání franko zašlou.u
Podporujte náš

podnik.
a nakladatelství

Adalbertinum.

2000000006
Jan3 Jan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších drahů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i ciz0

zemských.

Cetná UZNÁNÍzvláště z krabů vele
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na.

zkoušku.
"Též na splátky bez zvýšení cen!

Velejemné látky ma taláry.
O0

Abjednáme Dám
všeckypotřebné kůiky ačasopisy. Neru třeba
objednávati jinde, obsloužíme Vástéž vzorně..

Družstevní knihkupectvía nakladatelsíu
v Hradci Králové Adalbertinum.

v Hradci Králové,



:Pozvání:k upisování
„je

splatné dne 1. října 1930.
Sdbelkripcepočíhádno 7. říjma HOEUWa končí v sobotu dne G. listopadu o 12. hodině polední.

Pro upisování jlátí mšeledující podmínky:

1. Cena upleověsí činí 98-409 včetně 5* úroku z kusů, od 1. října 1010 až do dne splavení.

liálky Živnonéenské banky v Hiradel Králové, anebbezpoužitípřihlašovacíhoformuláře
asi v Máte.Sovraně:>Nazákladě vyhlášenýchpřihlašovacíchpodmínek upisují nominále K...
549/0 L vahsouské válečné půjčky a zavazují se, že ji převezmu a splatím dle přidělení. ——Zároveň

ee:v hotovosti(skládámv-Sn hyoěála A K « (podpisa čitelnáadresa).du Uplsuajtnímistuje sd Šanádníhomintste"yhralano,abymohlourdklvýši|
8. Přídělsní stane se co mežno ihnedpětamevření subekoipoe, o čemž' upisovátěl bude uvědoměn,

po 80%; 5. úhorá 1916 259, a 6. března 1916 zbytok upisovací hodnoty.

šení upisováctho thístk přípustno.
6. Převseti tiel se státi u tóhož místa, u kterého došlo k upisování: :
7. Až do vyhotovení defimitivních podílů vydají se upisovatelům na požádání prožátimní listiny, jichž

výměná sb doliBitivní kusy stane s bez připočtění poplátku žá výřttěnu u téhož m u ktéřéhovydáný byly prozatímní listy.

Rakousko-uherská banka a Válečná: tyčkovd pokladna poskyou proti složení obligací válečné
půjčky, případně jejich prozatimních listůjdko žiao výhodaa P čku na úřok O *+*h menší, totiž dlesoučasné oficielní eskompiní úrokové míry. — Tao kovd míra zůstane na dobu nynějšího

rivitegia Rakousko-uherské banky, 1.j. 2 do 31. prosince 1917, v platnosti. — Zmíněné dva ústavy

kytnoupůjčky dle současnéem eskomptnímůmiry déž na jiné u nich zaslavenécennépapíry,
čky bude rovněž povolehč výhoda zmirněné miry úroková, u dite

úrokové míry pevná úroková míra 5%. p.a. až do konce 31. prosince 1917.

K zaplacení půjček,které v hořejšíchválečnéoůjby "pudou uskytnutyRakobanky grand vJiríKrálové přijaty ly za účelem upsdní této , budou-po usko-tiherskou u
a Válečnou oůjčkovou pokladnou nové zápůjčky ře pevný úrok 5%. a prodloužený za tohoto pévňého

Am



| Třetřválečnépůjčka.
KdyžRakousko v měsíci květnu volalo:své

státní občany ke druhé válečné půjčce, stáli Ru-|
sové ještě hluboko v Karpatech a skord celá Ha-!

č byla p. jejich rukou, '

vány!

Unisuj každý dle ávé možnósti: "kdo*

má málo, upisuj méné, kdo mě vlce,přispěj většímobnosem.

Kéž z hojné vlastenecké účasti na válečné půjč,

zvratně, že Rakousko jest neždolné svou statečnou

daleko zahnány zpět a veliké nepřátelské území
i S jeho nesmírně silnými baštami jsou v naší mo-|
ci, Potutelná Italie — bezmocná proti železné zdi;
našich chrabrých vojsk — pyká za svou věrolom
nost tisíci obětmi na lidech. Na cimbuří Bělehradu

(volají slávou ověnčené prapory naše a našeho sil
ného spojence.

Pod dojmem těchto skvostných výsledků a v

neochvějné víře v naši nepřemožitenost zvu kú
pisu na

- třetí válečnou půjčku.
Podmínky -její s kupní cenou v obnosu 93.10

"jsou tak příznivé, jako ještě nikdy. Ona dává při
bezpodmínečné bezpečnosti tak vysoké zúročení,
jako je žádné jiné uložení poskytnouti nemůže. I;
ten nejmenší střádal může se jí súčastniti; přízni

„vé způsoby, jak zápůjčky opatřiti si lze, umožňují
spis také těm, kteří nevládnou okamžitě hotový

mi penězi.
Upsati válečnoupůjčku jest pro každého, kdome

chce zůstati v obětavosti za našimi v poll bojujícími

obchodem!

„vybojujeme -sobě v nedaleké době vítězný mír,
který nás svým požehnáním trvale odškodní za
všechny trampoty těžké doby válečné.

-ství a ve znamení je všechny pojící věrnosti a od
- danosti k našemu vřele milovanému císaři podá

skvělý výsledek III. válečné půjčky pro všechny
budoucí časy nesmazatelné svědectví o vlastenec
ké prozíravosti, jakož i o lásce všech národů k je
jich rakouské vlasti a o veliké hospodářské síle
obyvatelstva.

-Proto upisujte všichni válečnou půjčku! Každý až
k nejzazší mezi možnosti; věren heslu Jeho Veličenstva:
»Spojenými silami!«

- V Praze, v říjnu 1915.
ň : C. k. místodržitel:

Max hrabě Coudenhove.

Mřestan.-soc. a konservativně-národ.„atol. organisacímv král. Českém!
- Po třetí volá nás stát, abychom v době vážné
ukázali svoji vlasteneckou obětavost.

"Tam v poli kráčejí vítězně naše statečná voj

ří jsme zůstali u svých krbů, víže čestná povin
nost,- napomáhati všemi prostředky k zdolání ur
puthého nepřítele.

Naši bratři v poli a my doma tvoříme jednot
mou velikou rodinu rakouské říše a pemáháme si
navzájem. Jedna také nás ovládá mysl: Pro slá
vk.a záchranu říše, když'toho potře
buje,,obětovati vše.

Upisování na třetí válečnou půjčku jest v nej
větším proudu a utěšeně se rozvinulo.

Obracíme se na všechny křesťansko-sociální a
konservativně - národní katolické organisace, aby
agitovaly mezi svými členy a vůbec v národě če

: e illet: Feu on.

2 Ser (Selcraig),škotský námořník,opustil z ne
poslušnosti otcovský dům a na zdařbůh plavil se s lodí
do světa. Později byl nucen žíti sám čtyři léta a dtyři
měsíce na ostrůvku Juan Fernández, až jej kapitán
Woodes Rogers vzal na palubu. Při návratu do Anghe
byl zahrnut zvědavostí obecenstva. Slavní muži chodili

"se maň dívat. Spisovatel Daniel Defoe (1661—1731)set
-kal se s ním v Bristolu a na základě jeho vypravování

- mapšal svou proslavenou knihu »Robinson Crusoe.
> Kdo jest Robinson? »Obyčemý člověk«, pravt A.

Ploa ve svých dějinách anglické literatury. »Jsa odká
„zán na Boha a přírodu«, prožívá zcela sám všechny
věky. lidstva, prochází všemi zkouškami, jimiž prošlo
Udstvo. Nutnost bystří jeho důmysl, přemýšlení zdoko

„nalaje fcho svědomí. Na konec představuje ve své poušti

*" ve svých zvířecích kožich|dokonalý typ křesťanské«dvilisace.«
3 V tom tkví výchovná cena tohoto dila, přeložené.

ko takč do všech evropských řečí.Starší generace pa

„umánle,:se jistě Živě na dojmy zanechané v duši po pře"M ja. Mladší generace a nynější děti neznají



* věto“|kul kvitpěJest litovati — tím více, ježto v indi

3únských pávldkácha v různých pohádkách nnemohlo sejia dostati náhrady, -Mmolé“ c
rétállákéhoJádra, bi'aní "vtfínéš snář |
' fantastickýgmyat'vmladédně, Ab 2

otevřených očích, aby pociťovala nozdětí im PAST BO
"při nutném přizpůsobení se světu skutečnému.

, Dale potřelo úklady našich nepřátel!

:Presiékm akčaího výboru Spojených straa katolickéhoBdu:
Fr. Šabata.Prof. Kordač. Dr.Jos. Burian,

Horlivé upisování.
. 5 radostí lze konstatovati, že naše uvědomělé
obyvatelstvo pochopilo dokonale veliký význam a
výhody třetí válečné půjčky. Kdo upíše, ten si u

roký; proto také úpis není obětí, ale jest zajisté
výrazem patriotického smýšlení a vřelé lásky k

|
Znovu vybízíme, aby každý upisoval dle mož

nosti. V prvé řadě jsou k úpisům povinni ti, které
právě okolnosti válečné obohatily. Ale i ti, kteří

covali svými půjčkami na konečnémfriumfu našich
armád, aby tak mohli míti vědcmí, že nezaháleli

zcela, kdyjiní ochotně podnikali námahu největší.
- Následující řádky osvětlují upisovací ruch blíže.

dalo hojnou účastí krásný důkaz o vlasteneckém a ho
spodářském uvědomění svého obyvatelstva. Avšak III.
válečná půjčka potká se zajisté s výsledkem přímo vel

kolepým, jak pevně doufati možno ze všeobecného ad
šení, s jakým- byla v kruzích obyvatelstva přijata a zč
zahájené veliké propagační činnosti i dosavadního upi
sování. — K podnětu c. k. místodrž. rady p. J. Smut

ného sešli se 15. t. m. četní zástupcové zdejších peněž
ních ústavů, měst i okresů z celého politického okresu,
učitelstva, duchovenstva a hospodářských spolků. Schů

proslovem objasnil významný účel schůze, načež výstiž

ný a podrobný referát podal p. finanční rada Král, Jed
nání celé schůze bylo důstojné a věcné a veškeré ná
vrhy na rozdělení propagační činnosti byly s nadšením

Pro nejúčinnější provedení propagační činnosti, dše níž
agitace provede se od osoby k osobě. vedle toho zá
slabou učitelstva okresu, které co nejochoměji své síly
k akci nabídlo, dále zásluhou ředitele hospodářské ško
ly v Kuklenách p. M. Michálka a fin. rady p. B. Krále
budou uspořádány ve všech obcích okresu | poučné

přednášky, dále i články v místních listech a letáky
má býti nejširší veřejnost poučena o významu válečné

půjčky a o hospodářských výhodách pro upisovatele.—
Do užšího propagačního komitétu zvoleni pp.: fin rada
B. Král, okr, škol. inspektor Krčmář, ředitel hosp. školy
M. Michálek, továrník cís. rada Skuherský, ředitel měst.
spořitelny Janda a ředitel záložny Císař. — Stejně skvě
tý průběh měla schůze všech starostů okresu králové
hradeckého, konaná 16. t. m. a nechanického 17. t. m.
— Na den 24. t. m. svolává hospodářský spolek okresu
královéhradeckého velkou veřejnou schůzi, již súčastní
se nejen rolnictvo a nejširší veřejnost. ale i obeoní za
stupitelstva všech obcí okresu korporativně. Na této
veliké propagační schůzi promluví ředitel hosp. školy
v Kuklenách p. M. Michálek »O vlasteneckých úkolech
venkova v nynější vážné době« a fin. rada p. B. Král
»O0 válečné půjčce“. — Odborné dotazy III. vátečnéo————

Obrátíme zřetet svůj k stránce náboženské tohoto
díla. Knihasama v anglickém originálu je dosti objem
ná, čítá 495 stran drobného tisku.

+.
6

»Narodil jsem se v roce 1632 v městě Yorku z dob
ré rodiny, ač ne z té krajiny; můj otec, pocházeje z Bre
men, usadil se v Hullu. Stal se zámožným z kupectví a
vzdav se obchodu, žil potom v Yorku; odtud pojal man
želku. mou matku, jejíž rodina slula Robimson, vekni
hodná to rodina z féto krajimy; dle toho byl jsem na
zýván Robinson Kreutznaer, avšak dle nesprávného psa

ní v Anglii byli jsme nazýváni, ba my sami psali jsmese Crusoe.«

Ličí dále odchod z domova, plavbu na moři, bouři

a ztroskotání lodi, z níž om jedimý na jednom ostrově
se zachránil. »Přistál jsem, zachráněn na břehu a počal
hleděti kolem a děkovati Bohu, že můj život zachránil,

tu kde před několika minutami sotva bylo jiskřičky
naděje. Myslím, Že nemožno vyjádřiti pro život, jaké
vzrušení a vytržení v duši, je-li vysvobozena přímo
z hrobu.«

A nyní začíná život opuštěnosti a odříkání, hraničící
často až k beznaději. »Mě) jsem vážný důvod považo
vatt to za rozhodnutí nebes, že v této opuštěnosti a tak
samotářským způsobem mám skončiti život svůj. Hojné

bopřočProkřetelnobtChop.docela

těnbez pomoci, zcela ubit, že mám sotva důvodu vděč

Pěna: subekriptéIL 55% rábské a půlč
ky u Živsostenské“"báaky Maláiký"v Hradci Králové od

"7% do 14. Hina 1015. 'Celkem „upsáno 250.500 K. Z "toho
"připadá na mlstkí ústavy 100,000 K a dále: Josel Šey

ried, průmyelník Kukleny25000 K, Ant Libický, c. k.
ředitel reálky Hradec Král. 9000 K, Ph. Dr. Vlad Libic
ký, Hradec Král. 5000 K, Hermína Borovičková, choť

řed Pražské akc, strojírny Hradec Král. 10.000K, Karel
"R, Mueller £ spol., velkoobchod kožemi Hradec Králové

5000 K, arch. Václav Rejchl, stavštet Hradec Král. 4000

K, Herm.Borovičkóvá, choť ředitele 200 K, Terezie
Meisnarová, choť lékaře Hradec Král.1000 K, Jan Fišer,
statkář na Slezském Předměstí 1000 K, Josef Schwarz,

c. a k. voj. správce zásob. Náhon 400 K, Václav Urban,
pekať Opočno na st dr. 2000 K, F. Hanuš k sya, to

spolek, společnost s neobm. ruč. v Brarmé 5000 K, Karel
Rovný, komerční chéf Pražské akc. strojírny v Hradci
Krát, s chotí 2000 K, Občanská záložna v Malých Sva
toňevicích 200 K.Z výše jmenovaných upsáli na I. a
II. rak. vál, půjčku: J. Séyfried' 10.000 K, Herm. Boro
vičková 32.000 K, řed. Ant. Libický 15.000 K, Katel R.

Mueller 6 spol. 4000 K, arch. V. Rejch! 6000K, P. Ranuš© syn 16.000K. K

I. výkaz úpisů na HL. válečnou -půjčka u: Záložtty
v Hradci Králové. 15.000 K záložna v Hradci Krátóvé

na vlastní účet, 5000 K Josef Pouk, stavitel zdě, 4000
K nejmenovaný, 3000 K Černý Fr. Jar., stavitel Zde.
2500 K dr. Rud. Fiedler, c. k. okr. komisaf zdé, 2500 K
Berta Fledlerová. soukromaice "zdeí 2000 K Terézie
Weissová, choť c. a k. setafka zde, 1000K Josef Smut
ný, c. k: mistodrž. ada, 1000K společenstvo hostinských

zde, 1000 K úřednictvozáložny Zde, 700 K.Emanuel Kal

společenstva, 500 K Fr. Hynek, kožešník zde, 200 K V.

F. Červený a synové zde, 200 K Jiří Toman, starosta
záložny zde. Celkem tedy 39.100K.

IL výkaz úpléš u záložny v HradciKrálové m u.
válečnou půjčku. 2000 K Ed. Řezáč, Hradec Král. 2000.K
Fr. Barcal, rada zem. soudu zde. 2000 K Jos. Fránki a
syn, Hradec Král. 2000 K záložna v Plotištích. 1000 K
Ant. Petrof, c. a k. dv. tov. pian zde. 1000K Otto Bauttyš,

dy zem. soudu zde. 500.K St Jirásek, obchodník zde.
400 K obchodní gremium v Kuklenách. 200 K Jar. Hg
jek, tajemník záložny zde. 200 K Diecésní jednota Cyril
ská zďe. 200 K nemoc. pokladna firmy V. F. Červenýa

synové zde. 100 K Jan Hrdlička zde. Celkem 13.600K

k tomu 39.100 K z-1. výkazu, úhrnem 52.708 K.

Záložna v HradciKrál,
Janské náměstí č. 183.

Vkladyaan výta vkladystřáde nkové
Nové vklady (uložené v době moratorla) úrokhji

se dle dobody avyplácejíso ztěchto vkladůof., nosybez obmezenímoratoria,- “Z“

Průběh války.
Bojiště východní. Na tomto bojišti byló

minulý týden zase živěji a to přičiněním Rusů,
kteří musí podnikati neustálé útoky z ohledu
na situaci na Balkáně. Kdežto ve východní Ha
liči, na Ikvě a ve volyňském pevnostním troj

poutaly se ruskými útoky nové místní bojepo

pfychlě potlačovalo tyto myšlenky a vyčítalo: Sev beznadějném postavení, je pravda; avšak

r nu? Kde je těch deset? Proč se omi nezachránil“a tý

tam?« +,
Záhy však pociťuje dobrou ruku Prozřste

růstajícího ze země; byl jsem překvapen apřímo obra
men, když po nějakém čase viděl jsem deset nebodvá

menem, téhož druhu jako náš v Evropě a nášJočměéh
v Anglii. Viděl jsem růsti ječmen zde, v podnebl. uč
vhodném pro oblší. a nevěděl jsem, jak sem přišel: b
mě zaráželo zvlášť; i počal jsem se domnívati, že“"Běh

divem uzpůsobři, aby toto zrnko rostlo, nebyvší.záseto
a že řízeno bylo pouze k mé výživě v této ubohé d
vočimě. To doteklo se mého srdce (i my nyní za války
světové naučili jsme se ceniti sl zmko obilné!) a vyu

tiloslzy z mýchočí, i počahjsem-žehnatisám sobě, žetaková štědrost přírody jeví se k'vůli mně.«
Hořká zkouška dostavuje se: Robinson nemocně.

»Zimalce tak prudká, že jsem ležel celé dni a nejdůš;
nepil. Hynul jsem skoro žízní, byl jsem však tak' dát

©

že neměl jsem síly povstati amebopatřit sobě trochu
vody k pití. Prosit jsem Boha opět, bý) jsem -však běz

„myšlenekaoeb nevěděl co mámmluvit; ležel jsem pod

ze avolal: »Pane,sklédnmeměl Pana,zla see! Dáte,tet. moonleMyylim,že-jsem

lnlipo dvě: č do Mut nák eb

i
ti mě,tsnul jsem a probudilise pozdě vnocí. Proclámul

->



obou:strejách čelesniční trati Kovel—Sarnyna:
HoesStyru lod Rafalovkýaž ke Kulikovicům,
Rusůmdostalose tu pořádného odbytí, zejména
ua Korminu bylinureník spěšnémuvyklizení
bojiště, přičemž utrpěli krvavé ztráty, — U Bo
gudlavby- (severozápadně od :Derazna) byly od
raženy. tři útoky Rusů, kteří tu ztratili BŮOza
jateů. — Skupina prince Leopolda Bavorského
odrazila útok, který Rusové podnikli po obou
stranách železnice Ljachoviči—Baranoviči; na
tomto úspěchu měly také podíl rakousko-uher
aké voje, které ve skupině té bojují na východ
ním: rameni Ščary. — Levé křídlo skupiny
Hindenburgovy zahájilo nové boje před.Rigou,
které se zatím skončily pro Rusy ztrátou území
východně od Mitavy. a severovýchodně od Velké

kavy; Rusů tu zajato přes 1.000. — Před
Dvinskem byly odraženy silné ruské útoky a
úspěch ten vyvrcholen dobytím ruské posice
v šíři3 kmzápadně od Liluxtu.

Bojiště západní. Anglo-francouzskáofen-.
siva, která byla provedena třemi čtvrtinami
francouzských sil, může býti považována za
skončenou s nezdarem, ježto se jí „nepodařilo

-ani na jediném místě německými liniemi vážně
otřásti. Bojůje se sice dále, ale útoky tyto jsou
rázu místního a s generální ofeňsivou nemají
nic společného.

a italském bojišti s příchodemzimyome
zila se italská útočnost na frontu sočskou a to
zase jen na úsek její jižní, takže jevištěm prud
kých útoků a úspěšné obrany jest nyní téměř
jen planinadoberdobská.

jiště srbské. Ofensiva spojenců, jejímž
jevištěm bylo dosud téměř výhradně území od
Bělehradu na východ a na jih, zasáhla nyní
i prostor západně od Bělebradu; Mačva, území
v úblu drinsko sávském, jest totiž z největší
části v držení spojenců. — Voje generála Kč
vesse, překročivše Sávu po obou stranách ústí
Kolubary, dobyly Obrenovce a výšiny jihový:
chodně od něho. Jižně od Bělehradu dorazila
spojená vojska ze Ripanj a ve směru jihový
ohodním za Grocku na Dunaji. Po dobytí Ci
kánského vrchu, jižně od Grooky, spojily se
rakousko-uherské síly s německými, které po
stupují po obou břežích protí proudu Moravy.
A Buthaři se činí také jen oož. Na Dunaji do
byli Bulhaři Radujevace a jižní břeh Dunaje
na hranicích rumunsko-srbských Srbové už vy
klídili, Bulbarská armáda obsadila Zaječar, Kňa
ževec a 'Valevac;tím opevněné posice drah,
vedoucích do soverního Srbska, jsou v rukou
bulbarských. Důležitou jest zpráva, že Bulhaři
dobyli Vranje,opevněného místa v údolí horní
Moravy.:Tím. jest přerušeno, železniční $pojení
Srbska se Soluní a tím ovšem mizí i naděje
Srbska na pomoo čtyřdohody. Bulharské vojsko
vtrhnuvši do Macedonie obsadilo města Ištip a.
Radoviště; zároveň tu rázným útokem zabralo

„Sultan-Tepe (Carův Vrch), jižně od Krive Pa
lanky, a při ofensivě na Kumanovo zajalo 2.000
Srbů a ukořistilo 12 děl. —

Na Balkáně se zatím situace projaaňuje.
Na výtky, proč Řecko. nespěje- Srbsku na po
moe, prohlašují z. Řecka, že Srbsko přerušilo

diplomatické styky 6- Bulharskem, následujíc
své evropské spojence, nedohodnuvši se před
tím s Řeckem, svým .spojencem. Vláda řecká
prý hluboce lituje, že nyní nemůže materielně
pro Srbsko učiniti více. Zároveň řecká vláda
žádá důrazně velmoci čtyřdohody, by okamžitě
odstranily spojenecké vojsko, které je vyloděno
u Soluně. — ,

K
jsem. velice osvěžen,-avšak sláb avelice -žízniv;byl
jserh nucen ležeti až do jitra a usnul -jsem opět.«

lévati. »Pane, jak ubohým tvorem-jsem! Mám-li býti ne
mocen, zemru jistě nedostatkem pomoci a co se' stane
se mnou? V té chvíli dobré naučení mého otce přišlo
mi aa mysl. Nyní, řek! jsem si nahlas, slova mého dra
hého otce se vyplňují spravedlnost Boží mě zasáhla a
nemám nikoho, kdo by pomohl a vyslyšel Zavrht jsem
Mas Prozřetelnosti, která láskyplně postavila mě na

- místo v. životě, kde mohl jsem býti spokojeným a šťast

ným. I zvolal jsem: »Pane, spomoziž -mně, neboť. jsem
ve.veliké nouzil« To byla první modlitba, kteřou jsem
se modlil po mnohých letech.«

Nastává nyní dokonalé niterné spojení duše s Bo
hem modlitbou a rozjímáním. »Ráno vzal jsem do ruky
bibli; počínaje Novým Zákonem, četl jsem vážně v něm
a uložil jsem sám sobě čísti v něm každého jitra a Ve
čera. Od té doby, mohu říci, počat jsem chovati naději,
že Bůh mě vyslyší. Stav můj počal býti ne sice méně
ubohým vzhledem ke způsobu mého života, avšak mno
hem snesitelnějším pro mou mysl: myšlenky mé řízeny
neňstálou četbou Plsms a modlitbou k Bohu k věcem

vyšší přirozenosti;.v tom.eacházel jsem velmi mnoho
útěchy, ani nevím nyní jak; také mé zdraví a síla se
vrátía.«

„ Za takových poměrů!uplynul —prvý rok! »Dospěl
-k nešťastnému výročí mého přistání. Spočítai jsem

fřežy,kteréjsem si činil,a shledal,žejsemna ostro
vě' 365 dní: Tento den.měl jsem za slavný půst, stanoviv
jej pro náboženské cvičení, klaně se k zemi v nejhlubší

pokoře,Význávajesvé hříchyBóhů, uznávále jšho sprá

7405 r, se Halig'konečněvypověděle
"Bultarsku válku, ješto prýse spojilos nepřáteli
Italie. — U Dardanel útok
ježto. prý se Anglie A Francie usnesly od Dar
danel vojsko odvolali. 1 "

== ——————
Výhodná příležitostná koupě!

Ozdobte své domácnosti
reprodukcemi uměleckých obrazů!

Ovořák:

Madona
Jemný barvotisk, velikost 95x66 em.

Nenapiatý.....K 8—,
v pěkném rámu . K 206-,

-v skvostném rému K80—.
Liška:

Hlava Kristova
Zasklený, velikost 50x56 cm.
Nenapiatý.....K 4—,
v pěkném rámu . K 20-,

| v skvostném rámu K 26—.

Objednejte, dokud jsou na skladě, a ne
nechte si ujíti příležitost koupiti tak levné
obrazy umělecké, které by neměly scházeti

v žádném křesťanském příbytku!
Ceny rozumějí se bez obalu a porta; obal f

účtujeme za výrobní cenu!

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
HradciKrál.,Adalbertinum

nj

|
Volné listy.

Po Waterloo. Blůcher, nežli vytrhl z Vavru na
pomoc Wellingtonovi, zústavil tam jenerála Thiel

že má před sebou celou armádu. Grouchy, poznav
konečně situaci, udeřil na Thielmanna, snadno ho
porazil a stíhal až k Bruselu, kdež dostalo se mu

rozkazu císařova, aby ustoupil k Namuru. Roz
kaz ten byt'poslán Napoleonem z Ouatre-Brasu,
kdež přenocoval a odkudž odebral se do Laonu,
v nynější válce často jmenovaného, V Laonu Na
poleon chtěl armádu shromážditi a uspořádati.

který oznamoval, že má pod svým velením 25.000
mužů, jejichž počet každou hodinu roste, a že se
k vojsku dostavila většina generálů. Ztráty že
nejsou tak veliké, jak se v prvém okamžiku zdálo,
polovice hrubé střelby a vojenských zásob že jest
-zachována. Napoleon poslal rozkazy všem jenerá
lům, aby dostavili se k Laonu; Soultovi bylo svě
řeno, aby v městě opravil hradby a postaral se ©
potravní zásoby pro 90:000 mužů. Císař pak maje

nil sobě zajeti do Paříže. 
Dcostaviv se dne 25. června do Paříže, zastal

svolal ministry, aby jim zvěstoval ' truchlivou

| vedlivé soudy nade mnou a prose Ho'o milost skrze
1'Ježíše Krista:: pedotknuv se nejíenšího občerstvení po

dvanáct hodin.až k večeru do západu slunce, požil jsem
i potom suchar a něco hroznův, a odebral jsem se na

| lůžko,zakončuje tento den tak, jak jsem jej započal.«
p Čas vše,hpjící. přináší ranám lék a bouři dovede u

klidňovat. Robinsag, ve své. náboženské filosofii dospí
vá vrcholu: v odevzdanosti do vůle Pána nachází ú
klidnění a spokojenost ©»Jednoho dne, byv opravdu
smuten, otevřel jsem bibli ustov: »Nikdy tě neopustím,

aninezanechám.«Zo slovabylapromě.Nuže, řekl jsem,- jestliže *neopustí, jakého zlé
ho následku by bylo, třeba by mne celý svět opustil!
A naopak, i kdybych mě) celý svět a měl ztratiti pří
zeň a požehnání Boha, jaké přirovnání ke ztrátě? Od
této chvíle počal Jsem usuzovati v mysli své, že to
bylo asl pro mě větší štěstí býti v této apuštěné samotě
než snad v kterémkoli zvláštním postavení ve světě,
a v této myšlence vzdával jsem díky Bohu, že mne u
vedi na toto místo.« :

Duha míru klene se v jeho uklidněné duši. »Vzbu
zovalo by to úsměv, viděti mne a mou málou rodinu

celého ostrova: životy -všech mých poddaných jsou v
mé neobmezené moci. Mohu věšeti, odpravovati dáti

„svobodu a vzíti ji; anení povstalců mezi poddanými.
Viděti mne jako krále seděti, samotného, obklopeného
sažebnictvem. Pol (papoušek), jakoby byl mým miláč
kem, jest jedinou osobností, jež smí mduviti ke mně.

rozmnožiti své pokolení, seděl vědy po mé pravici a dvě

zprávu d své porážce; Mínistři mu-radili, aby. hé
převléknase, tak jak jest, blátema přáchempo
kryt, odebral se do sněmovny, alé po-jných rá
dách Napoleon ták neučinil, Ministr Carnot, známý
muž z veliké revolucea věrný drah Napoleonův,

dal jim mysli a vštípil rozvahua klid. Ney radil,
aby se s nepřítelem vyjednávalo, kteréžto mínění
bylo zamítnuto. Zatím Fouché, hladký jako úhoř,
poťouchlý a ve stálém spojení s Bourbony, jezdil
ze schůzky do schůzky a na všech stranách pod
paloval proti Napgleonovi, Zejména pustil do obě
hu pověst, že Napoleon má v úmyslu prohlásiti se
diktátorení, odstraniti tak sněmovny a válčiti do
poslední chvíle. Toho v panské sněmovně chopil
se Lafayette, známý jenerál z doby Ludvíka XVL;
navrhl, aby sněmovna prohlásila se za permanent
ní, Návrh Lafayettův byl ochotně -přijat se slav
nostním prohlášením, že nezávislost národa jest
v nebezpečenství a každý pokus o rozpuštění sně
moven jest zradou státu.

Večer Lucián, bratr Napoleonův a ministři.při
šli do sněmovny pérův a vybízeli národní zástup
ce, aby císaře neopouštěli. Ale již před jejich pří
chodem z obou sněmoven sestaven byl výbor »de
síti«, kteří uváživše, že pokoje bude dosaženo jen
odstoupením Napoleonovým, učinili návrh, aby cí
sař sřekl se trůnu. Když se o tom Napoleon dově
děl, zvolal: >Zpozdilci! Nechápají, že má osoba
jest jen záminkou války, která se vede vlastně
proti Francii, AŽ mne opustí, budou jim mocnosti.
vytýkati, že mě přijali za císaře. Teprve potom
budou míti zástupcové proč naříkati. A zdali pak
uvážili toho nevyhnutelné důsledky? Okolo mne,
okolo jména mého shromáždí se všechno, shro
máždí se- armáda, neboť odloučiti mě od ní jest
tolik, jako rozpustiti ji. Když nepřítel jest pětadva
ce: hodin vzdálen od hlavního města, není doba na
svržení vlády. Když z Elby přibyl jsem u Cannesu,
tehdy byla možnost mne se odříci, ale nepochopuji,
jak lze odvraceti se ode mne nyní!«

Po těchto výrocich Napoleonových voláno na
ulici: »Sláva císařil« Byli to větším dílem dělníci,
kteří přišli, aby císaře uviděli. »>Tak to bývá«,
prohodil Napoleon, pohlédnuv oknem na zástupy,
>těchto lidí nezasypal jsem ctí a bohatstvím, chu
dé jsem je zastal a chudé je opcuštím, ale z nich
mluví přirozený pud potřeby. Kdybych chtěl, ne
bylo by za hodinu vzdorných snhěmoven,ale život
jednoho muže nestojí zato, aby takovou cenou byl
vykoupen. neboť nevrátil jsem se z Elby, abych
hlavní město zatopil krví.< Napoleon, jak zřejmo,
dovedl lidsky smýšleti a cíititi, ale cvšem hodně
pozdě. 1

Zdá se, že myšlenka na diktaturu v Napoleono
vi vznikala, a vskutku byla tu dvojí možnost: baď
sjednocenost všech sil, která se projevuje v dobu“
obecného vzplanutí: národního pro společnou.věc;'
nebo podrobení jediné vrchní vůli. Prvá možnost
ve Francii stala se skutkem r. 1793,druhá téndence
mohla se projeviti nyní, když národ byl hotov“se
podrobiti, Ale poslouchati opětně Napoleona pří-.
čilo se zájmům několika jedinců, kteří nepředsta
vovali lidu a kteří zradu proti císaři již dávno 0
snovali. Ostatně sobci tito byli v souhlase se sku
tečnými potřebami vysiílené Francie, Již dosti bylo
krve a běd lidských; dějiny bitvou u Waterloo
daly se novou cestou, -a devatenácté století ne
mohlo již snésti Napoleona, Evropa musila si od
dechnouti, neboť přílišná váha tohoto velikána ru

| šla rovnováhu lidstva,

Druhé Napoleonovo odstoupení, Bonaparte byl
| sobě jist, že národ by k němu přilnul, ale na druhé

čekávající tu a tam kousek z mé ruky jako známku'
zvláštní mé přízně. Jak milosrdně zachází Stvořitel se
svými tvory i v těch okolnostech, v nichž se jim dá, že
jsou určeni k záhubě!« Ť

Tak propracovat se Robinson k vlastnímu jádru po
zemského života, jenž nechová nyní pro něho již žád
ných tajemství. Další vypravovánítýká se již vice zev
nějšího života než niterného, k němuž chtěli jsme obrá
titi zřetel svůj. Prozřetelnost zjevila konečně Robin
sonu úplnou milost svou, davší mu navrátiti se opět do
dřívějšího života. o

v mé hrudi, že veškerého ducha mého uvedi ve zmatek;
konečně vyhrkly mně slzy, po malé chvíl byl jsem.
mocen řeči. Řekl jsem kapitánu, že spatřuji v něm muže
s nebe seslaného a že celý příběh zdá se mi býti řetěv

zřetelnosti řídí svět a oko nekonečné Mocnosti zpytule:
i nejvzdálenější kout světa a sesílá pomoc ubohému,
kdy za dobré uznává. Otevřel jsem své srdce ve vděč
nosti k nebesům... „« P

Robinson vrátit se do Anglie, usadij se posléze v
Londýně, aby zde setrval již do konce života. Kniha
končí: »A zde stanově si nesoužiti již sebe, připravuji
se k delší cestě než všechny tyto, živ jsa 72 léta Života
nekonečně rozmanitého a naučiv se s dostatek oceŘo

v ústraní a požehnání v ukončení svých dni v bo?.ojl.« ;L 3
be

AV. Chodovický.—=



titelností záshuhu, oddal se raději svému osu
du, těž aby matný boj ještě dále prodlužoval. Když

vv £2. července sněmovny. poslaly k němuice, abyodstoupil, po velkých duševních zá
byl již docela připraven a rozhodnut. Od

ně se již bez váhání trůnu, glé učinil tak výslovně jen ve prospěch svého syna, kterážto výminka
způzoblla ve šněmovnách mnoho rokování, nepo
koje a návrhův, až konečně Napoleon II, byl uznán
za dědice trůnu francouzského. Po tomte rozhod
nytí byla hned zřízena prozatímní vláda; poslána
deputace ke spojencům, aby s nimi jednala o ná
rodní nezávislost a samostatnost.

“ „

Deputace však nepořídila. Vojska spojenecká
postupov
ská armáda byla bez hlavy a vše, co činila, bylo,
že pospíšila k hlavnímu městu stranou jinou. Pro
zatímní vláda, uvědomujíc scbě, že by se marně
bojovalo s takovou přesllou, kterou vedli Blůcher
a Wellington, žádala o příměří a zdůrazňovala cí
sařovo odstoupení. Ale Blicher bez obalu pově
děl, že tím příčina války není odstraněna, projože
odstoupení stalo se ve prospěch Napoleonova syna
a protože úmysl spojenců jest, aby všichni členové
císařovy rodiny z kandidátů na francouzský trůn
byli vymýcení. Po tomto maršálovu prohlášení ve
vojenské a státní radě francouzské bylo usneseno
Paříž vydati. Ministr vojenství Davoust Welling
tonovi oznámil, že francouzské vojsko podrobuje
se Ludvíku XVIII., ovšem s tou výminkou, že ar

bude zapomenuta její minulost.
Těžko lze se domýšleti, co asi slavný maršá

lek Napoleonův cítil, když žádal o zapomenutí mi
aulosti slavné armády, jejíchž vítězství tak často
sám se účastnil; ale tolik zajisté možno dnes soy
diti, že žádaje o zapomenutí, poskyrnil svoji Vo
jenskou čest. Doklad to k úsudku našemu již jed
nou v »Obnově« vyslovenému, že leckteří jenerá
lové Napoleonovi se zásadami mužné a Čestné po
vahy důkladně byli na štíru a že bež mravních

roepaků přebíhali od jednohopanovníka k druhému

Wellington Davoustovi odpověděl, že žádost
jeho pošle svému králi. Zatím francouzské armádě
bylo povoleno příměří,po čemž ustoupila z Paříže,
kamž Angličané a Prusové vtrhli 'a kamž dne 8.
července přibyl i Ludvík XVIII č

do Malmaisonu, kdež pozoruje vývoj událostí, o
snoval plány pro budoucí svůj Život. Návrk-jeho,
abv jako jenerál směl se postavitt V-čelo vojska,
byl sněmovnami zamítnut. Umínil st tedy odebrati
se buď do Ameriky: nebo do Anglie a:žíti tam ži

talno, že ani jeho osobní svoboda není zaručena,

slané chtěli příměří povoliti jen za té výminky,
bude-li jim Napoleon vydán. Prozatímní vláda o
všem k tomu nesvolila, ale zrádce Fouché všudy
Napoleona stopoval a o to se přičinil, aby Napole

takže všechny cesty z Francie byly zamezeny,e císař chtěj nechtěj musil se vydati v moc
hlavních svých nepřátel.

Napoleon dne 29. července odjel do Rochefortu,
kdež byly pohotově dvě fregaty, které byly urče
ny k tomu, aby ho zavezly do Ameriky k jeho
bratřím a přátelům. Ale Fouché poslal o tom An
gličanům včas zprávu, a hned poté objevilo se před
přístavem hěkolik anglických lodí, aby Napoleona
střehly. Čekáno den po dni na příhodný okamžik
odplutí, ale marně. Za tísnivé nejistoty té byl dán
Napoleonovi návrh vsťoupiti na dánskou loď, která
byla určena do Ameriky a na níž mohlbýti bez
pečně ukryt. Na lodi byla již všechna císařova za
vazadla, když tu někteří důvěrníci počali raditi,
aby od přeplavby tímto způsobem bylo upuštěno.
Napoleon na své neštěstí dal se přemluviti a po

z Anypebruproblodáků“1K a odlal-sev ruce A zličeníva.jn k ooelickémenh Kdopis:Královská

Pozbroji které vlast mou rozr vak a nepřátelstvím
větších mocností evropských o v

ah politickoučinnost.Přicházímjako rkles u angljelkéhonároda žádeti pohostinství, 

žádán se pod ochranu anglických zákonů, kterou
nělšíno,P ojoiatoonějšmáVrsasu koná ozhoezá

věpch svých nepřátel. Napcleon.«S dopisem tímto Napaleon poslal do Anglicka
jenerála Gourganda, který se však vrátil nedostav
odpovědi. Doháněn a nucen od Fouchého, který
jako vyslanec progatimnívlády v Rochefortu dlel,
Napoleon odhodlal se vstoupili na válečnou anglic
kou loď Bellerofona, která hlídala přístav, a vzdáti
se tak Angličanům na milost a nemilost. Dne 15,
července anglický kapitán Maitland poslal proNa
poleona člun a přijal ho osobně na lodních stup
nígh. Hrabě, Las Cases, jenž Napoleona provázel,
představil kapitána, kteréfio císař oslovil: »Přichá

zím na vaši loď, abyehse dl pod ochranu anglic
kých zákaný.«

Kapitán uvedl Napoleona do jeho komnaty
patom představil mu důstojníky. Odpoledne téhož
dne vedle Bellerofonu zakotvila se anglická řa+
dová loď Supefb, jejíž viceadmirál Hotham císaře
navštívil a zůstal u.něho na obě? Druhého dne

Napoleon Hothamoví oplatil návštěvu s rýmysvým komonstvem. Na admirálské lodi dostalo
Napoleonovi veškerých poct, vyjímaje střelbu 4
děl, admirál Hotham choval se k němu jako muž
uhlazených mravů. Když Napoleon se vrátil, Belle
rofon vytáhl kotvy a zamířil k břehům anglickým,
Napoleon s paluby zadíval se na břehy francouz
ské a když mu zmizely s očí, usedi, sklonil hlavu

a hořce a bolestnězaplakal ...

p Ve Franeli gřídiji aj jn y
z posláncůcivilistův; a není známo,ž tuce
tato, ©ntš se vedly prudkéspory, vykonáví svěře
ný jí úkol. Zařízení toto připomíná podobnou in
stituci ve velké revolpci, kdy komisaři konventem
jmenovaní mívali právo na místě sesazovati i je
nerály, byli-li přesvědčení nebo zdálo-li se jim,
že jsou neschopní. I Danton byl své doby vojen-
ským komisařem, a protože z hrozného trojhvězdí

rovi, jest záhodno,abychom několika črtami oži
vili Památku i toho třetího,Jénžz "nich bylnej
mírnější a jenž svéproslulos)jnábyl vlivem okol
ností a doby. Když po ustavujícím 'slitomáždění

neckého a konstitučního smýšlení, předem však
byla potřebnaodvážná mluvg a šertmířetví jazy
kem, Proto dostala se'do zákohodárného shromáž
dění. r. 1791 spousta prázdných mluvkův a radi
kálův, o jejichž intelektuální kvalifikaci dějepisec
veliké revoluce, Táine, vyslovuje se způšobem
přímo ničivým. Po pravdě však dlužno říci, že ve
shrojnáždění zasedali také mužové talentovaní a
počestní, jenže jejich menšiná byla později pohlce
ng a zavražděna většinou vášnivců. Vzděláním a

z kraje, zvaného Gironde na Garonně, odkudž sky
piňa jejich dostala jméno Girondistů. Byl tam též
svaz přátel králových, kteří se prohlásili pro svo
bodu v ústavě monarchističké; byla tam velmi
početná strana středu, tak zvaných mírných, a
konečně krajní levice, sedící na nejvyšších lavi
cích, nazvaná >Horou«<.Skupina tato vývojem re
voluční horečky stala se sopečným vrchem a smut
ně proslula pro všechny doby a země. V »hHoře«
měli svou skupinu Cordelherové a převážnou vět
šinu Jakobíni, jejichž klub měl místnosti v klášteře
sv. Jakuba. Dantoh náležel klubu Cordelierův a
stal se brzo nejvýznačnější osobou >Hory«.

Staleté útiskv lidu, trvalé vyssávání. rozmaři

' hrozný hlad připravily konečně náladu, která

vapol
KE akordppenfo tukuvěcpazhonntBor M

všěmíJda | nodngůmmušínění planymu -Jidy ům, zhora«

reormhíúkolysezuřiva vztekem, paša
zasedání ovšem tato alora< samá natuštls, jeká
zhavá láva v jejích útrobách jest stajena- a jakých“
konců dospěje, a celá sněmovna se dormívala,
že všechno se dobře vydaří. Alg dle různé taktiky
a zásad ponenáhlu strany ostřeji počaly se od
ližovati, a dle různých sil, které ve ptranách praco

mohutněja, vyrůstala, až konečně proměnila se
v boj na život a na smrt, Silnější zničil silného a
sám navzájem zničen byl nejgilnějším.

Měli všichni dobré úmysly, ale bouřlivé ovzdu
ší, hádky, zápalné veřejné mínění učinity práci je
jich neplodnou. Dějiny tohcio národního konven

tu jsou dějinami výbuchů, svárůy a s:konali uložené povinnosti. Denunciace, důtky krá
lovským ministrům, domnělým nebo skutečným
zrádcům, vášnivý vztek proti emigrantům, hrůza
ze zahraničních nepřáiel: Německa, Rakouska,
Anglie, štvaná hrůza, chvat, pochybnosti $ tesnné
zmatení byly na denním pořádku.

Danton, člen >Hdry<, přes všechen bouřlivý

ragikalism své strany stále gl zachovával amysl a rczvahu. Budiž mu k dobru připačteno,že
odolával vášním svých dryuhůva že chtěl o dobro
vlasti pracovali s umírněnými Girondisty, kteří
byli »Horou< smrtelně nenávidění. Ale stalo 30, že
G'rondisté proti schf ho poštvali sami.

Dumouriez byl ve spojení s Uirondisty a když
odpadl, ocitli se ve yelikých nesnázích, neboť
»hcra« na ně dorážela tím zuřívěji,Oirondista La
saurce jednoho dne v parlamentě vzal $i do hlgvy
vehnouti podegření na >Horu« a vybral gi k tomu
Dantona. který nějakou dobu u vojska prodlával
jako komisař. Lasource počal mluviti, široce a
dlouze nadhazoval, nebyl-li snad hlavním spalyvin
níkem Dumouriezovým — Danton. Gironda se
smála. pochvalujíc svého řečníka, a »Hara« zadr
žela dech. Danton seklět vzpřímeně, usiluje vnitřní
křečí udržeti se nehnňrtě*jeho. oči divoce planuly
a rty jeho zkřivily se pohrdáním. >Zatracenoil«
volá no-$končenéfi Lásourceově Danton a vy
skočiv se zafaicu pravicí, řítí se s >Hory«. Poté
odpovídá:a všechny „Lasourceovy rozňetá
vá v prach. >Mělijste praváu, přátelé z »Hory«,

hřímá Danton, »já jsem se mýlil, s těmito Mámsmír.nenímožnýje"j;»AkeE
1 dt

lek
-Nová eloařská nabimení "vyvydána

rakouské váložné půjšky — mdoseru madpod.
niky a nemovitostmi — o.Thůtě pro ohlašováaí:

zásob majeriál třebného plna
no 0 dáčkněh:Ktkpodoriní odSán Ríkámu+ent saro 9 úprav on
dárství pro Bosnu a Heresgovinu zní: »Pro
toše bosensko-horcegovský zemský aněm byl
rozpuštěn a nové volby nemohou býti sa my

nědšioh poměrů: vyrány, vidí se Mi na dobunařáditi: V sálošitostesh zákono
dáretvíježdle $ 42. zemskéhozšíseaí
Bosnu-Hercegovinu spadají v kompetenci bo:
sezsko-kercegovského zemakého aněmu a vyše
dují nalébavé úpravy, budou potřebná. opatření:
učiněna Mnou schválenými nařízeními Mého
epolečného ministerstva, pověřeného oprávou a
vrehním dozorem ša bosensko-hercegovskom
zemskou správu. Ve Vídai, 9. října1916. Fraa
tišekJosefv. r. Koezbeřv. r.«

Válečný obllní ústav navštívil 18. t.
ministerskýpředseda hr. Stdrgkh, jenšpři tom
vyslovil svoje uspokojení z účelnoati učiněných
opatření. Podařiloli se válešnému obilnímue

ústavu zabrániti doposud zdražení aky achleba,chová ministerský také naději

že též mimořádné obtíže, které se ma jednot
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Zo
šenostem ve Franoji a Anglii v

čz neotrire svění mon

dáno, že italští ola zednáři byli odedávnaSta oaa
u, vo správě

rakousko-uherské, jen£ por gubernátorem:generál Erich bar. Diller,jenž má nyní své
afdlo v Lublíně. Týs

vm práxé k polskémuobyvatelstvu jeho správě svělenému provolání,
jímž obyvatelstvo pozdravuje a je opravdově

řesvědčen, že se lid ukáže hodným velikého
Řistorického okamžiku, v němž se. rozhoduje
příští osud jeho země. — Úředním jazykem
tu nyní přirozenějazyk armády, tedy němělna.
Ale poněvadž královatví Polsk jest země čistě

t tedy závazna i pro všechny úřady, kdyko
jv vstupují ve styk s obyvatelstvempolským.

Diplomacie čtyřdohody následkem ne
zdaru svého na Balkáně ocitla se v konofch.
První se poroučel francouzský ministr zabra
ničních záležitostí Delcassé. Po něm se zakolí
sal anglický ministr sir Grey, který už také
podal žádost za propuštění, kteráž přijata. I oba
jeho sekretáři se poděkoval. A také sku
tečně doznal svoji bezradnost tím, že vinu za
neúspěchy diplomacie připsal vojsku. Veliké
útokyanglikého tisku na Grege, jež nepřestaly
po jeho řeči ve sněmovně, měly za následek,

že pomocný ministrSrerán Careon podal žádost za propuštěnou. isterstvu italském
došlo rovněž k vážným neshodám o budouaf
politice Italie. Dle zpráv z Římapoděkování se

zahraničního ministra Sonniniho jest bezpro

střední. Sonnino Pá vždycky varoval Deleasséapřed Bulharskem, Delcasvé nedal si vymlu
vit ideu nového balkánského svazu.

Knaší politice.
V dalších článcích >Unionu«, které neplše koa

Servativec, nýbrž žurnalista strapy pokrokové,
jsou uvedeny tyto myšlenky: >Néní žádnou han
bou, spíše naší povinností a prespěchem, když s
bezvýhradnou otevřenosíí a upřímnosií si sami

nám vnutiti nové směry pro budoucí vedeňí našich
zůsežitoslí. Žádná Česká slrana nesmí se vyhýbali

„přijdesnadně na jevo: že tak mnohá sirana stala
„se anachronist.ckou (zastaralou, zbytečncu) a že
"další trvání četných frakcí znamenalo by nebez
pešné Zatížení našeho veřejného života. Skutečné
české vlastenectví nesmí se rozplanouli ve Sira
„nigkéagitgce. Nyní je čas pracovali pro zájem c6-|
lého nárcda bez ohlgdu na zaslaralé programy
stran. Dosti dlouho části našeho lidu, sledujíce ro
„antické stranické programy,. wovozavaly ha
zardaí politiku, kterámusela Vvésti k úalnému Úaa

Kibiy KS Bylobyvnxušišídobě|;
age, kdybyse zajajevajá

tata nné činídh úmyslně (9xněvpoledníchpokutao sive, ožkáve:| bye
řejnest kesv 3 ků' poda“od.dabynajíčinné . pojišikká

dneVosn pa O4nandanánosi, č
„a nakaORRÁJONÍnc ně

nesth.zokaný o sa války,
Pouze. slený nebo zaslepený máš £přeblédnouti,

Jak velikou. fdobu hrají v táto válke hospodářské
otázky. Na tčahto jsme všichni a každý jednotlivec
súřastnění, existence českého lidu, močno říci, je
úzce s nimi spojena. Tu je' nutno pohlédnouti do
očí pouze skutečnosti, uvážiti suše poměry a po
souditi je, odhadnouti poměry moct a sil a ze všech
úvah odvoditi cíle a úmysly nové české politiky a

„nový program českého lidu. Z těchto úvah, které
nesmějí opustiti reelní půdu skutečnosti, vyjde také
správný program našeho národa, ve kterém nesmí
býti žádný romantismus a žádné fantastické před
stavy. Postavení podobného jednotného progra
mu nemůže naraziti na žádné podstatné obtíže,
jestliže budou v něm správně zachyceny skuteč
nosti a zjevy velké doby, ve kleré žijeme. Rakou
sko-Uhersko vyjde z těto: války zoceleno a posí
leno před světem. Tak jakó' všichni národové ve

válce museli a musejí naplati své nejkrajnější síly
k tomuto úspěchu, tak v míru budeme nuceni
všichni spolupracovati na tom, aby náš stát dostal
tu vnitřní sílu, aby nově získancu posici ve světě
zachoval a rozšířil. Také již proto, že tato světová
posice říše i pro nás má v každém ohledu, zejmé
na však v hospodářském, nejvyšší význam a nej
větší výhodu. Nepotřebujemě se strachovatl o svoji
národní existenci, nikdo v této říši nemá úmysl
naše přirozená a národní práva oklestiti, náš ná
rodní, politický, kulturní a hospodářský rozvoj zdr
žovati. Pročež můžeme a musíme na vnitřním u
peynění a vybudování státu bez výhrady spolu
pracovati, aby tim Rakousko dostalo vnitřní zaří
zení, které by šťastným učinilo a uspokojilo všech
ny jeho národy a aby lím mocnářství stalo se a
zůstalo silné a mocné. Nespustí ničeho z našeho
dobrého práva, má pouze škrtnouti vše, co od de
sítiletí v pochybné snaze v naší politice se nahro
madilo, co velkými událostmi naší dcby stalo se
bezcenné a nesmyslné, tudíž škodlivé pro náš další
národní rozvoj.«

>Union« úplně uznává nutnost naší dohody S
Němci; jest v našem nejvlastnějším zájmu, učiniti
s nimi mír. Válka dokázala, že Češi jsou odkázání
na Němce a Němci na nás. Má-li říše užíti plodů
války, nutno, aby byla jednolitá, aby řešila veliké
ctázky. Tu by zastaralá neústupnost na obou stra
nách byla osudná. Kdo by chtěl staré otázky po
suzovat! jako dříve, plýfval by zbytečně časem.

Vahy pcnechá
které od starých hesesel a odů: stranické taktiky
upustiti nemohly. "nerite vlády po.válce musí,
véstí k rozhodnému stanovisku i v české otázce.
Němci i my musíme si-přáti, aby zvýšený vliv

bem, jenž umožňuje opravdu svorný život obou
národů. Bezohledným. rczhodnutůn, a řešením ča

o vedlejších podrobností lze umožniti zdar celéakce.

Autor článku prohlašuje, že nemůže při příštím
jednání o českoněmecký mír rozhodovati ohled na
mandát a voliče; rozhodujícími budou jen skuteč«
né zájmy země a státu. My a Němci musíme sg

specielně u nás možno docílit; tím snadněji, že ra
sové rozdíly u nás v Čechách se projevují nejsla
běji. Válka nás přivedla blíže ke všem Němcům
vůbec. Německo-česká otázka po nynějších událo

ska. Těch má býti využito; touto cestou možno
dosíci formule k společné spolupráci. Všecko o
statní již obstarají společné politické, kulturní a
především hospodářské zájmy a otázky. Daešní
válečná situace vnucuje nové. směrnice pro Čes
kou politiku, která musí vypracovati celonárodní
program, v jehož smyslu máme se vynasnažit zjed
nati sl vliv a váhu v této říši..

Patrao tedy, že požadavky těchto úvah jsou
míruější, komgervativnější,opatrnější, než jaké ma

! nilestovali staročeší a konsorvativní strany vůbec.
Myšlenky >Unionu«, jež jsme zaznamenali v

předešlém a tomto čísle >Obnovy«, jsou. skvělým.;
vysvědčením, že národní politika katolických če-|
skýchtáborů v Čecháchana Moravěani vnej:
meaším nemusí Odbočklkičmcestičkám,ko kto
rým radikální strazy ukazovaly před válkou.

ních;čím déleby se. tato záležitost odklájiska tím

by-navajila většjéh nesnází v HadonenonkhMánárod na venek opravdu vystypm jednotně,
musípřede, v ofázkáchvelice tých dojít k
pevným kompromisům vnitřním. Od. katolíků Drár
vem se budou požadovati všenárodní povinnosti,
ale katolíci rovněž plným právem za svou solidari

tu v práci budou žádati od českých kruhůpolvrze:nív ch nezadajných práv.

Sochy,oltářeaj.
provádí absol. ©.k. odborné
a c. k. umělecko-průmyslové ško

Jan Dušek v Chrudimi.

Za válečného ruchu.
O autnosti sliné rakouské říše promluvit šlechetný

vlastenec Dr. Fr. Lad. Rieger 12. prosince 1865 na sně
mu království Českého: »Pánové, mám zato, že Rakou
sko jest nevyhnutelnou potřebou národů svých. Čelá
věc zakládá se na tom, zdaží má říše rakouská světohi
storický úkol nějaký; neb jen má-N takovýto, pak má
i právo bytu, pak najde sama v sobě sítu k zachováné
žití svého. Pánové, já myslím, že říše rakouská není
pouhá nahodilá skupina národů svázaných | vespolek
snad toliko společnou dynastií, jsem přesvědčen, že má
vznešenější úkol. Světohistorický úkol jistě ten, spojo

| vali všecky ty menší národy, usídlené okolo Karpat a
údolí dunajského v jeden celek, aby proti agresi (útoku)
kolosů sousedních uhájity svou bytost, svou individuali
tu a mohly se néstí k nejvznešenějším úkolům člověčen
stva. Tento úkol pokládám za životní úkol Rakouska,
za jeho duši a ten mu také dodává a dodá na věky vě
kův životní sílu, právo bytu. To, pánové, my všichni ná
rodové, zvláště my menší, v plné míře cítíme a víme, že
nám je Rakousko nutnou potřebou k zachování vlastní
existence naší a proto jsme odhodšání Jebo Veličenstvo:

na té dráze, kterou nastoupil, podporováti celou ok
ducha a s celou upřímnosti srdce!« k

Adne 6. prosince 1866na témž sněmu Dr.Rieger
prohlásil: »My především chceme zachovati trio říši,
neboť jak jsem již pravil, spatřujeme v existenci této

říše zaručení existerce svého národa a spolu jiných
menších národů v této říši spojených. Nechceme roz
drobení, nechceme, aby :to, co má býti státem, byly jen
nahromaděné kusy, nýbrž chceme, aby náš stát byl Ja
ko zdravý silný muž, jehož všecky síly se mohou vol

-tě pohybovati. My.;chceme jednotu říše, chceme nte
gritu, nedílnost říše.Pánové, osady a vzájemnými slož
-bými duševními. |. materielními potřebami,dějinavní nm

„Šimi 1 společnou ppoltog kevl nápodů. svých, příbanos.stvím, oesčhlnými zájmy,
jsme my, národové nkouští,vogojek spojení,

Nemůžeme se od sebe tak snadno děliti, neboť během“

věků srostli jsme:již: v jeden celek, ieterýžbez záhuby
dllů ovšem roztrhnouii nelze.c

Palacký v pojednání. 2ldea stéšu rakouského« při

potnněi tato svoje slova: »Kdyby státu, rakoyského ne
bylo. museli bychom ve prospěch Rvropy, ba humanity

samé, příčiniti se co nejdříve, aby sg utvolil«. Pokračo
: »Výpověď tuto učinil takořka sv světlý

bn Jelpčič,oápsávji naprapory, Merýmá hájitjaj
v době nejnováživějš jednoty a, sámostainosti říše ra
knuské (mám o fotkysvědectví z úst jeho tehdejšího se
kretáře). Nerad ag chlubím,ale mobu řígi vpravájy že
jsem tehdáž přispěl k zachování celisf Hše; proto

| vašímbyl jsemr. 18481dvakráte(8.u (oka
lán do ministerstva,do někož jev al
jen pro ušetření všíkkysamé, abych JÍ osobom a
svým nepřimnožii nesnází, kterýcáě M bylo zykovů

Naoslepié aAraněné volí, ap Ady,ven 3
vdavy,jakož| nanezaměsigané2 v DošziDOURVARÁ
katolické dělnictvo ráčil dále věnovett: vdp, Jom Ti
chovský, farář v Bratronicích 6 K, Joe Peršílka,.
farář ve Mšecí 1 K, vdp. Ad Soukup ierářv Pozdní.2
K, vdp. AloisKašpárek,děkanv Českém Bragii2 K
vdp. Jos. Mikolášek, larář v Niadějově 2 K, vdp Tam
Wachti, fasář v Jiraecb 2 K, Nagre Fr. Janků, hl, fa

| rářusv. JindřichavPraze2K,vdp.Tam,Sedláček,
| farářvLiblně1K,vdp.JemN.řpěf,tagiřvKolšoně

1 K,-vld. farní úřad v Mukařově 2 K, váp. Fr. St. Šrá;
mek. tarář v Čížkovicích 1 K, Václav Hoječek, pobní,por,
štač. 4 10 K, Katol.lidový spolek v Jaroměři11.50,K.

| —Zaplať Báb!Prosf se odajšj sbírky, je zadlsta ny1 Zemský svaz katol Orla v Hradci Králová

Dr. Hruban a jiní naši politikovédávno před Vserky bez ceny da 150 z pR pápnáě„válkou pronášeli střízlivé, věcné náhledy o našém |,k těsto a 4 k. polmím pošlám: 6,$ 1, Jí, |
poměru a sašich povinnostech k tomuto státu. Ale; 10, 17, 94 98, 97, 28. 32, 37, 38, 30, 40 4',44

| přisvědčujícíoavěna zaznívá teprve nynk kdy| 44 44, 47, 48 5L 58. 54 61, 03 05.08.0870.

| moudráslovareálnépolitikytak výmluvněpotvr- 71, 79, 78. 76.76.78, 91,0h 87. 080.920l zuje situace. 94. 0 104, 108 100 '19, ták 116 19 120.186,
| ©Kotelsl žádab dodde časkcích leon hmad na | 139,1MAMA IA 18, ZAL168, 04, 168.16%počátkaválky,aeohlašanajivesvýchlistechněko,| 16 173176172,178,179180M, IA 18k.

| Máá e I30 válkumaěna avi pošta 184,185,196,906.907,208 210,218 214.24
rásani rakouskélovely) hany tr však| 216 217, M8, M0 200.22. my 224 M4. MÁbyly cslčeny. 4 264, 26%204. SA, 30%,20. 06, 306, DA

Nyz věskčeské kzuhy přirožuil — ; 8%, 311, $40 813, 34. 306, a 30 Wh imábrání katolických koegezeci | S0A906 34 922, 330 AM 960, Bbi. ABA.
80.0, VÝZKAI, MANY:Mazimíuvažake 40, ; 358, Bůh,507, OMA004, 40% 603, 0M. .0G A

"jh Jirnsní16 vynajísplash 46dksamourole |O0) O0, 60 611,048, OL 6M, SAK,GMAa.eskou. O cích nic! Ale poltikovérorozhod- řejevo. eow x >



| Čírkovní:věstník.: „tvoebaestJkoly,v,Pach, G2 r dvoj Asbory;.chodí otecpbirospat, zboňnýpaměti-Infglovaný opat)
učitel,s 9,4 <a. Šeueremvzato, (K-28999bt? m jinou rnh.děidoném Adtineníjéta. sčhácejt;"honíide:

iné pochyhacsu, že pochází.ze -KEV,:stotětí,-z kteréhodě
19"Odkazy "kardinála Lorenzelilho České. "kolejí "žvlá=

ij. dojemné byly. styky zestnléhokardinála Lorenzel::
Jiho.s-Českou. koleji v Římě, jenž jako jeji rektor nastpu-,.
pil na. dráhu- prelátskou, Ve své závěti kardinál Loren

zelli'pelen obmyslil finančně Českou kolej, nýbrž určil 
také, aby jeho mrtvola, která byla zatlmně pochována
v Bucciaso u Florencie, byla po deseti letech převeze
na do kostela České -koleje a tan nalezla trvalý odpo
činek. U nové koleje má býti zřízen případný kostel..

Nové dary na Rudolfingm.Zdejšímu ústavupro hli
chosěmé dodámybyly. sbůky, jež konámy býly o ký
nedělipo -sv Ducha ve všech-kostelíchdletése'a poštóa
zaslány byly nejdůst. bisk. konsistóři v měsíci září, .z
následujících vikariátů a farností: z hořického vikariátu
59 K. z Hlinska 3 K, ze Lhoty Kostélní 1 K, z vikariátu:
jičínského 71.50 K, pardubického 89.98, K, náchodského
17306 K ze Žacléře 14 K, z Mříčné 442 K, ze Štěpánic
1 K, z opočenského vikariátu 106.27 K. — Dále zaslán

byl přímona ředitelství ústavu od farního úřadu v Dob
řenicích dár 5. K 'od „nejmenovaného dobrodince, který
jej věnoval ke oti sv. Antonína pro hhichoněmé, a dar
10 K, věnovaný prostřednictvím dp. Jos. Bfika, kaplana,
od jedné ženy z Něm. Brodu s přáním, aby se modlili
za pokoj její duše a za zdraví těla. — Vsdp. kons. rada
ThDr. Jan Jindra daroval chovancům ústavu dvě če
ské hry pro dítky a sice poučnou cestu po vlasti a české
loto, několik škatulek.per, tužky a násadky; dále vě
noval knihovně ústavní 3 ročníky Paedag. listů a 3 roč
niky Vlastivědného sborníku od Bělohlávka. — Ředi
telství ústavu vzdává všem šlechetným| dobrodincům
vřelé díky a volá upřímné: »Zaplať Bůh!«

. Tři mše sv. na Dušičky. Apoštolskou konstitucí sv.
Otce Benedikta XV. ze dne 10. srpna 1915 »[ncruentum
Altaris sacrificium« byló poskytnuto všem kněžím celé
církve privilegium šloužiti o Dašičkách tři mše sv. Pri
vilegiem altaris je obdafena v ten den každá mše sv. á

„kterýkoliv oltář. Není sice -přísnou povinností sloužiti
tři mše sv., ale sv. Otec si přeje, aby každý této výsa
dy použil. Je-li v některém kostele výstava nejsv. Svá
tosti oltářní, nesmí se sloužiti u oltáře, kde jest vysta
vena nejsv. Svátost oltářní, a zádušní mše sv. slouží se
v barvě fialové. Hlavní důvod. který sv. Otce pohnul k
vydání této konstituce, jest, že na mmohých místech
fundace byly zrušeny, jinde zredukovány, a pak mnoho
životů, obětovaných v této válce světové.

Oltářní obraz nebo chrám (výzdoba figurální a or
namentální) vymaluje umělec, akadernický malíř a pro
pagátor umění církevního, jehož práce schváleny byly
nejdůst.. bisk. ordinarlátem a c. k. zemským konservá
torským úřadem, v přištím roce 1916 v dlecési králové

hradecké zdarma — pouze za výlohy režijní Lask.
přihlášku: do administrace »Obnovy“.

- Královéhradeckou bankovníjednotu vHradci
Králové doporučajeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte

při každé„příležitostisvůj vlastní podnik.

| Zprávy
místní a z kraje.

Ve prospěch Červeného kříže vydala městská rada

-r

v Hradci Králové následující vyhlášku: Přistupujte za
členy Červeného kříže! Mirniti botest a hojiti rány vál

jenž ma temto poli humanity skvěle prodělal nejtěžší
zkoušky své blahodárné činnosti, prokázav tisícům trpí
cích na nesmírných bojištích 'i v nesčetných nemocnicích
a útulcích dobrodiní nezapomenutelná. S rostoucím roz
sahem akcí válečných roste však také tíha jeho velkých
úkolů a rychle vyčerpává prostředky ze všech končin

Zejména. druhé: zimní válečné období a spojená s ním
další nutnost- ochranných opatření — prádla, šatstva,

naševojsko. Obmos2 K ročně jest vůči vážnosti a vý
znamu celé této akce příspěvkem věru nepatrným, kte

méně zámožné. Nemůžete poslati srdečnější pozdrav

za Vaše blaho. nemůžete je vroucněji posíliti vědomím,
že zde doma srdce Vaše jsou s nimi za jedno, než touto

ho kříže, mužské a dámské odbočky v Hradci Králové!
Ti. kteří neobdrží členskou legitimaci se složním líst

kem Králobradecké spořitelny, přihtastež se laskavě za
členy Červeného kříže upurkmistrovského úřadu v
Hradci Králové v úřadovně“starosty od 9. do půl II..

hod. dopol. —Městská rada v Hradci Králově, dne 20.

Hlay 1915. Starosta: JUDr. Pr. Ulrich..- Šiitu železného brance ve prospěch vdovského a

toadu veškeréozbrojénémoci vHradci Král
(dostako sse v poslednídobě nových skvělých darů a sice:
Od p. dra Rich. Anlngra.: majitele přádemy v Hradci
Králové 500 K, od Pražské akc. strojírny v Hradci Král.
„00 K.odtovárny vaječ. a med. výrobků .J. Kratechner

„4 098 v Hradci Král.50 K a od p.-dv.továrníka Ant.
80- K. Pomduodveden byldále výnos přednášky

Perský »Ovájeenámořníe,vmisea17.tm.« 45K.Zatlonkáníhřebůsáčastušlosežac-|

mšěť,dívělškolkyzdejší,AT-žákyň4 tříd.uě,.J.Davidem,
(K 9.80), [a tř. měšť. dívčí -školy zdejší, 57 žákyň, 3.

tříd, uči. F. -Šimákovou,(K LA Ib
tř..měšť. dívčí školy zdejší, 55 žákyň, s-tříd. užit.Marit“
Šímovou (K 11.40),Jose-Remeš, c.k.. ber. oflelát.vNá
chodě.2K, Jas. Havelka,c. k.radazem.,soudu| K, Val-.
ly Wazelt 1 K, nehledě k menším, darům. —:Šlechetoým..

prosí purkmistrovský úřad v Hradci Králové.

umístěny v hotelích: Grandhotelu, Merkuru.„Adalbertinu,
Startu, U-černého koně, U modré hvězdy a U zeleného
stromu; dále v hlavní tabáční trafice na Velkém náměstí
a v-uafice v Palackého třídě; v delikatesních závodech
firmy V. Bouček a Ant. Gergurič. Obecenstvo se žádá,
aby hojně vzpomnělo malými příležitostnými dárky do.
pokladniček účelů válečné péče a Červeného kříže,

Socha Pauny Marieza náměstí v Hradci Králové.
Po úplném utišení v Čechách morové rány, dne 13.
května 1714v neděli po Velikonocích vedl pan biskup
Jan Adam hrabě Vratislav z Mitrovic:z kostela sv.
Pavla na Mýtském podměstí: do kathedtálního chrámu
Páně: sv. Ducha »pobožnostf sotva kdy viděnou« slavný.
průvůd hojného kněžstva, měšťanstva, okolních 'vroh-“
ností: a velikého zástupu jiného nábožného. lidu na po

děkování, že i -město i jeho okol: od toho zlého zacho
váno bylo. A s tím úmyslem a die slibu učiněného po

čal magistrát téhož roku se stavbou sousoší uprostřed|
náměstí ke cti a slávě Boží, něposkvrněné a -nejsvětější
Panny Marie za M. cís. P. rychtáře P. Petra Pavla
Wógla, P. primasa Františka Pichlera a syndikůpána
Jana Fišera, Ferdinanda Céypa, Václava Markocla,
Františka Fencla. Přožež pranýř. který uprostřed rynku

stál, byl vybořen a ra místo'něhocu rathouzu schůdky,
kdeby takovéohavnévěcívykciáványbýti měly,vy
zdvižený jsou. (Švenda: HH. obraz IV., str. 61.) Zákja
dy k tojmito sousoší zažaly se dělatí r.FF, jsou 3 lok- |
te hluboko položeny v šířce 18 loktů, d5*kterýchžto zá
kladů vešlo se míno jiné věci 29 sáhů kamene. R. 1717

dne9. srpna bylo sousoší toto se všemi ozdobamido-©
konáno. Sloup Mariánský je 19 m vysoký, jéšt tesán z
pískovce a místy i zlacen. Úměrná socha stojí na štíh

lém, kanelovaněm- sloupu korintském,: náAJěhož“ podstav
ci jsou nápisy s letopočty:

V čele na západ: *PERENNÍ HONORI VIROINIS
DEIPARAE SANCTA OVE DECADIS.

Na výchoď: SPLENDORI ELEONORAE AVGVSTAE
CAESARVYM PARENTES.

Na sever: PROSPERITATIINCLYTIMAOISTRATYS
DOTALIS VRBIS. :

Na jih: PROTECTIONI AC LARGIORI BENEDIC
TIONI POPVLI REGINAE HRADECENSIS PIE EREC

Pod | tirito ©podstavcem spočívá“ ještě jiný, jehož
strany jsou dovnitř vyduty. Přední strana podstavce

jest. vprostřed vevýklenky prohoubena a'v nich pod
lasturon se nachází: V předním výklenku socha sv. Ro- !
salie, v zadním sv.Jan Nep. Na ostatních dvou stranách
umístěny jsou: znak říše (dvojhlavý orel) a znak mě
sta (lev. držící písmeno G v předních tlapách). — Na
čtyřech rozích tohoto podstavce stojí sochy: sv. Anny,
sv. Ivana, sv. Karla Bor. a sv. Jana Nep. — Kolem

cích sochy: sv. Václáva, sv. Josefa, sv. Ondřeje a sv.
Vavřince. — Celek působí ladhě a sochy jsou dobře
modelovány | sekány. Je zvláštní, že Švenda, který tak“
důkladně o tomto sousoší pojednává ve Hlin. obr. IV.
str. 61. 66, 67. 71, 72, 82, 83, nepoznamenal, kdo sou

str. 98 praví: Původcem jejich byl buď M. Braun sám,
neb některý jeho žák. Domněnka p. Lud Domečky,

byla od sochaře a řezbáte Jana Bully, Vlacha, který |
se podpisoval Giovani Batista Bulia. Náhled ten potvrdil |

též sochař p. Škoda, kterému svěřena jest oprava této Y
sochy a který před nějakým časem provedl opravy 50- |
chy Panny Marie v Opočně, Dle něho jest způsob pro-|
vedení soch Panny Marle v Hradci Král. týž jako v O
počně a svědčí tudíž, že obě sochy pocházejí od téhož
sochaře. Domněnka, že socha Panny Marie v Hradci
Králové pochází od sochaře Jana BuHy, stává se prav
děpodobnou objevem „nápisu na podstavcj. na kterém
stojí socha Panny Marie. Sochař p. Škoda, když očistil
rohy podstavce toho, objevíh v jednom rohu | nápis
»Fink«. Byl to asi kameník, který tu sochu opravoval;
v druhém rohu však bylopatrně vysekáno jméno 30

, chaře této sochy, ale zvětráním byla všechna plsmena
| (ma vrchu krycí desky sloupové hlavice) až na začáteč- |

ní písmeno v podobě velkého O nečitelná a porušená;
bylo tu patrně vysekáno jméno sochaře »Giovani Batista
BuHa«. — V.

Náhrobní kámen ve vaější zdi sevorní chrámiu Páně
sv. Ducha v Hradci Králové při vchodu do sakristie z
bělošedého mramoru. jest zvláště pamětihodný.
byl při obnově téhož chrámu r. 1869 pod trůnem biskup
ským. Uprostřed jest viděti dolejší část berly biskupské
a dokola po -krajích nápis v gotických | majuskulích:

»IKalendns Martii oblit In Christo Famiilaris regis sat
reveremdns pater Firoznata plae momorino Infulatus Ab
bes.« (1. března zosnei v Kristu důvěrník svého krále,

„Kilafen lon-frepodhybně náleží -opatu ktáštora bývalého
opaovického, který: mĚl podací právo při kostele sv.
Pěita na. podměstí :hrádeckém, V' jmenovaném klášteře
„A skutečně v letech 1332—47opat Hroznata, Který snad,

-1468 kůr sv. Ducha -znova byl staven, dováženo stavívo

alk. Hroznaty do Hradce se dostal a do dlažby dán
byl Blenenberk viděl v kostele opatovickém část ná
hrobku; na němž se spatřovalo právě to, co na pomní

žé nepodařilo se tento pozůstatek nalézti, aby se stano
viti molio, 'zdaž kámen hradecký a část opatovická
snad někdy jeden celek netvořily. Opat Hroznata byl
velikým příznivcem svého nástupce v opatství, histori
gřata Neplacha, který mezi r. 1355—1362vzdělat leto
pisý; od něho samého »Summula chronicáe tam Romanae
guam: Bohemicae: nazvané. Začínaje od narození Kri

pežův a římských císařův aždo Innocence VI. a Karla

IV., jakož 1 výtah z letopisů českých. — Kdo nyní ubírá se obcí Opatovicemi, sotva vzpomene si, že chodí
po půdě, kterou před 800 lety byla vymýtila, poprvé zo

Zpráva o valné schůzi výboru Ústředny královéhra
. decké. Dne 11. října konala se v zasedací slní okresního'

zastupitelství v Hradci- Králové schůze ústředního vý

Schůzi zahájil president p.:dr. Fr. Ulrich uvítáním pří
tomných čleaů.. Místotajema!k Ústředny dr. Viškovský
o činnosti kanceláře během r. 1915 sdělil, že hospodářský
živat severovýchodníchČech přizpůsobilse průběhem.
r. 1915 vždy více mimořádným poměrům válečným.
Počet konkursů a obchodních dozorů v-české části ko
moraího obvodu neni sicetak nepatrný, jako v r. 1914,:

jsme še. Jáko loni. udežeti-předevšíntzaměstnání malo
živnostenským společenstvům, resp. obuvníkům a krej
čáru. Pokud se průmyslu týče, upozornili jsmie asi 200

jednotlivá vojenská ofertní šizení. V záležitostech apro
visačních“ intervenovali jsme ve prospěch pasivních hor
ských okresů a přotl vývozd potrávin za hranice, Sou
Wěžaěs akcí kojmorní rozeslali jsme i my v červenci 43.
mlýnské dotaztký: | získaného-* materiálu s úspěchem

ppuživáme v zájínu našich členů. Abychom zjednotnili
severovýchodě, | ustavili

jsme v červenci th krajskou aprovisační komisi. Také
rok -1915 přinesl" řádu“"nových legislativních opatření, z
níchž některá dotýkají se bezprostředně | nejdůležitěj-'

ších ..našich odvětví průmyslových, | zejména průmyslu
textilního. Na základě zkdšenosél dosud nabytých mož-.
no žádati některé změny v legislativních opatřeních
roku loňské "pokud se institdcé obchodního
doťáru týče. očasnému jeho zněužívání. bylo by ze

Zabrániti Wásp“Ze.by: před. vykláštkím ,obchodního do“

ve všech případech o sobě bylo obmezeno.,Se .zadošti

se činňě akče pro vzdělání vojenských invalidů. —'Pi
nanční situace Ústředny se během tohoto roku souhlas

rů přiotfila hlavně
následkem úbytku na subvencích a členských příspěv
cích. Poněvadž potřeba při největších 'úsporách obnáší

činí deficit K 1729.32; obnos teri může býti opatřen je
dině, vyrovnají-li města, okresy, společenstva a firmy

přihlásil p. továrník Bachtik z Nové Paky, jenž Vzdal:

předsednictvu a úřednictvu Ústředny dík 'za všestran

.

loval ma samosprávné i společenstevní činovníky, aby
dle možnosti přispěli k účehim svépomocné komory vý

chodočeské a zabezpečili tak její trvání až do konce
války. Nato zpráva o čmnosti za prvních 9 měsíců roku
1915 jednohlasně schválena; rovněž schválena resoluce
o změně císařského nařízemí o obchodním dozoru. —
Projednán referát místopředsedy A. Korála z Hořic »Pé
če o opuštěné dílny a dorost živnostenský«. V důsledku
posledních odvodů rozmnoží se značně počet zavřených
dílen; jest nutno včas pečovati o to, aby následky ne
byly katastrofální pro střední stavy výrobní. Reforent
navrhuje, aby ve všech městech ustanovenybyly. ko
mise ze zástupců samosprávy a společenstev, které by

nána zpráva krajské aprovisační komise dle referátu
místotajemníéka dra Viškovského. | Krajská aprovisační
komise, založená koncem července 1915,má za účel vy
rovnávati přebytky a nedostatky potravin mezi jed

-notlivými okresy, starati se -0 sjednocení tržních řádů
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bftj dosaženy je nutno, aby města udržovala,; Ústřelé-*
mou daleko čáledšístyky:Bef (osud a iafarae hla ji he
odkladně o $vých gptřébách.Poněvadě v posledilá :

datech podatiřé je onatl „překážkynákupu v ctáígiě
(v Dánsku) v "čestu'ée stavějicí“ bude snad možno ně-:
které koupě uskutečnji. Zpráva schválena. s dodatkem,
aby krajská aprovisačnííkomise nejméně jednou zamě-.,
ste byla svolávána. — Ke konc! schůze poukázal pře
skdent p. dr. Ulrich na nutnost zajistiti III. válečné půjě- ;
ce nejskvělejší úspěch; české obchodnictvo, šivnostňíc-.
tvo a průmyslnictvo vykoná zajisté i po této strágice .
svoji povimnost. Maloživnostenské -korporace zachojjí :
se dle pokynů c. k. společenstevního Instruktoráta a!
súčastní se půjčky opětně pozoruhodným obnosem.

Podoblzny vojínů padlých, jichž. totožnostnebylo,
ké zjistiti, s. podrobným popisem. osob uloženy Jsoď -k
výtejnému nahléďauí u c. ki okresního hejtmanství v.
kanceláři vojenské evidence. Tamtéž lze nahléd-outi'

v seznam a podobiznyosob civilních, jichž mrtvolyp
bylo lze na poli válečném. zjistiti. .

Usnesení městské rady ze dne Il. a 18. jn úiš.
Policejnímu úřadu postoupeno bylo k evidenci zařižení
€. k. okr. hejtmanství ohledně uzavření hostinců, které ;

by byly otevřenypřes policejní hodinu a při jinýchvá
vadách. —.Vzat byl na vědom!výkaz.hetovosti poklad-i
"nízedne 2. a9."Fljna.—Záďost s[. MarieBaýetové, u

čitelky hří vyšší škole břo, žěnská povolání hospodářská,
za definitivu, postoupena "byla měst. zastupitelstvu. —
Poukázány byly některé týdenní kopsignace. — Usnese
no bylo, aby zelí z obecních pozemků převzala pro pro
dej aprovisační komise. — Poukázáno bylo k výplatě
K 2635.85 za zaslanou sůl pro aprovisaci města. — Vza
to bylo na vědomí, že. c. k. zemská školí rada svolila,
k tomu, aby škola pro! umělé zámečnictví použivala tři
školních místností v bnidavě gymnasijní. — Poukázáno
bylo k výplatě K 14.890.54 firmě Sim. Klein a syn ve“
Smiřicích za mouku a krupici a:K 3417.—firmě Wolf Aa
syn v Liberci za dodené máslo pro aprovisaciměsta. :
— Usneseno bylo, abý vyhlášeno bylo "vyžvání c.k.
okr. hejtmanství ohledně“ -získání členů pro Odštěpné
spolky Červeného kříže a aby v té přížině“potřebná
propagace byla předsevzata. — Poukázáno bylo k vý-:
platě K 249.42 za dodanou p. lesmistrem Strachotou zvěř
a K 647.20 za dodanou."zvět z lesního.úřadu v Dol.PH
muaK 3145.90firmě $im. Klin A syn Ve "Smiřicícha p.
J.Voženiikóvi v*Předměřicích K 68.10 za dodanou mou

ku pra zproviste města. — Schváleny byly různé objednávky.“ © Yapo ;Ener
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Pěrecko-hndštaj% Zá vy Ferdr:Knepra
v Hradci Králové pořádá v nedělí24. žiňa: ve! foraně
Měsť. besedy .22.bugedití:matinée za lask. iobení

(pp. prolesorů G.Čefnušáka a J, Ledna. Účinitnší žac

tvo: M,*Divecká, M. Morávek Začátek vě půl:
11. hoď."dopol.Vstup volný..

kola pokračovací zde. Ač 98sprodloužendo 22*4*m, eodpovidá počet žájinných
učňů počtuskutečně sejlicich; zejména ve vřídá dru
hé a třetí. Proto upozorfjé Správa školy pštováč: a na

posledy, že je nejvyšší:povinností přihlásiti"nebo Šoslati | pučně| isu dokoňcet..tn,,lék- ští prát. vyho-
věti pisám zákonitým Ať: uěňové při

nésti svůj příspěvek ná účel válečné- pěče.Zápis od 5—7

ve všední dni, v neděliad 91 dopojedneves sborayně©.k.reálky. 40. ba:
"Sežnam,ceu'na:Uýónáníků v. M

dné 16. října 1915.:1 hi: prosa-86 K, brambor 10 K,ci
bůle 24—30 K, mrkve 5—6 K, jablek 12—16 K, hyušek

12—18K, ořecht'24 K:1+9: jahek 160.K. vHeve6 K;
1kg: másta%60--7.28KÝs la; 67545 tvaoabně807
až 1K; 1 kopačizetí:18-229K,Aápustyy24 K, Ko
zeleniny, 1—2..K; párek podsvinčat 60—120 K.'— Při
vezeno bylo: hl: brambor 46, cibule 26, mrkve 38, jab

dek 80, hrušek 50; ořechů 6; kap;-zelí 92, opus“ 6
drobní zeleniny.220; podsvinkat400 Ks. A

Kukleny, Dřáňaticko-hudební kroižek po Prášek
Předměstí a Kukleny odvedl c. k. okr. hejtmanství z

oúdtvadelníhopředstavení »Tažní ptáci, sehranélh, dle..

". Be"

prospěch vdov a sirotků po mísínioh. adlsch vo
„Zavraždií-hlátče, Minulý pátek 18. K. o HÁI:Ř.

hodiňč večer došlo ke krvavé události u ZáfeždníhoHo- |
stince »Bláhovky« na cestě z Plačic do Kuklen. Zletý

„obavnický dělník V. Votava, který se myš: jvil hotove
-om bačkor, za prudké hádky se střeň s etýmibraši.
čem J. Pavlem. Oba byli.z Kuklen. Votava svého soka
sekt knejpem napřed do kpánku a pak mu

smrtelné rány do krku. Příčina tak hrozného“Vekypěhr
vášně posud není řádně vysvětleny: Jedni tvrdí, že Vo
-tava se pohádal se sokem o'půfčeně kopyta, která Pi-“
vel zdráhal se vrátiti Jiní, že k zločina Velika ospbní

msta. Také se říká,.že Votava důrazně žádal zapůjčené
penize zpět.Zkrátka, jak, přitakových vžrušujíceh u
dálostech obyčejně. tak i'nypl faztasie pracuje horběně.
— "Klesnuvší Pavel vykrváceí, ježto mu byla přeťalá

"erčnírtěpna. Votava po svěmn ee čínu se' skrý
“ ale růce. spíkv Páka erálcs| boBauho. »TBŘzdraží hě"bio alizěno

s4týž děndo ie
děva: 1výštupu,zprávajá1šlnšíhoskoliž.čel záňtějíko:náfrání telka“ roklí

za yL
1 vošertéhoždnebyl:mafezenV

K radonko „Kukfbnách.PrEa

radci Kr

ný A M dojetale. a váa6,. epení e

"obnině,PrF.bylsámSova Mk nák
byt otítlůn,zdali $1x"Čb-K hh

svoděímu:sNo—„8 Jem.Vás! Jemu,tose.č ne ná -

V Batch "bbdskkem18. století byla á ho
spoda, ležící na silnici »poštovské«, k níž gllřiloorné
pole pod "16 strychů. Roční nájemné, z ho řdo dů

chodu odváděné, bylo 100 zl. Z pole u hospody se kon
tribucí neplatila, poněvadě byl »grunt dominikálňí«. Ho
spodutu léta Páně 1747 dne 27. června koupili od mno
hovážéného magistrátu, vzácného ouřadu hospodářské
ho, pánf starších obecních, městského ausšusu a celé
resp.. vzácné obce Hradce Král. Frant. Kumpricht. mly
nář březhradský, se svou manželkou Kateřinou -za £000
*zl. rýnských. (Z knihy Fund. Dom. I. tol B 17.)

Hořice. Od té doby, co stanovena maximální cena
brambor: neobjevily se tyto na zdejším trhu, ač se tu

hojně urodily a jen jisté druh se kazí. Následkem toho

stáčíti se "svými chlebovými lístky a tyto dny byl o
nadpočetné..chlebenky obrovský nával. Někteří lidé na
venku jsou prý odhodláni brambory raději zkrmiti, ara
cena- dobytka dosahuje závratné výše, než jich dopřáti
chudému městskému obyvatelstvu. Doufájme, že jsou to

jen ohlasy několiká nesvěďomitých' NIdí a že této ne
zbylné potravy dostane se, ať již dobrovolně, ať nu
ceně, všem. | zemědělec musí bojovati s obtížemi, jako

je nedostatek pracovních sil, počasí a j. ale je aspoň

v tomto směru Zabezpečen,-ee
praktickém. světle.

see , í2 2“
caší stránkou, zejména cesta z Hořelče do Bojanova by
la tak ubohou, že zvláště v hoci ani s ttakařem (neřku-li
s vozem) odtud nebylo možno obstojně do Bojanova
se dostati. Pědí vldp. bisk. notáře V. Šafránka cesta ta

však upravena tak, že nynfPmáme z Hořelče do Boja
nova do chrámu Páně pohodlné spojení. Vidp. bisk. no

J tář věnoval na opravu té cesty jednoroční nájemze.své

farní louky, za kteroužto, laskavost. vzdávají muferalcísrdečnédíky.© ex,
Čáslav. Ná vi dní Řoměry. o nana nesrovna

lostech jsme se zmínili v posledním dopise, byly vyhláš

kou;Infstetého: úřadů“vytkmaty všem: příchozí nů trh
spohrůžkou přísných trestů pro každého, kdo by se u
stanovením zákonným podrobiti nechtěl. Toto vystoupe
ní úřední přijato bylo všeobecně s povděkem a nebude

jistě nikoho, kda „by proti korektnímu jeho provádění

vání, že skutečně,„úředním šetřením přišlo Se na to, že
(mnozi živnostníci a zvláště pekaři zadržují anebo bez
lístkůzaprodávají mouku,„dodanoujim..odbožkou.vá

aby od pouhého toví al pFbělo se k stíhání tohoto
nešvaru: neboť jak. k tomi:přijdóu:některé vrstvy ob
čanstva a nota bene právě ty vrstvy nejchudší, aby do
stávaly jénom- "zákonité množství mouky a jiní "ed hrdlo

ráčí? Lze vítati Jenori: rozhodnutí že-kontrola Řaď pro

4 b e Zzavědeno
td. zjevů negoc

knoik H obecníchpr"prAoejnáchle- "K táz
ce pda NÍměsta. V zasedání„městskérady

tvemSe u
věbáná. Takéučiněn ké:$ výsekávání ní
Ka ant se. Jestviděti, 'jak mnohoby' ýti

l vykonánopřienergickéa ochotnésnaze.A jestnprávě nyní dobařvelmi vhodná. Jaká by př. byli pro
občapstvb: výhoíh, kdyby. zvěř právě k odštřelu
na sousehnich stvíchr určená byla mě aspoň. čá
stečně zakoupen a w městě rozprodánatŽe by maji
telé panství nijak proti tomu-nebyli, jest jisto. Podobně

mohlo. kčse v ipři nastávajících lovech rybníků.
yOinná nsvů“ jest nejlepším prostředk, x"skatisi fe i případně jeho. hlasy. —A k

(ukáralo se, žen

občanatvo povzbuženo k účasti co nejvyšší k upisování
slet válečné půjčky a aby zasáhla tato účast dó kruhů
co nejširších, bylo předmětem zvláštní porady, konané

(nád ze všágh -vrstev za předsednictví míst. rady p..Vo
jáčka a bylo usneseno zvoliti zvláštní širší a užší Komi

té, které všecky propagační práce s 'všemožnourýchlo
stí Provede.Lze.„doufati,že tato Činnostsetká se sei
obečným pordzum a žej zvláště venkov či
upisování súčastní. Také všecky peněžní ústavy
ské o se o to, aby okres náš stanul v čeleakce uni.
ovací a -hotovyjsou podatl káždému jakoukoli informaci

i provésti všecky „potřebmé kroky. Tak lze doufati, že
Čáslavsko, plátlcí ža kraj bohatý, i tu bohatě ukáže své
porozumění pra zájmy tak entinenině,důležité a opravdu
vlaštenecké. —Pokus krádeže' spáchánbyt v pů

„nulých dnech v děkanskémchrámu 'Páně. Neznámýů
chatel pokoušel -se“ dastatisk do poRdadniček. užnitstě

ných v kostele. Nepodařilosé mu však. Buďbynálte
zaplašen, nebo pokladničky“odotaty jeho nástrojů. Jed

,

|

naByla rd av val býlolas+.ztáříanae v b y.—"pově d.:Onoma u, k vyda ptal,a

Plošiíby,„Záhodně ky tdó: č,be se Baděly
h a nějaká- sikaA F danemůŘE nechnochávěténavllůške

|-pytdě a. žoků. »šťouchl«..My nejsme aai v. žďdn

z font jd xKaráděročkakéKkoná úěmočkač Mb pán

naší bezstarosti ahledá. raděd svoji;sby nemusi taRE

potoěnatina svůj podpisa-ná to,žefakty dokázaná-xjim

seznaná népoctivost patří: mákolivdo redakce, ale dokrimináli

Úrěrní družstvo Rikao m
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej
výhodnějších. Vkusné střádanky.

Různé zprávy. 
Na Dušičky. Na tisíce a tisíce padlých vojínů se 0

plakává. Nejvhodnější útěchu podávají kníhy dra Lva
; Řeháka Kam nechceš, I. díl. Kniha výstrah, obsa

hující líčení soudů Božích na věčnosti a udávající pro

středky proti ním. K 2.40, váz. v plátně K 3.20, v kůži
K 3.80. II. dílo obsahuje Pobožnosti za zemřelé, církevní
i Hdové, cena K 1.60, v plátně K 2.40, v kůži K 290, K
3.60. Každý díl je zvlášť k dostání u nakladatele R,
Promergra v Olomouci a u j. knihkupců. Oba dily do
hromady odebrané místo 4 K pouze 3 K, váz. v plátně
místo K 5.60 pouze K 460, v kůži místo 6 K pouze 5 K.

Doporučujeme co nejlépe.

1 Úřední" rozdodautí o učiteli bezkoulesním. 'Učkef
Ant. Matoušek v Mor.: Budějovicích vystoupil z katolic
ké tírkve a oznámil své vystoupení c. k. okr. hejtman
ství 8. července 1914. Moravská zemská školné rada re
agovala na toto oznámení t/m, že dne 2. září 1914 dala
učitele Matouška do pense. Stížnost učitele Matouška
na ministerstvo vyučování byla zamítnuta. Pensionova

ný podal prott rozhodnutí ministerstva stížnost na říš
ský. soud: Stižnost opírala se o důvod, že není zákonité
o ustaňovení, dle něhož, učitel na veřejné škole musil
by náležet k některé náboženské společnosti státem u
znané. Užívání náboženské svobody, zaručené $ 19.
základního zákona státního, je vyhraženo také učiteli.
V obranném spise ministerstva vyučování se: naproti
lomu dovozuje,že ztrestání učitele Matouška je odů
vodněno několika ustanoverými jak moravského záko

na školského, tak říšského. Otázka, zda bezkonfesní u
čitel je s to, aby vychovával nábožensky-mravně, jak
toho žádá zákon, ponechána je volnému uvážení škol+

ských úřadů. Říšský soud rozhodl, že pensionováním ú
čitele Matouška nebyla porušena jeho politická práva,

„. Vzdělání srbského schismatického kléru. Jaké jest
vzdělání srbského schismatického. duchovenstva, Vysví
tá z dopisu, jejž srbský prelát polal r. 1910 arcibiskupo:

Ni sarajevškému Stadlerovi: »Abyste, Excelence, uvkišl,

| iký je život v naší"elrkvi, uvádím Vám několik dat, za
4 něž"úplně ručím: Metropolita a arčibiskup bělehradský

eměfrius“"vystudovát čtyři třídy gymnasia a bohosloví.
Nikanov, biskup| nišský, byl farářem na venkově a to

špatným. Biskup z Čačanu, který r. 1887 zemřel, byl fi

Ji: strážníkemv jižníchUhrách,šet do Srbska,

č

tal se igumenem v klášteře Ravanici a pak biskupem
bez gymnasia 4 bohosloví. Jeho nástupce Sava né

ut ani psát.. Melentius,biskup zaječarský, nestudoval
gymnasta, *"nýbrž byl obuvnickým učněm ve Valjevu,

pak kočím.v Obrenovci, stal. se mnichem, snáchav. však

kem duchovní akademie. Nikeforus, biskup vPrizrenyneumí psáti; kdež by se to byl naučil, kdyžtě nechod
nejenom do gymnasia, nýbrž ani do -obecné školy! Též
Vincenc, biskup v Skoplji, neumí psáti. V mládí byl kr:
hařským učněm. Co teprve řící o archimandritech, t. k
představených klášterů, když už biskupové mají takové

vzdělání! Tak byl archimandrit Michal v klášteře Srb
Sko-Podvorje hajným. Když mu:úmřela žena, šel do Ra
ska, stal se mnichem a představettým srbského kláštera
v Moskvě. Nemá nižádného vzdělání.. 'fáktéž Mihailo,

| archimaňdrit kláštera Bogovagia a Tichoa*z Trmovše a
Melentius z Bukova jso úplní nevědorncí Jaký div te
dy. že je dosti srbských popů, kteří neumějí ani čísti

když církevní jejich hodnostáři takové iveděláni maill<
Všelicos. V Pardubicích a- r!Klatovech

utvořil se spolek »Vychovatelů míěďéle«, jenž
mé čeliti mravní zkáze mládeže, Obě:"města
vmocnila společnost k dohledu pád vělerním
chováním mládeže na ulicfch. —.Třesťňí soud
v Osnabrůcku ve při dvou občanů, obžalovaných
pro -přestupek proti nařízení o konfiskaci vlny
A omlouvajících se nečtením novin, prohlásil,
že kdo v dobách nynějších nečte novin, jedné

| lehkomyslně a nemůže se pak vymlouvati ne
| znalostí nynějších jsů válečných.— 42 ci
| hmoždíř váží 88.750 kg; k dopravě jeho slouží12 -železničních vozů.: V zemi. zazdí se do

hloubky 8..m. K montování jeho třeba až 2%.

hodin. Obsluha jednoho hsiře "vyžaduje200mužů. — Ministerským nařízením zakazuje se
jině upotřebení cukrovky, prodané dle smlouvy
dukrovarům, pod pokutou peněžitou nebo pod

tfestem vězení. — Abyob zlepšena hmotné

uape jtátníchučíšenokjsouúřadym PŘ
abyý Dospodání formální šádoáti byly těmto p

atky poskytnuty. — Dne 17. října konal
MeVídní'za účastí dedetitisíců prosebný průvod,

Yedený kardibálem Pifflem, na orána s

„„Hpmnéhov k= laveli“ 26" yl
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mím<= $Jam Horák,veškeré kostelní nádoby a ||

snánaViředoškolskáse- | -©
těni k vysokoškolskému| —

ských záloženv
při celkovém zůstatku -vkladů v září

tn) K vloženo 1,856.600K čilio 045 9/,

j K úředníkůmadůstoj

vybráno. — V Němevku zřízea í a to: monstrance, kalichy,

v Hankhd probrambory;účelem jehojes Bádobkypaténky:peolikály,|DD V Rychnově nad Kněžnou
sprostředkovati Prodej jedlých bramborů ve ení jap, kadiualnice,kropenky zasílá na požádání vždyvolné tržbě. — Rakousko-uherské a německé
sbočí v ceně několika milionj korun, které ne

lézá se nyní v neutrálních přístavech, jest uvol

lsům
olrkevním vyhovující. Staré Před

opravuje v původníintenel a
v ohni slatía stříbřínebo protido

platkučty nové měňuje. Hotové

dle reční salsony kollckel
nejnovějších drahů pravých

měnou může býti dopraveno do Ameriky. Pedmáy zasílánau-| vlněných látek
== fósku tak bs plen koupě -své vlastní výroby,jakož i tu- i cigo

Stisd setů ©nřůrnýhbat, ako:led. ČÝ zemských, 1madonek, P náramků n Notářské Cetná uznání zvláště ukruhů velo
| Výzva k čuoitným sašlacům. protony,tebatěrky:Jiún půdní meréříbrapravého důst. důohovenstvasvěděíopootivé ob- :

sluze mého ryze kfesfanskéhů závodu za
dobu více než třioetiletého působení.jf nejišpě posoediti a užmati takový člověk,

rm Učiňte, prosím, malou objednávku.na.
zkoušku.

- Býfteléa nodri stých biífníchdovede Storeslato,ařídro6drahobomybupujsvomejepáší-omg

sm mnoho zkusil.Takovýmianalci I Téš na splátky bez zvýšení osa!
Velejemné látky na taláry.

OOO0000000
| rodinnýchinnj 1— Tisoea „zn va- — - — 

|karaomnkněomanoběsí dla dljednéme Pám. Po % oui náš
raky r nee dro | všeckypotřebnéknihya časopisy.Nemtřeba Bražitevníknihkapecívía nakladelel
mipota„bodou zachování bez úrazu. TacíJÍ | objedndvatí jinde, obsloužíme Vás též vzorně. -Adalbertiaaii.hrdinové zajisté zaslouží, ně vděčně .

K nůmaaúd, kteřílí donavo vlastním Družstevníknihkopecivía nakladalelství, HradciKrálové1 AdaBortem.aby zabájili snašince,
na 9 é, invalidy,navdovya

| Soštčkovntesirkymevodných Praktikanta
ze střední školy

Plný me k mikero mě
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vají a sbírky sahajují, abychom i

JMvyláznti sležné dary!
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český,se váruk Šenosti,Xletošní snůšk
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| Jos. JELÍNEK,

člen Zemského Ústřed. včelařského spolku
| v Hradě! Králové.
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pounsey 2 -růenépotisky asabytné vět.
šišina těoblo u" rekzninvalos0 5 Wěližakýchuprahlíků, ž jednou byl pobyt

věnen. Abyteato zákas policie mobli obe
ablásili čejní uprohlíni svá bydliště ve Vídní,

ale jednou týdně přijížděli do Pešti. 
Rateno, že lze důkladně čistiti, jestliže samo

civilní obyvatelstvo jest |ostražité a všeliké

r vv známky lchvaření ihned kompetentnímu

v í 7 | - .

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. e, k. odborné školy

. se k, umělecko-průmyslovéškely

Jan Dušek wChrudimi.

Politický přehled.
-V obora vládní sociální péče na základě

usnesení: ministerské rady nastává změna tím,
že ministerstvu vnitra vyhrazen jest dalekosá
hlejší vliv na veškeré úřadování císařského ju
bilejního fondu pro ochranu dítek a péči. o
mládež.

Porady ministrů v Peští konaly se 22.
t m. Se strany rakouské vlády súčastnili se
jieh ministerský předseda hr. Stůrgkh, ministr
vnitra bar. Heinold, ministr finanol bar. Engel
a ministr orby dr. Zenkr a ae strany uherské
vedle minister. předsedy hr. Tiszy příslušní mi
pistři uherští. V poradách „těch byla probrána
eslá řada aprovisačních otázek.

Polské Kolo říšské 'rady mělo 25. t. měs.
plenární schůzi, v níž předseda rytíť Biliňski
smínil se o vládní akci na znovuzbudování
země. Na osetí ozimů byl dosud povolen úvěr
na 4 mil korun, na investičních půjčkách bylo
vyplaceno na 9 milionů a o zasetí jařin bude
savčas postaráno. — V těchto poradách Pol.
ského Kola schválen návrh. aby byl z prostřed
ků státních zřízen válečný ústav ku podporo
vání opětného zbudování Haliče.

"Členové panské sněmovny ve výkonných
výborech tří skupin radili se ve Vídnio dnešní
situaci. Po poradě odebrali se zástupcové k před
sedoviministerstvahr. Stůrgkhovía vyložilimu
zevrubně svó názory o dnešní politické situaci.

Němci, učte se česky! »Deutsche Arbeit«
píše, že účelnost naučení se druhému zemskému

jazyku uznává se dnes všemi rozvážnými Němoi.do chce dosíci úřednického postavení, kdo
hledá svoje živobytí ve volné Živnosti, učiní
dobře, ozbrojí-li se wčasněznalostí druhého zem
ského jazyka, nechce-li býti překonán jinojazyč.
nýn) uchazečem. Nejen střední, nýbrž i měš.
fanské a obooné školy jsou povolány k naučení
prvních vědomostí.

"Při manifesty. Bulharský král, ruský car
a krát anglický vydali manifesty k národu.
Bulharský král slovy klidnými a přesvědlují
eími volá svou zemi do boje za práva státu a
sa skutečné osvobození Makedonie, jež p osvo
bozovací váloe byla dána poď bezohlednou as
krvavou tyranii srbskou. — Naprotitomu ruský
ear v bozmooném vzteku svém v manifestu ke
svým poddaným mluví o zradě Bulharská na
slovanské věci a tvrdí dále, že so Bulharsko
postavilo na stranu nepřátel »křesťanské ví
ry«. Fak volá neupřímně oar, jenž se spojuje
s protikřesťanskou Francif, jenž na křesťanské
armády dává vypalovati miliony japonských
střel a na bojiště přivedl Čerkese, Tatary, Kal
myky a j. který dal v Haliči zjímati a věšetí
kněze, kteří své víře a svým povinnostem zů
stalí věrní. Car, utlačovatel Rusínů a Poláků,
spojenec věrolomných nepřátel Jihoslovanatva
— Rylů, nestydí se mluviti o zradě Bulharska
na slovagské věci. Dobrou odpověď caru dává
vrohní velitel bulharský Žekov v armádním roz
kaze: Netáhneme, abychom jiné vrhali v okovy,

i"
P dmrbrný

„ . -A

ském poselatvíobracíen aa mušeanglické, oby
se hlásili pod prapory a při tom dovolaje ai
mleviti © »nopřiteli, jenž šlape mezinárodní prá

"70 a právní pořádeke, ačkoliy celý svět ví, že
právě: Anglie ani j
mluviti o mezinárodním právu.. Kolik zločinů
proti mezinárodnímu právu nahromadila Anglie
jen v uplynulém roce této války!

rozhořčení pro usnesení svazu pravice, který

do konce války, odročení židovské otásky, od

| zvláštních nejdalekosáhlejších plných mool vládě.

Ozdobte své domácnosti
reprodukcemi uměleckých obrazů!

Dvořák:

. Madona
Jemný barvotisk, velikost95 x65 om.

Nenapiatý.....K 8,
v pěknémrámu . K 26,
v skvostném rámu K 30—.

Liška:

Hlava Kristova
Zasklený, velikost 50x 56 om.
Nenapiatý..... K 4-,
v pěkném rámu . K20—,
v skvostném rámu K25 —.

Objednejte, dokud jsou na skladě, a ne
nechte si ujíti příležitost koupiti tak levné
obrazy umělecké, které by neměly echázeti

v žádném křesťanském příbytku:
|

Ceny rozumějí se bez obalu a porta; obal
účtujeme za výrobmí cenu!

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
vHradciKrál.,Adalbertinum

|

T eu

Za válečného ruchu.
Slovinský pozdrav Bulharům. Zemský

hejtman kraňský dr. Šusteršič ve »Slovenoi«
uveřejnil tato slova: Bulharsko vypovědělo Srb
sku válku a nepřátelství zahájeno. Tím vestou
pilo slovanské Bulharsko na naší atraně do
světové války. Slovinci a Hrvaté s velikým nad
šením pozdravujeme tento čin bratrského národa
bulharského. Doufáme, že bulharské a naše čety

si brzo podají ruce na bitevním poli ve "olečném postupu proti společnému negšíteli. Po
všeds, co se stalo, ztratilo Srbsko právo na tr
vání. Jen dvě národní myšlenky mohou žíti
v budoucnosti pod svým čistým W na
slovanském jihu: ohozpa vineké a bulkar.
ská. První v oblasti staroslasné habsburské
monarchie, druhá v okruhu neodrislého Velikého
Bulharska. Jak směšné jsou pomluvy, že Bulhaři
»zradili« slovanskou věc! Kdo je bližší Bulha
rům kresním svazkam, jmykem a bratrskou
láskou, pož my Hrvaté a Slovinci? A ti jako
jeden muž se bijí s bezpříkladným junástním
ve slavných armádách habsburské monarchie.
Bulhaři se tedy přídružili ke svým nejbližším
bratřím! Kdo na osvětě zradil slovanskou věc,
je Rusko se Srbskem, které roku 1943 zradily
junácké Bulharsko a roku 1915 zradily hrvat
ské a slovinské ksaje při siné Adrii. Chrabré

„sobem zajde. přavdu.A.to
onspravda ui ktezeu le oak PraatikokJosef
moč,jeně sahnal nepřehlednéruské" zástupy do.
plánía močálůvnitřníhoIuskaa velel: »Štůjik.

upám -na Aošjl Vatupem
| | Ise, doufati, že bude váloo

dříve konen, než se myalílo, Tato válka zrodí:
stálé přáteletví mozi naší říši a. Bulharskem.

a voláme „vstříc z hloubi srdce bulharským

moonou monarchii habsburskou! Sláva Bulhg
rům! Dr. Ivan Susteršič.-© >

Na ochranu chrabró naší armády. činí
stát energická kroky. Zištným poškozovatelům.

byl zatčen továrník Jakob Bauer, který pro
armádu kupoval hovězí dobytek;. skoupených
volů však Bauer nedodával, nýbrž je s velikým

rodával, až vydělal na 50.
K. Podvodník dopraven ke krajskému soudu
do Vídeňského Nového Města. — Pešťská policie
zatkla 8. t m. velkoobohodníka A. Kepase, A,
Ulimanna a Sigm. Weisera, kteří byli obviněni.
že se dopouštěli takových obchodních manipu
lací, které těžce poškozovaly zájmy armády. —
V Plzní po třídenním líčení odsouzení divisij

haličtí upr.hlíci: Moses Engelhard do těžkého
žaláře na 13 let a A. Baldingen na 10 let,

4 měsíce. To všecko pro zločiny, jichž se do
pustili svými podvody proti branné moci státu.

Co vypravují váleční zalatci italští Z válečného ti
skového stanu se oznamuje: Při odraženém útoku ma
Col dei Bois (tofanské území) zajato bylo 28. září 13
poddůstojníků a 57 mužů alpského teritoriálního milič
ního praporu Val Chisone. Výslechem válečných zajatců
se zjistil tento charakteristický obraz nálady v tomto €
litním vojsku: Mužstvo jest vesměs rozhořčeno, že jest
posíláno jako teritoriální mllice na frontu, zatím co se
teritorlámní milice ostatních druhů zbraní používá jea
vzadu. Především starší ročníky stěžují si hořce do to

ho, že musí konati těžkou službu v Alpách, zatím co na
jihu ještě vůbec nebyly povolány ročníky starší. Namno
ze vysvětlovali to lidé tím, že Salandra jako příslušník
Apulie není oblíben v Plemontu a že se chce jen prote
mstiti tím, že posílá všechny Piemontské do ohně, svých
voličů na jihu však šetří. Také mladší ročníky třetí ka
tegorle stěžují si co nejrozhořčeněii, že se jich používá
na frontě. Protože patří ke třetí kategorii, nemá vláda
práva posílati je na frontu. Vůči válečným dobrovolní
kům, zejména vůči dobrovolníkům alpským, chová vět

šina velké opovržení. Jsou to především studenti, kteří
štvali do války. Nyns šli na Tofanu, aby se mohli chtu

ského praporu vystřídati tyto mladé tlučhuby. Před f
toky byli tito lidé co nejdůtklivěji varováni, aby se ae
dali zajmout: protože Rakušané prý všechny zajatce
usmrcují.

Papežovy Intervence. Papež vznesl na všechny vlá
dy válčících národů vřelé provolání, aby z nábožes
ských a humanních důvodů všude stanovily nedělní
klid pro válečné zajatce. Všechny vlády souhlasily vel
mé ochotně s provoláním a pfevzaly příslušný formální
závazek, ačkoli mnohé z nich již skutečně povolily za
jatcům jeden den odpočinku v týdnu. Vlády, meži nimi

t Vysoká Porta, projevity při této příležitosti opětně u
spokojení a chválu činnosti papežově. — Z Lugana sdě
leno, že papež zaslal suštánoví | vlastnoruční dopis, v
něměseujal Arménůva prosilza ochranupro ně.

Nebezpečné znopatřovémi. Za nejsilnějšího ostřele

vání Tolmina Italy přišel posed z Kadegu, vesaice naho
ře položené v krmském území, aby přivedý duchovníhe
správce k těžce zraněnéma. Kněz dal se na cestu. Když
přišel se svým průvodem k Dantově jeskyni, padly ná
hle šrapnely, takže oba musili hledati útočiště v jes
kyní Teprve když šrapnelový oheň ustal mohl kměs
putovatidále,abypodaknemocnémuTěb Páně.—
Kněz z pohraničního území v Ooricku u Tokmina byt ve
lán k nemocnému do Poljubina. U kaple křížové cesty
očekávali obyvatelé mísání kněze a přidsužili se k ně.
mu, konajícehlasitěmedlitbu.Nájedkousebral se nal
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deráslísty Maxé Grunwalda o vojevddcí Hiodenburgovi,
v němž se praví, že veškerý národ německý ovládá
jméno Hindenburgovo,neboť.osobnost tohoto mže ta
la se znamením něznecké sály, 'jež přerostla všechny
strany. Obrana próti Rusku, již on vykonal, splnila o
čekávání národa: »Oď počátku - války | skoncentroval

taje Orunwakd, že hluboká vážnost v povaze Hinden
burgově sesiluje Hindenburgovo silné náboženské cítění
a končí svůj článek takto: »Tak stalo se jméno Hindeo

mostí a kultury a zrovna ona strana, která v těchto cí
dech míru spatřuje nejvyšší svůj úkol, jest mu povino
vána zvláštním díkem ...« — Konservattvní »Neueste

Nachrichten< kvitovaty článek Orunwaktův těmito slo
vy: »Sociálně-demokratický spisovatel Max Orunwald
aapsal do nového časopisu socialistického »Olocke« o

ehopení a vědomí, jejž jako potěšitelné znamení vývoje
Budoucích | možností | předkládáme svému čtenářstvu.«
— »Vorwárts«, hlavní orgán sociální demokracie v Ně
mecku, připojil k článku Orunwaldovu a k posudku

»Negeste Nachrichten tuto poznámku: >V +Olocke“
byt nám článek svým tónem méně případným; zato v
»Afeueste Nachricíten< jest docela na místě.«

Královéhradecká
bankovní jednota

. opolečnost s r. ob,

v Hradci Králové

přijímápřihláškyna| 5
daně prostou Ilí.
válečnou půjčku

4

Kulturní jiskry.
| Významné rovy. Na Mélníce zemřel dne

16. října t.r. Magre Bernat u věku 80 let.
Narodil se r. 1836 v Modřicích u Turnova Na
kněze byl vysvěcen r. 1850 a kaplanoval v Li

beroi až do r. 1881,jes oblíben jak u Čechůtak Němců. Na počátku let sedmdesátých dal
„podklad k založení české besedy pro společen
ský život Čechů libereckých. Byl jmenován vice
„rektorem semináře v Litoměřicích, kdež hoho
lovci obou národností nalezli v. ném laskavého
„představeného a učitela Stal se r. 1884 prvním
zakládajícím čjenem Družstva. Vlasti. Z Litomě
Hic Bernat přesídlil do Terezína jako farář a
T. 1894 stal se proboštem na Mělníce. Vlaste
neotví jeho bylo vrouaí, obětavé; šlechetný kněz
krásně dovedí v svém ardcí apojiti hlubokou
zbožnost a nadšení pro církev 6 ou E ná
rodu. Dostalo seo mů vysokých; zasloužených

Dne 24. září zemřel v Bratonou. Slovincům
uherským šlechetný vůdce Štěpán Kůhar, který
vedle. kanovníka Fr. Ivanocijs (+. 1918) a fnráře
Jos. Klekla nejhorlivěji Slovince uherské uvě

-dormoval. Jas sám vážně chorým, stal se vůd
-cem a rádcem zdravých. Ch
Ale byl propuštěn ze sombotelského semináře
„pro plioní neduh. Jedenáct let se přibližoval

hrobu; přes to však rozdával svým krajanům
slovinské knihy, psal do slovinskýoš listů, sbí
al a uveřejnil národopisný materiál v »Časo

pisu pro zgodovinu a naroďopisjee. Měl přední„zásluku o to, že r. 1018 uherští Blovinci dpstali
svůj dennílt »Novino«. Příčínil se horlivě a
obratným způsobem oto, že pravopis uherských
"Slovinců scela se přizpůsobil pravopisu kraň
skému a štýrskému, čítnž padla přehrada mezi

„Slovinoj uherskými *%»jinými.
ma . Eušlěknům odešel v srpnudo

nadbrvězdivých oíritovaf učitel Jan Rječka
* ine v oltrabrém bojí u N. Georgiotvska.
Dne 85. sářípadi u Arrzanuějipi Fr. Rial

t byl na slovo vzatý. Založil v srb

ských vesniclch paŤ o které se také staral.
-Pro spolky také na »Přiruční knižku«. Ná
roď svůj miloval do sebeobětování. Rodákem
byl z uvědomělé srbské vesnice Radworja. Lu
žiětí Srbové ztratili v něm velmi mnoho a na
vždy mu zachovají čestnou paměť. 1 O16: RÍO

Opět kněz vynálezcem. P. Afani, známý
badatel zemětřesení, podle »Corriere della Sera«
učinil vynález k ochraně proti vzducholodím.
Dosud však zachovává svůj vynález v tajnosti.

Zednářská poctivost. Skandál za skandá
lem proniká z váledného ruchu v Italii a Francii.
Dne 21. t. m. sdělila telegrafická jiskra tyto
dvě zprávy: V Paříži vyšla na jevo nová skan
dální aféra, která vyvolává velikou sensaci. Bylo
zatčeno několik plukovních lékařů a dva ob
čanští lékaři. Oba tito občanští lékaři dávali na
základě svých styků prostřednictvím štábních
lékařů a odvodních úředníků prohlašovati os0

-by, vojenskou službou povinné, za úplatek 2.000
až 10.000 franků nesohopnými pro vojenskou
službu. Zatčení — dosud je jich 18 — měli

vlivuplné styky vpolitiokých kruzích. Budouzatčeny další osoby. — V Italii podplukovník
Monsaoci od 74. pěš. pluku a major Facoenda
byli rozhodnutím všlečného soudu v Alexandrii

pokladnypluku, 2.
Kulturní a morální stav Italie. Profesor

dr. Bossi v Janové napsal do s0c.-dém. listu
sil Lavoro« (Práce) útočnou úvahu proti ně
meckému národu. Ale berlínský profesor dr.
Markuse mu ochystal tuto odpověď: »Mravnost
národa nejúžeji souvisí se stupněm jeho vzdě
lanosti a ten je v Italii neskonale nízký. Vyjma
východní kraje a poioostrov iberský není kul
turního salátu v Erropě, kde by novzdělanost
Jidu byla na podobně nízkém stupni. Pravá
pleba misera (lidzbědačelý),nezměrňěchudá
a nevědomá. R. 1901 bylo zde ještě 56*/, věeho
"obyvatelstva analfabetů. Nevzdělanosti přibývá
od severu k jihu. V obvodu Turinském vyka
zuje 13,9, v obvodu Cosenzském na jihu
790/,, skoro čtyři pětiny všech obyvatelů. Ital
ské vojsko dodnes vykazuje 33*/, nečtenářů a
námořnictvo 49*/,.Btačí tu srovnati jiné poměry.
V Německu lidí, neznajících číst a psát, už

-vůbec není. Tak zůstává většina lidu italského,
nemohouc čísti ani svých novin, beze všeho
poučení. Následkem své nevzdělanosti trpí Ital
na své povaze. Počestnost hyne, zvláště na jihu,
kde loupeže a krádeže jsou na denním pořádku.
Stejně rozšířena je tu liooměrnost a pověstná
lenivost lidu, vyjádřená klasickým pořekadlem
»dolce far niente« (sladko je, nic nedělati). Velice
rozšířeno je zločineotví "všeho druhu. Zahálka,
vší neřesti počátek. Nikde není tolik organito
vaných jednot zločineckých, jako v jižním území

italském.Zdekvete pověstná Mafia, san spolek lupičů a vrahů, jehož členové přikládají si
název »giovanni d'onore« (čestný mládec). Spo
lek je tak moený, že kde kdo má kus majetku,
před ním se třese Stačí jen čísti díla, jako

»Cemorra ©Mafia« od Uni, nebo CafrerovosLa Mafia et i Mafiori«. Tk vypadá italská
mravnost, nemluvě o italské žebrotě, italské
prostituci a italské — špíně!e

Takto. uvažovali zednářšti konšelé. Na
před houževnaté a. dlouholeté podvádění čtenář
stva, že zednářatvo jest organitací nepolitickou.

„A pak najednou se proklubávají křiklavá fakta,
která dosvědčují, že zvláště v Italii z tajných

"zákoutí řídili zednáři školství, dosazovali mi
| pistry, universitní profesory, sesazovali důstoj

níky atd. Nejpohodlněji se pracuje v zákrytu,
který chrání před veřejnou zodpovědností. V Ita
lii zednářatvo na předním místě seštvalo ječivé
schůze, žádající válku s Rakouskem, platilo
řemeslné agitátory. Královský manifest italský
z 23. května 1915 jest vlastně dílem zednář
ským; král italskýsána totiž k válce chuti ne
"mělale bél ae, aby bo zednášská kliba napři
pravila o. trůn. neho docela i o. život — jako
jeho otce.

Na mezinárodním sjezdu v Lucemburku
„P 1912 (oď 28. do 37. května) bylo řečeno:

„deště vám prohlašují;še slovo
v celém světě náleží svobodnému zednářstvu.«

„Franoouzský »Veliký Orientá doerědčil: »9vo
bodné zednářstvo mual si zajistiti na poliškol
ní a národní vjahořy, w tisku a. pelitiolbých
korporacích.takovou vše ovládajícímoa ahyse
nemohl bnouti nikdo víca, naš pokud jest sko
bodnému zednářetvu příjemnó.«— Reorganisátot.

italského svohodného zednářatva označil. jako.
ofl této společnosti, 2aby dosáhla moai, které:
by. nie nemohla čaliti.« Prý zednářatvo musl

míti a také má moc, nn utvářelo a čídiln. weejné míhění.—» Valik jebalgjok
fora: ndbetúkoly vrobodnéhonobářikra

alo běh světa. vo

varů anebokrál pu

Jaké rožy vy k nynější ftalgké —
váloe zedráňitvo vykonalu, již jsme referováli.
Nyní pa zednářipokralujiotevřeně dále.Tat.:
aká velelože dne 17. října t r. konala v »Palaz
zo Giustiniani« v Římě schůzi, na níž bylo
sneseno: 1. V »spřátelenémetisku závést agi
taci ve prospěch vojenské intervence Italie ma
Balkáně. 2. V Římě a jiných městech při za
hájení parlamentu zabájiti agitaci pro tuto in
tervénci. 9. Vyslati hojně »bratří« na Sicilii,
kde »bratre Orlando — ministr — mluviti bude

ro intervenci na Balkáně. 4. Pověřiti poslance
aimondo, aby ve stejném smyslu intervenoval.

u ministrů Salsndry a Sonina. Dodati dlužno
ještě, že schůzce této přítomní byli čtyři »bratří« ©
v důstojnických uniformách aio sám poslanec
Raimondo je subalterním důstojníkem. Ale pů
jde jménem zednářských loží žádati — nebo
dle zednářské terminologie řečeno: vyzývati —
vládu, aby vyslala na Balkán svoje vojsko.

Srovnejme s tímto počínáním lhavé tvrzení,
že zednářstvo jest společností nepolitickoul ©

Újsě odhazují beránčí masky teprve vté době,kdy jest každé zapírání marno a kdy sama ital
ská veřejnost důkladně zkontrolovala činnost
jejich útulků. Zednářstvosohystalo bezcitné zná
silnění rakouských Chorvatův a Slovinců, ale
řeka Soča zahučela: Dále od hradu, dále! A nyní
šumí zvěst, že si zednáři na, Doberdobu zlá
mali vaz.

Nové výzkumy v jižní Americe. Horlivý
švédský badatel Eriand Nordenskióld, který již
r. 1899 se vydal na výzkumnou cestu do Pata
gonie, opakoval své vědecké zájezdy do jižní
Ameriky a r. 1914 procestoval končiny obý
vané indiánskými lidojedy. |

Aspoň něeo o jeho výzkumech! Ve vý
ohodní Bolivii (ve etředu jižní Ameriky) nalezl
největší trosky města Inků. Podél posledních.
výběžků And dostal se do indiánského území.
Chaeu. Seznal, že kmen Mataco-Vejos pochová«...
vá zemřelé v hliněných nádobách. Pro neboža...
tika zbuduje se v lese zvláštní chata s olmištěm
a postelí. Mrtvola se vtlačí buď do zvláštní hli
něné urny anebo se položí na postel I v ta..
mějších končinách naehásejí se Indiáni, kteří
své nepřátele skalpují. .

V severním Chaeu se zdržuje mnoho jagu- 
árů. Řeka Rio Pilcomeyo hemží se velikým
množstvím ryb, které poskytují okolním Indi
ánům nejdůležitější potravu po větší část roku.
Za horkého sucha zuřívají v Chaeu veliké po

diáni, aby mohli poshytati podzemní myši, které
jsou jim lahůdkou. Lesy mají mnoho jedlého
ovoce různého druhu. Z větší zvěře se zdě vy“
skytuje srnec, pětros a nejhojněji jaguár. Lze:
dle různých známek souditi i na to, že se tam
zdržují kanci a tapíři. Pásovei jsou velmi hojní,
zato však vzácností jost vlk. hřivnatý. Ptáků
jest v lesích málo Na pobřeží řek a močálů
zdržuje se několik drahů ptáků čápovitých a
kachnovitých. Velicí leguáni a ještěrky za par
ných dní vyhřívají se na.alunci. Myši. podrývají

vání. V řekách a. jezerech těžko jest se kou
pati, protože se tam nacházejí jedavatéa kou
savé ryby. Jeden dřuh z čeledi trno

veliké kusy maga,Indiánitamse oddávajíkvůlivýživěčás
tečně životu kočovnému; žijí komunisticky. kdo
co dostane, dělí se o to s druhem. Pozemky
patří vědy tomu,kdo je vadělel,vážné úpravy stá
lého majetkového práva na půdunení. Nevěražen:
tresce se bitím. Nepohládáse-za-2loóin uamreení
dětí anebo rodičů. Opustí-li muž ženu, přiznává
se této. právo k vyhánění plodu a.vrašdě mo
vořozeněte

Choroti a Aehluslay:-Indiániživí se hlavně.
rybačením, sbíráním divokých pledů a. :
orbou, lovem a ohovem dobytka, Jich primitirní
chaty, málo ohráněné před deštěm, jsou uvnitř
malé a osoby v nich bydlící, muži, ženy i děti
spějí zde pohromadě nazí pod jednou velkou
přikrývkou. Tolo společná lože sdáli animi jektě
psi, kočky, mladí pštrosi a podobná: hanét.

metnýčin ev, Indiánůn jouvíšmv posmrtaý život. Bájea zkazky jejich. jsouve

S axádělní o avárásných opstách.jejich.ntasie.
»Útujek.pro. svobodné myzilaje.cPod. táto titzlogm:

přináší čtyřdohoděpřející »N. Zúrcher Zejtung« insecát:
»Vzdělanci. dámy i pánové, kteřínásledkem. morálního

a ethlckého úpadku ve válčícíchstátech chtějí se vzdá
Jiti z ruchu světského, aby se mohli v kláda a uzavřeno

Jen zámožní vzdělanci, beavadná pověsti, kteří: se..zají
mají. o založení. takového mederního útujku, mehou býM

šitrou No. 3440 ma poštovní schrágku. 22.015.v Gurygias.

a popřátijemvrstvyprivilegované,laněIke bolí:
,



"ioby sěode“AJoo

2 mont mnimnvmPokračóvaní škola, npsala

4 přispěvkůúčě i podůtřokíK VODĚ váobadsu 100K.

Z Obchodní,Bvnosiseskéa průmyslové Dyáředny
-v Hradci Králové. Vzhledem k svájům a k Výročnímu
„Zětění úředních mistnosti zůstanou kanceláře Ústředny
"odsoboty30. říjnavčetnědo2. listopaduuzavřeny.

Zápis na věsobecsétrojtřídní ži škole
„pokračovacízdekonáseještěvneděli31.Lm.vesbo
„ovaě c. k reálky.

Ab©

„svlášiní energie k vypravení ber sořidních,opravdu.
měleckých, zvláště když blogřaly jsou právě nyní nej
aflnější konkurencí společností hereckých, Bývalá spo

Vše se vachopšu k odvášnémačína 3chvatebobratností, takže sklidila v našem mě
y. Předvedla několik znamenitýchdra

98. Ozdar lobobopodnikumá úvšemzvbášnízáslahy
Vojan,jehožhra vazšem městě již v mb

-zlých letech sledována s nadšením.Obécenstvo kvituvděčně.

.Příchod "ohlašujetiše, ale citehě. Osvěd
-čílose právě staročeské pořekadlo: Na "detí"Simona a

Celodessí vojenské cvičeníprodělali studenti všech

čudekíchlodních školdne Z. t m. k úplnéspokojenosti svých cvičitelů. Provedeny východně od Iiradce
manévry znázorňající bitvu. Jinoši obdržel vojeňskou

-SlezskýmPředměstíndo Hradce za průvodu c. a k.
vojenské badby s radostí, že avůi ókot provědli dobře.

dne 23. října 1915. 1 a: vikve 80 K, jahel 160K, brambor
13—15K, máku300K, olbule24K, mrkve28 K; 1kg:

másla 7.60—3K, vepř. sádim 7.40—8.80K, tvarohu 76
až 88 h, česnoku4—5 K, 1 vejce 18—20h; 1 kopa: zel
28—35K,kapusty 480—5K, drobné zéleníiy 1—2K
petržele 4K, celere 4K, kedlubně 1—2K; 1hl: jablek
16—40K, brušek24—28K, ořechů24K, podsvinčata40

"kodinben 5, podsvinčat 417 kusi.

našem mistě u šedmipaprskovélo i
David Dróschel ze Slavětina. Tuto
oslavíme Jětós mánoříidaěvděčáě4

dne 31. října budou dvoje služby|
ostaě. Yneděli
, dopojadne; od

Hradce Králové; po požehnání býsdes

věď; o 6.hod. — popříchodurdVšem'svatým.Na-svátek1. Wstopada-Éuxdou
byBošío7.hod.seslavnýmsv. přikmáníma v9hod

w. 100
: litanie. ke

dnechpro útěchu.O tiskopisy: obry. P. MarieSvalo

Bovické, popisy, plsně, nověvydané medalony kinstese v sakristil.

Svěceníškoly ve Vyžicích u čova. Po. osmi be

na stavba vkusné budovy školníexpositury ve Vyžicích
nákladem školní obce míčovské obnosem 2.00 korun

ském k v kolátuře heřmano-městecké, přiškolszy jsou
od nepamětných dob do Míčova. Jako zazářije slunce
Vneděli dne 24.října, tak toho dne zaskvělase. 1 bu
dova školní, ozdobená prapory t uvnitř vykrášlená. Ví
tala účastníky z celého širokého okolí k oslavení nejen
»posvícení« obce, ale i posvěcení nové školaj budovy.
(Odpoledne o půl 3. hod. zavítal sem vsdp. bisk. vikář
A děkan z Heřm. Městce AL.Broul a dp. farář z Mio
va Pr. Opřátko jako učitet náboženství na téže škole.
Veškerá mřádež školy míčovské | vyžické pod dogorem
p. správce školy Jana Bízy a místsího učitele AL Kle
máka se zástupem lidu vyšla ná polraj obce vstříc
svému duchovnímu správci a p. bisk. vikáři. Týž uvi
tán byl při svém příjezdu zástupci obce pp. Suchán
kem a Novákem, načež za hlaholu aábožné písně krá

čelo se ke kříži v obcí, kdež po uvítání velicepřípad
sou básní, kterou pronesla dívka Ant- Siuchánkova, po
davší vkusnou kyti, vykonány počáteční modlitby,
aačež za blaholu zvonřu a písně »Tisíckrát pozdravu
jeme Tebe« kráčel obrovský orůvod k budově školní.
Zde opět oslovila p. bisk, vikáře školačka AL Homolko
va, žádajíc plynač přednesenou básní za posvěcení bu

dovy Bohu kslávě aobc! kblahu.Potév delšípro
myšlené řeči vítal duchovenstvo i veškery účastníky
"správce školy p. J. Bíza, naznačil vývoj a postup stav
by nové budovy, jakož | pohnutky k jejímu zřízení
mluviodůležitostiškolstvívůbeca ovýznamutéto
nové budovy, nabádaje k pllné návitěvě jeji; vzpomněl
zvláště nejvznešenějšího přízalvce školství a dítek
Jeho apoštol Veličenstva, i chradrých bojovníků a

statečných vojevůdců jich na poli válečném a skončil
provoláním slávy Jehe Veličenstvu, což obecešstvo s
sadšením doprovodilo. Nato za všeobecné pozornosti
"nýmise slova p. blsk. vikář a vohnivé řečiod sráte
k sráci vycházející ukázal aa vnoť p sv. Vác

« java,oa úkolškoly, ktorá má "new a

pav,80,dllažkos:stbojmat. ke
o vědění a tyrzení své Jjek ady z

dějin a výroky mužů slavných (i nekatolíků), nabídaje
opětněk:pllaé.návštěvě:školyrodiče4 dítky. Jakodo
slov kfeči 16přálzdarů nové bedově:dp. farářMi
čovský, který jeko pořadatel celé té slavnosti přečeti

omluvné dopby Si. administrace z Ronova a vyscípp.c. k.okr.škol.inspektoraa:c.k.mistodrž.radyz Čá
slavě, Všichni omlouvají se služebními povinnostmi.

Pan administrátor nadačního:velkastatku ronovského 0
mlouvá se služební neodkladnou cestou a přeje všeho

Klika z Čáslavě.pronáší přání, aby Pán Báb. hojně po
žehnej všem, kteří do nové budovy budou choditi, -tak
aby zal vycházeli vždyjen hodnéapoctivílidé a fádní
občané.Panc. k.mistodrž,radaK. Vojáček:z Čásla
vě žádá při svěcení nové školy za vyřízení pozdravu
všem přítomným s omluvou, že.fřední povinnosti, za
nynější doby zvlášť složité, znempěňují mu súčastniti
se této povznášející slavaosti, jíž, jakoš + našemu če
skému školství přeje ze srdce všeho zdaru. Po podě
kování družičkou. M. Pájkovou -p.Suchánkovi a po po
děkování tohoto veškeré místná školní radě mičovské |
všem přítomným přikročeno k samému posvěcení bu

dovy a zapěnímrak. „národníhymnyskončena celá

tato slavnost, jež utkví, dospělým| -maličkýmpo celýŽivot v milé paměti.
Česká Třebová. Vpamětníknize našeho děkanské

ho chrámuPáněsedočítáme,ževšichnifarářizdejší
vytrvávalí v činné duchovní správě -až do smrti; jediný
farářAntonínAjtenhof,jenžpůsobilzde'vletech1627
až 1858,oděšel ke skloniti čivetů na Črátký odpočinek.
Ále.že by některý ze zdejších dachovních správců byl

kolátury není příklad aní jedihý. Překvapila. všeobecně
ta zvěst, že p. děkan Pr. Čeriý jest investován na dě

4 roky,nebledajetu ničehojiného.než slávy Boží a
pokoje -všem lidem dobré vůle. Že slávu Boží hledal,
hlásá restaurovaný chrám -Páně — a-že pokoj příš
všem lidem dobré vůle, toho dokladem je fakt, že pam
děkan neměl v celé farnosti snad jediného osobního ne
přítele. Proto -takberádi loučíme:se $ ním. Farnici ztrá

cejí v němhorlivého, keálního kněze, klérus česko-tře
bovský dobrého otce a katolické spolky příznivce a
protektora, u něhožorganisace docházela. vždy štědrépodporyaporozumění.Včera—bohužek—jsmese3P

to rozloučenínepřipadalo. tak;,bolestným, zabráji jsme
pro obveselení loutkové divadlo, Úspěch celého večírku

. fopdu pro vdovy a

ným.Osiřeképak farnostisvé přejeme,aby Bůh a ti,

v díle započatém pokračoval,-jeaž by-byl apoštolem:

(Prmmbor.-—Na. cafhrádské tarecké universitě báde
přednáletí 16 ačmeckých*profesorů. —Jednotlivé: po
litické okresy v Českomoravské vysočině, odkadž vy
váží se každoročně obrovské množství zemáků do růz
ných končin Rakouska, začínají zakazovat) vývoz bram

borů. —Dne 20. t tm..otevřenybyly ve Vídníhalské

střední školy: gymeaskem,reálné“symasem, reálka adívěllyceum. 2.

W
1 Ve prospěch

Bratovázlavské Matice Školská,

kapaí ram zaABalčska volbachAnejlevnějšíná

hel parameniů
porů. příkrovů, koberců a

: ovev Akční bo vřrobnáchnějstaršho

závoduv Čechách, ©. a k. dvorního dodarat.le

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

Tisíce uznávacích referencí aodpo —obrázkové osmníky, řozpočty, vsory a sboží
k výběru franko.

Boa velkoměstské rožie ve vlsstuích dílnách s
domech,levné elynavenkové,čímálevnější
ceny a o80%,nežvlade jinde.
Jebil. 100Jet. trvání ©40 Jet. všasímíčinnosti.

Adřesovánívědydoslovnése vyprošuje.

areonů

kostelníokna+s Nija adodává
E'r. Uhlíř,
umělé sklenářství a matba skla

vTřoboskovánichnn

s ge pon
Nejevák, a nejbezpečnější.

přijímá přihlášky na

třetí rakouskou
válečnou půjčku |

při karsa. 99-10

zastejných podmínek jako všechny 'c. k.
poštovní úřady a vklády u mí uložené
k cíli upsání válečné půjčky ochotně uvolní.

K umožnění účasti na půjčee poskytuje
svým upisovatelům

zápůjčky ha hypotéky a na zá
stavu cenných paplrů; obcím pak

zápůjčky komunální
sa mimořádně snížený úrok5

nečítajío v tom případěsprávního příspěvku.
P :

Všelicos. Do Solie přibyla německá zdravotní vý
prava, jež se skládá z 9 lékařů,53 sesier a 102ošetřovatelůnemocnýchaježpřovázínemocničnívlakse
40 lůžky, s operačním sálem, oddělehím desiniekčhím
a materiálem zdravotním. — Na základě smlouvy u
zavřené mez! rakonsko-uherskou a ruskou vládou bu
dou vždy tři delegáti dánského Červeného kříže ce
stovati po Rakousko-Uhersku a Rasku, aby problédil
táboryruských,popřípaděrekozsko-uberskýchváleč
ných zajatců. — Vulici TolbiacvPaříži vyletělado
povětřítovárna magramáty. Ulicetnij a sousední vy
hlížeí jako po nejprudším bombardování — Ve Vídmj
meškaleskupinavážnýchžurnalistůz nouirálních20
sní abyal prohlédlazajateckétáborya Jinéústavy
pro válečnoupéči —Uberský mimistrorby nařídí k

zí propřípadúmrtía věna dítkám “W8
E Jubilejní,vsájemnědobročinný

Hvnostenský spolek

„Charitas“ v HradciKrál.,
jenž, založen jsa r. 1008 na zásadě křesťanské

aorta sa dobu svého trvání vyplatil najiž na 100.000 korna, získav 784
členů. ak čkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolekpřijímámuže1ženy od 24 do 45
Jet. Příspěvek správní každerošaí obnáší 2 K,
zipissé jednou pro vědy jest: do. 80 let 2 K,
do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý člen se
zavazuje,že Splatípřiúmrtíspolněons2 K,
ješ se vyplatí bez průtabu buď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výbora za svého života
označil.

Při spolku trvá .od r. 1911odbor, jenž
poskytujetéž

Wy“věno "Ušpato1aan V
kteří je do odboru věnného přihlásili.

Kaldý pojištěneo u věnného odboru obdržítolik koro kolikosobv doběnárokau odbora
bylo přihlášeno.

inochy lze přihlásiti až do stáří 18let a
| dívky do 16let. Přihlášenímohou býtikýmkoliv,

jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
55. rok věku svého. Zápizné 6 K je pro všecky
stejné, rovněž příspěvek pe 1 K ve výše zmí

pe padech Požádácípodpory.— Bližšíu, jejž na požádání zasíláme.
P hdreenazní

Bat Garlaď rHndd Krimi
Dr. Frautišek. Václav JReyl, enšovský,



v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškadly, faráře ve Výprachticích)

| pen P. T.veledůstojn. duchovenstvured] úsvědšený a často vyznamenaný
výrobní závod

všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.

A Canníky oba hotová op ukásku
: Skok osablonu.

, Velodůstojnéma
duchovenstvu a

slavným patronátním
úindům dovolujesidope
HE veškerékostelní nádobya

obi, nádobky,paténky, siákály:
je obky, paténky,paci ,

, svicny,lamm, kadindnoerí penkyatd.své olasiní

církevním ný Před
mě o parje P Úvodníintencíai zlatí aetHíbří nebo proti do
platku sa nové čňuje.

podmětty neb výkresyzasílá nauásku franko bes závaznosti koupě“

SbladT ate jako: řetězů,
ků, náramkůatd. s Notářak

Praktikanta
ze střední školy

v Hradci Králové.

Zal žejo r. 1820.

SPECIALITA
pravýústecký, po mnohá desttiletí vy
klášený žaludeční likér 1od-náz. em

|Aměrs de kondras

Takt doporučujene kuhoapi pravého u.
* Ouguacu,stěmské slivovicejakoži pův.jajan.

avšechE. nejjamnějšíchlikérů vce

Adalbertitam.

mSad T. .T

'

letošní snůšky

Knížky spořitelnípožívajíi
u všech úřadů.

Telefen čís. 18.

MTIPOPOTOHPODAT K „Ú
. .

ine.

d p)

+

a ý

„JA bad

“
hod

2- Poší. poř. čís. 70.108. " [E

| Pr. Černý - Hradec Králové
„Třída 18. pěšího plaku č. 566 

nabízí veškerou zeleminu, stolní ovoce,

dalmatskávína, sůl ve velkém. “l
Velkoobchod petrolejem. *

Českoslovanská
záložna v Praze-ll.,

Spálená ulice, čislo46.n.

Doporučuje sevšem našincům cco jediný
peněžní ústav katolický v Práze. Vklady

t na vkladní kníšty úročí se ode dne vlo
žení do dnevybtánídfe dohodya dle doby
výpovědní.Poskýfaje půjčky všeho druhu
za mírných podmínek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

Jan Horák,
"soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
„zasílá na požádání vždy.

dle roční snísonykolickei*
nejnovějších drehů pravých M

. viměnýchlátek- 2

! svérázné výroby, jakož i tu- i izo-.p"
zemských. ý

"Cetná usmání zvlášiěz krabů velo- Ů.
důst. duchovenstva svěděío poctivéb-.
sluze méhoryze křesťanskéhozávoduza .A
dobu více než třicstiletého působení..
Učiňte, přosím, -malou objednávku. na

zkoušku. Pe
Též na-aplátky bez zvýšení.oa! :

: Volojemné Médy "a tnláry.

Podporujte náš

podnik.Drušetevní o nakředatelstor
>HradeP"Hradet Králové Adalbertinam.

14«

|4«HEbeP čp. 236.

ako
půjčku z8
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* splatné dne 1. října 1930.
0 = a Bubekripcopočínádne 7. Píýmu RB 4koně 6sobotu dtě (6. lutopadu o 12. hodiněpolední.85 A
» B“ Pro upisováníplatí.následující podmínky:
m 1. Cb upisovací díní 9860*/, včetně 6*/, úřoku z kúsů, od 1. října 1915 až do dne splacení. 
z 72, Oplsování děje se pomoci přihlašovacího formuláře,- který možno obdržeti zdarmá u podepsáné

v l fřátkýŠvněsteniíté banky v Hradei Králové; anekbezpoužitípřihlašovacíhofotmulářeE Asi v této fořmě: sNa základěvyhlášenýchpřihlašbvacíchpodminekupisují nomináleK...
SE 849, IÍ. rakouské válečné půjčky 4 závažují řípřevetinu 4 splatím dle přidělení.—Zároveň
3 „ splácím v hotovosti (skládám v cendých paplt .« (podpis a čitelná adresa).

M Každému dpisovacímu místu je se schválením nanáního ministra vyhraženo, aby mohlo určiti výšiME obnosu každého jednotlivého přidělení.
a 8. Přidělení stane se co možno ihned po uzavření subskripce, o démž npisovatel bude uvědoměh.

4, Kupní cena při upisováhích do K 0G— budiř zápřávěna hriéd při přihlášce plným obnosbm, při

M úpisech vyšších budiž splaceno při přihlášte 10% ceny jmenovité, dně 6. prosince 1916 a 5. ledna 1916
s“ po 20%/, 5. února 1916 26*/, a 6. března 1916 zbýték upisovací hodnoty.

m 6. Na přihlášky na určité dílčí úpisy půjéky může se bráti ohled jen -do té míry, polětid je to dtě uvá

žení upisovacího místa přípustno.
s 6. Převzetí musí se státi u téhož místa, u ktétého došlo k upisování.

7 7. Až do vyhotovení definitivrilch podilš vydají s6 upišovatělůni tk požádání prozátimní listiny, jichž
n. výměna za definitivní kusy stáne se bez připočteňí poplatků žá výměnu u téhož imíšsta,u kterého
Em vydány byly prozatímní listy.

0 Rakousko-uherská banka a Válečná půjčková pokláďha poskytnouproti slóžení obligací vdlečné

zná půjčky, případně jejich prožatímnich listůJako zástavy na půjčku na úfok o */+*, menší, totiž dle
VE současné oficielmí eskomptní úrokové míry. — Tato výhodová úroková mífd zůslahe nadobu nynějšího
NĚ privilegia Rukousko-ulterské banky, t. j. až do 31. prosikce 1917, v platnosti. — Zminěné dwi úslavy
" poskytnou půjčky dle současné oficikiní eskormptní míry též na jiné u nich zaslavené cenné papiry,

mě pokud obnos, jenž má býti vyzvednut, prokázatělněslouží k spítcení částky upsané ma zdklodě tohofu
P pozvání, — Pro prodloužení takové půjčky buďe rovněž povoléňa výhoda zmirněné míry úrokové, a sičé

pe do 3I. prosince1917.
W Yapožádání zajistí se při poskytnutých půjčkách v hořejších terminech k upkácení mislo součhsšné

til úrokové míry pevná úroková míra 5%),p.a. až do konce 3I. prosince 1917.
K zaplacení půjček, ktěré v hořejších terminech ktesplácení u Zivnostenšké bankyfifidiký v Hřasšcí

Králové přijaty byly za účelem upsání télo vdlečně půjčky, budou poškýtnuty Rekousko-uňeřskou Denieoti

a Válečhou půjčkovou pokladnou nové zápůjčky na pevný úrok P, a přodloužénýza toltofopevnělůúroku dž do 3I. prosince 1917.
Válečná půjčková pokludna ješt zmocměna, na zděřndě $ 6. bod 3. cís. nařízení ze dne 19.

záři 191d ř. z. čis, 246, se zřěťfelemna zdsady 'ořtledně hospoďaření s penězi, jež jsos předěpsdný

ydjěky nastytoeísařském nařízení, také na zdstěvu hypotekárních požádavků, které zákonitou jistotu mají,
aitovac přihlášky. řizánybudlež buď přímoaneb prostřednictvímmistnich spořífelehazáložen ná

"Čmoslenkoubasa Bin vradi Kráhré.
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7. *

Třetí úlečná p ných Apapíků,Repří poět-rajánáéA l 4: ran ke HA size 0en Á A a R ,. je: ě čev aid „E k
Jakbkkým našesstuscoválečná,todo- p vem: ne vě | iěsk

kasúje míéojiné i ta okolnost,že nejetěízli| dotčenýpostední odstavec u-|
finan „zakouší Uplsujína Jí. půjčku|pisovacíhoproepektu oteduje sáaku u
horlivějíneš na dvě půjčkypředešlé. —| mošniti účast na-subskripci vělečné |

ý občan v této říši může upiso“
vati s noochvějnou důvěrou, šo-tak svůj kapitál

i rosmnoží. : 2. + . f

I kdož oné PÝtiye med 09.ochotněznovu možno upisov,
jiš od Bay 100 K,kterou ani bmed splatiti

nemusí.
. Půjška bude sice splacena ed státu v pl

mém obnosupo 16 letech. Ale kdo potřebuje
peněz dříve, může si na půjšku sám vypůjšití

eo ji i .prodati-ukašdé bankynebo spoři
"Zúrodení jest tak výhodné, jako u žádného

peněžního ústavu v době míru. 2
Proto záleží výhradně na dobré vůli každého

jednotlivce, má-li přispěti státu v době tolik
sodpovědné a. prospěti národnímu celku bez
nejmenšívlastní škody. 1

Kdo tudíž posud s úpisem váhal, neodklá

di své patrioticképovinnosti! Kdo již upsalve, upiš v zájmu vlastního prospěchu znovů
dříve, neš krátká lhůta k upisování stanovená

rěí!

"7P Sehůze duchovenstva diecése králové

hradecké za příčinouIII. válečné půjčkykonána byla v kněž.semináři v Hradci Králové
dne 27. t. m. v 8 hodin ráno, Vzhledem k ob

tižným poměrůmdostavil se aoný očet kněžstya, zvláště ovšem bisk. vikářů. Schůzi před
sedal a řídil Jeho Exo. nejdp. biskup Dr. Josef
Doubrava. Účastnil se jí i slov.p. o. k. místo

držíte , rada Smutný.stojnější aroipastýř v zahajovacím pro
slovu orladn veliké uspokojení nad četnou
účastí. kněží, ktoří takto dali na jevo plné po
chopení potřeb mimořádné doby. Ke komci vy
bídi k horlivé podpoře III, válečné půjčky. Nato
p. c k, vrohní finanční rada Král promluvil
© „významu válečné půjčky pro státní celek,

Fr. Šulo vysvětlil, z čeho mé duchovenstvo vá
lečnou půjčku upisovati, proč tak má činiti a
jak to provésti. A

, Následovala debata. Přjso usnesení, žeJaždý kněz se státe členem v. kříže a že
"všichni duchovní budou v tom směru horlivě

působit i na laiky. Rozhodnuto,aby se nobejližších dnech konaly po. všeeh jednotlivých
vikariátech schůze podobné, které právě jiš
místy započaly. Odpřítomných“ přijata jedno
myslněresolucetohoto obsahů: „| - 

-Duchovenstvo diecéše Erálohradecké, věr
né své vlasti všdy, zvlášté za“ těžké doby vá
lečné, pamětlivé pastýřského povolání svého.
usnášíse: 0 o

"L Přičiniti se ze všech dil k zdaru IÍÍ. vá

lečná půjčky: 1. Ze svého majetku upisujíe 00
nejš | |
a nadačního prostředkujíc podporu válečné půjč
ky hotovostí, lombardováním jístin, bypothekou
nemovitostí, ovšemtak, aby: e) Nebylo ohroženo
plnění úkolů, k nimž ona jmění určeno. b) Do
"stalo se tomuschválení dozorčích úřadů církev
ních a státních, za vědomí, pokud třeba, patro
nátních úřadů.

II. Povzbuzovati lid věřící k součinnosti na
úspěch III. válečné. půjčky- a to: 1. Vlastním

informací na schůži nabytých. K poučování užito
budiž soukroméhostyku osobního, schůzí kato
lických organisací, pastýřských úkonů, zejména
obvyklého křesťanského ovičení. Kazatelen uží
vati se neukládá.

Zdárná schůze ukončena vřelým doslovem
Jeho Excelence nejdp. biskupa, který provolal
s přítomnými Jeho Veličenstvu nejjasnějšímu
elsaři třikrát slávu.

Hypotekární úvěr k účeln upsání Třetí
5/,*/, rakouské válečné půjčky.Puslední od
stavecprospektuTřetí B4,0, rakouské vá
lečné půjčky vykládán jest namnoze ne
aprávněv tensmysl,že Válečná půjčková
pokladna k účelu upsání válečnépůjčky
skytuje úvěry hypotekární. Oproti této mylné
domněnce dlužno v zájmu všech interesentů

konstatovati, že Válečná půjšková pokladna
Kopoekytováníúvěrů ypotékárníchoprávněnanení Rovněžrakouská
poštovní spořitelna tentodruhúvěrunepěstuje, uvolila se však k sprostředko
vání hypotekárních zápůjček v me

sích dané možností pro "4 dož zápůjškutakovou kontrahovati hodlají k tomu účelu, by
valuty takové zápůjčky použili k u
psání válečné půjčky. Jestna snadě,že
tatosprostředkovatelská činnost po
Štovníspořitelnyrakouské obmegovati -se
může jen na oby případy,kde jde o úpisy
ve značnější výši, zvláštěkdyžupiso
vatelům -menších položek dánajost
mošnost saopatřití si k újelu upisování
potřebné prostředký zavoimi výhod.

mobilněulošény v hypotekáráích po

aákonitou jistotu: to. jest jistotu,

sirotělshfondů,nadací't 1 T
Mhordy: potekárním věřitelům po
skytne Spošnk pěnové pokládnající odbočku též u filiáfkyRakousko-uherské

17 Hradci Králové) k'erentuelní jejich
žádosti.dočasnou půjčku (Oměslční,even“
'tuelně prolongovatelnou)jdo výše po.
až 709, hodnot
ato na podklad

AoE Ráí*pvdmfoký. ohledně zápůjšek taki míoký .o p o
výchto,jakoži všechny další informace-podá
ochotně každému ns pi [ fliálka Živno
stenské banky v Hradci Králové.

Na třetí B4%.rak. vál půjčkuupsánobylo dosud
u filiálky Živnost. baaky -v Hradci Králové 1,298.100K,
z čehož připadá na polit. okres hradecký 869.500 K,
na okresy. okolní428600 K; z přihlášek z okresu hra
deckého 869.500K připadá na přihlášky peněžních ústa
vů 611.900K (z toho spořitelny královéhradecké 500.000
K), kdežto za přihlášky somkřomníků 257.700 K. Kromě
upisovatelů, jmenovaných jiš v minulém čísle tohoto '
časopisu, upsali dále: Bedřich Knížek, továrník, Jaro
měř 4000K, dítky majorá Viktora Tangla, Hradec Král

Jindřich Knbias, tověřna; Vamberk 10.000K, Králové
hradecká přádelna baviny dr. Richard Aninger 30.000
K, Jan Střemcha, mlynář, Kydlinov 5000 K, Josef Lan
kaž, odborný učitel, Hradéc Králové 100 K,J. Katsch
der č sym, Hradec Králové 3000K, Stanislav Kolářský,
ředitel Z. ú. ú., Hradec Králové 2600 K (na I. a II. půjč
ku upsal 3400 K), Bedřich Schůck, obchodník, Rychnov
m. Kn. 10.000 K, Coldmarn 4 Wertheimer, Rychnov n.

Ka. 10.000K, Štěpán Chládek, c. k. notář, Hradec Krá
Jově 4000"K, Josef Novotný, Krasnice 200 K, Emanuel
Sedláček, obchódník, Kukleny 2000 K, spořitelna králo
hradecká dalších 500.000"K, spořitelna městská, Rych
nov n. Kn. dalších 13.000K, spořitelnaměstská, Žamberk
14.860K, (z toho: Josef Knapp, ředitel velkostatku 5000.
K, Emil Trolda, č. k. okresní vrchní komisař a správce
okr. hejtmanství, Žambéríc2000 K, A. Douša, důchodní,
Žamberk 1000 K), spořitélhí
nílov'a okolí v Černilově'60p
kůže a řemeny, Jaróměf 30.000 K, Joseí Voženílek,.

raila, Hradec Králové 5000 K, Hymek Erlbeck, ředitel

ka, c. a k. plukovník v. v., Hradec Králové 1000K, Ant.
Liman, stavitel Hradec Králové 2000 K, spořitelna v
Kostelci n. O. 200.000K, městská spořitelna v Žamberku .

Josef Tesaf, dmch. správce král. české zemské polep
šovny-v Opatovicích 2500 K, F. V. Flala, společnost s r.
o., Hradec Králové 10.000 K, Jan Bujet, starosta města,

Třebechovice 2000K, živnostenská pokračovací škola,
Třebechovlee 100 K, Josef Baše, továrník, Bolehošť
10.000 K, Václav Baše, továrník, Bolehošť 12.000 K (us
první.a druhou vál půjčky upsali celken:Josef Baše
10.000 K, Václav Baše 12.009 K).

Uspořitelny králohradecké upsali do 21. t m sa
JIL rakouskou válečnou: půjčku:Fr. Srdinko z Plotišť
m L.-1000 K, Josef Munk, obchodník zde 1000 K, Josef
Smutný, c. k. místodrž. rada 1000 K, Bohumil Ryba, ře
ditel měšť. škol 1000 K, Véclav Břeský, farář na Pro
bhizi 400 K, Josefa Labská z Probluze 200 K, mužský
odštěpnýspolek Červ. kříže zde 5000 K, AnnaMalá,
Pražské Předměstí 2000 K, Jukus Russ, náměstek staro
sty města 4500 K, Anna Stejskalová, choť Inženýra zde
500 K;Josef Blatník, učitel ve Střebši 200 K, okresní

nemocenská pokladna zde 2000 K, Antonin Sachánek,
stan. mistr c. k. stát. drah 1000K, Marie Havrdová zde
200 K, Alolsie Knelflová zde 2500 K, Jarostav Pour zde
300 K,Marie Baumová zde 3000 K, Jan Stránský z Lípy
2000 K, Rudolí Štěpán, správce školy v Říbsku 1000 K
Hermína Borovičková, cho? ředitele strojírny 600 K,
Václav Volák, starosta z Nedělišť 300 K, Karel Pokorný,
c a k generálmajor v. v. 1000K, Zdenka Pokorná, choť
©ak.generálmajora3000K,MUDr.JanKrál,zabašté.
kařzde5000K, JosefŠrámek,učitetzde100K,Josef
Kava, kaplan v Třebechovicích 1000 K, Jan Kelzar, rol
ník zDobalic1000K, Fr. Aatl,c. a k. nadporučík2000
K,LambertVichta,Jubil.farářvDohalicich500K,Ma
rle Němečkovázde 1000K, Olga ze Szameltů, choť c
a k. majora 4000K, Alols Krčmář, c. k. okresní školní
Inspektor 8000 K, J. V. Šlár, obchodník zde 1000 K, M.
Pazderka, správce v Sadové 1000 K, Vladimír Petrof,
továrník zde 1000K, Josef Doležai, strojmistr c. k. stát.
drah 490K, JosefDobrý, obchodník v Kuklenách200 K,
Marie Faltová ze Lhoty Stračovské 200 K, Jan Vobořil,
vrchní inženýr2000 K,Ant. Fanta, úředníkc. k. stát.
drah, Doudleby 2000 K, Fr. Doležal řídícíučitel: ve
Střebší400K,VáclavVolák,starostazNedělišť200K,
dr. JosetSyrůček,obv.lékař,Třebechovice1000K,
Albina Nommaznová, chof říd učitele v Mallovicich

K, 400

Hradci Králové 6200K, biskupská konsistoř v Hradci.
Krát. 5000 K, Politické družstvo tiskové v Hradci Král.
2000 K, biskupská knihtiskárna v Hradci Králové 1500..
K dr. Jan Soukup,kepitul. děkana Alois Soukup, bisk.:

„1200K,dr. Fr, Šak, kanovník, v. Hradci Králové
K, V. J, Mbrávek, parní pila v Plotišti a. L. 1000

R. J. Karéš, továma lepenky v-Hradci Králové 1000
dům čp. 183v Hradci Král. 1000 K, Jan Vít, farář, Bo- '

hárna900 K, Družstevní knihkupectvýv Hradc! Králové
500 K, koupěhodin. „stroje na ozdoba chrámu Páně v
Hněvkovicích300 K, obec Bukovinau Čeruilova 600K,
Fr. Janoušek, farář ve Vápoě 200 K, Bohumi? řMobeek,
profesor v Hradci Králové 1000 K, dr. Fr. Reyi. ka
novaík v Hradci Král 1000 K, Jan F. Konečný, víkar.
sekretář v Ponchově 1000:K, Královéhradecká bankovní 
jednota pro svůj účet 5000 K (při předešlých půjčkách
10000 K, celkem 15.000 K).

Českoslovanská záložna v Praze přijímá úpbym.
JIL..válečnou půjčkuza stejných podmínek a výhod, ja
ko ostatní peněžníústavya ochotně podá každému'vy
světlení; jak nejvýhodněji může III. válečnoupůjčku s- :
psati. Přihlášky a prospekty zašle ochotně na požádá

nL Jako, mžívokehejně služeb svého peněžního-6stavu : :

Záložna v Hradci Král,
Janské náměstí č. 168..

-Novévklady (uložené v době moratoria) úroknjí
"tedíedobodý"4vyplácejíse z těchtovkladů06b-|

(me

bu bsm o >

-. Nevýstovnoůútěchou katolíkům truohlfchii.
ned rovy svýchdrahých jest nauka o vzájem
ném obcování šech vyvolených Božích, kterého .
nepřerušuje ani pozemská smrt. Katoliští křes-.
fané na zemi, duše v očistci a evatí v nebi jsau
a Kristemtak spojeni, jako údové jednoho těla
s hlavou. »Všichni jsou jedním Duchem napo :
jeni.« (I. Kor., 12, 18.) Všichni údové tohoto:
obcování jsou však takó ve spojení mezi sebou;

pros Ivají jim tedy duchovní poklady církveatolické; mohou si vzájemně pomábati mod
litbou a jinými dobrými skutky. (Ovšem svatí

může spolupracovati na vysvobození duší z o
čistce; duše tyto pak se nám odměňují vzá
jemně přímluvami vlastními hlavně potom, aš
přijdou do nebe.

Teďy katolická víra odnímá hrobu příšer
nost, bezohledný chlad, trapnou beznadějnost.
Zasóvá do syré blíny růžové květy útěchy. Ja
kým balsámem jest víra v obcování svatých
ro duše těžce zraněné ztrátou osob nejdražších!
nohý syn (teprve nad hrobem své matky

znává, koho vlastně ztratil. Velice případné jest
přísloví: »Dokud mne máš, neznáš mne; až mne
ztratíš, poznáš mne.« Jestliže syn pozůstalý často
matku rmoutil, jeho přestupky proti synovským
povinnostem vyvstávají v mysli jeho jako m
příšery a rostou do veliké výše při každém o
pětování vzpomínky. Říká se,že by takový vya
špendlíkem matku svou vybrabával, aby ji mohl
řádně za všecko odprositi.

Jak blahé pro něho pomyšlení, že může do
brou vůli k své satisfakci osvědčiti vřelými
modlitbami za matku! Jaká radost v přesvěděení,
že matka o jehopřímluvách ví, tak že se sním.
spojuje láskou tím větší!

Jaký význam mají pro zesnulého i samé
dárce nádherné věnce na hrob? Pouhá to for
malita; není-li mysl povznešena a pnavěcens
hlubokou vírou v obcování svatých. .Nevěreo
sám ví, že ani nejskvostnějším náhrobkem a
nejdražšími věnci neprospěje mrtvole, která dle
jeho názoru stejně o ničem neví. Odem také
zevnější odznaky smutku ani v nejmenším bez
duchým tělům neprospějí. Ani upřímný pláš nad
rakví zemřelého neznamená pro pohřbívaného

Sova Hrdnéhozisku. a :tolík ví, že zesnulým pěje v přední

řadějeho vlastníee P vp ctbost,obltovenáz Iásky křesťanskék užitkuduší vo



může pláčen,.sle „a almužnonc 
„Věřícíkatolík ví, že můše platně s mnobe.

proapětíi těm zesnulým, o nichž ani neví,kde
a'jak son pohřbení. Sv.Monika na smrtelném
lóží řekla svým dvěma synům:»Poehovejte mé
télo kam choete; jen zato vás prosím, abyste u
oltéře Páně vždycky na mne pamatoval.
"Zvláště příbuzní zemřelých jsou povinní

jim poméhati dobrými skutky. Jicb se týkojí
slova plema: »Smilujte se nade mnou aspoň vy,
přátelé moji, neboť ruka Páně dotkla se mne.«
(Job 19. 21) A dobrými skutky, které konáme
ve prospěch zesnulých, zušlechťujese duše naše
vlastní, stává se sama echópnější spásy. Sr. Bo
mavontura dí: »Bůh cení maté dobrovolné pokání
v tomto životě více nežli těžké nedobrovolné

kání v onom životě, právě tak jako malý
ousek zlata více platí než kus oliva.«
- Letošního roku jest početzesnulých mno

honásobně větší než léta jiná. Có tu na všech
bojištloh padlých bojovníků! Ti podalt sami
skvěle důkaz velikéhosebezáporu, nevšední 0
bětavosti! Chrabrý vojín ani noví, zda si lidé
ve vlasti na jeho mrtvolu vzpomenou,zdali hrob

ho naleznou, zda se doví svět o jeho vynika
cí zmužilosti. A přece koná své povinnosti
orlivě, projevuje mravní: sílu v okamžicích

nejtěžších, obětujev zájmu státníhocelku všecko,
všecinko, co nazývá svým.

Nezaslouží tedy tací hrdinové, kteří padli
na poli cti, zvláštních vapomínekldí' živých?
Nemáme za ně pronášeti přímluvy nejvrouenější?

- Jiš před příchodem Kristovým věděli Ira
elité, že lze duším zesnulých dobrýmiskutky
prospívatí. A padlým bojovníkům v té příčině
věnovali. -pozornost obzvláštní.| Činili dobré
skutky i ve prospěch těch, kteří se notoricky
provinili. V„Po
eemi pobitýchpokrovencůsz darů model,kte
réž u Jamnie byly, kteréž zákon židům zapoví
dá.... A tak k modlitbě se obrátivše, prosili,
aby to provinění, kteróž se stalo, V zapomenutí
dáno bylo. Udatný pak Judas:napsmínal lidu,
aby zachovali se bez hříchu, před očima ví
douce, 00 se stalo pro hříchytěch; kteříž po
ražení jsou A učiniv sbírku, poslal dvanácte
tisle drachem stříbra do Jerusaléma, aby oběto
vána byla oběť za hříchy mrtvých, dobře a ná

padli, zbytečné a daremnéby se zdálo,modliti
se za mrtvé) A že prohlédal, že tí, šteřížs po
božností zesnuli, mají výbornou milost.složenou.
Prot.ž svaté a spasitolnájest myšlení za mrtvé
se modliti, aby od hříchů sproštění byll.« (L
Machab. 12, 40—46.)

navším hrdinům mocnou pobídkou, aby zvláště
dítky Kristovy pamatovaly modlibamía dobrými
skutky ne padlé junáky? M

Den Dušiček nechf připoutá srdoe naše ke
všem hrobům duší drahých! Nechťzazní zvláště.
tento- rok 00 nejmohutnější chorál prosebný
nejčetnějších davů k trůnu Slitovníkovu. Pevná
nadějena slavné vzkříšení dodámodlitbám síly
obrovité. Od hrobů pak budeme kráčeti s tím
blahým vědomím, že za nás budou prosíti zase
šlechetné duše jiné, až nad tóly našimi tráva
se zazelená. —

Úvěrní družstvo Eliška

F o go k os
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej
výbudnějštob.

Průběh války.
Na srbském bojišti dlel ve dnech 21. a 22.

října arcivévoda polní mardál Bedřich. Prohlédl
si Bělehrad a bojiště avalské a 22. navštívil
meršála Mackenvena. Před odjezdem odeslal
Jeho Veličenstvu telegram, v němž se s velikou
pochvalou zmínil o výkonech a udatnosti jižní

do vnitra země, útočíce na
Rakousko-uherské vojsko od sereru podél řeky.
Kolubary dospělo až k městu Valj=vu, které

od Obrenovoe k jihu zmocnila se silných pc
stavení na výšinách jižně a jihovýchudně od

„Lazarevce. K nimrse družící německévoje za
bnaly Srby za Arandělovae. VTopole- (jihový
chodně od Arandělovce) a na výšináchod ní

východně bojuje rakousko-uherské vojsko, Poobou stranách Moravy postupující německá ar

máda zmocnila se výšin p? obou březíchRady, obce Markovoe a dalších srbských posta
vení jihovýchodně od Petřovce. Nejseverový
ehodnější, kout země,
BLdav, malslliuž Šrbovétakévy

ze sváepaěbe o ae
rakouskévojsko východně oč

Černoberce na hrasici
a. dosáhlo výšia Suohagory—Panosu.Od

ehodu Uleší2 přes řeku Timok na Srby Bul

Vranje. V Makedonii pak- padlo jim: do rukou
Kumanovo, posléze Skoplje, město: se. 60.000
obyvatel. Tim jest Srbskoodříznuto od Soluně,
ogkudš ztěžka -dostane se.mu pomoci snglo
francouzské. — Dle posledních zpráv v Ljubi
čevci, v .obbí dupajském, provedeno -bylo 'dů
stojnickými hlídkami bezprostřední spojení ar
mád. spojenců s bulharskou armádou generála
Bojadževa. V tomto ohbí v.:JMladové spojenci
ukořistili 12 děl. Spojenci blíží se denně ke

naši k pohraniční vesnici Dobruni, po jejíchž
obou stranách obsazeny výšiny. — Bulharské
vojsko obsadilo pak město Kněževac.
-© Na italském bojiští razzuř:la se nová, třetí
bitva svěská, hroznější: předešlých. Italové na
sadili tu všecko, bnali se v massách proti našim
postavením, především :na: planinu doberdob
skou, předmostí tolminské, gorické, na Krn, ale
všecko marno, dále se nedostali. Jak ohrabře
bojovali naši, o tom svědčí úřední zpráva, dle
níž na př. u Monte. Sabotino pozbyl nepřítel
nejméně 2500 mužů, před frontou jednoho na
š-ho pěšího plukuna náhorní roviné doberd :b
ské leželo 3000 nepřátelských mrtvol. — Od
velou za návštěvu italského aviatika Terstu u
činěnounapadla rakcuská letecká eskadra v moci
na 25. října Benátky, kdež vrženy pumy na
arsenál, elektrickou centrálu, nádraží a různé
Vojenskéstavby. Příštíhorána útok opaxován.
Všecka „rakouská létadia vrátila se beze škody.

„Východní bojíště. Na obranu R'gy a Dvin
ska podnikají Rusové atále prudké útoky, aby
ohroženým městům uvolnili; přes to však ně
mecký obléhací kruh evírá se vlo a více. —
Armáda prince Leopolda Bavorského odrazila
ruské útoky východně od Baranovičů a jižně
od Vygonského jezera. — Na řece Styru (sku
půná Linsingenova) rozhořčeně se bojuje dále,
především v okolí Č rtorijsku kde museli Rusové
vydati území, jež jsme přechodné vyklidili a
stejně i u Nov. Aleksiňce při hranicích halič
ských. Zípadně od Komarova vnikla naše voj

a zajala 1.000 Rusů. — Arméda Linsing-nova

n tvém protiútoku pronikla už těsně kČarto:s 4 4 o ská .
Na západním bojišti zaniklananovo velká

francouzská ofensivaa zase.se bojuje jen o kusy

zákonů a ručními granáty.vliv na Balkáně nepřestává usilovati
Štyřdohoda, ale dle všeho marně. Dle zpráv
z Říma Rumunsko odmítlo zásadně poslední
nabídky čtyřdoh dy. Ještě hůře daří se čtyř
dohoděv Řecku. Ř-oká vláda trvá na tom, aby
vojsko, vyloděné v Suluni a vypravoné již na

uně jinam.
. ——T: .

o
Pročkupujete

jinde?
0btržíteveškeréškolí, kancelář
ské potřeby, dále uměleckéBO=
ledy (jemného. omnějeckéhoprove
dení jest Legenda o Matce Boží, dánské
umění atd.). Velkývýběrdopisného

papiru v každéceně.

Družstevní:knihkupectví
v Hradci Králové.

Bol proti lichvě.
Jest natno odbalovati našemuJiďu taktiku

růsných lichvářů, aby mu dána br výstrahavěns a aby také pomáhal c. k. úřadům přísto
pování vyděračů.Kdo máří čachry nepoctivých
výdělkářů,prokazuje vhodnou patriólickou službu
státu našemu v době tolik zodpovědné. Kdo
spolupůsobí k spravedlivé regulaci kupních cen,
zlekává si zásluhu o uspokojení civilníhoobčan
stva, které pak s tím „větší chutí podporuje
prospěšné -skce válečné páče. I energický boj
proti knyfům prodavačů

gb 3 AbtnoG5 eM
- %kynářaA.BadovévPrazeIMÍ.b

ole těpříčtný,žeproo ji
Zyištěno, že |

-chléb e výdělkem až 150-procent. Byla phodsouzena před senátem do vězení na 14 d
-. Rovněž před4ělenným senátem odsouzení

haličtí uprohlíci Wolf Hauser a Israel Gottlieb,
že skoupili veliké zásoby ceresu a mýdla, aby
mohli jejich ceny vyhnati do výše. Gottlieb také
žalován proto, že vybral 999 K podpory jako
uprchlík, ačkoli měl u sebe větší peněžitý obnos.
Odsouzení každý na 14 dať do vězení a k po
kutě 1000 K. v

Uherská policie velmi rázně nynístíhá ty
lichváře,kteří se jali prodávati povozníkům oves
za cenu dvojnásobnou. Obratný detektiv, který
se představoval v obchodech jako povozník,

zjistil při dotazechpo cenách ovsa velmi četnéJichváře,s nimiž bylo nynízavedeno trestní vy
šetřování.

niotvím u všech epeditérů prohlídka za účelem
revise zboží v jejich skladištích nahromadě
ného za účelem zdražování. Shledalo se, že chy

tří obchodníci užili spočitérů jako přechová
vačů obrovských zásob k prodají Mezi jinýminalezeno několik set balíků koží, několik tisío
beden mýdla, svíček, několik tisío beden kon

ječlch koží, pleteného zboží, luštěnin, rýže, ou

věci trestní řízení. O
Do Prahy přibyl B. Weinberg z Krakova,

který se vydával za velice chudého uprchlíka;
dostalo se jeho osmič.enné rodině z útrpnosti
mnoho miludarů. Ale nyní se shledalo, že Wein
berg má v Krakově tři domy. Při problídce

ry bytu nalezeno: 8 metr. centů mýdla, 100alíků «víček,27 balíků cikorie a šest kunerolu.
Tedy Weinberg skupoval veliké zásoby nikolí

s ním všem pro podvod a lichvu trestní řízení.
Dne 25. t. m. před čtyřčlenným senátem

zem. soudu trestního v Praze se zodpovídal

dal 2 vagony pšenice po 5260 K. Každý z ku
pujících mlynářů na žádost Steinovu mimo ma
ximální cenu ještě zaplatil ihned hotově provise

ječmene po 43-K 24,100k
po 54 K za 100 kg,ačkoli nejvyšší cena za

ječmen byla2880K za.100kg a pšenice4260. Stein se vykrucoval jako úhoř, poukazoval,
že prý jiní obchodníci žádali ješté více. Ale
nio nepomohlo; byl odsouzen do vězení na G
neděl a k pokutě 2000 K. Někteří hrabivci sna
žili se obcházeti ustanovení o maximálních 00

a vsgon pšenice

pod. Ale soudy dovedou zpřetrhati i přízitako
vých záludných a velice chytrých triků.

Z Mor. Ostravy dne 24. tm. oznámeno:

vení velkého množství mýdla, slaniny a tuku,
které byly u zdejších povozníků.nabrcmaďos
vány po několik měsíců na cizí účet. Úřadně
bylo zjištěno, že se jedná o zúmyslné nahro=
maďování zboží za tím účelem, aby při stou
pajících cenách na trhu bylo zboží to později

prodán se ziskem nepoměrně velkým. Zbo:ylo do Moravské Ostravy posíláno haličskými

obchodníky, ve Vídni medkajtsím, aby pozdějidopravováno bylo dále do Haliče. Zabaveno bylo
40 vagonů mýdla, půl vsgonu slaniny a půl

několik měsíců bylo
Zorováno, že je volik

ylo tím podivnější, jehkož velké zásoby mýdla,
jak bylo prokázáno, bylydováženy do Moravské
Ostravy. Místodržiteletví zmoonilo zdejší okresní
hejtmanství, by zásoby mýdla u všech povož
níků zabavilo. Policejní komisariát učinil opa
tření, která vedla k zsbavení zboží. Toto repre
sentuje podle nynějších cen hodnotu přes jeden:
milion korun. Zboží bude seo s rozkazu úřad
ního veřejně prodávati. Proti majitelům firem
zavede se soudní vyšelřování.«

Také v Prostějově objeveny veliké zásoby,
ukryté k vůli pozdějšímu lichvafení“ Důkaz to,
že lze důkladně čistiti, jestliže obecenstvo po
máhá při pátrání čile úřadům. V Budapešti ma
Gistrát požádal aby mu obyvatelé sdělovali pří

pady skrytých hromad sádla — a dostavil sevýsledek velmi poučný. Dne 16. t. m. osná
meno tisku, že v pešťské kavárně »Royale by
la skutečná pokoutní bursa lichvářů potravi
nami, kteří pomocí jedné pošťské banky způ

2 Košice, Samuel S-idmann z Kolomyje, Natham

vzhledem na to že'esob.. byl

příslušník , vypověděny. Váeobočně bylo kon

„
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Nejvyšší uznání
chrabrým vojínům.

Za nynějšího evropského zápasu projevila Ita
lie ze všech nepřátel naší říše věrolomnost a bez
charakternost — největší. Za několikaměsíčního
hřmění děl rafinovaně a bezcitně spekulovala, jak

jí prokázal tolik služeb přátelských!
Zbraní silně začala vláda italská harašiti tepr

ve tehdy, kdy prostudovata praktickou válečnou
taktiku jednotlivých zápasníků, kdy se co nej
pohodlněji na boj připravila a kdy se domnívala,
že naše říše pro upoutání svých sil jinde sotva na
jihozápadě vyvine ofensivu nejmohutnější.

Ale věrolomník zklamal se důkladně ve všech
svých výpočtech. Obrovské voje italské odrazila
vždy věrnost a nadlidská chrabrost národů ra
kouských tak, jako Žulová skála syčící mořskou
pěnu. Italie chtěla sklízeti vavříny při nejmenší ú
tratě a námaze a zatím vzhledem k době svého
válčení a počtu útoků jest bita ze všech našich
protivníků nejvíc.

«Nehledíme-li ani k tomu, že již vojsko itajské

stane po celá tisíciletí pro Italii hanbou, že po to
lika útocích nezískala jediného. podstatného ú
spěchu.

Uznání náleží leckdy i armádě zcela zdrcené,
jestliže její prapory aspoň někdy zavlály v průbě
hu bojů slibně, Ale takové vojsko, které ani veli
kou přesilou nedobylo nikdy pozcruhodného úspě
chu, propadá právem pohrdání všech. Co si Italie
zasloužila, to nyní má.
. (Ovšem ti, kteří tak energicky hájili hranice

naší říše, že pás fronty naší proti Italii nikde není
protržen, zaslouží si zvláštní pochvaly. Sám nej
jasnější mocnář náš, který osobně zakusil, co to
znamená čeliti chrabře fanatickým útokům voj

stráži proti Halii, skvělé vysvědčení.
+ Úředně se oznamuje:

Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo ráčikt Nejmilo

stivěji vydati tento Nejvyšší vlastnoruční list:
»Milý pane ujče, gomerále plukovníku arcivé

vodo Evžene! V nejvřelejším vděčném uznání ú
spěšsého vedeníbrasných sli podřízených VašimLás
kám odevzdávám Vám Svůj armádní a lodní rozkaz z
duožního dne.

Ve Vidal, 28. října 1918.
Pramtišek Josel v. r.

Armádníalodnírozkaz.
Mým proti Italli válčícímbranzým sllém!
Ještěčekají Váskruté věci!pravil Jsem Vám ve

Bvémarmádním alodnímrozkáze z29. července. Átak

Hrdinská statečnost, mejhouževnatější vytrvalost,
obdivuhodná obětavost čeckého vojska, výborné vedení
a porozuměnipiná, nejlepším družzým duchem ovládaná
součinnost všech zbraní, vykomaly čimy, které věrné

stráži na Hhozápadě zajišťují skvělý list v dějinách Mé

. Spovnousadějí patřímna Vás,Mojičačtí, splnou
dávěrou vidím těžký úkol, zvWěziti usd udatnými čet
zými nepřáteli, ve Vašich rukou. Vím, že nekonáte jen
své povlmmosti — nikoli s věrnými srdci bijícími pro

velké číny, osvědčujete se hrdinami.
Z pína srdce vzkazují Vám Svůj dík a pozdrav.
Ve Vídni, 28. října 1916. :

František Josšeí v. r.«

Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo ráčil pak vy
dati tento Nejvyšší vlastnoruční list:

| »Milý pane ujče, polní zbrojmistře arcivévodo Leo
polde Salvatore!

Ze zpráv došlých Mne ze všech bojišť vldim s vel
kým uspokojením. jak vynikajícím způsobem | Moje
všechno dělostřelectvo — věrno své staré pověsti —
působí a dovídám se, jak ostatní hrdinaě bojující vojsko
vděčně uznává poskytovanou mu mocnou podporu dělo
střelectva.

Vám a všem těm, kdož bez oddechu pracovall na
vybudování a pokroku dělostřelectva, kteří v dosaže
ných výsledcích nalézají nejkrásnější odměnu, vyslovují
od srdce díky. — .

Ve Vidal, 28. října 1915.

František Josef v, r.<

Třetí válečná půjčka.
Před hodinou dvanáctou znovu vybízíme,

aby si rychle poapíšili ti, kteří posud na III
státní půjčku neupsali. Poslední vítězství cen
trálních velmocí byla tak mohutná, že třetí
půjčka již nyní dočkala se ještě většího zdaru
než předešlá. V prvých třech týdnech lhůty

kdežto při druhé toliko jen 214. Při nynější
půjčce byl výnos odhadnut ve třech nedělích
na 1.140 milionů, kdežto při druhé činil v téže
době 748 miliony. Toho se tedy naši nepřátelé
loni nenadáli, jak horlivě se bude letos upiso
vati na válečné úkony v říši naší. V poslední
den aspoň musí opozdilci vykonati svou povin
nost ke státu a ohrabré armádě, musí aspoň
v poslední chvíli následovati skvělého příkladu
občanů jiných. Až se naši bratři vrátí jako
vítězové z úporných bojů, nechť každý z nás
je vítá s tím blahým vědomím, že jsem ji
svými úpisy platně pomáhali. Každý tudíž
upiš částku dle možnosti největší!

ITI. válečná půjčka na Královéhradecku. Upisování
lil. válečné půjčky na Královéhradecku — dík vlaste
meckému porozumění obyvatelstva okresu i' výstižné
činnosti propagačního komitétu — utěšeně pokračuje a
dá již uyní tušiti velmi slibný výsledek. Po velké ve
řejné propagační schůzi v Hradci Králové konána dne
31. října t. r. druhá veřejná schůze v Třebechovicích
pro vzdálenější část okresu. Za okresní hejtmanství pří
tomen p. c. k. místodrž. rada J. Smutný. Schůzi velmi

stvo Třebechovic se starostou p. Bujetem a okolní o
becní zastupitelstva korporativně, zahájit vlasteneckým
projevem předseda hospodářského spolku p. okr. sta

| Inserty | čítajíselevně.
Obnova yohket . bátek v poledne.

| spodářské školy M. Michálek ve věcné a nadšesé
" přednášce promluvil »O vlasteneckých úkolech venko
| va v nynější vážné době«. Svoji řeč zakončil vřelým

* apelem k upisování třetí válečné půjčky. Podrobný re
* ferát o téže podal p. c. k. finanční rada B. Král, který

ve věcně odůvodněné řeči promluvil o velikých hospo
dářských výhodách válečné půjčky, o způsobu upiso
vání, o skvělém hospodářském postavení naší říše a za
končil svojí poutavou přednášku mohutným projevem
ke všem vrstvám obyvatelstva. Nato p. místodrž. rada
Smutný | krásnými vlasteneckými slovy konstatoval
fakt, že národ český jen a jen v rámci mocné říše ra
kouské může dojíti plného svéholiš rozvoje a výstižně

promtuvil o vlasteneckých úkolech obyvatelstva, onichž
oba řečníci referovali. Řeč p. míst. rady i obou pp. řeč
níků byla přítomnými vřele aklamována a vyplní zajisté
skvěle své poslání. Vhodným doslovem předsedajícího
byla tato důstojná 1 veskrze věcná schůze skončena.
Po schůzi přítomnýzástupce Živnostenské banky p.
prokurista Jarkovský podal přítomným žádané infor
mace.

J. E. nejdůstojnější pan biskup ThDr. J. Doubrava

upsal na III. válečnou půjčku u Královéhradecké ban
„ kovní jednoty v Hradci Králové 20.000 K, takže s dří

| vějšími přihláškami obnáší jeho úpis 60.000 K.
U Hliálky Rakousko-uherské banky v Hraáci Král.

: mezi jinými upsal p. Karel Weinrich, majitel panství a
továren v Dobřenicích, 100.000 K.

U Královéhradecké bankovní jednoty v Hradci Král.
na HI. válečnou půjčku upsali dále: Ant. Láš, faráf,
Lomnice n. Pop. 2000 K, Marie Lášová, Lomnice n. Pop.
1000 K, Viktor Dvořáček, droguista, Hradec Králové 200
K. Josef Kašpar, bisk. vik. sekretář, Rosice n. L. 300 K,
nejmenovaný z Třebechovic 200 K. Fr. Janeček, farář,
Třebosice 200 K. Jan Vít, farář, Bohárna 300 K, Josef
Šrámek, rolník, Slezské Předměstí č. 24 200 K, Fr.
Mimra, kaplan, Kukleny 100 K, Fr. Pioka, konduktér,
Pouchov 100 K, Mařenka Dostálová, Vamberk 2000 K,
Jos. Gyurkowicz, katecheta, Hradec Králové 100 K, Ant.
Svoboda, c. k. účetní revident. Třebechovice 500 K, Jos.
Unger, děkan. Černňov 1000 K, Fr. Rajs, bohoslovec
zde 1000 K, Jan Soukup, bohoslovec 200 K, Jos. Žídek,
bohoslovec 100 K, Bedř. Drobeček, bohoslovec 100 K,
Josef Dostál, bohoslovec 200 K, bohoslovci královéhra

dečtí 300 K, nejmenovaný z Batňovic 1000 K, Julos
Russ, náměstek starosty, Hradec Králové 2000 K, Jan
Volák, rolník, Pouchov č. 53 500 K, biskupský kněžský
seminář v Hradci Králové 10.000 K, Václav Hlavsa, ka
novník, Hradec Král. 1000 K, studující c. k. gymnasia,
Hradec Král. 500 K, Pavla Kádová, Hradec Králové 900

K, Ant. Matyáš, c. k. berní správce v. v., Hradec Král
| 100 K, Marie Matyášová, žačka III. tř. měšť. školy,

Hradec Král. 100 K, skupina katol mládeže, Poschov

1 100 K, J. E. ThDr. Josef Doubrava, biskamp 20.000 K,
Karel Kolářský, farář, Meralec 1000 K, biskupská kon

| sistoř dalších 1000 K, Jos. Turek, os. děkan, Rovensko
! 600 K, Josef Polák, vrch. strojmistr, Hradec Král 500 K,
, Fr. Daněk, kaplan, Ledeč n. Sáz. 500 K, dr. Hugo Do

| skočil, rektor semináře v Hradci Krát. 500 K, dr. Jos.
Cibulka, bisk. sekretář 500 K. ThDr. Bedřich Augustin,

| profesor, Hradec Král. 400 K. Jan Pochmon, žák I. třídy
( c. k. cvičné -školy zde 200 K (Antonin Pochmon na

| L. půjčku 2000 K), Josef Netuka, majitel závodu truhlář
ského, Slezské Předměstí 200 K, Petr Jifiček, kateche
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HI. výkaz subskripce na třetí rak. vál půjčku u
Zivaostenské bankm ililálky v Hradci Králové za dobu
od 22. do včetně M.října. Celkem upsáno v tomto ob
dobí dalších 697.000 K, z nichž připadá: na obvod c. k.
okr. hejtmanství v Hradci Králové 378.200K, z toho na
peněžní ústavy 300.000 K, na soukromníky 78.200 K; na
okresy okolní 318.800 K. Od počátku subskripce upsáno
cetilem 1,995.100 K. Z nových upisovatelů uvádíme:

značných jiných úpisů dalších 20.000 K (u filiálkyŽivn
banky celkem 50.000 K), Pavel Rind, pekařství, Kukleny
2000 K, Fr. Homola, úředník,: Hradec Králové 500 K,
autogena Karel Pálka, Hradec Králové 800 K, Jaroslav
Škareda, obchodník, Třebechovice 500 K, Julius Straus,
velkoobchod kůžemi, Hradec Králové 10.000 K, Joseí

Hesová, dcera odb. učitele, Vamberk 2000 K, Čeněk
Horáček. c. k. fin. koncipista, Hradec Králové 500 K,
rodina Nejedlých, Hradec Králové 1000 K, Aug. Weiss,
c. a k. setník, Hradec Králové 1000 K, Anna Sedlatý,
Hradec Králové 2000 K, Leopold Gráf, Hradec Králové
1000 K, Anna Běhmová, choť c. a k. majora, Hradec

. Králové 1000 K, biskupská konsistoř, Hradec Králové

. 1000 K, Fr. Krsek, Hradec Králové 500 K, dr. Josef Hu
ráň, bisk. konsist. sekretář, Hradec Králové 500 K, dr.
V. Kracík, c. k. vrchní okr. lékař500 K, Josef K. Marek,

-býv. ředitel cukrovaru, Hradec Králové 2000 K, dr. Alb.
Guth, lékař, Hradec Král. 2 1000 K, Josef Baum, Hradec
Králové 2000 K, Ludmila Záleská, Hradec Králové 5000
K, Štěpán Fišer, c. k. vrchní rada zem. soudu V. V.
Hradec Králové 500 K, Václav Průše, prok. firmy F.
Hanuš a'syn, Hradec Králové 4000 K, Fr. Jirková, uči
'telka, Nový Hradec Král. 6000 K, Fanny Riemerová,
dodavatelka pro c. a k. vojskó 4000 K, Vojtěch Jelínek,
děkan, Sadská 1000K, Josef Reiniš, odb. učitel, Hradec
Králové 600 K, Emil Engethaler, c. k. okr. komisař,
Rychnov 1000 K, Josef Hejoman, rolník, Probluz 1000
K, Václav Hájek, emer. řed. škol, Třebechovice 300 K.
— Z peněžních ústavů pak: Městská spořitelna v Rých
nově dalších 43.100 K, spořitehna v Hradci Králové dal

šloh 300.000 K. občanská záložna v Rychnově nm.Kn.
dalších 40.000 K, spořitelna v. České Skalici dalších
58.500 K, městská spořitelna v Žamberce dalších 41.500
K, obč. záložna v Novém Bydžově dalších 27.200 K,
spořitelna v Kostelci a. Orl. dalších 100.000K (pro účet
vlastní a svých vkladatelů celkem 300.000 K).

- Výkaz uplsovatelů Spořitelny králohradecké od
22. do 28. října. Obecní úřad Nový Hradec Králové 2000
K, Zemánek Rudolí, voj. stav. asistent, Tarnov 10.000 K,

Feullleton.
Nová votivní okna v kathedrálním

chrámu Péně sv. Ducha v Mradci Král.
Kathedrálnímu ©chrámu krátovéhradeckému,

vynikajícímu ušlechtilým slohem gotickým a lad
nou úměrností, dostalo se cenné ozdoby dvěma
votivními okny vzácné tvorby našeho církevního
umění, Jedno vzniklo z věnování biskupa a kléru
královéhradecké diecése na pamět zasloužilého

Dra Aloisia Frýdka u příležitosti jeho zlatého ju
bilea kněžského r. 1907, druhé z věnování bisku
pa Dra Josefa Doubravy na zbožnou a: vděčnou
památku desetiletí v biskupském úřadě r. 1913
dokonaného.

Zvolena krajní okna pětihranné apsidy chrá
mové, značného rozměru 13.74 metrů výšky, 1.56
metru šířky.

| Umělecká tvorba svěřena 'městru Františku
Urbanovi, akademickému malíři, prostulému svý
ji malbami na skle, zejména ve velechrámu sv.
„Panny Baťbory v Hoře Kutné, na Král. Vyšehradě
a j.; technické pak orovédení svěřeno osvědčené
"domácíumělecko-průmyslové dílně Jana Kryšpína

obchodní gremiím zde 500 K, sl. Jakubcová Růžena
zde 400 K, dr. Josef Tichý's chotí, plukovní lékař, Zá
hřeb 2000 K. Zemek Václav, rolník, Rozběřice 500 K.
Hudec Aat., profesor reálky zde 100 K, Polák Fr., rok
ník, Říbsko 300 K, Audrlický Josef, Nový Hradec Král.
300 K, Černý Josef, rolník, Světí 1000 K, Frydrych Fr.,
c. k. vrch.'stát. zvěrolékař zde 10.000K, Žalondek Jos.

obchodník zde 500 K, Weiss Bohumír, obchodník zde
2000 K, Jelínek Josef, mydlář zde 500 K, Munk Albert,
prokurista zde 5000 K, Muaková Aloisie, Berlin 1000 K,
Munková Pavlína. Česká Lípa 1000 K, Munková Irma,
Hradec Králové 1000 K, Munk. Jiří, Hradec Králové
1000 K, Srdinko H., okr. starosta 1000 K, Mládek Josef,
rolník, Syrovátka 6500 K, dr. Holeček Josef, lékař zde
1000 K, Halounek Karel, zámečník zde 200 K, Grund Jos.,
domkář. Střebeš 200 K, Jirsák Alois, obchodník, Kukle
ny 100 K. Kraus Jan, učitel, Neděliště 400 K, Jarolímek
Ant., c. k. vrch. inspektor v. v. zde 6000K, Kořínek Jos.,
ředitel gymnasia 7000 K, Dědourek Karel, říd. učitel,
Třesovice 1000 K, Mareček Václav zde 2000 K, Jehlič
ka Fr., Kratonohy 200 K, femesi-živnostenské spol. v
Kuklenách 1400 K, Francek Josef, říd. učitel, Svobodné
Dvory 100K, fond. vých. evang. superintendence zde
1000 K, Nepilá Julie, choť šikovatele zde 200 K, Michal
Josef, rolník, Střebeš 400 K, Oplištílovi Mar. a Rud.
Hamry 400 K, Domečka Ludvík, měst. tajemnák zde 1000
K, Právovarní měšťanstvo zde za své člemstvo 50.000
K, obec Pražské Předměstí 20.000 K, Pavel Fischer, žák
4. třídy zde 300 K, Paslerová Krist., choť šikovatele zde
500 K. Štěpánských Hynek, Marie a Karel, Vinohrady
6000 K, Košťál Josef, pokladník spořitelny v. v. zde
1000 K, Rejthárek Jaroslav zde 100 K, Rejthárek Vladi
mír zde 100 K, Chrudimský Otto, obchodník zde 800 K,
Machkovi Žofie a J., Neděliště 400 K, Becková Marie,
máj. domu zde 1000 K, Váša Ladislav, mlynář, Podhůří

stimský, Střebeš 100 K, Jam Veverka, profesor zde 1000
K, J. Letošník, děkan, Polička 2000 K, dr. Jar. Kavalír,
advokát zde 1000 K, Kavaltrová Julie zde 1000 K, Říha
Josef, rolník, Smiřice 500 K, Citta Václav, krejčí zde
500 K, Josef Novotný, c. a k. vrch. oficiál zás. sboru
3000 K, Všeob. trojtřídní živn. škola pokračovací zde

100 K, J. Pilnáček, továrník zde 3000 K, Opálková Emi
lie, choť c. k. stát. zástupce zde 5000 K, Všetečka Jos.,
řed. měšť. školy, Kukleny 200 K, MUDr. Lad. Souček,
Nový Hradec Králové 1000 K, Rosůlek Jar., c. k. berní
oficiál zde 400 K, Rotter J. A., profesor ade 2000 K,
Eisner Emanuel, obchodník zde 200 K, Wermerová Ire
na, Hradec Králové 1000K, Klas Fr., c. k. vrch. dozorce
fin. stráže zde 300 K, MUDr. Jar. Smetana, lékař, Ku
kleny 1000 K, Kratochvíl Fr., rošník, Lipa 1000 K, chudý
fond obce Lípy 700 K, obec Lipa 700 K, Petráň Richard,
učitel, Dohalioe 100 K, Štětková Anna, choť správce ply
nárny zde 200 K, Russová Olge, choť c. a k. nadporu

p..
Vůdčí myšlenka pro tvorbu uměleckou dána

byla určením okna k poctě sv. Klementa, papeže
mučenníka, a sv. Jana Nep., kteřižto světci jsou
patrany diecése královéhradecké.

Úkol nebyl snadný; mimo nepříznivé rozměry
oken, členěných po délce dvěma žebry ve tré úz
kých pruhů, ukládala tisnivé oňledy tři průčelná
okna, umělecká práce a let šedesátých staršího
rázu s malými figurami v gotické architektuře, s
ornamentem v geometrických formách a sytých

barvách. ,
——Mistr Urban šťastně zhostil se nesnadného ú
kolu jak v komposici ornamentální a figurální, tak
v invenci architektonického motivu, jímž navázá
no na archaisující formy průčelních oken. Tímto
motivem jest gotický oblouk, končící ve: fialu a
vroubený kraby, jenž vybíhá souměrně na sfej
nou výši oblouku okna průčelního a tvoří rámová
ní pro figurální část oken.

Figurální část okna sv. Klementa na straně již
ní zobrazuje výjev z legendy o životě světcově,
jejž připomíná první a čtvrtá antifona v Laudech
hodinek církevních: >Orante sancto Clemente
apparuiteiAgnus Dei... Desubcuiuspedefons
vřvus emanate — >K modlitbě svatého Klementa
zjevilseBeránekBoží... z podjehož nohy try
ská pramenŽivý« a o němžse vypravuje vpá

rs hte0
26,000. a —
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vede evidenci tahů; obstarává

číka zde 500 K. dále 15 stran nepřejících si uveřejnění
141.300 K.

U Diskontní společnosti v Hradci Králové v době
od 18. do 29. říina upsány byly mimo jiné následující
obnosy na III. válečnou půjčku: Leo Taussig, velkoob
chodník, Hradec Králové 4000 K, Věnceslava Horáčko
vá, choť obchodníka, Josefov 2000 K, Jan Mikelka, Ro
sice u Pardubic 2000 K, živnost. společenstvo v Libča
nech 1500 K, Marie Havránková, choť c. k. gymn. prof.
Hradec Králové 1000K, Fr. Rejmének, dirigent Diskont
ní společnosti zde 1000 K, Fr. Trnka, Jenšovice 1000 K,
Marie Bednářová, choť c. k. geom., Týn n. Vlt. 1000 K,
Berta Fránklová, Hradec Králové 1000 K, Jindř. Strauss,
Hradec Králové 1000 K, Stanislava Novotná, žákyně V.
tř. lycea. Hradec Králové 300 K, Mařenka Novotmá,
Hradec Králové 300 K, Čeněk Novotný, Hradec Králové
300 K, Marie Hniličková, vdova po c. k. profesoru, Hra
"dec Králové 200 K, Ludmila Přibíková, učitelka, Hrá
zka 200 K Josef Průša zde 1000 K, různí 3100 K.

e U Českoslovanské záložny v Praze bylo dosud u
psáno ma HII. válečnou půjčku 22.00 K a sice upsali: Fr.
Zbíral, rolník a maj. cihelny v Boroticích 3000 K, P. Fr.
Regál, farář v Ondřejově 3000 K, Vojtěch Pešek, rolník
« starosta ve Dražni, p. Dolní Bělá u Kazňova 3000 K,
Marie Bartásková, maj. statku tamtéž 2000 K, P. Fr.

„Uryálek, farář v. v. ve Veltrusích o. VEL.2000 K, A. T.
ve Slaném 1000 K, Fr. Šíp. rolník v N. Strákonicích

P. Karel Bartovský, farář v Citově 4000 K, P. Otomar
Bažant. farář. v Milkosrbech. p. Chlaimec n. C. 1000 K
a nejmenovaní upsali 4000 K.

Průběh války.
Bojiště srbské. V pětadvaceti dnech jsou

rakousko-uherská a německá vojska ve vojen
ekém srdci Srbska, v bývalé metropoli srbských
knížat, v Kragujevaci, jenž jsa dobře opevně
ným a přírodou dobře chráněným místem, chová
v sobě zároveň arsenál, prachárny a skladiště
vojenské, a padl i Horní Milanovac. A-máda
Kčvesova západním křídlem získala prostor se
verně od Požegy (jež jest východně od Užice)
a překročila čáru Čačak-Kragujevac. Armáda
Gallwitzova, bojující po obou stranách dolní
Moravy, překročila čáru Bagrdan-Despotovao.
Zatím co se Gallwitz od severozápadu blíší
k Paračinu, postupují k němu od jihovýchodu
Bulhaři, kteří současně obohvacují od severo
východu Niž, od níž jsou v tomto směru sotva
20 km. Na Niž postupují Bulhaři i od východu
údolím Nišavy a od jihu. Hlavní armáda srbská
jest napadena i ze západu od Vyšehradu, takže

(O
po

tém čtení matutina: dle toho svatý Klement
císařem Trajanem odsouzen byv do vyhnanství
na Chersonesu, nalezl zde kol dvou tisíc křesťanů,
odsouzených do lomů mramorových a zde stráda
jících nedostatkem vody pitné. S vroucí modlit
bou o pomoc vystoupili Klemeut na pahorek, kdež
shlédl Beránka pravou nohou dotýkajícího se
skály, z níž vytrýskl prameu vody živé, na ob
čerstvení žízní zmírajících. Scéna zachycena v
malbě úchvatně, a seskupení deseti osob kólem
vznešené postavy Klementovy v úzkém prostoru
okenním svědčí o nevšedním talentu komposičním
mistra Urbana. .

Pod skupinou lze zřít kotvu, připomínající smrt
sv. Klementa, jenž k rozkazu Trajanovy s kotvou
na hrdle vržen byl do hlubin mořských; pod kot
vou zobrazena papežská tiara — trojí koruna —
s klíči.

Obdobnou komposicí v druhém okně sv. Jana
Nep. na straně severní zobrazen světec tento před
gotickým portálem, rozdávající chléb chudým,jelž
jáhen po pravici stojící drží. | zde světec — almuž
ník — obklopen deseti osobami v ladném skupení.
Anděl nad hlavou jeho v oblouku gotickém, držící
stuhu s nápisem:>Beatus, aui lingua sua
non est lapsuse OBlahoslavéný, jenž
jazykem svým nepoklesie) připomíná



:ofemaiva rakouským voj

tkem téměř proti oelé nejzápadnější hranici
rpé Hury, kde dobyto pobraničných výšinProglavu, Orlovce-a jiných. Ostatně edonie

je jh pro Srby stračena; ani Bitolj již neníečna, před Tetovem a Prizrenem stojí ar
máda bulharského generála Todorova, ba i

k Přištině již se blíží Bulhaři.
Na italském bojíšti dle válečnéhotísko

vého stanu čtrnáct:denní italská ofensiva ztros
kotala zase nadobro přes to, že Italové tento
kráte nasadili tu ohromné síly, že bojovali se
zoufalostí, bez ohledu na děsivé ztráty. Italové
posilami, které přibrali z korutanské fronty,

koušejí se stůj oo stůj proraziti u Gorice až
Esevernímu okraji planiny doberdolské.Útoky

odraženy se ztrátami tak značnými,
pluky italské ztratily polovici muž

dání- však

ejich byly
je některé
otva.

Bojiště východní. Zde zvlášť urputně se
bojuje u Dvin-ke, kde Rusové všude útočili
a nezdarem. U skupipy generála Linsingena
západně od Čarteryjska naši postupují, Rusové
pak snažili se náš postup zaslavit protiútokem
na široké frontě a v hustých masách; byli však
za velikých ztrát zahnáni. Na řece Strypě roz
vinuly se nové boje, neboť Rusové přivedli sem

posily.
Na Balkáně závodí dosud čtyřdohoda o zí

skání Řecka a Rumunska. Naproti mnobým
štváčům prohlásil ministerský předseda rumun
ský Bratianu, že čtyřdohoda nemůže od Rumun
ska čekat více než neutralitu. Ř-cko vábí také
mnohými sliby, ale to stojí dosud v neutralitě

bvně, ba způsobilo, že vojsko čtyřdohudy

opouští už Soluň. Dle jiných zpráv vojska Edohody v Suluni přibývá. Ostatně pomoc Srbům
na jedné straně slibuje celá čtyřdohoda, na
druhé o nějaké takové pomoci není valného
slechu.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.

Vkladyna knížky d' "W
VY elisdystřádenkové4) z p R
Nové vklady (uložené v době moratorla) úrokují
se dle dobkodyavyplácejíse ztěchtovkladůob

nosy bez obmezení moratoris. m

Volné listy.
Přeplavba do Anglie, Napoleon na lodi, kterou

vezen byl do Anglie, za krátko dobyl si u nepřátel
svých úcty, kterou mu projevovali jak důstojníci,
tak prostí lodníci. Chování jeho v neštěstí dle sa
mých zpráv anglických bylo takové, že mu ne
bylo výtky 4 že bylo shodno s velikostí tohoto cé
sara. Jeho přívětivost mile působila v drsné po
vahy námořníků, jimž před tím Napoleon číván
byl jako zachmuřený a necitelný despota, jenž od
puzuje již svým zevnějškem. Námořníci činili mu,
co mu jen na očích viděli; všichni závodili ve služ
bách úslužnosti, zejména když zpozorovali, jak
Napoleon s nejmenšími podrobnostmi "služby je
jich jest obeznámen a jak o všechno se zajímá.
Kouzlo jeho osobnosti a způsobů, kterými ovládal
své vojáky, bylo tak silné, že mu neodolávali ani
vojíni angličtí. Na lodi Superbe byl uvítán čestnou
stráží, před níž se zastavil a dal si od ní konati ně
které obraty; když uznamenal, že Angličané bodá
Ry k výpadu nastavují jinak než Francouzové, u
chopil se pušky nejbližšího vojáka a ukázal, jak
se to dělá po francouzsku. „

hrdinnost světcovu v zachování zpovědního ta
jemství.

Níže pod skupinou biskupský znak donátorův.
K ornamentátní náplní obou oken užito motivu

květinného, jenž v ladném pletivu a ve svěží bar
vě vypíná se ke kružbě oken. Připomíná ladné
motivy, jimiž staří tolik mistrně vládli v malbě
iniciálek; ač hlásí se poněkud k směru modernisu
jicímu, svěží původností a stylisací není moderní
secesí. .

-Základní tón oken jest zlatá žluť,k níž barvitost
celku ořimýká se půvabným sladěnim, tlumíc
proud zářivého jasu, padajícího v přítmí kněžiště

Na okně sv. Klementa: >Ad memoriam Msgr.
Dr. Aloisii Frýdek, vicarii generalis et Capituli
decani Episcopus clerusgue dioecesis Reginaehra
decensis vovit A. D. MCMVIL< (>Na památku
Msgr. Dr. Aloisia Frýdka, gen. vikáře a děkana
kapitulního biskup a klérus diecése královéhra
decké věnoval L. P. 1907.«)

Na okně sv. Jana Nep. oak: »>Inalma ca
tňedraRegiňaehradecensiduobuslustris
feliciter actis Deo adiutori ©Josephus Doubrava,
Eplscopus grate piegue dicavit

A. D. MCMXIIL« -.

Kapitán Maltland, velitel Bellerofonu, na němž
Nápoleošt byl převážem byl Bonapartem tak 0
Kouzlen, že se svojí posádkou choval se k zajatci
tak, jakoby bděl nad bezpečností císaře, jenž ne
má za sebou Waterloo a jenž posud velí nepřemo
ženým armádám. Kdykoli Napoleon objevil se na
palubě, všichni vojíni smekH a nepokryli hlav dří
ve, než zase oděšel. Meškaje na palubě, Napoleon

ňoval silou svých myšlenek a pronikavostí svých
úsudku. Kdyby o příštím osudu Napoleonově bylo
bývalo zůstaveno rozhodovati v ten okamžik an
glickým námořním důstojníkům a jejich mužstvu,
nešťastný císař nebyl by nikdy uviděl ostrova sv.
Heleny.

Ze všech Francouzů, kteří v neštěstí Napole
onovi zůstali věrni, byl mu hrabě Las Cases znám
nejméně. Nyní však, když spolu rozpřádali důvěr
né rozhovory, Napoleon poznával čím dál více,
jakou vzácnou duší tento jeho dvořan jest a jak
upřímně Ine k svému pánu ve chvílích hořkých
zkoušek. Las Cases, protože deset roků v Anglii
pobýval, zasvěcoval nyní Napoleona v anglické
zákony a mravy, v povahu národa a jeho diplo
matů. Jemu Napoleon později diktoval zprávu o
pobytu svém v přístavu rochefortském, uváděl
důvody, pro které vzdal se dobrovolně Angliča
něm. Důrazně podškrti, že mohl učiniti leckteré
pokusy, ovšem zoufalé, aby zabezpečil osobní
svobodu a že by je byl jistě provedl, kdyby byl
býval tušil, co ho v anglickém zajetí očekává.

Večer dne 23. července 1815 spatřeny byly
břehy anglické, a druhý den ráno Bellerofon za
kotvil u Torbaye. Císař vstal již v šest hodin.
Vyšel na palubu, prohlížel si břehy a přístav. To
byla tedy ta země, u které tak dlouho chtíval vý
bojně přistáti se svými armádami a která ho nyní
chmurně vítá jako bezbranného zajatce! Kde jsou
ty chvíle, v nichž jsa na vrcholu moci napřahoval
obrněnou pěst přes rukávový průliv proti zpurné
mu Albionu, jenž vytrvale kul 'a prováděl | pikle
proti jeho záměrům? Kam se poděly časy, kdy do
Londýna metal diplcmatické blesky jako vftěz

skoro nad celou Evropou? Tak se všechno změ
nilo! Přichvátalo neštěstí, jehož podoby a váhy
nikdo před tím. neočekával. Ale skutečnost jest
tady a dlužno s ní počítati jako s každou lidskou
skutečností, která dostavuje se buď pomalu, nebo
udeří silou hromové bouře. I Napoleon byl člověk,
jenž, žel, na vlastní škodu o měnitelnosti lidských
osudů málo přemýšlel.

V Angiil Kapitán Maitland, přístav u břehu,
poslal hned zprávu admirálovi lordu Reithovi, kte

gand, jenž, jak již minule jsme řekli, byl vyslán
s listem císařovým ku princi vladaři anglickému.
Vypravoval, že list byl od něho sice přijat, ale je
mu samému na zem vystoupiti že nebylo dovole
no a tak bylo mu vrátiti se bez odpovědi. Sotva
se rozneslo, že připlul Bellerofon s Napoleonem,
naplnit se přístav torbayský loďkami s přečetný
mi diváky, kteří toužili spatřiti proslaveného muže
a obávaného kdysi protivníka. Napoleon rozhlížel
se s oken své kajuty a chvíli po chvíli vycházel i
na palubu, takže zvědavost přístavního obyvatel
stva sdostatek mohla býti -ukojena.

V noci poté kapitán Maitland -dostal rozkaz
plouti do Plymouthu; od té chvíle Napoleon a jeho
družina zpozorovali, že se s nimi nakládá jako se
skutečnými zajatci. Ozbrojené lodi obklopily Bel
lerofona a bránily člunům a novým zvědavcům se
přibližovati Bellerofon ocitl se tak mezi dvěma
fregatami, které měly přísně rozkázáno bdíti, aby
Napoleon nemohl uprchnouti. Také chování důstoj
níkův a mužstva se změnilo jednak vlivem důtkli
vých rozkazů, jednak působením na loď přinese

»Naslavnémstolcikrálovéhradeckémdvé luster
šťastně dokonav, Bohu Spomocníku Josef Doub

rava, biskup, vděčně a zbožně zasvětil L. P, 1913.«
Pro důležité příčmy — zejména pro ruch vá

lečný — osazení oken, jež vlastně mělo se státi
o 250leté památce trvání biskupství královéhra
deckého r. 1914,protáhlo se až do roku letošního.

O svátku Všech Svatých před pontifikální mší
svatou za hojné účasti věřícího lidu vykonal nej
důstojnější velepastýř benedikci oken, vyloživ v

lení žíznících pramenem vody živé, tryskající z pod
nohy Beránkovy, a nasycení nuzných chlebem.
Výjevů na oknech zobrazených užito v promluvě
k aplikaci o svátostném chlebě života, jejž kněží
podávají, a o vodě živé, učení a milosti, již Berá
nek Boží dává ze skály církve své.

Votivní okna — dar votivní — 'tak složen byl
u trůnu Božího k slávě Boží na uctění svatých pa
tronů diecésních Klementa a Jana Nepomuckého.

Doslovem, jejž na projev díkůza obohacení u
mělecké výzdoby chrámové arcipastýři učinil
Msgre Dr. Soukup, děkan kapitulní, skončena tkli
vá slavnost. *

a shlazovaly si žáhu na, muži Anglií nenáviděném
a druhdy tak obávaném. Tímto oslím kopáním
tehdejší anglické. noviny výrmtuvně se karakteri
sovaly. 2 M:

©Plymouth byl v tu-dobu nejživějšímměstemv
Anglii, a když roznesla se Zpráva o zajetí Napole
onově, hrnuli se tam lidé z venkova a z jiných
měst takovým počtem, že nestačovaly hostince
a mnohé domy soukromé. Každý chtěl viděti cí
saře, buď aby se mu podivoval, neb aby ho poha
zoval hanou; tisíce člunů rojy se v přístavu, a
kdykoli se Napoleon ukázal na palubě, zněly mu
vstříc četné pozdravy, leckterý občan smekl a tu
a onde bylo slyšeti jásotné, oslavné hlahoty.

O budoucím osudu Napoleonově v anglickém
obecenstvu obíhaly rozličné pověsti; mezi nimi
byla také ta, že bude převezen na ostrov sv. He
leny. Napoleon trval v nejistotě, jak s ním evrop
ská diplomacie naloží. Ačkoli mnoho dobrého již
neočekával, přece jen nedomýšlel se osudu tak
krutého, který mu byl oznámen velitelem v Ply
mouthu lordem Reithem. Admirál Reith dostavil
se jednoho dne se státním podsekretářem Bunbu
rym, aby odevzdali císaři listinu, jejíž obsah byl
tento:

»Vědomost od anglického ministerstva. Proto
že jenerálu Bonapartovi na tom záleží, aby dově
děl se o úmyslech vlády anglické, budiž mu lor
dem Reithem oznámeno: Neshodovalo by se s na
šimi povinnostmi k zemi a spojencům Jeho králov
ské Milosti, kdyby jenerálu Bonapartovi byly po
nechány pomůcky zrušiti opětně evropský mír.
Proto nutná potřeba káže, osobní svobodu jeho
obmeziti, pokud toho vytčený účel žádá. Pro bu
doucí jeho bydliště určen jest ostrov sv. Heleny,
jehož podnebí jest zdravé a položení takové, že
možno mu tam více poshovívati než na jiném mí
stě, kdež by osoba jeho přísněji musila býti stře
žena. Jenerál Bonaparte smí z osob, které ho.do
Anglicka provázely — vyjma jenerála Savaryho
a Lalemanda —-vyvoliti sobě tři důstojníky, kteří
s lékařem mohou odebrati se s ním na ostrov. Tyto
osoby pak neopustí ostrova bez povolení anglické
vlády. Viceadmirál Sir George Cockburn, který
jest jmenován vrchním velitelem předhoří »Dobré
naděje« a přilehlých moří, doveze jenerála Bona
parta a jeho průvod na ostrov, k čemuž dostane
se mu ještě podrobnějších rozkazů. Sir George
Cockburn bude za několik dní hotov odplouti,
pročež jest žádoucno, aby jenerál Bonaparte bez
odkladu zvolil osoby, které ho mají provázeti.<

Danton jako obr revoluce proslul mnohými ná
vrhy a počiny, z nichž některé byly účelům re
volučním | užitečny a jiné škodlivy. Na příklad
když francouzské vojsko bylo na severovýchodě
tísněno a když vybuchla domácí válka ve Vendeé,
nedostávalo se pro revoluční bojovníky zbraní.
Danton jako muž rychlé myšlenky a rázného činu
požádal v konventu o dekret, který by ho zmoc
ňoval pátrati po zbraních, protože jich nelze do
stati dobrovolně, Nechť za tím účelem se vší přís
ností zákona provede se domovní prohlídka. Bu
dou se hledati zbraně a také koně, neboť “%eristo
kraté jezdí v kočárech, kdežto patrioté nemohou
svých děl utáhnouti. Bude se vůbec v domech
»podezřelých osob« pátrati po válečné munici, a
bude-li potřebí, zatknou se a uvězní i samy po
dezřelé osoby, neboť ve vězení budou jejich pikle
neškodny.

Tak a podobně Danton, jsa tehdy ministrem
spravedlnosti, v konventu pronášel své myšlen
ky, aby svůj návrh odůvodnil. Konvent rychle od
hlasoval Dantonem žádaný dekret, který ještě té
hož dne večer vešel v život. Za krátko dekretem
tím získáno bylo dva tisíce kusů zbraní a asi čty
ři sta nových vězňů, většinou aristokratů.

V Paříži tehdy bylo napočítáno třicet tisíc
royalistů (stoupenců králových), a lze si předsta
viti, jakým děsem naplnil je dekret Dantonův.
Mnozí z nich se poschovávali v tajných skrýších
svých domů, jiní hledali záchrany u svých přátel
a jiní se převlékali v šaty sluhův a dělníkův, aby
mohli z Paříže prchnouti a se zachrániti od nená
visti divokých sansculotů. ©

Vynikající šlechtic Narbonne převlékl se za
sluhu dra Bollmanna adostal se tak do Anglie.Spí
sovatelka de Stael unikla nebezpečenství přičině
ním městského písaře Talliena, jenž později v re
voluci hrál vynikající úlohu. ©Royalista Peltier,
novinář, unikl také do Anglie a vypsal náladu Pa
říže po přijetí Danfonova dekretu: >Od pěti hodin
odpoledne velké město pojednou ztichlo. Jest sly
šeti jen rachot bubrův a dupot kroků; když při
chází trojbarevný komisař s modrými vojáky ná
rodní gardy, rozléhá se poulicích bouchání na dvé
ře. Ulice jsou liduprázdné, na koncích obsazené
strážemi, a všem občanům se nařizuje, aby nevy

nikdo neunikl po vodě. Slunce- svítí, zapadá klidně
na jasném nebi, na němž vystupují beránky, a Pa
říž Jakoby spala, jakoby byla mrtva. Paříž zateju
je dech, aby cítila, jak rána dopadne.<

Tak tedy působil dekret Dantonův. Muž tento
vůbec byl Ivím spárem ve hnutí revolučním a
sloužil věci dle nejupřímnějšího svého přesvědče
ní. >Republika jedna a nerozdílná; volnost, rov
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úioét,Bratrstvínebo úunsfieTu byly hvěsdy na
rovolečním nebi, kterým še Danton klaniž a v
nichžviděl jedinou spásu své viasti. >Oni nechtějí
zachránit republiku snámí«, volat Danton v kon
vemtu na girondisty, »Pude tedy zachráněna bez
nich, bude zachráněna jim na vzdory.« Když re- :
pubiikánské vojsko utrpělo-na východě několik po
rášek a když z toho v Paříži povstal veliký po
plach a strach, jež vnikly i do konventu, Danton
na svém místě povstal a zvolal: »Nechť zhyneme.:
my všichni, ale vlast ať jest zachráněnal«

Danton stál na nekrajnějším křídle jakobín
ském, plál horlivostí pro cfle revoluční, byl na
plněn záští a podezíráním proti domnělým i sku
tečným odpůrcům republiky, posílal mnohé na po- :
praviště a přičiňoval se o vyzbrojování vojska. ,
Po Mirabeauovi byl nejlepším řečníkem parla- |
mentním; výmluvnost jeho byla drsná, vulkanická :
a uchvacující. —

Účastnil se leckterého podniku, kde bylo činiti |
S penězi, a tu mimoděk vyvstává otázka po Jeho ;

- osobní nezištnosti. Carlyle, dějepisec francouzské |
revoluce, jako vůbec zuřivým jakobínům mnoho ;
odpouští, jest i pro Dantona nadšen jako pro muže;
neposkvrněné poctivosti, v čemž byl na omylu..
Podrobnější badání svědomitých historiků dovo- *
dilo, že jako mnozí revolucionáři, tak i Danton
hmatal do cizího.

Může-li nás, vzdálené diváky a pozorovatele |
tehdejších společenských hrůz, s Dantonem co u
smířiti, jest to okolnost, že později své smýšlení
zmírnil a že lekal se vražedného šílení. Tomuto
mínění svému dával leckdy nepokrytý výraz a
souhlasil zejména se svým přítelem KamilemDes
moulinsem, jenž se optal, neměl-li by mezi tolika
zatýkajícími a trestajícími výbory býti zřízen ta
ké »výbor pro smilováníc?.

Dantoa popraven. Dantcn všemi hrůzami byl
již na konec tak unaven, že se na nějaký čas ode
bral do Arcis, rodného místa svého, aby nabyl
trochu klidu. Ale jeho nepřítomnosti užili nohsledo
vé Robespierrovi, kteří hnáni šílenstvím podezře
ní, ponenáhlu učiniti podezřelým i Dantona. Také
zbabělý, zlomyslný a krutý Robespierre počal ne

" přátelsky smýšleti o mocném Cordelierovi, jemuž
záviděl velikost, a tak se stalo, že došlo ke srážce
obou. Nesmyslná revoluční horečka a šílenost
daly Robespierrovi do rukou ještě dosti moci, že
mohl nad nenáviděným a tak významným mužem
revoluce zvítěziti. Když Kamil Desmoulins a přá
telé zpozorovali, že jim hrozí nebezpečenství,
vzkázali Dantonovi do Arcis, aby se hned vrátil.

Danton na rychlo se dostavil. Ve výborové
schůzi Danton pravil: »Jest správné potlačovati
royalisty, ale máme udeřiti vždy jenom tam, kde
jest to prospěšno republice a nemáme si plésti ne
vinného s vinníkem!« .

>A kdo ti řekl«, tázal se jedovatě Robespierre,
»že zahynul jediný nevinný člověk?«

Poté Danton vyvracel blbou otázku zeleného
Robespierra a učinil vývody jeho směšnými. Od
té chvíft Robespierre a druhové dychtili po krvi
Dantonově. Desmoulins a ostatní přátelé vyzývali
a prosili Dantona, aby vystoupil a háji se na tri
buně konventu, ale Danton spoléhal příliš na svůj
význam a zásluhy a odbýval všechny obavy vý
rokem: »Oni se neodvážíl« Když žena a přátelé
ho přemlouvali, aby uprchl, odvětil: >Kam utéci?
Vyobcuje-li mě osvobozená Francie, jsou pro mě
všude jinde jen žaláře ... Člověk nenosí svou
vlast s sebou na podešvech střevícůl«

Robespierre ve »výboru pro obecné ,blaho«
měl většinu svých krvežíznivců; ti napsali zatykač
na Dantona, Desmoulinsa a některé jiné. Když
zatčený Danton byl uváděn do vězení v Luxem
bourgu, vězňové se tísnáli, aby uviděli tohoto obra
revoluce. >Občané«, oslovil je zdvořile Daron,
>doufal jsem, že vás brzy všechny odtud dosta
ny,ale jsemzde konečněsám, a nevíse, kdese to
skončíl«

Konvent se shromažďuje ve skupiny poslanců,
kteří šeptají: >Danton jest zatčen! Kdo jest teď
bezpečen?« Jediný poslanec Legendre vystupuje
na tribunu a odvažuje se navrhnout, aby Danton
byl vyslýchán konventem a nikoli >revolučním
tribunálem<. Robespierre ho však zakřikl, že této
výsady neměl posud nikdo a že se nesmí zaváděti
dvají váha a míra.

Všichni poslanci strachem se skrčik a oněměli.
Daaton byl tedy souzen »revolučním tribunálem«,
kde státní zástupce Foriguier Tinville, šílený zu
Fvec, odsuzoval každého mechanicky. Danton se
hájí jako rozzuřený lev a všechny svědky náčí a
zahanbuje několika slovy; žádá, aby se sem do
stavili členové >výboru pro obecné blaho<, aby

, sem přišli jako žalobci a jako svědkové, aby je
mebl zasypati hanbou. Jeho obhajoba je tak moc
ná, že strhuje posluchače, kteří již již chtějí se
vrhati delů s galerií, aby pobouřiti lid a Dantona
osvobodili.

Dantonovi hyto vytýkáno, še neměl za jistých
plílešitostí odvahy proti sepřátolám nepubiiky.
Natuto obžalobuodpovídá:ake jsouty vysece:
nadané duše, od kterýchjeam 2ivypůjčonalolva- +
hu? Odhalím 4y di mělké y Saiabdmata,|
Couthona a Lebasa, kteří po Robespierro

gas prudce zvoní. a -poroučí co nejpřísněji
»Co jeti po tom, jak se hájím?« volá Danton,

»právo změodsouditi jest vždycky tvé, ahlas člo
věka, hájícího svou čest a svůj život, může prů
vem přehlušiti cinkání tvého zvonkulc.

Slovem, obžalovaný roztrhal všechny sítě, a
galerie hlučí a bouří pro Dantona. .

Co teď? Darebáci (dle Dantona) z >výboru
pro obecné blaho« ukují na rychlo návrh, kdo ure
zl spravedlnost, ten že jest vyloučen z debat. S.
návrhem spěšně do sněmovny, a poslušný konvent
odhlasuje, čeho si na umičení Dantona přejí Ro
bespierre a jeho darebáci. Obžalovaný nesmí již
debatovati, totiž se hájiti, stráže zakročují proti
galeriím,porota prohlašuje,že jest dostatečněpo
učena, a třetího dne po úporném zápasu násilám
Danton- jest umlčen a odsouzen na smrt.

Smrt ještě téhož dne, neboť nálada lidu jest
nejista a neradno prodlévati. Dne 5. dubna 1794
vezen jest Danton s ostatními na káře pod žiloti
nu. Cestou Desmoulins vzdychá a svíjí se. >Klid,
příteli«, napomtná Danton, »nevšímej si lé podlé
zvěře.« Najatá krvežiznivá luza totiž na odsou
zence vala.

U paty popraviště Danton zvolal: >, má že
no, má vřele milovaná, tedy tě již nespatřim!« Ale
hned se opanoval: >»Dantone,
Odsouzenci Herault-Sechellesovi, který ho objal,
řekl: »Naše hlavy se setkají v katově košil« Po
slední slova pronesl katovi Samsonovi: »Ukážeš
mou hlavu lidu, stojí za ukázku!l« Tak revoluce
požírala vlastní své děti... .

"m Sledujete bojiště?
K tomu jest zapotřebi

válečných map.
K —60BalkánI. ....... .

Rusko......... > 12
Francie (celá) > 1%

Rakousko-Uhersko :
sItalií a Balkánem . » 120

Turecko . ... .. .. 3—00
Říše Německé . . . » 105
EvropaIL..... > 160
Sibiř... . .. .. . »—75
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Provedení těchto map jest technicky

vzorné a místopisné noobydvjněpodrohné.
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Politický přehled.
Ministerstvo Stirgkhovo dneS. listopadu

vstoupilo do pátého roku své vlády. Meri 25
ministerstvy od platnosti nové ústavy jen dvě
ministerstva se déle udržela: Taaffeovo 14 let
a Koerbrovo pět. :

Generální inspektoři v Pelsku. Poněvadž
úřední jednání v rakouské generální fgruberntí
v Polsku je velmi rozsáhlá, byly tu zřízeny

čtyřigenerální inspektoráty.Generálnímí be:
OT jmenovánígsnorálmájorAdolfDe HUried pro Kielce, gonerálmajor Ant. lara

P dom a generálmajorKarel Lustig pre[n.

Změny ve vládě ruské. Car Mikulášspro
stil sice ministerského Gorermykína
jeho úřadu, ale jmenoval jej současně tíšským ©
kancléřem, uděliv mu hodnost, jakou neměl
v Rusku žádný ministerský předseda od kníšele

Gorčakova.Zároveňporn také správouzahraničních záležitostí, přiděliv mu jako
mocníka dřívějšího ruského vyslance ve Vídni
Šebeka. Tím byl propuštěn ministr zahraničních
záležitostí Sazonov, který s irancouzským mi
nistrem Delcasseem byl strůjcem nynější evrop
ské války. Předsedou. ministerstva byl jmeno
ván dosavadní ministr vnitra Chvostov. Tím
dosavadní politika Goremykinova zvítězíla na
celé čáře.

Nové ministerstvo ve Francii. Dosavadní
nezdar na poli válečném přiměl ministerstvo
Vivianiho k odstoupení. Parlament francouzský
byl s vládou Vívianiho velmi málo spokojen,
ale byl dlouho proti ní bezmocný, protože se
e ohledem na spojence neapokojencí nesměli
dostati k slovu. Největší nespokojenost byla
s ministrem války Millerandem. Delcasse acelá
vláda Vivianiho padli k vůli Balkánu. Minister
stwo Vivianiho bylo vázáno poslušnosti i k Ang
lii —a tak 4e ocitlo xe eporu i s velením áran
couzské armálly. Předsedounováho roinisteretra |
a zároveň ministrem zahraničních zádošltestí'
stal se Briand, jenž přibral ai za poradce někdej- |
šího franoouzského vyslance v Berlíně Cambona.
Ministe války Millerend, kdysi ooolaliste, musil

stvo snačeb rospaešeno ibráním čtyř členů$uněmavnyý. ja
kožto ministrů: bez. odbora,a sastoujeny jsou

vnám všecháy strany, ani.monerehisty nevyjí-.
V Číně ehystají se zase zavést monarohii,

ešto republikánské sřísení se neosvěděilo. Toto
utí jest však velmi nemilé Japonsku, Rusku

a Anglii, poněvadž v nepevné republice zájmy.
jejich lépe byly obetarávány. Přoto Japonsko.
radí vládě čínské, aby zamezila hnutí za obno
vení movarchid. Čínský. ministr zabraničníoh.
záležitostí však odpověděl, že vláda čínská ú
plně ovládá situaci a že netřeba óbávati se ne
pokojů.

Úvěrní družstvo Rliška

Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej
výhodnějších. — Vkusnéstřádanky

Kulturní jiskry.
Zase nová vědecká základna. Každou

chvíli i ve světě učeném něoo originelního,
proudy se kříží, potírají — a konec konců vý
sledkem nových cest — nové rozpaky, žádný
podstatný úlovek. Jestliže se v našem století
začala pěstovati duševěda bez duše a náboženství

bez Boha, málo překvapí, že se nyní propagoje :přírodovědecký názor o světě bez přírody. Wilo
sofický spisovatel dr. Jan Kleinpeter vydal
v Berlíně spis »Der Phůnomenalismus — eine
naturwissenschaftliche Weltanschauunge, v němž
zavrhuje zásadně všecky filosofické soustavy a
prohlašuje za jediný pravý systém fenomena
lismus. Ovšem i jiní současní [ilosofové pro
slulých jmen vyznávají, že všecky dosavadůí
filosofické systémy končí v důsledcích svých
tak, jako řeky rozlévající se v nezdravá babniska.

Jde tedy o to, zda Kleinpeter podnikl uši
tečnou reformu. Jda ve stopách Macha a jeho
stoupenců, praví, že jediným pramenem vědění
jest zkušenost, ale nikoli taková, jak ji chápal
Kant a jiní empiristé. Jediné, e0 poznáváme,
jsou dojmy bezprostřední, požitky smyslové
(fenomena); jiné skutečnosti pro nás není. Ne
může prý býti předmětem vědění to, co se
našim smyslům jeviti nemůže; jest marnou
prací hledatiněco za smyslovými počitky. Úkolem
vědy jest popisovati tyto bezprostřední počitky;
ale tak se nevystihne pravý stav věči úplně.

. Kleinpeter vytýká Kantovi, který měl o zku
šenosti pojem zoela jiný, že svými apriorismy
(předpokládanými poznatky) problém vlastně
zatemnil; nelze nám žádným pojmemp'íslušně
vyjáděiti smyslový pobitek, který +»předchází
veškeré tvofení pojmů a tvoří jeho nutný pod
klad.« Vlastní počiteksám o sobě lze jen eftít,
nelze ho podati. Jedinou imstanal ve vědě roz
hodujíeí jsou smyslové dojmy; jen tyto spadají
v obor zkušenosti. »Co wšak Kant nazývá zku
šeností, jest již spojením počítků s prvky před
stav a logikou. Prarím-lí na př.,Že pán, kterého
potkávám, jest můj přítel X, pak již to nemí
zkušenost, dýbrě h «

Klelapeter dovozuje, če mnohé včei ap pro
hlabují za fakta ostní mylně. sNení to
na př. žádným faktem zkušenosti, že je slunce,
ale jeto jen thoořie, kteroulidský duchsi vy
myslil, aby se vo svém pocitovém a představo
vaném ovětě vyznal.«

Pěírodověda, jak posud byla chápána od

převážné většiny přírodozpyteů, není prý vědouexaktní, protože pracuje tolikodomačnkomí, ale
skutečnonii jediné a pravé vystihnouli nemůže.
O žádném smyslovém dojmu nesmíme tvrdiki,
že jest všeobeeně platným, protože požitek se
různí dle individuí; docela podléhá stálým změ
nám i u téhož jednotlivce. »Naše dojmy nejsou
nikdy všeobecně platny, nýbrá stále jen indi
viduelně. Proto zcela jistě nezáleží zkušenost
ve všeobecně platném spojení jevů; naopak —
takového ani vůbec není. Vědění zkušenoatního,
jež by nějak ráz nutnosti s všeobecnosti mělo,
vůbec není... Všeobecné věty přírodorěšecké,
o nichž se Kant domníval, že je a priori (předem)
dokázal, nemohly předsoudnou stolicí moderní
kritiky zkoušky obstát „.. Nico nemůše věčně

trvati.« .
Kleinpetar docela se staví zásadně protí vší

logice a jejím pravidlům, jichž platnost obeonsu
popírá radikálně. Logika nás nerede nikdy ke
ekutečnosti. Proto se marně pokoušel učenci,

Dej lroda dogickýmipouty opoatali. Vádyt
ji ko: Jegikaijet vým VeloŠistěšdsvýmA s

- platnostapriorištdajců ojmakůdei noně,
poudechtř; sda opojeníbylosprávažmíčí



au : kakutačnosů; jou tepouze su pemů „«
Pojmsy, které ní vymýšlíme, ve skutečnosti

nesxistují; také jim šádná věc i
jen prostředkem, abychom- svá prošití mohli
reprodukovat přibližně. »Počitky mohou býti

jen prožity, nikdy přesně popsány... Tento

„zkušen, nikdy vlak znovu podán.« =
1 Ovšem taková filosofie by učinila velice

sanačné trhliny do všech vědeckých oborů.
„Stupňovaná experimentece vede ke skepsi,
k pochybovačství, nikoli k reálným hodnotám,
jak mnozí doufali. Duch lidský znovu hlasitě
vyznává svou velikou slabost. Co platilo dosud
za poznatky vědy exaktní, náhle se bortí. Tak

podával bezděčněpřední representanti současné
vědy důkaz,jak nutně jestpotřebí duším lidskýmpřímého Božího zjevení, aby netápaly bezradně
v příčině pravd nejdůležitějších. Co posud růzhé
systémy filosofické pověděly o původu, podstatě
a cíli lidského života, rovná se pouhé nule, tá
žeme-li se po přesnýchdůkazech 8 srovnáváme-li,

vným který směrsouhlasí s filosofickým proudemjiným..
Nyní tedy úder zvlášť významný! Samy

přírodovědecké poučky, které platily za neo
mylné, staly se předmětem přísného filosofického
soudu.

Odtud ovšem může kráčeti skepse směle
i k jiným vědám, které jsou považovány za
exaktní. Na př. mathematika! Nejsou čísla ima
-gGinárníspletitou lidskou vymyšleninou, která
ve skutečnosti neexistuje? A oož rovnice ne
určité? Což některé mathematické operace čísly
zápornými a nulou? A ty různé výpočty za po

„Mnoho a mnoho neurčitého; záhady jsou i zde.
Čím vážněji bystří duchové do podstaty

různých objektů se zahloubají, tím jasněji shle

dávaj jak jest poznávací schopnost lidstva slabá.ová poprava monismu. Nových vědeckých
argumentů proti podstatě monistiockých pohádek
již ani nebylo potřebí.Právě experimentální věda
odsoudila dohady moderních materialistů tak

-důkladně, že zavilí monisté stojí na úrovní ob
mezených služebníků pověry. Rektor berlínské
university dr. Benno Erdmann však r. 10l4
v úvaze »Úber den modernen Monismuse pitval
některé detaily monistické věrouky dále a.-do
spěl k těmto výslednicím svého studia: »Mo
nismus jest domněnkamipřetížen... Monistická
literatura ukazuje, jak širokým a pošinutelným

„je rámec, který monistické vyznání obepíná.«
Dále Erdmann praví, že monismus při ovóm
»fanatismu vědění« jest slepý vůči hranicím
lidského poznání.

Tedy obsahemmonismu není vědecký názor
světový, spočívající na neochvějných základech,
ale jest přetížen pouhými domněnkami.

Názov kacíře z husitůnejtěžší urážkou.
„Ačkoli Hus častěji konservativaím protivníkům
vmetl ve tvář titul kacířů, přece považoval ta
kový název 28 nejhorůí bylli nazván
kacířem sám. Prohlásil: »Které těžší utrhání,
než bližního nazvati kacířem? ... Nižádný
nemá trestán býti, jedné (leč jedině) pro blud.«

- (Erben: Výbor, 230, 289.)
-© Podobně pražští hysité. Když se začaly
šířiti ve městě bludy velice radikální dle vzoru

| jihočeského sektářetví, byla zřízena pravidelná
a přísná inkvisice. V několika dekretech usta
noven trest smrti radikálním kněfím a jejich
přechovávačům. Ustanovení inkvisitoři kališní
slídili dům od domu, zdali se kde nedějí po

-koutní náboženské schůzky, zdali někde tajně
se nekonají taková novotářská kázání a takové

„obřady, jéž by byly v odporu se zásadami rad
nice a pražských mistrův.

Tu se věsk naskytsla vhodná příležitost
jednottivým udavačům k ukojení osobní msty.
„Ješto shledáno brzy, jak přílišní »horlivci« ka

lišní denuneují falešně, bylo potřebí vydati vy
hlášku i proti takovým bezcharakterním motiv
cům. Proto zapsíno na radnici staroměstské
26. července 1421:»Obec nalezla jest, sby ižádný
(nižádný) druha nebaněl, a zvláště pikardetvím,
ani z kuaštu nepotýkal. Pakli by klo kterak
kolivěk koho pikardem nazval, anebo kterak
kolivěk jinak haněl, a toho nedovedi (nedokázal)
vhodnýmdóvodem (dokumentem), takový sby

- sám utrpěl tůž pomstu, kterůž by ten zhaněný,
když by dovedeno, podstůpiti měl.« (Erben:
Výbor, 969.) 8 tímto naňízením nebyly v době

"tolik vážné žádné žerty. Vždyt jiný bad dóže
vyhlášky hrozí vyhnanstvcím i tém občanům,

kteří by požbrali ve dnech postaloh masa. Klerý-špehoun by tedy byl obvinil někoho falešně
.z porudování postu, býval by »z obce vyvržena
také. Co se nyní pasývá»ků tvím evobodo
myalným=, to slyla zehdy abanně kasffstrím,
alovam hrasným, neh u k benpoáným zvláště u praž
jb

inteligaatů, . solal
u stopou Nikodámovou, se vařejně

víry stataáné hájil, odejsí ne

;
om
táse,.
vůdy.

k
pohřben 2. listopadu. Vytrvalé, cílevědomá prá
ce a ntvrzení katotické víry v českém lidu —
tot bylo předním heslem jeho života. Dr. Ná
bělek byl na Moravě prvým z profesorů, který
odhodlaně kráčel do veřejných schůzí hájit syě
tový názor katolický, Účastnil se všech katolie
kých sjezdů, pořádaných v letech nedávných,
dovedl rozohnit, uměl protivníkům bystře odpo
vídat. Věude dokazoval, že víra a vědy jsou
dvě nerozlučné sestry, že družka družku pod
poruje. Vše toto podnikal netoliko nezištně, ale
i se značnými obětmi, snášeje vytrvale i rány
kalených šípů nepřátelských.

úbělek byl mužem obrovského vzdělání,
učencem velice pilným. Věda mathematická,
fysika, hvězdářetví, A filosofie byly mu jako
středoškolskému profesoru nejbližší. V té pří
čině vydal spisy velice významné, nešetře obětí.

|
severní« (též německy a polsky), otáčecí známý
»Obzor hvězdný« (též německy), velikou ná
stěnnou mapu hvězdného nebe, »Nebeské ho
diny«, »Obzor« a pod. V četných časopisech
populárním způsobem pojednal v článcich o
hvězdné říši. Znameniič se vyznal v praktické
apologetice křesťanské.

Jeho vlastenectví bylo vroucí, činorodé; ja

notu a všude pečoval o zachování jeho ryzosti.
Pracoval i v těžké nemoci, až amrt mu: vyrvala
péro z ruky zoela. Dru Nábělkovi náleží pamět

nejčestnější.

Královéhradeckoubankovníjednotu vHradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podník. ——- —

Církevní věstník.
O svátku Všech Svatých bylo počasí uspokojivé.

Pod šedým, nehybným povlakem oblačným bylo po
větří klidné. Proudily tedy ra hřbitovy kolem Hradce
Králové zástupy veliké, aby obětovaty modlitby za
spásu svých drahých. — V kathedrálním chrámu Sv.
Ducha Jeho. Exc. nejdp. biskup Dr. Josef Doubrava po

světil o 9. hodimě votivní okna a pak sloužit pontifikální
mši sv. za četné asistence. Na kůru provedena ladně fi
gurální mše za pomoci c. a k. vojenské kapely. Odpole
dne arcipastýř navštívil na Pouchově hřbitov civilní i
vojenský, vykonav zde soukromou pobožnost. K večeru
o 6. hodině v -kathedrálním chrámu sůčastnil se officia
delunctorum, recitovaného od kapitoly a bohoslovců.
— Na Dušičky o 8. hod. sloužil zádušní bohoslužby.
Nato odjel do Chrasti, odkud se odebere tuto neděli do
Vídně na biskupské konference.

Zprávy dlecésnl. Vyznamenání jsou pp.: Fr. Ma
chač, děkan v Dolních Kralovicích, jmenován správcem
vikariátu královického; Fr. Žundálek, prof. na c. k. pae
dagogiu v Poličce, obdržel Expositorimm| canonicale,
— Ustanovení jsou pp.: Am. Nývit, kons. rada, děkan
v Činěvsi, jmenován proboštěm v Poděbradech, Fr.
Černý, děkan v České Třebové, děkanem v Ústí n Orl.,
Fr. Král, farář v Lukové, farářem v Třebovici, Jan Me

a
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Potštýně, Alex. Novotný, admin., kaplanem v Poděbra
dech, Rud. Dufek, kaplan, admin. v Činěvsi, Fr. Rotkov
ský, kaplan ve Zdoňově, supl. katechotou na reálce v
Trutnově, P. Eduard Petsch, Comgreg. St Red. rekto
rem kolegia Redemptoristů v Králíkách, P. Ant Řehoř
S. J. kooperatorem na Novém Hradci Králové. — Neo
mysté: Jos. Stemar za kaplana do Nových Hradů. Hu
best Kubo za kaplana do Teplic (Weckeladort). — Na
odpořinek vejeupil p. Ant. Šimdelář, farář v Potštýně
a p. Fr. Koten, farář v Čachotíně. — Uprázdněnámísta:
Činěves. fara, presentuje Jebo c. a k. Veličenstvo, od 1.
října. Potětýn, fara, patzom. hr. Dobržeaského. od 1. říj
na. Liskovice, fara. matrou. nábož. matice, od 1. Hána.
Česká Třebová, děkanství, patron. kotž. Liechtensteina.
od 1. listopadu. Luková, fara, patron. téže obce, ad 1.
lstopadu. Čachotín, fara, patzon. JUDr. Otta zyt Met

tal. od L listopadu. .
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Výborová schůze
Pplk. družstva tiskového

pod orhranoň 87. Jang N. v Hradci!Králové
bude

v útosý, dap 9. digi p M9,
ZSE0% hodiněod FE

| >A. jm <,
Krále

místní a z kraje.
Aprovisační činmost v řiradci Králové. Dne 30. m.m.

konána byla v Hradci Králové za účasti rolníctva, zá

sboru aprovisačního, již svolat a předsedal p. míst, ra
da J. Smutný. Pan míst. rada vytkl v úvodu hlavní ú
čel schůze a sdělil, že, ježto dosavadní způsob prodeje
obllí pomocí komislonářů se neosvědčil, vládu na
řídila odvádění obilí rolníky na základě vládou sta
noveného kontingentu, jejž okres do určité doby musí
odvésti. Kontingeat tento rozvržen ve schůzi starostů
celého okresu, před tím konané, 'na jednotlivé obce. Žá
da! přítomné zástupce rolnictva, aby úřad v této akcí
podporovali a připomenul, že, kdyby odvádění obllí
vázlo, byla by vláda nucena nastoupiti cestu rekvisice.
Podrobný a obšírný referát podal pak p. míst. konci
pista dr. Svoboda, který mímo jiné uvedl množství, jež
od zdejšího okresu a každé jednotlivé obce bude poža
dováno. Sdělil, že dodání toto jest zabezpečeno. Dále
jednáno o opětném zavedení maximálních cen na má

slo, tvaroh a vejce, které pokusmo pro říjen byly su
spendovány. Po delší podrobné debatě, jíž súčastnili
se všichni přítomní a zejména okresní starosta p. posl.

Srdínko a po výstižném resumé p. předseďajícího a p.
referenta usneseno k návrhu p. řed. Michálka prozatím
ještě za účelem získání dalších zkušeností ponechati v
další platnosti volnou tvorbu cen, poněvadž poslední
městský trh byl dle prohřášení | přítomného | zástupce
města dostatečněji obeslán a i ceny počaly jeviti mírné
klesání. — Konečně jednáno o zásobení města a okol
nich průmyslových šstředisk brambory; též ve příčině
této učiněno příznivé rozhodnutí. Schůze vyzněla v na
prostém souladu a přesvědčení, že politický úřad i kon
sumenti mohou plně spoléhati v této vážné době na loy
álnost a ochotu venkovského obyvatelstva a stejně na

opak. ,
Schůze okresního zastupitelstva bude se koratí dne

8. t. m.
Dušičková slavnost na hřbitově vojenském, Na dny

Všech Svatých a Dušiček zářil hřbitov vojenský v řa
dách světel. Hroby padkých hrdinů ozdobeny krásnými
věnci. Nebylo jediného hrobu, jenž by nebyl okrášlen,
všechny rovy oblékly se v šat nádhemý, jaký jim pieta
a láska připravila. Od časného jitra proudily davy lidu
po hřbitově, u hrobů shromáždili se pokud možno pří
buzní.a nebylo-li těch, jistě se vyskytlo mnoho duší sou
citných, které zastavivše se u hrobů opuštěných, věno
valy upřímnou modlitbu zemřelým, vzpománajíce svých
drahých, kteří dřímají sen věčný v cizině, vzdáleni
jsouce své drahé otčiny. Též Jeho Excelence nejdůst.
arcipastýř přišel, aby na hrobech padlých hrdinů sou
kromou pobožnost vykonal a památku jejích uctil. —
Ve 4 hod. odp. na den Všech Svatých konána byla slav
nost vojenská, na níž podíl braly jednotilvé oddíly vo
jenské a již súčastnili se v nesčetném počtu i jiní věřící.
Důstojnický sbor zastupovati pp. major Houdek, setník
Weisz, nadporučíci Keller a Veselský a poručík Gůnt
ner. Při té příležitosti pronesl dp. c. a k. polné kurát
Stanislav Kordule českou a německou řeč, v níž vřele
a procítěně vzpomněl padlých hrdinů, jejich ctností vo
jenských, statečnosti, obětavosti a vroucího nadšení. Po
řeči této, při níž nezůstalo jediné oko suchým, uctěna
památka zemřelých způsobem vojenským — dáno zna
mení k modlitbě a klidným, tichým hřbitovem za šele
stění stromů, které jakoby k modlitbě skláněly koruny
své, nesl se zvuk polnic vojenských, které tak thuno
čily jménem přítomných vřelou modlitbu a prosbu k
Póémunebeszapadléhrdiny.Potépamadďiilsepanku
rát za nwtvé vojíny, čímě slavnost povznášející ukon

Výstavyměstského průmyslového musea v lradci
Králové. Výstava českých výtvarníků. pořádaná komité
tem pro podporu strádajících výtvarníků, Šurnalistů a
literátů, skončena buáe dne 30. listopadu t r. — Od 3.
prosince do 1. ledna bude obecenstvu přístupna výstava
grafických a knihaňských prací, ktorou ma poslední tip
ské výstavě uspořádalo teobmologickémusóum obchod
ní a živnostenské komory v Praze. -©

Na živa. škole pokračovací se vyučujeve“ všední
dní každý pondělí, úterý a středu od 4—7, takžese vy
střídajítřídy první a druhé: v pondělí ib a dib, v úte
rý J.c a Il.a, ve středu 1.a a il.c. Mimo 60 v úterý maší
vyačování třída Hi:b a UU.c, ve středu Wa) vžáy a
všechny ve spořitelní zadní budově v prvmím nebo dru
hém patře obecné a měšťanské škoty. V neděli jsou
ostatní vyučovací hodiny tříd H. a Ill. od 9—12 kodia
v reálce ve starém Rudolfinu, jen třída Ha a Bila ve
spořitelně. V číšnickém kursu jsou grafické předměty
dopoledneve středu odpů! 9. do půl i2. ve třídě VH.
reólní za spořitelnou v přízemi a vpátek 08 2—4 v I.
patře Obecné kuchyně. Dosnd zapsáno. 325 ačůů.

„Sbírání zimníchsoučástsk oděvních. Blížíse opět
ně krutá zimní doba. Vitězní a udatní obránci vlasti ví
tají již oyní každý mřloďar, který jim skytá ochrany a
pomoci proti svízelám zimy. Láska k vlasti a vděčnost
k nimvelí vzpomenontijichvtétotěžkédobě.Ztépří
činy obrací se úřad pro válečnou péči na veškeré oby
vatelstvo se snažnou prosbou oposkytnutí darů svrci
uvedenému fčelu sloužících. V první řadě jest třeba ná
tepničků, nákolemic a potožek. K poťízedí jedné soupřa

vytěcto1 pledě je sobyBYjedndúte byvlyy.Spotky, koly | vogk by mai
a

Ve h



na ni, jakož i vzory dotyčných pře vydává sÚ
střední evidence pro vojináké dadávky« v ministerstvu
války. Kromě uvedené soupravy yjsou i jlné sou
části zímního oděva, jáko: kuldy, pásy, gamaše,
spodní prádlo, pokrývky a pod. K pořízení těchto před
mětů nelze však od ministerstva války obdržeti potřeb
ný matěriál. Veškeré tyto dary, určené pro vojsko v
polí, jest zasílati buď c. a k. oděvnímu skladišti v Brně,
ve Vídní (Kaisereberadorf), v Bůdapešti nebo Oóshng
n Štyr. Hradce, anebo konečně jako loni sběrně naturál
ních darů pro válečnou péči v Pardubicích. Přímé zast
lání jednotlivým vojenským oddílům jest nepřípustno.
Vojenské oděvní skladiště vyhotoví o přijatém daru dvě
potvrzenky, z nichž jednu dárce má zaslati c. a k. mi

nisterstvu války, aby měb aáležitý přehled o došlých
darech. Upozorňujeme obecenstvo ma tuto důležitou a
záslužnou akci a žádáme, aby ji ze všech sil svých pod
porovalo. — Purkmistrovský úřad král věn města
Hradce. Králové. Starosta: JUDr. Fr. Ulrich.

Naosleplé araněnévojíny, uměléúdy, sirotky a
vdovy, jakož i na nezaměstnané a v nouzi postavené
katolické dělnictvo ráčili dále věnovati: Vkdp. Jos. Dvo
řák v Hlavatcích 2'K. vhdp. Václav Kysela v Kratono
bách 2 K, p. Netřeba ve Lhotě 20 h, sl. Fr. Kučerová,
ač. ve Studenci 2 K, vsdp. P. Richard Randák v Sušici
2 K, odbočka Všeodb. sdruž. křesť. dělnictva Praha-l.
3 K, vkdp. V. Sokol v Čenkovicích 5 K, vktp. Jan Švec
v Dolanech 1 K, vsdp. Ant. Nývit v Poděbradech 5 K,
vid. farní úřad v Kuněticích 1 K, vtdp. St. Hina v M.
Svatoňovicích 1 K, vld. farní úřad v Solopiskách 1 K,
vláp. Vinc. Rameš v Radimi 1 K, vldp. Ant. Stulík v Oe
šově2K,P. T. AnnaKopeckávSebranicích10K,vid.
farní úřad v Libici n. C. 1 K, vldp. Tom. Coufal v Zá
boři n. L. 5 K, vkdp. I. Říhánek, Praha-I. 1.50 K, vid.
kapuc. klášter v Chrudimi 2 K, vld. farní úřad Hornf
Ebersdorf 1 K, p. Arnošt Menšík, Obětkovice Mor. 1.10
K. ZaplaťBůh! — Prosí se o další sbírky, jež zašlete na
Zemský svaz katol. Orla v Hradci Králové.

Socha sv. JamaNep. na Malémnáměstí stávala pod
Pražskou branou, kde býval klášter dominikánů, po
zřízení pevnosti pak byla pod branou prachovou. —

Zhotovena r. 1718 nákladem cís. rychtáře Jana Fridri
cha a na základě snesení magistrátu ze dne 5. března
1751 opravovala se vždy nákladem městského důchodu.
R. 1772 byla přenesena na Malé náměstí a stojk nyní

na rozích. Ježto umělecké dílo toto jest valně poškoze
mo, ustanoveno, aby bylo. opraveno. — V.

Svěcenípraporu usochy PasmyMarie r. 1848.Dne
28. září 1848na den sv. Václava plesat celý Hradec u
neobyčejné slavnosti svěcená praporu zdejší národní
obrany. Jeho Excelencí nejdůstojnější pan biskup Karei
Hani schválně z Chrasti sem přijel, aby obřady co nej
slavnostněji vykonal. Dav lidu domácího i přespolního
byl tu přenesmírný, takže Veliké náměsti kde kázal
dp. Václav Janura, mše sv. a obřady před sochou Pan
ny Marie se konaly, bylo tak přepiněno, že prázdného
místečka tu nebylo. Kmotrovstvím stály velevážená pa
ní generálová Gruebrová a vysoce urozená paní mí
stopresidentová z Mecséry, a když u tibém čtverozpěvu
nejdůstojnější pan celebrant ve jménu Nejsvětější Tro
jice tři hřebíčky zattouk, vykonaly jmenované dámy
nejprve tuto česínou povinnost, načež vysoce důstojná
kapitula a kněžstvo, nejvyšší důstojnictvo a úřednic
tvo, výbor paní hradeckých o zřízení praporu činně za
sloužilých, spanilé dívky, cizi páni z národní obrany a
posléz zdejší garda se svým prvém velitelem p. Janem
Víravským, městským důchoďním, pokud třeba bylo,
hřebíčky zatloukal a na památku této první občanstvu
milostivě dopřáné slavnosti ve zvláštní k tomu upra
vené pamětní knize jména svá a stav svůj zapsali. Pře
výborných myšlenek všeho dobra, milokrásných prů
povídek bylo zde u zatloukání hřebíčků hojně styšeti
Prapor byl rozřásen a viděti bylo, an nese v stříbrobělé
půdě ze skvostného kmentu vzorně provedenou podo
biznmusv. Václava s anděly na jedné a Iva na druhé
straně s nápisem: »Národní obrana Královéhradecká
15. března 1848.« Od stříbrného bodu vlály stuhy, jedna
červenobílá s nápisem: »Síla svorná, nerozborná«, dru
há černožintá s věrným slibem: »Filr Oott, Kónig und
Vaterland«. Jmenovaný prapor se nachází nyní v měst

ském museu. (Pamětní kniha str. 175. Solat str. 178
až 190.) — V.

Pořad purkmistrá královéhradeckých. Předem po
anamenáváme, že při šíření humanismu v Čechách dá
vali si obconě čeští inteligenti i jiní občané, kteří se po
kládali za nadprůměrné veličiny, jména latinská. Pnrk

* mistrem snadno se stal bakalář, školmistr, obecní pí
sař (zvláště vzall) si za choť bohatou vdovu v místě)
pro svě literní vzdělání a znalost zákonů. Také řemesi
méci, kteří absolvovali školu latinskou, byli hledanými
kandidáty radničního úřadu. Tito také rád: zaměňovali
své české jméno za cizí. (Číslice přidávané značí roky
úřadování.) Váci Iustitor 1451, Jan Wiechtik 1452,Mar
tians Arcufex 1453, Jakobus Sartor 1454, Adolns Joan

* más 1455, Matěj Zlatý 1460, Martinus Pellifex 1461, Hen
ricus Turský 1463, Beneš Wiechtik 1465, Jan Úborek
1469, Petr Cantarista 1474, Jan Úborek 1475, Petr Can
darista 1484, Martin Syrotek 1489, Jiří Kostelník 1490,
Jan Wiechet 1491, Wellek Pellfex 1492, Jan Wiechet
1493, Welko Pellifex 1494, Dusico Sartor 1495, Viktor

"mus Ssuch 1498, Voyslav de Skaliczka 1501,Petrus Me
zirzký 1505, Joan Wiechet 1506, Vavřinec Nejedlý 1510,
Magister Matheus 1513, Vác. Sekyrka 1525, Jan Kotoul
1826,Jan Straka 1527, Vác. Havíř 1528, Jan Rančík 1529,
Vitas Pellifex 1590,Martinus Hrádek 1535, Jakub Kadr

Politex 1540, Jan Krčma 1541, Damašek. 1542, Jan
Stralta: 1643, Vit Košešník 1540 Jakkb. Kadima“ 1546,
Jas Straka '1548—49,Jan Karásek z Lvovic
Jan Straka 1850—52,Jan Dadnašek 1552—54,Mistr Ště
pán Kotoul 1555—57,Jan Straka 1557—58,Mistr Štěpán

Jiskra ze Sobince 1563—65,Ondřej Levhartiský z Lew

Ceip z Pectinovče 1574—9, Jiří Agulnus 1599—1601,
Váci. Jiskra ze Sobince 1601—07,Jan Duchoslavz Libí
na 1607—15, Jan Vulteryn z Libé Hory 1615—16, Jan
Vandas z Karlova st. 1616—19,.Jan Duchoslav z Libína
1619—23, Mikuláš Bořek 1623—25, Jan Hubeclus z Libé
Hory 1625—30, Jan Vorlický 1630—38, Jindřich Vandes
z Karlova 1638—39, Samuel Štětina 1639—40, Jan Tei
necký z Oujezda 1640—41, Váci. Šolc 1641—42, Jan Ke

vír 1642—51, Samuel Suk 1651—65, Tobiáš Šaj 1665—68,
Váci. Fr. Tejnecký 1668—69, Tobiáš Václ. Šaj 1669—86,
Samuel Váci. Cejp 1686—93, Vilém Ross z Rosenfeldu

1693—1702,Fr. Ar. Pichler 1702—19, Jan Lud Fróger
z Kóniginberku 1719—26, Jos. Bláha z Chotětova 1726—
1746, Jan Bláha 1746—48, Váci.. Nodin 1748—58, Fr.
Schneider 1758—79,Jan Nep. Kříž 1779—96, Fr. Haver z
Kčnigsberku 1796—1800,Fr. Relth z Baumgartenu 1800
—1806, Valentin Jind. Haun 1806—13, Aug. Reichenbach
1813—24, Alois Kemlink 1824—48, Vojtěch Svoboda 1848
—1850, Ignát Lhotský 1851—64,Karel Coltino 1864—9,
Ignát Lhotský 1889—93, dr. Fr. Utrich 1894. — Poprvé

nacházíme jména veškeré městské rady v základní listi
ně: špitálu chudých u sv. Antonína, dané na Zelený
čtvrtek r. 1379, kdež poznamenává kromě dědičného

civitatis Orecz super 'Albea) a to: Zdislav Buškův
(Sdeslaus Buskonis), Michael Rehel Heync! Gramer,
Hensch Luda, Pecold Reisenkitel, Veštek Rotel (Vessthel
Rotel), Petr Šulthess, Francek Sitberer, Hensel Notil,
Hanek Sterodler (Hanko Sterodler), Nic Mulek (Nitz
Mulegch), Ješek Gicinger (Jesco Gicinger, snad Ježek Ji
čínský). (Bienenberg str. 74, Solař str. 588, Spiess str.
18.) — V listu od arcibiskupského úřadu pražského dne
posledního března 1397 vydaném imenuje se na prvním
místě purkmistr, pak rychtář a na třetím konšelé (»ju- '
ráti consules«) a to: Martinus-Kolaczer, magister civium
(Martin Koláčník, purkmistr), Rafael Olatner, rychtář,;
Henslinus Vilicus (Henslin Vlodař),Heaslinus Struch, Pes
co Rotel, Hanusco Giczinský (Hanuš Jičínský), Jakob ;
Apil, Alsico (Alšík), Wilhelmus (Vilém), Petrus Magerl,
Petrus Warmunje, Hanusco Sartor (Haruš Krejčí), Peti- |
nan Gross. Dále přísežní radové a všecka obec města
Hradce; pak se připomínají: Jan, htsař obecní (notarius
publicus) a dva spoluměšťané, moudří mužové, Homišek
a Theodorik, zákonití a bezpeční syndikové a prokurá

toři města. Zároveň v tomto listu vypsána jest větší
pečeť města Hradce: Bylať okrouhlá, v bílém voskn
vytisknutá, v mošince zavřená, na pergamenové stuž
ce-při listině visící; vprostřed pečeti jediný štít a na
něm podoba jednoho Iva' vyrytá a kolem něho nápis.
Památný list tento již Bienenberk nalezk porušený, takže
již nemohl na něm přečísti nápis pečelní. Ve dvou ně
meckých listinách a to císařové Elišky od r. 1382 při
pomínají se »Richter und Schopfen zu Grecz«, v němec
kých Hstech krále Václava IV. od r. 1395 a 1402 se
jmenují »burgermelter« a »rat«. (Blen. 74, 200, 210, 197,
199, 226. Solař 588, 569. Spiess 18, 19.) Ze všech svrchu
vzpomenutých konšelů jmenuje se toliko jediný výslov
ně purkmistrem: »Martinus Kolaczer, magister cívinme
r. 1397. — Vach.

Ze starých aktů trestního práva v Hradci Králové.
R. 1541, v pondělí po sv. Bartoloměji: Jan Taraba dán
na věž (do vězení) proto, že v neděli v nešpor víno a
pivoma řádšenkovala k tomuže sámsoběvíno,jak
chtěl, sadil a bez sázení je dával. (Vína žádnému prve
prodávati dovoleno nebylo dříve, dokuď od komisařů
k tomu zřízených nebyla ochutrána a cena jich urče
na.) — R. 1542 v úterý po neděli Judica Vácslav Vý

borný, kloboučník, dán do srubu, protože se světlem
v domě chodilineopatrně a že by by! zapálil — Roku
1548 Markyta Picačka trestána věží protá, že Anm z
Prahy, ženu cizí, za šenkýřku bez vůle pánovy přijala.
— Adolf Hudlivaněk, také Vay zvaný, v Hradci Králové
dne 2. července 1813 rodilý, který již by) vícekráte pro
krádež atd trestán, v sobotu 21. května 1840 po Božím
Těle mezi 11. a 12. hodinou s poledne v žitném poli za
Jaroměří blíže náchodské slinice zavraždiů a oloupil
I3letou Terezii Bockovou, jedinou dceru rodičů Alolse
a Army Bockových z Josefova. Byl k smrti
provazem dne 4. září 1841. Rozsudek smrti vykonán
dne 7. září 1841 v sobotu právě o výročním trhu katem
Fr. Hořínkem o 10. hod. dopot. Velice litovat svého či

mu apocestě kšibenici,která stálapopravéstraně
silnice k Novému Hradci Králové, vroucně se modlil.

V.

Seznamces za týdsanímtrhu v FiradciKrálové
dne30. října1915.1 ag:vikve60K,jabel 170K, braz
borů maxim. cena 13 K, máku 200 K, iněného semene
140 K, cibule 60—70 K; 1 hl: mrkve 13—14 K, jablek
12—44 K, hrušek 14—24K; 1 kg: másla 8—8.80 K, vepř.
sádla 10K, tvarohu 88 haž 1K, česnoku4-52 K; 1
vejce 18—22b; 1 kopa: zelí 30—40K, kapusty 3—5 K,
drobné zeleniny 1—1.20 K, petržele 2—2.40 K, celere
3-6 K, kedlubnů 3—4 K. — Přivezeno bylo: hl: bram
borů 61, mrkve 30, jablek 160, hrušek 36; česneku 4 kg;
cibule 35 a; kop: zelí 65, kapusty 27, drob. zeleniny 170,
petržele 20, celere 31, kedlubnů 6; podevinčat 503 kusy.

Záražovací žebříček.Předmět jde z ruky doruky |
až jehocenadosahujevýšeúžasné.»Nár,Listy«4..t
uvořaššeší(70 poačně.Pědoy:Násy sárašne meMlav

M. im, že projde několika rukama, než se dostane kon
Stmemtovi na: stůj 4:těchlo několik. rukou pracuje s pří»:

60h a byly doby, kdy.obchodníci měli trestní řízení, že“
prodávali máslo o 3 K-levněji! Takový zdražovací Zeb-.
řek byl včera názorně vysvětlen n pražského oďvo
lacího senátu. Obchodnice Alžběta Šulcová z Kostelce.
n. L. byla žalována pro přestupek $ 14. cís. nařízení,
že prodávala kilo másla za 6.K. Při Hčení u okr. soudu
v Brandýse n. L. hájilase tím, že máslo koupila od pře
kapnice Rozalie Vyrážkové kilo za 5 K 60 h. Šulcová
bylaodsouzenado vězení na 3dni a k pokutě30 K.
Pak byla žalována Rozalie Vyrážková, že prodávala.
máslo za 5.K 60 h. Tato se hájila, že máslo koupila -od
hokynářeJana Tůmy z Řepínaza 5 K30 h. Soudceji 
odsoudil do vězení na 2 dní a k pokutě 20 K. Třetí byl
žalován Jan Tůma, který uvedl, že objíždí s vozíkem
po vesnicích a kupuje kilo másla za 5 K. Byl rovněž od
souzendo vězení na 2dni a k pokutě20 K. Odvolací
senát za předsednictví rady Šturmy všecky rozsudky

čnil; Šulcovou odsoudil k pokutě 30 K, Vyrážkovou
a Tůmu k pokutě 29 K. — Hokynář Václav Vachek z
Čelakovic, který kupoval máslo po venkově a prodával
jei po 5 K60h, byl v Brandýseodsouzendo vězení na
2 dni a k pokutě 20 K. Odvolací senát zmírnil mu trest
na pokutu 20 K.

Polní pych proti rokům předchozím na Hradecku
páchán v minulém měsíci směleji. Kdyby kradli pouze
lidé velice chudí, nikdo by se příliš nepozastavoval Ale
v Plotištích na př. lapen elegantní mládenežek s modér
ním vakem na zádech. Jelikož ve vaku malezeny odci
zené hospodářské plodiny, uložil mu p. starosta pokutu
2 K, tedy nepatrnou. Jinoch složil 1 K 40 h, protože prý

nesl zbytek. — Jiný obrázek: Jedna žena vezla na tra
kaři ukradenou řepu a prosila na silnici mladou dámu,
aby kráčela vedle ní, protože »tamhle jde hospodáře,
aby se v zárodku potlačilo podezření rolníka, který by
přípádně podnikl prohlídku. — Kolem Hradce bílou řepu
si vybírali hoši, na kterých nebyl viděti nouze.

Časopis »Jitřeska« v Hradci Králové z úředního
nařízení byl na měsíc listopad zastaven. Nechť tedy
pp. oďběratelé »Jitřenky« nereklamují. Prvním prosin
cem začne časopis ten vycházeti opětně. Za nedodaná
čísla bude administrací poskytnuta náhrada.

Zádašní bohoslužby na Chlumu. Na Dušičky oběto
val mši sv., případně k shromážděným promluvit a pa
mátku padlých hrdinů z r. 1866 a z nynější války uctil
na návrší Chhunu c. a k. polní kurát královéhradecký
dp. Stanislav Kordule. Na této pobožnosti bralo účasten
ství hojně věřících zvláště z farnosti všestarské.

Rybnik Cíkáns pod Novým Hradcem Králové byl
vyloven dne 30. října. Úlovek činil kolem 10 metr. cen
tů (ponejvíce kaprů), celkem méně než léta jiná. Veliká
vedra v květnu a červmu wbrala rybám vody | potravy.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné školy
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek v Chrudimi.

Dar osleplému nebo Zmrzačenému katol. dělalku
vojína. Ústřednímu představenstvu Všeodborového sdra
žení křesť. dělnictva pro král. České t. č. v Hradci Krá
dové došel dar v úpisu 100 K II. válečné půjčky od vidp.
Viléma Havláka, faráře v Hobšovicích, určený pro po

třebného člena osleplého nebo zmrzačeného ve válce.
Za tento dar, jenž zajisté přichází v době nejpřhodnější,
vzdává se vldp. faráři srdečný dík a »Zaplať Bůhl« —
Bylo by si jen přáti, aby tento dobrý skutek našej hoj
ně následovníků.

Odbočkám a skuplnám Všeodbor. sdružení křesť.
dělnictva. Vláp. Vilém Havták, farář v Hobšovicích,
věnoval 100 K II. válečné půjčky i s úroky pro člena
Všeodb. sdružení, ve válce oslepiého nebo zmrzačené
bo. Žádáme tímto pp. důvěrníky odboček a skupin, ma
ji-H takového člena řádného, ať je kdekoli, by oznámili
jej ihned Ústředí s označením jeho vady, roděnných po
měrů a jeho nynější adresy. Ten nejpotřebnější obnos
onen obdrží.

Okradi!slepé achoré dívky vÚtulněna Kampě.
V noci na 28. říjen dostali se neznámí zlodějové z můst-'
ku přes Čertovku přes zeď na dvorek, oknem do tak
dost chudé spižírny, odkud odnesli 14 bochníků chleba
a mouku (na lístky koupené), jáhly, krupky, jediný hrnek
s máslem a pod. Roztroušené vařivo značilo cestu, ku
dy se zloději ubírali. Ubohé dívky přikusovaly ráno ko
kávě brambory. Tak anl-hrozné neštěstí dívek, v nichž
je chudoba, slepota a choroba spojena, nepřekáželo zlo
dějům, aby jim | to vyprošené sousto nevzalší

Památku drahých zemřelých nejlépe uctíte zaslá
nám dárku Útulně slepých dívek v Praze III., na Kampě.
Ty se ve své věčné tmě a samotě nejvíce dnšičkám v 
očistci podobají a za ně seupřímněpomoděí. I adm. t £

uveřejní.
Jednola sv. Methoděje ve Vlásí slaví letos40leté

výročí svého založení. Účel její zajisté vznešený, anať
snaží se zachrániti lidu českému ve Vídní sv. víru a
tém zachrániti duše nesmrtelné. Toto veliké dílo dá s©
Provésti pouze »slovem Božím a službami Božími v řeči

"du srozamitelgými«.Zřejmo,že bytak důložký a šlo



„sbetný úkol všude měl-Býti podporován.Než bohužel*

"k důležitému účelu Jednoty. Avšak 12m těchto nebla

hých poměrův ovšem jen pomocí Boží vymobla Jednota,
-ač za velikých obtží v osmi kosteřich české služby

svého protektora, Roupila kostel, majetek to lidu české
ho, v němž po célý rok konají se české služby Boží.

, Úkot Jednoty však není- ukončen. Kolik ještě okresů
vídeňských, kde tisíce lidu českého bydší, čeká toužeb
ně, kdy se | jim dostane českých shktžebBožích!. Jednota
by ráda vyhověla. K tomu jest zřízena. Tento památný

-rok oslaví 14. listopadu domácí slavností ve svém domě

(XV. okr. Pelzgasse 17; 15. pak listopadu, v den sv. Leo
polda, slavnými službami Božími v kostele sv. Anny,

"který se jí první z těch osmi kostelův otevřel Kázání
a slavnou mši sv. sloužiti bude velezasloužilý předseda
Jednoty, Msgr. dr. Ant: Stojan, probošt a poslanec, na
poděkování Pánu Bohu, bl. Panně Marři, našim sv. Pa

„tronům za jejich mocnou ochranu a za všechny živé i
*"zemřelé členy a dobrodince z Čech, Moravy a Slezska.

Pán Bůh žehnej dále působení Jednoty a vzbuď jí dobro
„dince!

Katštisocialisté proti vládnímuútisku. Z Římase
oznamuje dne 1. listopadu: V uveřejněném jednacím po

řadu socialistické sněmovní frakce se praví, že válka
jest vládě záminkou k vojensky bezdůvodnému obme
zování soukromé a veřejné svobody. Internování a vy
povídání prováďí se jako soukromé a stranické represa
He, censura slouží těmto nesvědomitým rejdům. Vláda
trpí systematické a bezmezné potírání parlamentu. Vlá
da. šetří při fiskálních opatřeních velké příjmy, umožňu
je skandální zisky vojenským dodavatelům a jedná tak
proti národní svornosti. Všechny balkánské hypothésy
se shroutily vedle parlamentních úvah, které vedly k
zatažení Italie do války. Každé rozšíření válkyna nová
bojiště dlužno potírati a podporovati uskutečnění spra
vedlivého míru a svobody národů. 

6 kalendářů Matice cyrilo-metodějské již vyšlo a
s rozesiláním Lylu započato tento týden. Prosíme naše
přátele a příznivce o podporu při rozšiřování. Jsouť
kalendáře matiční pravou lidovou čítankou a stojí na
výší doby. Čistý zisk z kalendářů věnován jest na udr
Žování menšinové školy ve Vlaštovičkách u Opavy.
Vzhledem k tomu, prosíme, nevracejte nám kalendáře
rozesílané jednotlivě. Kdo si jich nepřeje, dopiš laskavě
předem, aby se porta ušetřilo. Objednávky přijímá a
vyřizuje Sekretariát Matice cyrilo-metodějské, Olamouc.
Kalendář M. C. M. (1 K), Stráž Moravy (1 K), Poutník
Hostýnský (1 K), Domobranec (1 K), Křesťanská rodina
(2 K), Moravsko-slezský kalendář národní (2 K).

Nové kalendáře předkládá nakladatelství V. Kotrby
svým čtenářům a příznivcům. Ve snaze, podati čtenářům
to nejlepší, dosáhla redakce letos jistě rekordu, neboť
v diteratuře kalendářové zaujímají 'kalendáře Cyrilo

"Methodějské tiskárny nesporně místo nejpřednější. Le
tos přibyl k dosavadním jedenácti druhům dvanáctý,
nový kalendář »Válečný Zpravodaje o 75 ilustracích. Že
i povídky a články zábavné, poučné, historické i ho
spodářské čtenáře pobaví a pončí, za to ručí jmém při

. spívatelů. Letos uložili své práce v těchto kalendářích:
V. Špaček, A. B. Šťastný, Fr. Xav. Kryštůfek, J. Brendl,
Sáša z Orlíka, A. Simerská, Mittenhubrová, J. Plešinger,
B. V. Brožek, J. Kratochvílová, VL Pittnerová, P. Ště
pán, Foltýn, Fr. Čech, Šimon Lomnický, Košnář, Dr.
Řehák, B. Bouška, P. Holý, E. S. Trojanus, P. J. Vo
ňavka, J. Dubský, J. Tichý a j., Jichž jména již sama
jsou doporučením těmto kalendářikn. ;Nádherné, celo
stranné přílohy obrazové: veliká barevná Fr. Urban:

»Sv. patronové čeští«, dáte Petr Brandi: »Sv. Tři králo
vé«, G. Oagilardi: »Sv. Rodina«, M. Feuerstein: »Dva
náctiletý Ježíš v chrámě«, H. Žáček: »Dobrý pastýř«,
A. Schramm: »Kristus, přítel dítek«, P. Gardzielewski:
»Getsemanna«, Puech: »Sv. Antonín«, »Rakouská ponor
ka potopila franc. křižník »Leon Gambetta«, »V rokli
nách Krasu«, »Bitva u Krasnika«, »Zimaníbitva v Mazur
skůch jezerech«, »Škodův hmoždíř 30% cm.« a j. více
doplňují a vyzdvihují cenu kalendářů těch. Též zdařilé
a případné ilustrace doplňují jednotlivé články. Doufá

me, že naší čtenáři dají přednost těmto kalendářům před
jinými,
nám nepřátelskými, a hojnými objednávkami snahu vy
davatelstva odmění v zájmu věci katolické. Proti ke
lendáři kalendář — budiž naším heslem! Katolických ka
lendářů jest 12 různých druhů a to: Malé 60haléřové:
Vlastenecký Poutník, Svatováclavský kalendář; koru
nové: Vlastenecký Poutník, Svatováclavský kalendář,
„Marla, Meč, Praha, Vlastenka, Válečný Zpravodaj; vel
ké: Vlastenecký | Pou Svatováclavský za K 1.40;
Rodina,díl I. aII., vtuhé vazběpo 2K. Rodinadíl L
se skládá ze tří korunových kalendářů: Marie, Meče a
Prahy; Rodina II. složena je ze Svatováclavského
kalendáře, Vlasteneckého Poutafka a Vlastenky. Při ob
jednávce aspoň 10 kusů poskytují se výhody, jež oa
požádání ochotně sdělí administrace Cyrtio-Methodějské

knihtiskárey a nakladatelství V. Kotrba v Prase-il.,|Přtrossova20.
t

Levný nákupnových
nejlepších tužek.

Inkoustové la.
Mohr 16 hal. © Turban 20 hal. © Ausonia
94 hal. e Triumph 30 hal. e Mars 40 hal

Inkoustové tužky notesové.

| Violet 12 až 14 bal. © Luna 18 hal. ©Turban 26 hal.

Inkoustové tužky

. ve všech barvách po 9 hal. o
Barevné tužky “

o ©| v různých cenách. © .

Všelicos. Důležitý přístav bulharský na Černém moři
je Varma,majícíasi 40.000obyvatelů; z27různýchchrá
mů a modliteben jest ve Varně 18 mešit. — Ministerstvo
vnitra nařídio zemským šefům v Celovci, Inšpruku,
Přímoří, Dalmacii, Haliči a Bukovině, aby všude zalo
žili katastry vojenských hrobů. Má býti určena místní
poloha hrobů, zda jsou hromadné či ojedinělé a dle mož
nosti jména mrtvých, anebo aspoň počet. Hroby mají
býti opatřeny kříži s trvalými nápisy. Stejná péče má
býti věnována hrobům padlých spojenců a také nepřá
tel. — V isolačním baráku na Bulovce v Praze zemřel
matomocenstvím Černohorec B. Vlahovič, dvě léta v
baráku. tomto ošetřovaný. Jest to první případ u nás
v moderní době, ač ve středověku malomocenství bylo
i u nás částým. Dosud se v Rakousku vyskytly řídké
případy jen v jižních zemích. — Zástupcové | nákupní
ústřední společnosti pro Německo a Rakousko přibyli
do Sofie. aby pro Rakousko a Německo nakoupili v
Bulharsku obilí a luštěnin. — Okr. hejtmanství v Plzni

ohlašuje, že útok nebo | jen pokus útoku jakéhokoliv
druhu na Škodovy závody v Plzní považován bude za
zločin proti válečné moci státu a jako takový bude vo
jenským soudnictvím trestán smrtí, kterýžto trest i pří
padné spoluvinníky a pomáhače postihne. — Právě vy
šla první eskymácká kniha, napsaná Eskymákem fará
tem Storchem a tištěná v řeči eskymácké. — Kdy asi
ocitlo se máslo na denním pořádku v kuchyni, nedá se

másle vůbec se nezmiňují, Teprve v 16. věku výslovně
se píše o spotřebě másla. Dle odborných výpočtů při
padá v našich končinách as 17 gramů spotřeby másla
na hlavu a den. To by „stačilo asi liberku měsíčně na
osobu. Ostatně znalci ujišťují, že máslo není nikterak z
nejnutnějších požívat. — Zajatec přemyšlské posádky
lékař dr. Barany, docent na universitě vídeňské, poctěn
Nobelovou cenou asi 147.000 K.

Královéhradecká
bankovní jednota

opo!ečnest s r. ob,

v Hradci Králové

Již jsou zdel
|Kalendáře na rok 1916.

v ObjednávkyvyřizujeM
Družstevní knihkupectví
y Mradci Králové. Adalbertinum.

Praktikanta
ze střední školy

í přijme,

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové.

VYVVYVYVYVYVVYVVÝY

arevná

kostelní
vw odbor. proOkna"s

Er. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

vTřebochovicíchuHradce
Králové.

Cennfkys rospočtynapožádání

Právě vyšlop|
PRAVDOU

KE CTNOSTI
Lidová kázání na všecky
neděle a svátky roku

církevního.

Promluvil a vydal
nákl. Politického Družstva
tiskového vwHradci Král.

(Enihovna Obnovy čís. 26.)

Antonin Kaška,
děkan v Kostelci n. Orl.

Řada I
Sbirka o 21 tiskových ars
ších velké osmerky (stran
496) obsabuje 75 thema
tickýchkázání.- (Cenabrož.
výtisku K 4-00 franko. Od
poručovati netřeba — aspoň
ne dachovenstvu diecese
královéhradecké, které tu
tora po 30let působení jeho

kněžského předobře zná.

Objednávky vyřidí

Družstevní knihkupectví v Hradci Králové.
VY

Veselé čtení
pro dlouhé večery.

Odporučujeme našim přátelům humoristické
knihy obsahu nezávadného, které jsou nejvhod
nější hrází proti záplavě knih frivolních, jež se
vtírají do katolických rodin, aby lákaly čtenář
stvo sensačními tituly a jarmarečním napínáním
zvědavosti.

Pravý humor nehoní se po divokých a hru
bých scénách, nezpitvořuje skutečnost k nepo
znání, plyne hladce jako čistý potůček.

Choete-li se ušlechtile pobaviti, kupte si tyto
IMustrované

knihy:Veselé chvíle.
Stran 272. — Cena K 2-20.

- Rozmarné příhody.Rada II. Stran 320. Cena K 180. —
Stran-884. Cena K 320.

Jsou to sbírky kratších humoresek různých
katolickýchautorů. Nehledanálíčeň přirozených
scenerií kašdého mile upoutá.

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví a na
klodatelství vHradel Králové

ŘadaIII.



Českoslovanská
záložna v Praze-li.,

Spálená ulice, číslo46.0. í

na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dne vybrání dle dohody a dle doby
výpovědní.Poskytaje půjčky všeho druhu
za mírných podmínek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních -dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

-| Ghjednáme Vám
všeckypotřebné knihy a časopisy. Neni třeba

objednávati jinde, obsloužime Vástéž vzorně.
Družstevní knihkupectvía nakladatelstn
v Hradci Králové, Adalbertinum.

výhodnápříležitostnákoupě!|
Ozdobte svédomácnosti

| reprodukcemi uměleckých obrazů!

Madona
Jemný barvotisk, velikost 95x65 cm.

Nenapiatý K 8-,
v pěkném rámu . K 26—,
v skvostném rámu K 80—.

Liška:

Hlava Kristova
Zasklený, velikost 50x66 cm.
Nenapiatý K 4-,
v pěkném rámu . K 20—,
v skvostném rámu K 25—.

Objednejte, dokud jsou na skladě, a ne
nechte si ujíti příležitost koupiti tak levné
obrazy umělecké, které by neměly scházeti

v žádném křesťanském příbytku!
Ceny rozumějí se ber obalu a porta; obal

účtujeme za výrobní cenu!
Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví

vHradeikrál, Adalbertinum|E = |

S PRzdHsgčášií„žiuikl
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Naše knihkupectví
nabízí Vám své služby k obstarání
všech knih, časopisů atd. Adresujte

Jaskavě:

v Hradci Král., Adalberfinam.

PadiUdiáhakáíCv o KASAZRARARARARARARARÁK

MĚSTSKÁ SPOŘITELNA

VE VYSOKÉM MÝTĚ
přijímá vhlady a zúrokoje je

„60 nejvýhodněji
a vyplácí, majíc stále větší hotovost, vklady i ve větších obnosech bes výpovědi.

Za vklady ručí královské věnné město Vysoké Mýto veškerým svým jměním
příjmy, jakož i aktiva spořitelny.

níšky spořitelní požívají i jistoty sirotěí a. přijímají 2e za kance a radiau všech úřadů.
Daň důchodovou platí spořitelna ze svého.

Půjčky poskytujeza sazbyvelmimírné.
Telefon čis. 16. Pošt. poř. čís. 70.108.

řotodi p Ve prospěch
duchovenstva a W SvatováclavskéMaticeŠkolské.

Uznaný za n-jvýhodnější a vnější ná

slavným patronátním kupní = Pad čjší , nejlevnějúřadům dovolujesi dopo
ruěiti veškeré kostelní nádobya
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky, paténky, pacífikály, J

svícny, lampy, aditelnice,kropenky
atd. své vlastní 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
předměty neb výkresy zasílá nau
kázku franko bez závaznosti koupě“
Vše se posílá posvěcené. Práce ruční.

Sklad veškerých slatých a stříbrných klenotů, jako: řetězů,
madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd.+ Netářské
prateny, tabatérky, jídelrfínáčiní ze atříbra pravého

i čínského vědy na skladě.

koslol, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a

o ovébo umáčiní ve výrobaách nejstaršíhezávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Bos velkoměstské rešie ve vlastuích. dílnách a
Gomech, levné pracovní síly na voskové, čímů levnější
ceny aš o20 než všude jinde.

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

Příssšný snalsc c. k. semského Srostního soudu.

Jebíl. 100let. trvání a40let. glastní činnosl.

Adresování vědy doslovné ae vyprošuje.

Fr. Černý - Hradec Králové
Třída 18. pěšího pluku č. 656 |

nabízí veškerou zeleninu,stolní ovoce,
dalmatská vína, sůl ve velkém. =(jij

Velkoobchod petrolejem.

hlášený

: Aněrsde lndns, 2

udeční likér podnás

Podporujte náš
podnik.

Dražstevní kn l a naklodatelstu
v HradciKrálové, Adalbertinum.

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou

A3. Aněroe©Út m05
továrna nejjenanějšíchlikérů. |

Taktíš doporučuje se kukrapi prového (ras

oogkněa,veěměkéslivovicehníPoě pův.jaJim.
rumu avšechCnejlevnějších.P. jm obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci *
nejnovějších drahů pravých

| viměných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo

zem

Cetná uznání zvláštěz kruhůvelo
důst. duobovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křegťanského závodu 24
dobu víoe než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení oen!

Velojemné látky na taléry.
»DOO0O0000006

UParamenta.

(gmáceV. Noškeda39
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P.'J. Neškadly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstru
svůj osvědčený a Často vyznamonaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.

ek vzorkyi rouchahotovásaoláskuse na požádání franko zašlou..“ZE == |
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Průběh války.
-| Btále zřetelněji sepřeeeěděuje dy řdohodajak národové rakouští soudí o její »osvobozo
vací akcie. Našenová vítězství svědčí o tom
víe než tistofstránkové knihy. Upřímným citům
paší loyality dostalo se nejskvělejšího vysvěd.
čení sa hranicemi od Bulharů jejich daleko
sáhlým, praktickým činem. Kdyby bývali tito
Slované seznali, že pro mimoruské Slovany
kyne ze čtyřdohody nějaký prospěch, jistě by
nebyli se spojenci Ruska skřížili svou zbraň.
Bulhaři přidali se k nám; jest tedy přirozeno,
že nová vítězství dostavují se ráz na ráz.
<- Otyřdohoda o pomoci Srbsku mnoho a
mnoho mluvila. Alejak pomoci vydatně, jestliže
sama se chvěje na starších bojištích malomoeně?
Proto nyní jest zcela poohopitelno, že jdou naše
a bulharská vítězství ráz na ráz. ©
-Na Balkán obracejíse nyní zraky celého

světa, zde jest hlavní bojiště nynější světové
války. Po spojení se vojska bulharského s ra
kousko-uherským a německým jest otevřena
cesta z Borlína přes Vídeň do Cařihradu a
odtud otvírá se dál do Asie a Egypta. Proto
na rychlo a tajemně odjíždí z Londýna anglický
ministrvojenstvílord Kitchener,dobrý znaleo
Východu, aby dohodnuv se s francouzskými
vládními a -vojenskýmičiniteli shlédnul skutéčné
poměry v Soluní a učinil vhodná opatření. Ne
jde jen o Srby, kterým slibovaná anglofran
couzská výprava sotva už pomůže, jde o zájmy

poglioké a francouzské v Asii a v Egyptě.roto ten spěch Kitchenerův z Londýna. Žatím
ze západu, severu i východu zaplavují Srbsko
spojené armády. Padla už důležitá mteta: Kral
jevo, Kruševac, Niš. Rakousko-uherské vojsko

nepřítele s výšinových postavení podél silnice
IvanjicaKraljevo. Německé síly zahnaly Srby
zjejich opevnění jižně od Kraljeva. Jižně od
Treteniku (na jižním břehu západní Moravyj
rakousko-uherské prapory dosud bojují, kdežto
části Gallwitzovy armády pronikají od Kruševce
k jihu. V Kruševci zajato na 7.000 Srbů a
ukořistěno na 50 děl; v arsenále pak neporuše
ném, v němž ihned zahájena práce, shledáno
za milioný materiálu. V Kraljevu ukořistilo ně
mecké vojsko 130 děl. Bulhaři na svém vítěz
ném postupu dobyli druhého hlavního erbského
města Niše, kde dosud známá kořist činí 42
pevnostní děla, tisíce pušek, 700 vagonů, auto
mobily, skladiště zdravotního materiálu, četná
vojenská „skladiště atd.; zajatých Srbů z okolí
Niše samotné jest přes 6.000. Počet srbských
zajatců zvýšil se tím oelkem na 40.000, srb
ských děl ukořistěno 340. Armáda Bojadáevova
dobyla Leskovce na Veternici (přítoku jižní
Moravy) společně s jižnějšími bulharskými voji,
které z východníhosměru uhýbají k severu a
severozápadu. V Macedonii pak zalarasili Bul
haři cestu anglofrancouzskému vojsku, které se
snaži proniknouti Srbům na pomoc. A ze západu
poutá rakousko-uherské vojsko Černohorce, kteří
svá postavení výš'nová na hranicích ztratili.

| DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA
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$iti z těžkých. jež dostaly jak na Soči
je výschkě ntk JeenotiisůVýjndy Mte
bou rovněť odrašeny. :

Na východním bojišti útok za útokeůl|

podnikali Rusovéod půle září na naši fronty..aše obranná fronta na Strypě zůstala věsk

nezměněna a náš útok na dolním Styru nebzastaven. Ztráty ruákě v bojích jižně od Polsší
a na Strypě dle ofdhadu znalců jsou téměř tak

velíké jako nak Štráty v Karpatech. Neronšíztráty utrpěli Reádvév bojích s armádou Hin
denburgovou,kdena frontě dvinské dokonce;
nabyli Némcipůdy jak u Dvinska tak p
Rize, Východně oď Pinska až k Smorgonu zů

Italské

Třetí válečná půjčka.
Po velikých našich vítězstvích jistě bude slině pů

sobití na státy nepřátelské | zpráva, že třetí válečná
půjčka skončena se zdarem (ak znamenitým. Vždyť W
psáno přes čtyři mlilardy korun. Dle posledních zpráv
elicielních již napočítáno 4915 mil. K. Jistě závěrečná
číslice bude maokem větší; vždyť k céntrálnímu súčto

vání dosati ještě -medošly úpíně úplsy od poštovních é
řadů, křeřé velikéhorlivě :ó Ždár.třetí půjčky praco- |

valy. ,
Takový výsledek mrust úapiniií kažďého patriotic- .

se shledalo,jakskvělýpodílnaúplnechmá 1Biěrodnáš,
který v době kriřické osvědčil a osvědčuje skvělými
skutky upřímnou loyalitu.

Nynější úpls jest skoro Úvakrát tak veliký jako ;
výsleděk půjčky prvé, jejiž zdar vyvolal úžas. Na první
půjčku upsáno 2135 milloná, na druhou 2630.

Zvláštní nadšení vyvolává fakt, že přo úspěch půjč
ky nebyly rozhodejícími úpisy milionové, nýbrž úpisy
středních a meaších částek. Docela | maii střádalové ú

častařii se horlivě. Z toho patrno, že všecky vrstvy 0
byvatelstva | závodily hóriivě v upisování sa důkáž :
přání, aby saše voje co mejdřive dokoačily válku nový- |

mi triumly k zocelení této říše. |
Nymi čtyřdohoda jest v úžasu | nád morální sílou

naší říše. Jestliže náš majetek ochránily zdatně cestráláí
močňostidříve,tim bezpečnějiitůžemopočítali sa roz- ;
bodné vítěfství rakbuských zbraní nyni, kdy nát při
spěl potmocí národ tat chrabrý, jako Jsou Batiráři.

„U Filšiky Zivhdštenské baaky v Hradci Králové |
upsáno bylo v době od 29. října do inct. 4. t m. dajších |
1342.300 K, z čehož připadá napeněžní ústavy králové- ©
hradecké 643.100 K. V celku upsáno bylo dosud u jme- |

novaně filiálky 3,337.400 K, z čehož připadá na přihláš- |
ky zdejší spořitelny v celku 1,500.000 K. Z jednotlivých
větěřch upisovátelů uvádíme: Juhus Strauss, velkoob

chod kožemi zde 10.000K, Josef Motčík; c. a k. správce|
hosp.. Neděliště 1000 K, Jarmila Hessová, dcera odb.
učitele, Vamberk 2000 K, rodina Nejedlých zde 1000 K,
Karel R. Miller a spol. zde dalších 15.000 K (celkem 4
Živnostenské banky 20.000 K, u jiných ústavů 32.000 K), 
Karel Jiřík, bank. dirigent Zde 12.000 K, F. Fischer, ob

chodník zde 1200 K, Fr. Houdek. c. a k. major 77. p.
pol. děl. zde 4500 K, Fr. Bouda, zem. stav. rada zdě
2000 K. dr. Rud. Fledler, c. k. okresní kotnisař zde 1090
K, Vavřinec Sláma, c.k. rada zem. soudu zde 4000 K.
Josef Komárovský, kníž. stavitel, Česká Skalice 1000K.
Rudolf Pajkr a spol.. továrna hud. nástrojů zde 1000 K,
Ant. Hanuš, průmyslník zde, za své dítky 8000 K, Bedř.
Stein, obchod papírm zde 3200 K, Jiří Somer, žák III.
třídy zde 1000 K, Mařenka a Helenka Sommerovy, žá
kyně II. tř. ob. školy zde po 1000 K, Karel a Vitém Petz,
dilovedoucí, Třebechovice 1000 K, Vilém Horák, poklad
ník, Třebechovice 1000 K, Fr. Hloušek, mistr zedn. a
městský radní 1000 K, Lev Brod zde 1000 K, B. Souček,
Bříza .2500 K, Ferd. Kominík, soukromník, Všestary

Fiala, s. s r. 0. zde.4000 K, Marie Píppichová, choť c.
k. profesora zde 4000 K, Otokar Smetana, zvěrolékař,

1000 K, Ant. Pilnáček, rolník, Všestary 1000 K, Zdenka
Nosálová zde 1000 K, V. Morávek, ředitel pivovaru zde
1000 K, Verwaltung des Offiziers-Park 2000 K, Marie
Fialová, vdova po velkoobchodníku zde 10.000 K, Fr.
Chvojka. farář v Mlaďkově 3500 K, cís. rada N. J. Munk
v Kutné Hoře 4000 K, Štefan Fischer zde 5000 K, Tere
zie Welszová, choť c. a k. hejtmana zde 2000 K, Vojen
ský vzdělavací spolek zde 2000 K, Karel Riickel, c. a k.'
hejtman děl, pl. 2000 K, Josef Šembera v Týništi 2000
K, J. Kučera, tkalcovna ve Stružínci 7000 K, Králové

Jaroměři dalších 46.300 K, Městská spořitelna v Žam

dalších 108.800"K, :Všeobecná úvěrní společnost zde
9100 K, Okresní hospodářská záložna v Nové Pace 5000

stelci m. Orl. dalších 80.900 K,'Občanská zéložna v N.

3000 K, Hospodářská záložna ve Chvojně 2100 K, Spoři
telna města Chlumce 10.800 K. Spořitelna města České
Skalice dalších 6000 K, Občanská záložna v Meziříčí
41.200 K, Okresní hospod. záložna v Novém Městě n. M.
3200 K, Rolnická záložna v Třebechovicích 2500 K.

Ze zvláště významnýchpřihlášekprostředníc
tvím peněžních ústavů učiněnýchjmenujeme:
Hejnová Albína, dcera mlynáře v Jaroměři 5000 K, Ag
děl Václav, inspektor c. k. stát. drah v Jaroměři 5000
K, Schónbergrová Karolina v N. Bydžově 3000 K, Obč.
záležna v N. Bydžově na vlastní účet 30.000K. Joapno

říčí 3000 K. Spořitelna města Opočna na vlastní účet
50.000 K, Obč. záložna města Jabloného 13.600 K, Joh.

Schiel, Běhm. Petersdorí 4000 K, Sirotčí pokladna v
Žamberku 7000 K, Ant. Prmuse, Baripšovice 8000 K, Po
jišťovací spolek proti škodám z ohně v Žamberku 10.000

K, Benno Glúckšehg. nájemce pivovarů v Žámberku
10.000 K, Edmund Kirsch v Žamberku 8000 K. Josef
Knapp, ředitel v Žamberku 5000 K, Hedwig Wunder,
dcera nádačitele v Lindsdortě 3000 K, obec Žamberk
19.00.K.--—*

Z větších,úáích úpisů Záložny v Hradci
Králové: Nejmenovaný 4000 K, nejmenovaný 2000 K,
Václav Moravec, vrchní revifent st. drah v Praze
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2000 K, VáclavD. c. k. -vrchní správcev. V. zdj

1500K, po bool Lad: hadyBerta, Pouchov,Vásáty Kučera, zámečníkvo: trojímě,
Helenka Schdumanoprá zde, | Václav Bouček, rolník,
Rusek č. 38, Auna Mackáčková, vdova po lékárníku zde,
Ludvík Omi; c. k. pošt. úředníksde, Josel Michl, řed.
zde, JUDr. Alols Zhumer zde. Ohrnem „upsáno 195.300

*korun. 1.. :
Zvýmamnýchtpisů u Spofitelny Králo

hradecké v týdm od 20. říjnado 4 listopadustůjtéž
zde tyto: ThDr, Domabyl Gustav, profesor zdé 3000 K,
Spořitelní A záložní družstvo všeob. jedmoty úřed zde
4500 K, Městská spořitelna v Novém Městěn. Met.
50.000 K, Purkmistrovský úřad v Třebechovicích 10.000
K, Hrabal V. a M., Stará Paka 10.000 K, Odštěpný spo
lekžen.pom.spoluČervenéhokřížezde5000K,Bene
ová Marie, lycelstka zde 2000 K, Ústřední konsumní.
dražstvo, Hradec Králové II. 3000 K, Jihlavcová Vlad.,
choť stavitele zde 4500K, Herrmanová Berta, vdova po
obchodníku v Pouchově 2000 K, Burdová Božka, Marie

a Františka v Říbsku 3000 K, Střemcha Jan, Kydlinov
5000 K, Obecní úřad v Pouchově 1600 K, Josefa Volfová,
choť říd. učitele, Hořeněves 2000 K, Poznerová Božena,
choť učitele ve Dvoře Králové n. L. 4000 K, Kubištová

Marle ve Vlčkovicách 3000 K, Okresní hospodářská zá
ložna zde 5000 K, Urban Jaroslav, hoteiler zde 4000 K,
Citta Václav, krejčí zde, dalších 4500 K, Vrtička Karel,
strojmistr c. k. stát. drah, Kyšperk 2000 K, Vrtičková
Marie, školačka v Kyšperku 2000 K, Měst. dívčí školy
zde 2200 K, Richterová Mařka, soukromnice zde II. 6000
K, Vrtička Karel, strojmistr c. k. st drah v Kyšperku
10.000 K, Janková Matylda zde 3000 K, Baam Josef, maj.
domu zde 2000 K, dr. L. Batěk, med. rada zde, dalších
1500 K, Horáková Františka, rolníce v Borovici 2000 K,
Telc Jah, c. k. pošt. úředník zde 3000 K,Kleiner Josef,
řezník zde 3000 K, Remešová Antonie, vdova, Nový

"Hradec Králové 2000 K, Kubias Jindřich st, továrník,
Vamberk 10.000 K, Fara ve Všestarech 3700 K, 23 upl
sovatelů, kteří nepřeji si uveřejnění, v úhrnném obnose

-277.400 K, Kašpar Václav, rolník v Roudnici 5000. K,
Baum Moric, chef fy. Jos. Baum zde 8000 K, Beneš Jos.,
obuvník zde 2000 K, Městské dívčí lycemm a vyš. škola

* pro žen. pov. hosp. zde 1700 K, Morávková Marie, Ku
kleny 1500 K, Zajícová Anna, rolnice, Slatina 5000 K,
Kubišta Oldřích, učitel Kukleny 1500 K, Jindra Václav,

' Čertilov 2000'K, Jindrová Anna, Černilov 2000 K, Měšť.
škola zde 4000 K, Kalaš Jan, říd. učitel -v Lukavce! -2000
K, P. škol. r. Vojt. Budecimsa zde 1600 K, Karel Svoboda,
c. k „rada zem. soudu v Kutné Hoře 4000 K, Valášková

' Teruše, choť ©. k. četn. strážmistra v Libčanech 2000
K, Kathedrální kapitula zde 2000 K, Spolek Charitas zde

"10,000 K, Správa obecné školy v Březkradě 2000 K,
Spořitelna kr. města Uh. Hradiště 210.600K, Společný

rolnický cukrovar v Předměřicích 50.009 K, Vágner
- Arnošt, Teplice-Šanov, kon:

Pelz Otto, vojin v poll, Pražské Předměstí 1500 K, Po
mezný Ludvík, zám. zahradník, Kukleny 2000 K, Kleřmer
Josef, řezník a uzenář zde 2000 K, Město Hradec Král.
200.000 K, Záduší kostěla sv. Pavla na Pouchově 12.000
K, Záduší kostela Panny Marie v Lochenicích 5000 K,

„Záduší kostela sv. Antonína v Novém Hradci Králové
"12.000 K, Záduší kostela sv. Ducha zde18.000 K, Záduší
kostela sv. Jama na Zámečku 4000K, Purkmistrovský
úřadpro různé fondy a nadace 24.800K,Óbecní úřad
v Novém Hradci Králové 3800 K, | Čeřovská Anna,
Světlá n. Sáz. 4000 K Odbor rak. spol. Stříbrného kří
Že zde 3000 K, Spolek pro podporu propušt. trest. zde
5000 K, Žactvo c. k. reálky zde 1200 K, Nováková Anna,
Náhon 2500 K, Fiebigerová Aloisie, Náhon 3000 K, Bu
rešová Hana, vdova po říd. učiteli zde 5000 K, Okresní

výbor zde celkem 200.000 K. Štěpánská Marie, Král.
Vinohrady, dalších 3000 K, Záložna v Hradci Králové
200.000 K, Agrární záložna zde 150.000 K, Záložní úvěr

Feuilleton.
Smrt Marie Stuartovny.

(David Hume: The Reign of Oueen Elizabeth.)

David Hume (1711—1776)je první národní an
glický dějepisec. Před ním byli -pouze kronikáři.
Byl ducha kritického. ba skeptického; k puritánům
byl přísným, ke katolíkům však docela tvrdým.
Tim významnějším pak jest uznání, jež některému
zjevu ani tato tvrdost odepřít: nemůže, Tak jest

tomu u něho se Stuartovci. Aug. Filon praví ve
„svých »Dějinách anglické literatury<: »Hume se
stupuje se své soudné stolice na lavici obhájcův,
a Stuartové, které měl souditi, stávají se jeho kli
onty.«

Zde ukázkou stať o smrti Marie Stuartovny.
*

>Parlament sešel se čtyři dni po odsouzení
Marie Stuartovny (29. října 1586), Královna Alž
běta nebyla přítomna, „předvídala dobře jejich ú
mysly. Velký onen záměr zahájen byl sirem Chri

"stopherem Hattonem, který, zdůrazňuje zavržení
hodné zrady a spiknutí královny, škotské, skončit
svou řeč žádostí o její popravení. Je zbytečno do
dávati, že debata byla jednomysiná; každý řečník
„ozvláčně mluvil o hrůze katolicismu,jeho zločin
mých a odporných zradách, jichž Mariebyla hla-|
ou. Obě sněmovny sjednotivše se, žádaly od krá

Jovny, aby rozsudek byl proveden, poukazujíce,
že není zde jiného prostředku k zajištění bezpeč

nostikrálovatny aže nedbánítoho zjednalo by

Obrazyčeských uměleů .
wlevnýchcenách.
Skvostné umělecké dary.
Nádherné ozdobybytové.

Pr. Dvořák:

Madona
Jemnýbarvotisk,vel.95x(0cm

nenapiatý . . <. 4 K 8—
ve vkusném rámu . < ».20—
v ořechovém rámu se ——
zlscenýmivložkami ..» S

HlavaKristova
Zasklený, vel. SOXS6 cm
nenapiatý.... K 4—
vpěknémrámu... . 2 80—
ve skvostném rámu . > 25 —

Objednejte, dokud jspu na skladě, a ne
nechte si ujítí příležitost koupiti tak levné
obrazy umělecké, které můžete užíti jako

dar vánoční, k jmeninám a pod.
S89"Pro členy družstva 20%, slevy. "U
Ceny rozumějí se bez obdlu a porta; obal

"účtujeme za výrobní cenu!

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
vHradciKrál.,Adalbertinumná

: o 4. [—.-2
Politický přehled.

Z Vídně. Moonář přijal 9. t. m. minister
ského předsedu hr. Stůrgkha v delším zvlášt
ním slyšení. — Téhož ďne odejel do Berlína
ministr sabraničních záležitostí bar. Burian.

Vysoká vyznamenání udělil Jeho Veličen
stvo císař v posledním týdnu: bulharskému
králi Ferdinandovi vojenský záslužný kříž L.tř.,
korunnímu princi bulharskému Borisovi a princi
Cyrilovi vojenský záslužný kříž III. tř. Dále
byli vyznamenání bulharský ministerský před
seda dr. Radoslavov (velkokřížřádu Leopoldova),
ministr financí dr. Tončev, ředitel státního dluhu
dr. Stojan, bulharský generálisímus Žekov (vel
kokříž řádu Leopoldova s válečnou dekorace),
náčelník generálního štábu generalisima Zosto
rov, velitel první armády Bojadževov a náčelník
generálního štábu první arfmády Asmanovov.am
těžkou nelibost i trest všemohoucnosti Boží, jak
ukazují mnohé příklady v Písmě svatém.

Avšak Alžběta. byla moudřejší a povážlivější
než její sněmy. Předvídala, s Jakou nenávistí tento

vován četnými stranníky královny Marie a jakým
výčitkám by sama sebe vydávala u cizích dvorů,
snad i u celé budoucnosti. Odpověděla rozpačitě
a neurčitě; žádala uvážiti znovu, nebylo-li by
možno nalézti jiného prostředkuk zajištění veřej
né jistoty kroměsmrti královny škotské. Parla
ment neuznal žádnéhe jiného.

Královna tedy oznámila rozsudek-proklamací.
Tento akt byl doprovoděn jednomyslným a srdeč
ným jásotem lidu, jenž zvonil a zapaloval -ohně
(6. prosince). Když rozsudek byl oznámen králov

jako se pravilo, že její smrt byla žádána protestan
ty k utvrzení jejich víry, tak tvrdila ona, že je
mučednicí pro svou víru. Ve svém posledním listě
k Alžbětě, plným důstojnosti, neopouštějíc ducha
mírnosti a láskypinosti, což tolik příslušelo k zá
věreční scéně jejího nešťastného života, nežádala
© odvrácení osudného rozsudku; naopak, projevila
vděčnost nebesům za uspíšení konce smutného a
žalostného pozemského putování.

Žádala pouze pohřbenu býti ve Francii a uči
nila několik pořízení pro své služebnictvo. —

Prancouzský král poslal vyslance k sprostřed
kování. Na toto poslání hleděl lid s největším od

stup ke královně. Zdálo so, že intervence mladé
ho krále škotekého,ačnemohlazměnitirozhodnutí0

řých h dvě
patre sřeěnjrSn jim 8

růtně závazoě upravují tyto nové
shaky. K výřoběa prodejivlasteneckých odznaků,
jakož i jiných yslových a živnostenských
výrobků, jako na př. pohárů, sklenic atd, ješ
ozdobeny jsou obražem Jeho Veličenstva našeho
olsaře, ů Nejvyššího clsařského domu aneb
císaře německého, a jež dále ozdobeny jsou
oíbařským orležm, společným znakem, em
zemí rakouských nebo uherskýcha konečně
jatýmkoliv suskem zemským, jesttřebavýslov

být úředníhopovolení Ů něž píoornně relzažádáno u politickéhoseměpanského
du výrobathomísta.

sařským mařízením zvyšuje se právě
přirážka dané z kořalky o dalších 40 h na litr

alkoholu, takže se zdanění kořalky stanoví nmnív celku na 2 K na 1 litr alkoholu pro nižší
sazbu a.2 K 20 h pro vyšší sazbu mimo kon
tingent. Ministerským nařízením zřizuje se pák
centrála pro líh a zavádějí se maximální ceny
pro denaturovaný -líb..

Učení se východním řečem. Rakouská
vyučovací správa zamýšlí věnovati zvýšenou
péči vyučování orientalním jazykům, především
tureckému a bulharskému. Obchodu se věnují
cím osobám umožní se studovati tureckou řeč
ve svláštních kursech. Studium řečí bude tu
doplněno přednáškami o politických, nábožen

Výhagg pených a obchodníchpoměrechnachadě.
Ministerský předseda anglický Asguith

zase mluvíl v parlamentě. Neúspěchy diploma
tické na Balkáně svedl na obojské chování se
řeckého Venizela. O Italii ee nezmínil, zato spo
jenoům předhodil, že jim Anglie dodala 21,
milionu vojáků, že nese za ně taková finanční
břemena, že každý Angličan k vůli tomu musí
spořiti Rusko prý dostává na anglický účet
všechenmateriál. © akoe proti Dardanelám vy
prostila Rusko ze zoufalé situace na Kavkaze.
Pravil, že »neodvislost« Srbska je pro Anglii
také ejlem války. U Dardanel že prýbyl. útok
loďstva velmi pečlivě připraven a úplně sohvá

velkoknížetem Nikolajevičem.Přes to nezapřel,
že útok na Dardanely nepatří zrovna k slav
ným činům Anglie. — Dolní sněmovna o řeči
Aeguitově debatovala a našla v ní velmi málo
zalíbení. Býv. ministr v kabinetě Aeguitově Carson
nazval jeho politiku politikou slov beze skutků.
Všecky neúspěchy, které Anglie utrpěla, pro
hlásil Carson za súčetní chyby« vlády.

©Prancouzské. ministerstvo Briandove; v

rých, ano jeden až S8letý, předětavilo se smě.
movně. Hladký Briend v řeči své všem se hle
děl záchovat, všem sliboval, i parlamentu bude
chtiti ulebčiti kontrolu vládního jednání. Ani
na monarchisty a katolíky nezapomněl Chce

ajednotiti všude všecky síly národa. Se spojeno“sliboval si vítězství. Zvláštní, že jako anglický

egnšt tak i Briand v řeči své zapomněl nai. : . ",
Nové miaisterstvo v Recku. Protože 'při

projednávání vojenských osnov došlo ve sně
movně k výstupu mezi ministrem války a veni
zelovskou většinou, podal ministerský předseda
Zaimis otázku důvěry. Vláda zůstala však se
114 proti 147 hlasům v -menšině a proto po
dala žádost za propuštěnou. Bývalý ministr
Skuludis sestavil nové ministerstvo a sám pře
vzal odbor zahraniční; ostatní ministři podrželi-—ur rr..r———
Alžbětino, v každém ohledu dochází větší pozor
nosti. —

Jakmile uslyšel Jakub o soudu a odsouzení své
matky, vyslal sira Williama Keřtha,svého komoří
ho, do Londýna s dopisem královně, v němž nej
vážnějšími slovy ohražoval se proti nedůstojnému

Grayů a sira Roberta Melvila zdůraznit ohražení
Keithovo a použít u královny každého prostřed
ku i hrozeb. | Alžbětavšak. zadržovalastále své
rozhodnutí o výkonu rozsudku proti Marii.

Minuly vánoce, přišel Nový rok. Marie stále
byla..ve Fotheringay, očekávajíc svou popravu.

n lédněvpůldů“z rengie, ŠpanělŽechny pověsti ohlé

proti životu královnině zašly. Populární kazatelé
v Londýně rozplameňovali mysli i smysty svého
posluchačstva ©útočnými řečmi proti nešťastné.,
královně a proti tosmunáboženství,. onapo
kládána byla za hlavní podporu v AngkiL -<

Avšak Alžběta byla stále nerozhodnou. Vě-.
děla dobře, že celý národ přeje si vášnivě smrti
Mariiny a že pokládá to za triumé protestantismu.
Vědělo se, že mlčí, uvažujíc v samotě, polohlasněpromlouvajícksoběonesmáziazlu,vněmžse
ochla

Konečně podepsala rozkaz k: popravě Marie
(1. února) a svěřila jej sekretáři Davisonu. Příští
ho dne však nakázala posečkati s.ním; když Davi
son oznámil, že rozkaz prošel již úřadem státní
pečeti, zdálo se, že byla poněkud pobouřena, i ká
rala jej pro jeho chvat. Kabinetní rada totiž pře
mluvilajej k odeslánírozkazu2 sifbilaospravedi

.“ + o



. (..VY4 „i ,av potete“ gie
oné.-:odbosy. alu
provede.novévolby proti Waalsolori.---:

- >President: Wilson3. tm. prohlásil,„So
úkolem Amerikyjest.blavně míz..Mual.s0vše
pomýšleti na to, aby bylo zajištěno právo ne
Odvislého anerušeného obchodu a byly cdra
ženy útoky. Jedinýmúčelem. rozmnožení vojska

a kadebva jest zajistit bezpečnost Spojenýchstát
Monarchie v Číně.. Většina provineií bla

sovala pro zřízení mocnářství 6 Juanšikajem

jako olsařem,nik by.dano Apěttouspolprovprojevu.|To jest odpovědína opětnouspolečnou
Pán Japonska, Ruska a Anglie, aby směna

„vlády v Číně byla odložena.

Záložna v Hradci Král.,

Vkladynaknižky4" -m
menaytronávtnověsí T., -9m

Kulturníjiskry
Abrahamoviny kněze učence. Tento rok

slavil padesátiny svého života. doeent přibo
hoslovecké fakultě v Praze PhDr. a ThDr. Jos.
Vajs. Narodil se 17. října 1865 v Liboci. Po
dokonaných studiích bohosloveckých a filoso
fických v Římě kaplanovalod r. 1890 v Hosti
vaří, Olšanech a u sv. Haštala v Praze. Ve vol
mém čase poslouchal přednášky (Gebauerovy.
Oblíbil si zvláště studium ofrkevního jazyka
slovanského. Obdržev dovolenou, podnikl za
psmátkami hlaholského písemnictví studijní ce
sty na Krk, do Paříže, do Říma a do jiných
vzdálených míst. R. 1905 po pečlivém prostu
dování starobylých listin vydal »Rimeki misal
slověnskím jazykom“«. R. 1914 ještě podnikl za
blaholským rukopisem cestu do Oxf.rdu, pro

-tože se snažil probádali nejpůvodnější formu
rvých slovanských překladů Písma a jiné ofr

: kevní literatury,
Poslouchal jako kaplen týnský (od r. 1906)

dále přednášky universitní, a r. 1910 vydal
objemný spis -»Nejstarší broviář chrvatsko-hla
holeký«. Na základě toho episu byl r. 1911 po
výšen na doktora filosofie. Od r. 1912 přednáší
na bohoslovecké fakultě o staroslověnštině a
jejích památkách. Za veliké vědecké zásluhy
dostalo se mu „počátkem tohoto roku studijní
kongregací v Římě titalu doktora bohosloví.

+ Od mnoha let uveřejňuje náš badatel velice
|obsažné články vědecké v časopisech českých
š sahraničních. Nyní cbystá do tisku veliký
spis, totiž dvojí hlaholský žaltář s obšírným

obřadu slovanského- vydalcenné příručky. Kóž
Bůh popřeje pilnému badatelidlouhá léta k zá

» úlužné práci další!
© Vzpomínka na učeného hvězdáře-řehol
míka. Proslulý astronom a rektor universi
Karlo-Ferdinandovy Martin Alois David narodil
se 8. prosince 1757 v Dřevohryzech jako synek
rolníkův. Prelát tepelský Krištof hrabě z Traut
mansdorfu, seznav vynikající nadání chlapcovo,
dal jej vyučovati hudbě a připraviti do latin
ských škol, Když jinoch absolvoval klášterní
Gymnasium, odebral se r. 1776 do Prahy na
universitu a studoval tak horlivě, že již roku
1777 dosáhl hodnosti magistra filosofie. Pak=a————————|, ,
niti jeho jednání-i vzíti na sebe všechnu výtku to
hoto pořízení. Dle toho rozkaz byl odeslán hraběti
Shrewsburymu a Kentovi i jiným s nařízením, po
starati se o vykonání odsouzení královny škotské.

Tito dva přišli do tvrze Fotheringay (7. února)
a byvše uvedení k Marii, oznámili jí své poslání
a žádali ji, připravitise na smrt příštího rána o

Zdálo se, že se nikterak nezděsila, ač poněkud
překvapena byla touto zprávou. Pravila s veselou
a usměvavou tváří, že nemyslela, že by královna,
její sestra, byla dala souhlas k její smrti aneb vy
konala odsouzení osobnosti, jež není podrobena
zákonům a právomoci anglické.>Avšak«, pravila,

»jelikož jest to Její vůle, smrt, jež činí konec všem
mým útrapám, bude mi velmi vítanou; ani nemohla
bych vážiti si duše, hodné blažénosti nebeské, jež
by nedovedla posíliti tělo ve hrůzách posledního
přechodu k tomuto blaženému příbytku.c

v rychlosti, že chcemíti. více. volného času potom
k ukončení záležitostí, jež zbývají jí na tomto

- světě a připraviti se na přechod do onoho. —-.
%— Povečeřela skrovně, jak bylo jejím zvykem a

obvyklá jeji roztomilost neopustila jí ani při této
příježitosti.Těšila své služebnév tesklivosti, jež
Sejich zmocnila, jako jim bylo násilím utajovatí
ji před ní. Kjitru:vstala aodělá se v bohatý šat

ný a sametový,jediný,Jejšsi prosebe po
Než vetoupila.v síň, kde popraviště, černě po

kryto.. bylo zřízeno sozloučilase dojemněse

přesto upil k teologii, ale--přes to poslouchalále přednáškyověší matematice a astrono

fci toho, aby byt propuštěn z poddanství.

u však tán prelát dibě, Žese:této vědě budemoci věnovati i jako řeholník. Proto David
vstoupiř r. 1780 do řádu premonstrátů v Teplé!

tudoval dále jak matematiku tak filosofii, skl
al příslušné skoušky a r. 1765 sloušil první

mši sv. v klášteře tépelském. R. 1780 stal se
adjunktem pražské hvězdárny a nyní rozvinul
velice horlivou samostatnou činnost vědeckou.
Určoval zeměpisné -souřadnice a nadmořské

šky v Čechách. R. 1790 stal se doktorem
filosofie, r. 1799 ředitelem hvězdárny a členem
vlastenecké hospodářské společnosti v Čechách.
Horlivě se zasazoval o zřízení účelné, reformní
pražské bvězdářny,'zpracovával materiál z po

sorování tk i.a teploty, astronomickoua meteorolegickou částpro zemědělský kalen
dář. Stanovil přesně polohu Prahy, vyšetřil dél
kový rozdíl mezi Prahou s Drážďany, Prahou
a Vratislaví, Prahojk © Mnichovem přes Lineo.
Vydal zeměpisné uújčeníVorlíka a Drhovle i
jiných míst v prácheňském kraji.

Práce Davidova byla drobná, málo tehdy
vděčná, ale velice záslužná. David určoval hra
nice Čech, zeměpisnou polohu pramenů Vltavy
a Otavy a počínal si při tom tak důkladně, že
v kruzích odborníků sí dobyl velikého obdivu.
Sám napsal, že »pozorování do r. 1805 prove
dená postačila kanovníku Kreybichovi, aby zho
tovil mapu Čech, která předčí všecky předchá
zejlol přesností myjeta.

David zvolen"r. 1796 mimořádným,r, 1800
řádným členem,r. 1806 stálým sekretářem české
učené společnosti % r. 1832 ředitelem.

Dne 4. listopadu 1815 byl instalován slav
nostně v chrámu týnském za rektora university.

R. 1834 zasloužilý učeneo odešel pro váž
nou chorobu z Prahy do svého kláštera, kdež
zemřel 22 února 1836. Skoro půl století věno
val hrrlivé prácivědecké. 1

Tento měsíc tedy slaví se stoletá památkarektorské instalace skromnéhořeholníka, -který
položil mohutné základy k rozvoji důležitého
oboru domácí práce zeměpisné.

Osud české mluvnice v Praze probírá v roce
Husově stručně, ale výstižně večerník »Práva Li
du« z 5. t. m takto: »Žádný národ na světě neza
chází se svou mateřštinou tak ledabyle, jako Če

jako obyvatelé královského hlavního města Pra
hy. Špinavá jako vhHůávskávoda, nevkusná jako
letošní moda a hrubá jako motivy nejmoderněj
ších operet, zuamená pražskáčeština pravou €
senci jazykové nesprávnosti. Jen sáhneš a vylovíš
chybu, těžkou jako 42centimetrový granát... Co
hned na první ráz zaráží, je nedostatek smyslu
pro rozdíly pádů. - Nominativ a akusativ — pád
první a čtvrtý — plete si Pražák s největší ležér
ností. >Viděl jsem dva vojáci« — to Pražáka ani
trochu netrkne. Chůva ztratila v parku své svě
řence a hledá je: »Hledám dva maličký chlapečko
vé«, hlásí svou bolest strážníkovi, >Koukej, támhle
letěj' ňáký divný ptáky«, tento jazykový barba
rismus, nad nímž posluchači puká srdce, je v Pra
ze docela obvyklý.
- Neméně běžné jest uvozovati genitiv — druhý

pád — podle německé předložky >von«<českou
předložkou >0d«: >To je bratr vod mý kamarád
ky«; >toje fotografie vod pani X. Y.<, I německé
»von< je v. těchto případech zcela nesprávné a ně
mecký filosof Schoppenhauer si velice na tento-z "—— -r ——íí, — ,—,, ,————,,—Ú
ohroženou tváří pohlédla kolem na vykonavatele
a na všechny přípravy k smrti Rozsudek k po
pravě byl jí potom.přečten; poslouchala.jej po
zorně, avšak jevila ve svém.chování jakousi iho
stejnost a bezstarostnost, jakobyzáležitost nikte
takjí se netýkala. ©- “

"Než vykonavatelé- provedli svůj- úkol, před

lovna :opětovně -pravila mu, Že nemá zapotřebí jí
se zabývati, ježtoona utvrzena byla ve staré ka
tolické a římské víře a že míní položiti svou hlavu
v obraně této víry, on přece. ve své -povinnosti
neustal ve čtení a napomínání. Nyní počala za po
mocí svých dvou služebných svlékati se z rou
cha; také kat přiložil ruky své jim ku pomoci.
S úsměvem pravila, že. není zvyklá svlékati se
„předtakčetnouspolečností;aniobsluhovánabýti
takovýmto pomocníky:

Její služebně, -vidouče ji připravenou položit
hlavu na špalek, propukly v pláč a hořekování.
Obrátila se k nim, položila.prst na rty jako zname
ní,ukládající jim: mlčení, a polfbivší je a pozname

by se'za ni modlili. :

Jana Kenedy,jedna z jejích komorných, již k
tomu účelu si určila, obvázalá jí oči šátkem. Pak
přikleknuvši ke špalku, bez známky bázně a chvě
ní, opětovala slova: >V Tebe, 6 Pane, kladusvě
doutání, nedej ml zahyňoutile —©—©©

oddělena,Katihnedpozvedlji

»od< tam, kde se docela dobře můžeme bez něho

statně trýzněň pražskými ústy-i jiným způsobem.
»Metrák uhlího,tři kila dřívího, bílek z vejcetec
— to přece můžeš slyšet v Praze několikrát denně.

Nejhorší je, začne-li však Pražák mluvit spi
sovně, aniž 4o dovede, Na schůzích a v hostincích
nasbírá člověk velice hezký materiál. »Vážené pá

bude musit národ >rozhodopádně zakročit se svý
mi poslancemi«, aby se to neb ono uskutečnilo.
Na nějakou koncovku se přece nebudeme příliš o
hlížet. Délka a krátkost slabiky v pražském ho
voru někdy přímo bolestně kontrastuje s kvantitou
slabik v češtině správné. Póle, dóle, móře, Bóže«,
nad tím se už ani nikdo nepozastaví. »Jéžiš, to ta
bóli«, slýcháme přece velmi často... >To 'sem
dostal vod naší mutery<; »koukej, to je legrační
frajle.< Počet příkladů bychom mohli rozmnožit
do nekonečna. Překrásný je pražský zvyk, končit
substantiva koncovkou -ák: >Karlák, Purkyňák,
Tylák«, to ještě ujde; ale >Represenťák, Liďák,
Střelák« působí jistě jako vitriol j na lidi méně
citlivé. Ale mluvit nebo psát o tom nijak nepomáhá.

A typické »pražské dítě« na podobné nářky VEKme šluka« (také pražská specialita) a řekne v
unuděně: >Co chtěj' řikat? Nedovedou se bavit na
ňákou solidnější fazónu?«

Poznámky ke kritice pražské mluvnice. »Prá
vu lidu« nejednáse o tepání nějakého svérázného,
barvitého a. plastického žargonu, nýbrž © zkritiso
vání hříšné ledabylosti. A že právě v městě, kte
ré se rádo nazývá Husovým, čeština se znetvořu
je nejsměleji, věru silně zaráží. Vzal by Hus nyní

češtiny? Pokročilo pražské obecenstvo v horlivém
tříbení české mluvy za těch 500 let, které nás dělí
od smrti Husovy? V Praze jest škola na škole,
i nejchudší. dítě má mnoho příležitosti zdokonalit
se ve své mateřštině. Novinářský papír se přímo
hltá — a matky nynější generace mluvily česky
správněji. Jak noviny tak škola v té příčině jsou
vůdci horlivými. Kde jest tedy příčina? V ležérní
lhostejnosti i u těch, kteří se staví v ruchu vlaste
neckém do popředí. Pro veřejné národní blýskavi
ce zapomínáse na nejpotřebnější.Čtenář několika
deníků a horlivý politický debatér nevšímási, .Ja
kým pravopisem jsou tištěny jeho noviny, jak vy
hlíží obstojný český sloh. Mnoho se mluvilo o.prá
vech češtiny, ale málo se přemýšlí o povinnosti
samých Čechů k této řeči tam, kde se zcela volně
může vyvíjeti. Otcové. nynější generace s každým
ryze českým slovem se přímo. mazlili, psali vše 1

-při menším vzdělání s důkladným zřetelem k čes
kému přavopisu. Nyní však pojednou poznalo se

dušit — i na úkor nejnutnější srozumitelnosti . . 
"Známá jest Japidární, skvostná mluva našich řeč
níků z ranných dob veřejné činnosti Riegrovy.
Postoupili jsme od' té doby? O

V XV. a XVI. století v 'našich školách nebyla
čeština předmětem zvláštního vyučování, protože
— znalost její se u žactva předpokládala. Ovšém
to bylo chybou; ale zajímavo, že tehdejší lidé, po
kud uměli psáti, dbali správného českého vyjadřo
vání lépe než pokolení nynější, maiící tolik příle
Žitosti k seznání krásy a ducha mateřštiny. V Pra
ze čteme nápisů francouzských, anglických a do
cela též italských nad slušnou míru. Ale mateřšti
nu odstrkujeme macešsky. V Německu zvýšenou
měrou se odstraňují kazimluvy a zcela zbytečná
slova cizí. Zato v Praze ujímá se hantýrka s po—————.

Fletcher, superintendent z Peterborough, zvý
lal jediný: »Tak královna Alžběta dává hynouti
nepřátelům!<« Hrabě z Kentu jediný odpověděl;>Amenl« 8 ent

Pozornost všech ostatních diváků byla. upou
tána žalupliným výjevem, budícím lítost a obdiv
pro odsouzenou královnu (8. února 1587).- o

roce svého zájetiv Anglii královna škotská Marie,
Žena vělikýčh předností tělesných i důševních. O
cenění charakteru Mariina současným historikem

"Camďenem jest jak' rozvážné, tak i upřímné, >By
la dámou«, praví, »ve své víře pevnou a statečnou,
obzvláštní zbožnosti, nepřekonatelné velkomysi
nosti, moudrosti nad své pokolení a podivuhodné
krásy tělesné.« 2.

, Když královna byla zpravena o popravě Mart
"ině, projevila největší překvapení a rozhořčení.
Prolévala sízy a nosila smutek; protestovala, že
Davison ji oklamal. Když její zármutek se zmírnil,

vězniti Davisona. Byl odsouzen do vězení na ne
určitý čas a k pokutě 10.000liber. Zde pobyl čty
ři léta a zůstal na vždy v nemilosti.c —

Potud Hume. Život královny škotské Marie

>Maria Stuart«. Býlo by zajímavo na základě dě

talrví dějepiseca pokudbásník. ..
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) kc ecná tak měšťanskáa Pen VVýněuie Správné češtíně pilně, jestliže
této řečlse věnuje tallk hodiň, mutnohledati příči

n ů výhradně jinde. Ják to, že žácí, zotvažeof vyšli, již znetvořují češtinu přímceúmysl
ň ? Patřno,že spplečnost, v niž vs:upují do prak:

tckéno, života, sama chová se k češtině velice neŽně, Ale tatáž společnost na schůzích a: jinde

s a ret veřejnostíhlučněosvědčuje,že jest jíodnost a mateřská řeč nejvzácnějším pokladem.
Vždyť jsme docela čtli černé na bílém, že >nejsvě

tějším nábožensivím jest národnostc; patrňě tc
náboženství jest již odsvěceno.

Bývalo přímo radostí posic uchalí staré po
hádkářky, z nichž některé ani čísti neuměly. Ty
ratičké. výrazné věty, ta ryzí čeština! Nyní jsme

ovšem — dále, vždyť moderní pokrck mění rychle
všecko « docela de-vede i převraceti na ruby.
Všecko cizí, nebývalé ihned se lapá s velikou ob
Iibou, ale výstižným českým významům se dává
výpověď. iKdo tedy chce slyšeci jadrnou českou
mluvu v Š'rších vrstvách, musí na venkov — a
nejraději k starším lidem. ©

Rozdily mezi povahou sěmeckou a Iraucouzskou.
Dr. Ed. Lederer uveřejňuje v č. 45. »Osvěty lidu« po
zoruhodné Č*sové dokumenty. Francouzský učenec Ou
stav Le Bon r. 1912 v díla »La Psychologie Politlgue«

ostře zkritisoval zákonodárnou činnosí, universitní sou
stavu, koloniální politiku a vedení hospodářství národ
ního své vlasti. Poukázal, jak důmyslně konkuruje s
Francif rozvoj hospodářství německého; vždyť kapitál
německý již tehdy těžil v samotné Francii-a zvláště na
celé francouzské Riviéře daleko více než kapitál fran
couzský.

Krátce před vyláním knihy měl Bon velice zajíma
vou rozmluvu s jedním starým německým filosofem,
který mimo jiné prohlásil: »Němec je nyní přesvědšen,
že je všude první, kde se zakotvuje, dík sáperioritě
(povýšenosti) svých zařízení, své organisace a své
technické výchovy. [ ve vašem hlavním městě dělá
vám nebezpečnou konkurenci, využ'vaje k svému pro
spěchu jedné velké industrie vaší za druhou... Počí

ná již na vlastním území vašem zakládat továrny, aby
se vyhnul vašim ochranářským clům. která brzo nebu
dou mít nic, co by ochraňovala. Německo (za marocké
ho sporu) nemělo zájmu na tom, aby vám vypovědělo
válku. Na to budeme myslitř?onoho dne, kdy vaši pacifi
sté, vaši internacionalisté, vaši antimilitaristé a ostatní

hloapé odrůdy v duších vašich- přivedou v rozklaď ideuvlasti, která je naší silou.«

věděl, že bude hledati s Angličany spojení Belgie: Po
kračoval: »Vy (Francouzi) se k nim patrně přidáte, ale

pak vaše náboženské a politické zápasy povedou k va
šemu vyčerpánl Dospěli jste k takovému stupni nesná
šelivosti a potřebě pronásledování, že skonšíte nenávi
dění mezi všemi národy. dast civilisovanými, aby do
vedli užívat svobody. Vaše bezčetné syndikáty, jejichž
tyranie je větší, než byla kdys tyranie neizuřivějších
despotý, nevývolá nic, než žárlivost a genávist. Zdá se,
že nenávist a záští jsou jediné vlastnosti, jež v duši la
tinské přežily. Jste podobní ooěm hmyzům, zápaslcím
na dně bažin, aby Jrvaly huhené záspby. těch, kteř: je
malí, co kolem nich sg nalézají bohaté zásahárny.
"Vy rychle sestupujete v poslední stupeň národě,
kdešto jste dlouho byli na pryním. Stáváte se malým
národem. odkázaným na sebe, zdrceným daněmi, nendr
Žujícín se neš pomocí úspor a strádání, ze dne ke dař

více nezpůsobilým depřáti aj ugns dětí Abysie vystou
pili .nad sklon dekadence, bylo by vám zapotřebí vzdát
se svých náboženských a politických nenávistí Je to
hypotésa jistě nevěrohodná. Musil? byste také změnit

ze základě systém výchovy,p op jsje se zcela marně
pokoušeli. Bylp by vám dále ptřebí solidaji
ty, kterého nikdy nenabudete. Zkstalijste národem1

wšicůa Kragořežntů,nsnýe Mn „sdyspřevláerpají ve lásl vě prmyslo

véao i i PREsnĚjšÍsoak jejeřigemtecimivájeu 3385o primyy, tecáníka
vladne Předevěhypreckanali terá sedobývá toliko
sýnalavynu, sjálou pragi a vytrválogý“ již post idáte.

A OTPOBADAzůstaňe povědy velkým nedostatkem La
Jávody humaaltářské a pacitistické brají dnes pře

vlá ici úlohu ve vašich rozpravách.Oby jsouhlavní

dětským natnostem, které řídí moderní svět? Přesně
takovou, jako proklínání .pověrčivýchNeapolitánů, pro
nálevé proti Vesyvu, aby zmirnla jeho řádění. Vpiikány
nelze“ it slovy.« —

Věryzdravá lekce! Německo mimo jiné vzrostlo i
velice obratným |proti konfesnímu boji.
totiž ve stopách »svobodomysiných« despotů, kteří pod

beslém svobody páchají do nebe volající násilnosti na
právech katolicíva, aby se zalíbit krvavým choutkám

ufanatisovaných zástupů. Německo dalo katolíkům to,cok kick-jet — jo také všecky vrstvy německé

ko didábola s m hímtak vělikým.francie svým
násilnictvín, ošperkowzným cetkgjul. růspých druhá
»pejotaku«, zablídala do bahna a slábla vůčihledě. Udá

jn rozmlavěs písje

Pohraniší. Rekousko-Rum.-.
Srb-Bulbarské . . » 180
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Následky pověrečnosti. Již jsme několi
krát- krátce nastínili, jak úžasné pověry bují

pnní v Paříži, Londýně a jiných velkoměstech,kde sklerikální jho« naprosto nedusí soudnosti
inteligentních kruhů. Když věda na celé Čáře
zklamala, nastupují tam vládu nejnesmyslnější
pověry.

Ovšem není divu, že pověrečnost vyhledává
si ové oběti i v jiných kruzích, kde zásady psitivní víry křesťanské ze srdce vyvan le
na př. v Německujdou úřady podvodným indi
viduím v patách, aby je ihned ztrestaly, jakmile

zprávy o jejich záludných pokusech se donesouk sluchu veřejnosti. V berlínských Moabitech

zahájen dne 5. t. m.proces za příčinou úmrtídvou umělkyň dvorního divadla. K soudu po
hnány saoiontistkye Eliška Abřensová a: Hůs
genová.

Pátráním se zjistilo, že do Berlína zablou
dily výstřelky pověrešné sékfy ze svobodné

(Ameriky »Christisn Science« (křesťanské vědy).
Sekta ta jest výrobkem merioko-anglického
ducha. Založena byla r. 1867v assachuaettau.
Těbož roku vyšel tam spi: »Věda a zdraví
s klíčem k poznání Písma' vd M B. Bddy-ovy,
presidentky metafysického kolegia v Massachu
detteu.«Tám vykládáno že Bůh nesesílá běd,
nemocí a smrti. Bolesti a shoruby jsou pouhý
mi domněnkami hmoty, neboť hmota jest jen
zdánim, představou; skutedným bytím jest pouze
duch.Jestliže člověk ochusaví, jest tísněn klam
nou představou, že některý úd stůně; tomuto
zdání říkají nezasvěcenci nemoo0.Chorobě zšak
putnočelit nikoli léky, ale urěloměním ducha,
če jeho předatavy jsou poubým snem,

Ale zástupkyně télo »kěůy«snažily wa.5pe
něžiti svou sugestivní akci jtá. Peníze ne

pávažovalyza žádný sen a i. nýbrá za ta:kozu skutečnost — jaka dnéhy. Ba poradu

p hosu čítalynné, 3marky,zenáuilánymech. pacikntů. 10 i xóbe mamak. Npěpí
návětěsu újipvajy od M marek zžše. Zástupci
a zástnpkyná »kiesjenské yjdysčřví láčení pen

samy pěcieniy 00 :šádná oprzsse,

ládvá odporné pm vldyt naieniiata 3ADAMo0s
ního přemědlí ssébo vlasto ducha ze Aha v přegvědčení,že choroba

jest holýmkama. ApoavěádeníPdldíš. p
etředníke na nemnanéhopro nsvětla;jest mocnějšímvynálezem2 naš telogr

ráty profožp sta. Americe může

ae
vrýVY s onn ka
K ra P ohorýjoděinam“kor | EPros Mi seaparte

Řlern pi.n or9y2 PK

mel ře AmpnsPERLYbar Lvyohytralejší agontky 1 40wního poblouznění. Sclentlaka zakázala
, trpípj cukrovkou, jakékoli v hl

B KOmhoBízdraduovanh un M jjě

rek. Konačně7. 1918 amřelepe
maouksovou úpleváci u věku D8 lot.

V poloviaj únore 1914 gomřels horečky
Alice s Araanidu ne rakovinu uvěku 87 Jet —
také jako oběť »křestnpskézědy«. Watona zadu

ATAna VlnameouPeěe

dámička vydírala z pacientky měsíčn
prosinee

Výpo dv.'a ků.mn Eší půvěranešdůvě kes
Než 'dógmiátůmea

ntínýnlánámu|přeýaní“ «veče: po Irornjvysnělých z=mísh.
Nářky husitské. Pod témtotitulem ve sbírce sHů

Praze-ll.) vyšla pubifcáce velice záslušná, která. vrhl

do husitského prostředí pronikavé světlo způsobem pm
vědu riejpřiměředšjším. Mistorik Fr. Teplý (který 'na př

uveřejnil cenné. příspěvky -kseznámí sv. Jana Nep.) vy
dal vzájemné obžaloby Oldřicha z. Rožmberka a Tábort
(z let 1438.—1442).jak je nalezl v archivu třeboňském

Zde sbledý čtejál igko ve věrným zrcadle celý ydní
život venkovského a maloměstského Hdu'v tehdejšíř
rozháraném čase následkem husitských válek. Mnoho c

tom pověděl již hěmecký učenec Bezold. Ředitel archi
vů třeboňského Pr. Mareš ze zápisků starého kopisty
rožnibcrského -spředl- významnou studil v »Časopisj
Muse: království Českého« r. 1902 pod titulem »Jar
ze Srlkia«. Tata kritická úvaha jest hroznou obžalobou
Ioupzživých Táborů, kteří- sušovali okom' ii svými pře.

pady © a jednáním zcela bezcharakterním. | Mareš v
předmluvě k své úvaze praví, že po husitské válce »roz
šířil se I v nejnižších třídách rytířský pojem cti a-víry;
ale pod rouškou »dobrých lidí« skrývala se leckdy ha:
nebná lest a b.dný úskok. .. nájezdy, šacování a vraž:
dy bulely dá'c. Maietekbyl ještě stále kamenem úrazů
pro svého pána a život lidský. ;sa na pospasy vydán
libovůli kohokoli, visel na. nitce. Mučírna a kat slavíli
hojné žně.< :

Nyn' tedy zaše veřejnost o prostředí, v němž zku:
sil písařJan ze Srlfna strašná muka, jest poučena ob
širněji otištěním původních pramenů. Dokumenty trhají
ronzntické bajky o, reformním Táboru Jako pavučinu.
To právě slouž. kecti katolické vědě historické v Če
chách, že naši autoři bez tozpaků popřávají na veřej
ném foru svobodné slovo původním pramenům, ať již
dokumenty m'uví pro katolickou církev příznivě či ne

příznivě. Vydání »Žalob« jest velice důležitým literár
ním činem pro českou historii vůbec. Snahu Fr. Teplého
o vydání sešitků dalších vítáme vřele.

S
Již jsou zde!v Kalendáře na rok 1916.

Objednávky vyřizuje
Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové. Adalbertinum.

Za válečnéhoruchu“
| Pedporgjme hulharské spplencej Bel
hořízdalněa neúatvněns.Jižnímholištiplpiúkolpaptj:
vých spojenců. Zaslouží sl (edy zvýšená nazornoskí
zvjjšíě od tých pašjck půčaný. kteří bolů aktivně se np

účastní. Vřelé syripatle k pracovitémy, rozvážgým “rody jemu v českých kruzch byly vždycky.

nyni se naskytá ogiyhodnější příležitostk pratismprxňděeaj tojmlo přáfejstyk.P

jk bobarpkým!Darypou ře Eplná £ k ry hojtmagstnía Hwedk neenégy křiř. m
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psy tolikm Př L sů,„plhepě řebovaji, ale
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dí kověný ok když naňruský kopovV V ivě Scrokin naléhal, aby ze služeb vp

Východní Rumelil propustilčeskéKeonony a nahradilje Rusy.nátlakuse nepodvalila nagy
sta v Plovdivě a ve Slivně povplal po jednom v

sovi.Pokusa k,žese S osasvéhosa ze SAVNA zkazem pe:

zpětdado Ruska uavkdehýchŠkolnlchNe jeselá tad ýekadh ých učebnic a c

úvod prací českých begýesar, jm 1 naarskýchnas a |Pornč
l onokéh o Arepasia —oj p
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traťstavěliza barak vbáakzadaJenýH:'Flo'osvibdctáš ry
<čěch! CYčedkých kapelničlch,
vojenskéhudby bulhěřskýchpluků, an: nomis:
mě. Tisíce českýchdětíků, sta českých průmysl:
niků a obchodníků nalezlo vy"Buharkn 'Vhodhóáu

pdu pro svou práci, švé výrobky 4 své zboží.«

„opomenutí kardinála Férráriho. Z Milána 7 « Mstopaduse oznamuje: »Na zpáteční:

desádskýma-varirakým
jěra Biikdnského Poloostrov nyní výbrádním ma

nálaí-npr onyzoki expeličníhostóřuvJakož- vědy *čtyřděhodypochopí to nesporně

pro váledné potřeby. Salandra zděšutnil se též
-různých obřadů, mezi tím »polečné s kardinálem
Ferrarim položení základního kamene k budově
vysoké školy. Salandrovy proslovy neobsahovaly
fádného politicky nebo vojensky a«tuelního mo
mentu, nýbrž měly filosvfický a sociologický
ráz. V souvislosti se Salandrovými elovy, pokud
Hčila, že věda a válka se navzájem podporují,
zdůraznil kardinál Ferrari toto: »Hlavní účel vy
soké skoly, jež má býti zřízena, jest věnován
zemědělství a právě zeměděletví potřebuje muž
ských sil, jež válka ničí. Milán chce položením
základního kamene napomenouti právě k míru
a kéž přijde mír, jehož si všichni přejí a jenž
bude čestný pro milovanou ltalii, trvalý a klidný

"mír, za něhož syňové Italie vedou zdárný život
h kfenfanaká kultura mnáurčující vliv.«
1 Ve prospěch balkarského Červeného kříže konala

V zasedací síni místodržitelské budovy dne 9. t m. po
radní schůze za účastenství čelných nolabiit. Místo
držitel v zahajovací řeči mimo jiné řekl: »Ve chvíli,
kdy jsme se hotovili na balkánskémbojisti rozhodují
cím způsobem vystoupiti proti Srbům, postavilo se bez

harsko po docílení dohody s Tureckem na naši stranu,
a dnes již jest nový spolek tento zpečetěn krví, která
netekla zbytečně, neboť skvělými jsou rychlé úspěchy
chrabrého bulharského vojska, na něž hledím s plným

obdivem. Účastenství Bulharska ve světové válce na
Straně ústředních velmocí nemá jen vojenské nejvyšší

k: dík moudrému vedení svého vladaře mocně se roz
kvétajícím, ©poskytuje nové politické a hospodářské

„tnožnosti, jež na uspořádání našich poměrův ina dlouho
bo válce budou míti veHký vliv. Nen“ jen spojeneckou
povinnosti svým novým spolubojovníkům ochotně jak

nejvlastnějšího zájmu přátelský poměr s Bulharskem u

činiti trvalým a co nejvřelejším. A tu jest povinnosti
v tomto okamžiku především rychle a rozhodně doká

budeme vítaného spojence všemi,prostředky, abychom
mírnili. nevyhnutelné škodlivé těšáky a léčiji rámy, jež:
inu zasazuje boj, na naší straně vedený. Chceme bul-,

harskému Červenému kříži, na jehož.proštředky a zá
soby přezešlými bálkánskými* ami tak veliké po-j
žadavky se kladly, tím účinnějšípodporu poskytnouti.|
vždyť tím sloužíme vysokým cílům humanity, jež této

bulharský Červený kříž. jenž se v těchto dnech — jak
jsem měl čest na počátku uvésti — ve Vídní ustavil,

ského komitétu; vyhovuje žádost "této vzhledem k u
vedeným, vysoce humanitním, současně však také po
liticky na výsost důležktým účelům, pozval jsem pány

ke dnešnímu rozhovoru a dovotuiř sl vás všecky, kteři
jste v nynější válce podali opětovné důkazy vřelé lásky
* bližnímu. stálé ochoty a 'obětavého vlastenootví, abý
ste 1 tuto zamýšlenouakci“ co nejtěhiáějípodporoval;
vždyť tm, že pomáháme“svým sevým spojemcših,kte-|

ři vtěžké doběodhodlaněa rozkodůě-sě Xnm připo
Mi, přispíváme také své vlasíle —

Kdyžbyl projéven: ný šónihhně,ta J."Bze.|
p.president Zemskésprávaé koinivé Vojtěch hr.Scéna- |

bora vřelé se přimlnvíl zapodpotí *uktce "probulharský
-Červený křiž.

Ustavij
rokovánío oba,faknejléřeakcepříslušnáby20

hájenéakci podrobně;záróve sděleno,že p. koměr.
radoů Porprem v " Chrudám?“ stošěn jeko:slibný“26

klad obnos 5080 K. M
"PřípadněÚnor, Jež se týka 14 zásašné akva

přijímá zapisovatel p. Pavel Gsens," „Srokurista České
banky Unton.

-Diky Vamarobéto krále roknuskému| pamocnůtavýbora pro Velheriký Červený éíž: Perámand I za
slal (předsedoví© kníšetř Františkovi z Liecineaštejňa
tento děkovací telegram: »Velkodešná činnost. kterou
Vaše Jasnost rozviáuje' na prospěch našich raněných,
jakož | vřelá a Sechbtná slova. jimiž Jstetoto dílo pro

vázel, upřímně mne dojala, a vyslovujíVašt Jasnosti ze
srdce plymoaicídíky. Ferdinaad.«

Bafarský tk ozabrání“Itš4. ZeSofie 6. |se s : Fisk pojednává živě o zabrání Niše. »Ar

mádní Věstnfke probla$aje. že tento úspědh jest nejdsa
hoceňnější ratoléstí ve vavřínovém věnci, -jěnž zdobí

čelo třdinrých bulharských vojín. ©Po (5 měsíců

Chriřa NISoheň a sů a vše, 00 est Dulkariků, Vesvém šílenství měli Srbové pekelnýplán

Beefkarskůa začadíti rl sínřícinouránu. pravě ny
tud naši sousodě: mam oBáb "ponorovali
sr, n větokějan —š Bůblo te: Boteséou:

nými ramamiarmád, které mají netoliko vál zvítěziti,
nýbrž i sílu k'tomu. — Stambulovský orgán »Nový Věk«

zdůrazňuje, že pádem pevnosti Niše mizí pafeniště zlo
činných rejdů srbských dobrodruhů. Moci zbraní vyrvá
vají bulharská vojska z rukou -Srbů krásná bulharská
území, jichž obyvatelstvo po 35 let musilo smášeti srb
skou sešlost. Navracejíc se k mateřské zemi, nabude
obyvatelstvo opět svých národních cíností a zapomene

gán »Preporece praví: Naše nadšení pro úspěchy v tak
krátké době docílené se zvyšuje, pozorujeme-li
methodického ducha a mondrou prozíravost vrchního
velitelství při řízení operací, které společně s udatností

a obětavostí bulharských vojínů, jež až dosud tak =kvě
le se objevily, jsou nejlepší zárukou šťastného výsledku

, začatého díla, totiž uskutečnění národní jednoty: Bulharska.
. Omezen! dopravy poštovních balíků do Uher. Ná

sledkem potíží v poštovní dopravě balíků do Uher o
' mezuje se až na dálší přijímání těchto ba!řků tak, že je

den podavatel smí v jednom a témže dni poslati do U
her pouze“ I0 balíků. Z tohoto omezení jsou vyjinuťy

balíky s předměty vojenský ch dodávek, kvasnicemi apenězi.

Naoslepilé araněné vojíny, uměléúdy, sirotky a
vdovy. jakož i na nezaměstnanéa'v nouzi postavené

ní katolické mládeže, Ronov n. Donb. 2 K, p. Fr. Tábor

|

)

|

|

|

|

|

I

i

(aké být- ploovšdkou,16. má přid

nědas "neš"zdaádk« 2že přid sopěitojcího Pětiže:-jetá
, očsta cíl, Ktéré-vodok *vjiššštví

-k ometě.v nepřstelékých Halfch. Kdšjdý musí-vě

U-8Ěkdyby 0 kus "vzdátse nebocogvněuti,bi
de'-co nejrychleji; dříve ještě, než n -sebé:valí. Vulš
hánbu, zasažen olovem stojícího sk' ním vojska anebo
kulkam! kárábiniorá, používaných prodozor za bojujídlíh
vejskem, neskolili bo již dříve'jeho důstojník. — Koma
by se podařilo ujíti tomato blahodárnému zkrácenéma
Hzení, propadne neáprosnému, příkladnému a okaměi
tému odsouzení vojenskými úřady. Pro hanbu takových
lidí ana -výstrahupro ostatní nařisuji,-aby se tresty
smrti prováděly vždycky v přítomnostipříslašných déč
putácí vojenských sborů. — Kdo se vzdá a -Živ padně
do rukou nepřítele, bude okamžitě odsouzen »in cdntů
matiam«, Tresty smeti budou provedeny po válce. Před:
stavení všech stůpňů jsou mi osobně zodpovědní za pro
vedení všech-těchto ustanovení« PŮ

Tento výnos vydán 28. září —-patrně v zoufalém
hněva nad tolika probrami. Patrno; že v zemi zednát
ské »volnosti a svobody« popřává se indivkdualitě pří
Iš málo »příležitosté k sebeurčení«; tím se staví italské

Velitelství na opačný pól ohalvých hese! —|Oabriela
ďAnnunzia.

Královéhradeckou bankovní jednotu.vHradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

Zprávy :
místní a z kraje.

Sbírka kalh a her pro vojíny rekoavalescesty, Pří

kmih, časopisů a her (šachy, dáma atd.) pro vojíny re

| n. Poz. 2 K, dp. VI. Žid, Zdechovice 2 K, vdp. Tom. Zánice 2 K, vdn. Jos. Uhl.ř. Golč. Jeníkov 5 K, p. J. Dra

vý ve Smrdově 1 K. vdp. Emil Novák ve Rtyni 5 K,
vdp. Václav Kouba v Souticích 2 K, vdp. Ant Sysel ve
Slatinanech 2 K, vdp. Přokop Holý v Dol. Hbitech 1
K. vdp. Jos. Pácal v Křižlicích 1 K, vsd. král. koleg.

Orel a katol. jednota v České Třebové 50 K, dp. Lud.
Hora, Dašice 8 K, dp. V. Rameš, Radim 10.75 K, děk.

: úřadve Vys. Mýtě 7 K farní řad v Kališti 3 K,dp. F.
(K pp. Vys. Veselí, k yctění památky + rodičů a sestry

3 K, A. Bartůněk, Žumberk 2 K, nejmenovaná z Chvo-|

| jence 3 K. Zaplať Bůh! —Prosí se o další sbiřky, jež
zašlete na Zemský svaz katol: Orla v -Hradci Králové.

Pamětní a válečná pomocnéakce »>Oticielníválečný
pohár 1914/15 má za účel pogatř vhodný pamětní před-:

: mět trvalé ceny a zároveň: získati prostředky pro vá
, lečnou pomocnou péči. Vzhledem k toma. že pohár tento

| má 'vobkou uměleckou cenu, hodí se také výtečně k
' věnování čestných darů vábec při vlasteneckých příle
. iťostech, při podnicích ve prospěch válečné pomocné

i péče, při stavnostech pořáftaných za příčnou odevzdá
* vání vyznamenání raněným: vojínám- a' pod. Případné

! objednávky řízeny buďtež ma- ústřední prodejna (Ver
triebšzentrale) ve Vídně-l.,Graben 16, nebo na prodej
i ne +Offiziele Kriegsbilfce pří-c. k. mfetodržitelství ve

Štyrském Hradci, Na hradě; ve zvýšeném přízemí Ce
ný árů jsou: větší vzor folisali: 1 třetina litru) 25 K,

(obsah ťdesetins (ru) 20 K. Korevé prsteny,
které možno na skleněné noháry navléci, tre obdržetí

| po12Ka14"K.Poháryjsou-zotele, vat?silněpozde
ceně. a jsemzdobeny trosžbvým. rovněž pozláceným
prstenem s řeleky J. V.císaře -rakouského a děmecikého

případnýmbeslem.Na požádánímeno obdržbií u

k pvoddnéprodejnyobširný„rom umi.mislonáři.v Lyoabvydaná
jv frasoouzských bs hák vemšch3 daty

za rek 1914 právékonstatuje úeičenímisijníčinmasti
francouzskou vládou: »Věřící | mislonáře válka pdvola-.
la. tito narekovalí £ Jáponska,Číty, Ameriky, Indie,
Slamuk vójskodo pole.V áň dly' svědectvíbiskupa

Olrandean| činnost Irnacontskcých misií úplně vstala.

vPařížimesibýty“zavěen.poněvadě4 ředitelé,185

M mé portyMuépokodletydefronty.Votté
se sděřajé: Arabské kmeny v Lybi dobyly zpět tpině
Pezzanu, jakož i míst Dšeřry, Mimil< Raddana v úze

mí syrtském a míst Zaletcinu, Uřtele, Migraty, Targhy
aTarhuny. Halové utrpěli veliké ziráty ma měfetvu a

meteriálua zanechalijistý pošetzajticů, děl asižejvá
v rukoš mesebneasktých váločuíků. Tito odňal nepěišeli

ve Řezžanu Sděl astrojní pušky, vÚzemí syrtském 12
dět a' 3 strojní pušky a v Misratě 3děla. Postlý ode

slané z Tripole do Tarhunyutrpěly velkou porážka: a

mrtvých azajatých důstojníků a vojínů. “
"Fulá itašská vášešně disčigiina.N4šválečný tiskový

stan zjlstšídoknentáraěč okriški výtos aiského vrch
É- -ke Velitelstvíarmádního,v uěměse čtou takétato

ve svém „pŘodaavonémsají v čipadě:potlsky brasřa:í

časopisy nebo hry chtěl k účelu tomu věnovati, žádá

zenci, který se do každého domu dostaví a legitimaci
vydanou prurkmistrovským úřadem bude opatřen.

Soupis zásob bramborá. Na základě ustanovení 8 2.
cis. nařízení ze dne 7. srpna 1915 č. 228 ř. z. nařizuje c.
k. okresní hejtmanství v Hradci Králové výměrem ze
dne 4. listopadu 1915 č. 54.304 soupis zásob bramboré

u všech pěstitelů a obchodníků dle stavu dne 10. listo
padu 1915. Žádáme tudíž všechnypěstitele bramborů a
obchodníky v Hradci Králové, aby zásoby bramborů
nejdéle do 12. listopadu podepsanému purkmistrovskéřtmí
úřadu písemně ohlásili. Přihlášky podávány buďtež v
hodinách úředních v podacím protokole podepsaného 4
řadu. Neuposlechnutj vyzvání nebo opomenutí ozná
mení včas učíniti tresce se dle $$ 3. resp. 33. citóv. cíš.

nař. pokutou až do 2000 K nebo vězením až do 3 iměsiců.
Starosta: JUDr. Fr. Ulrich. ©

Vyhláška o výkazech, jež mají podati majitelé do
má k přípravě ukládání daně z příjmuda rok 1916. Nz
základě $ 200. zákona ze dme 25. října 1896 č. 220 f. «.
o přímýchdaních'osobních,a na základěčlánku'30.

zývají sé' všichni držitelé obydlených domů, po případě
jejich zástupci, aby předložili berním úřadům ve Ikůtě

níže určeně a s použitím úředních tiskopis výkážy.
všech osob v domě bydlících, spořádané podlé bytě
resp. obchodních místnosti a při pronajatých budovách
s uvodením nájemného a po případě pednájemaíků, wve
douce zároveň jméno a způsob povolání nebo výdělku,
pak | bydlištějednotlivých obyvatetů. P tom podpro
najímatelé nechť uvedou své podnájemuíky a nájemaě
od nich placené, předmostové domácacsti pak odejtěř
všechny k jejich: domácnosti patřící osoby, které mají.
nějaké vlastní přijmy. K torim seblíže podotýká, že
dršitelé promadatých budov. úmjí podátř »sesndy do
movol« (vzorec B) © případnými»spznasy bytbvýzi:
(vsorec C), kteréšto pmsledat:vyzykaitt mají jednotiiel
předmostové domácesst Vztažem nálemaáci:' naprati tov
mi ve příčiněbodbz nemsomajetýchmají držitelé: demů
pedati »seznamy úbyvstětů doma« (vzorec BL ©'Tytm

výkazy. (vzosma.P,'6, P) tedtal vesatkě nšesný bo



.

Vlastenecká sbírka kovů. Vlastenecká sbíska vájoč
ných kovů jest ochotna koupiti jakékoli předměty z mě
di,- zvláště také kostelní bubny, měděné básě, měděné

střechy, měděné rakve, pokud je lze sejmoutl, aniž hyla
porušena pleta, Může však. zaplatiti za kHogram čisté
anědi toliko rekvisiční cenu 2 K 35 h, pokuď se týče
2 K 55 h. Kdo chce takové předměty prodati, nechť
podá písemnou nabídku přímo c. k. ministerstvu vál
ky, odd. 7, vyznačí zároveň na nabídce přesně počet
kusů a váhu předmětu a zašle nabídnuté předměty pří
mo skladišti Vlastenecké sbírky válečných. kovů ve
Vidal V., Margaretengůrtel. Tam se zjistí vába čisté
mědi načež Vlastenecká sbírka válečných kovů pouká
že příslušný penlz.

Komitétpro vedeníakce ma opatřenívojska an6
mocsic ovocnýmia zeleninovýmikosservami v [radci
Králové, ustavený k návrhu c. k. okr. komisaře p. dra
R. Pledlera, referenta této akce pří'c. k. okr. hejtman
ství v Hradci Králové, skládal ve dnech 6. a 7. listo
padu účet své činnosti veřejnou výstavkou sebraných

květinami, vyplněna byla vystavenými konservamí,
svědčícíml o vzácném pochopení lásky k naším hrdinům

nejen dárcův ovoce a zeleniny, ale i těch, kteří věnovali
svoupráci, námahu a umění, aby darované tak upra

vil jak bylo lze viděti V celém soudním okrese není
vísky, která by se nebyla súčastníla této akce lásky.
Obce, kde ovoce a zelenina se nedaří, přispěly peněži
tými dárky. Větší peněžitý příspěvek dal též místní od
bor Červeného kříže v Hradci Králové. Sáčtování pro
vedeno bude v nejbližších dnech a vynese značný dar
k účelům válečné pěče. K přijímání obnosů peněžitých
rozeslanými šeky propůjčila se ochotně sl. Agrární zá

ložna v Hradci Králové. Sbírky zeleniny a ovoce byly
přijímány sběrnými stanicemi, kde | zpracování ovoce
prováděno bylo. Byla to sběma v Hradci Králové při

škole pro vyšší hospodářskápovolání u měst. lycea
vedením sl. odb. učit. B. Kahligové a sl. as. M. Tom
sové, sběrna ve Stěžerách při hospodyňské škole ve
dením sl. řed. B. Kozákové a sl. uč. Chmelíkové, sběr
ma v Černilově vedením pí říd. učit. F. Poncové a

sběrna ve Všestarech vedením p.M učit.B.Chénelaře.
Za sběrnu pro zeleninu propůjčil s "závod p.továrník:

(Katschnér v Hradci Králové, Výstavka,výrobků uká
zala, že sběrné stanice. „provedlymezi sebod u
šlechtilé závodění jehož výsledek“ byl překvapující. V
překrásných barvách ukázalo se 'haše češké ovoce,
čerstvé, v bednách, skříňkách a soudkách, milým do

; jmém působilo ovoce sušené, křížaly a chutná povidla
: a vrchol všeho jak pro oko, tak ipro chuť. ukázaly vý
*stavené zavařeniny všech možných způsobův a šťávy
-ovocné, které barvami. drahokamů svítily. ve vystavé
"ných sklenicích. Uměleckými kusy výroby byly pasty,
ovocné sýry a ovocná cakrátka: Celý stoh sušené zele
"niny polévkové svědčil o mnohé -práci ji věnované a
„barva i vůně její-o nejvyšší odborné "zdatnosti závodu
„páně Katschnerova. U přítomnosti. skoro celého komi

"tétu,v očmžjsoujako předsedařed.měšť.školyzdep.
(AL Šeda, jako jednatel starosta a rolňík z obce Věkoš
p. Jan Černý a jako členové další sl. B. Kozáková, řed.

hosp. školy ve Stěžerách, sl. B.Kahligová, odb. očitelka

sová, asistentka lycea zde, pi. Fr. Poncová, choť říd. u
čitele v Černifově, p. Fr. Chmelař, říd. učitel ve Všesta

'rech, p. B. Katsclmer, továrník zdé, p. J. Kulíř, em, řed.
mělť. školyzde, p. vlád.rada Jas. Novák,cm. ředitel

učit ústavu zde, p, M. Michálek, řed. bospodářské školy.
v Kuklenách, p. Fr. Srdínko, starosta a rolník ze Svob.
Dyorů a p. Jos. Šonský, vrchní ředitekvelkostatků J. O.
hr. Harracha ve Stěžerách, navštívili výstavku v 30
botu 6. listopaduo 10.hod.dopokvzácní hosté, ato. p.
J.,Smmtný,c. k.místodržitelskýrada,p. c ak. plu
koyníkpěk plukuč. 39 DionysiosFlorianus pp. c. ak.
sejníky Radičent a Weissem, velitel útulku rekonvales
centů»-c.a k.podplukovník.V.-Peltx,sadámskýod
bor.Červenéhokřížepí.M.Smutná,choťc.k.místodrž.
ready,zapánskýodborp.c.k.dv.radaK.zIzakovicsů,
P..c ak. generálv. v.-K.Pokorný,p. c. k. ok7.školní

keoektor AL:Krčmář,p. náměstekstárosty města Jul..
Rus, .dále.čed.-dfv, lycea p. Al Vaňura,sekretář bi
konsistoře -dp.ThDr. Jos. Hnráň a jiní. Pas m
rada vřelými slovy ocenil věliké dílo lásky zdejšího o
krest a čínorodou práci komitéta, p.„plukovník vyslovit
překvapení,jaké muzpůsobuje“dartákmmohaithod

ných a krásnýchvěcí apřijal vše s vřelýmidíky pro
vojiny v poli. Prohlídka vystavených věcí doprovázena.
byla výklady o výrobě jedmotlivýchdruhů, jež podá
valy přítomné slečnyřed.. Kozáková a odb. učitelka
Kaliligová. Poté v neděli 7. listopada navštívil výstavku

"č E.okr. komisařp. dr: R.Medier, c.k. okr. sekretář:
p. K. Viewegh, řed. Borromáca dp..K. Keřipi, itatechete:

ép. V, Oyurkovics, pání prolesoři a učitelé, slečny uči

telky, studestky lycea, chovankyop. kor ze Stěžera umobé jiné-dámy Z města 2.okolí.:

kterýčlouěšíM8předváškou12 moěelík,tchěbjestnyní

SODÍ BMĚ AE

ska. ZáonšenecMachek. 'oastoupislužbu vajenskou.16,

L m.Všichntobzjášipři sskoušcevelmí dobře vělina s

Me ©. krodice vHradci Králové sepámoXolo.při
činěním ředitelství a sbořu profesorského 'ma- III. vál.
půjčku 49600 K. Ztoho připadá na členy sboru prole
sorského 10.100K, ne žactvo 38.900 K a-na podporovací
fond ústavu 600 K. Rřájmou ředitelství bylo Žáky upsáno
6100K,ostatek ppsaši rodičemajménažáků.

Městské divčí lyceusi'ů vyšší škola úro ženská po
volání hospodářská vHraděl Králové uptaly na JIL.vá
lečnou půjčka celkem 10.500K a to učitelský sbor 5000
K a žákyně 5500 K. '
. Pro buškarskýČervenýkříž,jehož komitése usta

vilo v Hradci Králové v těchto dnech, odevzdala společ
nost »pantátů« v Adalbertinu: dne 11. t. m. při přátelské

schůzce narozloučenou s P nž. Ot Schwipplemprvýdar 2 K.
Osobal. S Hradcemše joučíp. inženýr Otakar

Schwippel, který "v kofodělnickém průmyslu jest zna
menitýmodborníkem zvřáště ve výrobě velikých továr
ních kotlů. Byl zaměstnán za hranicemi v Německu,
pak v různých obrovských žávodech v Rusku, zvláště
v Sosnovicích, kdež pořizovány kotle pro doky do Port
Arturu a Vladivostoku. (Krátce před válkou rusko-ja-.
ponskou z nařízení ruské vlády byl nucen chytrým ja
ponským hostům vysvětlovati zařízení a postup přáce.
v obrovských dílnách.) Také po dvakrát pracoval ve
zdejší strojírně. Ubfrá se týnl do Plzně k závodům Ško
dovým, k řízení vnitřní úprávy nové tovární budovy
Jeho četní přátelé neradi ztrácejí šlechetného druha,

který ani v častých bolestných chvílích nikoho neza
rmoutil, nýbrž pomáhat ochotně jiným | tehdy, kdy sám
útěchy potřeboval Vzácnágaergie ho nikdy neopustila.
Byl všude společníkem vítaným pro svůj | přirozený,
bodrý humor, kterým nikoho se nešetrně nedotýkal.
Přejeme p. inženýrovi, by při plném zdraví dlouho v
Plzni zastával úřad, který odpovídá jeho vysokému
technickému vzdělání.

Obchodní gromlum královékradecké konalo výboro
vou schůzi dne 4. listopadu večer v místnostech Ústřed
ny za předsednictví p. Melichara a přítomnosti pp. řed.
Zachovala jako gremiálního komisaře a místotajemníka
dra Wiškowského za Obchodní, živnostenskou a prů
myslovou Ústředna. Po přečtení a schválení protokolu
poslední schůze vyřízeny došlé dopisy a usneseno mezi
Jiným upsati na III. válečnou půjčku celý c. k. spole
čenstevním instruktorem přeílepsaný obnos 900 K. Nej

saře a krále vzát na: vědomí. Zemské jednotě bylo 0

známeno stanoviskó so vé Věci stojného za vagonyv neděli a ve svátek. Sděltno, de c. k. okresní hejtman
ství vrátilo žádost o zkrácení doby pracovní vzhledem:
ke sdělení pomocnické fromadý; že náslédkem mimo
řádných poměrů na žádosti féřrvá. Vzat na vědomí dík
Ústředny za příspěvek: v“"obnosu 413 K. K návrhu p.
Melichara připojí se gřětňum k poradně, zřízené pří

Ústředně pro ženy narukovavších obchodníků.
" Avnostessko-právní poradna zřízena byla před ča-.

ně pro ženy narukovavších obchodníků a živnostníků
za součinnosti presidia c. k. krajského soudu a králové
hradecké obchodní akademie. Porady a informace ve
věcech obchodně- a živnoštěnško-průvních, v záležito
stech směnečných, otázkách“ účetnických a poď. udělují
se bezplatně každou středu od 10—12 a od 2—4 hodin.
Vzhledém k postapujícím odvodům bude potřeba tako
véto poradny vždy aktucinější, i lze se naditi, že ze
iména 'v obchodniokých kruzích místních a okolních
bude služeb jejích hojně používáno. Aby umožněna byla

správná porada též v odborných záležitostech obchod
ních a živnostenských, přibráni budou do poradního
sboru též obchodníci a živnostníci různých oborů.

»Kilopera«, jednota divadelních ochotníků v Hradci
Králové, sehraje v neděli 14. Hstopadu v městském

Švandova Intimního divadla smíchovského: — »V lon
dýnské mlze« od Haddasa-Chamberse. Při- představení
účinkujehudbac. a k.pěšíhophsu č. 39. Čistý výnos

fonda invalidů (Jedličkovu tstavu). Předprodej u p. Réžičky, papirmíka...
Pani Olga Fastrová, redsktorka Národní Politiky a

spisovatelka z Prahy, známá svým pseadonymem Yvo
na, pozvána byla kuratoriem Městského průmyslového
musea v Hradci Králová k přednášce v sále mruselním.|
Paní spisovátelka ochotně vyhověla a přednášeti bude
v neděli 21. listopadu o půl 8. hod. večemí: »Proti an

řadou světelných obrazů svérásných krojů damských a

čistý výnos její věnován bude místnímu, vdovskéma, s
sirotčímu fonda veškeré ozbrojené mócí.

Památná kášnaJižíkova na Velkém záměstí v Hrad
ci Králové. Překrásná tato kašna zhotovena byla za po
sledních iet panování krále Jiřího z Poděbrad asi ko
lemr. 1465astála manáměatí hradeckémaž do r. 1782.
Blenenberga Švenda,kteříji ještě — ačjiž valně po
rouchanos—viděli,následujícípopisnámoalzanechali
(Bienenbergs Oesch. det Staďt Konigingrátz str. 347;

mene -v podobě pravidelného Šestíhraan k poctivosti
krále Jiříhozřízena. Prostřednísloup neb průchodvo

Jséna krále JiříkoO (Georgias,Již 2 boruzovanů 9- | mu

ství: jiných gotických ozdob semtam se
krášiilo kalich. Na vrchu jako přikrývadlo kalichu byla

velikosti, jak draka pod noha-
ma svýmá bode; za ním malá podoba klečící králov
py. Sv. Jiří byj tváři k Mýtské bráně obrácen, skrze
kterou r. 1458král Jiří, ochránce utrakvistů, slavný svůj
vjezd do Hradce slavil. Prostrannost kašny byla dost
veliká. Na vnějším obroubení byly na třech rozích tří
pyramidy neb špičaté kužele a mezi těmi opět na třech
rozích tolikéž zbrojhých mužů v životní velikosti, z
nichž jeden ještěaž do r. 1782z celého skvostného díla.
bez ruky v zbrojném oděvu se spatřoval, na jehož pod
noži erb ostrev, vztahující se na tehdejšího purkrabího
kraje hradeckého, pana Mikuláše Berku z Dubé a Lípy.
Na druhém rohu proti radnici stála pyramida; na jejim
podstavci byl znak městský, nepochybně | starobylý
hradecký, t. Jj. hradba čili zeď s třem? věžemi. Na jiné
straně podstavce byl zachovaný erb s přední polovicí
psa. Na třetím robu pak stála socha, z níž toliko pod
noží se spatřovalo € na něm erb: kančí hlava, znamení
to pánů z Valdeka a Schellenbergů; pak lev, erb pánů
z Rožmitálu neb Hasenburku, bezpochyby Jana Hase z
Hasenburku, těch časů nejvyššího kancléře. Na čtvrtém
rohu byla zas pyramida, na jejímž podnoží na jedné
straně kalich ve štřín s orlem a Ivem po obou stranách,
a poli tím želízko a pemrlice křížem položené (starý
erb města Kutné Hory), na druhé straně znak města
HradceG. Napátémrohustálaopětsocha,z nížjen
podstavek zbyl s orlem ve znaku, konečně na šestém
rohu pyramida. Mezi všemi těmi obrazcl a znaky bylo
množství jiných ležících figur, erbů a gotických okras,.
tvořících celek harmonický, krásný. Zdejší měšťanstvo
po dlouhý a dlouhý čas horlivě ozachování toho krás
ného díla pečovafo a ještě r. 1643 píše se o nákladech
na opravu jeho vedených. Ježto pro své stáří vody Mě.
nedržela, vybořena jest dne 4. března 1782. Postavena.
na místo její kašna jiná, ovšem méně již cenná.

Cesty drahoty. Husy, slepice atd. na zdejším trbu
se nabízejí za cény nadměrně vysoké; ale když trh
končí, najednou cená zbývajících opeřenců rychle kle-
sá. Kdyby se kupující nepřetstihovali zbytečně druh na
úkor druha, bylo by laciněji hned na počátku trhu.

Seznamcen matýdennímtrhu vHradci Králové
dne 6. listopadu 1915. 1 g: prosa 80 K, vikve 60 K, hra
chu 180 K,jařiet 200 K, máku 250 K, otrub žitných | pše
ničných 36 K, petrželé:20 K, mrkve 12—15 K, cibule 70.
K; t'hl: cíbule 44'K „ořechů30—35K, jabtek-14—20K
hrušek 8—14 K7 1 kg: másla 6.80—9.20 K, vepřového
sádla 6—9.20 K, tvarohu 0.96—1 K, česneku 4.20 K, 1 vej
ce 18—26h; 1 kopa: zelí 30—40K, kapusty 3—7 K, ce

lere 1.20—7 K, póru 50-h, 1 kus karfiolu 0.20—1:K.—
Přívezeno bylo: h?: cibule 44, ořechů 15, jablek 259, bru
šek79;kop:zelí206,kapusty67,petržele40,-celere30,
póru20,mrkve48pytlů,česneku25kg,karfiola.130
kusů, podsvinčat 406 kusů.

Přerušené hoďy. Ve Svobodných Dvorech ztratily
se p. Fr. Adamíirovivnoci na pondělekčtyry basy..
Oč byly »unesené«husičky hloupější,-o to byt čich po
Hcejního psa chytřejší. Na telefonické oznámení přivedí

obratného čtvernóžce krátce před polednem p. stráž
mistr Dvořáček na místo krádeže. Pes vyčenichal sto

niciv bytěAnny Vebrové. Pečínka byla sebrána před
nosem chytrým jediikům, když se právě dostavit k bo
hatě tabuli. Zatčeno několik lidí.
- Třebechovice. Péčí naších sester Orelekpodniknata.
1 letošního roku sbírka při vchodech. hřbitovních ve
dnech dušičkových vé- prospěch Červeného kříže. Vy

nesla 45 K, které svému účelu byly zaslány. Čtenářové

hledně znovupostavení zbytečně zbořené kaple sv. Jana
Nep. (Dosud oto místo zeje prázdnotou, tudíž se lam.
nestavělo.) V těchto dnech došlo ke konečnému vy
vrcholení celé záležitosti. Zemská správní komise roz

hodla ve smysla tovuzbudování kaple. Vývody ony 0
tiskneme pro jejich pádhost a .závažnost | po stránce
věcné, Mezitím výjukla světová válka a padlých na
šich rodáků-hrdiná: počkáme již více než 30. I uvažuje
se v křuzíchKatelické jednoty; aby stavba kaple byla
zároveň památifitemna -tyto naše rodáky-brdiny, coš
Hreká veřejnost- vítů s. povděkem. Kéž památník tento
stadé se smírmowobětí, aby nejen-v našem městě,slo
+ celémnárodě zavládly poměry takové, z nichž by
jedině těžili bratrská láska a vykvetlo dobro národa!

U' chrudiezské-spořitelryupsámodo does včetně“
vlastního úpisu: půř'eillonu 1,320.600K na III. rakonskoe

Úartí stařenky.Nakuaštátské fařezemřeladne 5.
Hstopůduvpočáknaném-věku99let matka dást p. la
ráře, pí. Zdeňka“ Finkóvá, měšťanka rychnovská, ro- 

hřebdlouholeté-trpiteškykonalse wpomdělí6. tistoga
du o 10. hod. dopol.-naKumštátě.Pro svoumilospo

vahu adobrotr ardtobyla v Pámusoaoulí všoobocně5ji



tavil s6 pan. oktosní kajtman vmik 20 svou obotí,ddjepčobzdnik.An.Váha. vdléěkeJA Cakět
esel Čerňý anesčetné mgožstvívěřících.Před služka
u Božími promlovil dnobovní správce ©. ulechtilých
paháchldtmsilnéhospolkuČervenéhokřížea vyzval

lato p, okr. hejtman ocení!zásluhy duchovního správ
e, jichž sj. získal jmenovitě o zastávkovou nemocajci
dštěpného spolku Červeného kříže v Pardnbícícha
ravil, že pokládá za svou milou povinnost připnouti ©
obně čestnou medaili, propůjčenou J. V. panem arci
vévodou Fraátiškem Salvátorem, veledůstojnému pažu
nráři Josefu Paloušoví Týš pohnut poděkoval upřímně
akza čestné :vyznamenání,tak za osobní účast p. okr.
jejtmana s -chotí. - Slavnost uboučens byla slavnými

trvala skorépát 3. hod, při náválé
stva z místa t okolí ve Skolní budově a za přítomnosti
výleváženého.pána dra. Jos. Drábkta, $,,k.inistodršit.
koncipisty v Humpolci, mistrně Jíči a Žně vysvětloval
pojem války, válečnou situaci maší doby, právní a
spravedlivé stanovisko války našeho mocnářství Rakou
sko-Uherského,odvolávaje.se. pěřtom na výrok zvěčně
lého Sv. Otce Pla X., jenž pravi, že válka, již vede
nyní mocnářství Rakousko-Uherské, jest válkou. sprá
vedlivou, odůvodněnou vážnými příčimami, jimiž. náše
říše do války byla přímo vyprovokována. Vsdp. bisk.

vikář učinit obšírnouzmínku o mírumilovnostinašeho©-a

hlasitě, že bylaspokojenost věašl než

hěék úový:výnišlesy,Me vTODlKže dh
že jestnejadjtim požadavkem,abyse s

kteří pohybuj. ve„stěteky oj, $ret nikkeu: Zhoě Já
staří říkali, že by, bylo žádných nových výzkumů,
kdyby bylo lidstůo ojeno. Nesvěděl tedy celý roj
nových objcvá přímo o nervósní podrážděnosti? Ve
středověků poddoškovými třechamě bylo blaho 1 před
epochálními vynálezy. ©.

Rozdíl ve Francii mezi středověkema dobou nynějU:dřívepodvelebnou.kledbouagotickouvěžíchrán

čadivými komíny jest styšeti malomocné stesky a kle
ml mn nak ené



"Dřášební odiki :
je vyzvání k přihláškám.

-Po návrbo vyméhající strany: Josela Přouka, sta
vitele v Hradei Králové, konána bude dno

VENKUš8sbřávět
uhelnéhoskladu

a Azdalií dělnicína stálou práci: $
Spřávěesktádu duší! šložiti přiměla-

3 doma a sní vě i aš fetróutádiči.Ke 008o "Ukes.o9. bol. dopol. u tohoto v s. 38 dle schvá- měslce F-siůce 1915 přijímá bál

úá ŠežskémPředmdštív,bovémná- kick pPoe nek dělbaohm ne8 návěs jartnou úrátováš:rátováhradocké
) draží sn přonajme,aneb sw přijme prak A ; bankovní Adalbortinu.

Ahstlefna měsíčníplet kámo jg | SE, ŽEč 00 pot, bůh dtcěfhádcěKrál n | penžádoucna. — Nabídky přijímá (Msi Rékzší podání4002 K dě 1.

) něoddětení Královéhradecké PodHejfižiípodšítiřůpródáoděbitle. : KKKNNRRE RANKBáňkodi pádáětý + Aduberina Sókdtohtojako HH RÁMOVŘřečí?polatnaídra
v posobodí. „žebaíloroku--požnátínbáí.

Věcilkopřávřění,zéjnnémhytotěkáří věřitěAí;nié- db.Jktelétrybotěkz dáněhoúvěrkděbž poškýtmetěfilotýa v koná plo tahy?
věřejněořzány v příčině dmnfa dívek děstávají výtvé

. — nl, jakjsohavědéna( přikdžeděnínávěští: : Naše knihkupéctví Vás také vzorně obslotěí:
.—— . 1 V podrilnky drážěbní á Řstiňy na: Hefnovitosti se

a s vztahující (výpis z klh pozemkových, výpik ýpoteční,

Komislonářství KE Eooookochp, úpletuv soudním oddělení, sbořa naznaČenéní, v hodinách“4
r. Černý - Hradec Králové | Pečníchnahlédňouí.

pěšíh , Práva, ktěrá by nědopouštěla“této dražby, buďtež
Třída 18. 9 pluku ě. 556 . nejpozději při položeném toku drážebním před počát

kem dražbý u soudí ohlášena, jinak by vzhledem k něJ
: Občkod cukřědy dů || mřovitostisaméjiž nemóhlak platnostipřiveděnabýti..

soukenník -"Ď
vRychnově nad Kněžnou

O dalších událostech řízení dražebního blidou ti,
JM zasílá na požádání vždyetrolejem. proněžtohočasuna nemovitostiprávanebobře- |

p 725 V menazřízenaJapa„neboza řízení-draásbníhoařízenai dle roční salsony kolekci:o
©

ě

nejnovějších druhů pravých
viměnýchlátek

' své vlastní výroby, jakož i ta i ořzo- zemských.. |
"V

Četaá usmání zvláštězkrabůvele-: O.
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než. třicetiletého působení
Učiňte, prosím, ialou. objednácku na..

brdau, toliko Vývěském y soudu zpra voVání, nebydlíti
v obvodu soudu shora jmenovanéliv, aniž jemu pojmennií '

zmocněnce pra doručování: v místě souda -bydlícího.

© K irokal ud v Hraci Rrábvéodd,í JE V něá SE
šslký, se zárukouneporušenosli;zetošní nůsky DJ

Srzvtkěvěvýborný má celoročtě vfovitéceně
naskladě— - Gbýaináme Jim m |

S o S. J E L Í N E E, všeckypotřebnéknihya časopisy.Nemtřeba .zkoušku.
člen Zemského Ústřed. včelařského spolku | objednávatijindé, obsloužíme Vás též vzorně. Te na splátky bez zvýšení cen!

v Fr adci IKrálové. - Dražstevníknihlopectvía nakladalelstu O Velejemné látky ná taláry.

vHradciKrálové© Atlalbertinam. O0CCOCCC0000000CO00

A x Mlibólkémžalu :nad ktrátou „tiášeho“ěžapoňonílonéto 1draliého: (měnila, Obce,-zetě,
a brátřaj Šrákřů a dtrýčká; pánavu

o astra vVYHNÁLKA,rolnlka v| Černožicích,

+

ená jam, kdožpre nání souttrást. svouúčastí na, pohřbu; i písemně. Zvláště:jak vzdávámepovínné srděčně díky vědp. J. Seftdloví,"bišk: vřkáři a děkáňu v Holohiavěch za vykonání církevních
„„OEředů4 Hěltýdo proflávu u hrobů, SAB J. Víkóví katechetovi a záměckému faráři ve Smiřicích,dp.

. ke Pp kaplanu .yHolohlávěcha. Hlap..M-Výbnálkpálkovi, faráři ha odpočinku VČeské Skališi, A,„pějslůhu připěřal860 blikovních- oa ;
Šlovutnémup. MUDr.:-Fó:Zemkovi te.Satiřivich.P pedlivá ošetřování po- čas. (choroby,: slav.:

77 obecnímu ZastupAaSu Spojenýehobcí Čerhbělce:Částávkyv čelo s -velsvážešým panem starostou obce
<+ws"z+Wgravským,slavnému rolnickéma bandeříuv Černožicích; slavné Kafolicko-NárodníJednotě Smifice

: „h 13 angkutíj-velectěnémutřednictvu sl. místních velkozávodů, vletp: řediteli“měšťánských škot F''1 inirovi —
+r410,Z80.OBobnípřátelství k zesnulému a dar. květinový,' vlotp. řídicímu školý B..Zilvarovi v Černožicíčh:

sui:> szápol © milou školní“mládeži,všem htilým dársůh što, vně: (všbm,kdož jakýmkoliv spůsobom .
m sSoežilíje náš veliký bolzmípniki, výslovujehaSB:

hi> wa1 F. "“ ČN P U m .

ne:vřelé diky e8zek let Bůhl | |Ř bo „i . af .. :

i.k M(onou dně3otaku:190.Bsea

JEPk nb „Řodina Vyhnátkova.MM de mo dní ssjpněí

8 1DáaSlo im »ústavBADR vzorné6vypravěnía 0 < uk že © ptaka Sdboaba 0 0
: K A -ee Vs . “a I "MAE a 4 VK, “ (VJ :a ' (Zá : 4 :

n o - medii A n nAe n Aha o.

| | | |

r = Fn nd E TiskémBlakroskékulbitákáčnývPrádeíKrálové.—| Vas lk“ nád; "aanávo Bira..
- „.



5 a24" Průběh války.
Tento týden nejvýznamnějším výsledkem

jichzbraní jest zastavení nové velice divoké
s rohutné ildiskéofensivy. Z četných pohrom
italské armády jest poslední nejhroznější; zhrou“
cení útoku tak čiroce založeného vede v Italii
k největší sklíčenosti. Ale právě proto zase
naše vojska jsou u konečnéhotriumfutím blíže.
Proto v zájmu vlastní státní eti a v zájmu
dalších pokroků súčastněme se obětavě pažri
otiokých úkonů válečných, podporováním sbírek,
ješ v následujících statích tohoto listu jsou blíže
vysvětleny a zdůvodněny.

« Na Balkáně. Téměř celé staré Srbsko jest.
už zabráno spojenými vojsky, která misty vkro
čila na půdu býv. Sandžaku; boj svádí se o
slední pohraniční místa. Višebradská skupina

ské zadní voje za řeku Lim, pravý přítok řeky
“ Driny. Jiné oddíly našeho vojska po svahu Ot

goty Planiny blíží se k sandšaskému městu
Nové Varoši od soveru, obsazením výšin u ves
nice Javora jest už vlastně Nova Varoš od vý
dhodu rakouským: vojekolů obklíčena.

m i NNZNK Dálena ehod
Gullwitsova afimáds s Bulhary poštoupiluaž
dv Kuršutlije. U Prekupije ukořistilo vojsko
Důlhárské480- beden:dělostřeleckémunice, SA)

městeriálem. V Niši padly Bulharům do rukou
část archivu srbskéhozahraničního úřadu, mi
nisterstva války atd. Srbské velení dosud stále
se utěšuje, že mu přijde pomoc buďto ze Bo
luně, Albanie, případůě'i Černou Horou,
proto i ústop děje:netěmito směry. O Soluni
se utéle bájí, oo. už lam je vysszeno vojska
anglofranoouzskéha na pormoo Arbům, a satím
Bulhaři sami dovedou si « ním poradit. Neboť
bulharský protiútok jižně odVeleše na západ
ním břeby řeky Černé(která od Bitolje teče na

skončil úplným zapuzením Franeguzů na vý
chodní břeh; Bulhaři dobyli tu silně opevněné
frangouaské posice. Angličtí a francouzští stát;
níoi neustávají. pobízeti Italii, aby Albanií nebo
Černou Horou přispěla Srbům na pomoc, ale
té se pro nezdary její na Soči nechce a pak
nehostinné kraje albánské a černohorské nejsou.
teké příliš lákavými k výbojům. A v Rusku
Srbům rovněž odzvonili; vždyť v ruském mini

omezí jen na podpora morální. Franeio a Anglie
mají strach i ze Řecka, neboťusnealy se ddstí

vejsk na Balkáně. Situace Srbů jest prole
v každém případě beznadějná. Bulharská úřední

zeměbrany se vzbouřil a zavraždil avého veli
tele, plukovníka Pribičeviče, hlavního původce
spiknutí k zavraždění následníka trůnu greivé

V. Hradci line 19. 1005.

s účastenství na v rakouského následníka
a jehoohati, byl šen v Srbeku na plukov
ale ů vělítelepor ZavražděnFlastnýmidei
vzal už Pribičevič svýu odplatu. — Na darda
nelské frontě místy bozvířily se dělostřelecké
boje v menším rozsahu, anglofrandouzské voj
sko bylo však všude tázně odrašeno.

Bojiště italské. Italové se za00 rozzuřili
před Goriel,které stůj co stůj chtěli dobýti,
aby se přece mohli pbehlubiti nějským maka

vým úspěchem. Ale stihalo jim opěk Proto sevrhli s veškerou nilou na planinu doberdobskou,

bardovali pevnost přvního řádu Veronu a
Brescii.

Ruské
slavné boje o Čartoryjsk vedly k ústupu Rusů

do jioh úvodních posle; pořažení Rusové byliz ohbí Styru zahnání za řeku a na svém spěš
ném ústupu zapálili všechny ztracené osady.

V bojích o frontu Rafalovka—OertorTjsko Kolky
ztratili Rusové 30.000 mužů zajstýo „a 60 kulometů. Poměrný u skupin Hindenburgov

za těžkých ztrát jejich. frontě haličskéjest
také klíď, na besarabaké hranici nástala však
na obou stranách svělšená činnost dělostřelecká.

el a mrihovým Bojin ná jednotlivých
místech. není nic zvláštního. —

tn „akouské a německéponorky.V posledn topeny tu nep é
»hacalisters, SFirenzer a bombardován »Mor.
tiume. „a i ON

-hm == "
: T

obyvatelstvu král. Českého!
. Bol, jakéhoždosudmebylo,vamcesbyl našemusta

roslavnémamocnářstvío uháleníjehobytí,vážnostiaji
V nepřehlodných řadáchvytáhla obraza i

chránila rodnou hroudu a zapudila drzého vetřelce za

"S Beporovnatelným viazápolí naše voje 40
světemnepřátel ajich tuhé vytrvalosti,Jich bezpříklná

i

— Mdsertypočítají6elevně. |
Obnova vyčhlní vDátek v poledne.

visy, za nás všechny bojovali a krváceli
voukorusováni—bědkía o

Válečným Invalidám k
smponákati,seč 'nst to v Ikjské moci, učisiti je
ml pro užitečnoupráci, abysemuslii chopili
koleaposkytaoutijimvhodnéhomístavnašem
jako plně oprávněnýmúdům uašeho pospolitéhožití —
to jest mejemsvatou, povinsou vděčnosti k mim, k
těmtobrdinámvšichaj jsmo zavázání, aslo | malókavým
příkazemzachovánímašíhospodářskésly, jež tak mo
kých zdatných spolupracovaíků trvale postrádati 80
může,

Vědomí těchto povlamosti bylo v království Českém:
Jiždávnooživeno a vzbudilo ve všechkrajích zelšů
Mechotné závodění v projevech péče o invalidy.

Takvyvolánabylav životz podnětuJehoEunksms

ka »Žemeká komise pro péči o zmrzačilé vojíšy«.
. Podobnéclo vytklysi německo-českýústavpro
péči ozmrzačilé a ve válceraněné vojísy vLiberci,
zemskýkomtitétpro péči o válkouoslepié, velkýpak
Početkorporací aústavů: tak Zejmémaústavprol. Jet
fičky vPraze aústav pro zmrzačilé vLiberci,dalys0

(doslužebpéče oválečné invalidy.
Abybylo zabráněnotříšišníse sli, (ýž účelsledu

Jech, ačinilo c. k. meinjstersívo valira opatření aby
všechty ktoma směřujícípomocnéprostředky a saaky
byly soustředěnyve »Slátní zemské úsiředně
král Českého pro péči o domů se vrace
Jicí bojovátky« a zajistilo podporu ústavém a

"podelkůmv 2 sjednocesýmze státníchprostředků.
- Visášůmopřetovroucíadůlhétvonprosbunatěk
okrestémaobecnímZastupiiolstvázm,jimžse účinsou
péči o luvalidyodmímáaneb aspoň usnadšujezahěné
břemshoohadisského zaopatřování, ke všem statkářům,
průmysinikůmazaměstnavatelům,ale| kovšem,kteří
son si svých povinmostí v této velké, ale těžké době
vědomi,a Silemdobré vůle, aby přispěli kdosašesí

jekjíž úaznačeno,jest účelem»Státaí zemské t
střednyc: soustředění a podporování všech pomůcek 2
'smak,jež přispívajík tomu,aby onemocačlýma raněným
vojísám,nehledie kestátní lavalkénírembě,na mižmají
nárok, dopomožemo bylo k zaovumabytí jejich pracovní
síly, aby zlepěeno býlofelichsociální postavení a aby
byli opět vráceni životu práce. .
© Tomuto účel slouží speciální ošetřování vojínů v
Ječebních, lázgích a orthopedických ústávech, jejich 6
"místězí v Zzotavovnách, opatření podmůcek, sloužících
:pokedmožnoopětnémunabyti pravovší síly adále zří
zemí škol 'k výcviku Invaliii pro povolání, jimž by se
„vnynějším stůmsinvu s úbpěpikeoodlínii aíbhii, ko
'nečně pak sprostředkování práce. :
: Přibemjest nejvyšší zásadou,aby, pokudto
se, byl každý lzv Zžopntřenvesvé vlasíl. p.
budou prostředky, zemskou ústřednou zastřádané, vě
:Baványopěj k prospěchu :

Jet pochopiknino,že
se

krajů. .
tato zásada vyhovuje nejjéno

vojínů,

iF

Koho kok ohon]
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dělkovézpůsobilostiohrožené, činí opět užitečnýmiob
časy, ale jest I sto vyplatimezery,ježválečnoudo
hoa ve výdělkovémživotědomovinyvzmikly,a tímpo
zvojmaodčinititěžkápoškozeníveškerého| národuího
hospodářství.

Proto vyzýváme všechny ldumiiné a vlastomecké

obyvateletéto země, aby podporovařico zelvydatuějinaši člezost.
I umejskromaějšídárekjestvítám,mochťsežádsý

nevylučujetam, kdese jedná oto, aby skutkyvzdán
byl holá vděčnostiobrancůmvlasti, medbajícímsmrti.
. Měli bymašíudatní vojísmové,kteřísnášejí svérá

ny abolesti, utrpěné vtěžkém zápolení s obdivuhodnos

dmezírali votvář smrti, až byli na komecsroztříštěsý
mi údy | zbojištěodneseni —měli by, uavrátivšese,
strádati vnouzi a bíděa býtiodkázánisa salžujícíal
mažna? Nikoliv! Nejemlékařské umění, něžná póče žen
ské ruky utišiž jejich bolesti, nikoliv — veškeří doma
zůstavší spoluobčané, ať vznešení,ať mízcí, ať bohatí,
af-chudí, semknouse, aby je podporovali,posilovall,
před starostí trvale ochránili, a timje přesvědčili, že
neprolžil krev za vlast bez díků!
: Každýmá mavůli, aby dle svéfíbostiurčilblíže

účel, jemužpříspěvek věnuje,Zdazesaské ústředněvů
bec mebozěkteréma zvláštníma jejimu ústavu.
1 Dary „přijímápresidum c.k. mistodrželství, presi

diam c. k. policejního ředitelství v Práze a veškeré po
Htické okresní úřady vzemi, jakož 4Úrazová pojišťov
na dělnická pro král České v Praze (jako pokladna a
úřadovna Státní zemské ústředny) v Praze, na Poříčí

ka v Praze a poštovní spořitelna“ (čáslo účtu 119.516).

©V PRAZE, v listopadu 1915.

Max hr. Coudemkove,c..k. místodržitel v král. Českém.

(Připojeny podpisy čelných notabilit v král Českém.)

Volné listy.
* Mirabeaa. Pokračujíce ve vzpomínkách na hyb

né činitele francouzské revoluce, nemůžeme ne
vzpomenouti nejsilnějšího a nejvýznačnějšího du
cha, jenž se jmenoval Mirabeau, jenž památku

Feuilleton. —
Audience u Cavoura.

A. V. Chodorický.

* Žurnalista a diplomat Woliheim da Fonseca

vydal před 80 lety v Berlíně své diplomatickémínky, v mnohém ohledu ovšem zajímavé.

Tk opisuje svou audienci u Cavoura, kterýžkdysi k návštěvě pozval. Hrabě Cavour
(181 01861, president ministerský království

inského,by l čilým a obratným státníkem,

pol mymyšlenku s„spojenícelé
ae, PřítelemRakouskanebyla byl takéhlavním strůjcem rakousko-italské války

—

r. 3859.

Uvedená audience obsahuje tudíž pro nás mno
hou zajímavost.

Ministr seděl u svého pracovního stolu, ob
lížel si mou

navštívenku; při mémvstupu svedl se a Šelmně vstříc.

" LOvšem,úvšem. Fáškují vám,še etespiOvšem, 0 a s
slib, při. příchodudo Italie navětíviti mě, Při

bd S roslen S jel jenom« Vídně"© »Promiňte, enci, přijel: s
přes Terst, Benátky aMilán do Turina, pak chol

pěse Florencii do Římaa Roe“"+| ndsemvám povděčen,že
abystemězvláštěhave B

dobu ve Vídni?Jak sevámtam líbilo ?«
»Mnoho přátel;

pobyt „velicepříjemným| Vábeeje - země
a , £i - . +- “ * ....

jenž jest a stále bude hoden toho, aby kulturní lid
stvo věnovalo mu podiv a uvažující svoji pozor
nost. Sám rodem aristokrat stal se příkrým odpůr
cem šlechty a „přičinil se, aby vystěhovalectví
šlechty z Francie bylo podporováno. Když šlech
tě pobyt ve Francii stával se denně nesnesitelněj
ším, utíkala do cizích zemí a strhovala s sebou i
nešlechtice, jejichž životům a majetku hrozilo ne
bezpečenství z revolučního hnutí, v jehož čelo sta
věli se namnoze lidé pochybné pověsti a bídných
povah. Když vystěhovalectví nabývalo povážli
vých rozměrů, zaujalo pozornost střízlivých vla
stenců, kteří se přičinili o to, aby >»národní shro
máždění« o věci rokovalo a nemoc vyhojilo. Proti
vystěhovalectví byl navržen zákon, a poslanci v
nejbouřlivější náladě o něm“rokovali. Návrh záko
na byl podporován z levice i pravice, ale Mira

„beau vystoupiv na řečnickou tribunu prohlašuje:
>Přísahám předem, že zákona nebudu poslušen.c
Po těchto slovech zdvihl se pokřik z leva a prava,
lomozily odporující poznámky a ve dvoraně roz
máhal se silný hluk. Mirabeau však, jenž o návr
hu svým způsobem dlouho. přemýšlel, nedal se
zviklati odporem a chtěl děj se co děj svou vůlí
proraziti. Silným hlasem- zjednává. si sluchu, tiší:
bouři, uvádí důvod-za. důvodem,. až, konečně: pod:
maňuje si všechny poslance, kteří tiše již pohlížejí
v rozjizvené tváře svého řečnického krále, ve tvá
ře, které zpustošeny vášněmi, sálají revolučním

ci dole ve dvoraně mlčky a bezděčně projevují,

jakou moc má lidské slovo nad lidskými dušení.
Všaktě Mirabeau kdysi řekl: >Zvítězím nebo bi
du na kusy roztrhán.c A s touže rozhodnostío
vořil tedy proti zmíněnému zákonu domnívaje .se,
že lépe bude, když šlechta z Francie se vystěhuje,
než aby revoluci překážela doma. Když tento- ná
vrh zákona proti vystěhovalectví v národním
shromáždění byl projednáván, Robespierre se svý
mi přáteli měl již značný vliv na veřejné mínění
a počínal již zastrašovati občany, kteří byli opač
ného mínění, Mirabeau však se nelekal a zname
naje za řeči své proti zákonu odpor skupiny bu

„P

půvabná, ač ji ovšem k Itali přirovnati ne
můžeme.«

- sdeprý skutečně,
krásná.ob se všsk týk rákouské srdečnosti,
zdá so mi, aspoň jak ee v Lombardsku aBe
nátsku a ostatně i v celé Italii vypráví, býti
dosti pochybnou. Kruhy, ve kterých jste se po
hyboval, učenci, žurnalisté, snad i vyšší úřed
níci, ukázali vám jistě příjemnou a přívětivou
stránku svého chování, Pítalie však a zejména
lombardsko-benátské království poznaly právě
zase rub a o tom mohu vám podatí. důkazy.«

»Račiš Vaše Excelence uvážiti, že Rakousko,
ukázalo-li také rab, bylo k tomu podníceno,
neboť velikému státníkovi bude právě tak zná
mo jako mně, prostému publiaistovi, jenž poli

rakouská diplomacie toliko na národoprávních,
tedy o dějinné právo ee opírajících zásadách
spočívá a že tudíž svou zaručenou pozemnostní
držebnost nemůže nechati ai aciziti. Jestliže ně
jaké aspirace však vedou ke konepiraoím, nelze
ve zlé vykládati žádnému státu, chce-li je pře
dem zadržeti a veřejnému mínění nebezpečné
cesty snemožniti.«

- »Máte zcelaArv dle této zásady všaksmělo by se jednati ve Vídni, kde tisk neustává
nás napadali
moské a zvláště vídeňské kol upomenouti,
že na útoky rakouskéhotisku odpovídá se zde
te pouse defensivně, nýbrž kontra-ofensivně,

elší| ooš, jak mýalím,jest právě-takvhodnoujako

dovolenou furnalistiokou taktikou. Nemyslíte ?«
epopírám,že tón rakouskýchlist po

nad poč A we nov a italeo nevatahha . : P rý

doucího hrůzovládce, u vědomí své síly zvolal ve
litelsky: >Ticho, vás třicet hlasů tam!« A Robes
pierre a třicet jeho druhů mručíce umikají, takže
zákon jest tak stanoven, jak znění jeho navrhl Mi
rabeau.

Mirabeau zmítán byl bouřlivými Životními osu
dy. Při velikém nadání a neobyčejných duševních
přednostech pil plnými doušky z poháru rozkoší
a dostal se nejednou do křížku s mravnosti a ob

„čanským zákoníkem.. Byl vypovězen z vlasti,
bloudil v cizině, seděl v žaláři, až konečně vy
buchla revoluce, v níž muž tenfo, pokrytý bahnem
a blátem, mohl zazářiti svým geniem. Za revoluce
ukázal, že. není toliko světákem, nýbrž že dovede
také ovládati situaci a býti kormidelníkem, jenž
ví, kudy pluje a kam směřuje. Všudy zasahuje jeho
vliv, všudy jest znatelna jeho mohutná iniciativa,
řeční-na schůzích, v klubech, vévodí v parlamen
tě, pracuje neúmorně. Má upřímnou.vůli vymésti
společenské zlořády a ozdraviti svoji vlast, želí
poroby a bídy lidu -a chce mu pomoci. Jest pře
svědčen, že ozdravění může se státi bez zuřivosti
a krveprolévání. Prozíraje, že mnozí reformátoři,
aniž o tom vědí, neseni jsbu bouřlivým orkánem
k hrůzovládě, Mirabeau napínávšechny síly. du
ševní a tělesné, aby.:revoluční láva nevystoupila

ná vůle. A kupodiyu,, tento: král revoluce pojednou
stává se podezřelým, protože slevuje s myšlenek
republikánských a jest viněn ze styků s králov
ským dvorem a z důvěrných rozmluv s královnou.

Veslování mezidvěma proudy. Určitého ú
sudku: o změně smýšlení Mirabeauova nemožno
dnes pronésti, protože z revolučních dob záacho
valy se jen dohady a protože vělikán tento svých
úmyslů nikomu neprojevil. „Možno připustití to.
možno přijati mínění ono, ale jisto jest, že měl
schůzky s královnou, která svým bystrozrakem u
soudila, že by mohl býti v nejisté budoucnosti zá
štitou královského trůnu. Není divu, že Marie An
tonie svou ušlechtilostí okouzlila muže, jenž do
vedl oceňovati přednosti duševní a který pro krá
su žen měl vyvinutý smysl. Poznal mnoho měl

nelze jej schvalovati. Račiž vaše Excelence mně
dovoliti podati vysvětlení.c

»Učíňte tak, podotýkám však, že chování

rakouského tisku, jehož výplody nadim, slan
cem ve věrném překladu se nám1 „Předkládají,jest neosnačitelné. Pohlížím na ouské
směšky ne s italského, nýbrž s mezinárod

stanoviska, a tu jí mi se podivovati,žeclsař
ská vláda podo ným výpadům nezabraňuje,nýbrž i do vnitřních našich záležitostí se vmě
šoje a naši neodvislost ohrožuje, žádajíc odstra
nění institucí, jako na příklad volnosti tiskové.
Co můžete na to odpovědětí ?«

s»Nelzeza to míti, že rakouská vláda na
instituce jiných státův aneb vměšuje se

do jejich záležitostí, to bylyzájmy Rakouska nejsou jimi ohroženy. Tytobyly však dotčenytím,
že italské listy oprávněnost ebnosti rakouské

monarchie nejen Popíraly, náb její čest, do
oela i osobu rakouského vladaře tupily, vše, 08.
ore lombardskéa benátsképrovincieolsgř-:státu učinil, haněly a Lombarďany i Be-.
nátěnay vyzývaly, veškeré oddanosti k Jeho:

opens olsařskémuE vý sevdá jE piož rakouské panství jest prý nesprav

neudržitelné a zatímné. Naproti tomu byla =mohla císařská vláda u piemontské podati

mitky a poukázatí na mezinárodníprávo,zvýslovně určuje, že stát, v němž čest jinéhoi

Spadaanebo jeví jeho vladařetiskem anebjinak.
brbreyla,i bezdiplomatickéhovyjednát:váníar mše $ti nutkánjednánítotosamoseběí,

podrobiti trestu, na všechen způsob ovšem ae

P podatiomluvení.Tohotoyo " uposlochnato, naopakignorováno,na
14či < nove po - Bet vář
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kých žen, aby v Marii Antoni mohl -rozpoznati

vysoký Ideál duševníkrásy a výjimečných vlastností. Žilť Mirabeau velmí divoce, prostopášně a
záletnicky,- vystřídával milenku -za milenkou. Že
na, která si ho vzala z lásky, zrazuje ho s přítelem.
Až jsa osmadvacet roků stár poznal Žotii Ruftei,
provdanouza starého úředníka,markýze'de Mon
nier. Mirabeau k této ženě vzplanul láskou, které
před tímnikdy nepocítil; smluvili se a odjelř spolu
do Holandska, kamž za nimi brzo přišel královský
zatykač, takže oba byli uvěznění.

Mirabeau psal ze žaláře své milence listy, kte
rými osvětluje nejtajnější záhyby své duše a ve
kterých chvějí se nejjemnější jeho city a myšlen
ky. Listy tyto jsou přístupny českému čtenáři vy
dáním ve Světové knihovně Ottově.

Nuže, po takových ženských odyseách poznává
Mirabeau královnu, k níž nesmí nic jiného cítiti a
vyznávati, než úctu a vážnost, viděti v ní vzne
šenou svoji paní, jíž může nabídnouti služby jako
věrný poddaný a rytíř. Tento čistě mravní vztah

mluvy vzešly jen ze vzteklé a omezené mysli re
volucionářů, kteří vědouce o návštěvách Mira
beauových na dvoře královském, posuzovalí věc
dle svých nízkých hledisk a dle hrubé stranické
sobeckosti. Hned po prvém setkání Mirabeau a
královna se rozešli se vzájemnou důvěrou. Ačkoli
Mirabeau svou vyjížďkou na koni jednoho dne
předstíral návštěvu přítele Claviera v jeho leto
hrádku, přece jen podezíraví a závistiví jakobíni
vyčenichali, že odbočil stranou k zadní brance za
hrady saint-cloudské a že vévoda d'Aremberg
tam čekal, aby ho vpustil. Královna byla nedaleko
na pahorku, kdež konala se potom závažná schůz
ka a rozmluva, která zůstala tajemstvím.

Dočítáme se jen z nahodilých poznámek z té
doby, že královna byla tímto zkroceným revoluč
ním obrem okouzlena. S vrozenou bystrostí po
střehla v něm velikého ducha a pevnou vůli a
možno říci, že kdyby královský dvůr byl měl hned
od počátku takového rádce, nebyli by se stali král
a královna kořistí katovy sekery. Bylo vůbec ne
štěstím vznešeného a čestného srdce královnina,

že se v rozhodujících dobáchnesetkalo se žádným
nadaným veleduchem, a když Marie Antonie zí
skala Mirabeaua, bylo již pozdě, neboť revoluční
vlny zdvihaly se již vysoko, a mocný rádce brzo
potom zemřel. “

»Neznáte královnu«, prohodil Mirabeau kdysi
v důvěrném hovoru, >její duševní síla jest podivu
hodna, vyniká zmužitostí.« Jindy o slabošském a
liknavém Ludvíku XVI. Mirabeau řekl: >Král má
jediného muže u sebe, a tím-jest královna.« Když
se po památném rozhovoru v zahradě saint-cloud
ské rozcházeti, Mirabeau políbil královně ruku a
nadšeně propovědět: >Madame, monarchie jest za
chráněna.« Od té chvíle Mirabeau zvýšil svoji
činnost, zdvojnásobil svoji obratnost, aby mohl
proplouti. Najedné straně pracoval o zdravé o
pravy a krocení divokých jakobínův a na druhé
straně usiloval o záchranu královské rodiny.

Vida, že jí hrozí nebezpečenství života, snažil
se 0 to, aby královský dvůr z jícnu sopky, z Paří
že, přestěhován byl do Compiegnu nebo Rouenu.
Plánem Mirabeauovým bylo, aby třicet departe
mentů podepsalo loyální adresy, v nichž se žádá,
že král má se z Paříže vzdáliti, nejlépe do Com
piegnu a Rouenu, ale rozhodně do Met nikoli, ježto
se při tom nedovoluje, aby se vedení ujali emi
granti. Těmito adresami má se »národní shromáž

uchopil se této věcí tisk a sice tím tónem, který
ve Vídnijaksi -za vlastenecko-žurnalistickou
obranu byl považován.«

»Tomu-li tak, proč pak vidí se tam poli
tioká mrva v oku bližního,nikoliv však břevno
v oku vlastním? Jestliže přestřelkynašeho vol
ného tisku jsou hrubě odmítány, ba činěny

předmětem diplomatických vyje návání, čímomluvíte, táži se, vybočení rakouskýchlistů,
které přece podpolicejním poručenstvím se
nacházejí?Odpověate mně, můžete-li?«

»Doufám, že ano, neboť,jelikož již dle svého
volání jsem nucen nejvážnější a nejvlivnější

písy čísti, mohu určitě vaši Excelenci uji
stiti, že to byl italský tisk, s výjimkou několika
přísně konservativních listů, jenž spor s orgány
veřejného mínění v Rakousku vyvolal, kterýšto
spor útoky na vládu a výzvou »svrhnouti okovy

kinecké« vzbudil nejvyšší roztrpčení.« |
Po Cavourových slovech o nutnosti italské

pospolitosti politické odpověděl Wollheim:

»Národnostní pocit jest zajisté opitelníi přirozený, prosím však váši Excelenci, promi
nout! mé poznámce, že »cizinecké poručenstvíe,
jež Lombarďanům a Benátšanům jest anášeti,
vědy ještě jest velice mírné. Vím z dějin i
z vlastního názoru,še rakouská vláda vše mošné

zdárný vývin těchto temí vždy činila a jen
lehdy, kdež to vše nebylo uznáváno, nevděkem

a docela veřejným vzepřením opláceno, činila
toto jho oitelnějštm a otěžesilněji Eřtáka«

sÁno, takže u eohtlému oč tlama krvavěse spěnila a on jezdce svrhnoutí pomýšlel«
»Ovšem,není-lijezdec obratným,můšese

„tek státi, račiž však vaše Excelence jakožto

-děníc přiměti, aby povolilo a kYále tam: 0
valo. Mirabeau chtěl tímto způsobem králšvskou
rodinu vzdáliti jakobínských zuřivců, podávaje jim
zároveň utišující pílulku,že při tom nebudou ú
častní emigranti, Nelze usuzovati, zda by se to
bylo Mirabeauovi povedlo nebo nikoli, jisto však
jest, že měl k tomu odvahu. Bylť velikánem, který
v tehdejších bouřích znal dobře cestu a který měl
tolik autority a síly, že stále dusné mraky ovládal.
Snad kromě zápasu s jakobíny Mirabeauův pod
nik by býval oslabován též zmatkem a nerozhod

„ností samého královského dvoru, kdež dnes chtěli
cosi podniknouti a zítra úmyslu svého zase se
vzdávali, chvilku jednali dle rady -té a za chvilku
spravovali se radou jinou. Král, slaboch a dobrák,
potácel se mezi četnými vlivy schopných a ještě
více neschopných rádců, měnil úmysly své s bar
vou svého okolí a přikyvoval, jak kdo chtěl. Mira
beau sám si stěžoval, že když předložil králov
skému dvoru své návrhy, král a královna měli v
jeho plánu hned svůj vlastní plán, čímž chtěl vlast
ně říci, že královský dvůr neumět jednati důsledně..

Napoleon na ostrov sv. Heleny. Když byla Na
poleonovi úředně oznámena deportace, byl ohro
men on i jeho průvodčí. Jal se sice poukazovati
na to, že na anglickou loď vstoupil dobrovolně,
ale Angličané měli nad ním moc a proti té Napole
on neměf již zbraní. Na pohled zůstal Bonaparte
chladný, klidný a nedával znáti žádné změny svých
citův, ale že -tento převrat osudu hluboce ho do
jal, svědčily myšlenky jeho na samovraždu. >A
což jest to již tak jisto«, pravil jedné chvíle k Las
Casesovi, »že půjdu na Helenu? Či závisí člověk
posud na člověku, když sobě žádá, aby závislost
tato přestala? Příteli, leckdy mi zatane na mysli,
abych vás opustil a potřebuji jenom poněkud po
votiti vnitřnímu pohnutí, abych vyvázl. Pak bude
po všem, a vy budete moci všichni pokojně vrá
titi se ke svým rodinám.«

Las Cases odporoval horlivě mínění Napole
onovu a podotýkal, že nelze věděti, co budoucnost
ještě přinese.

>Částečně máte pravdu«, odpověděl Napoleon,
sale co budeme na tom pustém místě dělati?«

>Budeme žíti v minulosti«, odvětil Las Cases,
»máť dosti, aby nás uspokojila. Vy, Sire, budete
žíti svůj život ještě jednoul«

»Budiž tedy«, odvětil Napoleon, »budeme psáti
své paměti.« Poté hned jeho tvář se rozveselila a
rozhovořil se o věcech,které deportace byly vzdá
leny. v

Ráno dne 3. srpna 1815 Bellerofon rozvinuv
plachty odrazil od břehu d'6. srpna připojilase k
němu loď Northumberland s dvěma fregatami, na
nichž byla vojenská posádka, jež byla komando
vána na ostrov jako stráž. Admirálové Reith a
Cocburn dostavili se k císaři a oznámili mu roz
kazy, týkající se jeho osoby a komonstva. Napo
leonovi a jeho průvodčím odňali peníze, klenoty,
zbraně, a jen stěží byl lord Reith přemluven, že
ponechal císaři kord, a i to učinit proti výslov
nému nařízení ministerstva. Až do těch podrob
ností Angličané se mstili a Napoleona bodali,

Nucen vyvoliti sobě tři osoby, které ho směly
provázeti a s ním trvale zůstati, Napoleon jmeno
val jenerály Montholona, Bertranda a hraběte Las
Casesa, k nimž, protože Las Cases nebyl důstojní
kem, po mnohých domluvách přidružiti se směl
ještě jenerál Gourgand. Ti, kteří musili pána svého
opustiti, učinili tak s truchlivou myslí, neboť bylo

státník uvážiti že vždy ještě jezdec onobo
ušlechtilého oře« nikomu neodcizil, nýbrž jest
eho právoplatným majitelem; jinými slovy, že

kousko své italské zémě ne neprávem získalo,
ba ani nedobylo, nýbrž na základě mezinárod
ních, právně platných ujednání za jinou držeb
nost vyměnilo, že tedy rozumové právo má,
své historické právo snažit“se uplatniti«

»To ovšem dle psáného národnostního prá
va nelze popírati, ale přirozené právo předchází
historickému a konventionálnímu, poněvadž
s každým jednotlivcem takřka přichází na svět
a v každém národě s pojmemrodiny jako stát
ní sebevědomí povstává... Nacházíte tuto sna
hu nepochopitelnou a neoprávněnou ?«

»Nikoliv; jestliže však jeden člen této ro
diny právní závazky k jiné má, nemůže ani

sám be závazky zrušit, ani nemohoujiní členovék tomu jej míti.«
sdak tomu rozuměti ?«
sJako zcela nesúčastněný, jenšdo podob

ných rodinných poměrů n se vměšuje,
nýbrž vtomto. případě jen paragrafů meziná
rodního práva se drží, myslím, že cizí stát, a
jest to stát sardinský, nemá práva vměšovati se
do rozmíšek stram státu cizího, i kdyby od nich

k tomu vyzván byl; že tedy italské insko
nesmí strany v Lombardsku nebo Benátsku

podporovati Jestliže tyto od něho vmísení soo vnitřních záležitostí rakouských požadují.«

A Jevětletemi, v © otevřeně,jak se na| 00 těmito narážkami

hnanství. Loučení Napoleonovo s přáteli, kterým
nebylo dopřáno s ním zůstati, bylo plno bolestné
vžrušenosti. Když se rozloučil, »jenerál Bonapar
te« (jak od té chvíle oď strážců svých dle nařízení
vlády smnělbýti jmenován) sestoupils Bellerofoná
a odebral se na Northumberland, jenž rozvinuv
plachty, pustil se na širé moře. :

o

Cestou Úcta, kterouJodníci na Bellerofonu Na
poleonovi' prokazovali“ rozhořčila anglické mini
sterstvo tak, že bylo dáno přísné nařízení, jak se
S ním má nakládati na Northumberlandu. Nesměl
býti jinak jmenován než jenerálem, mužstvo né
smělo před ním smekati, musil jístí s admirálem,
který každého dne ke stolu přiváděl ještě dva dů
stojníky, za oběda hrála vojenská hudba. Spočát
ku Napoleon adružina strádali dlouhou chvílí, a

protd se císař od snídaně do oběda zaměstnávalčetběu, rozmluvou, hrou v šachy nebo karty. Když
byl slavným jenerálem a potom císařem, , nikdy
heuchyloval se od svého zvyku, tráviti při stole
jen patnáct minut; nyní však dlouhým sezením ú
oběda se hrozně nudil, a' jakkoli admirál prokazo
val mu velikou pozornost, Napoleon netajil své
rozmrzelosti,což Angličanuznamenav, ed své ú:
stužnosti upustil. Za oběda družina s Angličany“
rozmlouvala francouzsky, ale Napoleon zřídka se
jí účastnil a čekal netrpělivě, až podána bude ká
va, po jejíž požití hned povstal a s některým
svým přítelem odebral se na palubu.

Admirál podle anglického zvyku po obědě s
důstojníky svými vysedával popíjeje vína a cítil
se tedy domnělou Napoleonovou nešetrností ura
žen. Ale když byl zpraven o zvyku císařovu u o
běda dlouho neprodlévati, zařídil věc tak, že Bo
napartovi a družině jeho byla podávána káva dří
ve nežli Angličanům. Napoleon mohl tedy po své
vůli z jídelny se vzdáliti, a při odchodu všichni
přítomní vzdali mu vždy čest povstáním. Po obě
dě procházel se po palubě nejraději s Las Casesem
až do soumraku, po čemž usedával na určité děla,
které angličtí námořníci na Northumberlandu na
památku nazvali dělem císařským. .

Napoleon na lodi oblékal se v lehký oděv, a
horký vzduch ho tak sužoval, že nemoha spáti ča
sto v noci vstával a čítal. Za četbu vybíral si spí
sy, které mluvily a budoucím jeho bydlišti a o ze
mích, mimo které pluli. Některé ze spisů těch byly
psány anglicky, a Las Cases byl tlumočníkem je
jich obsahu, což císaři vnuklo myšlenku učiti se
angličině, ale brzo ho to omrzelo. Za plavby Napo
leon na nic si nestěžoval, byl trpěliv; se vším spo
kojen a projevoval vždyspartánský klid,- Zprvu
admirál neodvážil se chovati se k němu důvěrně,
ale poznav povahusvého vznešeného vězně, zba
vil se své ostýchavosti, takže Napoleon často ru
ku v ruce se s ním na palubě procházel, což veli
teli působilo upřímné potěšení.

Napoleon vida, že Las Cases a ostatní družina
píší své denfky, rozhodl se diktovati své paměti,.
a brzo práce tato se mu tak zalíbila, že se mu
stala denní potřebou. Dne 23. září loď překročila
rovník, kterýžto den býval pro lodníky dnem ve
sel, a každý, kdo ve svém životě čáru rovníkovou
přeplul poprvé, musil se podrobiti tak zvanému
křtu; býval totiž potopen a bylo mu dáti lodníkůám
za to nějaký dar. Francouzští hosté byli však od
tohoto obřadu zdvořileosvobozeni.+4. září k ve
čeru spatřili v dálce cíl své cesty, ostrov sv. Hele
ny, a hned rozléhaty se výkřiky: >Země, země!«
Císař hned vyšel na palubu a zadíval se na své
bydliště, hleděl dlouho a dlouho, až ostrov splynul
s nocí.

Druhý den přirazili ke břehu, císař vstal dří
ve než obyčejně, pospíšil na palubu a uviděl cosi
podobného městečku. Domy a domečky tísnily se
prostřed holých skalnatých vrchův, a každá díra
ve skalách a každé návrší obsazeny byly děly.
Císař prohlížel si skály dalekohledem. Zase díval
se dlouho, a lze více tušiti než vylfčiti, co se dělo
asi v duši velikána, jenž sražen s vrcholu závratné
moci a slávy zřel před sebouzachmuřený- ostrov,
určený mu za bydliště. Přes zoufalou bolest však
Napoldbm-neprojevil, jak na něho vyvrcholení ne
šťastné sudby působí. Vrátiv se do kajuty „věno
val se obvyklému svému zaměstnání. Muž železa
úžasným vzepětím vůle před Angličany i před

řiti se tak, jakoby konal jen cestovatelský výlet.
Admirál již časně ráno odebral se na ostrov;

aby se poohlédl po nějakém příbytku pro Napole
ona, neboť v téta věci od vlády neměl rozkazů.
Vrátiv se zpravil Napoleona, že po dlouhém hle
dání příbytek našel, ale že budé potřebí aspoň
dvou měsíců, než budova bude opravena. Vládě
anglické běželo hlavně o to, aby Napoleon byl stůj.
co stůj dopraven na ostrov, a otázku, kde a jak
bude bydliti, ponechala již náhodě a vůli svých
vojáků. Zato však admirál měl přísný rozkaz, ne
pouštěti Napoleona na ostrov dříve, pokud nebude
vyhledán nějaký příhytek. Admirál však vzal na
svan zodpovědnost, že tohoto příkazu nedbal a
hned druhého dne, 16. října, dopravil Napoleona
na břeh. Císař, nežli vstoupil do člunu, rozloučit
še.skapitánema mužstvemlodi,všemsrdečně
poděkovav. | Las Cases zaznamenal že všichni



Angličanéna lodi byli hluboce dojati. Po příjezdu
na břehNapoleonoděbrálsedo hěstitce, kdežmu
byl obstarán byt.
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Politický přehled.
„ Vysoká návštěva v Praze. Jejich císařské
Výsosti arcivévoda Leopold Salvator e chotí
arcivévodkyní Blankou a s dcerami navštívili
ve dnech 12. až 14. listopadu Prahu, aby tu
shlédli ústavy a podniky v nynější válce tolik
se uplatňující. Z Prahy zavítal v těchto dnech
pan arcivévoda za týmž účelem také do Cho
mutova a Kladna.

Baron Burian, ministr zahraničních záleži
tostí, dne 10. a 11. listopadu měl v Berlíně
poradu s říšským kancléřem německým; jednalo

rý se o běžných záležitostech.
"© Národní souručenství. V českém tisku vítá
se rozhodnutí vedení českých soo. demokratů,
kteří, stojíce dříve stranou, chtějí nyní spolu
pracovati na zřízení národního souručenství.
X při té příležitosti »Národní Listy« píší, že ee
usiluje o zřízení národního souručenství jako
výkonného všenárodního orgánu v základních:
sáležitostech národních, a z toho nesmí býti
nikdo vylučován. To nutno říci s veškerým
důrazem!

Vlastenecký projev Tersťanů. Dne 16.
listopadu dostavila se deputace obchodnictva,
průmyslu a rejdařů z Terstu k předsedovi mi
misterstva hr. Stůrgkhovi, aby mu odovzdala
adresu, svědčící Jeho Veličenstvu císaři. V adrese
této deputace především prohlašuje, že Terst

pána. Po přečtení adresy ujal se slova minist.
předseda, prohlásiv zvláště, že Terst, tato ne
ocenitelná perla říše v lůně monarchie, jest co
nejlépe a nejbezpečněji ukryta, že říše a Terst
nerozlučitelně k sobé patří. Vláda vynaloží
všechny síly, aby podporovala hospodářský a
obchodní vývoj města, aby Terst doznal roz
mechu, k němuž jest nesporně určen za sledo
vání státní a hospodářské politiky, zbudované
na čistě rakouských základech a nezdržované
jistými ohledy.

O používání kyriliky v Bosně vydala
semoká vláda zvláštní nařízení, dle něhož mají
bosensko-hercegovské úřady a ústavy v erbsko
shorvatském písemném úředním styku poušívati
výlučně letinky. V ogrilském plamu sepsaná
podání od stran budou sige úřady přijímána,
avšsk vyřízení budou sepsána latinkou. Toto
ustanovení platí také pro vajtění a vnější úředaí
styk obcí, jakož i pro ty korporace, které jsou
pověřeny úředními funkcemi.

Bulharký tisk o Rakousku. Ve článku
povaném ouskoUhersku píše »Écho de
garie«: Skutačnost rozmetla legendu, šffenou

lebkomyslnými diplomaty, anebo povrohními
publicisty, totiž legendu o Rakousko-Uhersku,
jakékoli vážnější námahy neschopném a při
nárazu s nepřítelem se rozpadajícím. Stará
Habsburská říše naopak ukázalase vtéto válce
jsko vojenská moc prvního stupaě. Vydržela
řadu nejstrašlivějších néporů, vracela mohutné
rány. Její armáda byla právě tak mocná, jako
jest její diplomacie obratná a čilá. Rakousko
uherská armáda musela vydržetí népor mohut
ných maas, které vypustil car proti východní
Břanici moonářství, a při tom bdíti současně

sd bezpečností jiných hranic. Její úkol byl

Boje v Karpatech byly zajisté nejrekovnějšími
činy v této krvavé válce a právěvojínové Jeho

liBenstva císaře a krále Františka Josefa při
nášelí nejtěžší oběti a docílili nejkrásnějších
úspěchů. Ve chvíli největšího napětí, což se

telo ná počátku přemocné ofensivy spojeneckého vojska v Haliči, ohřazil nový nepřítel du
úujské mocnářství, něpřítel,který se thohl 66

vším klidem připravovati a sahájiti boj v oka
měiku,jejš mohl dle libosti zvoliti. út

se ztroskotal. šalostaě, a tyrolské Alpy bvěděí
o rekovaoati národů, jíchž jednota voří'' sílumocnářství.Rakousko vzejdež této nové zkoušky
jednotnější a mocnější. noho veličin, považo
vaných £a nepřemožitelné, zapotácelo se v této
strašné bouři, která lomeuje Evropou. Dík při
způsobivosti svého organismu, dík statečnosti
svých národů Rakousko-Uhersko přestálo tuto
ohnivou spoustu beze škody. Životní energie
této velmoci projevila se na bojištích skvěle a

ské říše ještě více. Opětovně ovětové dějiny

úlobu v Evropě. Bulharsko, mající plniti tutéž
úlohu, je přirozeným epojencem mocnářství.
Dik součinnosti moonářství a Bulharska bude
brzo trvalý mír na Balkáně blahodárnou sku
tečností.

Turecká sněmovna zabájena byla v Caři
hradě 14. t m. Sultán přečetl trůnní řeč, v níž
velebil statečnost armády turecké i loďstva
v Dardanelách, ocenil význam odražení Rusů
z Haliče a Polska, dobytí ruských pevností, a
oznámil, že uzavřená smlouva s Bulharskem
o opravě hranic předložena jest ku echválení
zákonodárnému shromáždění. Bohu děkuje za
šťastné obnovení cesty Berlín—Vídeň —Cařihrad,
které spojeným národům zajistí vítězství ve
válce a pokrok a štěstí v míru.

V Recku právě nyní drží pevně otěže vlád

staveny rozpuštěním sněmovny; nové volby
budou 19. prosince. Řecká vláda prohlásila takó
nanove, že jest odhodlána zachovati nejpřísnější
neutralitu. Pozoruhodno i, že zřízení neutrálního
pásma mezi Řeckem a Bulharskem dávno ohy
stané se teď uskutečnilo a smlouvy o tom for
málně podepsány; tím učiněn důležitý krok .pro
zachování dobrých styků bulharsko-řeckých.

V Anglii odešel dále z ministerstva Churohil,
ministr námořnictva, prý pro různé neshody;
půjde prý jako voják na frontu. Ministr vojen
ství Kitchener jest na cestách, takže ministři
Aeguith a Grey mají volnou ruku. — Všichni

se do 30. listopadu dostavili dobrovolně k od
vodu, jinak že budou donuseni.

Janské náměstí č. 163.
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Kulturní jiskry.
Významný okamžik polské kultury. Za

třesku a hluku zbraní došlo ve Varšavě k tak
ušlechtilému činu, jakého se nejméně nadálo
samo Rusko. Dne 15. t. m. otevřena tam polské
universita a technika. Tak dovršena zásluhou
vojenské správy rakousko-uherské a německé
soustava kulturních ústavů pro polské obyvatel
stvo okupovaného území.

Jíž půl století minulo od té doby, 00 ruská
vláda zavřela varšavskou školu hlavní, která
byla trpěna za zrušenou univeřsítu varšavskou.
Poláci pod ruskou vládou tedy neměli jediné

soké školy v území tak rozlehlém, jež tam
obývali. Počet obyvatelstva ve Varšavě blížilse
před válkou již milionu, ale místo university
polské uměle tam byla udržována universita rug
ká, které se Poláci vyhýbali. Tak si škodila
ruská vláda sama, protožé mnoho polských in
teligentů studovalo na universitách rakouských
a jinde, doeházejíc zaopatření zá hranicemi státu
růského.

Jestliže sásluhou oentřálních velmocí všude
v okupovaném území polském již v minulých
měsících zřizovány polské školy národní, nyní
byla tato akce vyvrcholena tak, že za válečného
ruchu jest pravým triumfem. Rusko nyní má
zvláštní příležitost k zpytování svého svědomí
a k přemýšlení, zdali zločiny, které spáchalo
jak na řeči tak na víře polské, vedly k nějakým
úspěchům. Ruský osvoboditele polské školy
zavíral a vnucoval vyučovacířeč ruskou. Ale

řes 'to polský živel zůstal svým, bránil se
ouževnatě v pevné naději, že udeří hodina

osvobození. A ta nyní přišla, přinášejíc utěšené
dary dříve než se polští vlastenci nadáli. Vládní
caesaropapismus jako těžký balvan zastavoval v
Rusku vývoj kulturní i hospodářský. Nyní bal
van odstraněn a v polském království nastala
blahá chvíle svobodného oddechu. —

Padesátin dožil se zasloužilý vyšehradský
kanovník vedp. V. Muller, jehož jméno jest za

přáno význámným pemen zvláště v hudníchruzích pražských. Byljako katecheta v Roud

nici sbormistrem občansské besedy : dirigentemfilharmonického klubu. Když roku 1895se atal
profesorem náboženství v Praze, fadu Jet pů
sobi! jaků jednatel hudebního odboru Umělečké

a U

besedy pražské, jako jednatel Českého spolku
pro kuniórní: hudbu"a | Na uspořádánípamět:
ného hudebního fostitálu v Praše měl lví podil
tasedaje v jeho'elavňostním výboru a jek horli
vým prasovníkem v přípravách. Jeho literární,
činnost v oborů hudebním, náboženském a j.
est velice rozsáhlá Přejemeosvícenému inte
igentovi a horlivému knězi ježtě dlouhá léta.

Jak chce dekadentní Francie vyplattí

povážlivě mezery v dorostu. Rozmarnéa £poodlněné matky starají 6e tam o utrácení plodu
již před narozením a republikánská vláda tomu
nezbraňuje. Lidé, kteří jazykem horují pro vlast
a národ, zpěčují se ve prospěch národa — vý:
chovati vlastní děti. .

Přemýšleno různě, jak by se zalidníla Fran
cie způsobem mimořádným. Jeden projekt na
vrhl profesor Richet pod heslem »Kupujme si
dětil« Bocialista Breton vypracoval a komoře
předložil návrh zákona, aby mladí a silní man
želé, kteří mají dvě dítky, obdrželi od vlády
značnější podporu pro výživu dětí dalších. Nechť
tito manželé jsou před zrozením nového dítka
po podepsání úmlury podporování prémiemi.
Jakmile se třetí dítě ve lhůtě určené narodí,
obdrží manželský párok 300 franků, v následu
jících letech napřed 240 fr., pak 180 a od 3. až
do 13. roku 120 fr. Tento návrh volice se po
litickým kruhům zamlouvá — To tu ještě ne
bylo! Staří Gallové a Frankové by se v brobě
obraceli, kdyby seznali, jak osvícení jejich po
tomci nový dorost opatřují.

Poslední trumf italské kultury. Vlk, který tajně
jako krysa připravoval pustošení jižních zemí-ra
kouských, farizejsky se rozplakal každou chvíli
nad ničením starých památek, když ž důvodů stra
tegických a obranných našinci byli nuceni ostřelo
vati některá místa italská. Jelikož italské granáty
odrážely se od Žulové naší fronty bezmocně, hle
děli se Italové krýti starobylostí některých zdí.
Jakoby byli nevěděli předem, že za veliké války
k ochraně rakouského obyvatelstva bude nutno,
aby naše aeroplány přelelěly i lombardské hrani
ce a aby naše loďstvo osvědčilo svou sílu i u ital
ského pobřeží.

Protože ani nejostřejší útoky italské nevedly
k vojenským úspěchům, najednou farizeové vy
mstili se v nepříčetném hněvu na rakouských bu
dovách — způsobem takovým, který naprosto ne
znamená strategického zisku. Z válečného tiskové
ho stanu 15. t. m. se oznamuje: Bombardování
Gorice začalo 18. října a trvalo se střídavou in
tensitou do dneška. V některých dnech dopadlo ví

„ce než 100 střel všech kalibrů, zejména však těž
kých šrapnelů do města. Bombardování začalo
ponejvíce v časných hodinách ranních a dosáhlo
mezi 3. a 4. hod. odpoledne vrcholu, aby k večeru
ochablo. Podle úředního výkazu bylo od počátku
války zabito 58.civilních osob a 50 poraněno, mezi
nimi mnohé děti. Dvakrát usmrtil vždy jeden gra
nát po 4 malých dětech. Klášter Monte Santo vy
hořel a jeho chrám byl zničen. Zakristie gorického
dómského chrámu jest demolována. Na klášter
Gastagnavizza, kde odpočívá hrabě Chambord.
dopadlo několik tref granátových a šrapnelových,
čímž poškozena byla střecha a malby jak ve chrá
mu, tak také v klášteře. Ve středu města se nalé
zající klášter Voršilek byl z poloviny zničen. Ve
chrámu sv. Antonína prorazila letecká puma stře
chu. Obě nádraží jscu provrtána střelami dělový
mi. Kostely v předměstích Podgoře a Grafenber
gu, pak v Pevmě, Sv. Ondřeji a Oslaviji jsou úpí
ně rozstříleny, z valné části také dotyčné osady.
Z Oorice trpěla nejvíce jižní část. Jest tam asi málo
Soukromých domů „které nemají žádné trefy. Po
dle odhadu bylo asi 300 domů v městě více nebo
méně poškozeno. Nejvíce však trpěl nový okresní
soud, který dostat doposud 10 plných tref, Nepřá
telští letci házeli mimo to na město častěji pumy.
Charakteristické je bro italské vedení války, že
v den Dušiček bylo páleno z děl ná silnici kč

Za takovou >osvobozovací činnoste poděkují
ovšem italské armádě zvláště ti Italové, jichž má
detek v Gorlci jest bezoliledně ničen.

»Národní Listy« dne 17. t. m. k tomu pozname
návají: »Tento způsob válčení bude jednou vyvle
čen na soud dějin a odsouzen jako hanba italského
válčení, jako brutalita, která jest tím odpornější,
že není a nemůže pro ni býti důvodů vojenských.
Po třech ztroskotaných italských ofensivách, za
bezúspěšnosti této čtvrté sotva kdo může vyklá
dati dělostřelecké běsnění proti otevřenému mě
stu, střelbu na hřbitovní silnici v den Dušiček za
něco jiného než projev malomocného vzteku z ne
zdarů na frontě, A to jest počínání nedůstojné vo-'
jínů, kteří jím místo vavřínů dobývají sobě i své
mu národu smutné slávy barbarů 20. věku, pod ni
miž ještě stojí svým licoměrným nářkem nad
opevněnými Benátkami. Jako posuzová
telé činů válečných můžeme jen konstatovati, že
útoky italské, podnikané proti opevněním na from
tě a proti vojínům nemají úspěchů. Můžeme říci
v úvodu článku citovaným: »Každý má pevný do
jem, že tomuto soupeři nemůže býti popřáno, aby
dobyl úspěchu, jenž by měl jakýkoli vliv na vše
obecné položení. Malé, místní úspěchy, kterých
vybojuje tí a tam proudy krve, mají vždy jea.



HN ,

krátké trvání.- Obdtvuhodná jest naše obrann
souštikva,(která imožňíje ití pohdtověv

přavý Čas ana právém místě mk protšátokihafškétaženímožnouž dňes názvati ovat“
kůšem našeho válčení.«

"Aže diktuje takové pustošení hlávně vztek
zednářský, patrno z'toho, že italská dělá byla na
miřena hlavně na kostely a kláštery, tedy na vzác
ně“kulturnípomňfky,ai
ký poškozen.Vždyť těttěř všécky chrámy a klá
šterý byly zasaženy ničivými střelami. Tak za

hlaholilo poslední kulturní slovo »osvoboditelův<,
'Sensační pasti na penize. Výdělečnost biografů

dovede každou chvíli naléžtí novou cestičku ú
spěšné reklamy. Aby se Atnuli K pokladnám neto

mé, dychtící po reformě společenských poměrů, o

se podporuje boj proti prostituci, alkoholismu,
vydírání atd. Ale filmové snímky jsou tak obrat

»Národní Listy«, jež zajisté nelze viniti z pru
derie, 14. t. m. pravi: »Film»Bflá otrokyně«. při
spěchal s poučnou tendencí o prostituci a prospěl
zajisté více pokladnám biografů než ozdravění li
du.« A co souditi o novém >románu padlé ženy Vě
ry<? Referent citovaného deníku usuzuje: >Ro
mánový děj, propletený byť i odpornými scénami
ze života pijáka, přivedemálo koho na lepší ce
stů, nepřesvědčuje, nepoučuje, neukazuje Směr
správného Života. To máme v literatuře protial
koholní lepší povídky poučné. Uznávám, že
týřaná žena může utéciod muže,ale "pláctví mu
že'nebylo potom příčinou,aby se oddala prostitu
ci'jen z bídy. Vždyť tak lehce se dává přemluvit,
ustrojit a nalíčit svou bytnou, a na ulici se dovede
tak koketně ohlížet, že brzy uloví ctitele, A v no
vém životě se jí jak se patří zalíbilo, popíjelá sa
má statečně a nijak se nesnažila vrátiti se k po
čestnému zaměstnání, když již se stala bohatou.
Ve filmu každá maitresa má hrabata a nádherné
salony a pije Šampaňské .. . Jak lehce odhodlá
se ke krádeži, když první pokus získati peněz od
hraběte jí selhal. Tato mravní zkaženost není pa
trným následkem ani jejího ani mužova alkoholi
'grmu,Chudá žena může ukrást housku pro hlado
vící dítě — to ormluvíme, ale Věra žijící v nádheře
na operaci své dcerušky krásti nemusila. A proč
svou chybu nenapravila, když těšila se přízni hra
běte i po operaci? Od svého dítěte nemohla přece
zvláštní city jako k matce očekávati, když mu ni
kdy gesdělila, že je jeho matkou.. . Aby se do
vršila tragika kusu, musí někdo zhynouti. Věra
zabije v hádce muže, snad v sebeobraně, ale ten
revolver si vzala už doma s sebou pro příhodu...
Motiv špatných činů z lásky mateřské je nešťast
ně volený a nesrovnává se s umravňujícím úkolem
děje, Postava »padlé ženy« v celém kusu je vole
na více k vůli přitažlivosti kusu a ne k vůlí pouče
ní. Věra nemusila se státi »bílou otrokyní« a bo
hužel dává lákavý příklad hezkým ženám, které
náhodou ocitnou se ve stísněných poměrech snad
i vínon muže opilce, jak lehce dají se vydělati pe
níze. Román padlé ženy . .. je sdělán dle osvěd
čené techniky pro obchod biografu bez ohledu na
účely umravňující.«

Podobné pasti na peníze chystají moralisující
filmy jiné. Výdělkáři dobře vědí, že přilákají celé
pluky otrlých rozmařilců právě na lep předstírané

tendence; vždyť zkušení návštěvníci dobře vědí,že se velice příjemně pobaví, že za malé vstupné
otevře se jim panorama, jakou by musili jinde pla
tit draho, A spekulujícím podnikatelům pranic na
tom nezáleží, že k shlédnutí těch filmů se hrne |
mládež čtrnáctiletá, aby doplnila prazbytečné vů
domosti a roztoužila se po parketové »tragedile,

voňící parfumemselitního| prostřědie, —

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. ©.k. odborné škály '
a e. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušekv Chrudimi,
Za válečného ruchu.

Polní pošta. Další polní poštovní n
ke kterým jeoa přípustny balíčky do 9 kg,Kalod: č. 143.183,192,n. 212,A v"

Podporujte bulharský Červený křiž! Pamatujte na
poctivé a obětavé bratry Slovany, kteřf spolu s rakou
skými národy se postavili odhodlaně proti nespravedi
nosti a zákeřnictví. Bulhaři profévaji svou krev i ve
prospěch národů rakouských. Zajisté tedy zaslouží zvlá

*tě ranění junáci bulharští naši pozornosti a člsorodé lá
sky. — Dárky přijímá Větodborové odražení křesťan
ského dějnictva v Hradci Králové. '

Žádosti ©podpory véov a olrofkůpo padlých volí
soch. Za účelem bo možno nejrychlejšího a správného
vyfizení žádostí o podporu vdov a sirotků po půtřých
deských vojíech vyzývají se tímto ma základě u
smesmí Zemské úřadovny pro král. České, vdovského
A SMrotčíhopomocného fondu veškeré esbrajené noci

4 AŠk na em eyzo 088 p om |

ce padlý vojín bydliště měl. Žádosti z král. hlav. města
Prehy 2 z oněch okresů, kde Okresní komise nestávají,

chránu dětí a péči o'mládež v-r Praze, Wáldštenské
nám. 192.

Na osleplé a raněné vojny, smělé" to. srotky a
vdovy, "jakož i n4 hezaměstnané a v nouzi postavené

v Karlíně 1 K, Elmauzský klášter v Praze 5 K, vldp.
Jos. Sedláček, Neudorf 1 K, Fr. Řezníček v Hr. Bezdězí
5 K, P. T. V. Krýcha, Oberbaumgantén 1 K, vkdp. Ign.

úředníků a dělnictva v továrně p. Ed. Moravce v Úpici
11 K, vkdp. J. Šmejkal, Veselíčko 3 K „vldp. Jan Baher

vlá. farní úřad ve Sv. Kříží 8.92 K, vldp. V. Sixta, Ko
lin 10 K, vidp. V. Šafránek v Bofanově 2 K, vkdp. V. Je
linek v Hoříněvst 2 K, vsdp. Sal. Roubíček v Želěvě 10
K, dp. Jan Boháček, Břesovice 2.20 K; vid. farní úřad v
Hnátnici 6 K, vldp. Jan Armošt v Hostfni 3 K, vidp. Jos.
Klapálek v Sloupnici 2 K, A. Dražilová, St. Boleslav,
stříbro, vidp. Jos. Profous v Býšti 22.50 K, p. J. Čapek,

Skalice 5 K, vld. farní úřad ve Velké Řetové 10 K, vlď.

K, vjd. farní úřad v Novém Hrádku 6 K, vldp. Jak. Duf
fek ve Sv. Janě pod Skalou 1 K, vkl. děkanský úřad v
Poličce 41.87 K, vidp. Jan Letošník tamtéž 3 K, dp. Ant.
Kovář tamtéž 1 K, p. Jan Parýzek mžz Libšic sbírkou
u hřbitova 15.20 K, vktp. Jan Hlavsa v Roóseči 2 K, p.
Jan Hemral, Babice na Mor. 3 K, vit, děk. úřad v MÍ
rovicích 2 K, vld. farní úřad v Újezdě u Chocně 4 K,

vicích n. L. 2 K, vsdp. Vavř. Jakeš v Slověnicích 40

děnice 1 K, vhd. farní úřad v Boroticích 12 K, vldp. Fr.
Okrouhtický v Kopidlně 1 K, vid. farní úřad ve Vojnově
Městci 6 K, vidp. J. Svátek, Lány 2 K, vld. farní úřad v
Hoříněvsi 10.06 K. vid. duchovní správa v Předbořicích

3 K. — Zaplať Bůh!

Máte již kalendáře
na rok 19161?

Jsou již na skladě:

»Svatováclavský kalendáře, »Vlastenecký
Poutníke, »Maria«, »Meč«, »Praha«,

»Vlastenka«, »Válečný zpravodaje, místo
K 1— pouze K —80.

»Rodina« díl I. váz. »Rodina« díl II váz.
„místo K 2-— pouze K 1-60

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové. Adalbertinum.

Národohospodářská hlídka.
Česká komunální ústředna hospodářská.

Na společné schůzi Svazu českých měst a Svazu
českých okresů v Praze 10. t. m. jednomyslně
usneseno založiti kou komunální ústřednu
hospodářskou a schválena celá osnova. Za Králo
véhradecko zúčastnil se schůze starosta lÍrad

Král. dr. Ulrich a okr. stat. Srdíhko. Univ. pronůdr. Drachovský +ysvětlil, že přednísnahou Ú
středny Dude dočíliti.soua mezí obchodem

A zájmy vstejnými harmonické ukojení výrob
i apotřebi ův a ofganická Epojjení výřoby,

oboodk izájmů konsurenico pro u velké úkoly:Tajemník Svázudes. měst dr. Joschymvytkl,

že myšlenka,Aprotestním obcía okresů o
třovatí potra d jindně pond denní potřeby,pokud botrva atnkož oměry válkou způ:
sobené a pokud helze mětů těc opatřit

jiným způsobem,výpplna a2 krajní tísně poměrů,a že po návratu po ormálních tento úkol
nové společnosti odsune se do pozadí; naproti
tomu však, osvěděl-li ee a vžijeli se nová s
Ječnost, že dalším vývojem hodlá se věnovati
převážně druhému úkolu, sdružit po způsobu
jiných skupin zájmových též obce, okresy ke

nebo zpřacování výrobků a odpadků jejichhoví, což bude jen dalším vybudováním
a prohloubením naší národohospodářské organi
sudé.

Vytovnání Zálož. úv. ústavu c. k. kr
ským weudels dne 2. listopáďu potyřze
Konkure by býval těžkou řanou pro všecky zá
jeráníky ústavu, byl by přivodil téšké ztráty
jak dlažníkůrá tak vklaďatelůíh. Vyžovnání, které
obratně jest rosvržeho Ma dest let, poskyteje
ústavu mežnošt, aby ber obařy otřesů ena
dálých uspohojil (ovšem jed v foměru k přo
středkům zbýt

S 00 výpačnatůvati L případně

kredito Jebe zpudok 8 vzniklouZAANĚKaby
| nováhy předoči a-gdetrašující
příkladodvážnýchssontlnot rvní ploude úe vyplácetí 1."ledna 1916. s*

*nejlepšíchtužek. '..
Inkoustové Ia.

Mohr 16'hal. © Turban 20 hál. ©Aušonlá
"24 hal. © Triumph 30 hal. © Marš40 hal.:

Inkoustovétužky notesové. j

Violet 19až 14 hal © Luna 18 hal *)Parban 36 hal

Jakoustové tužky
©| ve všechbarváchpo 30 hl..

Barevnétužky- v
© © v různých cenách. £- M :

Při větším nákupu Jest 109, stavy. :|
Velkévýběr taneoliPivých a školních potřeb. |

sad rt Roaloriaum

Církevní věstiík.
Královéhradecký biskup Dr. Josef Doubrava v zá

ložní vojenské nemocnici Červeného kříže na universitě
vldeáské, V nádherných prostorách university videňské
zařízena a četně obsazena jest záložní vojenská nemoc

rada prelát Dr. Swoboda, profesor pastýřského bohoslo
ví. Ve zkušební síni theologické fakulty upravena na,
útěchu raněných útulná kaple, v niž chová se Nejsvě
tější Svátost a slouží se denně mše svatá. Ošetřování.
vojínů svěřeno vzorné péči řeholních sester.

U příležitosti biskupských konferencí sdělil prelát.
Swoboda Jeho Exc. nejdp. biskupu královéhradeckému,.
že v nemocnici universitní jsou též četní vojinové z
Čech, kteří by se potěšili, kdyby biskup z Čech k nim
zavítal.

Stalo se po tomto přání: ve středu 17. listo
padu 0 7. hod ranní dostavil se nejdp. bi
skup Doubrava, a vyslechnuv předem
zpověď, sloužil v kapli krásně ozdobě
né za přísluhy vsdp. preláta Swobody a
vojenského kuráta nemocnice za vojí
ny mšisv, přiníž po evangeliu učinil týž
duchovní promluvu. Navázav na evangelium
mešní, v němž Kristus napomíná učeníky: © »Mějte
víru v Boha« a velebí moc víry, jež s to jest, aby ho
ry odsunula, ukázal v řeči své, kterak moc víry v Boha
odsunuje s cesty jejich života horu obětí, jež týčila
se před námi, když bylo jim jíti do boje za vlast a cí
saře — horu hrůzy, jež lekala v šeru krutého boje,
horu bolesti, ježtíží v ranách a nemoci... A
poukázav. též, co ftěchy, důvěry, posity čerpají z víry
i drazí jejich: rodičové, ženy, děti, na srdce kladl vojí
nům slova Kristova: »Mějte víru v Bohale Při mši 5v.'
přistoupilo několik vojínů k sv. přijhnání.

Účastenství pří mši sv. bylo vekmi četné, daleké
přes sto: Čechů, Poláků, Slováků a Rusínů. Vzorné chó
vání svědčilo o zbožné náladě vojínův a o radosti z po

božnosti. Radost tato ovšem měla tklivý ohlás v srd
cích těch, kdož slavnost uspořádali.

Zprávy díecésní. Ustanovení jsou pp.: P. Ft. Vile
ský, S. J. za administrátora v Čachotině, Václav Ha
vrda kaplanem ve Zdoňově, Alois Kufřík, káplan vé
Dvoře Králové, za kaplana do Jaroměře, Ant Kepňl.
káplan v Jaroměři, za kaplaňa do Králové Dvora, Ro
bert Vala, káplán, za admin. v České Třebově, Vám
Krénk,adřítn.,zakapláhav Ústí1 O., AlólsLorětř,
adm. vTřebovict £a admin. do Lůkové, Václav Hav
Ik, b. notář, farář obyčtovský n. o., obdržel jurisdikci
v Polné. — V Páu zesnat: Dr. Stanislav Michálek [V
Vyňt.), farář Nokovický, + 4. listopadů v Přazé (naróž.
1867, výsv. 195). — Uprážzáňíla sé zámecká kaplanka
v Malešově, patron. svob. pán Dalberg.od 1. listopadu.

Z 18místnavikariátuMtomyšiskémupsalovetř
vál. půjčkách duchovenstvo 87.000 K, ze 7 štác! redýšlo
přihlášení. Z jmění kostelného, pokud známo, upsáno ča
vikariátě 375.000 K.

Schůze členů IL řádu konati se bude v neděli 21.
t. m. v seminářském kostéle sv. Jana v Hradci Králově
o -půl 3. hod. odp. Kázati a schůzi říděti bude vidp. W.
Kapistrán Vyskočil, člen řádu sv. Františka z Prahy.
Při té příležitosti přišme novice do řádu, jakož i profege.

Mešní formalář »B. Edmundi Campion Mart< právě
vyšel. Cena 15 hal. Prosíme vid. pány, aby učinili své
objednávky ihned, aby tyto mohly býti včas vyřízeny.

— Družstevní knihkupectví v Hradci Králové.

obchodech damkořních a afietrých. POdporkjte

přikaždéola svůjvlastnípode



Jak spřipojenéhoprovolání jest patro, vznáší:s0
ma voškoré obyvatelstvo opětně výzva, aby věmovalo
Vlasténecké sbírce kovů kovové, zejména měděné a
mosazné předměty. Jedná se tudíž o pokračování akce,
zakájenéúspěšně v dubuuletošníhoroku 1jest třeba.
abyveškeréobecníúřady | správyškol chopilyse té
to věci s obvykloa borlivostí Zejména jest opětně u
vásťi včimnostmístní výbory k účelutomu svéhoČasu

.zřízené,zaříditi a uveřejnouznámost uvéstistálé mísí
mi sběrny, působiti všeobecnýmivýzvami | při osobaim
styku přiměřeně na obyvatelstvo m zejména na mládež,felimžprostředaictvímIzez jednotiivýchdomácnosti
získati mítoké potřebné předměty, jiuak aepovělenuté.

Podotýkáse, že Ity předměty,kterémin.nař. ze dmo
-28září 1916č. 283ř. z. bylyzabavenypro válečné
úřely, lze kdykoli darovatí Válečné sbírce kovů.
"Sebrané předměty jest zasílati baď c. a k. dělo

střeleckému zbrojním skladišti v Josefově, sebo přímo
skladišti Válečné sbírky kovů ve Vidal, Matzlelusdort.
Pokud byjedmotilvídárci přáli si samizáslíku vypra

vjtl, mohou(ak učinitiposta prostým poštovnémbalič
om,opatřenýmadresou:»Úřad-pro válečnoupáčivé
VídniIX., Berggassol6< a poznámkou: »Darpro váleč

„0m pěči(Oučiněnýchopátřenícha průběhucelé akce jest

(pod zorára C.k.místodržitolskýrada:Senutný.

"Úřád pro válečnou péči zamýšlí jako poslední
ho roku též letos hrdinným bojovníkům, kteří da
lekosvých milých — snad na osamělých místech
— jsóu nuceni ztráviti krásný vánoční svátek, za
slatí milodary z domoviny.

Žádný z Vás všech, kteří čtete toto provolání,
žádnýa žádná z Vás všech, jež slyšíte o tomto
provolání, neubráníte se nikterak přesvědčení:
Zde jest nutnopomocib Žádný. vojia, i byťbyl v
dálném pohraničním koutku, i byť by byl v zá
vratné výši horské, nesmí býti vyloučen od po
vznášejícího vědomí: Móji lidé doma, moji přá
telé v domovině, moji spolěbčané ©pamatují na
mne! Úřad proválečnou péči c, a' k. ministerstva

ho muže v poli vánočním darem: splniti toliko teh
dy, bude-li podporován všemi a prosí tudíž, aby
mu byly zasílány peněžité dary — též i v sebe

trafikách a u mnoha firem jsou připraveny složen

"ky poštovní spořitelny prozasílání peněžitých ob
nosů. Taktéž v administracích různých časopisů
budou se přijímati tyto peněžité" dary. Úřad pro

C. a k. ministerstvo vojenství, úřad pro váleč
nou péči ve Vídni, IX., Berggasse čís. 16 a 22.

Ve Vídni, v říjnu 1915. Pol. podmaršálek Lóbl v.r.

Všemobecním úřadům!
- Úřadpro válečnou péči, zřízsný při c. a k. mimi

sterstvu vojemství (Vídeň IX., Berggasse č. 16-22), za
mýšii jako loni mačim hrdizným vojinám, ktoří zncemi
jsou daleko domoviny stráviti svátky vámoční, zaslati
pečlivě vyvolené vánoční dárky co důkaz, že jejich
spolnobřané doma jich vzpomínají. Ministerstvo vojem
ství obracíse proto vpřiloženémprovolání kveřejsosti
s prosbou o poskytnati peněžitých milodarů.

Ježto © k. okresní hojtmanství usta
novono Jest ústřední sběrnou, prosím,aby.
pp. obecnístarostovépřičinilise vdohodě sméstnimi
duchovními, školními úřady a ostatními korporacemi
(úřady, spolky, závody průmyslovými atd.) o sebrání
poměžitýchmílodarůá,které sem postupně Ja
skavě odevzdány buďtež Každýsebo meaší
obsos jest vítám. O průběhu akce, docházejících před
mětech, výběru darů, jich připravení neopomiene úřad

pro válečnou péči lalormovati veřejnost v denních li
stech, kdedle přání | jménadárců budouuveřejněna.
Jsemjist, že amiijatovýzvanevyžnínaplano aže pro
svůj šlechetnýúčelsotkáse svšeobeczýmpochopením.

©kmístodržitelckýrada:Smutný.

Úvěrní družstvo Eliška
. zapsané společenstvo8r. 0.
VEHradoiKrál., Adalbertinum.

Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějšíoh. Vkusné střádanky.

Zprávy
„ místní a z kraje.

Starostakrálovéhradeckýu Jeho Výsostiarcivé
LeopelénSalvatora. Vzemské úřadovněpro král,

vdovského a sirotčího fondu veškeré ozbrojenéPrasekonánobylode 14.listopaduopůl5.
, přijetí jejího Nejiasaějšího protektora Jeho

Výsost?pana arcivévodyLeopolda Salva
"Pasvlabbyl | starosta -městaHradca

Též dosialese vyvokéhovyjma

Eijipi
+

1
dr.

Schónborna předstevenu Jeho chařské,

starosta, že vzpomínku za pobyt Jeho císařské Výsosti
zachovává město Hradec Králové co jeden z nmejdraž
šichklenotůvosvémsrdci atéž nekosečněpyšmojest,
že jeho hodnýdomácípěší plukč. 18ozdobenjest slav
mím jménem Jeho cispřské Výsosti. Jeho cís. Výsost
ráčita se vysloviti o udatném chování se toboto pluku
slovy nejpinějšíhouznání a vzpomenouti v rozpravě0
něm zejména též | osudu bývalého jeho velitele p. ge
nerála Fr. ši. Otzhala. Když by) starosta podal zprávu
o vlastenecké činnosti města Hradce Králové, zejména
o štítu železného brance ve prospěch vdovského a si
rotčího fondu veškeré ozbrojené moci, byl milostivě
propuštěn s Vysokým příkazem, vyříditi srdečný Po

zdrav Jeho Excelenci,nejdp. biskupu krilovéhradec
kému.

Koucertna oslavujebilea nastoupeníza trůn Jebo
Veličenstva císaře a krále pořádá městská rada králo
véhradecká v městském Klicperově divadle za spolu
účinkování pl Kamily Wišowé, býv. primadony lublaň

ské opery, p. Oust Ara. Svajsíka, I. barytona opery vKolíněn.R,,jakožtvojenskékapelyc.ak.pěš.plaku
č, 39. Programvykazuje čísin vzácné ceny a jména
spoluúčinkujících jsou zárukou bezvadného provedení.
Našemu obecenstvu bude poskytnut vzácný umělecký
požitek. Čistý výnos bude věnován ve prospěch po

mocných válečných fondů. Předprodej lístků u p. knih
kupce Toimena.

Vojenská vámočajsadýka 1916. Městská rada v
Hradci Králové společně s pánským a dámským odbo

cích naše statéčné vojíny v poli, jakož i rekonvalescen
ty a nemocné v Hradci Králové vánoční nadílkou.a
obrátí se vyhláškou k vlasteneckému obecenstvu králo

setká s všestrannou a radostnou podporou. Za tánto
účelem bude uspořádána a dámami provedena sbírka
po domech. S vděčnosti přijímány budou i obvyklé da
ry naturální, buďto do sběrných skříní na různých čá
stech města umístěných, aneb na policejním úřadě v
Hradci Králové.

Ve prospěch péče o invalidy pořádáhudba c. a k.
pěšího pluku svob. pána Conráda z Hotzendorfu č. 39
ve čtvrtek 25. listopadu koncert v zimnám sále Grand
botelu v Hradci Králbvé. Na programu jest: 1. Schubert:
Symíonie H-moli 2. Mendelssohn: Kencert pro housle.
3. Bizet: L'Arlesienne, suřta pro orchestr. 4. Liszt: Dru

bá uherská rhapsodie. 5, R. Wagner: Ouvertara k
»Tannhůuser«. — Začátek o 8. hod. večer. Předprodej

v knihkupectví p. B. E. Tojmana.
Odbočce londu invalidního v Hradci Králové do

stalo se od ústavu pro péči o invalidy v Litaměřicích
Terezíně, sběry v Litoměřicích 100 K, od p. Fť. Dvo
řáčka, předsedy společenstva stavebních živností, pro
osleplé invalidy 10 K. Témuž fonďu byly odevzdány od
slov. p. c. k. mistodrž. raďy J. Smutného z příspěvků
c. k. okr. hejtmanství v Hradci Králové složených: od

a měšť. školy chlap. tamže 15.80 K, od obce Sovětice
10 K. Šlechetným dárcům vzdávají se díky! O další

příspěvky prosíparkmistrovský úřad v Hradci Králové,
Štítu železného bramce, vdovskému a sirotčímu

fonda veškeré ozbrojené moci, odbočce v Hradci Král.,
byly odvedeny prostřednictvím slov. p. c. k. místodrž.
rady J. Smutnéhonásledující příspěvky: Od obecního ú
řadu v Praž. Předměstí 25 K, od řiditelství obchodní a

kademie v Hradci Králové 60 K, od p. 0. Weisshuta v
Hamburku prostřednictvím jeho zástupce p. S. Hellera
40 K, od obce Sovětice 10 K, od Zemského svazu »Orla«
50 K, od p. K. Kreitnera, továrníka v Třebechovicích
2 K, od obce Světí 12 K, od obce Neděliště 25 K, od
p. řed. měšť. školy v. v. Václava Vacha v Hradci Král.
10 K, od správy obecné dívčí školy v Hradci Králové
A480 K, z výtěžku středoškolské akaďemie, pořádané
3. října 100 K, od p. továmňika K. Millera v Hradci
Králové 100 K, od divad. ředřtele p. J. Sedláčka 20 K,
od obecního úřadu v Roudnici 50 K, výtěžek přednášky
pl. A. Kejtové na Pražském. Předměstí 52.36 K a od
správy obecné školy v Čerailově 5 K. Dále byl odveden

2 t m. 64K 61 b. Purkmistrovskému úřadu došly dále
tyto dary: Od p. dra Osv. Mafburga, továrníka ve Smi
řicích 200 K, od pí. Fr. Relichové, chotě profesora 20 K,
od p. Fr. Dvořáčka, předsedy společenstva stavebních
živností 20 K, od Okresní hosp. záložny v Hradci Král.
10K, od fyBerger a Munk50 K, od p. V. Lokáška, řez
nika v Třebechovicích 10 K, od p. Jos. Čechury 1 K.
Konečně súčastniš se zatloukání hřebů: II tř. obecné

[c tř. měšť. školy dívčí v Hradci Králové (52 žákyň s
třídní učitelkou slč. M. Vanickou) 10.40 K. Zatloukání
sáčastnily se dodnes -obecné a měšťanské lkoly v
Hradce!Králové všemi svými třídami | Celkový příjem
štítu brance obnáší dosud 8149 K 11 b. Šlechetným dár
cámvzdávají se díkyl Odalší přízpěvkyprosí purk

"K ML válečné půjčce. U Záložay v Hradci
Králové upsánocelkem196.500K. Záložnaupsalasa
vlastníúčet mavíc 3500K, takže zde úhrnemupsáno
200.000K. — U Královébradecké bankovní
Jednoty v Hradci Králové bylo dále upsáno: Nejme
covemí upisovatelé z Třebechovic 1800K, z obce Buko
vizy uČermilova: Jas Vach100 K, Josat Vachek 100
K, VáclavHovima600 K, VáclavMikólášek 200 K, Karel

Vačkář,dělo,kan, Ledeč 500 K, Jan Rouš, kaptan, Kukleny
100 K, Úvěrní družstvo »Eliška« v Hredci Králové. 800.
K, Msgre M. Masil, děkan v Hradci Králové 500 K, Jan.
Sehnal, farář, Lázně Bělohrad 1000 K, Fr. Vodehnal,.
majktel závodu nožířského v Mradei Králové 100 K,Jan
Rameš, farář, Smidary 2000 K, Joseí Vosyka, rolník,.
Opatovice 3200 K. Jan Černý, splritual semináře zde
900 K, Kathedráiní kapitula sv. Ducha zde dalších200 K,
JUDr. Arnošt "Šsěpán, bobostovec zde 200 K, Karel Ne
taka, majitel závodu truhlářského, -Slezské Předměstí.
200 K, Josef Vacek, kaplan, Černilov 600 K, Fr. Dostál,.
katecheta zde 200 K, Msgredr. Fr. Šulc, kanovník zde.
dalších 300K, Vlad.Sekera, ředitel Rudolfinazde 400K,
farní úřad v Lomaici n. Pop. 200 a 100 K, Josef Žabka.
majitel závodu truhlářského 100 K, Marie Mádrová ve
Vlčkovicích 400 K, Josef Kubeš, farář v Kuklenách 400
K, Václav Zich, správce dvora Ledce u Třebechovic
300K,Al.Monk,rolník,Plotištěn.L.400K,Bedřich
Kaorre, profesor zde 100 K, Ot. Deji, katecheta v Ku
klenách 100 K, Jan Pujr, rolník, Velká Skalice 500 K,.
Soukromý ústav pro vzdělání pěstounek v Hradol Král.
100 K, Fr. Jeřábek, farář v. v. Třebechovice 200 K.
Marie Svatáková, soukrommice, Třebechovice 200 K,
Amm Sahulová, Hradec Králové 200 K, Všeodb. sdruže-

100 K, Ludvík Hora, farář, Dašice 100 K, Fr. Komárek.
katecheta, Varnberk 200 K, Katolická jednota, Jilemnice
1000 K, Josef Šmejkal, děkan, Vysoké Mýto 300 K, Jan.
Petrásek, kaplan, Holohlavy 2500 K, Josef Flegr, koope
rator, Dolní Dobrouč 500 K, Josef Novotný, kaplan, Žlu-
mice 200 K, Ant. Škliba, farář, Oujezd 40 K, Vít Štěpá
nek, kaplan, Miletín 200 K, Filip Šubrt, farář, Miletín
200 K, Jos. Srdinko, říd. učitel, Prasek u N. Bydžova

20 K, B. Srdinková tamtéž 200 K, Okdř. Šmidrkalová
tamtéž 200 K, Jan Jandera, nčitel tamtéž 500 K, Frant..
Šenk tamtéž 100 K, František Drábek tamtéž 200:
K, „František Drábek tamtéž 200 K, Josei Ma-
cháček tamtéž 200 K, Lad Kalina, farář, Oumyslavice.
100 K, Aug. Kristián, farář, Vrbice 100 K, Váciav Falta,

Velká Skalice č. 11 300 K, Ant. Nývit, probošt, Podě
brady5000K. — Okresní hospoďářšká zá
ložna v Hradci Králové zaznamenávátyto
větší úpisy: Obec Svobodné Dvory 5000 K, Stěžery
3500 K, Čístěves 1000 K, Družstvo rolnického skladiště
v Hradci Králové 4900 K, Spoř. a záložní spolek ve Stě
žerách 2000 K, Dražstvo pro chov koní ve Svobodných
Dvorech 2000 K, Spolsk pro pojišťování chovných koní
ati ve Svobodných. Dvorech 2000 K, Vejběra Josel,.
statkář v Bříze 2000 K, Matějček Josef, rolníkve 'Slati
ně 1000 K, Srdínko Fr., starosta ve Svob. Dvorech 1000:
K, Šafránek Fr, stkrosta. v Člstěvsí 1000 K. Okresní:
hospodářská záložna v Hradci Králové upsala na HI..
válečnou půjčku 10000 K a to u Spořitelny králové
hradecké 5000 K a u Zemského jub. fondu malorolnic

kého rovněž 5000 K. Ceškem upsáno 43.700 K. — U
Diskontní společnosti v Hradci Král
upsány ještě tyto větší vklady: Jan Ludvik, Dolany u“
Jaroměře 2800 K, Václav Brusnický tamtéž 2600 K, Jan

Arnošt, nájemce dvora v Dolním Slivně 2000 K, Milada:
Ponešová v Jaroměři 1000 K, Josef Šrámek, Čáslav č..
b. 1000 K.'

Městská rada dno 15. Hstopadu. Měst. zastupitelstvu
odporuči se, aby obec přistonpia za člena české ko
munální ústředny hospodářské pro král, České. — Vzat
byl na vědomí výnos c. k. místodržitelství, že svoluje
k položení vodovodního potrubí pod mostem na Orlicí.
— Schválen byl návrh ředitelství obecné a měšťanské
školy chlapecké na udělení nadace Malovcovy. — Vzat
byl na vědomí výkaz pokladní hotovosti ze dne 6. Histe
padu. — Dáno byl povolení k obývání pavilonu v za
hraděvity čp. 423 p. dra Ot. Klumpara. —Usneseno
bylo, aby na oslavu památného jubilea 67. nastoupení
na trůn J. V. císaře a krále Františka Josefa I. uspořá
dána byla I. prosince slavnostní akademie v městském

Klicperově divadle ve prospěchpomocných válečných
fondů.

Ve prospěch Úsiředmí Matice Školské daroval ne
známý dobrodinec 100 K. Příjem obnosu toho kvituje
dámskýodborÚ.M.Š. v Hrado!Královéa vzdávášle
chetnému dárci vřelý dík.

Na c. k. gymmeslévHradci Králové byloupsšáno
na III. vál. půjčku od prolesorského sboru 10.700 K (na
všechny půjčky 21.200 K), od žáků jednotiřvců 8900 K.
od tříd 500 K, z jmění nadačního a podpůrného fondu
2000 K. Kramě toho složil p. bisk. notář prof. Vlad.
Homof k nadačnéma účelu na uctění vamátky svých
bývalých žáků na zdejším gymnasiu, kteří.v plnění své:
vlastenecképovánnostipaděina poli octl,jistinu 500 K,
z nichž 300 K uloženo ve válečné půjčce. Bylo tedy u
psáno na III. válečnoupůjčkuna ústavucelkem22400
K. Rodičežáků upsalt30.500K, s úsimvemčiní 52.900K.

Pokr. škola pro učaš. Na této Živnostenské škole,
kde zahájení vyučování muselo překonati mnohé a znač
né překážky jako loni, zapsán byl dosud 381 učeň, Kaž

vIL třídě128 (37,45, 46), vIH. třídě 109(34, 40,35)
Záků; včíšnickémkurse, který je keškole přičleněn,

31číšník.Leine je takékoodukce v Laa ITLotřídě. Záplskoačí30.listopadu.

v Hradci Králové za veliké

Králové,Kaklem,- Žamboríc,



„Jaroměře, Dvora Králové, České Skalice, Smitic a
„Rychnovéa: Řa: Za okrešní zásobovacíkoitiařv Ná
„chodě přítomenbyt p. okr. hejtmán Bayerfe Po zaháje
m schůzé drem Ulrichem referoval mfstotajemník dr,

zakoupeny 2 vagony vepřového sádla uterského | pro
města Hradec Králové, Chlumec, Hořice, Kukleny a Ú
„ploe a vyjednává se o očkohk vagonů sádla, rýže, špe
ku a kondensovanéhomléka pro různé žiné obce. Mimo

„to opatřeny v řadě případů komunám nákupní prameny
rázných požívatin k přímému dohodnutí. Pokusy o ná

„kup v Dánsku bez prostředníků, před měsícem- ž za
„hájené, vešly do nového stadia i lze očekávati, že bu

„dea mítidobrý výsledek. —Na lo projednána.jako L
„bod programu otázka zásobení pivovarů Šuróvinou.a
lerent dr. Viškovský ponkázaš k tomu, že dosavadní

„způsob .přidělování "smrovla. vyžaduje promikavé -nápra
„“Vy, Neboť kdežto většina závodů zejména střední ve
JWkostizůstalaodkázánana -;oficielné:přídělječmene,
.bežtoho příliš malý následkem špatné úrody, zkrmování

jenž byl ve volnémobchodě tuzertřekém, uher
a rumunském. Některé pak s úspěchem využily
styků k získání značhého kvanmimsuroviny z Ru

2 Polska, . ."Za

stěchněokolností nezbývá, dež aby naše pivovary žáda
Jy, aby dle říšskoněmeckéhovzoru všechna od.[- srpna

žaskoupená surovina byladodatečně zavřena“ a vpočte

„je Anad kontingent, nechť rozdělí se mezi ostatní. Sou

„časněpák-by se doporučovalopožádatiministerstvofi

výši beztoho dodrženenebude a jen největším závodům

-vrhy těmi stotžňuje a ktérý zvtáště odůrazňuje, žť
„maximálnícenasladu 73 Knédávnodohodoustanovéná
jest nepřiměřeně vysoká, uvážíme-li, že se za ječmen

rolníkuplati 25 K a že přidělovacíjeho cenaobnáší
.39,50 K; maximáhníceta sladu asi 55 K byla by tedyvíceneždostatečná.Oreferátutomtorozpředlase
-objírmá debata. Referát schváleh 2 usneseno požádati.
súčestněná ministerstva, Ochramný svaz pivovarský a
wicepresidenta dra Viškovského, aby v jeho smysla po

měry v pivovarském průmyslu byly upraveny; zároveň
tmocněna. byla Ústředna, aby proti nepřiměřené maxi
májní ceněsladu a způsobu,jakým táto cene byla u

třetí bod programa provedena ;debůtá:o úprovisáčních
potfebách jednotlivých okresů a o důlším vývoji záso

bovácí organisace v Čechách vůbec. Zahájil ji Presftient
Úsfjedny dr. Ulrich zprávou o dosavkdním průběhu ak
vbjŠvazmučeských.měst a"vkresů“vtftdně“ nákní'Cén

zn. Mezi jiným usneseno ke. konci požádati místodržitel
ství o změnu nařízenš o maximálních cenách zemčat.

Kurs pro výrobu nákrčekků a ufužských kravat u

spoádá ještě. letošního roku městské průmyslové mu
:seúm v Hradci Králové. Účelem kursu jest vyučitl pa
mia "dívký stříhům, výrobě a orgánisaci výroby muž
ských nákrčníků, jež mohla by býti provozována jsouc
po domáckupro obchodya továrny,zdrojem. výdělku
žen. Kurs potrgá, 10—14 dní, přijato může býti nejvýše
A účastnic“ Vyučovatibude zkušená učitelka výroby;
mávat z Prahy. Půmla dívky, jež by se kursu chtěly
súčastniti, nechť přihlásé se nejdéle 1. prosince u do
movníka v městském průmyslovém museu nebo v Ú

střední tržnici krajekPl, M Klumparové vHradci Král.,na:podali.

Trestní řízení proti lenácionářím Záložního úvěrní
l fedava postupejek velikémuspokojení- zájemníků

i "a co nejpřesněji v rámci stávajících zákonů.
Y (ve čtvrtek) byli dán! do vyšetřovací vazby pp.
Haesš, Červený a Píša. U jiných ve středu provedeny
důklsné domovní prohlídky.

'Uznám mevimzým. Jak již dříve. oznámeno, byl na
udání zatčen polský akademik p. Radwanovicz, který
v-dašem městě vyvíjel horlivou činnost na pedporu pol
ských uprchlíků. Sděhujenyní s námi, že byl v Josefově
propnětěn z vyšetřovací vazby, protože všecky démun
cláce ukázaly se dokumentárně nicotnými. Ani v celé
korespondenci neshledáno nic závadného, Nyní dlí na
svobodě v AMentstoigu. Vetice bolestně byl dojat, když
se dověděl, že důvětují různým pomluvám i ti, kteří s

nim dříve pro dobro uprchříků v komitétu pracovali.
Nymí aspoň mohou tito spolupracovníci býti uspokoje
ni, že ae v obětavém Poláku neklamali. Jame sami rádi,

že, je aféra byla rozluštěna tak příznivě.©

listopadu191$.1g:hrachu190K,jahel200K,

-50 :K, mrkve 12—15 K, jablek 14—18 K, hrašek
K,ořechů28—30K;1kg: másla6—8K,vepř.
.60—9.20K, tvarobu 72—76h, česneku 420 K;1

vajct 20—24h; 1 kopa:zelí 24—36K, kaposty 3—1:K,|:
»zaleniny1—1.10K,póru50h, celere 1.20—7K;dtobaj

Bdičkartiolu 20 k —1 K;.1párek vinčat

ú rezbmobylo:ht brnohnámibeyIR tebek1, Bů'2, mrkve50; Cíbale40 a;kůp: zelé 148,kapu
gdrbbnézeleniny70; podsvinčat262kusů.

v-metamorlóse páry dal návěští mocnějším plakům smě
"bovýchvloček, že se mohoupřipravíti k delšímupo
"bytu na zemí. V úterý 0'7. hod. začalo sněžiti znovu,
ráno ve středu husté mřežoví bílých vloček vesele rej

na chladnou zemi. Bežlisté keře zkudrmatěly,'stro
my oblékly nádherný háv: | Skotativí vrabci | skrčili
smutně drobné hlavičky do límečků, kavky mohutně
pro zahřátí vestovaly, kominy čňeji kouřily. Večer drob
né myšky stěhovalyse valemz přírody k lidskýmpří

jak je teď pečlivě každé zrnko
skryto. Včera se trousik sníh znovu za mragivého větru.

A tenký sněhový povlak jakoby se úhostil již na zahra
dách trvale.„Plíjmou se truhláři a učňové na truhlářství. Přihlá

rý přijímá Všeodborové sdružení křesť. dělnictva vHradci Králové..
Čáslav. Slavnost 'žétezného štítu. Na

podnět velilejství místního etapního praporu konána

"byla vneděli 14.£ m týžhamná slavnost posvěcení a
vdhalení »vál. štítů v železe«, jelíž čistý výnos určen

okrem čáskyského poch Po slavných službách
Božích vyšel o půt 12. průvod z děkanského chrámu
Páně ke stanu na náměstí postavenému, bohatě zelení,

draperiemi, praporci a emůilémy ozdobenému, v němž
„před poprsím J. Veličenstva ležel zabalený štít. Ne
čekié množstvíobecenstva naplnilo mezitim prastoru
před stanem, vojenským kordonem uzavřenou a čestný
mi setrinami střeženou. Všichmi příslušníci všech c. k.

státních úřadů, zástupcové ch 1 smospřáv
ných korporací, delegáti ústavů peněžních a podniků
průmyslových, dámy spolku 'Červ. kříže, jakož | všichni

„důstojníci místní posádky příšt brát? podíl ta vzácné a

blahočitné slavnosti Slavnost započata byla chorálem
svatováclavským, který zapět zpěvácký sbor vojínů,
načež vdp. děkan promyšlenou a výstižnou řečí načrti
význam této slavnosti, v naší době zvláště eminentně
vlastenecké a nwnánní.; Když pak štát byl posvěcen,
nastálo zatloukání hřebů, kterého sňčastnili se přítomní
hosté s příkladnou ochotou z obětavosti. Více než je
dentisic korunsebránobyloza tento prvýden.Štítu
ložen byl pak v radnici, Kde bude uschován a všem
dobrodincům k dalšímu použití předkládán Upozorňu
jeme 'na to všecky, kterým osud sirotků leží na srdci a

prosíme, aby Mido jěnul toho použiti, komu je
nom poněkud je to možno.I sebe menší dárek jest ví
tán. Zvláště hosté z venkova do města zavítavší nechť
neopomenou také- hřívou svou přispětil — Ještě

ke sbírce »štít v železe«. Dle náhleduněkte
rých osobností pokračování v zatlorkání hřebů má se
děti.v místnostech důchodu' městského. Myslíme, že by
bylo daleko praktičtější a také výslednější, kdyby tak
jako v jinýchměstech i unás štít byl každouneděli a
svátek před radnic! vystavetý“a tam příspěvky přijímá
sy. 'Přosie; aby vzhledem K dobré věci bylo to vzato
v úvahu a také skutečně vyjiněno; přednášíme totiž
jenompřáníobecenstva.— Obuv pro chudé dětí.
Jako jiná léta, pečuje i temtokráte město o ošacení chu
démládeže azaopatřenípotfebné obuvi. Jenomže le
tošní obtížné poměry staví se příkře proti nákupu a
zhotovení obuvi kožené. Za cenu, která může býti na
obuv věnována, žádný obuvník dodati dostatečný počet
botek nemůže a nechce. Nezbylo tedy než ohřédnouti se
po gáhradě — po obuvi dřevěné. Zavdalo to leckde

podnět k prázdným vtipům a pošklebkům, ale doporu
čovalo by se dotyčným osobám, aby tedy samy ukáza
ly, odkud a jak obutí kůží mžádeži zaopatřiti. Ostatně
není »dřevák«, je-li zhotoven náležitě, žádnou obuví
Špatrou, tím méně směšnou, neboť dfouho-ř jest tomu,
kdy byl ještě českou obuví? Jen když nebudou děti bo
sy, to jest hinvní. Kdož ví ostatně, zdaž dřeváky ne
přijdouještě jinde ke cti a nebude-lise konec konců
znova ozývati veselé: »Nic tak neklape jako dřevák —
vák, jako dřevák!«
————— —

Různé zprávy.
telem? »Kněžský spolek podpůrný« se sídlem v Brně.
Předsedoubyl — pro churavost sevzdal — vdp. asesor
Jan Vychodií; farář v Cholině, místopředsedou je dp.
Flor. Lužný, farář v Kateřinkách u Opavy, jednatelem
dp. Fab. Oregárek, farář vě Staré Bělé, pokladníkem
podepsaný. Členové spolku jsou zakládající (200 K jed
nou pro vždy), doživotní (50 K jednou pro vždy), přispí
vající (3 K ročně po 20 let). Dluhu je 22.000 K. Proseb

bylo odeslánodo 3, Ustopadu něco přesBo00. Příspěvky
zaslalo asl“'800 kněží v obnsu 1500 K. | Zbývá dluh
20.500 K. Prosíme znova, kdo neposlal, račte poslati co

nejdříve! Leopold Kolisek, farář v Blansku.
“ Preslálum akčního výboru spojených stran katoiic

kého lidu kouaio v úlerý schůzi, na níž projednána byla

cetá řada aktuelních otázek, s nynější siimací njcích.Zeknéna Jednalose ootásce celonárodní
sti všech polštických stran za účelem jednotného a žpo.

a avěísssštůhochotak takovésoučinnostia JLad.dýlo příslušným výkonným“ |růníka

váníodkáááně“lidu. Dále byte na přetřesvzata akce české
komunální 14zúiijdny, 7
byla věcná a sáčastnilse jí: mnémojiné "zezejména Msgre
probošt dr. Barian, Msgre prof. dr. Kordač a sekretář
Zemského svazu hospodářských společenstev p. J. Šol
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hodní školou upsaly maIII. válečnouPůlčky 55.747
2 čehožna sbor připadá6700 K a na žactvo 49.047K.
Mimo to radiče na podnět školy upsal 137.483 K, číní
tudíž úhraná suita 193.230K.

Slavnostní vydání »Naší Omladisy«. Redakce »Naší
Omladiny« v Nové Říši et Mor. Budějovic vydala srpno
vé číslo jako slavnostní vydání. Jsou v něm četné fo
tografie z pooti sdružené venk. omladiny na Hostýn a
ze svěcení základního kamene pomníku padlých bratří.
Číslo přináší také několik fotografií na bojišti padlých
"členůa fankcionářů Omlaďiny. Číslo toto stoji 20 hat a
vřele je odporučujeme. Čistý výnow bude věnován na

Přijme se správce
uhelného skladu

a 4 zdatní dělnícina stálou práci.

Správce akladu, muaí složiti přiměře
fenou kanci. Osobnípřihlášky do konce
měsíce prosinoe 1915 přijímá Uhel
né oddělení Krátovéhradocké
bankovní jednoty vAdaibertinu

' L poschodí.
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prosto poctivou, všech domácích prací znalov,
dobrou kuchařku. — Nabídky s podrobným vy

"svých poměrů — dosavadního zaměst
—do adm. t. |. pod značkou: „Svědomitá

©Ghiednáme Žám
všeckypotřebné knihy a časopisy. Neru třeba

objednávati jinde, obsloužíme Vás též vzormě.
Dražstevní knihkupectvía nakladalelstu

v Hradci Králové, Adalbertinum.

Samostatné vedení.
uhelného skladu
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1848—1915.
(2. prosince.)

Výročíradosti! — Deu Tvůj, jasný Pane,
hymnami plesá v klenby svatyní,.
jak jitra slunný jas když rozvlní
se písní jásající v nivy požehnané.

Dekáda sedmá již ku cíli téměř spěje,
co žezlem vznešeným svůj vedeš Jid —
Tvé stáří nezná odpočinku klid,
a silou olbřímí své doby řídíš děje.

Bůh s Tebou, Pane, byl i v radosti i
v žalu

a život vše Ti dal: i slávu, kříž,
"Tvé síly nezlomila zkoušek tíž 

a příboj marně bil v Tvé víry mou“
skálu!

A zloba nepřátel když věk TÝ ztrpčit.a,
hle, národové láskou semknutí
pod orla Habsburského perutí
jdou svorně v boj — druž věrných reků

smělá!

A pohleďv český kraj: Tisíce spěchá synů
napolectizacísařeazem,
a srdce všech v souzvuku jediném
své lásky dětinné Ti skládá obětinu.

Tak drahokamů skvost nezářív diadému
na čele Tvém, jak lásky této jas,
jenž pojí národy v nezdolný svaz

chat i paláců dnes lesá k trůnu
2 P "Tvému!

Bůb chraň Tvou bílou skráň v bouřlivém
doby víru,

"Tvé žezlo ozdob laurem vznešeným,

bys dlouho vlád nad věrným lidem Svým
ve slávě vítěze a v požehnání míru!

Vladimír Hornov.
a

K 67. jubileu.
Již tedy nejjasnější mocnář náš bude sla

viti šedesáté sedmé jubileum nastoupení na pro
slulý prestol císařský! Tak dlouho nestálv čele
veliké říše posud žádný panovník. Obdiv náš
stoupá, urážímeli, jak těžké nesnáze bylocísaři
překonati za tu dobu v různojazyčné říši a jaké
těžké údery zranily srdce jeho i v životě ro
dinném předčasným, nepředvídaným odchodem
duší nejdražších. Stojí-li zde po všech bouřích

neochvějně jako mohutný cedr, jistě vzbuzujevelikou úctu netoliko u věrných poddaných, ale
i v říšíchnejvzdálenějších. Vždyťbouřlivé vichry,

scfa I., přiváděly jiné panovníky ještě ve věku
mladistvém k resignaci, k opouštění kormidla
vládních korábů. Vznešený mocnář však ne
prchal přéd zodpovědností ani za nejlítějších
bouří; duch jeho, zocelený častými zápasy, ne
opouštěl oddané národy ani v dobách nejkri

tičtějších. |
Nastoupil vládu v době yelice vzrušené,

obtížné, prohlašuje s plným pochopením: »S Bo
hem, moje mládí'« A v podzimu života s ne
stenčenou energií řídí výtečně obranu svých ná
rodů proti nepřátelům četným a velice mocným
Vyjádřil se sám již před lety: »My nemáme
štěstí žíti v době klidné a jasné, nám jest pře
plouti nejtěžší víry; ty překonávají ce vytrva
lostí a odvahou a často za cenu krutých obětí;

keřném usmrcení následníka trůnu nezlomila
odhodlanosti zmužilého mocnáře. »Já již musím
všecko přetrpěti«, prohlásil. císař na znamení,
Že ani v okamžiku tak bolestném neustoupí
z přední stráže.

Jak ulehčena jest vláda takovému panov
níku, jenž řídí osudy říše jednojazyčné! Obtíž
nější jest vládaouti říši, v níž javu různé dva
národní kmeny. Ale -největšímmistrovstvím jest
řádně epravovati stát tak mnohojazyčný, jakým
jest říše naše. A nejjasnější moonář, maje na
štítu svém vepsáno činorodé heslo »Spojenými
silami«, zdolal rozšafností svou i největší obtíže,
jsa otcem pečlivým národům všem. Vskutku
úctyhodná jest jeho práce, jakou podnikal pře
častými eestami do všech konců veleříše, aby
z osobního názoru seznal,čeho jest kde potřebí.
7 Dojeň 4“ Jeho Veličenstva o blaba
všeho rakouského obyvatelstva jevila se vždy
ve snaze, aby národovémohli se věnovati celou
duší zdárným prácem míru. Celá řada tklivých
dokumentů svědčí, jak ani na okamžik nespou
štěl se zřetele obecné blaho poddaných. Na př.
r. 1898, kdy se mělo alaviti padesáté jubileum
jeho vlády, projevil přání, aby místo okázalých
slavností loyálních bylo přikročeno ke skutkům
dobročinným. Zřízena byla tedy dlouhá řada
ústavů humánnich, dobročinných nadací a fondů
s pod. O jubileu r. 1908 obrátil pozornost svých
poddaných k péči o děti.

Za vlády tohoto vznešeného mocnáře náš
národ kulturně vyspěl tak, že jest nyní nejvzdě
Janějším národem slovanským a hospodářsky
velice pokročilým. Proto i my lneme k domu
Habsburskému, s nímž jsme celá století tak úzce
spiati, s láskou a oddaností vroucí. Vždyť ve
likou ctí jest pro národ, který má v čele pa
novníka tak vřele otěného i v nejvzdálenějších
zemích.

Císař otevřeně prohlásil častokrát, že v těžké
práci a častých svízelích nejmocnější oporou
mu jest živá katolická víra V činech praktic
kého křesťanatví také vždy předchází své ná
rody zářivými příklady.

Nuže — k Nejvyššímu jubileu Jeho Veli
čČenstva vroucně voláme: Bůh dlouho zachovej
a posiluj císaře a krále Františka Josefa I!

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA

Válečná rada čtyřdohody odbývá už pra
videlnější schůze, jichž se nyní súčastňuje také
Italie; ta konečně po velkém zdráhání, vlastně
donucena, přistoupila k dohodě ze dne 4. a b.
září 1914, kdy se v Londýně zavázaly Anglie,
Francie, Rusko, Belgie a Srbsko, že s ústředními
velmocemi neuzavrou zvláštního míru. To je
jeden »diplomatioký« úspěch Anglie-a jejích
spojenců. — Ministerská rada francouzská do
poručuje spojencům, aby jmenovali Galienniho,
francouzského ministra války, nejvyšším velite
lem válečné rady a předali mu z»dpovědnost
za "všechna opatření. — Příští válečná rada
svolána jest do Paříže, kdo prý se čtyřdohoda
dohodne o Řecku, jež zamítlo požadavky polo
žené Kitchenerem v Athenácb.

Na Balkáně. Teď všechny snahy čtyřdo
hody obráceny jsou na Balkán, jak zastaviti
vítězný postup ústředních velmocí a Bulharska
Srbskem. Každá rada jest však drahá. Zatím
vítězové ocitli se již na půdě sandžaku novo
pazarského a padlo hlavní a nejbohatší město
jeho Nový Pazar. Nový Pazar, který obsadily
německé oddíly armády Kóvessovy, byl nejsil
nější oporou opevněné čáry Nová Varoš—Sje
nice —Nový Pazar, kterou procházejí cesty ze
Srbska na Černou Horu, a jež už také padla
do rukou našich. Opevnění Nového Pazaru jsou
většinou zastaralá, ale jinak výhodně položená
na. příkrých skaliskách hornaté krajiny. Dle
rakouské zprávy padlo v Novém Pazaru do ru
kou vítězů 50 hmoždířů, 8 polních děl, 4 miliony
nábojů do pušek a mnoho válečného materiálu.
Na západě mezi Drinou a Čajnicí útočí rakousko
uherské voje na černohorská postavení. Voje
pronikající údolím Limu obsadili Prijepolji. Ar
máda rakouská v údolí Ibaru dobyla právě
Mitrovice, německá kolona od severu vnikla
do Prištiny, do níž i od jihovýchodu vrazili
Bulhaři, kteří v posledních dnech zajali 8.000
Srbů a ukořistili 44 děla a 22 strojní pušky.
Počet srbských zajatců v Bulharsku dosáhl čísla
30.000 mužů. — Srbsko se dosud marně dovo
lává pomoci čtyřdohody; některé oddíly srbské
armády unikly už'na Černou Horu a do Alba
nie, kde hromaděním uprchlíků hrozí hlad.

Čtyřdohoda sama není na Balkáně s to, aby
Srbům přispěla, a proto její závodění o získání
Řecka sliby i hrozbami. Proto anglický ministr
Kitchener a francouzský Denys Cochin zajeli
do Athen, aby tu pro své úmysly zpracovali
krále řeckého a ministerskou radu. A aby Řecko
přivedeno bylo k povolnosti, vyhlásilo anglické
vyslanectví v Athenách, že čtyřdohoda zamezí
dovoz do Řecka až do té doby, kdy Řecko po
drobí se vůli její a nedbajíc na vlastní neutra
litu nechá beze všeho ustoupit poraženou srb
skou a dohodovou armádu na řeckou půdu,
aniž by ji odzbrojilo. tecká vláda nato znovu
prohlásila, že nebude činit překážek vyloďování
v Soluni, že však nemůže připustiti,aby srbské
vojsko přestoupilo na řeckou půdu. — Zprávy
z Řecka si navzájem úplně odporují, takže
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Dle italsk v se t e vy
vojska v Soluni jest pouze 60000 mužů.

Na italském bojíšti zvláště na Gorieku
Italové útočí s neobyčejnou prudkostí a houžev

Sv. Martina a severně od g>riokého předmostí.
Avou dělostřelbou způsobili Italové ve městě
Gorici velké spousty, jinak však nemohou se
pochlubiti žádným úspěc

„rální štáb u příležitosti půlletí od v
války Italií prohlašuje, že obranná fronta na
počátku válku zvolená byla vítězně obhájena
již vb třech odražených a čtyrté dosud neu

. zavřené ofensivě italské na řece Soči. A tento
úplně záporný výsledek zaplatili půl milionem
mrtvých a raněných ze svého nejlepšího vojska.
— 18. listopadu hodila eskadra našich létadel
množství pum na tvrze sv. Mikuláš a Alberoni,
na arsenál, nádraží, kasárna v Benátkách. Lé
tadla vrátila se neporušena.

Na východním bojišti jest situace beze
směny. Jednotlivé útoky proti armádě arcikní
žete Josefa Ferdinanda u Olyky a pak proti
německé u Illuxtu byly snadno odraženy. Na
Štyru a ve Volyňsku místy se rozpoutala dělo
střelba, při níž Rusové užívali pum plněných
plyny; byli však i tu odražení.

Na západním bojišti byla místy čilá dělo
střelba a výbuchy podkopů.

Na moři Středozemním torpedovány byly
- anglický křižník »Para«, dva dělové angloegypt

ské čluny, parníky anglické »Don«, »Trenegios«
a dva jiné anglické parníky.

Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížky4'|“ -a
Vklady vázané výpovědí A1

a vkladystřádankové4 k'b |

Politický přehled.
Císařské nařízení o pojišťování, Zde jedná

se o snovu zákona © pojišťovací smlouvě, jež
už r.,1907 předložena byla panské sněmovně,
která včak oběma sněmovnami nebyla defini
tivně, ústavně vyřízena. Tímto císařským na
řízením řada předpisů nabývá platnosti již 1.
lednem 1916. Pojištěncům zajišťuje se epra
vedlivá úprava jejich právního poměru. Při
ohlašování pojišťovacích případů oproti amlvu
vou podmíněným lhůtám zavádí se rozšíření a
podstatné ulehčení, smluvené vylučovací lhůty
pro přihlášku nároků se rozšiřují atd.

Úvičné kursy pěchoty pro býva'é důstoj
níky a důstojnické aspiranty vojenského stavu
druhé výzvy zřízeny budou ve Vídni, Štýrském
Hradci a v Litoměřicích. Kursy počnou 9. pro
since 1915.

„K otázce soustředění národa. Bývalými
nistr dr. Fiedler píše, že jest třeba především
pracovati k soustředění občanských stran měst
ských a potom k myšlenkové sjednocenosti
vůči včasným politickým otázkám mezi všemi
českými stranami bez rozdílu. Dr. Fiedler také
tvrdí, že v městských poměrech jest nesjedno
cenost, kdežto venkov ukázal se politicky vy
spělejší. — Pražský »Venkove vítá snahu po
součinnosti všech stran v záležitostech, jež jsou
všem hům společny; varuje však, aby
z myšlenky národního souručenství byl odmí
tán kterýkoliv »z těch činitelů, kteří jsou repre
sentanty určitých politických útvarů. — Má-li
věak tato součinnost vésti ke zdravým výsled

Feuilleton.
Audience u Cevoura.

»Bylo mně ve Vídni řečeno něco,“zač ovšem
meberu zodpovědnost; jsem zde pouze echem

Oe radaPovezmu rád rovněžtutoroli sa,jestliže Zoelence ujistí mě o opaku. Tvr
diloee totiž, že úmysly strůjců proti rakouské
vládě v Piemontu byly známy, avšak že dostalo
se jim spíše povzbuzení než napomenutí. Vy
pravovalo se docela — prominutí, opakuju-li vše
na vaše laskavé povzbuzení zcela otevřeně — že
vaše Excelence demonstrativně adresy přísluš
níků nejen Rakouska, nýbrž i jiných sousedních
italských států přijala, což se mi ovšem zdálo
pravdě nepodobným, neboť by to odporovalo

vným určením traktátu z 6. srpna 1849.«
»Bludné a zlomyslné pověsti jeou to a ne

chei se namahati o mich se vyslovitie, odpově
děl Cavour.

»Souhlasím s vaší Excelencí a to tím více,
jelikož rakouská vláda, pokud z jednotlivých

vyjádření úředního tisku čerpati smím, nechovávůšec úmyslu, piemontské zákony neb ústavu
obrožovati aneb docela odstranění jejich zřízení

I
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matno, aby všesbna přesnrětěné póre
nickost. odsunuta byla nyní do pozadí, a aby
vělební ti, kteří ae ohtýjí aúdastníti úpravy
nalich vnitřních poměrů, měli na mysli jen —
onen společný ell, který sledujeme.« — Dr.K.
Mattuš v »Národní Politices ve příčině svustře

dění stran usuzuje, že sjednáskupina nebomenšina nemůže už překazitivelké dílo,skvěle
odůvodněné, a byla by to odvaha politování

některá strana chtěla zůstati mimo

jako v polospánku zažívalí vplikých událostí
světových, kdežto nyní čas svrchovaný volá
nás, abychom procitli a bystrým, ku předu
upiatým okem sledovali vše, co může míti
velký vliv na naše mocnářství, na stát a ná
rod náš.«

90. listopadu. Především projedná se zatímní
rozpočet, předlohy o ústředně peněžních ústavů,
o vládních opatřeních zásobovacích atd.

V Anglii zavedena bude přece všeobecná
branná povinnost; bylo tak usneseno na válečné
radě čtyřdohody. S tím souvisí také nařízení
ministra vnitra, že Angličané ve věku od 18 do

Anglo-ruská smlouva o Persii z r. 1907,
týkající se celistvosti říše perské, bude prý
zrušena, uzavře-li Persie zvláštní smlouvu s Ně
meckem a Tureckem. Tak se dohodly vlády
ruská a anglická, aby se v příhodné chvíli,
budou-li ovšem míti síly, vrhly na bezbrannou
Persii.

V Portugalsku ministerstvo Castrovo od
stoupilo; utvořilo -se již nové, jehož předsedou
jest Alfonso Costa.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné školy
a c. k. umělecko-průmyslové škely

Jan Dušek v Chrudimi.

Národní souručenství.
Jest významno, jak se zrychlují změny přesvědče

ní u českých politikův a novlnářáv a jak překotně při

rod tříštili na řadu politických stram. Všude se ozývá
heslo: »V jednotě síla!« Jakoby již dávno před válkou
nebyli měli prohlédnouti veřejní činitelé,
všude tvrdili, Jak jejich akce jest důmyslná, vážná a —
prozíravá! Chtěj nechtě] vracejí se sami naší odpůrci k

naši politikové katoličtí.
Cokoli dříve navrhovali k obstojnému soužití a so

lidárnímu postupu našlaci, bylo buďto pomijeno mlčením

valo.

Jaký však nyní obrat! V »Národ. Listech< čteme

i
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stran. a každá z nich nutila českého člověka do víry,
že jedinč jejím prostřednictvrm vejde český národ do

zaslíbené země, Mezi stranami bylo denněprostřednic
tvím jejich orgánů živeno nepřátelství z konkurenční
nenávisti, motivované skoro výhradně jen známým o
křiďleným výrokem Irancouzského polidka: © »Ustup,
abych sí sedi sám!<«Namaoze osobní motivy znemožšo
valy upřímný vzájemný styk stram v otázkách celoná

litickou myšlenku nebo politický postup; zrádcem byl,
kdo, pronfknut nejlepším vědomím zodpovědnosti, chy
stal se učiniti určitý politický krok, z něhož národní
věci by byl vyplynul také určitý politický, hospodář
m

od jiných utátů nežádá. Vo Vídni jsou toho ná
zoru, že nejsou to jednotlivé nepřátelské články,
nýbrž že jest to duch. veškerý piemontský tisk
oživující, který, na mezinárodní závazky se od
volávaje. diplomatické a žurnalistické retorsio

facti (převrácení činu) snaží se vyvolati.«»0 takové »retorsio factie nebo »juris«
staráme se málo a rakouský tisk smí libovolně
nás napadali, Šarnelistické spory rozdmychovatí
a národnostní citlivost až do krajnosti drážditi.«

»Uvážižvšak, vaše Exoelence, že rakouská
vláda podniká vše, aby nedůtklivost na své
straně držela v mezích umírněnosti. Já sám
v nejprudších článcích tamějších listů nečetl
jeem nikdy osobní potapuJeho Veličenstva sar
dinského krále anebo popouzení k veřejnému
nepřátelství proti Piemontu; o tom, myslím,
mohu ujistiti «

»Chceme také Rakousku ve všem možném

vyu vetěíc,avšak dfe naší ústavy je nemděno,rotiti radikální listy, a tyto jsou to právě, jež
na vybočení z mezinárodní a Žurnulistické váž.
nosti vinny jsou, a jež se i na naši vládu od

Či myslíte, kdybychom zákonitých pro
středků měli po ruce, tento zlořád omez ti, že
bychom tak neučinili v zájmu míru se soused
ními státy i v zájmu svém vlastním? Víme

zcela dobře, že tito revoluční orgánové kvě bysara,

:
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vyčerpávali vzájeeným bojem, sádrbuco
kde kolo, seslabovali jsme svou akčaj sílu

| Možnost zdravé vegetace, když ji bylo třeba, a komec
konců memohlo dojiti k jiným kossům: národaí věc od
nálela visy a hříchy a nedostatky české politiky, jako
výslednice práce skoro všeci Českých stran.«

K politickému ozdravění národa však jest také za
potřebí pronlkavé relormy tiská. K sanací dle »Národ..
Listů« tedy dojde »jen tehdy, bedou-li novísy opět státi
ve službách národní věci více než ve slažinách osob a
stran. budou-ll dbátt více vzdělávacího a paedagogic
kého poslání svého a budou-li za svoji nejvyšší a uej

čestnější výhradu považovati nikoli boj osobní, nýbrž
rozlasováni sporných otážek vážnou rozpravou a věc
ným tříbením názorů. Mužné bájení nabytého přesvěd
Čení nebo stanoviska sebe odchylnějšího jest ctí a ctmo
sti občanskou a tudíž | žurnaiistickou a politickou, leč
osobní útočení a hasobení, jež několikrát za týden nebo
dokonce za den bere i jméno národa nadarmo, bylo, jest
a zůstane skvrnou na čele toho, jenž na jméno kritiky
hřeší pérovým kyjem a špinavou tiskařskou černí. Jaké '
Goviny, takový lid! Nemohl být věru život politický v
českém národě na výši mryšlenky českého národa, ne
mohl býti jiný než zarmucující, když noviny, jimž osob
nosti a strany byly vlastním účelem, psaly, zápolily a
— +»vzdělávaly«tak, jako před vznikem války r. 1914.
Jeáno zlo vyvolávalo druhé.«

Přiznáváme rádi, že v této příčině v posledních le
tech ukládal si mladočeský tisk daleko větší reservu
než listy stran mladších, radikálnějších, které »relormo
valy« přímo. cholerickým útočením osobním a nejsmě
lejším podezříváním politiků poctivých.

Ale co odporučuje k nápravě rozvážný tisk nyní,
to se častokrát ozývalo z řádků katolického tisku již
dávno. ©

Na př. v brněnském »Hlasu« napsal vl. rada Mašek:
»Polltik reálný stavěti může a má jen na poměrech ta
kových, jaké skutečně jsou. Sám-li nemá sily s dostatek
neb anl vůle, aby mocí je zvrátil, může spoléhatl jen na
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aby příznivý byl jeho účelu. O to musí se snažiti, aby
předem zabránil hrozícímu nebezpečí. Musí se přičiniti,
aby sám nové poměry tvořil, tak aby nemusil spokojit]
se s tím, co utvořili jiní, třeba to bylo jeho smahám ne

příznivo nebo nebezpečno. Na náhlé převraty a obraty ,
politik reálný ani spoléhatl anl s nim! počítati nemůže,
Dostaví-H se však, jest jeho úkolem, aby dovedl z aich
těžiti ve prospěch svých snah. Co zameškáno, ne vždy
cky lze dohonlti nebo nahraditi. Stále třeba na paměti
míti, že v politice podobně Jest jako při hře v šachy.

ným, Není povinností nás všech, abychom včaspomýš
leli na cesty a prostředky k obraně £ k nápravě?

Jest nyni na stranách českých I jednotlivcích, aby
— jednali, Aby jednali tak, jak káže prospěch vlasti a
národa, nehledíce k prospěchu Stran, tím méně ovšem
k prospěchu lednotlivců. Strany pomíjejí — národ zá
stává!

Nesmíme sl arci tajiti, že kýžený obrat v poměrech
našich vnitřních vyžadoval by mnohého sebezapření a
velké — kázně stran | jednotlivců. Ale hojsou náhradu
nalezne každý ve vědomí, že to sebezapření, které sl
ukládá, ta kázeň, které se podrobuje, jest nutna k pro
spěchu vlastí a národa, kterým povimni jsme přinésti
oběť každoul«

Týž upřímný vlastenec nehodlal platit úlissou dně
heslům bezmyšlenkovité ulice anl r. 1910; tehdy napsal
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Jindy, hledati v silném, vnitřně zdravém Rakousku sej
lepší ještě zabezpečení budoucnosti našeho národa.

Když jest tomu tak, a nemůže býti o tom pochyb
nosti, že názor ten jest správný, pak jest ovšem povlšSS n n
každou monarchistickou instituci — i nejlibe
rálnější, rádi odstranili, Nikoliv, to není, 00 ja
kousi roztrpčenost působí v depeších mezi námi
a vídeňským kabinetem, rovněž nejsou to útoky
rakouských listů pouze,

KE

»Kam však takovéto .

vztahy povedou, jpotliže spřátelené moonodll,
jako Anglie nebo Francie, nezjednají spřostředování?«

»Spřátelené? Chcete snad říci neutrální
mocnosti. Nevěřím, že Rakousko o přátelství
nebo o neutralitě těchto dvou mocností je tak

řesvědčeno, že by jejich prostřednictví přijalo.
loní-Ji se k Anglii, nevykvete mu vstříc bijící

a 00 te Francie týče, mohl byste vědět aneb
mmpožtušit sám, že přes všechnu ochotu se
strany rakouské nechová Francie zvlášť přátel:
ské smýšlení a že zejména ofsař Napsleom
žádnou závaznou, nanejvýše asi obmezenou.
neutralitu by zachovati chtěl, kterou po jeho
výrocích z roku 1849 ani za jistou nepoklé

dám.« :
»dak se tedy ztohoto ro?poru

vsshů výmenámofe



vého ko všem národům,jež bylo by stejně bezpečnou
jako byl vždy a Zůstnse

národ. český mocnou jeho hradbou.
: Vtomtojámel je dosti miste, abyčeskýnárod zjed
mafsi takové postavení jaké mu po právanáleží ...
Klomaje ovšemtřeba cílevědaméčesképolky ...
Politika česká nesmí býti kolbištěm planých hesel, jalo
vých Irárí, tim.méně pak rejdištěm a podporolptoti
třesťamských a protináboženských smah, které hrozí
Pozvrátiti celý náš užrodní život, sobo sand podkladem
sobeckých snah jednotiivců, nýbrž polem poctivé, o
praváové práce pro sárod náš!

Přánimnaším vřelým jest, aby komečně jednou u
važovalo se bez vášně a přepiatosti o tom, máže-li to
Ji v sárodě našem a politice české dále tsk, jako do
sud .. . Řekli jsme, co považovali jsme pověděti právě
v-této době za svou vlástemeckou povímnosí.c —

Patrno, že slova Maškova só doplňují | vzájemně
se promítají se slovy »Nářod. Listá«. Právě katolíci
projevovali“největší úárodal' ostražitost, právě sašlaci
ukazovali nojáčelnější cesty, vedoucí k národní solida
nitě. Ve chvílích kritických projevovali úctyhodný sebo

Zápor v zájmu blaha nářodního celku. Jest potřebí na to
dárázně poukázati, že jiní: vážní a zodpovědní politiko
vé opakují nymí to, co našinci dříve marně suažilí se
vštípiti do mysli stranám jiným. Má-li naše politika
děco znamenati,jest solidaritanatna; demagogickýmpe
rasitům, kteří z osobního prospěchu márod rozptylovali
tak bezohledně, nutno dáti všude výpověď. Potřebí Jest
vrátiti se bodmězpět — k cestám Rlegrovým a Skopalt
kovým :

Úvěrní družstvo Eliška

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej
výhodnějších. Vkusné střádanky.

. Zemřel slovutný konservativní učenec.
Celý národ hluboce zatesknil, když se roznesla
zpráva, že e vlastí svojí navždy 86 rozloučil
historik dr. Josef Kalousek, a nímž odchází zase
kus přímé tradice Riegrovy a Palackého. Vřelé
vlastenectví neprojevoval oslnivými slovy, ale
mravenčí pílí, jejíž výsledky zvýšily lesk země
české a našeho národa i v daleké cizině.

- Kalousek narodil se ve Vamberku 2. dubna
1888. Jsa synem chudičkých rodičů, vyučil se
tkalcovství. Potoza však vystudoval reálku a
nato oddal se studiím na technice. Jako technik
vykonal r. 1862 dodatečně maturitní zkoušku
gymnasijní a věnoval se na universitě studii
historie. Již tyto zjevy svědčí o houževnaté píli
a veliké energii v cestě za žádoucím cílem.
Aby si opatřil při akademickém studiu nejnut

staročeskýchlistů; stalse také vychovatelemv ro
dině dra. Fr. Riegra a pak v domě Palackého.
R. 1868 promován na doktora filosofie a r. 1871
habilitoval se jako docent českých dějin na
pražské universitě. V letech 1872—1883 byl

jmenován řádným profesorem na pražské uni
versitě. :

Kalousek byl třídním tajemníkem Král.
české společnosti nauk, předsedou první třídy
České akademie, čestným členem Historického

P
- sNecbci býti prorokem, choi však několika

slovy vám říci, jak se to pravděpodobně asi
stane.

budeme muget, byt i neradi, pro 'naši čest a
v zájmu naší celkové vlasti, po zralém uvážení
a otevřeném výkladu poměrů před celou Evro
pou, diplomatioké spojení s oním kabinetem

přerušit. Stalo-li se to, jest samozřejmo, že Rakousko nemůže jinak, leč svého vyslanoe od
turinského dvora odvolati a následovně vypově
dět nám válku, a pak —«

»2A pak?e« — tázal jsem se v napětí a
vskutku rozčilen.

»Pak — vogue la galere!« (Vealice vypluje.)
A my, jestliže zlý osud to tak sebou přinese,
s klidem přistoupíme k činu.

Nám zabraňuje ostych před
veřejným míněním Evropy, započíti útočnou

moc dehčejí stranou nechati mohlo, kdyby ne
mělo jiného závažnéhodůvodu ke zdrželivosti...

«


n Kdybysecí
sařeká v všek rozhodla, tyto obě země,
v nichž věčné, stále Rakousko znepokojující a

+.

ské komise při výboru zemském.« Roku 1880

byl zvolen v rodném svém kraji poslancem,ale mandátu dlouho nepodržel. Když r. 1908
jako řádný profesor universitní odcházel na

odpočinek, byl vyznamenán titulem dvorníhoy.
Nejvýznamnější prací Kalouskovou jest pro

sobem beze všech slohových blýskavic jsou
odůvodněna politická práva naší země dob dávno
minulých i přítomných. Dílo to jest vlastně
historií českého státníhu práva, pilně propraco
vanou na základě hlubokých studií historických
i právnických. Z české dobyknížecí máme od
Kalouska studie velice významné. Na. prvém
místě zde jmenujeme »Obranu knížete Václava
avatého«, v níž tak skvělo obhájena rytířská
statečnost a státrická bystrost dědice české
země. Kritice dějin českých Kalousek skvěle
posloužil polemikou proti O. Lorenzovi a Lo
serthovi. K oslavě pělistyleté památky úmrtí
Karla IV. sepsal menší, ale velice obsažnou knihu
>Karel IV. Otec vlasti« Počátky husitiemu ob
jasnil náš historik důležitou prací v historii
kalicha. (Vyvrátil zde domněnky o souvislosti hu
sitiemu s tradicemi cyrillomethodějskými.) Ne
rozmyslná husiada dostupovala r. 1902 svého
vrcholu; různí řečníci na potvrzenou svých slov
užívali hustě spisu, nesoucího nápie: »Výslech,
odsouzení i upálení Mistra Jana Husa. LÍčÍ očitý
svědek Pogius.« Kalouskovi zželelo se, že po
volané vědecké kruhy bojí se vystoupiti proti
ohlupující demagogii. Proto v -přednášce své ve
Vamberku zřetelně dokázal, že onen »Pogius«
jest vlastně podvodníkem z 19. století a že ba
lamutí čtenářstvo způsobem velice neobratným.,

Přednášku tu s některými doplňky vydal tiskempod titulem »0 potřebě prohloubiti vědomosti
o Husovi a jeho době.«

Kalousek vydal celou řadu učených pojed

m v »Časopise Českého Musea«, v »Archirukóm«,. »Oavětě«, »Českém Lidu«, Riegrově
»Ottově Slovníku Naučném« atd.

Kalousek náležel k učencům, kteří předmět
svého studia dříve do všech podrobností zana
lysují, probádají do- všech odstínů, než svou
úlohu svěří tisku. A tak i některá dosti stručná
úvaha Kalouskova byla plodem studia mnoho
letého. Nezáleželo historikovi na vlastní slávě,
ale na prospěchu všenárodní věci, Proto také
Kalousek odkazoval ovoce své dlouholeté práce
historikům mladším k dalšímu zpracování jako
vzácný dar. Na př. dlouhá léta pracoval na
dějinách selského stavu v Čechách. Přípravné
práce k tomu lze stopovati již do r. 1876. Urči
těji tyto přípravy jevily se na venek r. 1850.
Hlavním příspěvkem spadajícím do tohoto rámce
byl spis »O staročeském právě dědickóm a krá
lovském právě odůmrtném«. Slovutný historik
zajisté mohl vydati již před svým skonem dílo
obsáhlé a velice cenné, kdyby byl mistrnou
rukou využil aspoň toho velikého materiálu
pramenného, který sebral již před 10 lety. Zá
leželo mu však na tom, aby všecky důležité
atránky sociální historie selské byly předem co
nejurčitěji osvětleny. Proto skromně sblral, se
řazoval a poznámkami opatřoval dále. Shro
mažďoval obětavě látku — pro své pokračo
vatele, jsa jim vůdcem a učitelem nejbystřejším.
Tento aebezápor muže věhlasného vydává krásné
svědectví o jeho ušlechtilé povaze, která pro
zájem obecný zcela do pozadí staví vlastní o
sobní úspěchy. V té příčině následovál Kalou
sek příkladu nezapomenutelného otce kritického
dějepisu českého P. Dobnera. ,

Dru. Kalouskovi nepřekážela vědecká práce
nijak v konservativním smýšlení náboženském.-—————ě——ěě———,—„2
národnostními stranami asi udržované rozčilení
panuje, kdyby se, pravím, Rakousko odhodlsti

tělo, toto mračno nepokojů za dostatečnou
náhradu vyměniti, pak by palmové ratolesti
míru konec oné papírové potopy zvěstovaly.«

2Vaše Excelence nechce snad tím naznačiti,
že by Rakousko mělo Lombardii a Benátky
prodati?«

»Ovšem obci tak říci a myslím, že tím
naznačují cestu k vyrovnání všech minulých,
přítomných i budoucích nesrovnalostí.c

' »Nemyslím, upřímně řečeno, že se Rakousko
dá touto cestou. Sardinie rovněž nemá potřeb
ných peněžitých prostředků, jež takový ohromný

zemnostní nákup podmiňuje. I zápůjčku bylo
y možno: jen za tíživých podmínek uskutečniti,

nebof sardinský dluh je příliš veliký.«
»Jak můžete o sardinských financích s ta.

kovou jistotou mluviti? Co vy víte o ních ?«
»Úplné podrobnosti udati ovšem nemohu,

vim však toto: Sardinie, před první francouz
skou revolucí země zcela bez dluhů, měla již
r. 1835 skoro 300 milionů lir dluhů, v šesti le
tech od 1848 asi 368 milionů lir nového dluhu,
krimská válka atála ji přes 60. milionů — a
nyní dovolím si vaší |Excelenci vrátit otázku:
Cím ohce se v případě nešťastné války nezbytný
nový deficit krýti ?« “

V tom ohledu nedal se másti ani sobe silnějším

povykováním ulice. Zůstával. věren ideálůmomkovým a Bráfovým. Své katolické přesvěd
čení projevoval vždy otevřené,s duchovenstvem
byl ve stycích velice přátelských. A že byl
visstencem zrna nejlepšího, svědčí celá jeho
Šinnost veřejná. Jestliže jiní hájili národ na
řečništích, pojistil mu Kalousek obranu trvalou,
žulovou svými spisy, 3 nichž vyzírá i vřelé
touha, aby národ zanechal planých různic a
dospěl k žádoucí: pevné solidaritě. Kalouskovi
bude náležeti v českém národě pamět nejčestnější.

V zájmu školy i kostela. Dne 21. listopadu
v »Národ. Listech« se praví, že mimořadný pří
davek, jaký byl dán učitelstvu před válkou, ne
stačil již dříve, kdy byl povolen. >A tak dnesze
všech gážistů je učiteletvo na nejnižším stupní
bmotném.« Referent »Národ Listů« dodává:
»Uznává-li se všude, že nynější drahotní poměry
jsou těžké, pak sluší se, aby ti, kdo o osudu
a prospěchu Školynárodní rozhodují a mají právo
i povinnost opatřovati potřebný školský náklad,
uvážili, že není lze nadále zůstaviti učitelstvo
v nynějším nedostatku hmotném, nemá li ohro
Žena býti škola a všechna ona činnost, kterou
učitelstvo právě v nynější době vykonalo mnoho
záslužného na prospěch státu a vlasti. Uznávánli
se, že je právě nyní nutno zachrániti a posíliti
školu, má se pochopiti, že ee tak nestane, nebu
de-li zachráněn a posilen učitel«

Jako dávno dříve tak i nyní zoela souhla
síme, že zvýšení učitelských platů jest velioe
žádoucí. Ale referent při poznámce o nejnižším
stupni hmotném gážistů zapomněl na stav kněž
ský. Jaký nyní může míti zvláštní blahobyt farář
s ročními 1400 K anebo docela kaplan se 700 K,
to dovede uhodnouti každý nepředpojatý člověk,
zvláště uváží-li se, že pro mimořádnou dobu na
některé faře po tři měsíce se nebere ani 10 K
štóly. Jestliže zdar školy jest velice závislý na
slušném opatření učitelstva, pak zajisté máme
právo tvrditi, že jest potřebí i obstojného platu
pro duchovenstvo, má-li býti církevní správa
opatřena všude řádně. Někteří protiklerikálové
naivně odporučovali, aby se platy kněžské k vůli
»reformaci« ještě více snížily, ačkoli dějiny husiti
emu svědčí, že takové odstrčení duchovenstva
znamenalo podstatné poškození záležitostí ná
boženských. Ovšem ttitíž lidé v příčině školy
jedním dechem odporučovali postup obrácený,
převracejíce přirozenou logiku na ruby.

Nyní na dobročinnost kněze i učitele se
apeluje dvojnásobným důrazem. Zajisté jest tedy
ohvalitebno, starají-li se prozíraví pozorovatelé
o hmotné přilepšení oběma stavům; tak aspoň
tyto stavy vyvinou zvýšenou činnost humánní.
Tak nabude posily upřímná tužba obou stavů,
aby prospěly dvojnásobně státu a vlastí.

Závěť Ludvika XVL (ZLamartina přeložil
Lad. Hronek.) Já Ludvík XVI., král francouzský,
po čtyři měsíce se svou rodinou vězněný ve
věžiTemplu v Paříži od těch, kteří byli mými
poddanými, a od jedenácti dní zbavený všeho
spojení s kýmkoli, docela i se avou rodinou,
nad to zapleten do aporu, o němž pro lidekó
vášně nelze předvídat, jak dopadne, nemaje neš
Boha za svědka svých myšlenek a na něhož
bych se mohl obrátit, projevují zde, v jeho pří
tomnosti, svou poslední vůli a své city. Svou
duši poroučím Bohu, svému Stvořiteli. Prosfm
Ho, aby ji přijal ve avém milosrdenství. Umí
rám've víře katolické ofrkve a v poslušnosti
ducha k jejím nařízením. Prosím Boha, aby mi

posnat, míti je v ošklivosti a před Ním se po
nišiti... Prosím všechny ty, které jsem snad
bezděčně urazil (neboťsi nejsem vědom, že bych
byl někomu ublížil vědomě), aby mi odpustili

K
Ministr ztraule na mě hleděl, načež s js

kousi určitostí řekl: :
»Vy jete rakouský úředník!«
»Vaše Exeelence může mi věřit na slovo:

>A kde byste mohl ony určité číslice ob
dršeti než ve Vídňi?«

»Docela určitě mohu potvrdit, že ne tam,
nýbrž v Hamburku jsem je obdržel a litoval
bych, jestliže veškerá moje otevřenost a stálá
nestrannost nepotkávala by se s vírou.«

»I já bych litoval, jestliže bych se ve vás
byl zk neboť právě vaše otevřenost. vůči
mně se mi líbila a dověděl jste se proto jako
žurnalista od mne, co jste asi zvědět chtěl,
čehož takó ve svých kruzích můžete použíti.
Na všechen. způsob děkuji vám za návštěvu s
povede-li vás testa z Neapole — kde vám asi
tak vstříc nepřijdou — opět přesTurin, budu
se těšit opět vás spatřit a poslechnout vaše ná
zory o ostatní Italii.« +

Propustil mě přátelštěji, než očekával.

státníka již nespatřil, neboť čtyři roky potom
zemřel a já jsem do té doby již do Turina ne

přišel.« . .
„ A V. Chodovický.



to zlé, které dle jejich domnění jsem jim způ

- skou lásku, aby spojili své modlitby e modlit
bami mými... Odpouštím z celého srdce svého
těm, kteří se stali mými nepřáteli, aniž bych jim
byl dal k tomu nějaký podnět, a prosím Boha,

y jim odpustil, a to i těm, kteří z falešné
borlivosti anebo s horlivosti nemístné -mi způ
sobili příliš mnoho zlého... Poroučím Bohu
uýou manželku, své dítky, svou sestru, své
býmtrya všechny ty, kteří jsou se mnou spojeni
ovázky krve nebo jakýmkoli jiným způsobem.
Prosím zvláště B-ha, aby shlédl očima svého
milosrdenství na mou ženu, mé dítky, mou
sestru, které trpí po dlouhý Čas se mnou,aby
je aílil Svou milostí, kdyby mě měly ztratiti,
pokud budou na tomto pomíjejícím světě...

Poroučím-své dítky své šeně; nikdy nepo
obyboval jsem o její něžné lásce k nim. Porou
čím jí zvláště, aby jim nedala dbáti příliš veli
kosti tohoto světa, je-li jim svuzeno jí na sobě
zkusit, jakožto příliš nebezpečné a pomljející,
ale aby obracela jejich zrak na jedinou slávu
pevnou a trvalou, na slávu věčnou... Prosím
svou sestru, aby dále mílovala mé dítky a za
stávala u nich- místo matky, kdýby měly ne
štěstí pravou matku ztratiti... Prosím svou
manželku, aby mi odpustila všechny ty strasti,
které snáší promne, i každý zármutek, kte
jsem jí snad po dobu našeho svazku způsobil,
jakož i ona může býti jista, že s sebou nevezmu
nie proti ní, kdyby snad dle svého domnění si
měla co vyčítati.

Poroučím snažně svým dětem, aby po tom,

zůstaly vždy sjednoceny, poddány a poslušny
své matky, vděčnyza starosti, kterée nimi má,
a ve vzpomínce na mne... Prosím je, aby po
kládaly mou sestru za svou druhou matku.
„ Poroučím svému synu, kdyby měl

státi se králem, aby pamatoval, že je povinován
celý dobru svých spoluobčanů a že má zapo
menout veškeru nenávist a veškeru mstu, a

„zvláště vše to, co se vztahuje na protivenství

a utrpení které snáším; aby si připomněl, ženárodu štěstí přináší jen vláda -dle zákonů,
kdežto v týž čas, kdy král nemůže respektovat
zákony a činiti dobro, které je v jeho srdci, že,

pou má potřebnou autoritu v rukou, spíšeodí, než prospívá, jelikož odporuje si ve svých
skutcích a nebudí vážnosti... Ať pamatuje, že
mám svatý dluh vůči dětem těch, kteří zahynuli

ro mne, a- těch, kteří pro mne jsou nešťastní!

dporoučím mu pány Hue Oem (Frant.Hue, první komoří dófénův,- bamilly, první
komoří králův, zemřelý rovněž na popravišti),
které jejich opravdová oddanost ke mně přiměla
k tomu, aby se dali uvězniti v tomto smutném
příbytku. Odporoučímmutaké Cléry-ho (komor
ník králův), jehož služby si musím ohválit od
té doby, co je ee mnou; jelikož se mnou zůstal
až doKonce, prosím komunu, aby mu odevzdala
můj oděv, mé knihy, mé hodinky, peníze a jiné
drobnosti, které mi byly odňaty a uloženy u ko
munální rady... Odpouštím svým strážcům zlé
nakládání a týrání, kterého dle svého mínění
museli vůčí mně užívati; našel jsem mezi nimi
několik duší citlivých a útrpných. Kéž těší se

ve svém srdci klidu, kterýP dá způsob jejichmyšlení!... Prosím pány deMalesherbes, Tron
chet a Deseze (královi obhájci), aby přijali mé

práce, které pro mne vykonali,
Končím prohlašuje před Bohem, a hotov

objeviti se před ním, že si nevyčítám žádného
Z provinění, která jsou proti mně vznášena...

Sepsáno dvojmo ve věži Templu 25. pro
sinoe 1792. Ludvík.

O pěstění národmí zdatmosti promluvil v Berlíně
prof. Baumgarten toto: »Mnozí z nás byli udiveni, ja
kou sílu rozvinul německý národ v dnešním brozném
zápase. Před válkou mluvilo se často o tom, že jsme
přezráli, sešlí věkem, schonlostivělí. Leč železná nut
nost probudila dřímající schopnost? a vyvolala novou

svěží sílu. Nám Němcům bude však třeba i potom, až
válka bude šťastně ukončena, abychom si na dlouho
ještě odvykli oddávat se měkkému spočinu na medvě
dí' kůži Nové těžké úkoly budou stále naléhat a vymá
hat nového úsilí. Kterak tu dostáti svým povinnostem?
Bude třeba vychovat zvláštní pokolení. Jisto je, že ge
nerace příští jen pak si zachová nezbytné vědomí síly,
bude-li po spartánsku tvrdě vychována. Nesmí se ode

vzdávat žádnému pohodlí, nesmí si navykat sipbostné
zvůli a povolnosti vůči svým pudům. Síla není, něž kdt
je prostota a jednoduchost. Bude třeba důkladně se vy
pořádat s mnohými: předsudky mámalých názorů. Ne
sejde aa tom, aby do lda bylo cpáno všelikých pestrot
a blýskotek mnohotvárné, povrchní vzdělanosti. Ať jen
každý rozumí svému a to důkladně, třeba co do své

národ náš napříště povlečenna povrch jakýmsi vše vy
rovnávajícím nátěrem vzdělanosti, ale lépe bude, kaž
dý- bude nazírát na svět podle své vlastní souštavy.
Vojna nám objevila cenu logiky, schopnosti chladného,

jasného rozumu, který cítí potřebu, damyziit svůj úkol
do konce. Takový názoř hadi vědomší.novidnosti a to

náravémaživotu.« —Jak tato slova promluvenavčas,

V

dokazují výchovné paměry v různých státech před vál
kou. Zatím.coděti. měly být) pečlivě otužovány k zdo-.
lávání drsných nárazů praktického života, byly odívá
ny tak úzkostlivě a důkladně, že Vyhlížely jako medví
ďata; sotva že se v ziměmohly pohybovati Všude v
městech velice citlivé rozpravy, jak potřebí ve škole
přísně kontrolovati teploměr, zdali dětem se neublíží
zimní návštěvou kostela, jaké mléko jest nejstravitel
nější a pod. Ale čím více mládež zchoulostiví, tím hů
ře pro ni ve starších letech, kdy drsné chvíle nesntlou
vají žádných kompromisů. Patrno' to- na př. na vojsku
francouzském a italském.

Slovanské rukopisy v Muichově V
majetku dvorní a státní kalhovny v Maichově se nalézá
v oddílurukoplsnémpo víácnémstarodile bulharském
a srbském. Srbský rukopis tvoří skvostný svazek žal

malbami. Kdy, pro koho a kým byl rukopis zhotoven,
mení zoámo. R. 1699 dostal se jako válečná kořist z klá
štera Pribina Glava do klášťera Gotteszellu. Patrně u
rčea byl kodex původněpro některoá pamovnickouro
dínu a bádá se, že byl bezpochyby počátkem 18. věku

vyhotoven v klášteře Chiiaaderskémna hoře Athoské.
Mnichovský žaltář byl popsán Jos. Strzygowským r.

psán byl bulharským jazykem r. 1492 pro valašského
knížete. Je pránna pergamenu,ozdobenje 4obrazo
vým! listy a význačnými Iniclálkami a orsamenty.

Máte již kalendáře
na rok 19161

Jsou již na skladě:

»Svatováclavský kalendáře, »Vlasteneoký
Poutník«, »Maria«, »>Meč«,»Praha«,

K 1— pouze K —80.

»Rodina« díl I. váz. »Rodina« díl IH. váz.

místo K 2-— pouze K 1-60

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové. Adalbertinum.

Ř +

Obrána.
Úvaha o »Časových Úvabách«. Když ze-.

snulý pan biskup Brynych nastupoval svůj vzne
šený úřad, vydal první pastýřský list a v něm
mimo jiné perličky i tuto: »Proti knize knihuc!
A slova ta padla na dobrou půdu. Mladý, bystrý
kněz, dnes církevní hodnostáf, v katolické litera
tuředobřeznámý,založil»ČasovéUvahy«,které
již 19 let provádějí krásmou myšlenku: »Knihu
proti knize»! — Čo už výšlo jen za těch 19 let
různých knih, listů, co pořádáno různých předná
šek, v posledních letech universitních profesorů!
Co v těch knihách, extensích universitních bylo
proneseno proti víře! Kolik lidí, zvláště těch
raladších, ve víře otřeséno, ba od víry úplně
odvráceno! Celé řadynašich mladých lidí uni
versitních byly masakrovány filosofickými »pro
blémy«, některé extense drtily víru našich ven
kovských inteligentů, ne silou důvodů, ale dobře
připravenou půdou materialismu (hmotařství),
který u nás tak hluboké kořeny zapustil. A proti
těmto proudům stály jako zákop »Časové Úvahy.«
Vezměte a pročtěte aspoň poslední čísla 10. a 11.
»Úpadek vědy od Jana Běliny« a přisvědčíte mi.
Knížka na pohled málo.vzhladná (12 číselstojí
1 K') ale 00 v ní! Nezáleží na obalu, ale na
obsahu! Co píle musel vynaložiti autor, co knih
přečísti, než vnesl své přesvědčení na těch ně
kolik archů! Z toho stanoviska dívejme se na
všechny knihy! Ne »časn«, ale Bohu se líbiti
jest zásadou »Časových Úvah« a tím právě u

skutečňujíúmysl autora vznešené nsKnihu proti knize'« Kéž jso »Časové Úvahy«
v knihovně každého inteligenta!

= Venkovský farář. —
Skvělé vysvědčení kiolickým školám americ

kým. Stanley Hall, známý psycholog a président
Clarkovy university, byl ještě r. 1909 jeden z nej
větších odpůrců náboženské výchovy mládeže,
ale dnes vidí, jak se klamal. Píše: >Ač protestant,
mám přece zato, že u mládeže úspěšná mravní
výchova bez náboženského elementu je nemysk
telna. Dnes doznávám katolíkům úplně, že to byl

štití), že se stala semeništěm bezbožností. Francie
jest odstrašujícím příkladem pro ovoce beznábo
ženské školý. Žádám důtklivě, aby náboženství v
americké škole zás nabylo svého bývalého místa.
Katolíci jednali moudře v této věci.a všechen lid
af povstane jakofluž a:trvá.ha tori, aby nábo
ženství,tak :podstátný:vý (element,nebyl
vylučován.«

O

KONEJTEVŠUDESBÍRKY

pro oslepié a raněný vojity, léralidy, sirotky a mozaměstnanékatolické:důktvtvo.': Příspěvkyžasílejtena:
Zemskýsvurkutot-Orla"vřiradcíKrálové.:

l

Za válečnéhoruchu.
Význam otevřené cesty po Donají pre

textilní průmysl. Z Vídně se oznamuje: Bvo
bud4 dunajské oesty „otvírá také perapektivy
pr, zaopatření textilní výroby surovinami, Dle
uoucromých zpráv, jež obdržely zdejší vinařské
rmy z Cařihradu, odhadují se zásoby ověl
vlny v Turecku na Z.mil. kg, v Bulharsku. na
200.000—300.000 kg. Turecká lesklá tvrdá vlna

(nohašr). přicházela v dřívějších letech do Ra
kouska jenom v menším množství. Nejdůležitěj
žím odbytištěm pro tureckou vlnu byla Anglie.
Bavina pěstuje se v Turecku nejvíce v okolí
Smyroy a Adany. Výroba smyrenské bavlny
Č:nila v posledních letéch průměrně 60—60.000
ba íků, adanské baviny 120.000 balíků. Bavlna
z Adany jest kvalitativně lepší než východo
indická. Největší díl turecké bavlny byl odebí
ráu dosud Italií. Veliký význam má v Turecku
také výroba hedvábí. Nejdůležitějí výrobní okr
sek nalézá se v okolí osad Brussy a Ismidu.
Dle statistických zpráv činila turecká žeň bad

(vábí v kampaní 1918/14 475900 kg.
Z obrovského počtuúpisá ma III. válečnou půjčku

u Živsostenské banky tillálky v Hradci Králové v době:
od 4. do 6. listopadu uvádíme zvláště tyto významné
úpisy: Patronátní úřad ve Studenci 12.000 K, evaag.
ref. církev Klášter za fond slepecký a hasičský a za ob
ce: Nové Město. Radovesnice, Vet.. Likice, Přepychy.
Velké Košice a Labské Chrčice 18.400 K, Městská. spo
řitelna Žamberk 514.600K, Městská spořitelna Rychnov
86.400 K, Spořitelna. v Kostelci 182.300 K. Spořitelna v

Hradci Králové 710.00. K, Spořitelna v Nové Pace
30.000 K, Spořitelna města Opočna 166.900 K, spořitelna
města Chlumce 5100 K. Rolnická záložna Třebechovice
4700 K. Občanská záložna Nekoř 10.000 K, Občanská zá
ložna Novy Bydžov 41.200 K. Záložna Jesenice 146.600
K, Občanská záložna. Dobruška 69.200 K, Obč. záložaa
Rychnov 27.500 K, Obě.záložia Černilov 13.700K, Obě.
záložna Omočno 49.500 K, Obč, záložna Meziříčí 18.600
K, Záložna -v Červeném: Kostelci 73.800 K, Okresní hosp.
záložna Chlumec 240 K, Královéhradecká bankovní

Karel Procházka zde 2000 K, Josef Stodola, Pražské
Předměstí 5000 K, Fr. Houďek, č. a k. major zde 4000 K,
obec Chotovice 2500 K, Ant. Hanuš, studující zde 3008

K, Jar. Hanuš, stud. zde 3000 K, JUDr. J. Mahler zde

3000 K, Josef Kominikzde 2000 K, V. Našman,Benátky
6000 K, obec Benátky 6000 K. Fr. Hatrda, Benátky 3000

K, Jan Pecen, Benátky 3300 K, Rud. Nejman,Benátky
6000 K. Jan Petrof, továrník zde 2000 K, Jos. Bačina.
velkoprůmyslník a maj. továrny s rodinou. Opatovice
20.000 k. Emilie Blaha zde 2000 K, Jan Schimann, major.
zde 200 K. Aima M. Freuserová; Vamberk 2000 K, B.
Preuserové tamtéž“ 2006 K, Karel Lenk, podplukovník
5000 K, Fr. Kosrál zde 2000 K, Úřednictvo velkostatků
J. O. hr. Harracha Stračov 11.100K, Winternitz % Mar
tinec. Cerekvice 5000 K, Patronátní úřad velkostatku hr.
Harracha Sadová 14.000K, Ferd. Kozák a syn, Mokro
vousy 3000 K. Obrovské obnosy upsány u peněžních ú
stavů, které upisovaly.u Živn. banky fil. Celkem od 4.
de 8. 1. m. inkl. upsáno u této banky 2457.100 K. Z to
ho připacá na úpisy z obvodu c. k. okr. bejimanství v.
Hradci Králové 947.100K. Celkem-u jmenované banky
filiálky upsáno 5,794.500 K . :

* U Českoslovanské záložny v Praze na III. rak.

válečnou půjčku upsali větší obnosyještě tito: Mik.
Oráf, soukromník v Plzní, upsal 11.000 K-a sice za M.
Oráfovou tamže 8208 K, za B. Gráfovou 1400 K a za V.
Oráfovou 1400 K, P. Dom. Brázda, vikář v Drahno Ú
Jezdě p. Zbirov 3000 K, Marie Seifertová, Tuchlovice
2000 K,-A Boháčová, mai. hospodářství ve Dražní p
D. Bělá u Kazňova1000- K, Fr. Kodera, rolník tamže
1009 K, dr. Fr. Svojstk, advokát v Praze 1000 K Ma

„zancová Zdenka, choť sekretáře fin. prok. na Smíchově,
1000 K, A. Kučerová, soukr. tamže 1000 K, A. Pitráko-“
vá, soukr. tamže 1000 K, AL Rejholcová, soukr. v Pla
anech 1000 K. Českoslovánská záložna upsala sama
na svůj účet 3000 K, s JI. vál. půjčkou 10.000 K celkem
13.000 K. — Celkem i s předešlým výkazem bylo u
Psáno u jmenované záložny 66.000K na III. rak: vál.

půjčku. 2.
Na osleplé a razěné vojny, umělé údy, sirotky a

vdovy, jakož i na nezaměstnané a v nouzi postavené
katolickédělnictvo ráčili dále věnovati: VkL farní úřad
v Plám Věž K 1.50"dp. Pr. Machač v Bílém Újezdě t K,
vld. farní úřad v Bystrci S K, viď. farnf úřad v Dobře
mcichK 4.84, vsdp. Fr. Klus v KošicíchI Kvid: farní 
úřad v Bochoři K 4.02, vkdp. Jan Záruba v Ornatě 1K,
Fr. Dominová v Jihlavě K 4.40, dp. Jindř. Uhlík v Tře
botově 2 K, vldp. J. Portman v Chlenech 1 K, Jednota
katol soc.'v Litomyšli 1 K, vip, VáckPetřík v Mlázo
vech K 1.50, vld. farní úřad v Nové Páce K 8.89, vld.
farní úřač v Koroubví 5 K 35 h, vil. farní úřad v Č.
Heřmanicích 6 K, vldy..Jos. Staněk v Kvasňovicích 1

Skočdopolová v Humpolci1 K, Bož. Kolbáskowáv Plzní

ve Smrdově K 11.50, p. B. Kopal v Hradet Králové |
K, p. F. Šepka. redaktor vFradci Krář25 K, da R. Be
ran v Cuslavi 3 K. vld. farní úřadv Rřerově
10.60.Při sňatku F. Žákovés F. Banesem
Kohoutová v Chrasti « D. Krapé 5 KV
ve Vejvanovicích "10K. p. S. Krystan v H
5.K, vldp. Jak. Nosek v Plusinci-K 1.50, v

D
2 K. vldp. Jindř. Kolářv Ponšklé 1 K, všd fara ASAv

vH
Kostafk vZpraslavičích 1 K, vada Fr. Dittrichv Jičíně;



Postapicích 14 K, odbočka Všeodb. sdružení křesť. děl- |- . : W Ww. mictva v Pérdabicích 10 K, Katol. jednota mužů v Týně ;

m. Vlt. 2 K, vldp. Fr. Kubn v Slatinách 2 K, dp. Jos. Či- ,

novský v Kosmonosích K 1.50, vidp. Fr. Janoušek ve o
Vápoě 5 K. Kateřina Šafková v Hořicích 10 K, vid. farní ;

„úřad v Modré Hůrce 13 K, vld. farní úřad v Střelohošti- „A , .
cích 5 K, vld. katol. farní úřad v Ranné 13 K, vkip. Jan < ' :
Ovdok ve Vinařích 2 K, vldp. Jan Bláha v Neurazech
2 K, vid farní úřad ve Slivencí 1 K, vid. farní úřad v
Třebenicích 2 K, vld. farní úřad v Košeticích rovněž
2.K. Zaplať Bůh! —.Prosí se o další sbírky. jež zašlete
na Zemský svaz katol Orla v Hradci Králové. 4

Na bušharský Červemý kříž ráčili věnovati: Cen- X
trála. Všeodbor. sdružení křesť. děmictva 50 K, p. Fr. .

Šupkav HradciKrálové20K.—Prosíse-o dalšídary, „“ rokém fide zoridsném
jež laskavě zašlete na Všeodborové sdružení křesť.| E -© Prohlédněte si výkladní skřínědělnictva v Hradci Králové.
" Počet válečníká v dějinách. Jak v dělil
nách vzrůstal počet vojska při válečných výpravách,
poučají nás tyto číslice: Alexander Veliký táhl proti
Thébám's 23.000muži, do Aslese vypravil s35.000muži
a teprve, když se obrátil do ladle, čítalo jeho vojsko

128.000 mužů. Vojsko Hannibalovo, když přešel Alpy,
mělo asi 100.000mužů. Caesar boloval proti Ariovistoví
se 120.000 muži, žoldnéřská vojska středověku zřídka+
měla přes 80.000 ozbrojenců, většinou jenom 10—15.000.
Gestav Adoll počal své vitězné tažení v Německu se
13,600muží.V bitvěu Breltenfeldměl40.000,u
Littzenu jenom 14.000mužů. | Káret XI, když zvltězij u a

Narny,měltamnejvýše15.000svýchŠvédů,u Petro- Proti Zi měvaradínamě! princ Eugen64.000mužů. BedřichPruský
pod přímým svým velenímnikdy neměl více než 70.000
mužů. Napoleon ve válce r. 1796 měl na počátku 37.000,
později 45.000 mužů, teprve r. 1797 vzrostlo jeho vol
sko na 70.900. Výpravu do Egypta podnikl s 35.000 mu
ži, počítaje v to námořníky. U Slavkova velel 70.000

mužám,při taženído Německa nikdyneměl více než |198.000, zalo u Wagramu zvítězil se 180.000 m Vol
. Bašiky; navin. kamaše,sko, se ktorýmláhi do Ruska,odhadujese síce ná 690 ,

tisíc muž, ale jistě příllšvysoko. V bitvě na řece di ští vložkydo bot. Stolpy.
Moskvěčili w Borodinabojovalopoaze 128.000Frau- | Proti e Rukavice. Cbránítka vší, kukle.
couzů. V bitvě u Ligny měl celkem 130.000 mužá, u
Waterloojenom72,000.Radeckýv r.1849mělasi40.000|
mužů.Francouzi a Italovéměti u Solferinar. 1859 160

Jidelní příbory. Voj. menážky. Vaky.
S:ládací vařiče. — Povný Iib.
Polní láhve. — Thermosláhva *

Teplé Ť—-—— Spacípytle.
Vzduchové polštářky. Alam. dosy.
Eektr. lampy. Perlux, Tara kap.

Zapalovače dont. benz. Knofiíky pat.
Neže. Sáčky pro psníze. Zrcátka.

Holfof přístroje, náhradní no*e.

Sveatry, spodky, košile, vesty,
ponožky, šály, punčochy, —,

ohřívače: prsou,u, zad, Kolenáče.

Kalhoty, kabáty do zákopů,
kapuce s límcem. — Peleriny.

tt iné Neprom.m dn kamaše,palčáky.
k : : „

Církevní věstník. | Pánské,dámskéodK30.. |

Litomyšlsko,Úpisyna3válečnépůjčkykněžína Proti hmyzu —- kn Kvikariátě litomyšiském dosáhly obnosu 112.800 K.
Kněžský dům + Luhačovicích. Přihlásivším se čle

nám dožívotním a přispívajícím..bude legitimace za
slápa později. Kdo. posud neposlal příspěvku, ať tak u
čití hněd. Kdo odkládá, zapoměňe, K. věli povzbuzení
iných uvádíme dva vzácné příklády. Již dříve věnoval
nejdp. dómský prelát z Olomouce dr. Jan Pospíšil 500

K a proto jeden pokoj v »Kněžskémdomě« ponese jeho Schautung i pletené košile,

jméno,nyní pak poslal50 K jakožtoživotníčlen. V po- st | 1 kslední.doběvěnoval.vldp.asesorJanVychodil,farářv Proti nas uzen rotorové aale,yCholině, rovněž 500 K, ačkolř již dříve dal jako člen
zakládající 200 K. Také jeho jméno ponese jeden pokoj.
Škoda. že pro churavost vzdaj se předsednictví mašeho |

. spolku.. Vivant seguentest — Proseb bylo rozesláno po
všech diecéšsích moravsko-českých 5053 a sice do olo
moucké 1096, brněnské 780, pražské 1165, královéhra
decké 905, buděfovické 764, litoměřické 340. Do 20. li
Stopadu. příspělo970 kněží'ze všech diecésí obnosem
4210 K 51 hb.Tedy 4083 kněží dosud při této sbírce ničím
nepřispělu. Prosíme znova, aby nyní — naposledy -- ,

poslalkaždý kněz příspěvek,tedy i ti,kteříjiž dříve T 0 dochotně příspěvky poslali. Kéžaspoň .nyní přispěje kaž- , Pánský závod| únský závo
dý podle možnosti! Odečteme-l; dosavadní příjem ze . "“sbírky per 4216 K od 22.000-K, zbývá dluh 17.790 K. n

Kdybykaždýknězz těch4083dalprůměrně(někteří of] (randu Vo) potřebydají třeba 1 K, jiní dají více) 4 K, tedy by se sešlo | ,
snadno.16.332 K a zbyl by dluh pouze 1458 K. Nuže, :
rozhodněte se a pošlete ihnedsvůj příspěvek! — Po
známka:. Někteříkněžíobjednávajína základěpoznám

"ky v prosbě moje knihy. Sděluji; že »Blah. Panna Ma- m- ,
ria v příkladechsI. díl a »Velebná Svátost Oltářní v Ra k

příkladech-jsourozebrány.»Růželurdská«budevy-. Vánoční Oo meče ny
cházeti dále. — Leopold Kolisek, farář v Blansku, t. č. .

pokladník »Podpůrného spolku šněžského«. . = a .- 9
Kravaty, limoe, manžety,

náprsenky, koofiiky,hole, šle,
Královéhradecku bankovníjednotu vHradci kapesníky, Jehlice. Dýmky. Čbaky.

„Králové doporačajeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
„při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

DRE B

. městnía zkraje.
Císařské slavnosti vHradci Králové. Jobilekmna

Krdlové oa výzanajcha dboojtchdamn 2.Králové řadóu významnýcha důstojných“sevnosti. —E
Městské rada pořádá předevšímI. prosince © 8.
večervměstskémdivhdieKlicperověslavnostník 4
za šfolapůsobenívynikajících amělcá, zájména páni

KamkyWidově,býv.pitný o vam Ce ||plně A.Dvořáka, Novýkaa J. Brahmsea arti ||“
-Kářolky,1 odery+Dvévdovýe1.„právojkyvl or- LL

Mýdlo,oafalm: Te debet, karbol, M [
-Aaisol.Kapesnílékárničky.- . wa

Kolin. voda. Kalodont. Umývadia.

Jelenicové vasty rukávy, kalhoty.
Kožešinuové vtožky do bot,

kožeš. vesty, palčáky Rukávníky.-a
kožešina 

ve

Moderní reglány. Zimníky.

Peněženky,tolletky, visitiery.
Niklové dosy cigaretové.

Kožené doutníkové, cigaret.

„Kelile: bílé, pigae. barevné,.
. Přiiffění,flanelové, trakové. .

Sly: b06 berní krátké,doahé
Košile, spodky, límce,

veškeré prádlo„n k o



czestru), k A.Svolelka,hrdinaého:barytona0
v Kol Hermanna a K. Lowe a

rolag z Lunacevallovyopesy »Koliadlaněti,dyk
An.Jarešová, kkevýrníVirinosky (braje Bimetkov
hibvisníkoncerts orfvodemorchestruop.31.dvabe
ské tance B. Smetany) a konečně vojenské hudby c. a
k. 39. p. pl. bar. z Motzéndorfu (hraje Griegovu Su

pro orchestr k »Sigurd Jórsalfar« a Mendelssohn

tyto Onvertiirarak »Růys Břas«.Slavnostníkon
rt Dude záhářén vlasteneckým proslovem, jejž sepsal

profesor gymnasia P. V. Hornof a živým obrazem s
bymnou rak. národů. — Dne 2. prosince sloužena bude
e 9. hod. dop. v kathédrálnímchrámu Páně slavná pon
tifikální mše sv. se slavnostním »Te Deum“« J. E. nejdp.
biskupem královéhradeckým drem Jos. Doubravou. Poté
zástupcové všech úřadů, škol s korporací královéhra
deckých složí hold ke stupním Nejvyššího trůnu do ru
kou p. c. k. místodržitelského rady J..Smutného. —

Slavnost vyvrcholí "dne2. prosince 0. V bod dop. slave
bostním odhalením poprsí Jeho. Vel císaře a krále,
kteréž péčí a nákladem vojínů 18. pěš. pluku, umístěných
v útulku rekonvalescentním v .palíci obecných a měšť.
škol v Hradci Králové a s přispěním města postaveno
jest v zahradním parku před středním traktem budovy
sa architektonicky velmé wnělecky vyvedeném podstav
ci. Podstavec tento jest opatřen festany .a symboli
gzdobou. císařského -orla y: pěkné. heraldické stylisaci
padpisem »Viribůs unjjiš« a. Infopočtem1830915. Pož

rsí toto bylo velmi umělecky, a'sjemným vkuser
Šrovedeno vojínem F. Jj. Kunertem, t. č. zeměřovačem
děl. pl. č. 26 v Hradci Králové. Podstavec nese následu
jsi oboujazyčné věnování: „Zfí za příčinou 86.
jubilea Jeho Veličemstva císaře“ krále' Františka Jo
sefa I. od rekonvalescentního oddělení 18. p. pl. v
Hradci. Králové 1915.« — Městská rada upustila tento
kráte od všeobecňého osvětlení města v předvečer 1.
prosince, řídíc se' Nejvyš. tntencemi'aby při těchto pa+
tnátných příležitostech dbáno bylo ředevším pomocné
akce válečné a wýzvalš“ obyvatelstvo“ města, aby na
utistě osvětlení VěnoVáTo:příspěvek k úkolům "válečné
péče (místním odborům Červeného kříže, vdovskému a

sirotčímu fondu. Wskéré, ozbrojené moci a péči o inva
lidy). Za tim účělení“ budou 1. a 2. prosihce vysláni její
plnomocnici, kteří příspěvky po bytech budou sbírati.
Přispěj každý měrou nejhojnější! © Konečně ©vyzvala

městská raďá "majitele domů, aby domy své odpoleďňé
1. prosince a celý "následující den oždobili praporý V
barvách Haských A zemských.
o ČK Ústav ke vzdělání učitelův HradciKrálové
pořádá na oslavu 67. výročí nastoupení na trůn Jeho
Vel. císaře a. krále Františka Josefa I. ve čtvrtek 2. pro
since o 3. hod. odp. školní slavnost v bud. síni ústavu
s tímto programem: 1. A. Štrébl: Slavnostní kantáta
pro mužský sbor. 2. Proslov. 3. R. Wagner: Modlitba z
opery »Lohengrin< pro housle, klavír a varhany. 4. De

lamace. 5. a) K. Bastl: Berceuse, b) E. Grieg: Lístek
do památníku, pro housle s prův. klav. 6. V. Bradáč:
á) Píseň, b) Valčíková serenáda pro troje housle a
klavír. 7. a) H. Očtze: Tři drobné skladby, b) G. Schró
der: Gavotta pro smyč. orkestr. 8. Rakouská národní
kymna. — U vchodu vybírají se dobrovolné příspěvky
ve prospěch České zemské komise pro péči o mtádež.

Usnesení městské rady ze dne 22. listopadu 1915.
Dogazník zemědělské rady v Praze ohledně zužitkování
krve v jatkách dodá se zástupci měst. zvěrolékaře k vy
plnění. —-Uděleny byly nadace pl Josefy Červené, p. J.
Jančury a Jubilejní nadace, založená na pamět 60letého
jubilea panovnického Jeho Vel. císaře a krále Františka
Josefa. — Uděleno bylo povolení ke stavbě kolny ve

-.-—E

na vědomí, že okr. zastupitelstvo | schválilo
4500 K ma prodloužení vodovodu do jatek a usnesení
měst. zastupitelstva ohledně udržování a obsluhy no

73.434. K, jež má se uzavříti za tím účelem, aby Zá
ložnímu úvěrnímu ústavu vrácena byla polovice obecních
a školních přirážek k výdělkové dani, které obci v le
tech 1910—13 zaplatil. — Vyhbověno bylo žádosti obec

né a měšť. školy chlap. za -rozšířeníelektrického o
světlení do školní budovy. — Vzato bylo na vědomí,

aápůjčky z nadací Urbánkovy, Teuchlovské, pro tři se
stárlé služebné a pro Chudé řemeslníky a pomocníky,
Josela Strejška a Martincovy. — Vypíše se i H
zení na vybírání poplatie o trzích týdenních, výročních
a dobytčích a na vybísánt dhyek 4 viza a lihovin na

rok 1916.—Vyříseny byly žádosti za odepsání dávky
ze psů.

»KHlopera«,:jednota: divadelních ochotníků v Iradci
Brálové, odvedla v právě Minulých dnech z čistého vý
těžku představení »V londýnské mlze« 200 K fondu in

„validů pro Jedličkův ústav v Praze. Dle usnesení po
slední výborové schůze sehrána bude5. prosince veselo
hra »Zebra« za spoluúčinkování hudby p. pl. č. 39 ve
prospěch ošacení místních chadých dítek vojínů, tou do
bou v poli se nalázajících. K účelu tomu věnovaná část

ka 300K odevzdána.bude městské radě, která vánoční
nadílku tuto provede.. | Obnošem „timto dostupují dary

v letošním roce 3465 K.

zpokračovací školypro učně, Podle.stanov. změ
Úněných a s výlebých“šépoPyosine 4 VÓŠE,znají přístup a

isou zákoniiů*pady do Vyučovánítaké účednice,kleré jsou ze všeob k řemesel« penatří tydíž do zdejší;
odbornéškoly čstskkémk Letosfu
již dvě. ale podle seznamů mají býti ještě přihlášeny

“ 

zepěma zeživností:cukrářské,TexnickTeznickéa uzgnářejé,

č ánizamě upozejňují., Prevvá E nod mKtřivýčhoditi
V| měěřnaskéSkoty,nýbif i dácl vyehodivší4. třídu.

ální neb pod. jsou ještě poetnní k docházce dopokra
čovaci školy; ovšem, že patří do třídy vyšší.

K osadu Záložního úvěrního ústavu. Zpráva 0 petní tří významných funkcionářů„ústavu byla přijata s vé
likým uspoltojením obecenstva. Ovšem“jest nutno od
kázati do příslušných mezí Hdičky, kteří silně dychtí
po velikých a překvapujících senaagich. Nechť každý
uváží,že zbytečným! rekriminačemiosobnímia
překvapujícími zprávami se reforma nezjednává. Klidná,
4 bdělá práce nápravná v ůstava pomůže více neždlou.
bé rozklady. o kmotrech Pozbylech. Opakujeme znovu,
že dlužno k vůli spravedlivému zvážení viny přesně
rozlišovat: trojí druh funkcionářů: jedni pro svou dů
věřivost a nedbalost přicházejí o vlastní penize, drazí
brali honoráře jen za svou skutečnou práci, třetí se

nemírně obobacovali. Jaké úžasné, nespravedlivé sko-|
ky. vykazovala | stupaice platů úřednických! ŠIří se
další zprávy netoliko o nepořádku,ale + veliké neobrat-;
posti mladšího úřednictva. Zvláště převody pohledávek

spůsobily, často veliké mrzutosti a ztráty. A ti, kteří
velice tiše z ústavu těžší pro vlastní zisk, kritisovalia

manity pro vuzné lidi pracovali jindezdarma, přidáva
jíce k práci ještěvlastní peníze.

Nepřístojmosti.
v jedné výčepaí místnosti byla angažována žena půl ro

ku vdaná Jako »sklepnice« za honorář 4 K za večer se

onemocněla), její."mánželještě prohlásil, že je to dobré,

zatčení pro kuplířství a dodání soudu. — Zcela jest

dámičky vkusně oblečené nalézla policie ležeti u domu
zcela zpité. Lehké dívky vtírají se i tam, kde nikdo »
ně nestojí. Raději snášejí velikou nouzi, než by se cho

i když tam celá řada neumělých dívek k žádné lepši
práci nemá talentu; Všecky posedá ftouhá po »velkém

bouk. dá se do zastavárny peřina; aby se mohla dívka
dostaviti do některé zábavy, třebas týdny hladoví. Na

dcerou od časného rána do večera bez reptání; matka
pošle dívku někdy i na čas sloužit nikoli z nouze, ale
abý si osvojila v jiné domácnosti nové zkušenosti. Ale
která segshlubí, že »jest z města«, vyhýbá se často
každé těžší práci, aby si »nezadala« před družkami.

vzdělání. Ovšem jest zase na druhé straně potřebí, ziry

ní samostatné domácnosti. V. této příčině nestačí jenom
zevšednělé napomínání dívek, tu jest potřebí, aby na

lupracovaly kruhy všecky. Dobrou vůli a obětavost
nutno vyžadovati k ozdravění společenských poměrů

hodně podstatné zlepšení. Projeví-li sami muži. odpor
proti zbytečnému parádění a zahálčivému bohémství,
jestliže důrazněji še postaví proti marnivým a sobeckým
záletnicím, jistě nastane náprava radikální;
tak mnoho vyšetřování úřadům. Pak nebude potřebí to
Jik zostřeného policejního dozoru na celou řadu lehko
vážných dámiček, které se řítí ve vlastní zkázu. Lépe
poctivě pracovati, než pod pozlátkovým povrchem mno
bo strádati.

Tuhá záma překvapila nás daleko dříve než léta mi
nulá. Ačkoli minulý pátek teplota stoupla tak, že sníh
všechen vymizel, v noci s neděle na pondělek uhodil

dem a kalužiny skoro vesměs zamrzly. V úterý po 9.
hod. večer trousil se drobný sníh, až rápo ve středu
zase celá přízoda zbělela. Teo den chumelenice se opa
kovala; v noci a pak ve čtvrtek napadlo sněhu tolik, že
by stačil na sanici. Jak bude teprve v prosinci?

Seznam cen ma (ýdanním trhu v Hradci Králové
dne 20. listopadu 1915. 1 a: hrachu 175—180K, brambor

K, křenu 16—24 K, jablek 12—24 K, hrušek 15—25 K;
1 hb ořechů 42 K; I kg: másla 6.69—7.20 K, vepřového
sádla 9—9.50 K. tvarohu 72—80 h, česneku 4—6 K; 1

drobné zeleniny i- 2 K. póru 50 h, celese 2—4 K t kus
karfiolu 20 h-—1 K; 1 a petržele 28 K; 1 kus podsvin
čat 28—45 K. —. Přivezeno bylo: hl: brambor 94, jablek
173, hrušek 17, ořechů 8: kop: zelí 66, kapusty 47, drob
né zeleniny 121; o: cibule 49, mrkve 50; podsvinčat
320 kusů.

očekávati dle posavadních zkušeností, že sg: o své '
lid: dobře postafá. Až posudnábyto u úás —„až na je
den asi den —- nedostatku. „animouky, ani chleba; |
bílý chléb, t. j. housky, objevují se na krámech a -zc
spusednílio"oKrešůpřickázejí k nám "iďE -pro mouku.:
Též jakosf chleba úplúě uspokojuje,O dostatek brambor“

maxiiální cenu

6-K, ale F tentokráte! hospodyně s Mm ž *rbu větši"
m x

EL

baomlaely.Husje dojnosíod 9K týla, čene ixvšsk ač.pražišívelkommonářislěviina1dě:
40-h. Čteme-liapzávy o vývozaobllé akukuřicez Bul
harska a Kumugska,kojímese seděli, že také knám

: bude obilí dopraveno. Vystěhovadet z Haliče vracejí se

| Doznenáhlado svých domovů, zato všakpřišlo ma náš
okres na AX italských oprohiíků:

| Jsou to pomej
: více chudé rodimy, ježto sámajnějšů zůstali uHalů, kde
: Sejim však špetaě daří, anebo se úsadili ve velkých mě

stech říše maší. Italové jsou opravdu slepí počtáři; ně-

| vědí, že v každém případě ajčení májetku italského 0
i byvatelstva je jejich vlastní škodou. Po prohře, coš je

dnes. již téměř jisté, bude se-stavět v Istrli a v jižním.
i Tyrolsku na jejich účet. Vopačném případě, který o

všem nemastane, musíli by poškozenému obyvatelstvu
pomoci dobrovolně. — De okresní nemocnice dochážejí

| dnes jen lehce ranění. což: je také Žádoueno, ježto je to

| nad Jidské síly, ce koná jediný lékař ústavu, ordimářp..
dr. Festa, jenž zastává zároveš. sba nepřítomné Iékařev MHetiné.

|" Občanská záložna v Chrasti oznamuje, Že po znač
a ;-ných obtížích i nesnázích dóstavěná budova její bude:

| v neděli 28. listopadu Jeho Exc. mejdp. biskupem drem
i Jos. Doubravou posvěcena. K laskavé účasti na této

vzácně významné slavností, jež konati se bude v tomfo

pořadu: 1. © 9. hod. v děk. chrámti Páně mše sv. s
| promluvou, 2. po mši sv. církevní posvěcení budovy,
l zveme veškeré občanstvo vůbec, své pak příznivce a
t členy zvláště. V Chrasti, 23. listopadu 1915. Správa

i Občan. záložny: | MUDr.

i Fr. Šťovíček, ředitel.
: Slavošov u Pertottic, Dne 14. listopadu v nynější

pohnuté době konala se dojemná Slavnost v naší obci:
svěcení nové skoly. O půl 10. hodině vyšel průvod od
staré školy k památné soše mariánské na návsi, kdež

: očekáván příjezd vsdp. vikáře Karla Vimra, bisk. notáře
a faráře z Čestína, jakožto světitele. Tam ho uvítal míst

ní vdp. farář Maxmilián Smrčka z Pertoltic, p. starosta
Říha a p. říd. Kumpost. Průvod za hlaholu zvonů zase

kráčel ke staré skole, u níž slova rozloučení nronesl
vdp. farář. Mezitím k slavností zavítal vys. váž. p.
c. k. inspektor z Ledče Svoboda, p. řiditel měšť. školy
ze Zbraslavic a více pp. řídicích z okolí, jakož i pam

správce Hájíček z Ostrova / zastoupení panství zruč
skéhu. Od staré školy za'zpěvu písně mariánské šel
průvod do krásného místního chrámu Páně, kdež vsdp.
světitel mě! slavnou mši sv. Po mši sv. vystoupil na ka
zatelnu místní farář vdp. Smrčka a přednesl slavnostní
kázání. v němž poukázal, že nová škola postavena za
heslen vznešeného Veličenstvacísaře a krále našeho:

»Vše pro dítě!« V kázání vysvětlil úkol školy: Škola
má vzdělávati a vychovávati, t j. ona má vésti rozum,.
aby pravdu poznal a vůle aby se pravdou řídila. Co je
pravda? Pravda je Bůh, jenž v každém stvoření stvořil
myšlenky své moudrosti, a tyto myšlenky hledati, toť
úkolem školy. A proto vědu a víru nelze od sebe oddě

, liti, nelze odděliti školu od kostela. Kdo by to činil, kdo
1 by učitele a kněze odděloval, dělil by to, co Bůh spojil.

Karel Schmoeger, předseda.

1

I

:

A škola má také vychovávati. t. j. ona má pe'ovati
aby vůle i srdce lidské pravdou se řídily a to nejde bez

: Boha — bez váboženství. Nepostačí k štěstí jednotitvce
. | národa vzdělání rozumu, není-li náležité -vychováni
| vůle na zášadách náboženských, na zásadách křesťan-

ských. Dále v kázání poukázal, na čem záleží zdar ško
' ly. Záleží, aby učitelé světští i duchovní své povinnosti

řádně plnili, aby je plnili i rodiče i dítky. Nato pak bla
hopřál rodičům i p. řídícímu, aby se dočkali mnohých
radostí na mládeži zdejší, blahopřál dobré shodě mezi
knězem i učitelení a požádal vsdp. vikáře, aby vykonal
posvátný úkon svěcení. —. Opět procesí vyšlo k nové
škole, kdež u vchodu přivítala světitele družička a před
nesla prosbu v posvěcení. Nato vsdp. vlkář školu D0
světil. Po posvátném výkonu | promluvil vsdp. vikář

krásně a dojemně k mládeži i dospělým, kteří v tako
vém počtu se byil sešli, že třídy je pojmouti nemohly.
takže i v síních musili býti shromáždění. Pak poděko
val slovutný p. c. k. inspektor osadníkům za obětavost,

s jakou přišli nové škole vstříc a konečně, když byly
kliče p. starostou odevzdány p. řídícímu, promluvil p.
řídicí poučné k nitádeži | rodičům. V řeči své sliboval,
že věrně bude své povinnosti konati, že bude pečovat,

: aby výchova se děla vždy v zásadách našeho nábožen
ství, jehož si velice váží a nad něž nezná víry krásnější.

" — Poteu: inládež přednesla několik pěkných básní.
, Hymnou rakouských národů, písní »Kde domov můj«
: a provoláním slávy Jeho Veličenstvu tato krásná slav
! nost ukončena. Odpoledne ,koména hostina pre vzácné
' hosty. k níž i místní představenstvo pozváno bylo, u

váženého p. řídícího škoty.

a
i

| | Různé zprávy.
Zajímavou simpuici české obětavosti poskytne sta

tistika o tom, jaké bylo rozvrstvení obecenstva, které
sůčastnílc se tahu Jubilejní věcnédobročinné loterie
Národní Jednoty Pošumavské. Již teď požorovatl lzé
účídky- organisované a sonstavné práce různých sdru

„žení. spolků,- skupin a jednotlivců a zajímavé budou:
>poečky, které bude možno ze statistiky této odvoditi.
, Jistě přičinf se každý o to, aby poučky tyto potvrdily
| pravdu, že národní život český budován jest na zdra

vých základech, zajišťujících náš všestranný rozvoj

také v budoucnosti. Žádejte a kupujte losy Jubilejní
*



větě debrolinmělotepieŇ. J.P.,kterévlaje Čoatasiie.
Tuk konán bede dře 31.prositee 1918.

Kariéra bývalého minisira. Fřšntišek Černý z Olo
tmesCe ukomčí, jak še zdá, v klidněm žátišf nmynářském
svůj dobrafiružný život. Nedšvno se o něm Mnoho psa

bb,erný, rodák z Olomouce, absotvemt brněnské prů
myslové školy, strojnického oddělení, dostal před Iěy
misto strojníka ma španělské lodi a tak se dostal do Ma
rokka, kde zahájili vojenskou kariéru. Brzo byl důstoi
Mkem a poněvadž rozuměl | dělám,jež Maročanéu

ministrem vojenství Psal se tebdyEt Tcherni. Tato zá
vratná kariéra prostého Haháka měla však 1rychlý pád.
Prancouzi při obsazení Marokka ho zajal, později pro
pustili a Černý se vrátil do vlasti, kde vylíčení svého
dobrodružství vydal tiskem. Avšak musil též nastoupit
letou vojenskou službu, ježto byt z Rakouska odejel
přeá odvodem. Při vypuknotí války loni nastoupil služ
bu opět, na severním bojišti se vyznamenal a obdržel
hodnost desátníka. Ve střední Evropě ovšem se kariéra
nedělá tak rychle“jako v Márokka. V poslední době byl

Ve mlýně
fru tráviti svůj

„jemského propuštěn. Obdržel místo str

v Mohelnici, kde hodlá spokojeně a v
Řvot.

Všešlcos. V ruském »Novém Vremení« přiznává se
Menšikov, že Rusové v lékařstvé pokulhávají. Na př. v
německém (tedy i rakouském) vojsku za nynější vál
ky vrátilo se 60 proc, ztrát opět do fronty, kdežto Ru
sko přivedlo to pouze 18 procent. — V Uhrách sní
AH maximální conu pro pšeničnon mouku na veření z
dřívějších 59 až 60.50 K ma 51 až 52 K za 100 kg. —
V Americe tvoří se zámořský trust, aby usnadnil ame

stanoveny maximáhí ceny pro zeleninu, ovoce, zelí,
oibuli, marmetádu, med, syrup a tuky. — Otázka obno
vení monarchievČíně bylaaž na další odročena.—V
Anglii sloučily se tři největší dělnické svazy: hornický,
dopravních dělníků a železničních zřízenců. Nový svaz
čítá 1 a půl mi, dělníků. — Universtia polská a technio
ké vysoké školy ve Varšavě byly 15. listopadu slav
mostně otevřeny. — Třem belgickým vyzvědačkám k
smrti odsouzeným na prosbu sv. Otce udělil císař Vilém
milost a trest jim změnil v doživotní žalář. — Na trati
Krakov-Lvov-Černovice počaly už zase jezditi rychlo
vlaky. — V Pešti byly 15. t. m. slavnostně otevřeny
trecké butharské a srbo-chorvatské jazykové kursy.
— Ve Štokholmu koná se konference zástupců rakou
ského, uherského, německéhoa ruského Červeného kři
že. — Ministerstvo vyučování vyzvalo správy škol 0
becných, měšťanských a učitelských ústavů, aby ihned
zrevidovaly veškeré knihy ve školských knihovnách.

V knihovnách smějí býti jen knihy, psané v duchu dy
mastickém a budící lásku k rakouské vlastř; také se ne
smějí trpěti knihy, které by nevzbuzovaly snášelivost v
duchu národním. — V Bádensku ve všech městech byla
vydána přísná úřední nařízení o zostřeném dozoru nad
kázní niládeže. — V Pešti byly zavedeny mléčenky pro
děti pou 2 'eta. — Nyn. hrají Smetanovu »Prodanou ne
věstu< současně na dvou vídeňských operních jevištích:

ma dvorní opeře a v lidové opeře. — Belgickému kardi

do Turina, doporučila něm. vláda cestu přes Německo a
Švýcarsko a nabídla mu zvláštní vlak. — Poštovní ba
líková služba mezi Spojenými Státy a Německem byla
zastavena následkem zdráhání se paroplavebních spo

lecností přijímati balíčky. Tak vátčí Angličané! — V
Semilech mají ženského kominfka. — Z obsazeného ú
zemí Srbska bude na rakouský trh. dovážen dobytek a
to co nejdříve. — Obchodní dozor v Rakousku bude
příslušným nařízením zostřen, poněvadž ho bylo často
zneužíváno. — Českosrbský cukrovap v Čopriji a pi
vovar v Jagodině, kdež jest hlavně sůčastněn Zeský
kapitál, jsou neporušeny. Bwiharsko-český cukrovar V
Horní Orechovici úspěšně pokračuje v kampani.
Správami kostelního jmění v arcidiecési | olomoucké

bylo pro účely vojenské nabídnuto T12 zvonů. — V
lublínském a cholmském okresu zavádí rakouská sprá
va ukrajinštinu jako vyučovací jazyk na školách.

Stáří kostela sv. Klimenta :
v radel Králová.

„Píle Václav Vacb.

L

prastarý původ města Hradce samého, žalóžení archi
diakonátu a dekanátu v prvních dobách organisace
církevního řádu v „Čechách úplné mičení všech histo
rckých pramenů o tom, že by by! v Hrádci v dávnějších
dobách již jiné známý kostel stával věmchny tyto o

"kolnosti tomu nasvědčují, že počátek kaple sv. Klimenta
sahá do prvních dob šíření se křesťanstva v Čechách.

W. W. Tomek ve svých »Místopisných pamětích
města Hradce Králové. na str. 3. píše: »Beze vší po
cbybnosti byl v Hradci ted za prvních časů zavedení
"křesťanství v Čechách. a tedy ještě za panství rodu
"Slavníkova, vystaven kostel na jméno sv. Klimenta na
místě nynějšího kostela uhož jména, obrácený s raždí-|
lem od obyčeje tehdejšího kůrem neboli oltářem vetikým|
ke straně půlnoční místo východní. Poněvadž aspoň za

dihénaSřigominásé maniipre mcijtna Sltvož r. ti6f.
Areiiáhenstvítoto byt jedno znejvětších,vztahajík sé
skoro na Celépozdější dva kraje Hradeckýa Bydžovský
i .na hrabství Křadské a roždělého jsouc už sedměro
děkustetví, z nichž jedno zaujímalo Hradeckou župu.
Dům nynějšího děkanství, jakožto na blízka kostela
stojtel, byl nejspíš of starodávna příbytkem arcijálma
i faráře.«

Na str. 34. píše: »O kostele sv. Klimenta byla od

mylná, že to byl první kostel Bořivojem vystavený.
Dr. Jan Nep. Eiselt v knize »Kóniggrátz In der Vorzett
und Oegenwart« poznamenává na str. 95.: »Wann und
von wem -die Klementskapelle erbaut wurde, liszt sích
mit Bestimmthelt nicht nachwejsen, doch mit alier Wahr
schelnlichkeit annehmen, dasz sie der fromme řlerzog
Bořiwoj begrindete. —Sle und die Klementskirche In
Leltomisch: gehóren unter die Inkunabeln der Kirches
Bohmeus. Sie schelnt auch dle erste Kirche in Kónig
grilz gewesen Zu sein.

Kněz Jas. M. Král v »Průvodci pobiskupství králo
věhradeckém« na str. 42, praví: »Kdy a od koho kostet
sv. Křimenta byl založen, v tom spisovatelé dějin vla
stenských se nesrovnávají; někteří tomu chtí, že Bo
řivoj, kniže české, křesťanské první, an z Moravy od
Svatopluka jakožto křesťan do Čech se navrátil, jej zde
založil 2 vystavěl; jiní odpírajíce tomu. praví, že ně v
Hradc' Králové, ale na Hrádku nád Moldavou čili na
Levém Hradci (Levigradec) první kostel pod názvem
sv. Klimenta od knížete Bořívoje byl založen, kde on

také hrad míval, v němž, jak dí Pešnia z Čechoroda, v
náboženství se cvičil,

Hájek, Veleslavín, Balbín, Beckovský a jiní mail
za to. že v Hradci Králové první kostel sv. Klimenta

stál. Proti mínění jejich jsoů: Pešina, Dobner, Pubička.
Dobrovský a j.

Dále píše: -Nechť jest tomu jak chce, tak přece ji
stotně se vi, že ten kostel mezi nejstarší kostely v krá

Hrádek Červený nad Labem nazvaný (Gradec) městem
znamenitým byl, jejž umírající Břetislav, kníže české,
mladšímu synovi svému Jaromírovi za podíl odkázal;
pravděpodobná věc není, aby tak znamenitým hradem 0
patřené město bez kostela a vlastního faráře bylo bý
valo“ protož za pravdu vzíti se může, že kostel sv. Kli
menta, jestli ne v celém království, aspoň v Hradci
Králové byl nejprvnější. Již I 1167 zde kostel, jestli ne
vystavený, tak aspoň pověstný býti musel; neboť již
arcijáhen (Archidiaconus) jménem Slavoň při něm pře
býval, jak v podpisu Wladislava II., krále českého I.
1167 dne 2. (nora v Praze na potvrzení kláštera pre
monstránského. v Litomyšli založeného. dosvědčuje.«
(Berghauer pag. 112.)

Podobně má za to i zdejší p. měst. tajemník L. Do
mečka v knížce naděpsané »Průvodce po Hradci Král.
a okolí, kde na str. 27. plše: »Kaple sv. Klimenta byla
nejstarším kostelem v Hradci Králové. Založena byla
nepochybně jíž v době, když křesťanství vniklo do Čech,
jako jiné kostely téhož zasvěcení.«

Pilněčtěte
a rozšiřujte

Rozhovor, který s universitním poslu
ohačem filosofie o tomto předmětě

měl
=. enBělina.

Strai 40. Cena 16 haléřů.

Objednávky ol - vyřídí admini
straoe „Časových Úrab“ v Hmdci

Králové.

Besídka.
Páperky.

Přibatojtly se tři malé hvězdičky K Jupitera, aby
cizím. svěřtšlímšesk svůj zvýšily — a zmizely s doletu
lidského oka. Bílý sáížek totbil, aby st jehů krása na
paptecích slůste lépe zaskvěla a proto paprosif iheonou.
jedli, aby své větve požěkůd odklonila. Paprsky slu-|
neční padly aa anjžek přímo,al jet tál, pobořije s (- :
Žasee, že jest stále kainčiší. Čistá vodička lesní bystři-|
ny todžila ven na slunce, přála si větší volnosti. Stalo
se Ji po vůli a rozplynula se sice pohodlně do značné ší
ře, ale utvořila bahno. Pozérskému mládenečku byly;
zái městěčka úzké, toužil vyniknout a proto spěchal do
velkoměsta. Tam však v zápáseč veledýchů propadli za

porstattuti;ha 0 jeho:vadích ftdě častoHovořili..

Petrěrněmí:čnáří doku etě fáčníEl že se
některývýmikajici mě úzdřavil,že se Mě40b oněoo

-ského, by! Hradec sídlem jednoho z 13 arcijáhenství,|
zsa které se dělilazemě česká v'církovní správě; m

chet však:čleticelé sloapae otrase zedníka, ©aflčení:

. “

|

nečtou, alt smělé pokusy krádeže nacházeli vzáčnok
pozornost. Když vyptíkh velká válka v Mexiku, čtly se
telegramy o ní náraživě. Zprávy o smírčích pokusech
se -čty jen letmo. Moderní čtenář chce viděti hodně

dlonbot a pestrou rubriku, věhovanou detektivním ú
lovkům, reklům prostitutek, zmrzačení dělníků, podvo
dům. Ale přechází chladně zprávy o podpoře propušltě
ných trestanců, záchranných asylech pro dívky, o čla
ndsti ústavů pro hluchoněrmé a slepé. S podrobným vý
kladem nových strojů na moderního čtenáře nespěchej.

Zato však mu obšírně vykládej, jak dovede někdo pí
skat jedinými ústy dueto, jak jiný kope míč z Čech až
do Paříže, jak jednoruký hraje na harmoniku. Jen sem
s abnormalitami — a 00 nejhustěji! Vážné vědecké po
jednání se nečte, zato však. ostrá, trhací kritika učenco-.
va díla koluje z ruky do ruky. A pak prý se vždycky
založením deníku vyplňuje citelná mezera, pak takový
akt se pokládá za triumfální vůz tří vznešených sester:
Reformace, Věty a Uměčny.

*

»NestrašteHdipekleml««napomínajíti, kteří vodí

své nedospělé děti k názornýmstrašidiům biografových
filmů.

o

»Pane šéle, oznamuji, že chci změnit svou církevní
příslušnost.« — +Proč to?« — +»Zvnitřního přesvědčení.
které jest uvědomělé, pevné.« — »Dobře, nechci hou
ževnatými domhvamí znásílniti vaše svědomí Ale kla
du vám jednu podmínku: zítra celý závod bude míti
prázdno, aby se sůčastnil vašť přednášky o věroučných
a mravoučných rozdiech obou církví. Jestliže jste sku
tečně začal přesně rozlišovati po vážném studiu, před
náška vám mnoho práce nedá. Slovo »přesvědčení« jest
utvořeno ze slovesa »přesvědčiti.se«, nikoři ze slov
»mínšti, dohadovat) se, míti sklon« a podobně. Rádi by
chom. sí vaše vývody poslochli k vlastnímu poučení.
sebevzdělání. Já totiž při každodenních pestrých staro
stech prosaických nemám příliš kdy na studinm objem
ných svazků | dogmatických- a apologetických | spisů.
Prato jsem vděčen každému, kdo laskavě se mnou chce

|

|

|
|

1

stí jiných. Jak víte, právě mám před sňatkem se sleč
nou toho vyznání, k němuž chci přistoupiti. A tak jsou
mé myšlenky velice rozptýlené. Nebylo by možno se

čkati s tou přednáškou aspoň měsíc?« — »Krátký vý
klad a zodpovědění několika stručných dotazů snad vás

----——

i

|

jeden týden a o záruku, že se o tom nebude předem

— »Anebo by vám dcery nedal a řekl by, abyste dříve
trochu listoval v tom katechismu, který chcete opustiti.«.

Pelichající kavka chtěla se na sklonku svého života
proslaviti. Vylétla na střechu gótického dómu a pustila
trus na jednu tašku. Rozhlédla se hrdě kolem a pozorujíc
smějící se Ikli u kostelní věže, domnívala se, že se vy
smívají znešvařené krytině kostela. — Tatrman, který
dlouho v Praze lovil slavné jméno marně, napsal na
důkaz své osvícenosti, že církev vyhlásila válku všemu
umění; | připojil satyrické poznámky o církevnících.
Rozhlédl se majestátně a když spatřil na lících čtenář
stva smích, doložit: »Rád vidím, že dovedete uvědoměle
chápati.« — »Ano«, odpověděl jeden ze smíšků, »kdo by
neseznal hned neobratnost vašeho velikášství? Vždyť
vašl frázi se smějí | kamenné věže dómu svatovitského
a týnského; i velice. vážná kopule Karlova. Nádherné
varhany v Karlíně a Emauzich spustily hned automatic
ky veselý trilek, jakmile se proslechlo, že nepatrným
mušthceh: chtěí někdo navždy zhyzditi velkolepé pom
níky katolické kuštury. Právě jsme si ředti, že jste asi
potortkem Kašpárka Matěje Kopeckétio.«

. .

Darovanému koní na zuby nelibi; záto však na
nohy. .

. .

Vkusné malování firem, výroba elegřántní oblivi.
zdařilé omalování přílytku — toť prý řemsalo.— Ba

bylonské rytitý miflásků; jadlánáké' výtvorý sMiHiitče
ných tváři a nestvůř— to jsou pří. doKuměňtystařého

umění. :

Uitoratura. .
Nakladárelství V. Kotrby v Praze: K očistě českého

jazyka. Návod, jak správně česky mluvitl a psáti a u
varovati se Kazirilovů atů, Cenii 5 W:— Český slovník
naučný. Pořádejí dr. J. Tumpach, dr. A. Podlaha. Seš.
A. obsahuje výstiamy slov Bystřzyčki - Gaifipiohě, sek.

35. Campioni + Caraceioli. Sešit po 1.40 K. — Rádce duchovní. Časopis Iměžstva českoslov. Řídí P. Vaaěček.
Roč. 22.. čis. 18) a 1B Výcházi stěsíědé za točí řed
Platné©K.—Poletndvěřících.LidovýHetKvědníNej
světější Svátosti Olt. Řídí P. Št. Šveč. Roč. 16., čís.
9.—12, Předpi. roční 1.50.K. — Válka nynější ve světle
náboženství. Z polštiny přeložil F. Wolf. Cena 50 hal.
— Právní poměr mezi farnkm úřadem a pohřebními ú

ef přilotkátí“ÓBRME:pady
křesťanské ve veřejném Zivot a Roétášt vydibVání.
Seš, 8.—-10. Roční předpl. 7 K, s přílohou Rod. vycho
vání o 2K více. — Ježíšek. Úcta Jezulátka v čase vá
nočním.UspořádajP. F.Březina.Cena80k.—Ježiš
kovo pPůitování.Křest. vánoční, poklěíKy, Vypravůjé a.

wo



„Cena50h.-—-Biblickévámočaíhrypromládež.
1 AL V. Majer. Nápěvy k pisním upravil A. Přejí
F. Šebek. II. vydání. Cena 2 K. — Od jesliček září

p nač ni hra ve 4 odděl. se zpěvy a hudbou. NaJ. Košťál. Cena 48 hal. — Bludičky. Román. Na
„L Srbík. Sv. 5. zábavné četby pro český lid

"sLádmmně Roč. 17. Na »Ludmilu«, ročně 6 velkých svaz
B, předplácí se na nevázaná vydání 2.50 K.

Z nahladatehství Benediktisské kaihtiskárny v Brně:
Perly posvátného řečnictví. Podává V. Oliva. Sv. 9.
Sež. 2. Za 2.10 K. — Náš domov. Nejlacinější obrázkový
měsíčník. Roč. 24., čís. 11. Řídí J. Vévoda. Roční před

platné 4 K. — Škola Bož. srdce Páně. Pořádá P, Hlobil.
Roč. 49., čís. 11. Roč. předpl. 3.20 K. — Květy Marián

ské, Pořádá P. K. Lux. Vycházejí měsíčně za roč. před
platné 1.60 K. Roč. 32., čís. 11. — Anděl Strážný. Ča
sopis pro školní mládež. Řídí V. Dvořáček. Roč. 35.,
čís. 2. Roční předpi. 1.70 K. — Myšlenky a rady vzděla

"" ným jinochům na uváženou. Napsal P. Ad v. Doss, přel.

dr. T. Korec. Cena 190 K. ,

k
(Zasláno.)
Diátvzáání

Při ohromném požáru v Píchu u Pardubic dne 24
května t. r., který zachvátil 15 stavení chudé vísky, při
spěli k zmírnění velikého neštěstí mnozí a mnozí šle
chetní dobrodinci mimo jiné podpory hlavně peněžitými
příspěvky. Podepsaný farní úřad prosil hlavně vld. far
ní úřady o pořádání kostelních sbírek, prosil šlechetné
dobrodince o podporu, o smilování. A snažná prosba ta
došla bohudíky vyslyšení! Podepsaný farní úřad sebral
pro pohořelé v Plchu obnos 1127K 32 h, jež k rozdělení
mezi nešťastné odevzdal obecníma úřadu v Plchu.

1 pokládá podepsaný farní úřad spolu s obecním ú
řadem v Plchuza milou svon povinnost všem veledůst.
farním úřadům za konání kostelních sbírek, všem šle
chetmým dobrodincům a dárchm vzdáti touto cestou
nejsrdečnější díky a vřelé »Zaplať Pán Bůh!l« Dobroti
vý Bůh kéž odmění Vám vše, co jste v nynější této do
bě válečné k zmírnění neštěstí učinili, mnohonásobně a
Vás povždy podobného hrozného neštěstí uchrání, Bůh
odplatiž Vám vše tisíceronásobněl

Obecníúřad vPlchu aPard. — Farnt úřadvo Ždánicích,
dne 22. listopadu 1915.

Václ. Košťál, starosta. Jes. Palouš, farář.

R

pil

a

Paramenta,

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškadly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenníky,vzorkyi roucha botovánaukázku

se na požádání franko zašlou.— :
Gbjednáme Ďám

všeckypotřebné knihy a časopisý. Neni třeba
objednávati jinde, obsloužíme Vds též vzorně.

Družstevní knihkupecívía nakladalelstu
v Hradci Králové, Adalberiinam.

"Hospodyně
K samostatnému vedení rodinné domácnosti
přijmu žena (případně vdovu i s dítětem), na
prosto poctivou, všech domácích prací znalou,
dobrou kuchařku. — Nabídky s podrobným vy
psáním svých poměrů — dosavadního zaměst
nání — do adm. t. l. pod značkou: „Svědomitá

EKKKKKKKKKNKKKKKKY

%Přijme se správce *
x Uhelného skladu z«
jE 9 4 zdatní dělníci na stálou práci. jE
JŠ Správoe skladu musí složiti přiměře- x

% řenoukauci.Osobnípřihláškydokonce jfSŠ měsíce prosince 1915přijímá Uhel= $$
W náodděloní Králováhřadocké ji

I bankovní jednoty r HradciKrál., %
* v Adalbertinu, L poschodí. *

“ NARANONVN:

—

VKLADY

proti Grandhotelu.

G 9000000]00000000%
©Samostatné vedení

uhelného skladu

X |
pa Slezském Předměstí v novém ná

draží se pronajme, aneb se přijme
odborná -síla na měsíční plat. Kance
žádonona. — Nabídky přijímá Uhel
néoddělení Královéhradecké
bankovní jednoty vHradciKrál,

v Adaibertinu, L posobodí. —
OO000|!3000OO000

OOOOODOCI!30O00C0O0

le

: Ke espěch
Svatováclavské Matice Školské.

Uznaný za n Jýhodnějí a „levnější ná
kupní pramen v usku veškérých

knlel, paramenlů
le, praporů. příkrovýé, koberců a

ové náčiní ve výrobaách nejstaršíhe
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
obrázkové cenníky, rozpočty, vzory 8 vé zboií
k výběra franko.

Bez velkoměstské režie ve vlsstuích dílnách a
domech, levné pracovní síly ne venkově, čímž lovučjší
oony aš o20"/, neš všude jinde.
Juhil 100 let. trvání a-40let. vinstmíčinnosti.

Adresování vědy doslovné se vyproňuje.

|

r
ke

český,sezárukou neporušenosti,zletošní snůšky
obzvláště výborný má celoročně v levné ceně

na skladě

JOS. JELÍNEK,
člen Zemského Ústřed. včelařského spolků.

wHradoi Erálové.

Fr.černý - Hradec Králové
Čelakovského třída

nabízí

cukr homolový | kostkový, lovo=
slckou čokolédu, dalmatské stol
ni vína, cibuli, mrkov, petružel,
stolní ovoce, petrolej pcuzeve vel

kém za denní ceny.

Veledůstojnému
duchovensívu a

slavným patronátním
úřadům3oreiuje5!dopo
reěiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy, 
olbáře,nádobky,paténky, pacifikály,

svicny, lampy, aditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předp
církevním vyhovující. Staré p

měj opravuje v původníintenci a1 zlatí a stříbří nebo proti do

platka za novévyěňuje. Hotové
Předměty neb výkresy zasílá nauu franko bez závasnosti koupě

. Věese posílá posvěcené. <Prdes ruční.

slatých a stříbrnýchklenotů,jako: te
madonek, ů, pratýnků, náramkůatd. uecáraké.
pesteny, tobatěrky Jídelnínáčiníze stříbrapravéhoi čínského vždy na skladě.

Saro slato,stříbroedrshobamykupujesenejepělíamy

JAN STANĚK,
pasíř a oiseleur

Praha-L-979.,ul. Karoliny Světlé,čís. 12. a.
Příseěnýonals c. k. zemského trotiního soudu.

Naše knihkupectví| Vás také vzorněobslouží.

Českoslovanská
záložna v Praze-ll., *

Spálené ulice, číslo 46.n.s..
Doporučuje se všem našincům co jediný
peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
ženído dnevybránídle dohodya dle doby
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho druhu
za mírných podmínek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

OOO000000006000006

oJan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekel 
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i oia0

sem

Cetná usmání zvláštěz krahů velo
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více neš třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku. .
Též na splátky bez svýšení cen!

Welejemné látky ma taláry.
O0



Předplatné na roku 2 50 M

» na půlroku 5K—

Naše situace.
S véjňkeu radosti sleduje uárod náš, jak právě v

uynějšímpohmátém časezemě korumyčeskůčasto hostí
vzmešené členy habsburského domu.| Jejich Výsosti
arcivévodové přicházejí k nám za tím zřejmým účelem,
aby projevili českému Ilán vřelou přízeň, aby otcovsky

oddanosti k staroslavnému doma habsburskému.
Nadšení zad srdečnou láskou panovnického domu

k našemu národu Zzjednává sl průchod manifestačnímí

projevy a ovacemi, pořádaným! zodpovědnými repre
sentanty českého národa. Na př. starosta města Prahy
dr. Groš dne 1. t m. pronesí k Jeho cís. a král. Výsosti
arcivévodovi Karlu Štěpánovi v uvítací řečí při zahá
jení válečné výstavy tato památná slova:

. | »Vaše císařská a královská Výsost ráčí zajisté do
voliti, abych při zahájení výstavy tak významné, jejíž
výnos určen jest pro zmíněné již pomocné komitéty vá

raz meobyčejné radosti, že můžeme při slavnosti své ve
středu našem nejuctivěji pozdraviti Vaši císařskou Vý

maše výstava právě v dmešní den otvírána projevem
hluboké, vroucí a úeochvějné oddazosti a nejpoddaněj
šího holdu našeho národa k posvátné osobě nejmilosti

štolského Veličenstva v předvečer dovršemí šedesáti
sedmi let požehnaného vladaření, přeplněných přeslav

mouje říše naše, spojujícísvorněrůzné márodypod je

diným pevným mocnářským žeziem. spřiplala orávě k
Jotošnímu jebileu sové vítězné vaříáy na posvátnou
skrášnašehonejmilostivějšíhocísařea krále,z michž
mljelimispojencislavněskončltivelikýbo)azjedmati

ítají se levně.
v pátek v poledne.

„va kritické projevuje se nejpevnější páska lásky mezi ná
| rodem a domem Habsburským způsobem tak nadšeným!
| Však také zaámo, jak svou loyalitu osvědčil český
, lid Ihned při vypuknuti války výzasmnými skutky. Po

stavil se svorně a nadšeně pod prapory rakouské všude,
podporoval a podporuje válečné úkony, seč síly stačí.
Také právě nyní jednomysině zdůrazňuje, že pouze v
rámci sllné a svorné říše rakousko-uherské a pod žez
lem osvědčené, vznešené rodiny Habsburků vidí trvalé
zabezpečení své šťastné buáoucnosti.

Náš národ jest dosti vyspělým, aby se nedal másti
ráznými romantickými hesly. Také zodpovědní předsta
vltelé českého lidu naprosto se nedovedou rozčiliti ně
jakým! malichernými šrétkami lidí nezodpovědných z
jiných táborů. Vidí před sebou výhradně politiku váž
nou. pojitiku velikých cílů, která se nedá svésti z vytče
né dráhy bezvýznamným Škorpením. Vždyť víme, že

náš osud závisí předně a výhradně na rozhodnutí Je
| ho Veličenstva. A svému císaři a králi lid náš plně dů
| věřuje, protože z myslí našich nevyvanuly vzpomisky
: ma otcovskou a upřímnou péči nejlasnějšího mocnáře,

aby vládla I v českých zemích všude spravedlivost.
Zírajíce v tvář nové, velice důležité epoše naší ří

še, zastavili jsme malichermé pátky stranické | mezi
sebou. Místo politického hašteření nastoupila všeobecná,
energická péče o zdar celé vltězicí armády. Vždyť vi

| me, že od celého státu teprve tehdy můžeme čekati

| pevnéopory,až nacelé čářejeho bezpečnostbudeza
Hištěna. :

Český tisk bez rozdílu stran latormuje čtemářstvo
slušně a věcně o průběhu války a různých novyhnatel

| ných potřebách válečných. „Všecky časopisy svorně
| vybízejí k obětavé podpoře úkouů válečné póče. Vždyť

| "ahližímedobře, že tak podporujeme | statečné syny
' rodičů českých.

Ovšem zejtklívěji působí vroucí, nadšené oddamost
' našehonároda k vznešenémukmetuua (ráněcísařském.

spravedlivé maší věci komečné vítězství důstojným, Čest- | V joyálních manifestačních projevech nás žádný márod
ným a biabodárným mírem. Radostným pocitům svých | nepředtih!. Vizme jen, jak horflvě se otiskují zprávy
srácí dáváme úmes jásavý výraz, spojajíce sepři zahá- | o průběhu slavmosti císařských, jak setoliko listy, ale

jen! válečnévýstavy uvroucí, nadšenéprosbě: Všemo- l všecky spolkya korporace opakují své nadšenévý
boucí žehmejž,ochrašuj a po dlouháléta všemvěrně
poddaným národům staroslavné říše naši zachovejž je
bo Veličenstvo mašeho nejmílostivějšího cisaře a krále
Františka Joseta I. Sláva! Sláva! Slával«

boldevací telegram: »Výbor válečné výstavy pražské,
která má zůstati historickou památkou sa slavné boje

rého národa našeho Za tóto věkopamátné doby, která
zahájena byla dmes u přílomnosti Jeho císařské Výsosti
p. arcikmižete Karla Štěpána, dále předních kodnostářů
duchovních, státních, vojenských a amtomomních,jakož

Pantbeozauuse království Českého,dovolujesi jmé
nem všech přítomných po madšenémzapěcí bymay a
provolání slávy projeviti nejuctivější hold a projev ne
zlomné věrnosti, vděčnéoddamosti | dětinnélásky k
Vašemu cís. a král. Apoštolskéma Veřičenstvu, spolu s
přáním, aby Všemohoací Bůh ráčil nám zachovati milo
vanéhomocnáře mašehok radosti a blahu drahé

I všech věrně poddaných národů ještě dlouhá a
létal« “

vlasti
dlouhá

| 3vy khojné,účasti na těchto projevech oddaností k
| vzsošenému mocnáři našemu! .Pozorujeme též, jak mimořádná doba sllmě působi
; la ma konsolidaci společenského života vůbec. Přátelské
; Soužití mezi různými vrstvami národními | v obcovámi
| sašem =jinýminárodyjest patrnovšude tolik, že se
| třeba uváděti zvláštních dokladů. Čech, Němec, Maďar,

Remus. Polák, Chorvat spolu bratrsky se procházejí,
| přátelsky spolu jednají v Praze, Hradci Králové, Plzul
| | všude jlodevčeskévlasti, kdosyní dlí většímsož

ství příslušníků národů rózných.
Vzájemné dorozumívání tiskom v různých řečech

| sa uárožích domů v české zemi nikde nemaráží ma
odpor.Kdobyse chtělnadprávemkteréhokolinároda

| symé v té příčině pozastavovati, byl by rozarmnýmilid
| mf okřiknut; řeklo by se mu, aby nevyhledával mali

| cherných šrůtek v době mimořádné, kdy jest tolik po

!

. třebí mepouštěti se zřetele veliké cíle národní a celého
státu pro něktěrou podřadnou zahodilost.

Jeme tedy svědky zjevů potěšitelných; máme ra
|dost,že vdoběpřísnépraktickézkouškynášnárodob
: stál skvěle. Jeme přesvědčení, že neljasnější dům Habs

mou pozorností. .
Můžeme tedy čekati, že po skozčent viáězných bojů

budeme vítězí I my samí. Proslulá dynastie Habsbarská,
která tak často se přesvědčila o české věrmosti, sezmá
vá mymív rysech ještě mohutnějších věrsost a člsoro
dou obětavost českého lidu. Dle toho po zažehnámí vá
lečného vinobltí, až dozrají utěšené plody gigantické ná
mahy, dopadne | odměna..

,

Průběh války.
Vrchní velitel armády, polní maršálek

arcivévoda Bedřich koncem listopadu byl na
prohlídce italské fronty a přesvědčil se.o pev
nosti postavení našich věrných obhájců hranic.
Při tom zavítal i k chrabrým obhájcům Stilf.
ského sedla, kteří ve výši přes 3000 metrů čelí
tak úspěšně zákeřnému nepříteli.

Nejvyšší vlastnoruční list vydalJeho Ve
ličenstvo oísař a král náš, v němž oceňuje vůd
covskou obratnost a tuhou vytrvalost vojska
v bojích proti Srbům, propůjčuje generálu pol
nímu maršálkovi 8l. Mackensenovi brilianty
k vojenskému ozáslužnému kříži první třídy
s válečnou dekorací a vůdcům podřízených mu
armád generálu 8l. Gallwitzovi a generálu pě
choty ši. Kóvessovi vojenský záslužný kříž

—
Ř

podřízenému vojsku vyslovuje císař Svůj dík
a pozdrav.

Bojiště srbaké. Německé vrehní velení
v nedělní zprávě podalo přehled srbského ta
žení, jež prohlašuje za skončené. Cesta na Sofii
a Cařibrad a odtud do Asie jest otevřena, srb
ská armáda rozprášena a zahnána do nehostinné
Albanie a Černé Hory; na 125tisíc zajatců
ztratila od 6. října, mnoho jejích oddílů rozpr
chalo se v občanském oděvu po Srbsku. Velká
část dělostřelby (502 děla) a obozu, všecek že
lezniční park a veškeré zásoby válečného maj
terlála padly do rukou vojsk spojených elsařství
a Bulkarska. Přihlížejíc k hořejšímu prohlášen
německého vrohního velení usuzují vojenští kri
tikové, že velké operace proti Srbsku jsou u
končeny a co nyní ještě bude následovati, jsou
pronásledovací boje podřízeného rázu, které
sledují pouze cíl sabezpečiti nám držení vybo
jovaného území. Zatím postupuje rakousko-u
herské vojsko od Priboje k Pleviji, kde Černo
horci byli znovu zahnáni, od Sjenice na Bijelo
pole údolím „Limu; z Nového Pazaru na jih

z inuvší kolony jsou sotvao km od Peče.itrovice postupující síly Kóvesso
žejí zadní voje srbské. Prizrenu zmosnili wo
Bulbaři a zajali tu přes 15.000 Srbů, ukořistili
četná děla a mnoho válečného materiálu. V Pri
zrenu spálili Srbové 148 automobilů, které slou
žily pro dobravu jich hlavního stanu a vlády.
Obsazením tohoto místa dokonali Bulhaři úplně
odtržení Makedonie od Srbska. Dobytím Kru
ševa (západně od Prilepu) Bulhaři rozptýlil;
naděje Srbů, že by byla možno udržeti Bitoli;
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V Řecku dosud čtyřdohoda nesvedla nic;
poslala mu nanovo požadavky týkající se úlev

pro vojsko v Soluni. Řecko pý ji také odpovědělo na poslední notu čtyřdohody. Zatím lord
Kitsohener a s ními francouzský ministr Denys
Cochin opustili Řecko, ale o zvláštním výsledku
cesty na prospěch čtyřdohody není alyšeti.

Na tureckém bojišti u Dardanel rozvinuly
se na některých místech boje dělostřelecké a
pumami. — Nakavkazské frontě neudálo se
nio významného a na irakské frontě nemohli se
Angličané, jsouce neustále tísněni tureckými
pronásledovacími oddíly, zastaviti ještě na svém

út éa italském bojišti dle zprávy rakouského
generálního štábu chtějí Italové stůj co stůj vy
nutit si úspěch na Soči, případně jen u Gorice,
čehož dokladem jsou prudká dělostřelba a zou
falé útoky v hustých řadách. Ale dík hrdin
skému vojsku, výborně vedenému, italské útoky
byly všude odraženy. Nedivno pak, že dle
správ z Lugana italské noviny, jak se zdá,
připravují veřejnost na konec ofensivy ve frontě
sočské, neboť uveřejňují teď stati o potížích
ofensivy a vyhlídkách, které má nepřítel svými

„posicemi, o něž všecky útoky se lámou.
„Z ruského bojiště hlášeny jsou pouze

ojedinělé případy menšího řozsahu, na př. severovýchodně od Baranovičů nezdařený ruský
výpad proti armádě prince Leopolda Bavor
skóho. — U spojených armád pod vrohním ve
lením rakousko-uherským bylo v listopadu za
jato 12.000 Rusů a ukořistěny 32 kulomoty.

Na západním bojišti byly jen boje dělo
střelecké a minové.

Volné listy.
Prof. Máchal. Máme všichni zvláštní slav

nostní místa ve svých duších, kdež uschovány
jsou vzácné vzpomínky z minulého života, zej
ména z dob studentských; při tomto mravním
ohnisku občas se zahříváme. Takové a podobné
věci měl jsem na mysli, když jsem se v no
vinách dočetl, že prof. Máchal zdráv dožil se
šedesátin. Dr. Folprecht v »Národních Listech«
poznamenal, že prof. Máchal svou tvářností se

Feuilleton.
Cisařskénařízenípro vojsko

p. 13566.
Vojenský řád oísaře Maxmiliána IL prohla

Boval:„Poněvadž Jeho Milost Císařská to vskutku
poznávati ráčí, že po ukrocení hněvu Pána Boha
všemohoucího, kterýž pro všelijaké lání, opizlá
mlarení a rozpustilosti nad námi ukazovati a
dopouštěti ráčí, aby se takoví neřádové a hří-.
ohové v Jeho Milosti království a zemích zasta
vili, přetrbli, v lepší řád a „ve všelikou pobož
nost a bázeň Boží uvedli a tak aby všichni jed
nomyslně k Pánu Bohu se obrátili, pokánísvaté
činili, Pána Boha srdečně v časích uložených

li

"n právu aneb přináležejícímk němuPolnímu
ouřadům a slušžebníkům nemá žádný nižádným
způsobem ubližovati ani je potupovati, tak aby.
též právo a osoby k tomu přidané azřízené
1 služebníci jejich předsevzaté exekucí (válečné
úkony) žádné překáškyneměli...
-| Nemátaké nižádnýtak všetečný a oporáš-

livý býti, aby v ležení nějaké svády příčina byl,
visení národu proti národu drabému, anebo.

koli způsobem, aby jedni proti drahým
hněvu a nevolipopozeninebyli... |.

Kašdý, kdožza JMCakůtáhne, nemé s JMCeké
mepčátělizjevněnebotajně praktykovati,jaké

nemění, a to zajisté potěšuje všechny jeho bý
valé žáky gymnasijní, v jejichž profesorské
galerii milý učitel zaujímá místo nikoli poslední.

Když po oslavném článku Folprechtovu do
stalo se mi do rukou číslo sČeského Světa«
s podobiznou jubilantovou, uznamenal jsem, že
pisatel skutečně daleko pravdy neuhodil, Nynější
podoba profesorova hodně shoduje se s tvář
ností, kterou jsme mnozí viděli posledně před
sedmadvacíti roky, když po maturitě z gymna
sijního hnízda jako ptáci rozlétli jsme se dd
světa zápoliti s životem.

Přímá, poctivá tvářnost, ozářená inteligencí,
badavé, obrýlené oči,mohutně založený a mocně
vyklenutý nos, bujný knír a pod ním přistřižená
brada, štíhlá, vyšší a vždy pečlivě oděná po
stava — tak posavád představujemesi vzácného
našeho profesora. Když jako kvintáni na po

češtinu dostaneme Máchala, šumná radost pro
chvěla oelou třídu a ozval se v nás cit oné
sympatie, která je ideálním pokladem mladých
duší, chápajích, co významný profesor znamená.
Věděli jeme již předem, že prof. Máchal nebude
plniti pouze to, Co osnovami jest uloženo a 00
pohybuje se vyjetými kolejemi, nýbrž že bude
nás učiti pro život. .
„ Dřímal v nás utajený zájem pro mateřský

jazyk, ba nedovedli jsme tehdy ještě ani říci,
co bychom si přáli věděti, až v Máchalovi po
znali jeme profesora, jenž svou povahou a čin
ností ve škole odpovídal na otázky, které jsme
jen oítili, ale nevyslovovali. Již v prvé hodině
nás pro češtinu zaujal, a kouzlo profesora a
mateřského jazyka vzrůstalo čím dál víci vho
dinách následujících, na něž jsme se nejen svě
domitě připravovali, ale co hlavního, také oprav
dově těšili. A tak obzory naše ponenáhlu se
vyjasňovaly, vědomosti se množily, jazyková
znalost se prohlubovala, každá poznámka pro
fesorova dychtivě lovena. Slovem, stávali jsme
se jinými studenty. Profesor budil chuť ku
práci, schopnosti podporoval a podnikavé samo
činnosti, kde ji postřehl,ochotně ukazoval cestu.
Jaká to byla radost, když jsme zakrucovali krky
kde kterým germanismům, vymítali kde jaké
kazimluvy, nesprávné novotvary a když jsme,
jak Kosina říkával, do mošny své paměti, uklá

řeči s nimi m.ti, též posly, trabače, bubeníky
ani listův neposílati a od nich nic toho bez po

Kostely, kláštery, mlejny i jiná nadání by

jedním každým v oolosti zůstaly a k.spostnotí
nepřicházely .. . Též také aby ženám a pan

na poctivosti ublíženo ani jim násilí činěno ne
bylo; a kdož by se toho dopostil, na brdle má
trostánbýti...

Všiokni z lidu válečného buď jízdný nebo
pěší v svým ordnunku zůstati mají a z toho se
nevydávati leč pro nemoc s povolením hejtmananebrytmejstrapodtrestánímnahrdle...

Všelijací zaháleči, kteříž by služby a pánů
neměli, žebráci i všelijací daremní, obecní a
nepotřební lidá krom kramáři a bandliřť i
ti, kteří na prodej jídla vaří, mají se hned
ve 24 bodinách po přečtění tohoto nařízení
s vojska a ležení odebrati... Kramáři a

táhnů, nemají se, kdyby bitva anebo jiné k tomu
nápodobné věci od lidu válečného se vzato
bylo, mezi ně mísiti a vydávati; a by pak se
i to stalo, že by

svobodumíti,anad to vejšetí kupci'shand
ti slušnýmtrestáním trestáni býti...

dali mluvnické, slovníkové a frastické bohatství
rodného jazyka! Kromě snah o rýzí češtinu pů
sobením učitelovým rozmáhala se v nás touha
po četbě básnických a prosaických klasiků,
z nichž, majíce tužky v rukou, vyvažovali jeme
myšlenky a obraty, kterými vyzdobovány pak
domácí a školní české úlohy.

Profesor Máchal přednášel nám češtinu ve
všech třídách vyššího gymnasia, a v sextě to
bylo, když jednoho dne starostlivě nám oznámil,
že vyskytly se opětně pochybnosti o pravosti
»rukopisů.« Číslo »Athaenea«, v němž Gebauer
udeřil na poplašný zvon, jsem si od prof. Má
obala vypůjčil a nejméně desetkrát bedlivěpro
louskal od začátku až do konce. Všechny Ge
bauerovy výtky ze sešitu toho mám posud

opsányjako* památku na počátek roztrpčenýchbojů, které poté v literární české obci se roz
poutaly a které způsobily tolik hořkostí a ne
přátelství. Boje ty sice ustaly, alé zájem o »rů
kopisy« nevyprchal, čehož důkazem jsou obrázky
a kresby v srukopisu Zelenohorském« nedávno
objevené. Kresby tyto, vzbuzující překvapení

rony domáhajíse toho, aby byly vědeckyny.
Jako v mluvnici,u prof. Máchalamělijsme

se chutě do dílai vliterární historil a nespo
kojujíce se daty a ustálenými úsudky, pronikli
jsme leckde až k samým pramenům. Přinášíval
jsem do třídy sešity »Musejníků«, v nichž jsem
rád čítal a v nichž tu dobu měli důležitost
články Hattalovy, Jirečkovy, Paterovy a jiných
spisovatelů. Těchto mých >Musejníků« všiml si
kolega Slabý, nynější profesor východních ja
zyků na theologické fakultě v Hradci Králové
a dostav od nich vnuknutí, počal čiperně štárati
nejen v knihovně gymnasijní, ale ve známějších
knihovnách soukromých, až jednoho dne, když
jsme pojednávalí o Balbínovi, z ničeho mie
spustil zpaměti celé odstavce Balbínovy obrany,
při čemž uváděl dokonce i stránky. Kdežto
celá třída tajila dech, profesoru Máchalovi spo
kojeností zářily oči, pokrucoval si radostně knír
a přitakoval souhlasně hlavou. Citace »obrany«
sjednala kolegovi Slabému čestné přezdív
»Balbína.« Po hodině totiž kdosi ze student
na něho vzkřikl »Balbínol« — a na tom pak
zůstalo. Tak mohl bych uváděti vzpomínku za

a to míti chce, abyšte předně proti nejvyššímu
profantmistru (správci proviantu), místodržícímu
i jeho služebníkům řečí, skutkem i jinak žádné
moci a jiné nenáležité věci před sebe nebrali a
neprovozovali, ani těch, kteříž profanty do le
žení vezou, buď v ležení nebo ven z ležení, ni

pak toho dopustil má na brdle trestán bejti.
Nemá se žádný toho dopouštěti, aby měl jaké
profanty ven z ležení předkupovatí, ale ten v ta
místa, kde k svobodnému prodávání profantu
zřízena jsou, nésti a dodávati. Nicméné nemají
handlíři, kteří potravy vaří a prodávají, ijiní
všichni v jednom gaartýra vtomto JMti císař
ském ležení profantu předkupovati a v jiných
guartýřích dršžeji prodávati pod propadením
(skonfiskováním) toho profantu.

Jakož také někteří, kteří do ležení vína, pi

vaří, 1 jiní prodávati by ohtěli, toho nemají svo
body míti, leč by muto od nejvyššího maršálka
dopnštěno a těm, komuž by. 00od toho náleželo
dáti, sprareno bylo. s

Nemají se také profousové žádným
leným způsobem toho dopouštěti, aby měli pro
fantu jináče a drážeji, nežli by jim od nejryš
šího polního maršálka a jemu přidaných přo
fantu komisařůkaždého času šsoováno bylo, usa
sovati,lečby ktomuod tébožnejvyššíhomar
šálka a kněeu přidanýchkomisařůvobzvláštaí

.
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mínkou,a ze všechbylo by zjevno,jak
podněcováním „Přolesorovým bnašili jeme se
přídšiti druh nad druha a, jak svému učiteli

chasa studentská působila radost ——
Prof. Máchal byl nejen učitelem, ale také

vychovávatelem. Jakkoli snaha o čistotu a ryzost
jazykovou a Jáska k mateřštině samy jsou již
úšinnými pomůckami vychovávatelskými, přece
prof. Máchal nikdy neopomíjel žádné příleži
tosti, zdůrazňovati:a objasňovati nám zásady
řádných povah a, jes sám chování přímého a
bezelstného, byl nám vždy jasným příkladem.
Neoblašoval před námi nikdy svých rozsáhlých
vědomostí, nýbrž vzdálen jsa všeho ješitného
mudrlantství, učil nás bezděčně skromnosti,
která má na zřeteli toliko zdar práce ve služ
béch národa a vlasti. Lze říci, že prof. Máchal
působil na nás tehdy jako bohatá. možnost,
přotože sám stával 0e již skutečností, která ve
vědeckém světě nehlučně se ohlašovala.

Sledoval jsem stálo další vývoj a práce

ocenil vědeckou jeho činnost odbornou, přece
u tu aspoň jisté stránky a přístupné rysy,

teré umožňují úsudek zásadní. Prof. Máchal
jest pracovníkem, který se rozvíjel jako rostlina
z nitra na venek, postupoval metodicky krok
za krokem, prosekával ae houževnatě, až za
slouženě dostoupil universitní stolice. V literární
historii jest jasným logikem, který nespřádá
emělých theorií, nýbrž vystihuje určitě, co bylo
a jest. Proto také sloh jeho jest průzračný jako
horský ručej, a marně bys v něm hledal ohň»
stroje oslňujících slov a překvapujících obratů.
Proto také dotážeš se u něho určitých odpo
vědí na otázku, kterou nadpisem nebo před
mluvou namítl, čímž prospěšně se liší od lec
kterého kritika, který svá pojednání zaplavuje
a vycpává nejasnostmi, vysněnými dohadya
takovými rozbujnělými odtažitostmi, že chtíti
dobrati se v nich jádra poučení, znamená tolik,

jako ve snopy vázati písek, nebo nabírati sítemvodu.
Toť tedy jen několik řádků, jimiž jménem

ných bývalých spolužáků účastňuji se oslavyesátin profesora, jenž znamenitým způsobem
povznášel duše a povzbuzoval naše mysli. Vli
vem jeho nadání žáci stávali se dělnými a vá
haví odhodlanými, takže do dneška vděčně
vzpomínáme jeho předností, jež nás nabádají
k tomu, abychom stále dychtili po všem tm,
co každý z nás na své životní dráze může ještě

vykonati. O
: s

„ „ Mirabeau. Minule jeme již uvedli, že Mira
beau umípil si zachřániti monarchii a předem
všeho dostati z Paříže královakou rodinu, aby
uchráněna byla krvelačných choutek zdivočelé
luzy. Úmysly jeho však byly znemožněny smrlí.
Tělo ztýrané vášněmi a bouřlivou smyslnosti,

ha ovládnouti revoluční hnutí a podrobovati je
určitým plánům, všeliké výstřednosti, vysilující

prioe v parlamentě a mímo parlament — to všeylo obtěžkávající zkouškou, které ústrojí jeho
nesneslo.- .

sKdybych se s ním nebyl stýkale, pravil
revolucionář Dumont, »nikdy bych nebyl zvě
děl, oo může všechno člověk za jediného dne
učiniti, oo všechno dá se vtěsnati v dobu dva
nácti hodin. Den byl pro tohoto muže více, než
pro jiného týden nebo město. Bylo přímo zá
zračno, jaké množetví věcí současně ovládal.
Od plánu až po provedení nepozbyl ani oka
mžiku.« Kdysi jeho tajemník mu pravil: »Pane,
čeho žádáte, jest nemožno.« »Nemožno ?«ena

-— Nemá taky žádný, který na prodej vaří, po
osazení varty vína, piva ani jinejch profantů pro
dávati, leč by toho ňáká slušná příčina byla
aneb povolení vrchnosti, pod skutečnejm 8ji
stejm trestán'm.

. Profousové nemají žádným vymyšleným způ
sobem toho nižádnámu dopouštěti, aby kdo zjev
ně pálené víno prodávati měl; kteříž by pak

pod této zápovědi činili, mají přidně trestáníjti Poněvadž pak z falšovanejch piv všeliiaké
nemoci a neduhy na lidi pocházejí, jest JMCské
přistně poručení, aby jeden každý, kterýž do le

piva vozí, hned od tohoto času v těch mí
stech, odkud piva vozí, ty nádoby a sudy toho
města neb pivovaru obyčejným znamením zná
menati dal a toho jistotu psanou měl, že to pi
-vo hodné, dovařené, dobře vypravené a dobré
jest, pod ztracením toho piva...

A poněvadžnečistota všelijakejm obecním
nemocem příčina bejvá, JMCská přístně přika
sovati ráčí, aby všudy. všichni řezníci i jiní,

kteříž by dobytky bili, v ta místa, kdež by jim
od nejvyššího maršálka polního skrže prcfousa
ukázána byla, honili a bili a krev, střeva i jiné
„nečistoty do takutý vody házeli; a kdežby ta
kový vedy tekuté nebylo, mají takové nečistoty
dosti hlu do dolův zakopávati tak aby

„5.tobo žádných amradův nepocbázslo, pod sku
ječným a jistým tresňáním, kdož by 08 tak De
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míti Mirabesů a vyskočilbe židle,»neříkejtemi

emné předtysky- mapovidalyMirabeauovi,
že jeho síly již dlouho nebudou stačovati,a lec
které chmurné výstrahy porušeného zdraví váš
ně ho varovaly, Ale Mirabeau byl jiš jednou
zapřažen, politickému dílu zapsal se tělem a
duší, vytýčil si svó oflo a nemoha couvnouti,
musil hořetí bez odpočinku, aš bude ztráren.
Jednoho due přišel do sněmovny, maje krk ob
vázaný plárěným šátkom, v očích střídavě ne
jnu něle « šlehaly biesky tak, že musil vi dáti
pijavky. »Při odchodu ze snémovny mé ubjale,
dí Dumont, »a byl pohnot, jak jsem jej nikdy
před tím neviděl« »Umírám příteli«, děl ke mně,
»umírám, jako bych byl stravován pozvolným
ohněm. Snad se již neshledáme. Až odejdu,
pozná so teprve, jakou jsem měl cenu. Bédy,
jež jsem zadržoval, vyhrnou se na Francii se
všech stran.«

Když se brzo poté ubíral do sněmovny, po
koušely se o něho mdloby a musil hledati od
počinku u přítele Lamarka, kde hodinu poležel
na pohovce. Úžasným vzepětím vůle přemohl

krát řečnil hlasitě a horlivě, pak sestoupil s řeč
niště navždy. Úplně vysílený vyšel do zahrad tuile
rieských, kdež množství lidu jako obyčejně tla
ščilose k němu 6 rozličnými žádostmi a pros
bami. Nemoha s občany rozmlouvati, pravil
k doprovázejícímu ho příteli: »Odveď mě od
tud'« Přítel odvedl ho do Rue de la Chaussée
d Antin, kde Mirabeau bydlil. Dne 31. března
1791 tato třída byla naplněna nesčetnými davy,
které úzkostlivě a dychtivě se dotazují, jak jest
s Mirabeauem. Obr ve svém bytu chystal se
k odchodu z tohoto světa. Večer Paříž chvěje
se obavami, král posílá do domu Mirabeauova
dvakrát denně a kromě toho několikráte sou
kromě a dotazům se všech stran se hrnoueím

ná lékařská zpráva, která se na rychlo opisuje
a dává do oběhu a konečně se i tiskne. Nad
lidem, který se ve třídě de la Chaussée d' An
tin'tisní hlava vedle hlavy, spočinulo ticho, a
povozům jest zakázáno tudy jezditi. Když pří
chází Mirabeauova sestra, davy se uctivé roze
stupují, aby mohla bez námahy projíti. Všem

mávalo černými těžkými křídly nad Francií a
nad městem, do duší všech vkrádá se tušení, že
v Mirabeauovi odejde muž, který nejlépe viděl
do budoucnosti a na jehož mocné vůdcovství
mohli všichni spolehnouti.

Přes veškerou námahu a umění lékaře Ca
banise Mirabeau v sobotu 2. dubna cítí, že na
stal poslední jeho den. Duch jeho ve chvílích
tělesného rozkladu zářil a projevoval se ve slo

pergameny. Chvíli po chvíli řečjeho jest zmatená,
naznačujíc, jaké nadzemské fantómy promihují

světla a logických myšlenek. »Nesu ve svém
srdci pohřební žalozpěv francouzské monarchie,
smrtelné její pozůstatky budou nyní kořistístran.«
Když zášlech! střelbu z děl, prohodil: »Což jest
již pohřeb Achillův?« Ku příteli, jenž ho podpí
rá na loži, promlouvá: Ano, jen pudepři tu hla
vu, kéž bych ti ji mohl odkázati'« Když umíra
jící velikán pozbyl řeči, žádal posuňky o papír
a péro; píše, aby na ukončení bolestí bylo mu
dáno opium. Lékař však záporným pohybem
hlavy tuto žádost odmítá; Mirabeau znovu na
píše slovo »spátil« a ukazuje na slovo to přímo
vášnivě a s velitelským výrazem v očích.

O půl osmé ráno lékař Petit, stojící v no
hách lůžka, pravil: »Již nedýchá« Tímto způ
sobem zemřel znamenitý tento muž, odešel se
bevědomě tak, jak žil a v poslední chvíli si
eště uvědomoval, že na něho hledí Francie a
vropa.

avy lidu se rozešly, šíříce smutnou zprá
vu. Všechna divadla a všechny zábavné míst
nosti byly zavřeny, každá schůzka byla zaká
zána. Z tanečních zábav konaly prý sev Paříži
jen dvě, ale lid, vniknuv do těchto soukromých
domů, povelel zasmušile, aby se přestalo.

: : o

Napoleon. Když Bonaparte druhého dne
posnidal, vyjel ai s admirálem Reithem jezdecky,
aby si prohlédl Longvood, kteréž místo den
před tím admirál vyvolil za jeho bydliště na
ostrově. Na zpáteční cestě brali se vedle leto
hrádku, vzdáleného hodinu od města a náleže
jícího obchodníku jménem Balcombovi. Budova
příjemným zevnějškem Napoleonovi se zalíbila a
proto admirálrozhodl, aby císař prozatím bydlil
v tomto. letohrádku a tak ušetřen byl zvěda
vosti městského obyvatelstva. Věc byla hned
umluvena a Napoleon zůstal hned v letohrádku,
jehož vnitřek byl dosti sešlý a poskytoval ho
stům skromného pohodlí. u noo jen. pro
císaře bylo upřaveno lože, kdežto služebnictvo
musilo rozložiti se po podlahách. Snídati musili
abytky včerejší večeře, a to ještě bez talířův a
ubrusů Do letohrádku byla hned dána anglio
ká 'stráž, kterou konal důstojník
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Napoleon po snídaní vyšel si do zahrady, kdej
zastal dvě Baleombovy dcerušky, které mu po
daly kytici a svými oaivními otázkami nemálo
be «bveselovaly. Veber- toho dne Napoleona
navštívil svého domácího pána.

- . Kromě jiného obvyklého pohodlí Napoleon
strádal nedostatkem koupelí, které potřebny
byly jeho zdraví. Až do té chvíle zdržoval se
všech steskův, ale když nepříjemnusti se mno
žily, počal si stěžovati do nešetrnosti anglického
ministeratva, které dalo ho zavésti na p
ostrov, aniž postaralo se o příhodné bydlení
Sepšal své stížností a poslal je ministerstvu po
kapitánovi, jonž na lodi vracel se do Evropy.
Kromě jiných věcí žádal o zprávy o své man
želce a synovi. Neví se do dneška, byly-li t
stížnosti anglickému ministerstvu donesenyči
nic; všechno zůstalo při starém a Napoleonovi
nedostalo se vůbec ani odpovědi.

V dopolední hodiny Napoleon diktoval své
paměti v zahradní besídce, která byla rozší:
fena plachtovím stanu, jejž daroval Bonapartoví
anglický plukovník, který ho doprovázel na
ostrov. A tak, když aoglická vláda Napoleonovi
ze msty odpírala věci nejpotřebnější, důstojníel
její zabanbovali ji poskytováním nepatrných
dárků. Po vypsání výpravy italské Napoleon
diktoval události tažení do Egyptaa dějiny své
ho konsulátu, při čemž písaři z jeho komonstva
se střídali.

Večery císař trávil ve společnosti Baloom
bovy rodiny. Vrátiv se do své komnaty, příliš
brzo neuléhal, neboť když brzo usnul, v noci
se probouzel, musil vstáti a čísti, aby utlumil
truchlivé myšlenky, které se vždy dotíravěji
dostavovaly. S přáteli rozmlouval o své minu
losti, o dějinách a budoucnosti Evropy, které
předpovídal (ovšem mylně) ruskou záplavu, což
nebylo nic jiného, než trvalý silný dojem jeho
nezdaru r. 1812. Dvořané a císař nepříjemně
pociťovali nedostatku francouzských knih a mu
sili za vděk bráti, že se jim dostalo některých
starších novin anglických. Ačkoli jízda na koni
Napoleonovi velmi prospívala, přece odmítal
každou vyjížďku, pokud by ho provázel unglioký
důstojník, jemuž to bylo nakázáno. Leckdy pře
padala ho zádumějivost pochodící z nečinnosti,
a v takové chvíle promlouval, že by si nepřál
již býti na živu, kdyby věděl, že Francie jest
šťastna a žije v míru a v pokoji. Zřejmo, že

ani ve zdáleném vyhnanství nepouštěl se naděježe snad bude mu ještě dopřáno vrátiti se
své říše.

S počátku na ostrově byla pohoda, takže
Napoleon ozdravěl z churavosti, kterou utržil
z dlouhé námořní plavby. Po některém čase
odjel Las Casés do Longvoodu, budoucího by
dliště, aby se dověděl, co a jak jests opravami,

které Í býti vykonány. Vrátil se s neveseloua vyprávěl, že opravy pořizují se zdlouhavě a že
dělníci pracují leda pracovali. Zahradu Baloom
bovu, do které Napoleon rád si vycházel, měl
na starosti malajský otrok jménem Tobiáš, se
kterým císař rád rozprávěl, kterého si zamiloval
a často obdařil nějakým dárkem. Tobiáš poci
foval vůči císaři oddanost a nejmenoval ho ji
nak nežli dobrým pánem. Napoleon néjednou
projevil přání, Tobiáše koupiti a poslati ho do
jeho vlasti.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.

Vklady na knížky G "08

Vovlady středankovédbhp 00

Politický přehled.
Císař Vilém ve Vídni. Dne 29. listopadu

přijel do Vídně (do Sohěnbrunnu) na krátkou
návštěvu k císaři a králi našemu německý císař
Vilém; jest to prvé setkání obou panovníků od
vypuknutí války. Německý císař přijal ministra
zahraničních záležitostí bar. Buriana, minister
ské předsedy hr. Stůrgkha a br. Tiszu, společ
ného ministra financí dr. Koerbra a vídeňského
starostu dr. Weiskirchnera ve zvláštních slyše
ních. Císař Vilém byl za svého pobytu ve Vídni
předmětem nejerdečnějších projevů. Po Nejvyšší
hostině v sohonbrunnském zámku se oba moo
nářové dojímavě rozloučili. Cisaře Viléma pro
vázel a také -se s ním po 7. hodině večer 20.
t. m. na nádraží rozloučil následník trůnu arci
vévoda Karel František Josel.

Pan arcivévoda -admirál Karel Štěpán
zavítal 30. iistopadu do Prahy na návštěvu, a aby
tu také shlédl, co Praha « oboru válečné
opět byla vykonala. Především prohlédlai ve
staroměstské radnici sběrnu darů pro vojíny
v poli a vánoční nadílky, právě enou vé
lečnou výstava v budově Musna ovatví

Českéhoatd. JM M
Změny v ministerstvu. Nejvydším vlastnoručním li -min. předsedovihr. targkbovi
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půnu Heheldovi dl. Udynskému, fáinistra ob

sísu fínenol dru Augustovi svob. p. Engloví
vyžádané sproštění z úřadu s výhradou opět
úého použitíve službě. Svob. páni dr. Helnold
a dr. Eng! povolání jako doživotní členové do
panské 'eněmovny Fšské rady a ministru ob
chodu povolen stav svobodného pána. Zároveň
jmenován president nejvyšší účtárny Konrád
prine Hohenlohe-Schillingefdrst ministrem vnitra,
guvernér poštovní spořitelny dr. Karel rytíř
Leth ministrem financí a ředitel priv. rakou
ského úvěr. ústavu přo obchod a průmysl ve
Vídní dr. Alex. 81. Spitemůller ministrem ob
chodu. Nejvyššími vlastnoručními listy odstu
pujícím ministrům vzdává moenář diky a o
amamuje povolání jich do panské sněmovny
a povýšení.

Vlastneruční list pamovaíkův do Uher.
Uherský ministr vnitrá el Sandor uveřejňuje
vlastnoruční list Jeho Veličenstva jemu zaslaný,
v němž veliká práce funkcionářů správních
úřadů za uplynulých měsloů války dochází pl
ného uznání a ocenění.

Návrat haličských uprchlíků Místodrži
telství královetví Českého na základě příkazu
e. I ministerstva vnitra prohlašuje, že v širším
válečném území haličekém volny jsou pro vše
obecný návrat uprchlíků tyto okresy: Jaslo,
Cieszanów, Jaworów, Rudki. Sambor, Drobo
bycz a Skole. Uprchlíci, kteří měli při vypuk
nutí války v některém z těchto okresů stálé
bydlište a nejsou neschopní k práci a zároveň
bez výdělku (bez prostředků), vyzývají se, aby
se tam navrátili. Mají nastoupiti cestu nejdéle
do 21 prosince. Dále jsou volny pro všeobeoný
návrat uprchlíků: Przemyšlany, Bohorodozany
(vyjímaje obec Solotwinu), Bobrka, Stryj, Kalusz
a město Lvov. Tito uprchlíci musí nastoupiti
zpáteční cestu nejpozději do 4. ledna 1916.

© sociálně-hospodářské obraně vnitro
zemí. Doputaci vídeňské ústředny ženské po
mocné akce ve válce, žádající, aby všem akcím,
týkajícím se péče v Rakousku a vycházejícím
od veřejných institucí zemí, obcí a jiných správ
ních organisací, poskytnut byl státem přiměřený
obnos, aby všechny mohly pomoci tak, jak toho
vzrůstající nouze žádá, —. odpověděl minister.
ský předseda hr. Stůrgkh, že dovede úplně oce
niti důležitost sociální práce v této nejtěžší ze
všech době a že učiní všesko, aby, umožnil vy
budování organisace, týkající se péče, která
snamená obranu vnitrozemí.

Ministerským nařízením obmezuje se dále
výroba piva. Pro měsíce prosineo 1915 až včetně
březen 1916 nesmí býti vyrobeno více než 55%,
mormální výroby a přenesení várečných práv,
jichž nebylo využitkováno jednotlivými pivo
vary, emí se díti jenom v obmezeném rozsahu.

Pro provary středního a nejmenšího rozeshuvýrobního jest hranice přípustné výroby trochu
rozšířena, neboť tyto pivovary emějí výrobiti
60, po případě 65*/, své normální výroby.

Změny v místodržitelství dolnorakou
ském a moravském. Jeho Veličenstvo císař a
král náš na vlastní žádost, pro porušené zdraví,
sprostil místodržitele dolnorakouského bar. Bie
nertha jeho úřadu a vyhradil si ho opětně po
ušíti ve službě. Zároveň jmenoval ofsař dosa:

radního místodrčitele ma Moravě dra Oktevinsa„'p. Regnem« Bleylebbnu niistotrěřtétem
vwDolních Rakousích.

V uherské„*rlaneoké aněmovně,kterásb opět vešla DO.Iitopula, předliobery jevu
především“ty4ozákonné osnovy: Proti přemrěto

Í cen; 4lstabovení, týkujicí 4e právních .po
měrů při nemovitostech v místech následkem
válečných operací zpustošených aneb poškoze
ných, osnom zákona o Juceném vnání
mimo korfkurs, ve příčině Uethtiho 'sprostřed
kování práce a pak deč příloby ministerstva
honvédů, z nichž jedna připouští 8. jistými
obmezeními přibrati ročníky věku mezi 60 a
66 lety ku pracím v tuzemsku souvisícím

sMn ýo ústřední občanský výbor,
německé úřady ve Varšavě nedávno Pezpustiy,
nyní jest zase úřady potvrzen, z čehož v Polsku
veliká radost, ježto. část Polska, obsazená ně
meckým vojskem, nabyla zase svóprávného or

„gánu a tamější Poláci několik obránců svých
osvětových a hospodářských snah.

Říšský sněm měmecký zahájen 30. iisto

padu proslovempředsedy dr. Kaempfa, v něměocenil zásluhy spojených armád a dovodil, že
nepřátelé zklamali se nejen na bojištích, nýbrž
i při posuzování hospodářské slly Německa.

tí schůze určena na 9. prosinec.
©Bamanská poslanecká sněmovna zahájena

byla 28. listopadu králem, který přečetl trůnní
"feš. Kdežto většina sněmovny přijímala každou
vět trůnní řeči bouřlivým potleskem, snažili
se 'vůdsi oposíce trůnní řeč rušiti výkřiky. šťrál
prohlásil, že nynůjší situace ukládá národu ještě
vlee povinnost, sjednotiti svó úsilí na obranu

zájmů Rumunsbe. Zajízavo, še právě
nými při smhájení měmovoy remunská "vláda
poslala Rusku ostrou notu, kterou protestuje

roti tomu,aby Rusko plavboupo Dunaji| na
dilo porešovalů:detčjeřtuReiatávka.

Ve Španělsku vo schůzi sačmovny 34.
listopadu prohlásil ministerský předseda Dato,
že nevidí žádnou možnost, aby se Španělsko
súčastnílo války. Vláda právě vzhledem k velmi:
vzdálené motnosti účasti na válce připravila
reformy, které umožní armádě hájíti všechny
národní zájmy. Ministerský předseda pravil dále,
že král z. Úvodů lidskost: doufá v brzké u
zavření míru.

AZa velmi sníženou 'cenu
nabízíme pro rychlé rozprodání knihu

z pozůstalostí vsdp. praeláta |Magra Ora Antonina Brychty:

Jmění církevní a
jeho správa.

Krámská cena původní (z roku 1910)

11 K snižuje se při hotovém zapla
cení na

ae '4 koruny"8
za brožovaný výtisk. (Velká osmerka,

stran 656.)

BISKUPSKÁ KNIHTISKÁRNA

v HradciKrálové. m.

z

František kardinál Bauer +.
Odešel k Bohu první kardinál vyšedší z krve

českého lidu. Osiřel stolec sv. Metoděje, roz
loučil se s katolickým lidem vznešený hodnostář,
který při vstupu na biskupský stolec 9. září
1882 prohlásil: »Bůh jest mi svědkem, že ne
hledal jsem nikdy biskupské hodnosti. Ale když
mi dána byla, považuji ji za milost Boží a jsem
si povědom své povinností a zodpovědnosti.
Chci kráčeti ve šlépějích sw.Cyrila
a Metoděje.c Tomutoušlechtilému heslu byl
duchovní kníže věren netoliko veřejnými pro
jevy, nýbrž i skutky svými důsledně až do
smrti. ©

Jeho Eminence kardinál dr. Fr. Sal. Bauer
narodil se r. 1841 v Hrachovci u Val. Meziříčí,
kdež jeho rodiče byli majiteli mlýna. Z pěti
sourozenců žije dosud jen sestra Modesta, před
stavená kláštera sv. Vincence de Paula. Studia
gymnasijní konal u Piaristů v Kroměříži, boho
sloví vystudoval v Olomouci. Tehdy Sušilovo

ského duehovenstva; duch cyrilometodějský, 0
živený slavností tisicileté památky příchodu sv.
Cyrila a Metoděje na Moravu, získával houfně

července, byl J. Em. vysvěcen na kněze, bned
nato ustanoven byl kaplaném ve Vyškově. Odtud

po 1'/, roku byl povolán za adjinkta na bohusloveckou fakultu v Olomouci, kdepak promo
ván byl ne doktore theologie a ustanoven pro
fesorem Nového Zákona. Kardinál Sohwarzen
berg povolal ho r. 1874 za profesora studia
novozákonného do na fakultu thbeolo
gickou. R. 1880 byl tu jmenován rektorem kněf
ského semináře. Dr. Bauer tehdy byl přesvěd
čen, že v Praze zůstane, a chtěl tam zůstati.

Tu mimo nedání překvapen byl správou, že
80. dubna 1882 byl jmenován biskupem v Brně.
Na biskupa byl posvěcen 15. srpna 1882 -v Olo
mouci kardinálem PFůrstenbergem a 9. září byl:
na biskupský stolec v Brně nastolen. 22 Jet pů
sobil jako biskup brněnský, získav si lásku a
úctu celé diecése. Když resignací arcibiskupa
dra Kohna uprázdnil se stolec metropolity mo
ravského, samoděk obrátily se oči všech na
biskupa brněnského, a papež Pius X. jmenoval
jej 13 května 1904 knížetem-aroibiskupem olo
mouokým, 27. listopadu 1911 jmenoval týž papež
moravského metropolítu kardinálem-knězem a
přidělil mu chrám av. Jeronyma, patrona Jiho
slovanů. Kardinálský biret odevzdal mu J. V.
cíeař a král František Josef. .

J. V. ofsař František Josef jmenoval zesnu
lého tajným radou r. 1898, v r. 1904 vyzname
mal ho velkokřížem Františka Josefa, v r. 1900
velkokřížem řádu Leopohlova. Jako biskup br
něnský byl Jeho Eminence od r. 1882 členem
morevekéhosemelého sněmu'až do své smrii,
od r. 1904 byl členem panské sněmovny říš

mě:z jedních-u yl zejmposledních měsících bylo zivýmo,še ctí
boůná *Mhlavewašlovátiého knížete -se | sbh
v hrob. Trpěl delší čas cukrovkou a kornatěním

cév.Jen tím,še se řídil před Io
výmí, dožil skoro75 let,Prouje hozivě i v jese:
velice pokročilé choroby. K neduhům připojíte
ee nemoc ledvinová. Již čest týdnů před smrtí
byl zaopatřen sy. svátostmi, načež se poněkud
zotavil, Ale k slabosti erdée přidružil se zápal.
plic, o 10. bodině dopoledne ve čtvrtek (36.
listopadu) byl povolán k umírajícímu jeho zpo
vědník kvardián P, Etti, který ho opětně za
opatřil av. svátostmi. O 2. hodině odpoledne na

spravedlivý.« Po 7. hodině odevzdal duchovní
kníže svou duši Králi nebeskému.“. .

Vypsání záslužných velikých činů zvěčně
lého by vyžadovalo knihu velikou. Byl neúnav
ným budovatelem díla cyrilometodějského jako
žák proslulé školy Sušilovy. Při každé příleži
tosti pracoval pro dobro českého lidu v rámol
habeburské monarchie. V residenci knížat-arci

biskupů olomouckých dal postaviti na nejvýznačnějším místě sousoší svatých bratří soluň
ských s nápisem: »Tito jsou otcové naši.« Přízni
Bauerově těšilo se všecko, 00 souviselo s Vele
hradem a Hostýnem. Na velkých sjezdech
»Apoštolátu sv.. Oyrila a Metoděje« byl častým
řečníkem a staral se obětavě o rozšíření té
blahodárné instituce. Stál u kolébky »Velehrad
ské akademie«, byl mecenášem slovanských
misif na Balkáně a snah unionistických vůbee,
nad nimiž převzal protektorát, Známo jest jeho
energické vystoupení pro školní výchovu v ja
zyku mateřském. R. 1873 provázel Palackého
na jeho cestě po Moravě. Na svých cestách vi
sitačních účinně podporoval jazykovou rovno
právnost, upravil spravedlivě jazykové poměry
na kníže-arcibiskupských statcích. Návrh na

znení české university na Moravě nesl jehopodpis.
Při »Dědiotví sv. Prokopa« byl jednatelem

a později pokladníkem. Byl vynikajícím funk
cionářem a později předeedou »Křesťanské aka
demie«. Vetoupil do řad pracovníků »Časopisu
katol. duchovenstva«. Sepsal celou řadu pouč

ných statí a pořídil překlady významných dělpro. osvícení kněžstva i vzdělání všeho lidu
českého. Katolická česká literatura měla v kar
dinálovi mecenáše neobyčejně štědrého. Však
také patrno, jak katolický tisk na Moravě zvláště
v posledním desítiletí rozkvetl. Vycházejí tam
tři naše deníky.

Kardinál takořka znovu vybudoval brněn- *

ev. Jana Sarkandra dal postaviti nádhernou
kapli, v Brně zbudoval nový seminář, v Kromě
Hůi rozšířil chlapecký seminář o nový trakt.
Měl vynikající účast při stavbě četných jiných
církevních budov. Zreformoval studia bohoslo
vecká na c. k. theologické fakultě v Olomouci
dle moderních požadavků. Bohatě nadal spolu
s jiným duchovenstvem Českoukolej v Římě,
aby tam studovali také Moravané. Zřídil v Olo-.
mouci diecósní museům, památkovou a umělec
kou radu diecésní, umožnil historické badání
v kroměřížském archívu.

V Brně zvelebil spolek sv. Vincence a av.
Josela, pečoval o eirotěinec v Šundrově, věnoval
velký obnos na nemoonici v Kroměříží a zabý
val se plánem postavit velký pomník křesťan
ské lásky biřženské ve svém rodném kraji ve
Valašském Meziříčí, stavěl dělnické domky, pe
čoval o sociální pojištění dělnictva na stetoích

i . Aa Ditkupských korferencích'byl
průbojníkem zlepšení sociálního postavení kněž
stra jek v otázce kongruové tak nátní a
navrhi, aby kněz mohl 6e ucházet
o každou faru v diecési. Z terna určeného
biskupem musil by patron volit. Podporovací
spolek bněžský v Užecési brněngké značným
darem povznesl. Byl +velice štědrým otcem
chudiny. :

V kardinálovi měli obětavého podporovatelé
katolické spolky studentské a jiné katolické
organisace. Maoho péče věnoval náboženskému
obrození české inteligence. Štaral se pečlivě
o úpravu platů duchovenských. Horlivě jezdil
na manifestační ejezdy katolické, aby slovem
i příkladem povabuzoval věřící lid k zachování
dědictví otoův. I na památných sjezdech králové
hradeckých měli jsme potěšení vítati dobrosr

kardinálovy vynikaly jssným, populárním slo
hem, jadrnou obsažn »stí. Apoštolské cesty visi
tační konal velice svědomitě a neunavaě. Jeho
vlídnost, milá, přímá povaha zjednávala mu
nesšetné přátele.

: . . e ,

"| Dne 29. listopadu konal se pohřeb zvěšně.
lého kardinála sa veliké účasti. Jako zástupce
Jeho Veličenstva dostavil se J. V. arcivévoda
Leopohi Saluator. Delegátem Jeho Svatosti -byl
zde státní tajemník Sera, v zastoupení

šálek Pavel svob. p. Wernhardt, ministr vyučo



, kup

ský, biskup královéhradecký dr. Jos.Doubrava,
biskup brněnský dr. Pavel Huyn, biskup lito
měřícký dr. Josef Gross, kníže-biskup Bertram

-3 Vratislavě, biskupdr. Sedej. K tomu celé
žada dalších hodnostářů duchovních i světských.

"V 11 bodin dopoledne vykonal kardinál
pražský v knížecí arcibiskupské residenci slavný
výkrop, načež imposantní pohřební průvod se
bral do metropolitního chrámu, kdež kardinál

Hlprě] sloužil slavné reggiem. Světící biskupr. Wianar pronesl:případnou řeč v obou zem
ských řečech. Pak dle vůle zvěčnělého tělesné
ostatky uloženy do hrobky ve velké věži dómu.

Ave, anima pis! Kóž raduje se po vezdej
ším boji duše šlechetná věčně v rajském sadě
se světcí Cyrilem, Metodějem a Václavem, které
tak vřele vždy ctila a milovala!

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné školy
a e. k. umělecko-průmyslevé školy

Jan Dušek v Chrudimi.

Za válečného ruchu.
Papež Benedikt a k válce neschopní za

„jatci váleční. Švýcarské noviny přineslyzprávu
o odeslání papežského soukromého tajemníka

* megr. Migone do Švýcarska před časem, když
se jednalo o výměnu zajatých vojínů zbraně ne
schopných. »Osservatore Romano« dovozuje, že
bylo ujednáno vyměniti deset tisío německých
a tolikéž francouzských válečných zajatců. V té
době dlel v Luganu vrchní papežský komoří
megr. Sanzy Sanper stran této záležitosti. Ne
únavné snahy ev.Otoedopracovalyse značného
výsledku ve výměnězajatců.

Na osleplé a raměné vojíny, sirotky a
vdovy, jakož i na nezaměstnané a v nouzi po
stavené katolické dělnictvo ráčili dále věnovati:
Nejmenovaný z Hradce Králové 10 K, vldp.
Jan Arnošt v Hostíni 3 E, vid. farní úřad.Chleny
K 935, vid. farní úřad Libošovice 3 K, vid.
farní úřad ve Vamberku 6 K, dp. Fr. Solnička
v N. Bydžově 2 K, p. Fr. Svátek v Hor. Bříze
1 K, Fr. Sedláčkozá v Olešnici 3 K; vidp. M.
Jičínský, Všestary 1 K, nejmenovaný z Hradce
Králové 20 K, vldp. K. Grosmann ve Vitiofoh
3 K, vldp. Alb. Vítěz v Holedéčku 1 K, vidp.
Václav Havla v Rokytnici 1 K, odbočka Vše.
odborového sdružení křesť.dělnictva v Semilech
K 370, vldp. Aug. Krčmář ve Stodůlkách 1 K,
p. Ant. Doležal, Zhoř u Č. Třebové 2 K, vldp.
Aug. Ulrich ve Lstiboři 2 K, vldp. Ant. Láš
vwLomnici n. Pop. 8 K, vid. farní úřad Such
dol u Kutné HoryĎ K, p. Jos Suchánek v Ho
licích 4 K, vldp. St. Dobruský v Turkovicích
-5 K, vldp. Jos. Paulus, Vrb. Kostelec 2 K, vld.
farní úřad v Bělé u Přelouče K2080, vid. farní
úřad v Pohledu 1 K, vid. farní úřad v Babicích
3 K, vidp. V. Kejzlar-ve Vilímově 2 K, vld.
farní úřad Výprachtice 6 K, p. Ant. Rahlíček,
Vimašice"5 K, vid. farní úřad w Bahárněk 890,.
p. Cimpl, Hluboká 4 K, vldp. A. Syrmap, Nage
vrky 2 K, vidp. Václav Rosejký v Zalonepě

a K —eu jsou Frandí: Rou Ne Fran 08

an ré. Napřed republika Iniee vypu-dila, nyní pak je volá zpět. Francouzské vojen
aké velitelství pro veliký nedostatek ošetřova
talek paňádalo řeholnice > Holsadaku, Jktarébyly
s Francie vypovězeny, k návratu do francouz
ských vojenských nemocalo. |

Zubožené finance italské, Bylo tam zle

ji mo pžed zálkou. Málokdeairádal tak veiký počet chudiny jako v Italii. Proto trvání
italského podniku vájgěného zágisí nyní na mi
losti a nemilosti Apyfje a Pugpaie; tyto říše po

-skytují Italii pomoci jen za vělmi těžkých pod
mínek. Italie hraje úlohu smutného sluby; hledá

vaným. Z Řimadne 24. listopadu na př. ozné-;
neeno: Královským nařízením zavádějí se nové
-daně na dobu války. 1. Tak zv. válečné cente-;
stano, 4. j. +9/, všech příjmů podléhajících pří
mému zdanění a 1*/, srážky při všech platech
veřejných pokladen. 2. Daň z válečných výděl.
ků, kterávo výši Ó af 80"/, paajihuje mio
řádné výdělky vyzískané od 1. sppna 1914 do
konce prosince 1916 obchodníky, sproatředkova
teli a průmyelajky následkem války. 3. Zostření
daně z reklam a rejstříkových poplatků, jakož
i zvýšení daně z bicyklů, daně £ výroby zápa
lgk a přodejní ceny soli. 4. Zvýšení poštovného
+ jednoduchých dopisů na 20 cente
ajmů a dalších 20 .centesimů za každou zvýše
nou váhu o .Jb5 gr. , ioak n

ehách konal dne 28.
Výkon

„servatívní strany v
listopadu schůsi za předsednictví preláta Th.Dra.
Buriana a usnesl se: 1. tlumočiti 'g hadšením

papiíku. ©. kotsteí 5 rosinějk
t r. Projev sní: »Výkonný výbor národněkon
servativní katolické strany v Čechách, shromáž
děný u přiležitosti 67. ročnice nastoupení trůnu
Jeho Veličenstva císaře a krále, klade si za čest

k Nejvyššímu trůnu s vrpucímpřáním aby dobrotivý Bůh. Jeho Veličenstvo milovahého císaře
a krále spojeným národům říšerakouské dlouho
zachovale. ě V dalším rozhovoru pojednal! vý
bor o otázce celonárodního souručenství a u
snesl se na případném jednání -v této otázce
s ostatními národními stranami. -3. Přijal na vě
domí a schválil účastenství strany v akčním vý
boru spojených stran katolického lidu. 4. O ča
sové situaci, o poměrechv politických stranách
věeně promluvil předseda výbora probošt Thdr.
Burian, oož četnými přítomnými členy bylo
vzato s povděkem na vědomí, 5. Bylo usneseno,

ho Eminence ndp. dra. Fr. Sal. kardinála Bauera,
knížete arcibiskupa Olomouckého, zaslal sou
strastný telegram k nejdůstojnější metropolitní
kapitule v Olomouci. Rovněž dále oznámeno,
že Katol. polit. Jednota pro království České
zaslala nejdůstojnější kapitule v Olomouci sou
strast nad úmrtím Jeho Eminence ndp. kardi
nále Bauera, který svého času (v letech sedm
desátých) byl dlouholetým jejím členem. 6. Ko

nečně byl výborem učiněn vřelý projev prostarého pracovníka po 30 let v táboře katol.
národní, p. redaktora T. J. Jirouška a tlumočeno
přání, aby ještě dlouhá. léta ve prospěch církve,
vlasti a státu pracoval. Za provolávání »Slávy«
Jeho Veličenstvu ofsařia králi Františku Josefu I.
schůze skončena.

„Z dopiszbojiště.
píše nám ze sočské fronty: Mileným bratřím
a sestrám, kteří v našich domovech na nás vzpo
mínají, zasílám erdečný pozdrav. Věrni jsouce
olsaří a vlasti, vytáhli jsme do boje proti ruské
přesile, která se postavila na obranu srbských
vrahů. Sedm měsíců vítězně jsme čelili všem
útokům za pomoci věrných děl. Skoro půl roku
stojíme nyní na sočské frontě, o kterou 8i roz
bíjejí hlavy zrádní bývalí naši spojenci Italové.
Každý čtenář snadno si domyslí, jak se nám

"stýskalo po tak dlouhou dobu po četbě. Dp.
Josef Ptáček z Přerova nyní nám obětavě zasílá
naše milé časopisy. Sotva uvěříte, s jakou dy
chtivostí každý po nich sahá. Prosíme každého
čtenáře, aby odložené časopisy, staré kalendáře
a jiné přečtené knihy, ráčil saslati — pokud mu
poměry dovolují — na adresu: Vorm. Josef Jíra,
o. a k. dělostřelecká baterie, polní pošta č. 320.

Za všecky dělostřelceoP lům již předem vzdávám dík. J. J., bývalý člen sdružení
katolické mládeže a ovič. odboru »Orla«.

poště č. 231, 232 a 605.

Máte |
na rok 19167

Jeon jiš naskladě: |
ačaatenárieaníký kalendáře, »Vlastenecký

Pouirfike, sklamiac, »Meč«, »Praha«,
»jWagáenise«, »Yýečný gpravedaje, mlsto

K — gouze K —80.

»Rodina« díl I. váz. »Rodina« dil II. váz.
místo K 2-— pouze K 1:60

" Objednávky vyřizuje

Družstovní tutlhktupectví
v Hradci Králové. Adalbertinum.

Národohospodářská hlidka.
Úo znamená střádání i malých obnosů.

Armáda českých střádalů při IIL válečné půjčce
osvědčila se skvěle. 103.636 dospělých střádalů
snesli na oltář wlgski -ns „gjhhonů korun.

e © požehnání
-úspor nastal potěšitelný střadatelský ruch mezi
školní mládeží. Na 600.000českých dítek snášelo
horlivě příspěvky na hromadné úpisy celých
a postavilo se poprvé a s radostí do fad českých
střádalů. Výsledky jsou již nyní skvělé, prospívají
jak české zemi tak našemu státu celému.

Obchodní gremium královéhradecké konalo výbo
rovou schůzi dne30. listopadu za přítomaggti 7 členů
výboru a zplstojajenujíka Únfčegay dra Wikowského.
Předsedal p. Melichar. Po vyřízení běžných záležitostí
usneseno k podnět: Ústředny královéhradecké požádatí
mlalsteratvo .obchodu, aby suspandaxalo po „dobu xá

Uher. K žádostí místních potravinářů bude intervenová
né u okr. hojtmanství stran rownoměrného rozdělení
příděju -monky odojšku obokodníhům. —benoseno Vy

|

:

,

|

stya obcšodu Vyjovepé Na za upaňní prymio iěvcjyAbt shrnykn hetě
obch. sremií p. E. Plackoví zaslána gratylacek 60. aa
rozeninám. Ustanovena tříčlenná deputace holdovací ke,
2. 'proshci. Pokladní zpráva přednesená p. Melicharem
schválenaa usneseno vybírati v prosincí obvyklou3
proc. gremiální přirážku. v rozpočtu Již schválenou.

Zákaz porážky dulnic, telat a mladého dobytka.
Dle výnosu c. k. místodržitelství ze dne 9. Hstopadu po
dávají jatky zprávy, že jateční dobytek dopravuje se.
tam bez osvědčení. Na základě výnosu c. k. mjnisterstva
orby ze dne 4. listopadu č. 45.484 má se u všech zási
lek dojnic, telat. a mladého dobytka na jatky určených,
potřebné povolení (osvědčení) na jednotlivé příslašné
dobytčí pasy přilepití. Dále se připomlná, že dobylří

pasy a osvědčení. vydané na takový dobytek, mas
býti přesně ve všech rubrikách vyplněny. Proto eo
zorňuje se znovu na výnos věci se týkající, všem pe.

starostům obcí a ustanoveným znalcům zaslaný, s Po
žádáním by přesně dle něho se řídili, osvědčení ve

všech rubrikách správně a přesně dle předpisů vyplňo
valí a o vystavených osvědčeních seznam za každý,
měsíc do 5. dne příštího měsícec. k. okr. hejtmanství
zaslati neopomenuli. Konečně se podotýká, že zasilatelé
dobytka uvedených druhů, kteří nemají povolení k po
rážce. vydávají se nebezpečí uvedenému v $ 11. mla..
nař. z 8. května t r. č. 114 t. z. :

| Ministerskénařízení o maximálníchcenách za sát
lo, slaslsu a vepřové maso. Z Vídně 30. listopadu se
sděluje: Nařízení ministra obchodu stanoví maximální
ceny pro vepřové sádlo, vepřovou slaninu a vepřové
maso. Na základě cís. nařízení ze dne 10. fíjna se naři
zuje: Při prodeji vepřového sádla a vepřové slaniny

100 kg váhy neto: V, době od 16. prosince do 15. ledna
za škvatené sádlo 721, za neškvařené 680, za surovou
slaninu 639; v době od 16. ledna do 15. února 670, 628,

608 K. od 16. února do 15. března 618, 577, 556 K. Po
15. březnu až na další 567. 525, 505 K. Nařízení nabude
platnosti v den vyhlášení.

Moravská agrární a průmyslová baaka v Brmš
vykazuje koncem měsíce listopadu stav vkladů obno
sem K 40,573.914.13, při čemž bylo upsaných 25 mil. K
HI. rak. vál. půjčky vyúčtováno.

„TN P
bi

Královéhradeckoabankovníjednotu vHradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každépříležitosti svůj vlastní podnik.

Zprávy
místní a z kraje.

Oslavy jubilea Jeho Veličenstva v Hradci Králové
byty manifestacemi velmi povznešenými. Před počát

na Klicperova divadla cele naptněna. Mezi vynikajícími
notabilitam! viděli jsme zvláště J. Exc. nejdp. biskupa
Dra. Jos. Doubrava s vsdpp. členy kapituly, slov. p.
místodrž. radu Smutného s jínými vysokými úředníky,
městské zastupitelstvo s p. starostou Drem. Ulrichétn“
v čele, četné pp. důtojníky, pp. ředitele škol atd. Když
vzletně -přednesla zdařou báseň Hornolovu skč. Ra
šinová, otevřela se opona. V čele jeviště nahoře zá
záďii transparemtní nápis +»1848Viribus umitis 1915«.
Uprostřed lesnich stromků bylo zříti ozdobenou velí
kou sochu Jeho Veličenstva. V dajším okruhu byly bo
haté květinové ozdoby. Před sochou „byla ladná dívčí
skopina, znázorňující hold českého lidu nejgsnějšímp cí
saři a králi. Hudba 39. pěš, pluku zahrála rakonskoa
hymnu: Provolání slávy nejisnějšímu mocnáři, jež“
„proneslp. starosta, bylo nadšeně ode všeho gbecenstv
opětováno. Pak se ozvaly zvuky hymny rakouských
národů znovu. "O nádherných výkonech uměleckých,'
jež následovaly, není potřebí zvláštních pognámek. Již
programbyl velice bystře volný; | účinkovaliúmělrí
prvotřídní,-Isteří svými výkony sváděliv nadšení ) pří
sné kritiky, takže po jednotlivých číslech ozývalše .0-'
pětovaný velice hlučný potlesk. Program: byt -bdbátý,
takže koncert skončen teprve po 10. hódině,ate obedeh
stvo sledovalojednotlivá-čísla s rostoucí zájmem. —*
Druhého dne sloužil vkathedrálním chrámu 'Sv. Ducha“
pontifikálí mši sv. za přítomnosti kapituly as 'čejňou
asistencí Jeho Exc. nejdp. biskup.V chráma byl při“
tómni v počtů:neobyčelně četném úředníci státní i Aufo:“.
nomní, důstojníci, ředitelé škol, dachovenstvo atd. $ kt“
ru -hlahotily ladné zvuky nové figurální mše, kompogb- *
vané od ředitele kůru p. Wiimeche. Hudební doprovdůl*
obstarala zdařile kapela 30. pěš. pinka. Ke konci zapěno
slavnostně »Te Deum«. Všecky školy zdejší měly ještě
své pobožnosti zvláštní; při té příležitostipronesený k“
mládeži případně patriotické proslovy. — Potom zá
stuscové všech úřadů, škol a korporact královéhradec- *
kých skládal v budově c. k. hejtmanství hoklovací*
blahopřání ke stupitům císařského trámudo rukoj P.

fa. —-© půl 12.-hod. konala se zvháštní sjavnost ma" ngí:

gpatrovýní socha Jeho Velčejstva, ktetán
č dět. pltkkuč. 36"



seztaati všech úřadů, spolků a korporací Jen vojínů

stva veliké množství. Před zahájením slavnostních řečí

zapěla mtádež pěkný sbor. Promluvůl nápřed p.plukov
mík Florleau. Následoval proslov Jeho biskupské Mi
losti Dra. Jos. Doubravy, který církevní modlitbou za

mu účelů. Panplukovník odporičoval sochu ochraaě p

významu slavnosti k mládeži. — Hradec i při tomto ju
bilen dokázal skvěle, že se nedá předatíhrouti v patri
otických, loyálních projevech žádným městem jiným.

Štttu železného bramce ve prospěch vdovského a
sirotčího fondu veškeré ozbrojené moci v Hradci Král.
odevzdán byl od p. c. k. mistodrž. rady J. Smutného

řed. cukrovaru v Syrovátce, 50 K. Zatloukání hřebů

súčastníla se evang. rel. škola kromá v Černilově
(40 žáků s říd. uč, Fr. Rejchertem 4 uč. Medkem) a od

Králové.

pro péči o vrátivší sa vojíny odevzdány byly prostřed
pietvím ff místodrž. rady J. Smutného k jeho rukám
složené "příspěvky od p. Fr. Panenky, hostinského v
Lochenicích -20 K a od nejmenovaného 50 K. — Šle

prosí purkmistrovský úřad v Hradci Králové.
Místaí komitét pro bulharský Červemý kříž ustavil

£ v Hradci Králové na schůzi konané 29. listopadu.
edounzvolen c. k. okr. komisař JUDr. R. Fiedler,

místopředsedou a pokladníkem starostův náměstek Jul.
Russ, jednatefem Jan Černý, starostá obce Věkoše. Čle
ny komitétu jsou pp.: M. Michálek, ředitel hosm školy,
Dr. Fr. Reyl, kanovník, Dr. Fr. Ulrich, starosta města
Hradce Králové, Jan Skuherský, 'továrník, JUDr. J.

ředštetfiliálky Živn. banky v Hradci Králové, J. Bed
nář, okr. starosta v Nechanicích, Hynek Eribeck, ředi
tel cukrovaru v Syrovátce, Boh. Vančura, ředitel okr.
výboru v Nechanicích, Jan Vrabec a Karel Prokeš, c. k.
profesoři v Hradci Králové. -O

, Vyznamenaní hrdinové z pole. váléčného od 18. pš.
pluku. Dom. pěšák Fr. Křovák z Předměřic obdržel
stříbrnou medaili 2. tř., úč. poddůstojník I. tř. Jindř.

stříbrnou medaili 2. tř. obdrželi: četař Jas. Divíšek z
Roudnice šikovatel Č. Malý ze Lhoty pod Libčany,
četař Jar. Mlejnek z Kuklen, četař Jar. Skořepa z Voz
nice, náhr. záložník Fr. Celba z Kuklen; dom. svobodník

Jar. Ráb z Praskaškyobdrželstříbr. med. 2 tř a bronzovou medaili.

Koacertvojetské kapely©. a l. pěl. plakuč. 39,
ve prospěchpéče oinvalidyvOrandhotehidne 25. m.
m. pořádaný, poskytl umělecký -požitek prvého řádu.
Hudební sbor vojenské kapely pod oleganiním řízením
svého kapelníka přednesí klasické sktadby Schuberto
vy, Mendelsohnovy, Lisztovy, Bizetovy a Wagnerovy
s takovou precisností a tak delikátním porozuměním,

pouze obvykle dobrý výkon vojemského koncertn, a
mámoto pozvánkynerozesílalyse do domů,jak tomu
naše obecenstvo uvyklo. Při příštím některém vystou
pent kapelyc. ak. p. pl. č. 39těšímese na ačkterou
klasickou skladbu Dvořákovu anebo Smetanovu a vy

slovnjeme přesvědčení, že hudebně vyspělé naše obe
censtvo nedá si ujíti prvořadné výkony tak vyuikající
ho hudebního sboru.

Městská rada ve schůzi 29. listopadu t. r. konaná:

Schváleno bylo, aby porcovníkům mimo chudobinec
bydlícím vydáno bylo 10 metrů dříví a pro místní chu
dé 50 metrů dříví. —- Výkaz pokladní hotovosti z A.
m. m. vzat byl na vědomi. — Jednotě div. ochotníků
»Klicpera« propůjčeno bylo městské divadle pro div.
představení na den 9. ledna a dram. sdružení »Tyl«na
den 16. ledna. — Úsneseno bylo, aby ejektr. podnikům

pronajata byla bývatá remisa klubu velocipedistů u
"důstoj. parku. — Vzat byl na vědomí přípis c. a k. ú

řadu pro válečnou péči ve Vídni, kterým stvrzuje, že
"přijal 1771 kg (11 balíků) bavlny a kaučuku, sebraných
v Hradci Králové. — Schváleno bylo, aby od © k. okr.

hejtmanství převzaty: byly brambory za maximální co

A Schváleny byly různéobjednávky,týdennía esni. koasignace.
„Domácíslavnost v © ki dne 2.prosince

měla průběh velmi zdařijý za nálady povznešené. Kro
mě profesorského sboru a žaciva | dostavil se četní
vzácní hosté. Kolem obrazu zeměpána v hudební síni
utvořena vkusná a bohatá květinová ozdoba. Po kam

didátově patrlotickém proslovu provolána od shromáž
dění Jeho Veličenstvu nadšeně třikrát sláva. Hudebzí a

pěvecký program byl vybrán ze skladeb lehce přístup
mých. Zazpiván sbor, provedeny komposice orkestrál.
ni, jedno číslo pro housle, klavír a varhany, dvě sklad

Ve velkém, jinde nevídaném
výběru, v každé ceně.

Prohlédněte wi výkladní skříně.

-Peplé přikrývky.* Spací p
Vzduchové polštářky. Alum. dosy.
E'ektr. lampy. Perlux, Tarn kap.

Sveatry, spodky, košile, vesty,
ponožky, šály, puačočhy,

ohřívače: prsou, zad. Kolenáče.

Kalhoty, kabáty do zákopů,
kapuce s límcem. — Peleriny.

Neprom. nátepničky, kamaše, palčáky.

Protihmyzu
Mýdlo,o nařan“ lysol, dehet, karbol,

Anisol. Kapesní lékárničky.
: Kolín. voda. Kalodont. Umývadla.

Jelenicové renty| s rukáry, kalhoty.
Kožešinové vložky do bot,

kož-š. vesty,pa'čáky Rukávníky.

Bradeo Král.

proti Grandu

Čcbuky.kapesníky. Jeblice. Dýmky.

Košile: bílé, pigae, barevné,
noční, flanelové, frakové.

Spodky: bílé, barevné, krátké, dloahé. 

vv odborném závodě
- Boopite nejlépo.

| Jidelní příbory. Voj. menážky. Vaky.
Skládací vařiče. — Pevný líh.
Polní láhve. — Tberimoslábve.

Zapalovač=+dout. beaz. Knofky pat.
Nože. Sáčky pro p+níze Zrcátka.

Holící přístraje, náhradní no*e

B=šiky, navin. kamaše,
vložky do bot. Stulpy.

BRnkavice. Chránítka uší, kukle.

Pánské, dámské od K 30.—.
Nepromokavé onace do bot

Impregn.. průhledné pláště K 2—

hedvábí
Schautungi pletenékošile,

spodky, tí.ka, ponožky, šátky.

kožešina

©Moderní reg'ány. Zimníky.
Ranní kabáty. Župany.

Cestovní pooosalny. přikrývky.

Pánský závod

Voj. potřeby

Frošteníy tollstky,aury
Niklové dosy oigaretové.

Kožené doutníkové, ogorot



kování p.pro. O. Černušáka. Účinkujícížactvo: E. Ru
Jerová, R. Vocelová, M. Rašínová. Začátek určitě o půl

„ hod, dop. Vstup volný,
»Klispera«, jednota div. ochotníků v Hradci Král,

pořádáv neděli 5. t. m. divadelní představění ve pro
spěch ošacení místních chudých dítek vojínů tou do

"bou'v poli se nalézajících. Sehrána bude repertolrné hra
vinohradského městského divadla, výborná fraška »Zeb

"ra«.Při představení účinkuje kapelt c. a k. p. p č.
30. Předprodej u p. Růžičky, papírníka. .

sZlatá Eva« jest řozkošná, humorem oplývající tří
aktová veselohra od Fr. ze Schonthánů, kterou v nedělí
12. prosince sehraje dram. sdružení »Tyl« ve prospěch
fovatidního fondu a ve válce osleplého českého kerce

repertoiřní hrou všech velkých scén, spadá do poloviny

Ostatní stěžejní role jsou v rukeu zkušených a vyškole
vých ochotníků. Výpravě hry věnována jest péče nej
větší rovněž tek i aastudovění, V meziaktí koncerto
vati bude hudba c. a k. pěs. pluku č. 39. Dobové oble
ky z půjčovny p. B. Mrkvičky. Prodej lístků v knihku
pectví p. B. Melichara. Zposledního představení »Pan
profesor se zamilovak odevzdáno Obec. kuchyni. 180 K.
- Královéhradeckosa válečné výstavě v Praze. Okres
Hradec Král. předvádí na váleč. výstavě v přehledných
diagramech obraz své bohaté činnosti ve prospěch vá
lečné péče. Vystavuje diagramy vzrůstu a rozdělení

„Červeréhc a Stříbrného kříže, příspěvků okresu na vá
lečnou péčí v celkové úctyhodné sumě 61.200 Ka jich

„rozvržení na jednotlivé londy, diagram válečného po
„jištění v jednotlivých obcích okresu, diagram o výsled
cích I., II. a IH. válečné půjčky, výsledky komitétu pro
opatření vojska a nemocnic zeleninou a ovocnými vý

„robky, a přehled invalidních škol, projektovaných na
ekrese. Dále obraz štítu železného brance, na který
„vybráno již 8265 K, obraz holdu všech starostů k naro
zeninám Jeho Veličenstva. Exposici, která působila lad
ným dojmem, uspořádal ředitei hospodářské školy ku
klenské p. M, Michálek, který vystavuje sám. své spisy:
Organisace péče v zemědělství o válečné invalidy v
král. Českém, provádění kursů pro zemědělské válečné

„jmvalidy, zprávu o studijní návštěvě vídeňské Invalidní
školy, zpráv o zemědělském kursu pro válečné uprch

„lfky a j. —- Jeho cís. Výs. p. arcivévodovi Karlu Ště
pánovi, který se zájmem a potěšením prohlédl exposici
A na jednotHvosti se zvláště dotazoval, podal výklad
pořadatelp. řed. Michálek. AÚ

Ústav pro zvelebování živností v Hradci Králové
„zahájí 8. prosince v místnostech Městského průmyslo
vého musea výstavku prací grafických a knihařských,

„Je níž pražské technologické músetm zapůňjčilo celou
„svou exposici kdysi na grafické výstavě v Lipsku vy
stavenou a -rozmnoženou o nakladatelské vazby Nové

„Edice, knihovny Kytice, Jakuba Demla,Spolku českých
bibliofilů, J. Otty, F. Topiče. nakladatelství Borového

„a L. Bradáče. Exposice tato, která na výstavě lipské
setkala se s ojedinělým úspěchem, zaslouží si největší
„pozornosti místního | okolního obecenstva, zejména
ovšem příslušníků živností grafických, a kuoihafských
na českém severovýchodě. Projektovány jsou též dvě
přednášky odborné o grafickém umění a sice 8. prosin

«ce o 5. hod. odp. přednáška p. insp. L. Weignera a 12.

. prosince v touže hodinu p. inž. R. Urban z Praby. —
„Dne 1. ledna hodlá Ústav pro zvelebování živností za
hátiti dva vojenskými úřady již schválené kursy pro vo

„jenské invalidy a sice: 1. kurs tobolkářský v továrně
fy. Netuka »Derma« v Třebechovicích, určený především
pro invalidy, kteří byli vyučení v obuvulctví brašnář

„ství, seďtářství, řemenářství a p.; 2. kurs pro umělé
truhlářství, stavitelství plan a harmonií v továrně fy.
K. V. Skuherský v Hradci Králové, určený především
pro invatidy, pokud jsou vyučení truhláři, tesaři, bedná
„ři řezbáři, plpaři atd. Přihlásřti se mohou ovšem též
Invalidé (superarbitrovaní i nesuperarbitrovaní) 'v ji

„mýchřemeslech vyučení, Přihlášky říditi dlužnos udá
ním přesné adresy na c. a k. vojenské staniční velitel
vství v Hradci Králové a na Obchodní živnostenskou a

'průmyslovou Ústředmu tamtéž.

Osobat. Josef Ješek, mai. elektroteohmického zá
vodu v Hradci Králové, 3 chotí Marif roz. Vališovou z
Hluboké oznamují se co novomanželé.

Nadace manželů Krušvicových, určená 2 zchudlým
"obchodaštům neb obchodnícím královéhradeckým, roz
dělena bude před vánocemi výborem obchodního gre

„mla v Hradci Králové, Příslnšné žádosti dodány baďtě
nejdéle do 20. t m. p. B. Melicharovi, knihkupci na
Velkém náměstí.

Pozsámka,Byli jsmeneceni tentokráte odložitijiž
vysázené pokračování o chrámu sv. Klůmenta, rubrika
»Kulturních jisker«, odpověď — +Hlasám ze Slona« a

mmohbojiné sazby do čísla příštího.
PočasíMinutýpátekzačalyzamrzatiLabei Orlice

a vsobotuvětšíčást.říčníhladinybytejižpodledem.
>Nazdejšímkinzištizačalčilýrel. Vnoci saédělena

„poadělekuhodil mráz velice tuhý, Všudemísdó dětských
"kočárkůseobjevilynaulicíchdětskésáňky.Rolničky

mastalamaláoblevů,vpčtvrtekse ocitlartuť v, teplo
ještěvýše.Dorozbředšéhosněkuodpolelineplo

dešťově kapky. : |
"Serumcen za týdenním trhn v jiradci Králové

(éme27.Hetopadu19151 G:hrachu10540)K,máku
<0 K cibule60K, mrkve12—14K,poteele 3022K;

1 kg: másla679K, "tvájčšE 17—80"h, sádla 9—9.50K
česnéku 4—5 K 1 kopa: zelí 4—%6K, kapusty 2—6 K,
drobné zeleniny 1—2 K céfěre 274 R; 1 Ml: jablek 24—
36 K, hrnšek 25—46 K, ořechů 28—32 K, 1 podsvinče
22—53 K. — Přivezeno bylo: a: cibule 10, mrkve 11,
petržele 10; česneku 50 kg, hl: brambor 44, jablek 35,
hrušek 2, ořechů4; podsvinčat201 kusů.

Smiřice. :Zlatá nit, slovenská pohádka s tanci a
zpěvy, bude se ještě opakovati v městské dvoraně di
vadelní tuto neděli. Začátek o 7. hod. V pondělí 6. pro
since výhradně pro děti. Člstý výnos ve prospěch si-.
rotků po padlých vojínech.

Pardabice. Sdruženými. katolickými spolky sehra

ný obraz ze života v 5 jednáních »Ženy« v neděli 21.
listopadu v městském divadle těšil se všestranné Pozor
nosti. Hrálo se při úplně vyprodaném domě. Mezi pří

tomnými pozorovali jsme vysokorodé rodiny braběcí
Mensdorfiovy, Hencklovy, p. starostu města tov. So
chora, rodiny p. inž. Dvořáka, p. prof. Vitáčka, p. tov.
Rainberga, p. inž. Nováka a mn. j. Drama sehráno bez
vadně a svižně, hrající přes tu chvíli sklízeli salvy po
tlesku. Čistý výnos 362 K odevzdán fondu pro místní

sirotky. — Slavnost 67. výročí nastoupení na trůn Jeho
Vel. císaře a krále Františka Josela I. oslavena siav
nostní schůzí, blahopřejtýni telegramem c. k. mástodrži
telství v Praze, osobním blahopřánímu c. k. okr. hejt
manství, účastí na slavných. službách Božích s praporem
a věnováním 240CK fondu pro místní sirotky po padlých
vojínech.

Projev u národním souručemství z Hořicka. V po
sledních dnech naše přední veřejné orgány snažily se
poučiti náš český národ, že má uznati bezvýminečnou
nutnost společného jednání a usnášení ve všech všená

rodních záležitostech. Předáci jednotlivých našich stran
volali k nám. abychom v těchto vážných dobách byst
rým okem sledovali vše. co může míti vliv na naše
mocnářství, na stát a náš národ Tyto projevy vítai za
jisté každý upřímný Čech, jemuž záleží na blahu našeho
národa a jistě oblažily i poslední chvíle umírajícího
slavného našeho universitního „profesora a historika,
jednoho ze staré gardy českých vlastenců, odchovance
Patackého a dra Riegra, dra Kalouska. Vždyť tento ve
lký český muž slovem i perem hřímal do českých srdcí:
»Čechové, zanechie sporů, politických a ňáboženských
Štvanic, podejte si ruce a pracujte pro věo celého ná

rodal« Soudime-li dle toho. jak tyto vážné projevy byly
dnes přijaty. pak můžeme radostně zjistiti, že národní
sjednocení je na šťastném postupu k uskutečnění. Kéž
by tak bylo nejen mezi předáky| politických . našich
stran, ale | v těch našich chaloupkách, jimž 'duch času

strhával nejen doškové střechy, ale i lásku k Bohu a
k.bližnímu,jaká v nich vždy sídlila a obyvatele našeho
venkova oblžžovála. ©Nesprávná politika škodřla naší
svornosti. Kéž zase vážná a zdravá politika nám svor

nost vrátí a ten náš český lld, který žil v zmateném do
mácím víru, se posilní a povzbudí k takové národní
práci, jejížovocem by byla- národní sjednocenost, svo-'
boda a svéráznost našeho národa, uznávaná v Rakou
sku pod habsburským žezlem, jak bylo přáním jistého
mladého, nadějného českého kavalíra, jenž s tímto ide

álem v srdci umíral před rokem na bojišti. Je-li třeba
kde na venkově volati po svornosti, je -toho zajisté v

míře svrchované třeba zvláště u nás. Hořicko, pověst
né svými houževnatými, vzrušujícími akcemi, jiyě málo

přispívalo k svému a národnímu blahu.

Tak majíce u nás

oporu a záštitu v akademicky vzdělaném muži, způso
bili nám mnozí tídé tolik domácích nesnází, že máme
dnes na Hořicku 263 lidl bez vyznání. Jak se s námi za
cházolo, o tom v nymější minmořádné době obtížno milu
viti. Tento předák . vřed nedávnem ze
mřel Kéž vymřely s-eim i drsné spory v našem okre
se! Dnes se -volá se všech stran: »Čechové, podejte si
ruce k společné národní práci, jsteť bratřil« Jak vítá

me my katolíci tuto výzvu! Rádi obracíme své potape
né tváře ke svým | odpůrcům a podáváme jim ruku,
vždyť jest to v zájmu dobra celého našeho národa. Jen

nevytučujte nás kmtolíky nespravedlivě % čéského náro
da, vy. kteří se rádi nazýváte bratří a ve svém. štítu
máte krásné heslo: »Rovnost, volnost. bratrstvíl« My
jsme také Čechové —vaší bratřilVždyť vzájmu ná
rodního blaha nemusí býti co Čech, to Sokol-amtikrist!
Pamatujte, že vzkvétající náboženství bylo u nás pev
ným sloupem národního blahobytu a že úpadek nábo
Ženství měl vždy za následek i úpadek mravní, jenž
přiváděl národ náš na 'pokfej přopasti. Zajisté však i
vý toužíte, aby národspěl ksíle a blahu. ©

Něm. Brod. Zemřel zde 26. listopadu zasloužilý a

bystrý pedagog P. AmgustinJan Dufek, kapitniár řádu
praemogstrátského kanonje želivaké, c. k. gymnasilnj
profesor v. v; školní rada, bisk. notář, člen výboru gb
čanstíé záložny a mnoha jiných institucí a spolků. Ode

k o duši Bohu u věku 71 let Odpočívejv “

Úvěmí drožstvo Eliška

:vztradotKtrát,Adalbertinum.Šasafpad z

Různé zprávy.
Ze závěti kardinála Baacra vyzařujívzác

né vlastnosti: neobyčejná pokora, vděčnost,soucit,
odpuštění nepřátelům a zbožnost nejvroucnější.
Kardinál v posledním pořízení prohlašuje: ©

»Především vyznávám před celým světem

rosím všechny, ježto bych byl jakýmkoliv způ
sobem urazil kuebo jim snad. Pohoršoní dal
anebo křivdu způsobil, pokorněa úpěnlivě za
odpuštění, jakož i já všem, kdožkoli by mně na
cti a dobrém jméně, zvláště v nepřátelských
listech ublížili, z toho srdce odpouštím a do
milosrdenství Toho poroučím, jenž zkoumá srdce
a ledví každého z nás.« Pak obšírně děkuje
všechněm hodnostářům, všem kněžím a úřed
níkům, kteří mu jakoukoli přátelskou službu

rokázali a náboženské shahy jeho podporovali.

ke i svým elužebníkům.okračuje: »Hříšnou pak duši svou porou
čím do nekonečného milosrdenství soudce živých
i mrtvých, do přeútrpného srdce rodičky Boží
sedmibolestné, do smírných přímluv a obětí
svých drahých kněží a čekatelů stavu kněžského,
svých bratří a sester řeholních, jakož i všech
milých pokrevných příbuzných a přátel i všech
diecesánů svých, bývalých a přítomných, ježto

jsem vždy vroucně. miloval a za něžtojnsvó modlitby a mše sv. tolikráte Pánu Bohu
obětoval«

Významno, že pro náhrobní kámen skrom
ně zvolil si tento nápis: »Milostiv mu bud,
ó Hospodinel« Pobřeb ovšem přeje si dle před
pisů ocírkovních, ale žádá aby byl vykonán
s okázalostí co možná nejmenší.

Testament koačí slovy: »Svatí Cyrille a
Methoději, sv. Váelave, sv. Františku Sal., bl.
Jene Sarkandře a sv. Dvořáku, orodujte za mne!
Nejblahoslavenější matko Kristova a má, sv.
Josefe, patrone umírajících, stůjtež při mně
v poslední hodince mé! Otče, do rukou tvých
poroučím duši svou! V Olomouci, dne 17. října
1914.Frant kardinál Bauer, knížearcibiskup m. p.c

Sokolská obec a svaz rozpuštěny. »Prager Abend
blatte sděluje: C. k. ministerstvo vnitra výnosem ze
dne 24. listopadu č. 25.037 a č. 17.603 rozpustilo spolky
»Česká obec sokolská« a »Svaz slovanského Sokol

stva« se sídlem v Praze.

Slepí sirotci po padlých vojínech najdou zaopatření
v opatrovně nevidomých dítek. Těm šlechetní dobro

diaci pošlete dárek na správu Útutny v Praze III,
KampaA ©.

Praktický výběr pohlednic k vánočnímu období za
vedlaletosÚstřední Matice- Školská, vydavši
barvité a vtipné“ pohlednice s pozdravy vánočními, no
voročními i veršíky' gratulačními, jež se vztahují ma

vánoce i na nový -rok. Originály pohlednic pocházejí
od talentovaného akademického malíře Mudrušky a jak
originalitou motivů, tak také provedemím si získaly tá
zem obliby. Není -pochybnosti o tom, že letošní pohled
nice matiční budou záhy vyprodány, pročež je v zájmu
českých obchodníků; aby- se jimi včas zásobili. Pohled
nice prodávají se za bolové s obvyklými srážkami pro
obchodníky. Cena v drobném prodeji jest na každé vy
tištěna. Objédnávky vyřizuje kancelář Ústřední: Matice
Školské v Praze I., Husova tř. č. 3.

Nejcennějším dárkem k vámocům pro každého jest
nádherné ilustrované dflo polských umělců Oawalewicze
a Petra Stachlewicze »Královna nebeská«. Poesií dý
šící lidavé legendy o Matce Boží, provázené 23 umě
leckýrní ilustracemi, jsou zvláště v nynější době plné
kritického vzrušení četbou povznášející, přinášející duši
klid a mír. Pospěšte si a zařaďte knihu do své knihov
ny, než bude náklad úplně rozebrán. Brožovaný výtisk
v orig. obálce pouze za 4 K, nádherně v plátně vázaný
s reliefem Madonny za K 6.50 objednati lze v knihtiskár
ně Matice Opavské v Opavě neb u knihkupců. Při hro
madných objednávkách značná sleva. © Doporučujeme

našim čtenářům co nejvřelejí!
Podpórování sbírání kosti: Následkem válečného

stavu nastal v našem mocnářství velký nedostatek u
mělých hnojiv, obsahujících kyselinu fosforovou, Ježto
surovina pro zpracování minerálního superfoslátu, fos
forit, pochází ze zámoří a nelze ji proto nyní dovážeti.
Avšak jiná surovina, jejiž zásoba se ve válco nezmen
šila, jsoukosti, zaichž sevyrábí moečkapro země
dělství naléhavě nutná a animální superfostát. Větší

výroba této mončky byla by s to nahraditi úbytek za
hraničního fosloritu a tak zameziti zmenšení výnosnosti
půdy. Nutnoproto se vším úsilím se snažiti, aby se
Aabíraty pokud možná veškeré kosti a zpracovaly ma
movčku. Předem je autnoposčlti obyvatelstvo o tom,
jak důležito je zužitkování kosti pro zemědělství a že
je v zájmu každého jednotlivce, ahy-:při tom podle mož
nosti a nezištněspolupomáhal,' jeluš se tim podporuje
pozdější zaopatření obyvatelstva obilím a jinými poží
vatinami. Obce bymobly samyorganisovati ve svém
obvodu sbírání kosti a sice zřízením sběrca, použitím
školní mládežeksbírání od domu kdomuaebo
způsobem,še jednotlivé domácnostidodalí kosti čas
časudesběren.Kostivesběrněnashromážděnéby
gak prodaly nejbližšímu obchodníku kostmi. Vo zdejším
okrese provozujeobchodkostmip. Pr. Pasoerek vPlotištich-Pláckáchč.22,kterýpopřípaděsámslzobcí
kosti nasbíranéodebéře aje zaplati. Obeca!úřady
BAdají,aby věci věmovaly zájem a podpora. |

e2ř



Všelicos B pinea vezlido-:Čechreku|1681 irští Františkání (Hi vé) a tí je počali |

Přetovati v klášťernískhradé +Praže v místech,de je nynější celnice v Hybernské ulici. —
V neděli přijely do Vídně 5 dámy růského

Červeného kříže které dle učiněné dohody mají
problédhouti rakousko-uherské zajatecké tábory.
— (C.k. ministerstvo zeměbrany sdělilo poslanci
dr. Ant. C. Stojanovi, že abiturientům odvede
ným, kteří chtějí vatoupiti do bohosloví, ne
možno uděliti dovolenou na bohosloveckástudia,
pročež nemohou býti přijati do bohosloví. —
C. k. ministerstvo vnitra nařídilo rozpuštění

ků »Česká obec sokolská« a »Svaz slovan
ského sokolstva« se sídlem v Praze. — R. 1516.

prvé vydal v Praze Mikuláš Konáč z Hodi

koma 16noviny v řeči české, které úpravou i ob
sáhem mohou býti považovány za předehůdnonynějšího novinářského tisku.ee=== ===,

Sledujete bojiště?
K tomu jest zapotřebí
válečných map.

BalkánI.. . . ... —60
Rusko.. - « - « +. » 120.
Francie (celá). . . » 105
Rakousko-Uhersko

"© oltalifa Balkánem . > 120
Turecko —. . . . .. » —60
Říše Německá < . . » 105
Evropa II.. . » 180
Sibiř. . »—07
Pohraničí Rakousko-Rum.

Srb-Bulharské .- . » 180
Provodení těchto map jest technicky

- vzornéa místopisnéneobyčejněpodrobné.
Zasílá

Oružstevníknihkupectví

v HradciKrál.,Adalbertinum.a

W . Sritoitauvá očekŠkolské
hodnější a 5 ná

1jrýbodnějšía nolovaějí
Uřšaný 28

kupní pramen v

kostel, poramanlů
práčie, praporů. příkrová, koberců s

páá komáčiní ve výrobaáchnejstaršbezúútóduv Čechách, ©. s k. dvorního dodavatele.

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

Tisíce uzmávačíchreferencí a odporučtní.—

obráskové oenníky,rozpočty, vzory a 6abolí
k výběru franko.

Bos velkoměstskérošie ve vinetníchdílnácha

domech, levnépracovní sílymavoskové,čímě levnější
oesy ně 030%,zvěnude jinde.
Jil. 100 Lot.trvání a40 let.viavéníStamosti.

Adresování vědy doslovné se vypročuje.

| ši Paraménta=
rána V, Noškudla370

(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí(v Čechách)
(bratr P. J. Neškadly, faráře ve Výprachticích) 

doporučuje P. T. veledůstojn.duchovenstvu

svůj osvědčený a Častovyznamenaný
výrobní závod

všech kostelních paramontů,
spolkových praporů a kovového náčia'.

Oenníky, vsorky iroucha hotová-naukázku:

« 86na požádánífrankozašlou.—!
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be ařkýmů celoročněv levné čéně, na skladě —

-ouIepz© EU20UO0O41G0Odzow1

(juspeaord| 0g91

|-enoxopeuogpoeog

"O00|g90n030090187 mgrgfou£

s„vás PARARAAIL

ld©
„

PL

“

RAM

a

i svými příjmy„ jakož i aktiva spořitelny.

u všech úřadů.

©>
C

BOAVIÉ

Ajaoj0g"mmraByAgremore

A

"peky

-jo“"Apeoej.o1dnoaoya91ue3

GTUUNTOTHS

€NgojsU9pzsxA"TEJO onapodouges3
Jejegogisuopn102AoUjE

i-gapoupoffoupo"juepeao1d

-gorgyu'Azergojuzyi URIOBOBOFSGUT'

|d- Hradec Králové
Čelakovského třída

nsbízí

tukrhomolový I kosik , lovo- |
sickhoučokoládu, dalma tá stol
ní vina, cibuli, mrkev, potružel,
stolní ovoce, petrolej pouzeve vel

kém za denní ceny.

K Bamostatnému vedení rodinné domácnosti
přijmu žena (případně vdovu i s dítětem), na
prosto :poctivou, všech domácích praci ználou,

psáňím svých poměrů —dosavadního zaměst
náhí — do adm. t. I. pod značkou: „Svědomitá

„4 V| připaděosvěděvnímistotrvalé.

PŘORAZÁZŘKOKÍ PARRRARNARÁŘKA

EAIx i

bez výpovědi.

E
pelatoleete

XSS

Pošt. spoř. čís. 70.108

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i 0izo
. zemských.

Cetná uznání zvláštěz krahů velo
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
slnze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více než třicetiletého působení.

U: iňte, prosím, walon objednávku na
zkoušku.

Táž na splátky bez zvýšeníoen!
Velojemné látky na taláry.

oc
5 50 Velodůstejnému*
„duchovenstva a

- slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo

7 emějtí veškoré kostelní nádoby a
něšiní a to: monstrance, kalichy,

elbáře,nádobk „potápkypacifkály,
sylony, Jammpyě telnice,kropenkyatd. své výroby, předpisům

církevnímvykovajíc "Staré
opravuje v původní intencini zlatí s nebo proti do

"platku za nové vyměňuje.Hotové
čty nebvý zasílá úau

áskufrankobe závaznostikoupě“
"Vše 06podllá posvěcené. Práce ruliní.

Sad vobrjnh sofa 6stříbrnýchklenotů, jako:tetěsů,madonek ků, prstýnků, náramkůatd.a Botářeké
proteny, tabatérh jídelní náčiníse atřbra pravého

„i čína ho vědy na skladě.
Staré slabe, stříbro a drahobomykupujese nojepěšíomy.

JAN STANĚK,
. půsíř a oiseleur 

Praha-L-979,, al. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

„Přloešnýmelouo B, semakékorosa ooo :

VHradci Králové

vadyZ
-proti Grandhotelu.

4-db
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Průběh války.
Každým dnem války čtyřdohoda se přesvěd

čuje stále jasněji, jak národové rakouští dovedou
houževnaté a skvěle hájiti celistvost a bezpečnost
své říše. Rusko a jeho spojenci věděli předem,
že útok jejich jest namířen i proti rakouským
Slovanům a že tito proti útočníkům energicky
vystoupí. A předpoklady nezklamaly. S Rakous
kem vítězí i rakouští Slované.

Na Balkáně. Vítězné vojsko spojenců pro
niká neustále vpřed, přes velké překážky, které
jim především kladou zapadlé sněhem hornaté
kraje Po obsazení starého i nového Srbska jest
na řadě Č-rná Hora. Jeden proud rakouského
vojska východně od hranic bosenských v pro
storu západně od Plevlje a severně od Berane
přešel k útoku na hlavní postavení černohorská
a dobyl opevnění u Suchodola. Jižně od Plevlje
pokoušejí se Černohorci o tuhý odpor, ale marně.
Důležitou událostí jest obsazení černohorského
města Peče, které nastalo po prudkých bojích
východně od města. V posledních dnech v těchto
bojích zajato přes 5.000 nepřátel.

Bulharská vojska zastavila jihozápadně od
Prizrenu ustupující Srby, porazila je a odňala
jim přes 100 děl, 200 automobilů a nesmírné
množství válečného materiálu. Bulhaři,pronásle

dajíce nepřítele, vrazili i do Dakové, kterouvé vyklidili a zanechavše velkou kořist u
stoupili k sápadu na špatných eestách, neboť
u Ďakové končí dobrá silatce « Prizrenu. Zá
roveň obsazena Bitolje, do níž vtrhla vojska

Peuop vt čnená.opěrné,běř pro:dá
Podnikkaí,ktorýchještěbede říka. Ateď do
Jo také na Francouze, kteříohroženíod Bitolje

(Eokovýehodém eípu Makodonia,v! oblevv jiho a cípu Ma a, v u

M lení Černou a Vardarem,Dle zprávy
20dne©.prosince nade vojska v Pebi ukořistila
80 48, 160 vozů eo střelivem, 40 automobilů,
několik tisfe ročáie atd. Pobet zajatců vzrostí
opět o 2.000 mužů. — Ohromné ztráty*dělostře
Jestva, otřešiva a věcho druhu matoriála gone
rálnim štábem bulharským vypočtené ukazují,
že te, oo uniká se srbského vojeba pronásledo
vatelůrm, jevu pouhé rozptýlené tlupy, bez dělo
utřelevtva, obotu a zásobení. :

Řecko dosud odolalo svodům čtyřdohody.
Sám italský let »Corriera della Sara« tvrdi, že
řecký král Konstantin jest nepřítelem důvěrné
dohody se čtyřdohodou.Řecká vláda uvažuje
iž možnost snésti blokádu vyhlášenou čtyřdo
odou a společně s Rakouskem, Německem a

Bulharaxem donutiti vojsko v Soluni vyloděné,
by opustilo zemí. :

Na italském bojišti zmohutněly dělostře

i útoky pěchoty v severním úseku doberdobské
planiny a na MonteSan Michele.

Východní bojiště jest celkem klidno, sá
padní jest jevištěm bojů dělostřeleckých,ruč
ními granáty i ve vzduchu.

Turecká bojiště. U Dardanel Angličané
marně se pokoušejí, aby jejich válečné koráby
pomohly vojsku na zemi ze zoufalého posta
vení. A v- Mezopotamii pod Bagdadem utrpěla
indická vojska anglická velikou porážku; Turci
je ženou po proudu k moři. K Suezu zatím
Turci dostavěli řádnou dráhu, čímž bude usnad
něno případné další podnikání proti Egyptu.

Na moři osvědčilo se zase naše rakouské
Iodstvo. Rakouský křižák »Novara«, provázený
torpédoborci, potopil 5. prosince celé italské
loďstvo (3 velké a 2 malé parníky, 5 velkých
a mnoho malých plachetních lodí), vylodující
do Albanie válečné zásoby. »Novara« vykonala
svůj úkol přes to, že vyloďování dálo se pod
ochranou děl na pevnině. Nedaleko odtud zni
čila rakouská loď »Varasdiner« francouzskou
ponorku »Fresnel« a zajala její mužstvo, uká
zavši tím jasně nicotnost ochrany, kterou po

norky čbPdobody mají poskytovati italskýmtransportům do Albanie. A jiné rakouské loď
stvo 23. listopadu na cestě z Brindizi do Drače
potopilo italský parník, vyzbrojený 3 děly, a
italskou plachetní loď motorovou. Před Valonou
potopila jedna naše ponorkaĎ. t. m. italský
malý křižák. Jest viděti, že naše Jodstvo jest
na svém místě.

Politický přehled.
Slavnostaí sjezd zástupců českých měst

a okresů konal se 2. prosince v Praze sa 0
slavu Nejvyššího vladařského jubilea. Přítomno

bylo na 1000zástupců české OmORRCÁVY:Na
komise hr. Sahěnbora, starosta pražský dr. Groš
a univ. prof. dr. Goll.

Nová ; ání. Jeho VeliŠonstro jmeno
val bar. Hoimoldsmístodržitelem moravským,
kdo byl věžmístodrištelem: m stano
vením msinístrerhvnětra. oknem e k.
Nejvyšší účtárny jmenován bývatý ministerský
předseda svob. p. Beck. Nejvyáší účlárna jest
samostatný, od ministerstva neodvislý úřad, jenž
dle svého statutu. má stejnou hodnost jako mi
nisterstvo. Presidenti Nejvyšší.účtárny jsou

v rvní hodnostní třídě, jako mísisterští předov
České sournčenství. Dle»Parlam.Korreap.«

duší českých soustředěných snah jest vůdce
českých agrárníků Švehla. Nedá se ovšem ještě
říci, jaký bude nový program, ale z dosavad
ních projevů tolik už vysvítá, že běží o úplný
obrat a upuštění od leckterých zásad, kteró se
pokládaly dosud za ned.tknutelné a jež v par
lamentě sloužilyza podklad české politiky. Bylo
by předčasno více o tom mluviti. Ale snahy
o vytvoření jakéhosi českého národního svazu
jsou nade vši pochybnost vážné a budou míti
za následek při nejmenším taktickou jednotu.

Politický projev dr. Golla. Na ejeziu české
samosprávy v Praze prohlásil prof. Goll také,
že se o to třeba přičiňovati, aby se strany poli
tické, strany hospodářské, národnostní, které

jsou v naší říši, nevrátily beze změny. Očeká
váme, že ona ničivá taktika se nevrátí na těch
sněmích, které budou vzkříšeny, že se nevrátí
zejména na sněmu království Českého. Dějiny vy
dají naší Zemské správní komisi svědectví, že
úkoly na ni vznesené plnila se vzornou svědo
mitostí, dávajíc nám zároveň příklad a Vzor
i v tom, jak mužové i nestejné národnosti mohou
se apojiti svými silami ke práci společné ve
prospěch země a tím ve prospěch státu. O re
visi vyrovnání uherského, které se týká poměrů
obou polovin říše na poli národohospodářském,
nelze se vysloviti jinak, než že i tato nová re
vise má přinésti prospěch oběma polovinám říše
stejnoměrně tak, jak odpovídá prospěchu té
i oné části, jak odpovídá stupni národohospo
déřského vývoje, na kterém se nacházejí.

V uherské sněmovně 7. t. m. podána před
loha o indemnitě, obsahující tři mimořádná opa
tření: podporu státních zaměstnanců,mimořádné
opatření na zvýšení kapitálu uherské továrny
na děla a rozšíření platnosti nové válečně daně
na další dvě leta. Poslanci hr. Karolyi, hr. Jul.
Andrassy, Št. Rakovszky zmínili se o potřebě
míru. Jim odpověděl ministerský předseda hr.
Tisza, že, kdy bude uzavřen mír, závisí výhradně
na naších nepřátelich. Čím později dojdou ku

přeádčení že všeliké další krveprolévání jezúčelné a zločinné, čim více vítězství dobu
deme a čím větší oběti přineseme, tím těžší
budou podmínky pro nepřátele. S důvěrou hle
díme k chování se Řecka, které už nyní zna
mená pro nás cennou vyhlídkupro budoucnost
A hr. Tisza také doložil, že Rumunsko může

( se k Bakousko-Uheřěků a NBmecku
V jtalské sněmovně zahraniční ministr

Sonnino zase promlyvil. Ani tentokráte nemohl
se pochlubiti nějakým úspěchem na frontě. Na
Balkáně bude prý dálati Italie i dále svou $ra
díšní politiku. Není prý také vinou Italie, že
diplomacie na Balkéně málo pořídila proti mý
ladě národů a mínění vlád následkem událostí
válečných, které úplně zničily důvěru ve vítěz
ství čtyřdobody. Na dotaz, kdy podepsal lon
dýnskou smlouvu o separátním míru, odpověděl
Sonnino. vyhýbavě, avšak naznačil, že se tek
stalo posledáích dnů a ve spojení s diplom
tickými kroky proti Řecku. Pozoruhodno, že
zamlčel cestu Kitchenerovu do Italie, že ani
slovem se nezmínil o »úspěšíche na frontě,
o situaci na Jaderském moři, o slibované ruské
výpravě do Bulharská, ba ani slovem se nezmí
nil o Černé Huře a Rumunsku. Prozradil však,
že Italie chce se děliti e Anglií o vládu ns
Středozemním moři. — Při zahájení aněmorny
hlučeli socialisté, protestovali ostře, nikomu
však nebylo dovoleno mluviti.

Základy k souručenství.
Naprostou politickou zdrželivost v době vá

lečné odmítal náš tisk proti mínění stran jiných
již na podzim r. 1914. Pole, které se nechává

Kso
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Sborem, pracuje stejně dále a plodí po případě:

na poli politickém.A jest v zájmu celého státu,

aby zvláště vnitřní politicképroblémy českých

stran rychle se odk fnely, usby nastalo v tábořečeském zjednodušení. Vyjasní-lise dostatečně
mezi námi, pak i oeloříšská politika bude míti
postap (snadnější. Mezi 516' poslanci na říšské
radě bylo 107 poslanců českých, kteří tudíž tvořili
dobrou pětinu celoříšské delegace.Jestliže tedy
tak velký počet zástupců českého lidu vystoupí
v nejdůležitějších politických otázkách jednotně,
pak zajisté rozluští ae rychle problémy, které
čekaly na definitivní rozhodnutí celó desítky let.

Dne 17. listopadu prohlásilo ochotu ku
praktickému souručenství předsednictvo české
strany katolické. Nato dr. Mattuš doporučil
v »Nár. Politice« společný český program. »Nár.
Listy« prohlásily, že skupiny agrární, mladočeská
a katolická se mají smluviti o pološný národníprogram a společný výkonný výbor. Pakv sa
mém »Právu Lidu« tlumočen názor, že soc.
demokracie česká přistoupením k českému blo
ku sama získá. Dne 28. listopadu psali ve pro
spěch souručenství v »Nár. L.« dr. Baxa a Choo.
Dne 8. prosince v témž deníku odporučuje
souručenství vřele Ladislav Čech.

Smírná nálada aspaň stran politiky jevila
se mocně jiš na počátku války. Vždyť na
R. vydavatelstva mladočeských »Neodvislých
istů« a pokrokové »Oavěty Lidu« učinila po

kus o vydávání společného deníku. Nový ten
orgán (»Východočeský deník«) v 1. číslo napsal:
»Pod tlakem událostí na nás se valících zmi
zelo všechno straniotví, všechna rozdvojenost,
všichni srazili jeme se dohromady a toužíme,
aby této sjednocené vůli, tužbám a požadavkům
českého národa dán byl v příhodnou ohvíli po
litiokou jeho: representací náležitý výraz. U
tvořme po vzoru Poláků národní výbor posla
necký, rozšířený o nejpřednější naše muže ze
všech oborů života národního... Nám běží
v této, historické chvíli o přesné formulování
našich jazykových a státoprávních ollů, které
nutno ne-li ;dnes, tedy v době velmi blízké
presentovat na mistech kompetentních, což je
snadno možné, poněvadž tužby naše jsou ome
Zeny rámcem naší monarchie a jsou v úplném
souladu s loyalitou, kterou nyní tak skvěle 0
avědčujeme.«

Sirany již nyní se přiznávají, že se dopou
štěly na politickém kolbišti značných chyb.
Věru bylo úkazem velice nezdravým, že o man
dáty zápolil skoro tucet stran v národě poměrně
malém. Uvažme, jak energie národní, jejíž síly
úněly býtř.obráceny ve prospěch celku, se vy
čerpávala fysicky i morálně. Některé strany
mají jen malé odobylky svých programů, jen
jby aspoň zdánlivě opodetatnily důvod k své
mu bytí, jen aby se zakrylo, že byly utvořeny
a žijí z důvodů osobních. A každá taková strana
musí míti své listy zvláštní, svó sekretariáty,
své placené agitátory atd. To všecko vyžaduje
obětí velikých a většinou zbytečných. K poli
tickému vyjasnění, k většímu uvědomění širších
vrstev takovým způsob-m se nedošlo, ačkoli
tó bylo často hlučně prohlašováno. Krátce před
válkou docházelo leckde sk sbližování« stran,
ale zakrývalo se, že se tak děje z důvodů ze
vnější nutnosti, často pro vysychající finance.
Kéž tedy dojde k smíření opravdu z důvodů
ideových, z poznané potřeby všenářodní.

»Osvěta Lidu« navrhla, aby se spojila strana
Soc. demokratická e národ. sociální. Jinde zase
došlok volání, aby se soustředilypředněa hlavně
strany městské, Ale — která vlastně strana jest
čistě městskou nebo venkovskou? Ve městech

K
Feuilleton.

Pařižská anglomanie.
Každý národ dbá čistoty svého jazyka. Káráme

proto všechny kazimluvy, Němci káraji všechny galis
my. Francouzové zase anglismy. | Universitní profesor
francouzské literatury A. Peschler vystupuje ostře ve
svých »Causerles Parisiennes« proti“ vzmáhající se
pařížské anglomanii Článek je psán ve formě dialogu
mezi strýcem a synovcem, který se vrátii z Londýna,
kamž byl strýcem na vychování poslán. Článeček po
provedených změnách může se týkati zcela dobře + po
směrů ve všech jiných zemich.

o

"sMilý strýče, jaká to okouzlající schůzka byla, pro
násvčera u lady C... Kdyvidětkdo raost většího
Jaaků a společnost Wfce fashionabie?< ..

-- Vskutku, nemůžeme prokazovat?čest doma s větší.

i na vesnicích se promítají a scházejí hospo
dářské, kulturní s náboženské zájmy měst a
venkova měrou velikou. Některá i nepatrná ven
kovská obec jest převahouprůmyslové, naproti
tomu některá městečka mají hojnost obyva
telstva zemědělského. Venkov od měst žkrátka
přesně oddělováti nelze. 

Jedná se o politickou solidaritu všeho čes

velice zodpovědná, ukáže be zřetelně, kde ho
rování pro všenárodní prospěchy jest upřímné.
Každá strana totiž v zájmu prospěchu celkového
musí se podvoliti značným ústupkům, musí se
podříditi důkladné operaci, kterou budou dotčení

ovšem hlavně její agitátoři, sekretáři, časopisy.Ideové sblížení by šlo v před dosti snadno, ale
kde se zavadí o záležitosti hmotné, tam se na
leznou hned různé omluvy a výmluvy. A přece
jest nezbytno, aby se národ zbavil horečky tří
štící, rozptylující.

Jest věru žádoucno, aby k doplnění naší
národní representace byli přibrání mezi poslance
přední mužové ze všeóh oborů života národního,
kterým odňala chuť k dobývání mandátu hlavně
obvyklá bezohlednost volební scenerie.

Uvažme řádně, zdali nynější poselstvo jest

rodní. Z pěti velikých stran v Čechách ta, kte
rá počtem voličů stála na třetím místě, nemá
jediného poslance. Apak! V některém okrese
proti třem sokům jeden kandidát v prvých vol
bách soustředil na sebe téměř polovici hlasů.
Ale v druhé volbě zástupcem okresu se stal
muž, který v prré neměl ani třetinu odevzda
ných hlasů. Tedy při rozmnožení representativ
ního sboru by se měl vzíti zřetelna poměr
hlasů v prvých volbách do říšské rady r. 1911.
Representanti naší strany mají rozhodně také
právo, aby byli slyšení. Sledují-lise velice váž.
ně sklony a nálady strany, která v tomto sto
letf soustředila na sebe vždy zcela nepatrný
počet hlasů stoupenců vlastních, rozhodných,
pak nutno obrátiti pilný zřetel i ke straně tak
veliké,jaká jest naše. 1

Pamatujme dále, že radikální obrat nebude
možný, nenastane-li všude obrod vnitřní, ne
dojde-li k sebekázní a ústupnoati upřímné. Jest
liže by zůstaly mysli stejné, učinilo by se něco
jen pro f>rmu a — vynikající, upřímní pracov
píci by svedli jen tolik, co dříve Národní rada.

Jelikož však doba kritická přímo nutí k nej
moudřejšímu rozmyslu a jelikož jsme nabyli
tolik nových zkušeností, zajisté velké dílo se
podaří. Co schvalují representanti stran všech,
to zajisté v sobě má činorodou sílu mohutnou.

Záložna v Hradci Král.,

Vkladyra kaly 41% -Wa
Vkladyvázanévýpovědí4kb „ma vkladystřádankové

Kulturní jiskry.
Přední pilíře Matice české roku 1858.

Karel Vinařický referoval v XXXL ročníku Mu
sejníka (str. 381—385) takto:

-»0 zvelebení jazyka českého a povýšení
literatury naší ve všech odvětvích věd a pěk
ného umění nejpodstatnější zásluhu má sbor
pro řeč a literaturu českou při Museum krá
lovství Českého a spisy musejní na náklad
Matice české vycházející mohou se považovati
za měřítko intelligsnce české, K časopisu mu

-sA i kdyby! Nenf lépe prohřešovati se národní sa
moláskou, než činiti se směšným, jako ty, svými brit
skými dulcineami?«

něnější.«
»Ale ano. Od. doby, kdy jsem ti daj stráviti jednu

»

přestáváš býti Francouzem.«
»Ach, můj strýčel«
»Platí více Anglie se svými výsiředními sázkami,

kohoutím! zápasy a krkolomnými hony?«
»Náruživost vás zachvacuje, milý strýče; kdybyste

byl klidnějším, dokázal bych vám, že můj náhled o na
šich zámořských sousedech sdílejí všichni rozumní lidé,
které nezaslepuje stranický dnch.«

sTo jest: tvoji přátelé. a jim podobní. Krásná auto

ny zasáhia.« ,

jsme ozvěnou Voltaira, urážejícího Shakesi
čteme Byrona, Dickanse, Macanlaye, Tenmysona?e

sejnímu -přispělo pracemi svými 42 duchovních
katolických, 4 ovángeličtí, 17dóKlórů v lékař.
ství, 16 doktorů ve filosofii, © doktorů práv,
25 professor, 87 úředníků, 18 literátů, 6 sou
kromníků, 8 pěstouni, 8 vojenští důstojníci, 2
dámy, 5 nejmenovaných spisovatelů.

„. V jakých třídách obyvatelstva česká litora
tura svých přátel čítá, vidíme ze seznamu za
kladatelů Matice české. Čítáme meti nimi
z panstva: 10 knížat 6 c. k. tajných rad, 85
hrabat a baronů, 16 šlechticů, 5 hraběnek a
šlechtiček;aduchovenstva:1 kardinála,3 arci
biskupy, 2 biskupy, 5 prelátů, 12 kanovníků,
18 doktorů v bohosloví,' 256 samostatných
správců duchovních, 394 kooperatorů, kaplanů
a t d., 62 řeholníků — 1 anglického biskupa,
19 evangelických a 2 ruské duchovní; z uče.
ných stavů: 72 doktorů v lékařství, 62 dokt.
práv, 14 dokt ve filosofii, 63 profesorů a lite
rátů, 12 umělců, 28 stavitelů a inžinýrů, (81
učitelů na reálkách, 44 na hlavních školách,
29 na triviálkách, 3 pěstouny—; z úředniotva:
221 c. k. úředníků, 104 panských úředníků,

-27 právníků —; z měšťanstva: 16 velekupců
a fabrikantů, 63 velekupců a obohodníků, 21
hojičů a lékárníků, 127 měšťanů, 49 statkářů
a rolníků, 29 ženštin, 1 nejmenovaný, 159 štu
dujících, 14 žáků a 78 epolků. Všech údů, kteří
do konce roku 1853 avůj vklad 50 zl. byli slo
žili, napočetli jsme 1976, epolků (knihoven) 78
se vkladem 100 zl.«

Patrno tedy, že kněžstvo v tomto podniku
pro šíření národní literatury bylo zastoupeno
počtem znamenitým; žádný jiný stav nečítal
tolik členů Matice jako stav duchovní. Toho
roku již přestal vycházeti Časopis katolického
duchovenstva. Z toho patrno, že kněžetvu na
čemu záleželo více na prospěchu literatury
celonárodní než na tisku specielně stavovekém.

Pravý důvod k volnomyšlenkářskérefor
mě. Jdeme-li p> stopách převratů katolického
práva církevního, shledáváme obyčejně,že zmén
násilně -vynuceny z osobních důvodů jednotli
vých sobců. Egističtí uchvatitelé moci vymýšleli 
nová pravidla k svému obohacení, k omluvě
vlastních občanských přečinů. S nimi přirozeně
na jednom voze se svezli soboi jiní. Domago
gický Brisnd hlučně se hlásil k demokratům
potud, pokud potřeboval soc. demokratických
zád k vyšplhání na ministerské křeslo. Pak
zatočil svými vlastními stoupenci a přáteli zcela
bezohledně. Také hyl ohválen, jak veliký má
smysl pro pokrok a jak reformuje protikatolicky
z důvodů obecně užitečných. Ale i v té příčině
shledáno, že měltento pohlavár na mysli v přední
řadě zájem vlastní. Na začátku své politické ka-.
riéry docházel Briand du rodiny mladých man
želů, velmi spokojených a šťastných. Hvézdě Bri
andově přibývalo lesku, a každý prorokoval mu
skvělou budoucnost. Lesk slávy Briandovy a zvuk
jeho jména zaslepil však mladou paní, takže
s ním zapředla poměr, s unesona další drahou
tohoto kdysi ohudého muže tjeho rodiče měli
nepatrnou hospůdku), utekla s ním do Paříže a
stala se jeho milenkou. Domluvy, prosby, napo
mínání rodičů, ani dítko malé v kolébce nepo
hnuly jí, aby se vrátila do své domácnosti, po
bok hodného chotě. Zůstala v Paříži. Příbuzní
manželů, hodní to katolíci, nechtěli o rozvodu
ani slyšet. Co zatím učinil Briand? Jakmile so
stal ministrem epravediností, prosadil zákon, dle
něhož každé manželství samo sebou přestává,
jestliže manželé řadu let žili odloučeně.

Tak pod štítkem pozlátkového pokroku u
zákoněna největší nespravedlivost. Vžd)( týmž
právem by se mohlo říci, že nějaké klenoty ne
náleží pravému majiteli, jestliže byly delší dobu

m"
»Mnoho výrazných ejhle slov pro nepatrné věcil

To je tím, že hledíte na vše černě, že vaše aedůvěřivá
povaha zjevuje vám všude. spiknutí, nepřátelství, zrady,
pletichy »perikdního Albionu«.

»Jaký nesmysl! Naříkám si pouze na směšné zaníce
"afdo všeho, co se děje v Anglii ana zálibu,uživati
„pouze výrazův anglickýci.«

»Vpravdě, toť brůzale
»Jaká to výhra pro naši řeč slovo tparista, které

nám Anglie darovala? Nevyjadřuje slovo „cestovatel
teatýž pojem?«

»Zajisté nikoliv! Cestovatel koná dlouhé testy; tou
rista spokojí se procházkami, kde věda je méně sůčast.
něna, spíše zvědavost a volná chvíle.«

»A vaše meetings, bustings, jaká to barbarská slova
a jak tahají za ušll«

vsJakto?e m
»Vstoupli jsem včera do Pařížské kávárny a chci

snídaní na vádličku; sklepaík přinese mi kunchooni«
'»Ubohýstrýčele 4
»Jidelní lístek abízí mému žakidku bářteks,

hbffk;“mlacepiés, plumpuddingeNa víhném lístku slot,

© Hostl« Fa 22044 a. Nikoliv, málý,spíše přejpojttí blázivkovéa národ::$'hlájněbarbarská: poltér, alu,-aherfy.c -a
L BAkaždá ta má jaká majestátnípostava,jakékrá-| ní pledadkyte 7:1 78 iMWUč.i,s 73045 | Jaká zkouškapro bladovéhoPařížanale v
6 držení! Jak se mně jevy naše mladé Francouz- »Bylo také aa Časel« »Večer jdudo plesu, a místo klasické limonády M
o jejich boku slybásčkýmile Wo]aměkdlověhýnhála, ne méně oltýklého, podávají 4ča OVV)rakKára jeblvte:še bPomičraději, sydovče, nestrpim pomlouvati Ve sv.
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chovány. nd. něho >odloučeněe; skráška -zloděj
by -mělprávo, vlastnictví, kdyby se mu povedlo
rafinované skrýti ukradené věci na delší čas. Při
rozluce, jakou schválil Briand, jest věc s práv

nického hlediska ještě honit Vždyť manželi vzatoprávo přiměti manželku k výchově jejích vlast
ních dětí, ačkoli o ženě věděl a k návratu ji
vybízel. I z případu Briandova patrno, jak fran
ooužšíí pohlaváři obraceli staré řády ná ruby
výhradně k vůli osobním zájmům.A jejich p +
ketný »pokroka pak odnáší bolestněnárod celý,
který pro samě manželské »reformy« vymírá.

Franeonzaká věda pod kuratelou mocné
paní protekce. Tyrdilo se vytrvale a nepoctivé,
že prý sklerikalismus« jest největší závadou
skutečné vědy. To proto, aby občané přestali
pozorovati skutečné a velice podstatné překážky
vyššího vědeckého studia. Ve Francii stalo se
i vyšší školství zaopatřovacími ústavy pro pro
tekční děti bez ohledu na to, že rozdávána
skvěle placená místa na úkor vážných učenců,
kteří odstrkávání bezohledně jako kofata od.
mléka. Dle zprávy!»Práva Lidu« kodaňský list
»National Tidende« oznamuje, že známý fran
couzský: chirurg Doyen byl při přednášce na
Sorbonně vypískán, poněvadž dovozoval, že ve
Francii jmenují se vědečtí profesoři výhradně
pod zorným úhlem politického miletví. Pořádá-li
se velký mezinárodní kongres, vysílá vláda ta
kové vědátory. To se děje dnes jako před vál
kou. »Když se Wirchc we, pokračoval řečník,
skterý byl zástupcem německé vědy, ujal slova,.
byla síň ještě plnější než tato, která dnes mne
poslouchá, kdežto ani deset lidí nebylo přítomno,
aby vyslechlo francouzského vědátora. To bylo
oprávněno, neboť muži, které Francie prohlašuje
za vědce, považují se v cizině jen za nuly.«
Posluchači počali protestovati, když profesor
pokračoval: »Cizozemští studenti právem dávají
přednost německým universitám. kde jsou pro
fesoři světové pověsti s nejnovějšími laborato
řemi a kde jsou rodiny, ktoré je zvou a zají
mají se o jejich práci.« Při těchto slovech byl
řečník přerušen pokřiky: »Vyhoďte ho!e »Jděte
do střeleckého zákopu'e Hlukem bylo mu za
bráněno dále mluviti.

Takový zájem věnují franeo vzětí csvicez
podpoře skutečné vědy. Protekční děti byly

pravdou Doyenovou ovšem dotčeny velice nemile.
Stav odborové organisace sec.-demokra

tleké. »Právo Lidu« 5. t m. podává důležité
informace o stavu avého tábora. r. 1914. Odbo
rové organisace s0o.-demokratické byly sdruženy
v 50 svazech a čítaly .do války skoro 104.000
členů. Když počala válka, ovšem veliký počet
členů narukoval k frontě, jiní odešli na válečné
úkony atd. Za pět měsícůorganisace pozbyly
49.000 členů. Veliké mezery však vznikly i v or
ganisacích ženských. Koncem roku 1913 bylo
odborově organisováno 8.647 žen, koncem roku
1914 však pouze 5.268, tedy o 3.379 méně. Pří
čina poklesu ovšem není pouze v dobrovolném
opouštěnítábora, nýbrž i v nezaměstnanosti.

Tato změna ovšem má citelné následky
finanční, protože podpůrné výdaje nedoznaly
valného zmenšení. Organisace měly roku 1913
příjmů 2,190.777 K, roku 1914 jenom 1,718.830
K, tedy méně o 471.946 K. — Vydání r. 1913
činilo 1,996.604 K, r. 1914 pak 1,956 877 K, tedy
loni méně pouzeo 39727 K než r. 1913. Tudíž
objevil se deficit238.047 K, který byl uhražen
hotovostmi, s kterými se přešlo z roku 1918
do roku 1914. Přes tuto úhradu činily řešené
hotovosti koncem roku loňského“ 1;170.285 K,
tedy peníz velice značný.

O
aTo nebylo příhodné,zajisté.«

' »Proč říkati přinésti toast a ne připíti na zdraví,
verdikt a ne pronešení rozsudku, groam a te sloužící?«

»Rozeznávejme, ptosím. Sloužící sedf rovně za svým
pánem, groom usadí se vedle něho.« 2

»Proč'humour místo veselPe
Proč? Poněvadž jedno slovo vyjadřuje více než

druhé. Humour naších zámořských sousedů zítáčí ve
selost jemnou, duševní a příjemně satirickoul«

»A naše přece! Je snad náhodou pohřební?«
" »Nikoliv, ale nedává zachvěti Hištým strunám v du

ši, jako humour britský.«
»Zanechme této důvtipečnosti | metafysické,. Proč

však užívatislov paf, dandy nebo lion, fashion,humbug,
cockney, cab a steeple-chase, místo říci zcela dobře:
vyhláška, švihák nebo bejsek, móda, šalba, losák,
ka a vysoký hon?«

»Protože tyto růžné pojmy nejsou souznačné.« *

»Vstoupim-li do vlaku, ihned slova wagon, tender,
raiiway dotýkají so mého sluchu.«

»Tomu še divfle? Slova ješ -se sinha
skými?«

SMojicestovní- společníci, dobří:občánkovéz Ma
rals nebo prostí majetníciz Causebů ďAntin,avšakna
čichlí angtigkým „duchem, nazývaní sebe pyšně saní
T68 ., .* ' : '

sHleďmetu smělost!« M
sMluvízavřenýmizuby,paéruěaby napodobil-sy

kající deě vežtobritskou a odpovídají mi míchaninou,
Ješ je trýzní pro mou dmši.«

K více než předloni. .
Na správu organisací loni vydáno 465 pro

„ent jich. příjmů. Na správní výdaje v užším
smyslu vydáno 254502 K, na účely vzdělavací,
časopisy, knihovny a p-d. 709.660 K; úhrnem
tedy na-celou takto osnačenvu administraci vy
dán: .064.999K. '

Redakce »Studemtské Hlidky« dovojtje sl oznámiti,
že následkem mimořádných událostí letos »Studentskou
Hlídku« vydávat nebude, že však k deaetiletému trvá
ní spolku vydá v dobledné době ročenku a po válce bo
batý literární almanach. ©

CTNOSTI
Lidová kázání na všecky
neděle a svátky roku

církevního.

Promluvil a vydal
nákl. Politického dstva
tískového v Hradci Král.

(Knihovna Obnovy čís. 25.)

Antonin Kaška,
"fškan r Kostelci ©.Ori.

ŘadaL
Sbirka o 21 tiskových ars
ších velké osmerky (stran
436) obsahuje 7b thema
tických kázání. - (Cenabrož.
výtisku K 460 franko. Od
poručovati netřeba —aspoň
ne duchovenstvu diecese
královéhradecké, které su
tora po 30let působení jeho

kněžského předobře zná.

Objednávky vyřídí
Družstevní knihkupectví v Hradci Králové.

mapu

„Ordinariátní list“ diecésenaší v číslo 11, str.
198, píše o knize:

„Vřele doporučujemetuto sbírku kázání,„čkněz známý svoji pastýřskou horlivostí vydává k slávě
Boží, na pomoc duchovním spolubratřím, a jsme pře
svědčeni,že po obojí stránce určení svéhosbírka plně vy- *
hoví. Kázání — jak na lidové promlnvy sluší — jsou
v osnově jasná, v mluvě přesná, dolobami zajímavá,

bohatá látkou a„oi nata psstýřskýmnadšením.Zkrátka kázání hodoa toho jsou. sby se jim dostalo,
jak spisovatel žádá, milého a dodáváme též vděč
ného přijetí.“

Katolické organisace zbytečnosti? Agrár
ní »Moravský Venkov« do velice důležitého
rokování o národním souručenství vhodil (v č.
182.)tato velice charakteristická slova: »Když už
w Mor. Ostravě došlo k fusi (sloučení) pokrokc
vého a staročeského tisku, nesmí nikomu ani
ve snách napadnout, že bychom v české poli
tice pomáhaliněkdy snad utvořit stranu, v níž
byli by lidé a názory pokrokové spolu s lidmi

O]
»Člověk -by řekl, že zlý osud žene vůs mezi lidi,

kteří jsou vám nejmíň snesitelni.«

»Stěžuji-li si na nějakého darebu, řekne se mř s kli
dem, jenž přívádí v zoufalství: ©Obraťte se ma con
stabla.« —

»Jimak řečeno: policejního komisaře.
»Pozoruil-li, že nočních krádeží přibývá měrou hrů

zypinou, volá se: To by se nestalo, kdybychom „měli
watchmeny.c

»Opravdu, tohoto zřízení u nás není.«
»Až bude Paříž mořským přístavem, pravím, bu

deme míti docky, jako máme tunely, naši námořníci bu
dou píti grog nebo gin, a každého dne četné steanfers
přivezou nám naše gentiemeny a naše lady, břehy Sei
ny posázeny budou cCottages.«

»Na tento způsob nemohi jste sledovati rozhovor
těchto pánů Hstováním ve slovaíku?«

- »Bylo ještě hůře, když jsme počalt mluvit o litera
tuře. Moši sousedé mluvili pouze o revues, magazins,
keeptabes, IIlustratlons, o dílech splénetigues, o bás
nicích lakistes, revicwers, akating-rink, a co já vím?
Pravý zmatek babylonský!« ,

»Ubohý strýče! Chápu vaše rogirpčení Jsem tím
dojst, žechci vámdáti rada.« "

»Ajakou?« ,
»Abyste,|ohtějesedorozumětvPaříži, vamisl

anglického ačitejele ,
, : A V.Chodovický.

"I

a. názory staročeskými (vpolitickém smyslu)nebo dvkonce klerikálními. Tone! Zjednodu
šení v politice české je potud možné, že po-'
krokovéstrany utvoří oo nejužší blok, že
frakce a straničky, jež rozlamovaly neživotností
svou české politické úsilí, zmizí nebo budou
donuceny zmizet výchovou našich českýchzlidí
pro české politické sevědomí, kterého nebylo
vědy právě nazbyt!« 1

Zednářská „obětavost“ v Italii. Z váleč
ného tiskovéh: stanu se oznamuje: V deníku
italského válečného zajatce pěšího pluku číslo
120 jest toto drastické místo, jež jest výmluv
ným svědectvím vystřízlivění, které již nastalo
sapoň u bojující části italského národa: »Vy
intervencionisté, vy zbabělí supi, vy píšete stále:
Ať žije válka! Sláva vlasti! Ať žije větší Italie!
Avšak zůstáváte doma. Zatím, co vy sedíte v ka
várně u šampaňského, umírají zde na Monte
Neru tisíce a tisíce. Zatím, co zde jsou nejlepší

synové Italie vedeni na jatky, ležíte vy, Špinaváchásko, odporní egoisté života v náručí svých

milenek. Aeslyěíte křik raněných a sténání smrtelně raněných, ale z půdy naší krví zkropené
vyroste kvítko revoluce, revoluce, která vás
srazí k zemi.«

Novobaslíská pravdomlavnost. »řlasy ze Siona«
v č. 22. praví, že jest polemika s »Obnovou« »úplně

marná a proto i dosti zbytečná«. Souhlasíme, ale toble
měly »Hlasy« nahlédnouti dříve, než nás vyprovoko
valy k věcné obraně. Přítomný spor specielně s +Hla
Sy« jsme nezačali my. Nyní sl ujevuje po prohraném
sporu proroctvím, že »Obnova« bude komolit smysl
slov Husových, že bude ve spise dra. Novotného vi
dět lyriku a novohusitský tlach (!). Podezřívá z ne
poctivosti, ačkoli důkazů na to nepřináší a pod. Nač

většinu odpovědi vyplňovati rozčilenými, frázovitými
výpady, Jestliže si poctivě »Hlasy« myslí, že mohoa
naši obranu udolati dokumenty?

Ale jádro posledních slabých pokusů o debatu hi
storickou svědčí zřejmě o malomoci. »Hlasy« myslí,
že někoho oslepí tímto trumíem: »Vtme o Flajšhansově
výpočtu Husových příjmů ... ale také víme, že Hus
stejně byl chudý, takže v nejdůležitějšímoddíle
svého života, v Kostnici, žil vlastně na dluh.« Že tam
žii Hus na dluh, to ví ovšem každý. Svědčí o tom ne
toliko listy Husovy samy, ale přiznali to přece sami hi
storikové katoličtí již dávno. Ale tohle přece nestačí
k dokazování Husovy chudoby. Opakujeme, že ani veli
ké bohatství není žádnou nectí, užívá-li se ho dle vůle
Boží. Arnošt z Pardubic byl velice bohatým dmševním
knížetem. Kdvu však smí hoditi po tomto štědrém a
asketickém muži kamenem? Jen někteří občané, kteří
prošli školou moderní sociální zaujatosti, smýšlejí zcela
předpojatě o Ndech zámožných již pro existenci jejich
majetku. Proto také tak dlouho se udržovala i mezi no
vohusity, kteří se nehlásí k žádné ze stávajících kře

sťanských církví, oblíbená fráze, že Hus byl »prostý,
chudť knězs.

Ale kdo spěchá pro důkaz o chudobě Husově až —
do Kostnice, ten se chytá kličky. Vždyť se přece dobře
ví, jak dopadali i lidé nejbohatší, kdýž se ocitH ke
konci svého života v poměrechzcela abnormál
ních a kteří docela byli před svou smrti žatářováni.
Když začal Václav IV. bezohledně pronásledovati kon
servativní kněze. kteří se postavili proti viklefistům,

v nedostatku ještě déle než Hus. ©Ak I tu jest jeden
charakteristický rozdíl. Pronásledovaní a vypovklaní
konservativci nedávali návrhu, aby se kněžstvu jmění
pobralo. Hus konfiskaci odporučoval, přes to však dob
rovolně se svých vlastních příjmů nevzdával ačkoli mět

skvělejší postavení než mmoho těch duchovních, proti
nimž veřejně brojH jako proti blahobytníkům. (Ovšem
při tom v jednom směru jevil velikou opatrnost; neká

zal nijak, že protekcí Václavovou dostávalo se tučn

prebend 'církevníchkrájovým milcům per čprosto nezasloužili, amébo notorickým. vikfefivtniJ Jak

Has nakládal s vlastními penězi, bylo jeho věcí; jistě
jich nezneužil k osobnímu luxusu, proto ani uvážliví
protivníci mu veliké příjmy nevyčítaH. Ale nikde není

v historii dokladů, že by si. byl zamilovattak velikodí
osobní chudobu a že by býval tak štědrým almužníkem
jako Millč z Kroměříže. Spotřeboval mnoho k viklefské

agitaci a k protahování svojí církevní pře u lámskékurle. 1
Zdall Kostnice obstojí jako důkaz Husovy chudoby,

patrno z těchto zjevů. Arcibiskup Zbyněk zajisté v Če
chách náležel k nejbohatším velmožům. Ale ocitl se
někdy ve značných nesnázích, když od něho byly po
žadovány hotové peníze. Aby moh) na př. zaplatiti pa
pežské kurii, aby mohl vykoupiti ze zástavy různé
držebnosti |arcitiskupské, prodal velkou část svých
statků dědičných, které k majetku církevnímu nenále
žely. Dr. Chaloupecký zjistil, že již v letech 1382—83

byl sice z nejbohatších statkářů českých, ale nedostatek
hotových peněz a hlavně nedostatek řádného úvěru
měly ten následek,že“arcibiskup byl u celé řady Ikif
zadlužen. Tedy žil také na dluh, ačkoli nebyl uvězněn.
Byl proto snad opravdu chadým? , "M

Václav TV. na jedné jízdě do Němec zadlužil.se
tak, že hotamní věřitelénechtělipastitidoČěch, po

z Mobelaicebyly
Nasněmutrideatském

však -Eíltakéna dinb, protožemu penízenebylypla
ceny. Dvakrátprosil naléhavě o poněžicu po

Arcibiskapovi Antonfau
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moc, aby měl aspoň skróvný obnos naCesim do české
semě. Byl snad totly také člověkem nužným? Tedy nd
kákování aa poměry Hasovy v Kostnici naprosto ne

+

toto: Ačkoli měl Hus hmotné zaopatření | znamenité,
přece se mu častěji peněz nedostávalo, takže ho podpo
rováli aristokraté jak za jeho pobytu v Praze a na če
ském venkově, tak při jeho uvěznění. Vždyť vydal
na svou při 50.000 K dříve, než do Kostnice odjel. Tak
veliká suma ovšem nemohla jíti poúze z jeho vlastních
finančních prostředků.

»Hlasy« tvrdí: „Celý svět ví, že polemika Husova
i s názvy: psi kúsaví, Antikrist zlořečený, mordéři, ka

mosti.< Tak! Předně tohle celý svět rozhodně neví;
zvláště to nemohou věděti lidé ti, kteří nesrovnávají

formu filipiky Husovy s obranami jeho soků, Nikdo ne
přisvědčí, že by se takové Jituly srovnávaly s příkazy
relórmované lásky k bližnímu. »Hlasy< nikoho nepře

obvyklá, málo urážlivá. Svědkem jest »Hlasům« sám

ního nazvati kacířem? — Nižádný nemá trestán býti,
jedné pro blud. — Cedrus svů vóní hady zapuzuje; tak
doktorové svatí ďábly a kacíře naučením svým.« Z
toho patrno, jak Hus na titul kacíře hleděl sám; nazval

kacířství vytýkati viklefistům. Ale sám rozdával titul

tronii«. (Mistr Jan Hus. 227.) Ovšem jest to mrzuté pro
ty, kteří se snažili vylíčiti Husa výhradně jako trpě

vého beránka, který na rány odpovídal samou láskou.
Mistr Štěpán Páleč však Husovi napsat přímo: »Kdo

jest ten, kterého bys nepotupil? Kdo jest. který by se
tobě buď vc vědění nebo v mravech neznelíbil? Kteří
jsou, již by se mohli skrýti před nactiutrháním a tupe
ním tvého jazyka, leč nejscu-li to tvoji spoluapoštolové?
Všichni ostatní jsou nelhodní, všichni nebezpeční, ty sa
mojediný učený a učitel v Israeli.« Ostatně přece i
každý průměrný znalec tehdejších poměrů přisvědší,
še slovo »Antikrist+ značilo urážku nejtěžší, ještě horší

„než »kacíf«. Do slova »Antikrist. shrnovaN tehdejší lidé
všecku pekelnou zlobu. A Hus tak často zcela nespra

vedlivě tím slovem operoval! Ostatně z .Husových vý
padů sršely i jiné četné titulatury, které byly pokládá
ny za velikou urážku na cti, Přijdou-li »Hlasy« s dů
kazy lásky a odpuštění z Kostnice, odpovíme jim, že
v žaláři, kde není příležitosti k volnému a účelnému
využití osobní energie, měnili taktiku a někdy i po
vabu také jiní vězňové. Na tom záleží. jak si počínal
Hus při plné osobní svobodě. Prý některé kruhy Husovi
odpustily (1) i nejsvětější život, ale nemohou mu po

minouti jeho smri. Jestliže zde narážejí »Hlasy« na dů
sledné a energické chování Husovo před smrtí, pak
jsou na omylu. Naši historikové (zvláště dr. Sedlák)
zabývají se velice podrobně stanoviskem Husovým v

Kostnici. A badáním Sedlákovým jest zcela zjištěno,
že Hus v Kostnici náhle své věroučné vyznání měnil;
odřikal se netoliko četných článků Viklefových, ale do
cela Viklela samého. Potom ještě mluvil, jak prý fa
lešně byly vyňaty kacířské články z jeho spisů; v té
příčině však nemluvil pravdu. Páleč byl do nedávna
tupen jako žalobce zcela nepoctivý, nyní však se mu
dává satislakce právě proto, že i příslušníci církve ka
tolické nebáli se a dosud se nestrachují psáti věcně a
správně o soudu nad Husem.

V Čechách desetitisíce kněží a mnichů daly ve vál
ce husitské život za své přesvědčení, zůstali si ve své
degmatice důslední až do posledního dechu. Jestliže
tedy někdo mysl, že Husova konečná odhodlanost k
smrti katolíky omračuje. jest ma velikém omyhi; vždyť
přece kačdý ví. že celé zástupy mačedníků katollokých
při nejmenším projevili takovou smmušilost jníco Flus.

Sochy, oltářeaj.
Jam Dučok v CArufiimě.

Za vátačněho rudru.
(vii balěky6 5kygkaralě ©

Kodě pš, 10 Fa BrověeBLRseatevun
Výzva 4 dárování statišho mepiru. Rozkazem c. k.

ministra spraveďnosti ze ne 2. m.'m. nářízemoznova
c. 'k. "tresttici v "'Kařťouzích, aby výroby papřrových
Vložek do't. 2v. +dánškých tHek«,jičhž -se v nemocnictčh
pro naše Chrabré, za Břahovlasti bofijící vojiny používá,

nepotřébnýpapir novinový, jenž dá se jistě vkaždé Wo
foáonosti u vVětětnmnožství ehředati Jelikož však zho
fovení zminěných vidžéek'vyžatuje značného množství

č. k. ministerstva spraveďinosti k célé věřejmostise
- zdvořilou prosbou, aby —ftedic k humánnímu 'tčělu —

dějakém darem“starýéh howin k'podriku tomu Přispěla.

bě této bude v hojné míře *výhověno,vyšlováté pode
půdná "Vpřávavšem 'Htěttrém(trčim jménem 'éemii
Miro tibiu svénifuctivějšídiky. —C. ik.vpráva:věšišté
třeštnkčev HKaprokích-u Jbina, 1.prosince!915.

Váovský a sírotčí pomocný lond voškeré ozbrojené

desi sařídii v kštuu oddělení pro válečné pojištění,
které převzalo úkol poskytnoutt možnost, pojistit osoby
Hž vpoli se nažézajícíbez lékařsképrohlidkypro ten
případ, aby v páéeúmrtí Ztvitele rodina bylapro prvý |
počátek zabezpečena. Na.základě výmosuc. k. minister-:
stva vnitra -byl Vdovský a sirotčí pomocný fond ve své
činnost v Čechách podporován všemi státními úřady,

obzvláště vys, c. k. místodržitelstván, c. k. finančním ře
ditelstvím atd. a tim mu-byh umožeěno:poskytnosti v *
král Českémskoro 28.000osobámzalištěnípro případ
úmrtí. V jakém porozumění instituce tato v obecenstvu ;
se nalézá, vysvítá z toho, že oddělení pro válečné po- ;
jištění Vdovského a sirotčího pomocného fondu posky- |
toje jen v Čechách zabezpečení rodinám pro případ
úmrti jich živitelů ve výší 25 milionů korun, tudíž více

než 2AOnásobnýobnos“ toho obnosu, který byl cestou |

|'
+

+

i

spěšnosti zajištění rodin pojištěním podávají, důkazy zde

Dikůvzdání. ;
Podepsaná zajistila jsem se dne 2%. Července 1915

u c. k. berního úřadu v Hradci Králové u Vdovského a

1

dělení válečné pojištění) válečným pojištěním pro pří
pad, že by můj manžel Jaroslav Novák z Pouchova

ibned mi po prokázání úmrtí mého manžela pojištěný

ních zlých okamžicích, pro každou vdovu a rodinu na
stavších, účelně upotřebila ke krytí nutných výloh a
výdajů. Za rychlé, bezvadné a ochotné vyplacení zajiš
těného obnosu vzdávám veřejně svůj dík a doporučuji
každému, zvláště každé rodině, by včas sebe a život
bojovníků vzhledem na válečné nebezpečí zajistila. Svo
luji, aby poděkování toto bylo v denních listech uve

V Hradci Králové, 6. prosinče 1915.
Františka Nováková.

*

Podepsaná pojistila jsem dne 31. července t. r. u c.
k. berního úřadu v Poděbradech u Vdovského a sirot
čího pomocného fondu veškeré ozbrojené moci (odděle
ní váleč. pojištění) svého syna Josefa Miškovského,
v poli se nalézajícího, pro případ úmrtí. Syn můj ze
mřel dne 20. srpna t. r. následkem utrpěmého poranění.

Ačkoli jsem měla jen jednu splátku na prémii splacenu,
byla mi pojistka po ohlášení úmrtí plným obnosem 1000
Kvyplacena.Za ochotnéa bezvadnésplněnísvýchná
roků vzdávám tímto veřejně svůj“ dík a doporučuji po
užití tohoto výhodného pojištění všem, kdož někoho v
polí mají. Svoluji, aby toto poděkování bylo v denních
listech ,uveřejněno.

V Kostelní Lhotě, 3. listopadu 1915. |
ateřina Miškovská,
9

Dne 17. července pojistila jsem u Vdovského a si

rotčího pomocného fondu v Praze svého manžela Bohu

mii zaplacenou jsem neměla, vyplatil mi uvedený fond
pojištěný obnos 1000 K u zemské úřadovny Vdovského
a sirotčího pomocného fondu v Praze III., Šeříkova ul.

č. 7, začež vyslovují nejvřelejší d.k. instituci válečného
pojištěnímohukaždéženě,jejížmanželvpolise nalézá,
co nejlépe doporučiji.

V Žižkově, 4. listopadu 1918.
Božena Velebilová.
»

Dne 17. července 1915 přihlásila jsem svého maažela
Václava Kuberu prostřednictvím zemské úřadovny od
dělení pro válečné pojištění Vdovského a sirotčího po
mocného fondu v Praze III., Šeříkova ui. č. 7, k vá
lečnému pojištění na obnos 1000 K. Ačkoli jíž příštího.
dne po přihlášení k pojtštění. t. j. 18. července t. r., můj

manžel zraněn byl a zemřel, vyplatil Vdovský a sirolčí
pomecný fond plný pojištěný olbbnosbez ohledu ma to,
že na prémů 90 Ksoprve obnos 15 Kmnoueplaoan byl.
Na zálíadě jeho považují za Swou jmovimnosi, oddělení
pro válečné pojištění Veivského a sirotčího pomocného
femdu v Praze Jil., Šeříkova ul. 7, veřejně mejstáačnější
dík vadáti a mohu každému tuto dobračinnou instituci

-Vdovského a sirotčího pomocného fondu odporučiti.
V Horní Krupé, 5. Hstopadu 1915. *

Antonie Kuberová,
v Morní Krupé č. %, hejtm. Něm. Brod.

o

Pojištění Vdovským a sirotčim pomocným fondem
zavedené má zvláštěju výhodu, že fest přístupnoi těm
nemajetným osobám, z toho důvodu, že v malých lhů
tách možno -prémil spláseti. Tak na -př.:Pojisti-li žena
derňdbrance svého muže ina obnos 1000 K. platí roční
prémii 45 K a slce strhává ae jí prémie"m (ve1ddemních
splátkách po 4.50 K u příslušného :berního úřadu z Vy
živovacího příspěvku. Pojištění platí .na dobu 1 roku a
v případě, že by válka ido-doby jednoho roku ukončena
nebyla, jest moždo pojištění na další rok za stejných
podsnímek obnoviti | v „tom „připadě, kdyby mezi tím
pojištěnáosoba byla zraněna neb nemoone. Další důle
žitouvýhodou.pro strany .je, že. pojištěnci,který zamýšlí
své válečné pojištění přeměmitípo -uplynutí jednoroční
ho pojištění .na řádné pojištění na život, se v tomto pří

pojištění pro pojištění na život a sice ve stějných sptát
kách po celou dobu, po kterou toto trvá. V'$omno ústup- |
ru, Sintž. se "přOmle „větodáéhopohlětěsí „vlastdě -sblžuje ©

f ,

, úměřujícíkzaopatření 
ho , bylo tak

rádi ohogététo příleži

t
Ripojištěnci20pemejvíce

G © (Getáno)
Polsi pošta čís. 24, 14. Motopadar1915.

-C k. seměbranecký pěšt pluk č. 11, doplňující se
ze severovýchodních Čech, který v těto světové vál
ce úplně a svědomitě svoji povinost vykonal a fadou
pochvalných uznání i z Nejvyššího místa se pochlobití
může, ač v denních listech skoro nic uveřejněno nebylo,
želí ztráty'velkého počtusvých kamarádů,kteřívěrni
své přísaze a povinnosti svoji krev -a život obětovali;
k tomu patři též na veliký počet invalidů a vdov s dět
mi po padlých vojínech.

Důstojníci a rmržstvo pluku věnovah vpravdě po
kamarádsku, jak z výkazů válečného pomocného úřadu
vidno, značné obnosy měsíčně pokladně tohoto úřadu.

Boje posledních měsíců zvýšily počet podpory po
třebných a zároveň vyslovena přání, invalidům a vdo

u

a styk mezi plukem a civilním obyvatelstvem, s kterým
vždy v.dobrém poměru se žilo, utužiti.

Tato myšlenka uskuteční se začátečním obnosem 500
K, které pluk měsíčně k tomuto účelu odváděti bude;
z obnosů těchto založí se po nastalém míru nadace k
podpoře invalidů vlastmího pluku, po případě vdov po
paďtých příslušnících 11. pěš. zeměbraneckého pluku.

V předpokladu, že veřejnost tuto akci svépomocí
blshovolně přijme, počítá přsk též na pomoc příznivců

a dobrodinců, kteří tomuto Hdumilnému podniku přispět
chtějí, aby se přispěti mohlo pomocnou rukou oněm,
kteří při vykonávání své povinnosti se stali invalidy,
jakož i 'vdovám po padlých s několika dětmi, aby bylo
umožněno jejich vychování.

Všecky obnosy tommto účelu věnované buďtež la
skavě odeslány pod adresou »Pluková nadace« na »Do
plňovací prapor zeměbrameckého pěšího pluku č. It v
Šoproni, Uhry« (Ersatz-BataHflon des k. k. L. I. R. 11
in Sopron. Ungarn) odeslány.
« "Seznam dárců bude uveřejněn a ve válečné sbírce
jmenovaného pluku uschován.

Velitelství c. k: zeměbrameckého pěšího pluku čís. 11.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo s r. 0.yHradciKrál., Adalbertinum.

Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky.

Zprávy organisační
a spolkové.

Manifestační projev akčního výberu ka
tolických stran ke dni 2. prosince. Místodržiteli
hr. Coudenhoveovi odevzdáno tote osvědčení:
»Jménem všech českých katolických stran činí
podepsané předsednictvo akčního výboru jedne
myslný projev jejich neobmezené rěrgosti ke
evému císaři a králi a synovské lásky ke spo
lečnému otci veškerých národů rakouských. Již
mimořádná, sotva tisíciletí se objevující hiato
riská událost G7lelého výročí nastoupení žrůnu
jet obzvláštní příležitostí k projevu díků Bož
aké Prosřetelnosti veškerých h. Ale
národ český slaví památku půlstolelé práse
sného obrosení, ba z mrtsých vzkříšení pod
mocnou a ošcorskou ochranou svého nejmilosti
vějšího eímašea krále. Novídanů v dějinách svě
torá wálka,která usedla šíši Rabuuskou v krssi
bytí a nebytí, jest námnejdůležitější puhnutkou,

obyebom celým sxělem 4 jmenovité

nepřáteli říše Rakaúské svou měcností.P 28nou -obětmiatatků, krze i tisinů Čeakých žisotů,
své přesvědčení projezili, žeosad říše Rakonaké
jest osudem naším. Pasto názpdí zástupci dire
sů a měst celého „národas králozekou Prahou
u přítomnostizástupne dynaatieJahocís. král.
Výsosti azoivórody Kar aby alažili
holdexé věranatie lásky X dynaatiiA arhau.
Proto se ahsomažduje „národ v památný tenin
den při al Božích, aby štůhzá
stě dal Jeho Veliňanátvu„lodkatije nejen
brzkého, vítězného míru, nýhcž i nov.ho oz
"maobu spavěechného kultardího Živola nakoue
kých národů, pod Žezlem „habsburským «wne
[lnou dušiRakousko Uberákou spojených.« —

Rean!.Šabata, práhošt ThDr. JpaefHuriap, pral.
ThDr. Frant. Kordač.

Šlsší výhemný-výbor českésamy „kčsalamakovtoci
úlsí konal -1.:prosámee v paláci rZlatého Klasu« „v+Praze

acházi.a projad
na!„aásleklujcí záležitosti: .1. :Ro dakájení schůze vzpo
menu! I. místopředseda Msgre prof. dr. Kordač věelými
slovyslavaého účletého výročí aastoupaní vlády.mašeho
pojmilestivčišího— čízaře -a knále „Frantáška Jaseda (I.

Vlastenecký prajev(anbo „asie „Aděený higs ve swomáždění, jež provolalo stařičkému panovníku „třikrále

»Sláva«. 2. Uaneseno bylo, abyrggmáa 0.4ogaloprejevu
oenámena vbyla „přednejajctvu „akčního «ýboru. děhy li
úmngdši“ „polu +3paslovám STANY„satujiko-házodsí i

hd

/



Jeho Exceleace p. místodržitele. d. Po podrobném roz

- Jegm přitornnépoltisigé tarání jeho vlivu na českouSEpnu Wdpstamakosnciálné.oabné aýbhasn“dfhar
vyšle čipnonoadaaánicívz, šejk sáetišéní8
up vnění Apel du. úadoucí. groliálake"kulturní činnosti po válce, vítal veškeré př.pravy k jed
notnému semknutí křesťansko-sociální strany a kato
licko-národní v jednotný politický tábor katolického lidu
v Čechách a jeho přátelskou „součinnostse zástuací
katolíků moravských a vřele doporučoval, aby presidi
um pokračovalo v dosavadní účinné účasti ve společné,
snaze docíliti solidarity politických stran českých. 4.
Pan předseda Er. Šabata projevil vřele olišnými slovy

ce, nezapomenutelného kardinála Bauera. Stejně vřelý- '
mi slovy vzpomemulúmeti čiláho a velezaslouži
lého pracovníka p. Fr. "Safřánka, "klerý padl na poli vá
lečném.

. Stouponcům české strany třesťansko-sociální ozna
mujeme, aby ve svých záležitostech spolkových a or
ganisačních obraceli se na „Sekretariát české strany
křešťansko-soctální« v Praze II., Spálená ul. č. 15. Funk
cionář sekretariátu jest mímo neděle denně přítomen od
půl 5. do půl 6. hod. odp.

Na osleplé a rasěmé vojíy, umělé údy, sirotky 8
vdovy. jakož + na nozaměstnané A v nouzi postavené
katolické dělnictvo ráčili dále věnovati: vldp. Jos. Ko
řínek, farář v Habrech 2 K. pí. Terezie Bová v Čes.
Skalici 2 K. p. Jes. Štola v St. Viklanticích 1 K, víd.

- farní úřad v Hlavňovicích 1 K, vldp. Jos. Vojtěch v Ú
pici 2 K, vldp. Václav Honzák v Žehuni 6 K, vldp. AL
Broul v Heřm. Městci 3 K, divadelní kroužek ni a IV.
tř. bisk. Borromaea v Hradci Králové 10 K, p. Vejvoďa
v Č. Brodě (sebráno sl. Zahradníkovou) 6 K. pt. Kat.

Bernardova 2 K, děkanský úřad v Lysé n. L. 10 K. Za
plať Bůh! — Prosí se o další příspěvky na Zemský svaz
katol. »Orla« v Hradci Králové. ,

Te 'Za velmi sníženou
cenu

nabízíme pro rychlé rozprodání knihu
z pozůstalosti vsdp. praeláta

Msgra Ora Antonina Brychty:

Jmění církevní a
jeho správa.

Krámská cena původní (z roku 1910)

11 K snižuje se při hotovém zapla
cení na .

aw- 4koruny"IN
za brožovaný výtisk. (Velká osmerka,“

stran 656.)

BISKUPSKÁ KNIMTISKÁRNA
v Hradci Králové.

l

Glrivevní věstník.

Benedikt XV. před shromážděnímhoddisěků jámené. tm.:
v tajnéskonsistoři.: Ppolu mak dovojiki,daltécaviádinémná“

„sledky:mná nypější válečný -stav poozajátštee ti cdirievní : | "0"
„a jak jest spoutána svoboda Vatikánu

Kniže-arcibiskup dr. Theodor Kohn Ť. Zemřel v
Ehrenhausenu 4. prosince u věku 70 let. R. in p.
. dásěžeký„dám„v„Lakačexaleh.„Výhody.členl: do

přispivající Akáeb:platí 3 K rojně: po 20 let) -pjetí o 40h
víee-za"byt. -Nelienové pleti- za-byt-nejméně -2=K.:Delší;
výhoda, že kněží mohou v domácí kapli sloužiti pohodl

ně mši sv.. jsou jam,řiMáte. Slaňáe„se členem aspoňpřispívajícím!

„abchodech 'badikovních a kbelgjeh. 'Podporyjte
„při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

, míshé.a z krale.
Ueeeesivalotké medy -sexine 6. prosinec Prvnímu

rybářekémuohitbucpovolenobylo-stloviti -wr
le! v době předvánoční. — Propůjčeno bylo městské

divadlo Klopezovo„ároskémureodůtjpaármusaplku Červ.
"Kříže pro tra i oba ledna. —

a„o

kosmnisezamítla stížnost jeho proti obecnímu rozpočtu na

o S z nedostatkujehofegifimace,neboťne
šeama,že.nějacía vlek"w ke V
—=by úyr!ysáanéodjesnásky,dásníe. — pr Ařikárénoké vy
zv
vlse soupisu zásob ze dne 15. října t. r.

2, prosince a následujících, obnáší K 147620.

Vánece sajímk ABéě. Ve prospěph vánační nadílky
pro vojíny V poli místních phiků,"jakož i pro nemocné

bydouc. rýden pspořádána „sbírkapo domech. Obecen
stvo se prosí, abysběratelky, t j, žákyně městského jub.
dívčího lycea a'obchodní školy, laskavě přijalo s ob
vyklou vlasteneckou blahovůlí a zmíněnému,
každámu nanejvýše sympatickému účelu přiměřený ob
nos věnovalo. Zároveň se obecenstvo prosí, aby pama
tovalo též na obdarování vojínů jablky, sušeným ovo

cem a ořechy a aby byly tyto předměty laskavě ode

dolfinum) proti c. k. okr. hejtmanství anebo polic. úřa
„du v Hradci Králové.

Mikulášská nadílka. Dne 7. t. m..byla vykonána
stolní společností »Synků« v hostinci »Na Krétě« v

lých voj.nech 18. pěš. pluiku. Průběh této byl slavnostní
a dítky obdarovány byvše obleky a jinými cennými po
třebami, množstvýn ovoce, pečivema j.. odcházeli s oč

" ky radostí zářícími s majkami svými, vděčny jsouce
těm. kteří na ně v této trudné době nezapomněli. Jme
novaná stolní společnost v krátkém čase svého trvání

činnost věrného a hojného následování.
Školní akademie c. k. gymnasia v HradciKrálové.

Na památku nastoupení na trůn J. V. císaře a krále

spěch České zemské komise škoiní akademii v refektáři
bisk. Borromaea. který vkusně byl dekorován. Program

studujících, sestleným pp. ochotníky. Poté přednesena
s náležitým procitěním báseň »Den slavný«. Smíšený

i mužský sbor ukázal zdatnost“ svoji přednesem několika
skladeb. Sopránové sólo stud. VL tř. a přednes houslové
sonaty studujícím V. tř. za precisního klavírního dopro
vodu jeho bratrem ze VII. tř. všeobecně se zamlouvaly.
Dueta z oper Smetanových, zazpívaná p. prof. Rajdlem
a studujícím VI. tř. za přiléhavého: doprovodu routino
vané pianistky pí. M. Šulcové. byla bouřlivě aplaudová
za. Z koncertní hudby předneseno bylo Haydnovo kvar
teto pp. prof. Douchou, Šírem, prof. reál. Škábou a stud.
V.tř.Hra byla ucelená, přednes náležitý, svědčící o pil
ném nastudování, Po vyčerpání programu ujal se slova p.
ředitel Kořínek a provolal Jeho Veličenstvu slávu, což
naďšeně četně shromážděným a vybraným p. t. publi
kem bylo opětováno, načež zapěna ještě rakouská nár.

připojilo opět novou zdařilou, která jest Ústavu ke cti a
učiteli zpěvu, p. V. Gyurkovicsovi, katechetovi a vice
rektorovi 'Borromaea, i všem účinkujicím zpruhou k

další práci. Výsledek i postránce finanční byl utěšující,
neboť prostranný sál Borromáeá byl plný. —Nevšední
díky patři zajisté za přelaskavou ochotu p. t. pí.. M. Šul
cové, pp. prof. Douchoví, Slrovi, Rajdlovi, Jiráčkovi a
Škábovi, pp. Přikrylovi. Němcovi, Pinému a Wiinschovi

<sluškách-Bajlnh, měludařitý .průběh. Předneseny pří

ddovala omowlaváopůgddáška dp.. kasechety Fr. .Dostála

np. ředAčyby skkončemavělavnostprovoláním stávy Jeho
Veličenstvu a zapěním hymny ze sta hrdel dětských |

| všech přítomných.
| Slavzostní akademie byla uspořádána v pensionátu
. Škol. sester dne 8. t. m. na paměť 67letého vladařského

Jubilea J. V. Pranška bloseja 1. Hráno na. Wavír a hou
sle, přednesesyubépača „slatisagínísbor. "Uspořádán

! vkusně velikou skuplnou dívek živý obraz, znázorňující
! hold nejjasnějšímu císaři (před sochou zeměpána, umí
' sfgěnou-mezi-ikrětnovou ozdobou).uPregram=byl-podlivě

nastudovaný a proveden se vším egarem..Mezi četnými

5 | Babrava viděli Jsme J. 'Exc.nejp. biskapa dra Jos.
Doubravu a jiné notabtikty. Akademie pořádána -za úče
lem lidumilným, ve prospěch Červěného kffže.

Jmenování. Ministr spravedlnosti jmenoval zástup

te státního návadníhonp.sdat vůláka. vhlýgadciKrálové
' státním náviadšém.

Úmrtí MUDra Otakara Klampará. Zesnulý byl Má
sadnm odpůrcem směru našeho, ale to nám nikdy ne
vadilo v objektivním „oceňování jeho činnosti. *Proto i
dpes při jeho me zctla..neštřanně na vlivnou
jeho Individugdiši,: ve „vývoji. Hradce Králové za
pmaladních„254g „měla „vynikající dčastenství. MUDr.
Klumpar jako araktický lékař osvěďloval zvláště v

"prvých letech neobyčajnou berlivost a ldygiipost, kte
Pijycu akílábur np opánnýtuvv nejširších

vrstváchobesenstva,Ak <tóMiekásuttaltéjehopohřeb.
Netajime se názorem, že kdyby byl Dr. Klumpar věno
valu„nouzesxámuodboonámupovolání.v..aěnž „praje
veval tak šťamanu:dovednost- | nepceniialné jiné vlast

- mgsti, nebyl byzašikokeseanci syáboJšívota tolik skla
njání, které mu.yyměslaninbovooliickádinsaataDr. Km

Dr. Klumpár nejlepší mužné síly věnoval: poli
tické agitaot i na úkor svéhovlastníhopovolání, v němž
mohl vykonati mhohem více ještě záslužných skutků,
kdyby se byl nevyčerpával politickým radikalísmem.
Povahou. svou byl Dr. Khrmpar více idealista nešli
praktik, což jevilo se také v jeho komunální politice,
kde sice dal mnohý podnět k moderním instituckn v na
šem městě, ale ponechal poplatníkům starost, aby opa
třilž úhrada na tyto novoty. Potitikem a finančníkem Dr.
Klarmpar nebyl. Nepřátelské stanovisko Dra Klumpara k
církvi katolické nebylo odůvodněno ani osobním útla
kem, ani filosofickým htoubáním o účelu. životního cíle
člověka. Dlužno je tedy připočísti na vrub politickému
směru pokrokovému, který v názorech náboženských
hlásá čirou negaci. Při všech svých chybách mohl vy
kázati Dr. Klumpar v životní své činnosti hojnost zá
služných a lidumilných činů. na které jsme při jeho
skonu vzpomněli, řídice se zásadou: O mrtvých jenom

dobře! .
„Ómrti Dne 8. t m. zemřel zasloužilý pokladník

městské spořitelny v. v. p. Aug. Novotný u věku 60
let. Pohřeb koná se dnes o 3. hod. odp. — Dne 9. t. m.
opustil tento svět populární bývalý hostinský »U Vac
ků« p. Fr. Košťál u-věku 64 let. Svou bodrou, milou po
vahou a přičinlivostí zjednal si široký kruh přátel. —

00. v pl
Kalhovna a čítárna městského prámyslového musea

v Hradci Králové otevřena byla v měsíci Hstopadu de
větkráte. Návštěvu svou zapsalo 322 pánů a 64 dámy.
Domů zapůjčeno 254 svazků knih, 7 děl předlohových a
53 jednotlivých předloh a sešitů. Knihovně darovali p.
MUDr. Ippen XXI. ročník časopisu Die graph. Kůnste

„— Čítárna, která přístupna jest každý všední úterek a
pátek od půl 6. do půl 8. hod., zůstane po dobu středo
školských prázdnin vánočních uzavřena. Knihy možno
odvésti v každou dobu zadním vchodem domovnici mu
sea pí. Košťálové.

Sezaam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 4. prosince 1915. 1 hl: brambor (maximální ceny)
10 K, cibule 32—36 K;.1 kg: prosa 1.10 K. vikve 80 h,
hrochu 1.85 K, jahel 2 K. lněného semene 1.20 K, másla
6.80—7.20 K, tvarohu- 64—76 h, vepř. sádla 7.20—8 K,
česneku 4—5 K, petržele 32—36 h, celere 30—40 h, jab
lek 40—80 h, hrušek 60 h. ořechů 1.20 K; 1 a: jetelového
semínka červeného 300—400 K, © máku 268—30 K,
mrkve 12 K; 1 kopa: zelí 6—24 K, kapusty 2—46 K,
drobní zeleniny 1—1.60 K; 1 vejce 18—20 h, 1 pár pod

svinčat 60—100 K. — Přivezeno bylo: hl: bramborů 36,
cibule 18, jablek 152, hrušek 8, ořechů 30; kop: zelí 72,

kapusty 35, drobné zeleniny 56; mrkve 15 a, podsvinčat„246 kusů.

-Velká voda vystoupila v nedělí večer z břehů Orli
ce a převalila se přes silnici u Malšovic. V úterý ráno
však bylo možno pasažérům znovu silnice používatl.
Neklesne-li temperatura brzy značně. začnou šttomy á
jiné rostliny pučeti, což bude míti neblahé vliv na úro
du roku příštího.

Olava jubilea 67leté vlády Jeho Veličenstva v-Ne
chanicích. Městská rada a místní školní rada v Nechani
cích uspořádaly na oslavu 67. výročí panování našeho
vznešeného císaře a krále: Františka JosefaI. ve pro
spěch váležných účelů dne 2. prosince »Dětský den«
žactva obecných a měšť. škol a dne 5. t. m. slavnostní
„akademii v divadelní dvoraně městské radnice v- Necha
nicích. Ve dnech 1.—5. t. m. bylo město ozdobeno pra
pory barev národních a:říšských, které vlály se všech
budov úředních | soukromých. Vlastní slavnost zahájena
byla slavnými bohostužbami v chrámu Páně nechanic
kém 2. t. m. 0:9."hod. ranní, při nichž vdp děkan -Jos.
Hlavsa promluvil o významu teheto vzácného pubijea
a' které zakončeny byly hymnou rak. národů. Nato-ode
brali se všichni účastníci se školními dětmi -do vyzdobe
ného radníčního sálu, kde proveden program »Dětského
dne“ p. uč. K.-Kotrčem s účinkujíchni žáky měšť. škol
a-p.-uč. L.-Vojtěchem s účinkujícími žáky obecných škol
pečlivě.nacvičený. Na- jevišti, v -jehož pozadí vypínálo

„se-poprsí Jeho 'Vellčenstva, okrášlené svěží | zelení,
přednesenybyly škohními dětmi -dojemné 'deklamáce,
zpěvy, hry-na housle aklavír a slavnost-toho'dne za
končena starostou města p.-Fr. -Rašínem -provoléním
slávy Jeho VeHčenstvu. —*V-neděti 5. t. m. 0:3."bed.
„odp.naplněna- byla vysdobená- divadelní dvorana měst
„ské «adnice do posledního místa vybranou společností
ze-všech- stavů: 'dmchovrtího.-úředních a občanskýmh -z
„městaNechaníc a okolních obcí.vK slaunosti-této -dosta

„s ehotí a -c. k. ekr."škol. inspekter Al.-Krčmář s ehotí,
opřijichž vstupu zahrála -hudba—hymanurakouských- ná
„rodůPan c. k. místedež. rada- Smutný uveden -p. staro
sstou města“Rašínem, p. okr. starostou Bedtářem-a ná
oměstkem starosty p. "Maděrou -na jeviště, vygdpbené
„poprsím“Jeho.Veličenstva, umístěným v-háji palem s-po
zatím- rezepřatých praporů-- barev--národních a-říšskýth.
Když- butdba umtiela, přednesí-mistní-školní doserce p.uBi.
„Vančura' k -Slavnosti -pěiřěbající proslov; prooftěný -ne
vochrůjnouoddanosti obyvatelstva -města Nechanic 1454
rohého okolí-ke vznešené- osebě“Šebo Veličenstva„který

vyaěl -vmokujnýipid saje "Olelesoěištnůobnaěi1a
uerělí»Prentišku "řesatu1 „ jemně thromáňdění- „snjhoea



provolalí třikrát to, Pan ©. k místodrě ada, přijav,

vyššího trůnu a když hudbazahrála hyrmau rakouských
národů a p. ©. k. místodrž, rada uveden do křesla v.
hledišti, provedem pečlivě nastudovaný program slav
nostní akademie, řízený p. uč. Kotrčem. Přednesena řada
vybraných čísel, sestávajících z mužských sborů členů
Hlaholu a Sokola, deklamací a písní žáků všech škol

kosci přednesen žáky obecné školy v původních kro
Jích »Hokdcísaři« a slavnost tato, při jejíž průběhu byli
vzácní hosté z Hradce Králové předmětem stálé. po-.
zormosti občanetva, zakončena byla mohutným slorem
hymny rak. národů, kterog všichni stojíce zapěli. Z. účín
kujících žáků a žákyň budila zvlášíní pozornost L, Ma

kronhlický, Sadi, Dvořák, Vinčálek, Všetečka z měšť.
školy a Nováková, Šimáčková, Boková, Havlíček,. Lel
ký, Šaroun, Mlejnek a Matějovský z obecné školy. Do

neize perem vypsati, bylať vpravdě důstojnou manife

stací Nechanic, jíž vycitěna byla oddanost této krajiny
k Jeho Veličenstvu Nejmilostivějšímu císaři a králi na
šema Františku Josefovi I. Čistý výnos této slavnosti

odevzdán c. k. okr. hejtmanství v „Hradci Králové. pro
patriotické účele válečné.

Hořice. Dopis z Hořicka v minulém.čísle vytryskl
sice z dnše poptivé, která chová přání všech upřímných
vlastenců českých. aby totiž politické strany v Čechách
postupovaly po válce svorně a stály tu jako zeď vůči
událostem a poměrům, které se'vytvoří, ale nám, kteří

- pozorujeme ten politický chaos snad déle a macho jsme
pozbyli z naivní důvěřivosti, zdá sepřání takové přec
jen poubým saem. Přes to voláme: kéž by se ten sen
vypinil a kéž by přední muži našeho národa, jichž se
to týká, nahlédli, že nesnesitelné poměry před válkou
nevyvolalo náboženství a církev, nýbrž nedostatek ná
boženství, igmorování církve, zrovna jako válka sama —
zvláště ta s Italií — je dílem ne katolické církve, nýbrž
zednářstva. To kdyby nahlédli, musili by se po téže
cestě, na které se od katolicismu a křesťanství vůbec
odvrátili, k němu vrátiti zpět a. to by bylo také prvním
krokem £ národnímu smíru a onomu politickému význa
mu. našeho národa, jaký kulturně a hospodářsky tento

zase naše přesvědčení. Pokud se týče počtu bezkonfes
ních, sdělujeme po jasnější informaci tyto cifry. Ozná
mených od politického úřadu je 147; k těm ovšem při
byll ti, kdož odjinud se přistěhovali, ale ast v témž po
měru ubylo z počtu 147 takových, kteří v Hořicíčh —
venkov je zcela nepatrně zastoupen — odpadli a jinam
se odstěhovali, případně i zemřeli, jichž číslice mohla
by se pouze na obecním úřadě a to pro stálou fluktuaci

obyvatelstva ještě jen přibližně určit. Proto lze zato
miti, že počet bezkonfesních nepřevyšuje v Hořicích
v městě 150, vžďy však město naše v tom ohledu v

. poměru k počtu obyvatelstva kráčí »před« Libercem ne
bo Žižkovem. Ostatně věc sama je svým nábožensko

kulturním významem méně závažná, než číslice sama,
protože polovina těchto lidí neví, oč se při tom jedná.
Na nějaké schůzi a v slabé chvíli vyplnila předložený
blanket, nestarajíc se o další důsledky; při tom chodila
snad do kostela v domaění, že svým křtem je k tomu
povinna a oprávněna.

Čáslav. Oslava J. Veličenstva v den 61
výročí nastoupení vlády dál se slavnostními službami
Božími za spontánní účasti nejen všech státních a sa

fnosprávných úřadů, ale i za stejné účasti nejširšího
kruhu občanstva, mezi nímž zastoupeny byly deputace
mi ř všecky korporace našeho Živnostenstva spolu se

zástupci spolků sv. Ludmily, konference sv. Vincence a
křesť. soc. vzděl. spolku, Mši sv. celebroval vdp. dě

"kan Dostál za asistence místního duchovenstva. Všecky

veřejné „budovy a moho budov soukromých byly v den
ten vyzdobeny prapory. Na všech školách konány -byly

pak oslavy . s případnými „promluvami. Stejné slavnosti
konány £ V. evang. chrámu, a, synagoze. Celý den dru
hého prosince vyzněl va veřejnosti jako. svátek, —
Večer„téhož dne konáno bylo slavnostní před

Žákyně a žáci. školy obecné i měšť. uspořádali velmi
pěknou a zdařilou oslavu, která značný čistý výtěžek
přinesla a čtyřikráte opakována býti musila, aby vyho
věno bylo přáníobecenstva, které bylo přímo souhrou
uchváceno. Zmiňujeme se jenom krátce. o průběbu jed
notlivých těchto večerů, neboť vypsati vše do podrob

ností vyžadovalo by přílišmísta. Slavnost zahájena byla
proglovem předneseným s vroucím procítěním žákyní
mětf, školy, Boženkou Zelinkovou. Nato na jevišti pro
měněném v háj před poprsím J. Veličenstva předveden

by) hold rakouských národůČecha, Poláka, Chorvata,

Chvátil a Voborník). Nadšené oslovení genia přednesla

při tom velmi zdařile Jarka Oogelová. Po krátké pře
stávce sebrána byla pak výpravná hra »Když loutky o

chotmického spolku pí. Skřivánková, sl. Ulmanová, sl.
Holubová, pp. Pertold a Petr. Jejich výkony stály jako
vždy na výši. Úlohy maličkých rozdělilo si více než 150
dítek. Z nichnejvětší spočinalana bedrech žákyně L
eměsť..A. M. Vobrubovy, vícekrát již z dětských před

stavení lemu obecenstvu žnámé a vždy vební pěk

oosvědčivší.I tentokrátesevyznamenahpřiroze

Poze
Správný
"Vevelkém,jinde nevídaném ''*

výběru, v každé ceně.
' Prohlédněte si výkladní skříně.

Výprava
Vzduchové polštářky. Alam. dosy.

Bežtr Aampy. Perlox, Tarn kap.

)rně pročtěte!
v odbornémzávodě

koupíte nejlépe.

| Jidelní příbory. Voj. emenášky. Vaky..
Szládací vařiče. — Pevný líh.
Polní láhve, — Tbermosláhva.

Zapalovače dout. benz. Knofiíky pat.
Nože. Sáčky pro peníze. Zrcátka.

Holfcí přístroje, náhradní no*e.

Sveatry, spodky, košile,vesty,*
ponožky, šály, punčochy,

| ohřívače: prsou, zad. Kolenáče.

Protileští
Kalhoty, kabáty do zákopů,

kapuce s límeem. — Peleriny.
Neprom. nátepničky, kamaše, palčáky.

- Bešiky, navin. kamaše,
vložky do bot. Stolpy.

>Bakávios. Chránítka- uší, kukle.

pop etromokaré once do bot.Impregn. průhledné pláště K 20—Protihmyzu
Mýdlo, naftalin, ly:ysol, dehet, karbol,
- Anisol,Kapesní lékárničky.
Kolín. voda. Kalodont. Umývadia,

Schautang i pletené košile, —
spodky, tí:ka, ponožky, šátky. ,

Veškeré papírové prádlo.
ProtiMastuzení

Jelenicové vesty če rukávy, kalhoty.
Kožešiaové vložky do bot,

vě i

Puvelk |
Moderní raglány. Zimníky.

Ranní kabáty.. Žapany.
Cestovní necesairy, přikrývky..

indeKi s Pánskýnárod

přvil Grandu doj. polředy
., .pob . “

“ . ,

„MD ..Ů*Vánoční "“
: .

Kravaty, límce, manžety,
náprsenky, koofifky, hole, šle,

kapesníky.Jehlice Dýmky. Čibuky. “

:; Peněženky,toiletky,- vlsitiery,
Niklové dosy cigaretové. ———-..E.

„Kožené doutníkové, cigareč ..

Košile: bílé, pigae, barevné, © ře o
noční, flanelové, 2

Bpodky: bilé, barerné, krášlké;dlouhé

lon tap::oa,
míry v nezrýlených.oonách,- 



ZM VÍ
(raňco) Bf s„Vokurka,.náležía věnaE

ru nacvičřř“Arch.p.A trivinekjar
alivonýchch hráček vojáků a malých sokolů obsta

Brož a Vodáka to jak dokonale,

Jie (pgš

pa A

Ah pp.

takřka konce, zazněl, když se objevily malé »ožívené«
panenky, selky, Holanďané a Holanďfanky, Jitřenka s

hvězdičkami a bomřiváček. -Roztomilé tanečky jejich

všecky tance a zpěvy. s příkladnou trpělivosti při mno
bých a machých zkouškách, jakož. při všech. předsta
venich. O zdar představení mají záshuhu i pp. Čadek,

nemocnice, který ochotně přejal »nalíčení« chlapců, jak
1 pí. Skřivánková, která opět převšala' tutéž pěči o děv
čata. SL Ptačníková se avou školou přispělaznamenitě
k výpravě garderoby, ješ vyžadovala nernadého poroz

vzdán veřejný dík.
Kluky a Čáslavě. v neděli 5. t, m. navečer vyděšeno

bylo občanstvo naše požárem, který vznikl v soused
ních Volšanech. Ve statku p. Horáka vypukl oheň, který
v nahromaděných zásobách píce, slámy a nevymláce
ného dosud obilí nalezl velmi zaačnoú potravu, takže
byla obava, aby při paaujícím větru celé obci nestal se
katastrofou. Bohudík zakročením hasičských sborů 0

lézající sousední stodolu. Škoda jest veliká, neboť po
jištění „jest nepatrné vzhledem k letošním poměrůrm.
Vyhořelý soused p. Horák mešká za vojenskou povig
ností a bude to pro něho jistě dvojnásob bolestné. Pří

zločinný.

Vamberk. Památný den nastoupení Jeho Veličenstva
nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josela I.
na staroslavný trůn habsburský, což -stalo sé před 67
lety, oslaven byl v městě našem způsobem velmi oká
zalým a důstojným. V předvečer jubilejního dne ozdo
beay všechny domy veřejné i soukromé prapory v bar

vách zemských i říšských. V den pak 2.prosince složit
v 9 hod. slavnou mši sv. vldp. farář Václav Hvězda a
vykonal modlitby za blaho našeho stařičkého, milova
ného panovníka. Mše sv. súčastnilo.se měsiské zastupi
telstvo se slov. p. starostou Ant. Bednářem, továrníkem
a komerč. radou v čele, veškerá školní mládež se svý

úředníci nádraží místního s p. přednostou Nejedlem,

četnictvo, vojíni Z místního lazaretu a přečetné obecen
stvo. Na kůru zpěváci svými pěknými výkony přispěli
k slavnostní náladě, o což ná zásluhu p, ředitel Klapka.

p. Mrázka, precisně a překrásně na housle sehraná. —

Po skončeníbohoslužeb.odbývala4

Jos. Král výstižněv

konec. .pak se odbývala ustavující valná. hromada míst.

kdež o významu slavnostního dne poučena a k lásce ke
svému dobrotivému, stařičkému pano povzbuze

5. t m. pořádán slavnostní večer na památku G7letého
panování našeho Nejjasnějšího vládce Františka Josefa

L.ve prospěch sirotků po „padlých místních „chrabrých
vojínech. Óvodem byďproslov p:Vosoka
spojený s živým obrazem: »Vše pro dátě« za účinková
al žákyň měšťanské školy. Pak' sehralo milé kvarteto:
Lud. Mrázek, J. Duchánek, K. Mrakvart a Jos. Suchá

sek hymnu rakouských národů. Nato odbýváno slav
nostní představení »Domovr oď Sudeřimana div. společ

eostí A. Haviščkové-Kónětopské. — Kromě toho cvičí
%e p. učitelem, M. Hoškem. dětské divadlo, které bude

v aejbližších dňechm dobročinné -účely sehráno.+
Besídka.

Páperky.
Kněží katoličtí v nár dě kastoi? Rozhodně

-se nerodí v jakékoli kastě, která by byla oza. ře
na vrstvám jiným. Jsou. obyč-juě syny prostého
lidu; skráně rodidů dačhovonstra bývají ošle
bány drsným viohr-m vezdejšího existenčníbo

zápolení. Tudíž kněžím rodinný krb jest ponoým učitelem „párodním ště dfíva, neš dojde

K jejioh „vysvčovní.Kdo-byohtál mla:teče Uhrot zbočp
BrosinsněTVRŘĚŘtedyntávůPáv ěně

řeném kastovním 0xžroh
kýchsemináříchbyltn

ratol uOM AOR oho

v Rasku

). íd letech 1906/7 bylo těchto škol 200
„143 žáky, mezi nimiž byli nouze 4773 ji—

dovolena.dgahovpat se „ženiti, lze 86
oa lat donů mladí kněžíjsou-větším"dílem:varodin kněžských. Tedy „kněžskou kasťu“

bledati v církvích mimokateliokých „toadnějineš T ofrkvi,„Daší. s

Bosničkůpří spatřenívola w aafakoral,
„domnívajío:-se, že tím způsobem vyrovná se brzy
volu svou velikostí. Ačkoli toho nedosáhla, ohlu

bila se sestře žo dle úpodko ( mebýlova aspoň
„dostoopiia volskéhorokom“ .

Ty reklamní předstiby! Vyvolavač udozvěšinoovřeští:„Každému,kdoseobce E
lati, všem milovníkům kultury 'mázaležeti na
tom, aby ty naše divožě potvory spatřil!“ —

tel oznamuje; „Kdo se chce naučit

| chle a zábarným způsobem francouzsky,kdoce obohatiti své vědomosti zeměpisné, počtář
ské a přírodopisné. sáhní po naší francouzské
čítance. Všecko zde vyloženo fyrmou nejpopu
lárnější, ko každému článečku“připojen výkad

obtížnějších významů zvláště“

„Jen všecko názorně!“ odporočají moderní
pěd=gogové. „Čím většího počtu učebných po
imůcek užijete, čím plastičtěji podstatu různých
subjektů znázorníte, tím rychleji žactvo uvědo

míte.“ Ale titíž pedagogové namnoze reptají
proti symboliokým obrazcům, které povčají účelně

a názorně o pravdách křesťanské víry.

-Kdyby pisatelé„Starých letopisůčeských«
a jiných kronik ze století XIV. — XVI byli
psali tak tendenčně a záludně jako moderní
noviny, pak by byl dosud v charakteristice
tehdejších proudů největší zmatek. Mnohomluv
nost a »dokumenty« by skrývaly pravdu více
než saidský závoj mlčení. Právě pro záplavu
současných novinářských zpráv a posudků bude
neetrannému dějepisci v budouonosti velice ne
snadno seznati charakter některých proudů,
osobních tendencí a pod. Jako na šatu malíře
pokojů pro samé barvy žádnou určitou barvu
nevidíme, tak pro samé kontrastující »důkazy«
a obrany dneška bude obtížno za dvě etě let
historikovi nalézti základní linie dokumentů
skutečných.

o

Takto- se pokračuje v zjemnění krasocitu:
kde trůnila kytara, tam se uvelebila harmonika.
Některé tóny fiétny nahražuje okarina. Krásné
sbory malých kroužků cdchraptí nyní opotřebo
vaná deska gramofonu. Tvorba národních píení
ustoupila vřískavým odrhovačkám, rodícím se
veš velkoměstských krčmách. Divoký, sensační
francouzský film, představující výkony podprů
měrných herců, má u nás přednost před živým
slovem umělců českých,hrajících české solidní.
drama.. Loutnu a harfu zatlačil ariston a flaši
net již dávno. Nyní i klavírzpovažuje se leckde
a zbytečnost, kde se koupí brnkacíhrací stroj
s bubnem. a

Mátejiž kalendáře„na rok 19167 —
Jsou již na skladě:

SŠrátováolavaký kalendáře, $Vlasteneoký
:Poutníke, »Mariac,-»Mefe; rBrahac,

sVlastenka«, »Válečný zpravodaje, místo
K 1— pouze K —4.

»Ródiňá« díl I. váz. »Rofilna« dil I. váz.

místo K 2— pouze K 160...
| Objednávky: vyřizuje:

Drůžstěvní knihkupectví
v Mradci Králové. Adalbertinum.

: -Různé zprávy.
jm dárkem k vánocům pro každého jest

ma Hustrovaná dílo polských umělů Gawalewicze
a Petra Stachiewicze »Královna nobeská«. Poesií dý

šicí lidové legendy o Matce. Boží, provázené 23 umě

A

kritickéhoverušení četboupovzaáštející,přinášející -duši
klid a mír. Pospěšte si a zařaďte kníhu do své knihov

ny, meč,bude náklad úplně rozebrán. Brokovaný výtisk.

Madonnyzg K 690 obigdnatilzeK prinz ode Oravakí v'Opavě“keb'a knthkefot.*

perepo deo M
hemia“«,vydalo ministerstvo kultu a vyúčování v posled
ních dnech výnos ha správce žákovských knihoven oa

ob. stavů „Jša. |
vzdělání učitelů a učitelek, ktěrým se správcové ti za

vazují, všechny závadné spisy podrobiti prohlídce, resp.

né se stanoviska státní myšlenky anebo ve směru mrav
ně náboženském a dále má býti postaráno o to, aby v
žákovských knihovnách nacházelo se bojně „spisů, kte
ré by pěstovaly úctu k dypasili a lásku k rakouskému
státu, jakož | ostatní státoobčanské ctnosti, které mají
býti u mládeže buzeny a pěstovány.« — Zpráva ta je
pravdivou a umístění její v časopise úplně v pořádku;
ale dělá to na učitele divný dejem, když list učitelský
čerpá z »Bohemie« teprve, co dávno před tím známo z

úředních nařízení v každé, i- sebe zastrčenější Skole

arevná
kostelní co
"v odbo VŽ„v r. pro

Okna"6 ze,
Er. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla W

vTřobochoricie) u Hradce kKrálové. a

Genníkyarospočtyna požádání : jd

Všellcos. Místodržitelství království Českého zaká
zalo na základě stávajících zákonů pohřbívání ohněm v
Čechách. Zákaz tento týká se nového krematoria v Li
berci, — Hostinštt v Náchodě se dohodli, že po dva dny
v týdnu nebudou čepovati vůbec pivo a v ostatní dny
že omezí výčep na určité hodiny. — Bosenská vláda

nařídila, aby středoškolšt! studenti nosili čepice podobné
důstojnickým, na nichž rosetou má býti označeno, kte
rému ústavu majitel přísluší. Prospěch studentů bude

patrný ze stříbrných nebo zlatých prýmků. — Při pro
půjčování trafik v Rakousku dána bude přednost váleč
ným invalidům a pak vdovám a sirotkům po padlých
nebo zemřelých vojínech ve válce, pokud se bude jed
nati o trafiky nové nebo které se zadávají cestou kon
cese. — Saský ministr vnitra prohlásli ve sněmovně,
že saská vláda jest ochotna potřebným účastníkm vá
lečného tažení po jejich návratu povoliti půjčku ze stát
ních prostředků. — Zemská školní rada pro král. České
vyzvala správy škol, aby věnovaly zvýšenou pozornost
správnému psaní rodných jmendětí ve školních katalo
zích a na vysvědčeních a sice podle zápisů matriko
vých. — V Lipsku otevřeno nové nádraží, prý největší
v Evropě; má 26 kolejí pro osobní vlaky, na nichž
současně může býti 30 přijíždějících a 30 vyjíždějících
vlaků. Z nádraží budé denně vypraveno 500 vlaků. —
Úředně rozpuštěny byly místní skupiny Volné Myšlenky

v 2%obcích král. Českého. — Ministerským nařízením
prodlužuje se Ibůta o,požadování a odvádění kovového
nářadí do 31. ledna 1916. — Pro Vídek'jest zapotřebí 30
vagonů brambor denně.

Obrazy českých umělců
v levných cenách.
Skvostné umělecké dary.
Nádherné ozdobybytové

Pr. Dvořák:

Madona
Jemný barvotisk, vel.95x65 em

nenapiatý . K 8— č
ve vkusném rámu. » 26—
v ořechovém rámu se JŠ

slacenýmivložkami . » 30— i

Liška: M
p

Hlava Kristova
Zasklený, Dx56cm d l
nenaplatý (75.. K 4 JŘ

|... vpěknémrámu. . . » 20—
ve skvostném rámu . » 26—

"Objeďhojte,děti jeu |na'bkledě,'a ne- |
| nechte si vujíti [ležitost koupiti tak:
fobrazy“uměleb:s StbsěAšetedi v3

:i UčíNANOE

look29)

Bf- Pro čleňyd

čá uějdjeo bezobaluaportK
"Dražitevní

, účtujeme za v 91.

hradaKrál Adalborinu
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m $$Válečnépojištění$emáíti veškeré kostelní nádoby a| !

náčiníato: monstrance,kalichy, te 7- pezplatně zprostředkuje — |

VŠEOBECNÁ ÚVĚRNÍSPOLEČNOST,
Kano, fnénký „patéky,peokáy,

spol. s r. ©.Boz dehák |

vHradciKrálové, -proti Grandhotelu.

-VKLADY;Euílaya. 4%

opravujev původníintencia

L Hornoslezskéuhlí,koksy,dříví.—ProdejnaX

tlatí © nebo proti do- ©.

odmmětynab vylresyzesllá nan.

proti Grandhotelu, sklady v Kuklenácha na SležikémPředměstí.

ásku frankobež závaznostikoupě:

Všenlvuj Pa PrésPuění.
% smednos,A. Brotýnků,náčamia atduk btánské

inetého $adyhkpo a,ze stříbra přavého © |
Stre slet, sro 6 renta) Řejeje 6 nejevěšímy |

JAN.STANĚK,
pasířa cisoleur

Prahe-L- 970., ul.Karoliny Světlé, čis. 12. m. |.
Příseěný mnalecc. k. šemakéhotrasiního soudu.

OOO000000

J an Horá k, č SvatováelavskéPoDĚChy,Školské
eskoslovanská . zníDaným pohoděa aolovnějínéi RychnověnadKněžnou© E záložna vPraze i., E *A

die roční suisouy kou kci Spálená ulice, číslo 46.n.

j. vějšíchdrakůpravých snb 1 m L hyUG Ů. nejne viněkých látek m Doporučujese všem nášincůmco jediný
peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dne vybrání dle dohody a dle doby

výpovědní.Poskytuje půjčky všeho druhu
za mírných podmínek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách
- zvláště výhodhý.— Povinná revise

„Jednotyzáložen“ v Praze.

j svévlaštnívýroby,jakoži to- i 0izo
E- zemských. praporů. příkrovů, kobercůa

vovko náčiní ve výrobaáchnojstaršho
závodu vČechách,Čechách, ©. a k. dvorního dodavat.le

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Úri.č. 86.

. Tisíce usnávacíchreferencí a -"
: obrázkové emníky, zoapoěty, veory6 beší

Cetná úsnánÍ zvláště%kruhůvalo
A důst. duchovenstva svěděřo pootivéob

sluze mého ryzekřesťanského závodu za
E dobu vice než třicetiletého působení.

E Učiňte, proším, ja on objedněrka nazko

E| Tež na aplátky bez arýšení om!

Vetořeminététky na talárý.
30 a | kvýběru úranko.

| „Pajhmsneu,| dh a DTA:
ovaná

de oa Vb non vod v šabtenL Ortel ( čecbéomy| — ánanásMvědydon vypoba
VODODULIBÍKOODOGOVÉ

Varhaník |
hledá výhodné místo buď ve velké „esma měs obod .

o 1nabíekýPolts čibag pracpracovnne |5 n n dinmse na o zašlou.

A ený Maádesevýrařučaje P. f veledůn duchověnštrů
vé 3 nyrn oeměvcé

výrobní závod
věeh Kotelníchparanomů,
spolkových graporů u kovového náčiní.

: Bedký,ve nárakvů neporafenosti, z letošaí nůžky

obavhšáthvýborný má celoročněv levnéota

|308 JELÍNEK,
O : | | člen ZemskéhoÚstřed.věelařskéhoapelkaBOGOGBOAOOBE 'I vHradciKrálové.

1915 Vánoce - 1915
kebouDružstevnímknihkupectvínon
4 dů y jiradci Král. | Adalbertinum "99dřrko
Obječněkězěslíky obratem vyřsijeme ——Račteoi všmnovil uši bohatě vy

| zdobenýchvýtoh Dřednákupem dárků :
Obrázkovéknihypřo děti,pohádky,dila básnická,romány,'
teslopisyv ob. vazbědh,různéhre, Abana dopinite 2po

| oběkko, památníky,moGerní Úbpisní Bapic, betlémy,modib |
Ke ou Soloovat A | 1

+,
£. o. *



. Průběh války.
Nejvyšší armádní a lodní rozkaz vy

dni císař akrál sáš 10. prosince.Týkáse započtenívá
lečných let při vyměřování perse osobám, pokud
války konaly aktivaí vojenskou službu, což platí | pro
osoby četnictva, finanční stráže a které spolupůsobily
při vojenské pohraniční, pobřežní a Železničníbezpeč
mostní službě. Z přiznání válečných let jsou vyloučeny
osoby upadnuvší do zajetí, které se neospravodiní,

Odpověď c a k. vlády na americkou
motu. V záležitosti potopení Italského parníku +Anco
ma« 9. t m. rakouskou poorkou, při čemž prý zahynulo
I několik Američanů, podala americká vláda naší vládě
ostrou notu. Rakouská vláda v odpovědi své ohražuje
se proti ostrosti americké noty zdůrazňujíc, že vláda
Spojených Států měla udati přesné okolnosti případu a
meponechati místa k četným pochybám. Spolková vlá
da také opomenula ožnačiti osoby, ma jejichž výpovědi
se odvolává.

O míru mlavilose v uplynulémtýdnuz mist smě
rodatných více než kdykoliv dosud. Sv. otec Besedikt
XV. ve shromáždění kardinálů v Římě opětoval svou
dosud nevyslyšenou touha po míru a ohlásli další svoji
práci pro Jeho dosažení. Zodpovědní pak vůdčí státníci
říšský kancléř německý ši. Bethmam-Holweg a uher
ský ministerský předseda hr. Št. Tisza, oba sa přísluš
ných sněmích úplně stejně posoudili celou situaci vá
lečnou jakožto podklad úvah o miru. Kancléř Bethmann
Holiweg usuzuje, že čtyřdohoda dosud nejeví nálady

" pro mír, Německo však jest hotovo kdykoliv jednati o

míru, jestilže nepřátelé přijdou s mírovými návrhy, ú
měrnými důstojnosti a bezpečnosti Německa; že. však
podmínky míru budou tím těžší, čim déle válka potrvá.

7 Do Černé Hory a Albanie prosikajídále
. armády Kčvessova, Gallwitzova a velká část Bulharf.
" JihozápadněodPlevtjezalmániČernohorcizařekuTa

ru, která tvořila severovýchodní. hranici bývalé staré
. Černé Hory, V bojích severozápadně od Deče zajala ar

. máda Kčvestovana 7000mužů a nkořistila 52 děla. Na
. poslupa 'proti Berane (východní cíp staré Černé Hory)

zajato kových 2800nepřátela dále jižněji v pronásledo
vání do vmitra Albazle ví spojesecké vojsko pře

A

kročilo už řeku Drinu “ .
-© V Macedonil neníuž ani jedného angilckého,
irascoazského Bebo srbského vojáka. Po tuhých bojích
s bulbarskou armádou gemeráls Todorova ©Francouzi
mnsili ustoupiti na řeckou půda a poražení spojenci bllží
se ko své základně, Soluni. Ztráty Francouzů a Angiiče
ně, jejichž celávýpřava, odhadnutá na 170.000 mužů,
byla v boji, líčí zpráva Jako veliké. Francouzové blll
prý se mnohemstatočněji než Angilčané,kteří | mapolí
bitevním mepřestávají býti opatrníky. — Řecká vláda
přijala bulharský návrh, aby zřízeno bylo neutrální pá
smo tim, že vojskos oboustran bude vzatozpět 2km
od pohraniční čáry. Zároveň řecký ministr vojenství
zařídilřeckýmúřadům,abyse dohodlys bulkarskými
dásiojníky o zřízení meutrálního pásma.

V Řecku právě nastaly volbydó saěmu. Vládní
tisk nadále problašaje, že Řecko setrvá neochvějně při
své neutralitě a že neustompi žádnému tlaku.

Italské bojiště, Po neúspěšíchsvé olemsivy
ma Goricku obsovili Jialové opět palbu na město Gori
cl,pokonžejíse medtu, medoade oúspěch, především
v Judikariich; byli však všude, jako obyčejně, odražeul.

Na východním bojišti bylyodraženyslabé
ruskésdyJižněodVarsanskéhojezeraa JižňěodPlaska
u skupiny generála Hindenburga a jižně od Vygonského

jezera u skupiny generála prince LeopoldaBavorského,

Politický přehled.
Císařské nařízení ze dne 7. prosincejedná

validy a pozůstalé po vojenských osobách. Dle toho pří
slušníkám stavu živnostenského, kteří za nynější války
koadjí vojenské služby, tato doba při nastoupení živno
sti a při ucházení se o živnostenské úlspense má býti
vpočítána. Stejné výhody poskytují se také občanským
osobám ze stavu živnostenského, povolaným k osobním
služebním výkonům pro účely válečné, jakož 1 těm,
kterých bylo použito k dobrovolnému konání prací a
služeb pro účely válečné. Ještě rozsáhlejší výhody po
skytuje císařské nařizení válečným| lnvalidám, ježto
jednak předpisuje, že doba, ztrávená ve školách pro
invalidy, má býti považována za použití v živnosti, jed

žlvnostem a těm invalidám, kteří dosud nebyli živnost
níky, nastoupiti živnost. Zvláštní péče věnuje se oslep
lým luvatidám. Císařské nařízení obsahuje také usía
novení, kterým na prospěch pozůstalých po vojenských

provozování živnost: na účet vdovy nebo descendentů
(potomků), k dědictví opřávněných, a mimo to se umož

těmi k dalšímu provozování živností. :
"O svornosti národní přiléhavěpíše brněn

ský »Hlas<: Postarejte so o to, aby zájmy národa svěře
mý byly jen mmžůmpoctivým, čestným a schopným,

roda, postarejte se o to, aby z české politiky zmlzely
sobecké zájmy jednotlivců a všechny ty neutěšené zje

úkoly české politiky<jsou“ vykonány. Národní jednota
a .svornost, byť byla sebe více žádoucí, má-li býti trva
14,némůže býti a nebesle výsledkem usnesení nějaké

brž musí mlti pevný základ v Hdu

vštoupllido Polské“ Kola s tou podmínkou,že jim
budou dána táž práva jako stramám ostatním. Zástupce

soc. demoiiračiepolskébude přijat | do předsednictva
Kola. „" 1“ .

demaitní, o podpoře průmyslu, o úpravě zahraničního
obchodu a dopravy, a zákon.o válečnépodpoře .pro
veřeiné úředníky, Miufstr-předseda hr. Tlsza prohlásll
také ve sněmovně, Ze vláda dle své povinnosti obírá
se přípravou otázky výrovnátí.

, Sněm chorvatský svolán královským re
skriptem k nové práci dnem 20. prosince.

V říšském sněmu německém dne 14 pro
since došlo k prvnímu čtení nového 10millardového úvě
ru. Státní tajemník říšského pokladu ši. Helfferich odů
vodnil potřebu tohoto úvěru, .načež předloha proti hla
sům několika soc. demokratů byla přikázána výboru.

V Italské sněmovně slyšela vláda Salanáro
vamnohomepříjemnýchvěcí,na př. byloJi také vmete

so ve tvář; že se pustilado válkynarozkazvýrobců
válečnýchpotřeb.Minist.předsedaSalandraani se mo
odvážil vážně na výtky a žaloby odpovklati a pomáhal
sl ujišťováním o své vysoké úctě k malestátu posí..
sošmovny, o úmyslu sevyhýbati se jelí kontrole, o roz
kodnosti neskloniti Italský státní prapor před Vatiká

Jí sněmovna vysloviti medůvěru — a sněmovna Dopěk
ných slovech důvěru odhlasovala, Dne 14. proslace bylasněmovnaodročenaaždo1.března1916. .

Ve Španělsku odstoupilo konservativní mini
sterstvo Darovo pro vnitropolitické rozpury. Nové mt
nisterstvo. v jehož čele jest Romanones, je Ilberálné a:
bude prý pokračovati v politice předešlého. Bude | za
chovávati nejpřísnější neutralitu vůči všem válčícím a
vynaloží všechno úsilí, aby usnadnilo řešení hospodář
ské otázky, jíž se zabývá parfameat. Nové ministerstvo
zahájí vojenskou reorganisaci, spojenou těsně s obra
nou země, Ministerský předseda Romanones prohlásili
zvlášť, že vláda bude sledovati výslovně liberální po
litiku. :

Cisařství čímské. Přes nedávnéujištěaíčís
ské vlády, že se přeměna republiky čísské v monarchii
odkládá, přichází zvěst, že dosavadní president republí.
ky čínské Juanšikaj přijal hodnost císařskou.

———ó2,

Volné listy.
Mirabeau. V dějinách francouzských se do

čítáme, jak milovaným byl král Ludvík XIL a
jak po jeho smrti k tomu určení lidé brali se
po ulicích zvoriíce a volajíce: »Dobrýkrál Lud
vík, otec národa, jest mrtev.« :

1-22Mírabeauem Frahcouzi teskniti upřímně
a opravdové; mnozí lidé plakali na ulicích a
většina puslanců slželá ve sněmovně, která
smrtí velibéhomuže byla zcela ovládnuta iak,
že neobírala se ničím jiným, 'než oceňováním
jeho významu, vzpomínkami na jeho činnost a
modalitamijeho pohřbu. MÉ =

| Ale i řečníci mimo sněmovnu nězaháleli.
Vystupovali na patníky a jiná vyvýšená místa
a s -tribun těchto mluvili pohřební řečt k da
vům, které mlčky a pozorně poslouchajíce po
hnuly -se teprve tehdy, když neopatrný vozka
blučněji projížděl. A událo -sena několika mí

vozka rozhněvaným lidem vhozen byl do stoky.
. V restauraci Palais-Royalu prohodil číšník.

k hostu: »Krásné počasí pane, není-li pravda ?e
»Ano příteli«, odpovídá host, profesor, sale
Mirabeau jest mrtev.« Tak tedy smrt Mirabeau
ova naplňovala mysli všech, a kromě toho za
vdala příležitostbásníkům, aby smutek národa
tklivě a vroucně vyslovovali i v řeči vázané.
Také nechybělo množství rytých, malovaných
a tesaných podobizen. Pohřebbyl královský a
skončil se až o půl noci v kostele sv Jenovéfy,

který byl nejvyšším výnosem pojmenován »pantheonem velikánů vlasti« a ve kterém tedy
Mirabeau pohřben byl prvý. Ve hnutí revoluč.
ním nepřítomnost Mirabeauovadlouho byla po.
cifována, a když ve sněmovně vyskytla se ně.
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dvidericitahů; obstarává|

která obtížnější otázka, zraky všech bezděčně
obracely se k místu, kde sedával. *

Mirabeau byl silný muž revoluce a otřásl
starou Francií tak, že se zachvívala. Na dráze
k novým cílům ovšem brali se s ním jiní pro
hazovačí cest jako pomahačj jeho, ale on vedl

Hci, jak revoluce byla by postupovala, kdyby
byl žil až do jejího konce. :
' *

Filosofie dějin. Carly!e.praví, že ještě je
den rok života Mirabéauova byl by změnil dě.
jiny Francie a světa, kterýžto soud plyne ze
zvláštního názoru spisovatelova -na lidské dě
jiny. Carlyle jest totiž stoupencem té chybující
dějepisné školy, která vyznává učení o kruho
vém pohybu, jejž lze zobraziti starobylým sym
bolem (náznakem)hada, hryzoucího svůj vlastní,
ocas. Carlyleovi souborný živob lidstva a uspo-'

řádaný pokrok jeho jsou „věel,pouhé náhody;
eh

. A “
© Dle této dějepisnéškolyzákon

"Klahovéhopobýbu' výplývá zvolná «Kevyhnu-.

M

by změnil

o a světa:V -důsledcíchtakového«-gfepého fatajismu Viktor Hugo řekl, že dějiny“
: by se jinou 'cestou, kdyby. u Wa

loočnehylo bývalo pršelo a kdyby Napoleoňí,

mohl zašíti bitvu bňed ráno a skončiti ji,edne dříve, než přišel Angličanům na po-

"dnesmělabyjinoutvářnost,kdybyvledvinách.
nebyl se usadil-močový kámen.
„dějepisné školy tvrdili, že vý

' rýmy, a »Neje Freue Prease« nedávno vytasilat
ge s »ductapiným< míněním, te by nebylo.ny
nější válečné pohřomy, kdyby se byly neuplat.

v růské politice nemocnýžaludek a játra
koknižeteNikolajeviče. ast
—„ Patraď tedý,že z dějin takto Vykládaných.

vylučují če souborná vůle národů za určitými“

4

tvrzením, že prýživot národů projevů)
tjegiž přílivýaodlivy, které prý se po stletých
opětně vracejí. Učiti kruhovému pobybu dějin,
z něhož nelze vybočiti, a na druhé straně hlučně

filosofií, ale jest to-nicméně zjev který by
neměl vyskytovati v národě, jenž nemá kdyna
honbu za logickými naivhostmi a jenž má na

starosti vážné zájmy jedy a prospěchů.Co by platny byly pa všechnysnahy, když
nemožno očekávati účinků své práce? Slálý pří
liv a odliv neúprosné a neodrratitelně pohlcuje
každou ideu. víru,.odvahu a Vběť, z čehož ply
ne, že nejlepší životní filosofií by bylo, vzdáti
se všech ideálův a klanětí se prchajéma blahu
a užívati. přítomnosti bez zřetele ná budoucí
osudy národa. K takovým důsledkům vede hol
"dování líbivým theoriím a nedomýšlení novot,
ež přinášeny jsou z ciziny.

Nelze tedy přisvěděitiCarlyleovi, že býrok
života Mirábeauova byl změnil dějiny. Francie a.
světa, neboť osudy národů, jejiclí zápasy o práva.

-.: Semknutí-snánoda. Pravda"atar/o níž .

i neuškodí připomenouticžá «-společnémpogtupu|

nn: ed.na „samémpo-;.jemenoviški když jurakaneké keřej
nošti promlouvatieč jal býzabý př posla
neské sněmovny, .dr., Sylvestor. „2Čech<„dně 4.

| prosinob“.

iduje přimlouvalse oŠěské ddikouií jiživ dub

"Piedlergm.“ Není+to' plané. ješitnoa «nýbrá po
tvrzení Šýrčhu obnačené. ekytečtiosti, že“ naše“
»Obnova« o potřebě budoúdí jednoty hovořila,

mové události, "kdy nárof "jako.čelek musí se

vjnuí ztrálak.a ináliohěrhůstí« Pon sena“ ppr i jižPprárami-adzhlednu. »Obnovač již před dpoftí

oky, K I pojitičtíxůddové“mlávili o prospěš"nosti čet ch krab;důrazně mínění tomu odpí

Fila "dovozujíc ke údělem národa v mnohá straBy rozpoločného jesj slabost proti kterémukoli
"Hépříteli a malátnost;“ kdykol: běží o to, aby

"glli, rozumná“předvídavost, zákonná gpojitost

Šinyu'údihku'£ ftl se otůslát dní:jich iyšlenký. "Pák dlužno
u

+ důležitých rozhodováních vhožerí byl na váhy
vřjěkam“národního-celku. Adkoli. -pravda: tato
"vždy hroživějt objavňovala se v prakticképoli
tice na borké půdě ústředního„parlamentus

oj vyšší težby :w.

nými

tato Blosoe dějin škodlivaprodámdě“ pimoshdtbnoú"stití ná'“
eht bylřohtdtováttéjádlivlivy

Jest-li

| ny
cké, 4 byhé ly -bozi

„trináři: stáje jen-hudji svou, že vznikání stran:
'jest Khbázem)čiléh národního: živoja, kdežto
po pravdě byla to jiždekadence.

> Teprve dnes po smutných zkušenosjech
kděiílavuje se vystřízlivění, a jestliče (v,četeýchr
listech odsuzuje se nyní bývalé heslo o pro
4 osll»četkých trat utoiti byehomta po“
"ojilovati zatdostiměěkěníí Kdyby“ vprávnosbi:po:

české věci strannou rozháraností byly způso) JA . l '
Prof. Goll na sjezdě české okresní samo

kulturního života 'ngtně musily prameniti nové
"s“hové dírany, neboťpřes vysokou kulturnost
v,Anglii jest méně stran než u nás, a strany

japěldry "Nmecku lze apočítati na pěti pr
Anglip“a Německojsou státy národní, a

jakkgli Bi mohly *střan popřáti do syta, z poli:.
"tickéhorfozhledu'a rozvážné střízlivosti tak ne
učinily. Naopak, čím Kulturnějšími jsme se stá
vali, tím bystřejiměli: jeme rozpoznávati,jak
stranná roztříštěnost námaškodí, tím pronikavěji
měli jsme si uvědomovati, že ve státě tak pestré
národnustní povahy,jako jest Rakousko, můžeme
prospívati zejména národní svorností, která jest
životní podmínkou politických úspěchů. Politické
Atrany jsou přece ve svém jádře skupiny spo
jené společným přesvědčením, kteřě odnáší se
za určitými státními cíli a usiluje, aby tyto cíle
vešly v život. Jest tedy na enadě, rozhodnonti,
zda na vnitřní ustrojení národnostní říše má
větší vliv jednotné.zastoupení národa, či roz

-drobené jeho strany A straničky. Věc jest až
-příliš jsana, s není potřebí o ní obšírněji hovo
řiti, jako. spíše přičiňovati se o to, aby stranné

„vysilování jednou pro vždy bylo odbytou kapi
tolou našeho nátodního vývoje. Bůdiž tedy, po

dněz rozvoje "lidských: vášní, náchylností a| tolik mluví aještě:wíce.píše, jest (sal zřejma, Hdravenosvětlo,jež vyšlo z temnotya jež musí
* zd"vzájbmného jejichstyku Amětbytně plodí 4ržbse- věru nemusf/iní odůvodžovati. A jestliže | atáti se.zášící hvězdou“všeho tešehó lídu, aby:
butpbat“udílontí. %Ndskévášně a-oéehylábati 4psojevuje se v. horinéch -radost ze -souhlasu j vytvořen byl po lgký úšňaitel,který by mohl

rozhodujío delšímhebokratšíto*fváné rážných| věsoh. stran o,apolešném pogiupu,jest tento /.poklédánbýti Zach stavitelevůle,
+Goh'jakož i o povšechnémrázu společenských 4.zdůrazňovehý: pšíjeranýpocit .-tlantně důkázem,, „valého,;národa V těch "všenárodní“po
:těindijimiž se projevuje 'život kátdého národa. n jské . spóusty -stragnými politiskými zápasy jee kn po, válén.do áj ky,se v Rekdusku*"Prodtředtšech. proměn živote neseného'tisici v v Česhách.byly „natropeny.Bylyto.děsné zjevy, | aého,* pí 22 R
'vyosmadářýmicíli, pdpůdy a*náklontostmi-člo- 4.když sona. příklad:vykřiklo:: »rádějí. volte Ne- „fultok be: čolydýšma Tak beda pronklijesefbyěkkfstaben Jest" ukorobez: ochrany :pudům, / česha, nežčeského klerikála'« Nemínime-ovšem.| u,páz. rozprav 'o,tafóvém| 1 k poz

- *"ghtttkám?" zájmům d "stává sa:často obštíj na- i. vzpomíákou togib. jiš-nin vyčítati, protože naším |. hovoru. závčlalý.jednak výeli jejnak,

Rodilých a nepředvíduhlých/okolněstí.— | 4- úmyslemujesl. pikiépětik tomu, aby. česká naše | malomoc $Národutřadyc, ř ú< A jake náhodapohazuje sem e tam jednot- .(:mamoo Jáčena, byleodikořené. „Byli-li jsme, ny | kolu jí ulofehémů, ta měkošný |
bydpm; tak jednotlivec může býti př ino ne., čyjář. telici, z národavyhazování a přehlížela-li|. čeho“od ní bylo žádáno a“14 yš
“:eguvislých 4 n flaných obratů dějinných.| ae „hrdě každá „myšlenka,: která -ve probpišoh| »
>A v tomto amyšlu- moh!tedy: Carlyle.řící, že+kspoledtté. našíúaské. věci vyšla z našeho tábora, | vře

šiodpí sa s„Pitějíc. nebo Kedovákou

Přdnomnáklon © m ) bo;“ škg hd vorýhvět-isteli
(Eence at“

rodnírada« nedoredia

OR: ena, A
"Bě

úříditi národní sbor- nový.Několisdenších llstů
a politikové se- pPřpti"tomů vsvali.-6Wrdice,že
takovéhosbord nenf potřebí,a byle to opětně
vObnovnč“ která steela: podetatnédůvddy.- že
na, výsost "potřebí jestdutěritativníhoi sboru,
který“by- rozhodoval-© tobě, kdy métod-éone
v do dosti, remantice;. beztzdnosti, ve
zmatoích 2:něpdřědku. ry
-"Tylik-jsége.pvašorak za- pilnost.pozname

-nati, abychontwypofádalís6 s minulostí a zá
roveň dovodilí, že“ fatolící-pto- zájmy, námoda
měli.otevřené"očíi:dyž: jink:navazovalisi je
-tobě -e švým dpoleobčanům. Nyal:obrkolmellist,
který jest nepopesný a z duše-touším 3,aby na
nám. hykayozaogt M, jedpninost
všeho:názodá;K -deus podáv é ; Zou
pravici všem pocfivým Čechům, chápajícím, že

„na kozgadliné"událostí usíme se 1Ogvědčijyka
Jenouocelí. 4 „—
(. m . . ". k . . „we

- Napoleon. opečně ibylo Y Longypodu

všechno připravané,aby“ . tem mob sgýatnastěhovali, oož.alělo“a6-dae 16.prosincn+B1b.

Aimi úl Goskbura :provágel :olsaře do mevého
lébo bytu, a costá Dyla, pošeta lidetvený,. ježebšěto priděl“ U vchodu do, depng
zwoda«stále astrék: ve hraní,jež příslýšným
způsobem vzdala čest. Admirál vysvětlovkí Na

poleonovi o Bongvoodu, čeho bylo potřehí, aeleat. projevovalspokojenost z uspořádání no
vého'bvého bydliště. Původně Longvood hýval

k

<

K .. . , „ . . . .
: pesimismema * podtíná všechno| aprávy vyslovil mínění, že národním zmohutně-| dvorcem, náležejícím výcbodoindické a no
!jet Šloráší jiť“Vmýbli jeho kofshoch“Jest | ním a plností kulturního života přirozeně-eploví ati, a. pozdějian se rankovekýsosídlem, agýrov

70 vůdší Bpisovatel politické strany, Machar,| zeny byly strany, kter má 'výrokem,dal vlastně| ního podředitele.'Zaujímaje jedno z nejygjších



i aleko.budozy-za
iba roklí měl své ležení 53,pluk, střehoucí

kann vězně.Něbřtek'w pokojlojohByt:
P oadkovy00,promin bývaléalakemÚpravnénád byl stolek se stříbrnou

onvici « stbíbeným umývadiem, jež.stély v Na
poleonově ložnici d' jeř přivezeny byly z Pa

File.V'Jašnicibyla tážpoatel,n u mělnaspojson u Marengaa Slavkova,

jeLadovprvémanželkyJose laaja syna; jo dbal
9P budtěkém, paznétkašineslzr plod. er

byly pol Seleným papirem,skříně na prádlo,
náPlepar lom ppm, starodávné

ke a několikarákosovýnt židlemi doplňovatynábytek císařova

Záložna vHradeí Král.,Jahské náměstí č. 165.

Vitadty na knižky 4
V oltadystřadenkové4)a "08

- Že válečného nicku.
— VŘsdddí sbléíka (č přosýdch nádiky volím, pořá

né městskoů radou a provedená žákyněmi městského
pin jního lyceá a dívčí obchodní školy v Hradcirálově, výměslá dopostů K 2bof.9. Všeíň nšlechtilým
srdcím,která! k pěkdému výsledku této akce přispěla,

vá měštská radanejuctivějšídík
vůní če 4randeaněsbvdiký,dě dk, sošky

„ jakož i nanezaměstháné 4. v nouzi postavené

Edělnictvorášíi důje4 ;-ppAnt Doležal

a.
i B©. Třebové2 K,všdíp,Boh.Boyer.vJábloci
řšskoúsvětkéhl4. prosince.2 K, vldp. 3. Růžek v

G"
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poučnéa dobrotivězaslat JEA

k tyto nepřiidouna zínar; popřěčikdí UŘážiseomkovny."E"předemvroveldikyaspřím-:
p pánem natch vojínů v Hašiči a vskémP stěěieta — jemu — zvláště

fsemněse“ dei nj odincůmvděčněbddaný'P. vNelila“D. 35/R, Lč.c.a k.poh
kurátv Pr Čiěrv činku Hýakova,Halič. e

v oprodeji lihu. Na základěmim. nařízení

bedne 8A stopadn 1915č. 237 azmocnění daného vý
ze dne45,listopadu1915č.

brazníPaetěšýajé»ze“ p
lihutoto:*$"1rývoruhnn

K BM
Rokr ty uějot+2můžso-opšízaaílat?

odovfená v jednom. 10 býků:Bo NĚ
po |

O Královéhradecké bankovní jednotě
roztrušujese již'delší'dobu nepravdivá

-pověsí, že provozujena úkor rásllých

"obchodě a. živongtí“ „zbožím

koloniálním, plodina, uš ninami,zelí,petrolejema151
Prohlašujemeveřejně, že Králové- f

hradecká. bankovní jednota nikdy se“

nezaměstnávala jiným obchodem. ij

For aprodejemhd u a
dndktide

Krtindtradeckýber: m |
Wiradci Králové, 10,píusince 1919.
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Z proslovu Sv. otce v papežské koasistoří (dme 6.

t. m.) uvádíme z amtheatického textu toto: »Ačkoli se
během posledních 16 měsíců nahromadily již obrovské
zříceniny, ačkoli v srdcích roste přání po míru... a
ačkoli jsme se pokusili o všechny prostředky, abychom
jakkoli urychlii uzavření míru a odstranili svár, trvá
přes to tetu... . vájká na souši i na moři. Naše listy
válčícím národům a jich pohlavárům na počátku války
byty sice s plnou vážnosti přijatý, neměly však očská
vaných blahodárných účinků. My, Rozemský vikář Pá
na míru, můžeme jen vždy hlouběji želeti neštěstí to
lika synů a stále spínati úpěnlivě ruce k milosrdnému

Bohl a zcešt dušeHo vzývat,aby svoumocí uřizií
konečně přítrž tomato.... konfliktu. A zatím co dělá

mě, ců jé na nás,abychýmsmířili bolestmédůsledky
dobře Vámtmámýmivápdnými opměřnkhu:cítíme se
úpíětě odšám Apoštolským.účádoín, amceníPoJkázati ga
Ješinýprodtředek,kterýmůšebrzy véstik uhaěinío

jen jedné z válčících stran prospičšný mir. Cegton; která
"lukedobmůže vésti se Šťagtnéma

skýéhspofech,Wteré:myšíibýti vyřízenyčl
svářícími =$e, je vvšem nezsbytíémzbo, aby jak: jekza, 1
"tak'idělá část aiářšícíchv mnohýchbodseh povolila X
ddáskeGe"mlolé účelávanévýhody.A-každýmělby

p A aademasi aěk +0-ajlonilah.Sr Aševee ttřám 6 ate"Stoktcivzniklyz-drropilkérom
ja kontiřktu,ví REdÝ, jak;jou těžké a jak velice po-.
„lšnší . t římského velekněze. Již dříve jeme
želeli, náslédhsiíce ve stopách našich předchůdců, že po

(save Málvy římské církve myposkrytujetší k úpískovnl
tezi mmtsé,pitné<vvebajy.po ich po

syjšloše.to:am a kájáěotm Jiytěl rano rn Mišedločkoětosý: ine
přístolnosti, „avšak“ úimysl -šám "dokažbije zřějě,“že- po

stavení „hlavy timské církve závisí na sáté mmoci a při
ZměněJidí a okolností může býti také změněno a deltě

„Aahorkajo.důlktbý. sosumndý člověk Mřipáže:tvrdit!, še a- ,ažběda dudájí
můžepřístušetí Apoštolské Stolici. Ostatněnelženáslěd

90 1 „em ilapýth, pdiběrů ani zabrániti, , Aby mmapetalovíge
-A%. 1,1, 15, s B . Nedb. kov Phře ride vrážnostiAbych PSO osj. 18

ŽELV Náš om: ddd Poraněnísepávářnvhoso uvbrzdá ena, | K' | »BI . . é wi Vyslanoiz u ň bk. ť

, 141,18, +kol am: 0 i "bylik odlčkěn,Zby "Sympedbattdtháanet:z!
. Ď, 1.1, „. 7.0, dě 41 hohěvíoěnobřěluJToieašttneáoyeo áktujt
„ 94, 1 tv o haMě + „Mě 1$Ť běánu, voevlasťhíhozděděnéhoprávaa zůžení nezbytné

VF v mf | : Jsfbb, Foakgitephíonýdný ziSoví nljkně
dolů.V uvedenýchpc není zbbrnutacena|nádoby. hn prodtřědek'kVyřsovánějet zákěkovt
53.KkždyMf prálůP ání Míládnýí.: :Cokaiísbedjšíjeříciaa
bs ru, své věski.na místědobře potížích,spofensmezisebou a katolickýms , DrD,

o"úkdřádení*'zend 8: "Bilé ona zánětka'stměníský 2zpěny!není 1915č.332£. z.,prot Pěvchusiamovenénej
výše Přípustné ceny.$ 4. Přestupky“iiloto ežížtáení tre
stají -se politic "okresním úřadem pokutoá "do 5000 *
K nebo %dOindeika) $ SNářišěnítoto'nabývá
platnosti dnem 15,prosince 1915pro cetý politický okres
královéhradecký.— C. k. okresní ijemanství v Hrádcí

Králové, 11. prosince 1915.$* Ápmdrákonký rada:Zmatný. S

úsudek o událostéch, který by nám byl přece tak pro

jšny PACá ze„aáeu,:subodně-tpáři,šac0;záv kfečeno, stačí, aby se úiřůgaló, jak den ze dne vzrůstá

naše bolest... Jsme jisti, že vy, účastníci starostí a
úkolů Apoštolského úřadu, budete sdíleti naše dvojná

(sodné starosti, a mám žáto, že naše bolest dojde joblasu
u veškerého křesťanského lidu. Proč bychem -všakměli

| ||
„vykonal Ji ze živou skuáký“veňce zásinĚmí, aa kter

zaporjímalopři je, konečném sporu, jeliNyní sděhojt noviny,že zesnulý hipdnostář;očí

alU eparieí "dědičkousvé pozůstalosti českou unbvor
|sttuna.Moravě.Kdybyknínedošlo,tedyakademiivěd

A+ypiční na.Moravě.Jměnízvěčněléhočiní-prýtěi.mi
, lomy.—»Právohda+vminulýchdnechvypočhávale,

co*má arcibiskup "olomoucký ročně, co mu připadá na
den atd. V této příčině zvláště nyní jest potřebí uvědo
mišti lid-o takových peněžních záležitostech jasněji, aby

střeii? kámožný člověk totiž má pro sebe, resp. pro

„stář.Vždycky se must vzíti v úvahu, jaké obrovské
sumy vysocí páni musí ročně a někdy i denně rozdávatí.
Jak Dr. Bauer tak Dr. Kohn pro vezdejší radosti si po
,chávalt velice máto. Ale nezapomenutelnévelké skt

Ky svědčí, jak bohatě pamatovali na podporu: zájníh
církevních, kulturních, bumánních a vlasteneckých, "
Celá česká veřejnost vzhledem k vzácnému odkazu tá
danywf odpouští zesnulému Dru Kohnovt jehochyby a

rovsň podotýkáme, že zvěčnětý arcibiskup naprosíp
nepotřeboval rady žádného muže z protikatolických

byt v úsudku vědycky samostatný. Moravu milovaí
veliceaž do-smrti |-na svémEhrenhausenn,jak pozoru
hodné zprávy svěděl. Chtěl tedy českému du morev
skému po sobě zůstaviti důstojný dar.

Úmrtí. Dne 12. L m. zemřel ve Skuhrově nad Bělou
borltvý farář vdp. Ludvík Jelinek u věku50 let. Narodil
se 13. srpna 1865 v Nechanicích, na kněze byl vysvěčen
r. 1889. — Ve Svratce dokončil životní svou pout vdp.

Augustin Richter, čestný děkan a farář chroustovický
ve výslužbě, člen řady dobročinných spolků. Byt to
bratr | populárního duchovního správce, č. děkana a

biskup. notáře v Morašicích Otakara Richtra. Narodří
se 3. února 1843 v Rychnově, vysvěcen byl r. 1866. Ze

mřel 10. prosince odpoledne v 73. roce svého věku, U
přímní katoMci v Chroustovicích, v Hlinsku, Krouné a
Uhersku v velice vděčně na horlivou práci

církevní tohoto ideálního kněze. Tělesné ostatky převe

zeny do Chroustovic, kde dne '14. t. m. pochovány zavelikéúčastikněžíi laiků,0. vp
Kněžský dům v Luhačovicích. Do 8. prosince věno

valo 1113 kněží 4599 K 67 h. Doposud nepřispělo 3920
kněží: (z 5053). Nedostává se 17401 K 33 h. Prosíme

znova, kdo neposlat. pošlete příšpěvek co nejdříve. —

Kdybykaždý ztěch 3920kněžídat práměrně4K, se
šlo byse 16680 K a zbyl by.dlah pouze 1720K.

Fi jelpbckádechWankovnícha Fysperneo monace
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kovy básně »Zacísaěě a Vlaste, které vě'ge zhosttišák druhé třídv MiL SI. L. Karlova; reprodukavaln:



zpaměti technickou vyspělosti a promyšleným předáno

4m na klavíza z-Dvořákových básnických nálad +Rej
skřitků« a »Pyrianta«,„Uznaje.rovněž přijaty dueto Gil
bertoyo „»Jadickáromance« a s klavírním„doprovodem
houslové. sájo Moszkowského»»Španělský tenec č. '1e
které se zanicením vskutkupozoruhodným sehráli uč
ové JIL. třídy, žáci-ditetanti K. Važata a B. Horčička.
-Na zakončenou zapějí přítomní za jasu všech světel dvo-.
rany rak. národní hymau, která byla doprovázena hluč

té příležkosti 10 K. — Správa učňovské pokr.školy

půjčení dvorany v den 12. t m.

2. prosince k oslavě památného panovnického jubilea
obnáší K 1526.26.Obnos tento by) odveden jednou tře
tinou oběma odbočkám Červeného kříže v Hradci Král,
jednou třetinou štítu železného brance ve prospěch
vdovského a sirotčího fondu veškeré ozbrojené moci A
jednou třetinou místní odbočce státní zemaké fstředný

Městská rada 13.prosince. Usneseno bylo, aby.k žá
dosti“ c, a k. ministerstva. války městský důchod, úřad
a lyceum věnoval 2% úrok za rok 1915 ze základních
vkladů u pošt, spořitelny pro fond osleplých ve válše
vojínů. — Oprava varhan v kapři sv. Klimenta zadá se
firmě Rudolf Pajkr a spol. — Požádá se: chudinský od:

hor, aby rozděhlspolkem divadelních ochotníků Klic
perou darovaných 300 K na ošácení chudých místních

dítek vojínů v poli se nacházejících. — Zemědělské „řa
dě zašle se vyplněný dotazník o tom, mnoho-lidocihuje
se -krve na měsíských jatkách. Zemědělské radě jedná
se totiž o přípravu umělých krmiv z krve zvířecí. —
Usneseno bylo, aby Tělocvičné jednotě Sokol věnová

Klumpara pro fond dra Ot. Kinmpara 50 K a mimo to
ve schůzí městské rady 3. prosince bylo usneseno, aby

„k témuž účelu místo úmrtních oznámení věnováno bylo
rovněž 50 K. — Vzdají se díky p. Alfrédu Procházkovi,
soukromníku ve Vídni, za věnovaných 20 K a p. K. Pee
rovi, maj. domu zde, za věnovaných 10 K ústavu chu
dých místo věnce p. dru Ot. Klumpárovi. — Poukázány
byly k výplatě různé účty lycea, vyšší školy proženská

„povolání hospodářská, týdenní „a lesní konsignace a

schváleny byly různéobjednávky.
Koaceri Moravského sboru učitelského

ve prospěch Červeného kříže pořádán bude v Hradci
Králové dne 28. prosince 1915 v Orandhotelu o 7. hod.
večerní. Dobročinný účel doporučuje sám nejhojnější

„účast obecenstva. Kromě toho naskytá se přiležitost po
znati daše hudební velikány Dvořáka a Suka ve sklad
bách intimnějších, jež provedeny budou cyklicky a 10
Sukovy ženské sbory op. 15. a Dvořákovy Moravské
dvojzpěvy op. 32. Známé jméno dirigenta prof. Ferd.

„stva. Klavírní doprovod- obstará Virtuaska sl. M. Dvořá
*ková,prof. varham.'školy'v Brně.Předprodej z ochoty
.převzalo knihkupectví .p. F. Píši.

Veřejné díkůvzdání. Besídka vojínů v Hradci Kráb
-vé sídlem v Adalbertinů děkuje vřele p. Jar. Urbamovi,
maj. Grandhotelu, za opětovné velkodušné pohoštění od
cházejícího do pole mužstva pěš. pluku č. 39.. 2

, Svaz hospodářských družstev pro konsemelekfrio
kéenergiev HradojKrálovéaropodslkyválečnépýče.
Na oslavu jmenin J. V. císaře a krále Františka Josefa

1. vybírána bylg,v,měsíci říjnu ve prospěch fondů vá
lečné péče“ kážka +

spotřebované kilowatové hodiněglektrické energie, je
jíž výnos 500 K'byl v těchto "dnech'pros
sídla t. k. okr. hejtmanství v Hradci Králové rozdělen:

;"Štítu Zelezného brance vHradci Králové 50 K. Válečné

nadílku vojínům 50 K, fondu pro oslepié invatidy 90 K,

mistuimu komitétu bulharského Červ. kříže v okresu

rinčího fopdm v -Hradci Králové 200 K.
1. Klicpera, spolek divadelních ochotatků v Hradct

Králové, odvedl parkmistrovskému úřadu zdejšímu krá
mý dal 300K' jikočté výnos. divadelníhopředstavení
»Žebra«.Die Intenci šléchětného dárce bude ténto ob
nos rozdělen na ošacení chudých dítek místních vojínů

v.poli bojujících, Tento krásný- příklad vlastenecké 0
choty zasluhuje všestrannéhouznání.

Učedsická besídka v Hradci Králové pořádá v ne
dě 19. t m. 0 6. hod. odp. v tělocvičně Sokola pro své
eny vánoční nadílku, ke kteréž výbor pány záměst
navatele a všechny přížhivce uotivě zve. Na programu

jest loutkové divadlo, jež sehrají učňové pod. vedením
p Stoklasy.

i Kalheřské výstavka otevřena byla ve středu 8.pro
since-dopoledne ve výgávkím sále městskéhoprůmyslo
vého muset královéhr ého. Kromě krásných mó
dernich* važkii Neko druhu, zhotovených v odborných

sabuje “exposleč. předních našich firem knibařských,
sbírky přednášek, vzory krásných moderních jisků bib

mi zapůjčených. Návštěvů výstavy, uspořádané nákla
dem Ústavu pro zvelebování živností v Hradci Krá
a.péčíp. insp.L, Wolgueraz Prahy,Izedoporpčitihet
Sirštár: krahům, zejména každému intelirentu, jenžmá
zájem na-krásném tisku a dobře(vypravené knize.

. Obchodat gromlum královéhradecké upozorňuje své
členy, že v nědělíchpředvánočních(12. a 19.prosince)

-rok. platí však staré usnesení greriální hrolnady, že se
prodávati nemá.

Dodatečné přejímání rekvlrované gumy a automo

21.a22.prosincevždyo8.-hodranní.

zorňuje, že lístky chlebové v týdnu přeď, vánočními
svátky a před Novým rokem vydávati se hýjou již ve
čtv.rtek, t j. dne 23. a 30. prosince, v obvyklých
hodinách a na obvyklých místech. U

Záložna v Hradci Králové. (Výkaz za měsíc listopad

1915.) Stav vkladů ppčátkem měsíce K 2,135.517.92,bě
hem měsíce vloženo -K 91.373.93, vybráno K 105.198.76,
stav koncem měsíce K 2,121.693.09,Stav půiček počátkem
měsíce K 2,260.689.15, během měsíce bylo půjčeno K
263.351.44, splaceno K 274.783.04, stav koncem měsíce
K 2.249.257.55. Počet účtů "3992 Reservní fondy K
183.955.14. Závodní podíty K 84.300.—. Pokladní obrat

K 1,666.289.38.
Seznam cen una týdenním- trhu v" Hradci Králové

hrachu 150—180K, jahel 180 K,-jebelového semínkýrčer
veého '380-K,máku 280—290K, lněného semeně"120 K,
mrkve'12 K3 1hl: cibule.28 K, mrkve 6 K,.jablek20 K,
brišek Z1"K; I kg: másla. 6.40—7.20-K, vopř, sádla 6.80
až 7.20K, tvarohu 68—72h, česneku 4—5 K, celere 3.50

"K3 U vejce 16—20 h; 1 kopa: zelé 20—24K, kapusty 4
až 5 K, drobné zěšeniny 1-—1.20K; 1 pár podsvinčat 50
až 100 K.-— Přivezeno bylo: hl: brambor 42, cibule 2,
jablek 150, hrušek- 12, mrkve 40; kop: zelé.45, kapusty
25, dřobnézeleniny 150;podsvinčat -250 kusů.,

Pochvala,udělenác. a- k. pěšímuplukuČ.č 18.0

Jicí Mat;který oběrželstarosta města inojce Kolóvé:zbojištěodc. a k. generála,nadřízenéhodomácímu
plukutohoto města: »Oddelší dobyjest pěší plukč. 18
pod mým velbním.Svouslužbou jako brigádník jsemtě
spě. spíat s: městem Hradcem Králové,jest: mně, budiž
zvláštnímpotěšeni že mohuVašemuV
sděliti, že domácí pluk královébradecký dosud se

oky choval vzortě a že může býti.připočteůknějs
nějším plukům armády.« 'e 3

Důležitépoznámky k lstoval dopravě vdobě v
Boční a movoročaí. Při velikém návalu zásilek,jmenovik;
tě v době vánoční a novoroční, jest nezbytně třeba:
aby veškeré Hstovmí zásilky do větších měst, jako (doj

Prahy, Brna, Plzně, Liberce, Vídně ak., obsahovaly,ve
die úplného 2 správného jména příjémcova též ok
(čtvrt), utici, číslo domu a případně též bližší údaj bytě
(schody, poschodí, číslo dveří), jak to jest v takovýchto

případech vůbec předepsáno. Dále se ct. obecenstvo
důdklivě žádá, aby pro usnadnění manipulace nenaše

sliřřesní'ato pokud možnánahoře vpravém robu. O
hledně jednotlivých druhů zásilek se připomíná,že. ko
respondenčál lístký obsahu neslušného,urážiívého. nebo

navštívenkách, listglch. vánočních a novoročních, zasí
laných za sazbu platnou pro tiskoviny, jest . „dovoleno

mimo adresn odesílatelovu a. jeho. sev ječač

Jádřené nejvýše-pěti slouy neb obvyklým :
(p.f. « pod.). Výjimečné"toto pstanovefti, platí, pouZa Pro

tyto druhy tiskovin a nelze je rozšiřovati na všechny
tiskoviny vůbec, při čemž však se podotýká, že sepo

pokládají za vánoční a novoroční tístky ve Smyslu právě

pěti slov, aniž listky takové tím pozbývajl povahy ti
skovín. Sazba:za. obýčejné psaní činí v místnídopravě
a v.dbprávě + království a zámána říšské radě zastou
pehiých,do knižectví Llechtensteinského, do Uher, Bos

ny a Hercegoviny, jakož i do Německa do váhy 20 g
10hyide 450 g:20h,. doBulharska činí sazba 10 hza
každých 20 g a do všech ostatních zemí 25 h do váhy

2 z za každýchdalších20 g15 h. Veškeříp. t ob
chodníci,-majitelé firem a závodů azejména gp. nakla
datelé se žádají, aby kalendáře, novoroční blahopřání

a pod nepodávahi najédnou a bezprostředně před vámo
cemi nebo přednovým rokem, nýbrž aby zásřky ty 0
devzdávali poště k dopravě po částkách a 4 pokud

ných zásilek v „posledních dnech roku, stěžuje se znač

, Vyhláška o výkazech, jež mají podatí zaměstnava
telé ke přípravě "ukládání daně z. příjma na rok 1916.

omazedne25. října 1896f. £. č.

6 -řadě zastoupených jest za

vázán vypláčeti v $:M7 ckovaného zákona vyščené
platy ročníúbios 1 KK1 jednu osobu převyšující,

W;vyměfovacímu příjemce takooznářniti ber 'h

vých „platů,uvedu jjnéno,bydaké a zaměstnání jejich,tohotb "ustanovení
pak výši a "druh „platů.

y, k vyplácenímí takových platů skžeb
(zavázané, aby. Příslušná oznámení

31. ledna 1916 u. výmě
„'k. berních > okr.

hejtmanstvě),v jejichžokresu se nachází osoby

kprnámení zavázařt resp..dotyčnýpoda“ "V oznáme

stvíčha zemíchv

ních a vý

podaly nejdlo vdobě od 14

a ————

1 :15.

Oblednonézdsliky

Obrázkové knihy.
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Aěda vžnšmo 6děn,“od kterého
yly vynláčedy), jakož 1 roční

roka,týjedna 1914 F. z. č. 13 (novela 0 dantok osobních)
Ný-olr re použito oznámení na rok 1916ke provedení

"výměr nebo trestních řízení ve příčině nějaké veřejné
dávky za dobu před 1. lednem 1914. Kén však vědomě s

„sobil, aby předěpsána byla daň menší nežji zákonná,
v oznámení služebných plátů ná rok 1916něco nespráv

©bec nepodá, může býti pokutovándle $$ 240 a241odst.
M „8Ž,.0opřípadě de $$243 č. 6 a244 odst.1. a2. zá

"„dBi zalem 1915a 1915azá poslední 3leta předpat

značení zboží v nákladních listech,

díl I., oddělení B,dopiněno ják následuje:
„ „sahu, jež obsahuje jenom část v roztřídění zboží uvede
" „ného označení a poukaz ma položku v roztřídění zboží,
- platí za peúpiné, „neníli připuštěno něco jiného.« Ve
„smyslu tohoto ustanovení bude přatiti tedy“ označení
"zboží ku př. »Železné a ocelové odpadky pol. E-—10<
za neúpiné a ježto za neúplná udání v nákladních listech

:tati vyšší dovozné, nežli dle roztřídění zboží se má po
čllati Ct. firmy upozorňujeme na tuto změnu, jež mů

jen v případech neúplného označení zboží -— a doporu
čajeme co nejvřeleji, aby označovaly zboží, pro něž se
má čítati určitá třída, ku př. třída II., tak, jak jest zboží
„v.tariflu uvedeno. Ježto budou kromě této změny také
změněny četné položky v roztřídění zboží, upozorňuje

-me ct. firmy také na trto důležitou okolnost apodotý
. káme, že Ústředna sdělí na požádání ct. firmám tyto
" změny "aby nebyly drahou čítány neoprávněné poplat

-ky. Vymáhánípřeplatků jest dnes spojeno se značnými

roky -jsou zcela oprávněné. — 2. Zkrácení doby při
„zvyšování tarifů anebo ztlžení podmínek*dopravních.

„. a obnášející dnes 2 měsíce, na 14 dní výnosem ze dne 3.
-prosince 1915 č. 47099.:

i - K trestal, záležitosti Záložňího úvěrníhoústava.
Dne 11.,t..m. po polední, ve třech povozéch dopravení

-Červený) „přes Štřebeš do Párdubic; odtad odvezeni
„rychiíkem do Prahy,. aby jé zemský sóud(co trestní)
dále vyšetřoval Diváků se sběhlo v
transportu mnoho a každý vyslovoval uspokojení. Krát

..ce před zatčením. Hanuš mluvil o těch, kteři kritisovali
.jeho. finanční cesty, jako o »hafanech«. Hrozil těm,kteří

. by o. jeho poctivosti. pochybovali, docela »karabáčem

ma psy<. Když však žalovalpro trážku na cíl prohrál;
+ .madto vyšly na jevo okolnosti | tolik* nepříjemné, že

schlíp] docela. A teď vížo karabáč jistě ani slůvkem
- nezavadl — Vyšetřovacívazba mše še protáhnouti|

» delší čas.

*novaný kněz z Heřmanova Měsíce 5 K a sl. Anna-Ko
„pocká, hospodyně na faře v Sebranicích u Litomyšle,

dar + vidn. Václava.Strnada, osobního děkana v Sebra

fadem v Plchu, vděčně tyto dary kvitují a. volají šle

„chelným dobrodincům „nejsrdečnější: »Zaplať Pán Bůhl!«
Cyriiská jednota -v Jičíně za kask,spoluúčinkování

43 provede ve prospěch Červeného kříže řízením kapel
„míkap. pi.č..43 p.A.Bureševsobotu 18.prosincev
-Tyršově. dvoraně „domu Palackého Jos. Rheinbergera
-.op. 164. »Hvězda Betlemská«, vánoční oraborium pro soli
"(eopran pf. M. Kábelová, baryton p. A. Vondráček), -sbor
-a orchestr. (hudba pěš, pl. č. 43). I.Očekávání. 2. Pastý

Přestávka. 6. Hvězda. 7. Klanění se mudrců. 8. Maria.

"místo80 hal., kstání vpřízemá50h, pro.studující30
b, galerie.40 k.Začátek o půl 8. hodvečer. Předprodeř
Hstků v lékárně Mg.Ph. P, Pavlčka.

„4 Vyznamenánív Záměl Zvláštuhovyznamenání
vdostalo:se-vZáměltp. JapyStraadovi,frejčímaa-blav
"rámu čisovníku kadolické. jednoty -J. Erc.

: rejp. biskupdr. Jos. Doubrava,projevůlmu své uznání
- :ga horlivnu činnost v katolické orgatisači,od níž. nedat

4 amotně.trpět. Bylo projeveno uznání zásluhám, Hchž.
:al získal šířením katol. tisku a zvláště příkladným kře
:sťanskýmživotem.Totovyznamenánínapinělojej za
"jisté-radost, že přičiněníjeho oceněno bylo aa místě
Askpovolaném.Se svýmvůdcem radují se všichničlo
Jmovékatol. spolku vPotštýně. Takési toho uzaání plně

okckčm
činnosti zevní lesk, ale vnitřní Muboké přesvěd-:
-čení,pro něž“čagto | pěti musí. Je příkladem, co | pro
stý, aloe šlechetný člověk může vykonati Kéž je po

1„vebuzenko:.pro mnohé Jiné] Přejeme mu,aby se z vy

znamenání vplném. zárěví ú5šň aBoží požehnáníjel
„Provázelo. „

Čáslav. K relerálu o„slavnostní *a. Wýpravnéhře
»Když .loutky ožiynau«.„dodáváme, že hrubý výtěžek
činí ze všech čtyř.představení 2500 K. Zbůde tedy
značný. čistývýtěžek, jehož..peníz sdělíme. Dodadkem:
ještě sdělujeme, že k zdaru představení obětavě přispěly
oba- šbory učitelské dívčích j chlapeckých škol 

| Obrazy českých umělců
vwlevných cenách.

Skvostné umělecké dary.
-Nádherné ozdoby bytové

Pr. Ovořák:

Madona

%M. tiška:

Hlava Kristova
Zesklený, vel. 50x56 cm

»
—

nenapiatý . „K 4—
vwpěknémrámu. » 0—,
„v$ skvostném rámu . » 25—

Objednejte, dokud jsou na skladě, a ne
nechte si ujíti příležitost koupititak levné
obrazy umělecké, které můžete užíli jsko

dar vánoční, k jmeninám a pod.
98B*Pro členydružstva 20, slevy."U

(Ceny rozumějí se bez obalu a porta; obal
:. | účtujeme za výrobní cenu!

Objednávky vyřizuje .

| Oružitevní knihkupectví

, . nenapiatý- „+ K8—„ve vkusnémrámu. » 8— l
„ v ošechovém rámu06 ————.

Alacenýmivložkami. "„0

vHradeKrál., Adalbertinum
==

Smiřice,(Oslava 2. prosince. -2 Dětský
den.) Učitelský sbor. ob. i iměšť..školy. ve Smiřicích
se svým žactvem oslavilvýročal den 6řletého pánování
Jeho Vel. císaře a krále Prantiška Josefa I. důstojně

způsobem, „jenž nejlépeodpovídá Intencím-našeho vžne
šeného mocnáře, zračicím .se v hesle: »Vše pro dítěl«
Dne 2. prosince od 9. hod. dop. konány slavnostní boho
služby, načež účastnilo se žactvo obou škob se.svými
učiteli slavnostního odevzdání záslužné 'siříbrné medaile

s válečnou dekorací starostou města p. Jaden Jufišem
veliteli -zdejšíhosboru dobr.hasičů p. Bolí, Pádrpvi a
poté shromáždilo se v místnostech | é dvorany,

4 slavnostně vyzdobené, v jejímž čele“stálo poprsí sochy
Jeho.Veličenstva v háji květih s pozáďím z dráperií v

.říšských i zemských barvách, aby sůčastnilo se akade
mle m oslavu tohoto velevýznamného dne pořádané.

becního výboru se starostou p-J. Julišem v čele, sbor

úřadůstátních. isamosprávných, velmi četně zastoupen!

a mládeží. naplněn. Program 'akadémie byt: 1. JÍH
„Mach:.»Přání«. Zapělo s prův. harmoniá žactvo školy
měšť..2. Pavla Sokolová: »K věnci slávy«. Přednesla
žákyně 5. tř. H.Řezníčková. 3. Slavnostní řeč ředřtele
škol p. Fr. Premingera. 4. Ant. Janů: >KDětskému dnis.

„rodní hymna (4 sloky). 6. Dík' starosty města zvláště
místním dámám a škole za. spolupůsobení jich s' obec

„tém úřadem ve válečné pomocné péčí. 7. »Kde domov

můj?«. na balkoně zahrála „hudbasboru dobr.' hasičů.
Slavnestní, tři.čtvrti hodiny trvající "proslov zakončil
ředitel škol p. Fr, Prelninger hoklem a provoláním slá
vy Jeho Veličenstvua) vyššímu doru panovnickému
a poté provolánímslávy naší tatěčné armádě,což obé
zakončeno. slavnostní. tuší hudby dobrovol hasičů. —
Týž dea.od. 7. hod. večer.sehráli žáci a žákyně ob. a

měšť, školy divadelní předsiavení »Zlatá ait«; sloven

+učiteřka V. - Plumlovská. Provedení před
stavění, k němuž skvostné kostymy zapůjčila firma J.
Šustr v

o- čemž svědčit bonřlivý „potlesk do posledního místa
naplněného sáku. jakož | to, že hru bylo nutno opakovat

za. tak obromnéhonávatu obecenstva,jakého ve dvo
raně dosud nebylo. Kpředstavení proděti 6. t m. do

Děti ovládaly své úlohy dokonale, souhra byla zname
nitá a pohádkovitá iluse hry skvostně byla doplňována
světelnými efekty elektrických žárovek Ke konci1

4

skuply sedětňy malebném živém obrazu »Apotheose
Že slavnostní 'večeřý ty zmaňieojtě se- vydařity

jak: v ohledumorálním; tak 1finančním, 0 (5 V první
řadě velikou zásluhu má: pí. Dlača' Maternová, choť
vrch. účetního, která s nevšedňí ochotou-a obětavostí
za pomoci členů sboru: učit. pl.“ Jindř. Herákové a pp.

Jana. Černého a- Rud. Radoně hru na

paní. ovičitelky vřelým. slovy díků, jakož 1"podáním

Vognarové za virtnosní hru na klavír. Mino tento pro
jev považuje ředitelství školy za svou milou povinnost

-=

máhavou práci, radost dětem způsobenou, kteréžto díky
patří též sl Miladě Vognarové a p. Jiřímu Letnarovi,
kteří vyplnilipřestávky v mezišktích vpravdě umělec

pomocnou svou ruku ke zdaru »Dětského dne« s dětským

dále p. V. Čivrtečkovi, teniečnímy snlokra v
Hradě Krflově,“za uspořdání některýchtánců, p Ad
Mahlerovi za ochotný předprodej vstupenek ke „všem

Veličenstva, pp. úváděčům Slánskému, Vognarovi, Hej
pště a

p. Pr. Horákovř za obstarání jeviště. "Hrubý "příjemze
všech těchto dětských představení činí K"T194.45a bude

tedy značný čistý výtěžek odevzdán vytčenému účežu,
t.j. ve prášpěchsirot jo padlých česlřýchvojlnech.

Hořicko.Kněkterým poznámkám o našem projevu

dotknouti,že podobný projev učinilopresidium aažich

du a 4one ztějakého naivníhonázíránina dnešní po

rodě třeba. Dle toho zceta důsledněje hotřeba i vjednot
divých malých složkách naší katoloké strany vůčl ma
lým složkám jiných českých politických strán. Jest ho

IMkůchtěši viděti jento, čím se od našeho katolického
programu liší a ne také to, v čem jsme dje národního
programu. s nimi za jedno, pak ovšem bude veškeré vo
lání po národní sjednocenosti u nás hlasem votajícího
na poušti a pouhým snem. Nepočínají-k sí takto vůči
nám místy naši odpůrci, rtesmíme se dleaich řídit, mý
brž musíme na chybnou jejich taktiku vážně poukazoveti
a neochvějně kráčeti cestou, která jedině vede národ
náš ke svornosti a k jeho blahu „v naší habsburské
monarchii. Pak aspoň v budoucnosti nebude se nám
katolíkům od. upřímných našich vlastenců vytýkati že
jsme v nejvážnějších našich dobách byli nesnášelivým
živlem a. jen. brédou našich všenárodních zájmů. »Po
znej sebe sama« ntusí sl volati nejen každá naše poli
tická stranajsenýbrž 1 každý Čech jednotlivec. Pak bude

vespolný život u nás snesitehým, otupí se všade ostří
našich stranických bojů a národ náš bude spěti k své
mu zdárnému citi. Národní sjednocenost budiž stálým.
heslem nejen našichypředáků v "fisku a v parádních
schůzích. nýbrž v oelém našem společenském i národo

hospodářském,životě! Takovými,našimi vážnými proje
vy neodváží se jistě pohrdati naši vážní političtí od
půrci, nýbrž budou je jistě v zájmu dobrá našeho náro
da vítati. K62 i o nás může se jednou v budoucnu vy

i v této době katoličikněží a čeští katolíci vůbec byli
pravým! jeho přáteli, nadšenými a obětavými jeho ná
rodními budřteli.— Počet bezkonlesních rm Hořicka

jsme zaznamenal dle loňské“statistiky úřední, jak to dle
svědomitého záznamu V' příslušných úředních knihách
udali aaši duchovní správcové v- diecésním katalogu.

Dle něho bylo bezkonfesních vměstě Hořicích 247 a nacelém Hořicku263. A

Přelouč. Dne8. prosincebo 10. hod. dop. konalase
ve školní budově valná hromada Krejcarového spolku
v Přelouči za slabé účasti členstva. Ze zprávy jednatel
ské stůjtež zde hlavní data pro širší veřejnost V roce
1915 bylo 270 chudých dátek potělováno ve školní ku
chyni polévkou od.4. ledna do 27. března. Náklad na va
ření obnáše) K 894.15. Spolek čítal v tomto roce 290 čle
nů. Jmění spolkové -přineutěšených poměrech a veliké
drahotě jest zmenšeno proti loňsku jen o K 80.84 a ob
náší K 2957.33. Vaření a rozdělování polévek ochotně
obstarávaty P. T. slečny: Minka Adamová, "Ludmila Já

Krátká, Anna Lacinová, KamilaLišková, Marie Nováko
vá, Anna Potůčková, AmnaŠoková, Mařta Theimerová,
Marie Vávrová a Ousta Vyleťalová. Dozor při obědě
ve školní kuchyní konali z ochoty P. T. členové sborů
učitelských. S vděčnostivzpoměnuto všech dobrodinců
spolku: Zvlíštní díky vzdány sl. městské radě, která ja

peněžité obnosy sl správám: okresal pomocné úřadov
ny válečné, akc.cukrovaru, obě. a hosp. záložny a akc.
spolku v Přelouči, Svděčností vzpomenuto všech dob
rodinců, kteří jakýmkolizpůsobem spolku Krejcarové

ma přízeň projevovali' Konečně uctěna památka těch

člen; kteří v roce minilém na věčnostse. odebrali.Jsouto: Králová Marie, -MalýVáclav, Procházka Jan,
Sova Josef, Trojan Václav.a Zeman Vojtěch.Po schvá
lení zprávy jednatele, pokladníka a revisorův účtů tis

městkemstarosty p. Th. Havránkemjménemměstské
-radyza tepěšné vedeníspolku aspoluvyslovenažá
dost, aby vtéto vážnédoběpp. fuakcionářisvéosvěd

čené skly dále spolkuvěnovati Kslovůmtěm připojuje



-ntákle*výbočů- vpolijnyrádíí: účastny, -vajné hranady,
-abýproto:sitlamaájbyt valen-9bocutistupující.Kdy
„ták čímlo,ustávil 60 výdér spolku. talsto;"fk. Jan: n
a p. -AbolaNerad za.méstopředoda,::9, Ant.
Orégi-za fádnáteje,-p RuduFreudaeborg:za pokladníka;
„ddtatní členové výbeře. jsou:.p- Jam Dítě: A Th „Hevrá
dýně. Aryáh:Jarolámová,pl.BštušePřenčíkoná,půA.
Poblerovás Revitóry účtě:jsou:pp. Jos Loudil.a Ad. Vo
"jihls. Vzisddmk slávajíchu.pombráma úžasněstof
tiiiic(Děrahotě, jež. zvýší nálžad. na -vaření polévek -pro

„$rpřeboučíkP T.obecenstvuvotivou.k-amgžnoniXiPó6

s

Miko), didvpll Zeny. Nušití,ad néafm
il svýhočasu jedén obchodník 0 věpřů

da v vno jeprodáprodá! za. 1,600.000K. Odeni Kgmkrmení a oslatnívýláby, měl -na
tomtp odýchodězisků WŘLODŮK. —-Sdolečné sv. přímá
nídětív. čelém,Rakou »udedleusneséní| poslední
blěkypské<konierence uspořádáno o vánocích na úmysl
vítězného míru, za císaře a armádu. — Bavorské mi

ny

Am.Am, Oren 16SE jedmatel

siřářé úl
Soči,Áe.olt

Joostásou„říší jest mognářytuí

Ill „itemých bojích,PřipojeníBulharska.a evrop
bm :zápodaní:k- naíčeru:císařstvílsné- pro-Skoanýt 63
kenské-významzváší..důležitý, Vždeů.se k-námpřidal
atát4m, který nedávno bojoval sboboku,Srbska.. Spol
svýSiky:s sákouskou: armádouzeela "dobrovolně,„kdy
Jněk-na vybrahdu-a kdy se mmslibovajood čtyřddhoy
plkýmiústy:Kdybybylposralé--kwazenablédě,žepro
Jžsti Siováamstvoa"bořádek na. Balkáně.jest větším;zi-|
stemaliamco-seSrbskem,sebylby:váhal,toto sppjení
uzav ani onaokaměik.: Víme zajisté. dobře, -jak Bylba
B-avadlujiovoce viřtzlivě, jak se sedají ucbvátiti raké
táhl blýskavýchhesel Rozumíbe samosebou, že s.hor
Kvasti -sů větší bojmjíve.prospěch Rakouska ti Jihagjo- |

A coš-ma stydru? NejásaliPoláci bločněnad.cevabaze- |
Iínk, když -ského Polska:bylo dobytood vojů ústěed-;
lub:říši? Ataké nyní polskýživet.v. těch krajíchpddy- ;
ohrjer:daleko evobodněji,.Aal: tašrytety $9 iBečekalo.0

svobarošíod akco čtytéohody. Vážné.okamžikyzkaét- |
Xa dokunantovály;že-všichni národové,rakouští siyjí s.
noochvějov- věrnostipli- vznášenémhabsburskémtrůnu;

byto'-ot-Bulhadi ve-prospěch,skutečné jazykové:valno-|
sti jmesiovaoského tidm2 ve- prospěch komečného.glidui.
ve. „aOipravygc>V „předešlém; čísle v.. článku .»Husiská
prasdoniluvněst=na oty.3 Ba43, řádkuzdolamísto„ne
daáansačří»nokárate.Na.18.řádinezdola-z. sipvemabyl

Avyttecisco »aecibickápu,Na,-stzy4, ne 23. řádkuzdola.
za devem «krally«.mé BYE

VyYddaku see bak len abobých„dívek+ ohostkdacílarnoh U, Kampa.33..:Na;
ty.. šledbatná“ srdce dískem, odkazem a pod. rlezapome
nouňdesnmadkol.werábejní(+ 0 0 be
+ajlejbemnějším=:Gárkam-40 ámocha |pb :kaědóko vest:
onjějiecné:Wustrovanéděo palekých taajicůOavalovicih
4 Pra Btáchiéwicsé+Ktálofhe:nebeském,| Pagsií dý

šlel: didové:legendy o -MateerBoží, provázené..33 usně
leckýme. ihestrazámi,sdaou:zvláhtě. v nynější dabě plné:
tritickéhovárušetí.četbou-povznášešcí,připášeřící.duši:
did a mir,:Pospěštesi. zařadíteknihudoavé knihov

v Urig.-obálor mouzo.za 4-K; nádharač v plátně: vázaný

Mk-stice: Opavské:v Opavá,neb hro

šimočteválůmsonelvákl<

omtěneméně.křeaťasského,—. do. katolických. misil. Velmi

Rusové byli.donacení.opmslitiAssorbelčna,vyhiš,se.Kur
"dové.nakastatickéChaldajce,:pobili.síce, křesťanůa
„vyřabovali-dědiny„ianisionářské:stanice.Tureckávláda
ně<onorgické-zskročesk:apožtojského delegáta zakročila
-a zanms. divochy. Vilchaj misdonáři wIndii, kteří jsou
venkonsicýmínebe.. oěmeskými -pěísluinákyu, byli. zavle

"6 strotějncůa nzavírá:je w koncenárečníchhábarech,je
a. oby -3e. zbavila :všeho,„sěmasekého.„Die novinát
vkých správ: usvořitse vKalkutěspolek vysokých osob

TNogtíkáný zi uzah za účel.sypadlév všecko:německé z
indie. Jo válomenámábýti žádnému Jiěmci dovoleno Po

"žapevěděno6:Něznci obcovati.:Tínto opajčením výrpěla
onešatímné:-aobocaisisvSaiea toriánů:: v: Aspam..., Všichni
„Sahvatorilal:+ s »apošnékým torelaktem yh, odvlečení

-tWičky.Sabestor »jelichž výboraá působnost ve ško
láchr byla:často pioč byly odstraněnyze. svých
ústavů,zavémenydo Žilonguapostavenypodpolicejní


|

|

a výchovných, v zájmu. silného a zachovajéhopok

zapsané společenstvoaro.

vHrádolKráí.JAdalbertinum.

joy
jsoa poř Čau zá.dobydapojíojčo
s byl diuž od pálovis váká, byly kokogšké kte6(ákhle?Výsašů rozijášttě“se:

vár suchými přáty Y řídké.kozí břádět:

.zakazujekoufitiveškeré:mládežíSkolouobecnouá po- Šřastnk niok him nálidé £kračovácipovinný —TH další knihy Machar : Pró- ©jéšltě, Ú sjárého| očívalýst

ša z r.1906—K z r. 1911—-Prósaz lét 1904—1905bu n a dnězá vl nd le polibyly.:z m soc vgepaní.„rozhodic,ke jako k s Sha Ň „dě a šak ja y ékr
pracím zeměděl de oh k, pracím Řésnho mužstvo | pre j „da sousední „polišta že se-la na nb;prostředalotvía,.poll, úřadu vp“ 56 -200le,děňi,
první Ingtance dává lgpiřeběobcím po případě jednot | 4 pily,bodlly srs běků.polí aminrů z u

Iivým muJitelám.— Ministerstvovyučování ustanovil, do ko ná izola a Eulíčkhko.:
Jůby aá'v bos „Jškojách.bylovyučováno něnd ně ;pe a

maďarštině ému — MeziNě- ge oken znad Češaákýjh 1 prllíkymeckem-4 ukon A tíha "dohodyo dovozu dei isté , že klograšůtá
| clzaaemkéhouaáse čo. RanokA „Zboží pop jeode v| vzáce eva za dá výváltů i
-Rakonaltka Uhrách kemtingentovánoa prodáváno za |- če da jělikouzošci Vyšášts osařeív kostiaci,
maxhmálníchgen.—Nežizením„g-.,k;místodržitelství| slovodaloslovo—AbfzybylkkčMiage- roj
besmasédni20.de 11 pin otádale vý-| i vá, oéměk,56 úmněmánědh) Jobe

Jmečněna dě, (aJI. prosincet r. roziřískámě,ale vššckykostky těchHolli jedtědidko-mády ahředám.Dáš si to sfepit— abalé to sožuk tí
vat fko kanárek.«

Úvěřnídřlistvo Riška| ex»Nebojse, to jekom kdybyto všudesebýlo poříláhě.
vob ž sjepešo.StarémuMakovcina příkladzadní dáska báby

DřiBramíbuhnovala, šije kdyžse to příklřžilo, ned byl
tón. v pořádku.Až zařízneškůzle, ČSš úl kůžička a

přidá jednu zákouřenou dýmku; beztóho máštěch dý
pojímá vklady na vkladní knížky aúčty. — mačelpět.Úvěryosobníaži xhpodmínekdej . 2 ba.

výbodnějšloh. Vkužněstřádanky. o bybo moct pratovál Vybal;
„A kom Uiřiv,pdlíed še úepřesvěščiš. Kto VL.

6 stánků. Bejsou-llto kremoskya noGostanél-[!za to v siěltěp. oji aěkierého podivlímštovky.Bylo v oisiich třicíno
»lecitea to zbamená vědyčky,že se jednáo kromoáky.«

2. houslí zvuk. Sosna geteď dohodilužsmadim.
24Vdobě,kdyvyušováníbudběbyle změním.gelsvo- i n nAceláj rande vykulovalaběl

bodnějším,mobil>ověsu,„mladíAveo-Josefo p pipi Ko o nároky p ře Kn ee

vábojbybylaou p Porost íBb s ny.odHosta
pause yla ka- va, v Uikbá itekáZažidatléočipodvíka

| ve nhp jj 1or hp jk čtályučeně,» m,tedatakydovišitřkoftčbk:veddallí >liké Jáci Sorimýje úaaopa). Silika mzdu. fo aby te vréhní přiáško'pod kdbýfkóu*opropiášo.
AVařečkako věru samí dobřynomlonlovýíspplko 6 zná vala dve st Jadobřeje knédpřílňiťim,
| štětinnani s žíměeni;dov starés ně B on zdání beztoboby'priětkona třěch

aro, adkdkáo.A bk šítsk zdat bez"děbrýchúěličkápřisk40 4 l . v F
4 z0.smačně,|jaho pooyssvNko vdově,ktes eaplsa | s Vue Kánňely„o Eoaniko

Ardo, madPookkovým jaki Z Kolo : : o" de ' “ ©

AD, bahnabe rá Aa- z ohčoDiedobrětúemicky,v ponár dres rláš rý Byla; R " 4“ E . ně >>Toul jesýb“ jí$aza, vyšší. byl negrěitý.Kdo dřív přišel, |, E čdla pra jesle 'bbavov

dle l.Z fnbadocházela jm holá.. u Vovat,Sředhínatr ol vypekgpní » si= věd uč, "Lyjišerpěedhíbalt10 tddrá
„nároky-8 páeai+8 jina řáno«,"čip al ; OadýčhRdloviámštěpu"tk

PH haličky.atpmuly; pyVafečkovypo je!
SROZO VK O za ae | x "a btoečae,Vodút

„Zápaso„právopryního. zoe Nd ořitom„dřzkla.
„prtakjástruna, Jledy.Gyobla kobylka. vě ně

kermělzalVejoo: áčko be„který. měl další

pažátkvavůle
„akončjii smocnýmL,
„dpje. milalicí £ovsopráva
podělila,oby, kohogty rovným

+Aleši, rofiče amělítobolky„pějitěsolanklé,prchýpo-| A

>yl, le 3a4 Kabměr málomaz, Peptobyli spo„kojenl,že, jejichboží byllpěláržavánik hudběsborové.|.

Jednog nanoe E ně eyak Pagholátka“pohromadě-skýjnala—jeden.o.dep,drký ulkůžeod

„Pagpotal,z ýabu ,SENNÉ
Pekkaentk poldkč«do
;V Peš,koa iKANůdyj,bývalo.po mělský|
-Sl skoroJědusky kot
vajec- mazikagiským

i
JčK tosdkaJdné 'stézněřikiží, tedšk he

„Vosařoví ty hossličky pouštěli po vodě. Tuhle
O no dysam Mášprkíšáto10

p —M8 to Běkdeta'tdkkáaviditně. Ale čokoděčáš na
to“dám,děu, tá gl

o“Dř kdo Pádáy kdoJá tl.<
je de "dižiškou"příhaHnpobdátiá,

U sl všítotidodeoky "příkaz“tatlakávtitaboko.Tovesfýřekoúzálůškorůjaže kodbčsězoshinetaké

m Tykousličkyvetýkalyma:přednímmípiřjeJlnáe sota“ po půlibdlášvziálil ze světnikedo
kve řky,až si chlapecpřistavit ko skříni židi! “bý
(kvalitu| shěíděk2Kostrolotal| le Výněšilse'vřácel,

ao
ja POononíhtkáNěžbětoInleshtá,cůžejet“ URd? CoJeds 4

heh "dy+bálobo“přítým 4

to kttěl Pnova!«.Dvě úiíkě rády roziiiebily:

"eikakosnnkítrápila. 
úpravotalúte. „Toťte

ol stu zaNÁS ba ovásání z
va: Vím „oci“dlolío-Moummui.VEdyC-Miým,slo"bviběka sova "Uiiňitták teror "f*lráRadiru

plk šoudám Sán tátšnéma| áto. "Táčsku talfska .
»Jen jež, ať zas nedostázeš«, povidat Vyýsušiřno

ve a ným řórověvovlPodiřaíse a Bok Nejednéstramězase zíval ofvor .. '
Teď už mébylo vyhauti; drahýdea úpětkalobivaík

točivý opravha«, přisvědčovat“švls „ »Vždyťjednoukomně přineslihoši v

dánaMm seká hre a Za

| Rčšbvy



ch. J
pě v jáko Réolóvyukřly © b
A zasjókoby běnčela na bogglich stryza — spočáth
jímboce, sž sa rozezvačela (i
ohozím náklon prudce ještě chvili.

Azačslo svížělňé“ačeníTadáčekse cylčli s třemi
jinými začátečníky. Vykuloťal aa noty veliké očí ak,
že Vařečka mu jednou řeki: »No — m0,jen Jy noty tim
sovím okem nepropal!< Chlapci smykali žíněmi oblou
kovitě, vrzali žalostné zvuky, které se shodly obyčejně

Jeden si taktov.' bosým palcem, druhý kolínkem, třetí
patou, čtvrtý celou nohou. TadžáčekTitěl, na Červeném

nosíku při úporné duševní námaze vyrážěty. : kruplčky
potu, které se slévaly v perličky.

„A co pořád mručíš.Abzačíš ko Šmelák?. obrátilse Vařečka na hocha.

»Já sl musín:hlasempřiznávat,abych tu písni ku
lip trefil.

Věrubylo „herolckou trpělivostí posloúchati ty zvu
ky hned chybně vyšší o půl iónu, ted Zas o Čtvrt iónu
klesající. Chaos Jako když zpívá včelí roj. Vařečka lo
vydržel, třebaže měl z toho někdy skráně horké až na
prasknut:. Ale týrané střuny, žalostící pod jhem neumě

lých prstíků, často samy koačily sebovražáou, aby se
vyhnaly tomu trápení; při svém skond miřskly mučitele
někdy do nošiku, jindy do tvářičky. Někdy bouchla su

žovaná kobylka. :
Ale velikápíle u Tadáčka přece nesňí květy, takže

pana Vysuělika měla z toho velikou rádbst, chlubic se

0.

mézi sossedkami, jaký budei Tadářkia umělec. +No —
vše děti, teď už se budete učit »ci5«,prohlásil jedno

na eVařečka.»Jest tozrovna Šotěf ao“ sceg o!dá prst irochuvýše.
Toble,"lásko "ušlo.Aletrapaé ydlntáky“vířily klas|

vouchlapcová"káyžse nupoh 'o třetípoloha.iPitollisa Z"poldnyděval

o ď Fl. Šnes Koodtně:wezanl,levněT z nzee n
Mrzelo ko, C hrát bd tak" skřipky, kte-.

ne zob 6 Vážečkh,Jak"4 pomodďk- lapšílnaid

mat Jednonv ZtměkdyžVyTVý i 3chalupy,př -pačlivá. máti, "Počkej Tad «u, a
ale birý arom „polákou;je iKerki pěny:okens

protože do:jeho“kndrasté blěylčky skočy, dábpiský 4

pr KOVnevrt zhodi, zavěsilhouslenahřebík.l chvíli začalo z ulch ki demsl stěžoval že

4 spodniceodklížia. "Tatk už zydýtů©TÍ: vyváe
Á Zase mějaké Hboznosti!«

| ouidri vá:
Nepen hat rá m

"larý Vysušír:vyresi |
lb
y dv SoataVí. 01- |

še
Tadščekstéjměuž oty holísjehestál; omdr sich strkal |

suirazky —jo, jo — kouskyledu, aby (skly,aby se torozklížilo;říkal.žemusí sit nástroj nový.
Za několik misut nato: ozýval se u Vysešté nový

.. Po skozčení. exekuce
vzdechi si usoužený mistr; .»Poslouchěj, matko, to aby
chom toho uličníka dal) raděl učit na trumpetu. A ještě ;

| ta by se musila přikovat při učení ke zdi. aby ji tem

= oerozbil.«
4

E velmisníženoucenu

"nabizimepro rychlé rozprodání knihu
z pozůstalosti vadp. praeláta

í Msgra Ora Antonina Brychty:
Jmění ciřkevní a

jeho správa.
Krámská cena původní (z roku 1910)

cení ná

ne. 4koruny. -PR
za , brožovaný výtisk. (Velká osmerka,:

„Stran 656) JŠ

" »Achmě,algo.azad proto, že maminka

. Vysešli mo 3 o m o | o prámnaje et
las.Alezd"ŠL lepily: %abvu.Puklotoopět. Z oo ravého frame.»No—tokle už přestává všecko«, hručel starý mistr úě.

h,MÉBUzmova.—- rumusoepana měně BK dk

se. —no,takovástarárachotapětkrátspravovaná| nejjevnějších.P. páska, soohodntkké a
("Hlzraky "najedesatza- Vyaešlika:: >Po- olati. c bodné cda

bNábojdř "ŘeEřKEE AVRty hravé jedeýmpera „ka(K2 FY m By. |20?dí Vohralájde dosvětaa nabízísvé“dost

dikdánskébazuří zbdlý,UdlmíTěkáškouikvě (A Náleš

hele radost. Vždyť(ed máme vě ner před půlro

»Čože?« pr NÝMAn až budo:(oh'apoc.hrát

lp,potomuv Pa: s o -| kedy, vydrží.Be10(dyby dal na 3 t r, soň a By"1
jek tak brzy."Ac se učí šetrnesti.«

Tadáček opravdu pro své uměleckézasicení neza
jedbával žádné vbodné při kb

| právěvtétojehoTTrešlechetné podvádění rodičů.

a EB kov s „alpesdéhový pdvlaebi

r . "Vobožmmějcíchzyěíe se bolováš k
kamžitě. Tadáček položil houslev ústraní a ž házel

nky. Vojta dlouho ss neokiižel, kam jemný d
dtožit Dal noty na sníh, y j
1 už to šlo Jako při rychlostřelbě. Zat Za Jehózádý

čtiletý, hyetřiček„Fagáčkáy, jlokl kolizkem sa Vojtovy

ousle, přidržel nástroj levačkou a pravou ručičkou do
$Ta pylipavé zvuky,Vojta z- nesz Jože. vp.P 2 PAK0ž

ýmz hraál;

Ne n L) E P- PV“ a

|zápisné Se 2.
"doM let 4K, do:45 let 10O KÝkratas člen«
závazuje, Že splatí pří úmriý spolačiema 2 K
ješ se vypletí bes průtabubaď..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,ja, poskytuje též[ věnoa
nodospělýmv den jejíchsňatku.i- vdoa| dospělosti jejích. aneb také pří úmrtí těch,

| k'eří je do udboru věnného přib:ásili.

: Kněždý poj'štěnec u věnného odboru obdrží
( tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
( byl? přihlášeno.

Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 ie“ a
dívky do 15 let. Přihlášení mohou býti kýrakoliv,
jen když týž jest tělesné zdrá? a nepřekr:čil

; bd -rok věku svého. Zápisné 6 K je pro všecký

. stejt:é, rovněž příspěvex po 1 K ve výše meněných případech povinné podpory. — Bližš

v prospektu, jejž na požádáví zdarma,zasílémo.
Adressa zní:

"Spolek „Charitas“ v Hradal Králové,

Dr.František Reyl, Václav Jenšovaký,
Dr,Fraatišek Re ae ovaký

. Sratováslavské Matice Školské 
a nýhódnějšía nejlevněšívé

nák matan

jramenlů
6

, přikrová, koberců a
«e+výrobnách nejstaršíhoooojmaraíhadadgupýcle

; úboši :

k +9Věra“ fratiko. Sočhovéh a keferě a

$ -ěBarrdbomistské režie ve vlastujchah dílnánh a

Juba 109 Jel. trvání u48 jet. vlaváníčemesi.

844mdrosovánívědydn ov bo Vyvůldílí
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'se na |požádání frankozajlon.

OCOCOO000o00000900 |
Jan Horák, o
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.

Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poetivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více ueš třicetiletého působení.

Uliňte, prosím, malou objednávku na
. zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen!
Velojemné látky na taláry.

OO00000000n000000
Veleaástojnému
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úřadům dovolujesi dopo

: U veškeré kostelní: nádoby a |Í a to: mohstrance, kalichy,

oibáře,„pádobky paténí„paténky, pacifikály,svieny, lampy, kaditelnice, kropenk
(dd. né olesiní výroby, předpisům

A . ofrkevním vyhovující. "Staré před

m opravujev-původníintenciani slatín s nebo proti do
;plstku za nové
: výkony čas Hotové

předměty neb výkresyzasílá nau„késkufrankobež závasnovti koupě:

e se poslldposvěnnní. Práce ruění.klenotů, jako: Fetězů,
madooek, ů, prstýnků, náramků atd. = Notářské

1 čínského všdy na skladě. *

JAN STANĚK,
paásířa ciselenr

Praha-L.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.
Příměný snalec c. k. semelbéhotrestního soudu.

které až do konce měs.září 1915
propadly, odbývá se (dle c. k. místodr
žitelakého výnosu ze dne 10. března 1916)

DRAŽBAplv místnostech zastavárny) v sobotu dme

ještě|
předdražbou ve čtvrtek dne 20. ledna

1916 do půl 1. hod. odpol. poúze u pokladny
zúrokovati nebo 'vyplatiti.

druhá drašba dne 29. ledna 19016.

mimo úrok, nechť zůrokuje lístky zástavní
do koncer. 1916.V pátek před draž
bou a v den dražby se neútaduje.

Správní odb:r zastarárenský.

T
Varhaník

hledá výhodné místo buď ve velké vesnici
anebo malém městě, svobodný, od vojska prost.

-Ctěné nabídky pod značkou »Dobrýpracovník“do adminu. t. I.

MED
český,se zárukou neporušenosti,z letošní snůšky
obzvláště výborný má celoročně v levné ceně

na skladě

OBOBOCOLMIODOBO:EE

Všem, kteří nám nad úmrtim nezapomenutelného,vroucně milovanéhobratra,
přítelea pána,

vldp. Augustina Richtera,
čestného děkana a faráře chroustorického vo výsl., na odpočinku vo Svratce,

ústně i písemně upřímnou svou soustrast projevili a osobním účastenstvím při pohřbu ve

Svratce 13. prosince a vChroustovicích 14. prosince 1915 veliký zármutek náš zmímil,

vzdávámetímto své nejsrdečnějšídyl
la děkujeme ze Svratky-a okolí: vidpp. kněžím: Josefu Elitzerovi, Jamu

Bauerovi, Frant. Juklovi, Rich. Tomerovi, Ferd. Pavlištovi; všem pp. zástupcům města“
Svratky, ct. správámškol ve Svratce a ve Svratouchu,-p. c. k. poštmistrovi ve Svratce.

Z Chtoustovié a okolí' děkujemezejména:vad. a vidpp. kněžím:kolegovi
zesnulého kons, radovi Engl. Starému z Rovně, bisk. vikáři ve Skutči -Št. Dvořákovi, .

"jenž sloužil reguiem“a pochoval -svéhobývalého: faráře, vikar. sekretáři Al. KonvaHnkovi,.
farářům: Vojtěchu Balcarovi, Al. D ubravskému, Josefu Melicharovi, Lud. Horovi, Josefu
Filipimu, kaplanu Frant. Houdkoví; vlet. pp. zástupcůmobčanstva, kteří svého bývalého
faráře vnesli sa1i na hřbitov, vlet. "sborům učitelským v Chroustovicích, Lhotě a Ostrově,

jež seNad jmédětmi:zadá a se.pohřbu, a všemct. súčastněnýmspolkům.
aš ab či "dlouholetýmupřímnýmpřátelůmzesnulého: alovut.

vyb Karlu Sehm krok kolegoviz gymnasia;slovut;p.-c. k. místodrž.
vran Kág. Wirihovi ;.stovut.p. MUDr.Frant. Zenánkoviv Chroustoviciok, „.

„M kny tyto piojevyv svý úcty a ;vděčnosti.k zesnulému,ježzvláštěpři.
K E R96.dědlya ježnámve velikénašíDolebylyvelke

„Pán Bůhsám huíě všem hójným odplatitelem!
Za domácí zesnulého:

Jan Oliva,
"farářvoSeratce.+. ; ©

Za příbuzenstvo:

Otokar Richter,
čest. děkan a bisk. notář v Morašicích,

.

MĚSTSKÁ SPOŘITELNA

VE VYSOKÉM MÝTĚ
přijímá vklady a- zárokoje je

co nejvýhodněji
majíc stále větší hotovost, vklady i ve větších obnosechbez výpovědi.

Za vklady ručí královské věnné město Vysoké Mýto veškerým svým jměním
i i příjmy,jakoži aktiva spořiteln i

m ntěky 8 sirotěí a přijímají se za kanoe 8 radia.Knížky spořitelní požívají: i jistoty
u všech úřadů.

Daň důchodovou platí spořitelna se svého.

Pojčkyposkytuje zasazbyvelmi mírné.
Telefon čís. 16. "Pošt. spoř.čio. 70.108



Vázocesvaté jdou přes lány bflých polí,
v radostných písních zvučí celá zem,
a srdce zachvívá se jejich ohlasem,
když s chrámů v tichou noc se zvony rozhlaholí.

Útěchou radzemskou hlas jejich v srdce splývá,
a byť i duši tížil strastí žal,
arak v naději se zdvihá v nebes dál
a duše s anděly žalm víry Bohu zpívá.

© zvuč jen v. šíř i dál, ty písni rajských luhů,
gřijď, Ježíši, po Tobě touží zem,
Boc temná opět bude jasným dnem,
Tvá láska nad světem zas míru sklene duhu!

Zář stromků vánočních zahoří kraji všemi,
jas- nebes dýchne v rodin šťastný kruh,
zášť utichne, dlaň stiskne druhu druh:
>Bůh lásky přišel k nám — buď mír a pokoj zemi!<

Vladimír Hornof.

Vítězný Betlem.
Málokdy duše lidská mohla poznávati Krista

Vítěze tak jako v nynější kromobyčejné době. Ve
hiké události zpřetrhaly celé husté sítě theoretic
kých předpokladů, vystavily všecky filosofické
systémy nárazům praktických zkoušek. Vážná ži
votní prakse rozptýlila mlžiny lesklých frází, kte
ré pro mluvu života skutečného neměly smyslu.

Přední representanti moderní filosofie přiznali
se upřímně již před válkou, že nejsou schopni vě
decky a správně laštiti nejdůležitější otázky lid
ského života. Na př. proslulý Gideon Spicker na
psal, že sice nikdy volnost badání nebyla tak veli
ká jako dnes; přes to však »nepožívá -filosofie
žádné vážnosti a důvěry. Chce-li býti vědou empi
rickou (zakládající se na zkušenosti), zastavuje se
na poloviční cestě. Fillosolle jest opravdu v zoutalé
situaci.« Jejím úkolem jest huštění nejvyšších zá
had, ale »na konci vývoje, trvajícího dva tisíce pět
set let, přichází konečně k náhledu, že to vůbec
není jejím úkolem, že filosofle jako vědy dosud vů
bec ještě nebylo, Filosofie ztratí veškeren vliv na
život, mravnost a náboženství.«

Frischeisen-Kóhler dí otevřeně: »Dějiny filoso
fického myšlení neukazují žádné souvislosti, žád
ného pokroku, naopak chaos (zmatek) mínění a
anarchii názorů a theorií (nauk), z nichž žádná
není dokázatelnou a přece vystupuje každá se
stejným nárokem na všeobecnou platnost. V tom
oboru jest boj všech — proti všem.« Správně ten
to filosof doznává, že jednotlivec, který touží po
pravdě o světě, nemá kdy čekati, až věda svou
nekonečnou úlohu dokončí.

kých myslitelů, jichž věhlas šíří se celou Evropou.

gové prohlašovali, že nyní nelze se říditi v životě
»překonaným stanoviskem křesťanským«, ale že
naopak nutno svůj život zaříditi dle světového vě
deckého názoru moderního. Jestliže jsi se však ne
dal omámiti hrou lesklých slov, takže jsi se zeptal,

směrech opřen o vědu, uslyšel jsi rozpačité do
hady; ozývala se neurčitá odpověď, že něktefí
teprve »Boha hledají«, druzí si myslí, že není Bo
ha ani lidské duše, jiní zase že vidí duchů ještě ví
ce než křesťané atd. Ale všecky tyto sobě odporu
jící nauky činí nároky na neomylnost; tak samy
bezděčně potvrzují, jak do jednotného filosofické
ho názoru na hlavní otázky života našeho jest da
leko, příliš daleko. Hrdým svůdcům odpovídá filo
sof Ludvík Stein: »Není žádné definitivní (určité,
konečné) filosofie s jistými pravdami a nemůže být
žádného uceleného názoru na svět«

Takto tedy filosofie sama uznala své malomo
cenství již před časem přísné zkoušky. Pokořila
se tu přímo, tam zas bezděčně před Zjevením Je

žíšovým, které s plnou,určitostí luští stěžejné pro
blémy lidského života,“odpovídajíc na otázky: od
kud lidské pokolení, jaká jest podstata lidského
života, jaký význam a cíl má člověčenstvo upro
střed tolika světů, Již svatí tři mudrci v čase zro
zení Kristova. nahlédli -marnost lidského badání v
tom směru a proto pokorně šli za hvězdou betlém

fických, ze systému nevěrecké kultury a politiky.
Kdo chce načerpati v zákopech duševního klidu a
blaha. obrací svůj zrak toužebně k záři hvězdy
betlémské. Nejširší davy evropského obyvatelstva
pochopují nyní daleko určitěji význam velebnéhe
zpěvu andělského: »Sláva na výsostech Bolmí«

Slunce pravdy Kristovy zbavemo jest chmur

ných oblaků, kterými je zastírali trázisté; září ny

Kristus, který se zrodil v místě úejnuznějším,
přemohl napřed svět tím, že dokázal nicotnost
protikřesťanských předpokladů a pak zvítězil při

temno. Patrno však, že jas této hvězdy posud jes:
zrovna tak důležitý jako dříve. I moderní mudrci
jsou nuceni obraceti své zraky k jejím paprskum,
chtějí-li proniknouti k nejvážnějším pravdám jedi
ně správného životního názoru. Vědo filosofická,
uznej skromně své mezery a svou malomoc všu
de, klekni bez falešného studu před jesličkami a
prospěješ lidstvu daleko více než rozpačitým tá
páním, provázeným vyšperkovanými frázeini.

Ale i vědy velice praktické s úžasem se pře

mimořádná vyzývala k zodpovědné práci, k pro
spěšnému uplatnění. Sociologové na rychlo měnili

tičtí pohlaváři s podivem zaznamenávali, jak sku
tečnost odkryla veliké chyby v jejich výpočtech a
proroctvích. Národohospodáři, kteří nestavěli na
základně křesťanské, byli celí zmatení skutečným
vývojem poměrů. Největší úžas nastal právě mezi
učenci nevěreckými ve Francii a Italii, mezi zed
náři, kteří hrdě se chvástali svojí privilegovanou
osvětou. Nikdy nedocházelo k tak rychlým změnám
přesvědčení jako v čaše nynějším mezi živly pro
tikřesťanskými.

Na druhé straně však se osvědčily znamenitě
zásady těch, kteří veřejně osvědčovali nadšenou
úctu k Tomu, který v Betlémě se narodil. Skrom
nost jejich byla bohatě odměněna. Vladaři, kteří
pokorně oznamují svým poddaným, že vládnou z

svými úspěchy v těžké době ty diplomaty, kteří o
milosti Kristově nechtěli ani zmínku učiniti.

Ukázalo se jasně, že kdo spolu se svatými tře

pohlaváři nevěrečtí ponižovali se ochotně i bez
charakterním -kreaturám, zavádějíce tak svým
příkladem odporné modlářství moderní.

Tedy netoliko filosofie, i jiné obory lidského
, myšlení nyní doznávají,

základnu křesťanskou, že není hanbou pokleknouti

Betléma se vzdalovaly. Vítej, Kriste žádoucí! Kéž
Tvůj příchod přinese harmonický soulad do všech
srdcí zmítaných! Kéž zároveň zvýšíš těchu svých
věrných služebníků!

Nejvyšší uznání Nejvyšším vlastnoručním li
Kariu

Štěpánovi jako protektoru veškeré válečné péče,
ježto s vřelou Jeho osobní účastí podporované pod
niky dodaly četným válečným invalidim nové od
vahy k životu a zvláště snahá 0,Zaopatření umě
lých údů a péče o osleplé.i v „čizihě jsou za vzor.
Zároveň Nejvyšším vlástnoručním listem V uznání
neúnavné úspěšné činnosti ministru války rýt.
Krobatinovi udělen stav svobodného pána.

Švédský spisovatel o rakousko-uherské armádě.
Známý spisovatel Lago Lenguist, jenž se vrátil z
rak.-uherského válečného tiskového stanu, pravil,
že, mluví-li se o zásluhách a úspěších Němců, ča
sto se zapomíná, jak veliký podíl mají na tom Ra
kušané a Uhři. Mají větší a obtížnější frontu než
Němci, ale je nutno s obdivem konstatovati, jak
toto mosaikové sdružení, kterým jest rak.-uherská
monarchie, jeví se nerozlučně železně pevnou jed
notkou v hodině nebezpečenství.

Na černohorském bojišti ocitlo se rak.-uherské
vojsko na hranicích staré Černé Hory, na řece Ta
ře; tím vojsko naše nejneschůdnější kraje má už
za sebou. Boj na tomto bojišti směřuje nyní proti
hlavnímu černohorskému postavení u Berane, proti
níž armáda Kóvessova postupuje se tří stran, Ač

zásobování armády jest bezvadné. Poslední týden

Z jižního balkánského bojiště, od německých a
bulharských vojsk, není bezpečných, t. 1. úředních
zpráv. V Řecku zatím jsou právě ukončeny nové

kávají se nové počiny.

Na italském bojišti po čtvrté bitvě na Soči, v
prvním prosincovém týdnu skončené, v níž mají
halové na 70.000 mrtvých .a raněných, pokoušejí
se dále o ojedinělé výpady a místy. na jižní tycol.

DEPEŠNÍ ADRESSA:ALBIBANKA

NIEK - PŘIJÍMÁ VŠLADY NA ÚRO
*

A

KÉZAPODMÍNEKNEJVÝHODNĚJŠÍCH-CA ESKONYSMĚ
K MA KERÉ VKLADY-BEZ JAKÉMOKO. -SLOžníTKY POSTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

A



-Z východního bojiště hlášeny jsou zmařené po
kusy ruských výzvědných oddílů. Tak jižně od
„Vygonského jezera (severně od Plnska) a na Sty
ru, severozápadně od Čartorijska, odraženy byly
nepřátelské výzvědné oddfty, místy byly také dě
lostřelecké“boje. — Pozoruhodno, že Vrchní velitel
severních ruských armád generál Ruskij odstoupil.

Na západním bojišti jest místy čilý dělostřelec
-ký boj, úspěšná podkopová činnost německá a

čilý boj ve vzduchu.
U Dardanel 19. 4 m. zahájit Turci všeobechou

ofensivu a to velmi šťastně. Naráz nuceni Angliča
né ustoupiti nadvou místech u Anaforty a Aribur
nu, nezůstal tu ani jediný voják anglický. Sama
anglická zpráva doznává, že ze jmenovaných míst
všechna vojska, děla a zásoby byly dopraveny na
jiné bojiště. Zůstává proto v moci anglické jenom
dižní hrot OGalipolskéhopoloostrova | (pstavení u

Sedd il Bar).*Mírové smahý,Očekávaná mírová. výprava a
měrického miliardáře Forda jest ze Švédska na
cestě dó Haařu. V průvodu Fordově je celkem
160 účastníků, mezi nimiž také guvernér ze Se
veri! Jakoty, viceguvernér z Jižní Karoliny, řada

votere ch zástupců státních atd. Později dostaví se

také“i“ ryan. V Haagu bude zřízena mírová kan
celá "0 sy—= ——=

nj,Stopadesáté výročí smrti
„„skvného kněze-vynějezce.
"7 sTvoje studie v celém Německu s velikým ob
divem se přijímají a považují se za věčnou pamět
Tvého vysoce slavného jména. Co mye se týče,
blahopřeji Ti, výtečný muži, a celému vzdělané
mu světu pro vynikající pokroky, které jsi nejen
v hudbě, ale i v badání elektřiny s nejlepším vý
sledkem učinil. Tak psal našemu Prokopu Divi
šovi proslulý přírodozpytec Euler 3. srpna 1754.
Náš český rodák žamberecký nezjednalsi totiž slá
vu pouze vynálezem hromosvodu, ale velice hlu
bokými studiemi, které i bez šťastného vynálezu
jej řadily k předním učencům světa tehdejšího.
Mnohým lidem, kteří ani nebyli učenci anebo
zvláštní odborníci, dopomohla k důležitým vyná
lezům často šťastná náhoda. U Diviše bylo jinak.

ných. velice četných odborných experimentů.

. Prokop Diviš narodil se 1. srpna 1696 v Žam
berku, gymnasijní studia vykonal na jesuitskémi

šteře v Lóuce. R.'1726 byl vysvěcen na kněze.

universitě salcpurské za doklora theologie. Stal
se též doktorem filosofie university olomoucké.
R. 1736 stal se farářem v Příměticích, kde se za
býval hlavně studiem elektřiny. Pěstoval též s ve
likým zápalem hudbu. Tehdy vymyslil stroj, kte

„rý čerpal vodu ze studně a tlačil ji do výše 30 sá
hů. Po krátkém zastávání místa převora v Louce
vrátil se r. 1745 do Přímětic, kde zhotovil sám
"důmyslný stroj >electrum«, který vyvozoval a
hromadi! elektrickou sílu, Brzy vítal ve svém pří
bytku proslulé návštěvníky i z daleké ciziny a

vzácné velmože, kteří přicházeli prohlédnout si
jeho objevy..
-Na pozvání odebral se r. 1750k samému císař
„skému dvoru do Vídně, kdež opakoval své pokusy
před císařovnou Marií Terezií; dostalo se mu tam
vysokého vyznamenání. Sláva jména jeho letěla
pak Evropou. Plán na zřízení hromosvodu nosil v

: Feuilleton.
Beklamátor a herec.

Básník František Stelzhamér byl znamenitým
předčitatelem svých básní v hornorakouském ná
řečí. Nečinil to Však rád —-ještě tak nejraději v
kruhu dobrých přátel, kde pak jeho ženiální pych
neznal mezí,

Jednoho dne v Solnohradě, kde se tehdáž zdr
žoval, dověděl se, ZB bavorský král přál si ho

% Přál? Jak to?« tázal se Stelzhamer. »Já si
přeji, aby bavorský král jeden ze svých zámků
mňě odstoupil. Obě zbožná přání mohou jít po
spolu a k svému pochodu pískat si takt.«

. sNeměl bys odpírat, Frantiku!« domlouvali mu
přátelé, »ty nerdzumíš zámkům, avšak král Lud
vík rozumí přece poesii. Má rád takovéto básnic

„ké přednášky a dává si často takové konati.c
„| Áno, ano<, pravil Stelzhamer, >a slyšel jsem,
„že Jeho Veličenstvo ze zvyku hledí předčitateli

(M knížky. To bych tak právě potřeboval. Nikoho
+jjenechám si dívatí se mně přes rameno do listu;
"chce-li to čísti, ať si to koupí. Že ho pozdravuji.<

»Frantfku«, řekli, »vznešenou přízeň krále ne- „měl bys ši žertem pokazitile ©

. Básník však hrdě odpověděl, že »Stelzhamerjest jen jeden.«
-Tím bylo to odbyto. Ale jen pro tentokráte.

+. zájem králeLudvika na umění a Weratuře není

hlavě dávno dříve, než jej uskutečnil. Napřed zkri
tisovat nedostatky hromosvodu Franklinova. Ne
zdar pokusů s americkým vynálezem dal mu za
pravdu. Myšlenka Divišova byla tato: Na -předním
místě zbavovati mraky bleskosvoděř:“ znenáhla
přílišného napětí elektrického a pak-v drahé řa
dě teprve sváděti blesk do země bědlivě uprave
ným vedením. Konečně 15. června 1754 postavil
první, dosti složitý bleskosvod. nedaleko svého
příbytku. Vynález pak zdokonaloval a dal návod,
Jak hromosvod stavěti na věži a na lodi.

Divišova „práce v oboru elektřiny však byla
mnohostranná. Tak na příklad začal léčiti elektři

nou reumatismus a ochromeniny, vyšetřoval vlivelektřiny na vzrůst rostlin a pod.
Velice se proslavil i v kruzích hudebních. V

klášteře louckém byla hudba pěstována horlivě
po staletí. Diviš jako horlivý hudebník sestavil
velice důmyslný struněný nástroj, jejž nazval >De
nis d'or<; tento nástroj měl 14 klaviatur většinou
dvojnásobných, jichž kombinováním se docílilo
přes 150 druhů harmonií. Struny byly tak uměle
sestaveny, že napodobovaly i lesní roh, fagot a
klarinet. Sláva tohoto stroje pronikla i do Polska.

Diviš sepsal též důkladná pojednání jak příro
dovědecká tak bohoslovecká. Požíval veliké slá

oslavné básně, protože na něho byl hrd netoliko
náš národ, ale učené kruhy celé říše. Zemřel 21.
prosince 1765.

Přirozeno, že stopadesáté výročí jeho smrti to
hoto roku dalo podnět k četným článkům oslav
ným. Horlivý, zbožný katolický kněz dokázal —
jako celá řada jiných kněží, že pevná víra napro
Sto nepřekáží v pokroku vědy skutečné. V historii
osvěty bude jméno Divišovo vždy zapšáno pís
mem významným.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knižky4'„| "0
Vkladyvázbné

a vklady střá

Vévodkyně z Orleansu
své matce velkovévodkyni

©Meklenbursko-Zvěřinské.

| « franc. přel,Lad. Hronek.)
Na Štědrý“ den 1837.

- Nejdražší matkó!

víc než obyčejně. Tento den jste vždy vyznačo
vala tolika"důkazy lásky; byl to ze všeho času den
sváteční pro vaše děti, a je mi teskno okolo srdce
při myšlence na rozptýlení všech obyvatel Frie
densburku, ještě loni shromážděných kolem vánoč
ního stromku a šťastných při pohledu na krásné
dárky, věnované z lásky, Jsem za to také dnes
vděčna, ale vděčna s jiného hlediska, než před ro
kem. Myslím-li pod vánočním stromkem na Fran
cii a snažím-li se zpřítomniti si svou budoucnost,
nemohu se odvážiti k naději, že by mi Bůh dal ú
dělem osud tak bohatý a krásný. Ó, že zde nejste
dnes a zítra přítomna, drahá matko! Neboť zítra,
na tento krásný svátek vánoční, půjdu k stolu Pá
ně; mé srdce cítí potřebu zahřát se u zdroje světla
a pravdy a posíliti se proti pokušením mé vlažné
bytnosti, která by snad udusila jisku mé víry, kdy
by tato nebyla zabezpečena proti marným nicot

žádná obyčejná dvorská přízeň, nýbrž zájem sku
tečně. opravdový, když jeho přátelé upozorňovali
ho, čím stal se Richard Wagner tímto králem, a že
podělení básníka-miláčka takovým zámkem není
žádnou nemožností, pravil Stelzhamer: >»Dobrá,
přijmu jeho pozvání. Aby mi všák nehledčl do
knížky, chci svou věc přednášet z paměti.«

Básník však hrdě odpověděl, že >Stelzhamer
dal se jednoho dne na cestu do Bavor na zámek

údolím, neboť s povozem, který král mu až do
Murnau naproti poslal, se šťastně minul. Nedaleko
pod kopcem, na němž královský zámek strmí, byl
hostinec se zahradou a kuželníkem. Když jel ko
lem, zaslechl z kuželníku: »Svou hlavu chci na to
vsadit, není-li to Frantík!«

Koňař jakýsi poznal ho, společnost neváhala
oblíbeného lidového básníka pozdraviti a jemu při
píti, Brzy byl Stelzhamrův koníček vypřažen, bás
ník seděl v zahradě u stolu, pil, bájil a počal pak
s.veselóu společností hráti v kuželky, Prohrál-li,
volal: >To ne, vy selské kotrby, peníze vám tu ne
nechám. Novou sázku, abych je opět vyhráli«

A dopadla-li hra pro něho zvlášť | příznivě,
řekl: »Přátelé! O peníze vás připravit nechci. Je
ště jednu sázku, abyste je opět dostali«

Tak míjely hodiny jako minuty, až hospodský

Nyní pomyslil básník na to, že sahoře v krá

že určená k tomu hodina dávno už minula.
. »Dobře takl< pobručoval si do svého dlouhého,

rozježeného vousu. >To by tak bylo šťastně zmeš

nostémasvodům tohotosvěta. Bez vás,bez něko

s radostí otevřela své srdce, můj úkol je ne
snadný. ©

Býla jsem až posud poněkud vyhýčkaná; je mi
dobré v tomto ohledu býti sama, abych se obrátila
zcela k Pánu a abych očekávala vše.od jeho pů
Sobení v mém srdci. Ostatně zdaž je člověk sám,
má-li Jeho za přítele a odvažuje-li se Ho prosit ©
vše? Těší mne, že vánoce mají také v tomto krá
lovství velikou důležitost. Královna a Klementina

Ach, matko, jak jsem ještě vzdálena vzoru, kte
rým nám byl náš Spasitel! Snad nikdy necitila
jsern se takovou hříšákí jako nyní, ježto se mí zdá

Se, stala ve svém štěstí; tím spíše, že poznávám
tisíceré volání Pána ve svém přítomném postave

které mi jsou uloženy a jimž abych vyhověla; nic
méně tak málo shledávám se schopnou. Jedním
slovem: jsem velmi pokořována svou netrpělivostí
a svou malou vírou a cítím, že Mu dosti nenáležím;
ano že jsem v poměru ke svým proviněním toho
velmi vzdálena Jemu náležeti. A tu, v tomto vnitř
ním rozpoložení mysli, cítím nevýslovnou potřebu
pohovořiti si s vámi; neboť ve vaší blízkosti byla
bych lepší, více věřící, prostší a pevnější. Jaké to
požehnání, míti matku zbožnou a věřící! Nemohu
dosti Bohu za to děkovati, že mí vás dal, abych

se mohla zahřáti pod mateřskou vašíochrannou
perutí. M

Příštího dne, na Boží Hod Vánoční.,
Včera, drahá matko, nemohla jsem naléztipa.

návratu z kostela chvíle, abych vám mohla psát,
a velice mne to trápilo, neboť to byl den, který
večeře Páně mi učinila tak vzácným! Živě a hlu
boce cítila jsem blízkost Páně v okamžik sv. při-.
jímání. Vzala jsem si s sebou >Následování Ježíše
Krista« a mohla jsem čísti s pobožným sebráním
mysli. P, Cuvier měl s kazatelny krátkou promluvu
o zpovědi; zpytovala jsem své svědomí v každém
bodu a pokořovalase zvláště pro svou netrpěli
vost a vlažnost. Pak šla jsem k oltáři a byla jsem
posílena ve víře a v lásce ke Spasiteli, jenž jedině
spomáhá, abychom zůstali věrni na dobrých ce
stách.

Na Štědrý večer učinilami dobrá královna pře
kvapení, davši mi tajně zříditi krásný vánoční stro
mek a postaviti jej v mém modrém salonu, aby mi'
připomínal Německo, Je tak vynalézavá k tomu,

aby působila radost, že často myslím na vás, kdy

:+Kulturní jiskry.
-Masické dílo o Husovi z péra nejpovolanějšíhe'

znalce dra J. Sedláka již jest dokončeno. Vyšle“
v »Dědictví sv. Prokopa« jako nejvhodnější dar“
vánoční celému národu. Přihlížíme-li totiž k Sed

lákově upřímné snaze po šíření pravdy a k jeho
důmyslným dokumentům, přiznati musíme, že
všechněm lidem dobré vůle pravda o Husovi zá

přispěje « shodě názorů u těch, kteří si dlouho ne
rozuměli. Na 378 stranách slovutný autor líčí ži

du po nejpilnějším studiu pověděno; takto možno
se odborníku přesvědčiti, zdali na základě původ
ních pramenů autor postupuje objektivně. Ke kon
ci přidán podrobný a praktický rejstřík.

káno. Chce-li mě král slyšet, ať přijde dolů. Pře
nocuji zde a zítra jedu opět domů.«

mu prokazovali všude, kde se objevil. Doznával
sám, že byl ctižádostivým. Byly však přece okol

Zvláště na svých cestách za recitacemi, kdy ča
sto — zejména v pozdějších letech — po klidné,
žádným nadšencem nerušené hodince toužil. Ča

měl předčítati, aby se před oním večerem těšiti
mohl, že je sám pro sebe. Někdy přenocoval na
cestě v docela malých místech a v neznámých
hostincích, aby si mezi cizími odpočinul jako ci
zinec, bez nároků.

Jednou měl- předčítati ve větším městě ve
Slezsku. Odcestoval den před tím, cestou však se
rozhodl, nejeti až k samému cíli, kde se již den
před tím lekal slavnostního uvítání, nýbrž v mia
lém hnízdě několik hodin před městem vystoupiti
z vlaku a přenocovati. Byla to vesnice, kde mohl
býti jistým, že zůstane neznám a neobtěžován.
A přece nechybělo na zábavě. V tomtéž hostinci,
kde přenocoval, byla kočující společnost, jež ye

stodole rozbila svůj stánek a pro tento věčer

»Vzácné panstvo a velectěné obecenstvo« této

Jórg aneb šňůra perel od světoznámého bášníka
Karla Holteiele ;



Zvláštností díla Sedlákova jest úsečná struč
"most; bistorik sleduje přesně vytčené thema a ne
sozptyluje se. obšířnými
třebas i značně zajímavých — okolností, které-by:
vyžadovaly "delší úvahy zvláštní. ©Nevyčerpává
zbytečně všech argumentů, které. po ruce má proti
pisatelům: odchylných názorůpo studiu tak Široce
založeném. Odkazuje sem tam na práce, které již
vydal, aby se vyhnul opakování. Kontrastující do
mněnky, které i dlouhou dobu v Čechách pano
valy, odbývá nejraději krátce a důkazně pod ča
rou, aby kniha neměla rázu polemického. Dílo
Sedlákovo především chce poučiti, nemíní odkrý
vati veliké slabiny husovskýchspisovatelů jiných,
pokud k informaci odmítnutí největších omylů ne
ní největší nutností.

Uvážíme-li, Jak i -tento rok husovská literatura
„byla většinou přeléváním téže tekutiny z hrnéčka

jak velikou řadu nových objevů historických přináší spis Sedlákův, :
Autor postupuje v roztřídění látky a charakte

ristice zcela samostatně, dílo vyniká obsažností.
Ostatně nyní odborní znalci sami rozhodnou, kte
rý pomník pro šíření pravdy a uvědomění české
ho lidu jest cennější: zda Hus Sedlákův, či Hus
Šalounův, vytvořený na základě legendární tradice
a romantické fantasie. Národ má nyní veliké po
mníky dva: jeden literární, druhý | sochařský.
Nechť tedy všecky vrstvy českého lidu přemýš
lejí klidně a samostatně, pro který památník se
rozhodnouti.

K pramenům spisů Tomáše ze Štítného. Veliký
filosof český sám uvádí čtenáře na stopu předlo
hy k prosiutým »Řečem besedním<. Praví k svým
dětem: »Mistr Hugo psal knížky jedny; tyť chci
k tomu, nač se tážete, za pravidlo v rukou míti.«
Naráží zde na Hugona de S. Viktore, mystického
theologa francouzského, který zemřel r. 1141. Ale
jak důmyslně Torráš dovedl tlumočiti myšlenky
Hugonovy českým čtenářům! Neváže se na slova,
naopak užívá výrazů výstižnějších, jasnějších než
Hugo. Právě po srovnání předlohy s prací Štít
ného vysvitne nám veliká samostatnost inyšlení
našeho filosofa. Obdivujeme se, jakých případných
výrazů užival, aby se staly t kombinované před
stavy filosofické srozumitelnými prostému českému
Edu. Ovšem Štítný v >Řečech« podává i řadu dů
myšlných mvšlenek vlastních.

Časopis pro katolickou hudbu posvátnou, ja
kým jest náš >Cyrill«, přispívá značnou hřivnou
k uměleckému snažení českému vůbec a k odbor
nému ocenění starších etap v dějinách hudby a
zpěvu. Jest významnou pomůckou paedagogů a
zrcadlem nynějších hudebních rozběhů. Právě vy
daným číslem 10. zavírá se ročník 41. Vykonal i
za nynější mimořádné doby značný kus ušlechtilé
práce. Redakce dokládá: »Chtěl sice vykonati
mnohem více, připraveny k tisku jsou skladby
předního mistra českého v kontrapunktu, i pro li
dový zpěv v adventu uchystána příloha, leč tech
nické překážky nedovolily. Čeho nemohl vykonati
2Cyrill< letos, doplní bohdá v roce následujícím.«

Odporučujeme tento list co nejvřeleji všem kru
hům hudbymilovným.

Nové zvěsti o Eskymácích. | Dlouho to trvalo
při všem technickém pokroku, než se dostali Ev
ropané do krajin severnějších, než které obývali
Eskymáci. Bělochům bylo umožněno vniknouti do
polárních krajin dále — právě za pomoci toho roz
sroušeného národa, který řozuměl povaze podnebí,
nezbytnostem při bezpečném cestování atd. lépe
než Evropan. Rozsáhlou nynější vlast Eskymáků

Ovšem že zachtělo se básníku v neproniknutel
ném inkognitu býti přítomnu představení a vi
děti, jak jeho dílo kočujícími společnostmi jest
dáváno a jak na prosté venkovany působí. Jakožto
neznámý nevydával se při tom žádným nepříjem
mostem. Vyvolil si místo na řezačce, odkud jevi
ště mohl dobře přehlédnouti. Hlediště bylo brzo
přeplněno, zvláště ' tlačil se sem ženský svět,
neboť slyšel, že se při tomto kuse srdcelomně mu
sí plakat, Hansjórga hrál řiditet společnosti, dlou
hý, hrubě a staře vyhlížející muž, poněkud podna
pilý, a sice hrál tak, že v prvním dějství byl pub
liku k pláči a nepoznanému básníku k smíchu.

Později teprv nastat opak. Již mezi prvním
dějstvím se stalo, že představitel hlavní úlohy
náble se zarazil, neboť se zahleděl na cizince,
který seděl na řezačce. Rychle se však vzpamato
val a hrál úlohu dále, a sice s takovým neslýcha
ným přidáním hlasu, že venku na dvoře slepice,
jež dávno již seděly, počaly kdákati a psi štěkati,
Y druhém jednání, když se Hansjórg z Afriky vrá
til, ukázalo se, že jeho plíce v jižním podnebí je
ště více zesílily. Obrovské námahy podnapilého
umělce, ze své úlohy vytvořiti dokonalé dílo umě
decké, byly toho druhu, že diváci chuť k chechtotu
překonati nemchli. I ostatní představitelé s tím,
co. se dělo a nedělo, napínali trpělivost publika na
nejvyšší stupeň, až konečně místní učitel zvolal:
>To je přece trochu mnoho, tuto hru tak zmotatil«
Syčel, Hansjórk učinil k tomu hrubý posuněk a ko
medle pravá nyní začala. Syčelo se, dupalo, kři
čeloa tinstýsedlákjakýsivolalnajeviště,aby
přestali, dluhydělat že dovedou,jinéhonic!

tvoří severní pobřeží Ameriky a ostrovy, které
leží odtud ještě blíže k pólu od Beringovy úžiny
k východnímu pobřeží drónskk. Národ ten liší se
značně od všech známých národů Asie a Ameri
ky. Eze konstatovati, že Eskymáci v době, kdy se
začali -přispůsobovati životu podél ledóvých po
břeží, dlouhou dobu žili od jiných národů- zcela od
loučeně, K uhájení existence vytvořili kulturu zce“

kmenů jiných a je v oněch rozsáhlých krajích všu
de týž, třebaže žijí tito lidé k vůli opatření nejnut

jsou tito lovcii dosti vysocí a širokého trupu. Nej
více se blíží vzezřeníma řečí severoamerickým In
diánům,.Dle nalezených stop po obydlích, Lovec
kých zbraních a j. v. zjištěno, že eskymácká lovi
ště sahala severněji než nyní. V severním Grón
sku obývali Eskymáci již v době předhistorické.

Dopravním prostředkem jejich na vodě jest ka
jak a ženský člun, na ledu pak sáně tažené psy.
V létě loví vkajaku, v zimě vyjíždějí se saněmi ke
vzdušnýní otvorům v ledu, aby zde ulovili tuleně,

k úlovku mrožů a narvalů anebo k proňásledovánímedvědů.
V zimě bydlí v chýších sněhových anebo ka

mených, v létě se. potulují v malých tlupách na
místa různá dle toho, kde kyne nejvýnosnější lov.
Takovým kočovným žívoťem se rozšířili od Smith
sundu podél západního pobřeží Grónska k jihu do
území mezi 72 a 68 stupni severní šířky. Někteří
pronikli ještě dále na jih.

Nepodařené shanácky pěsuičke« Vel
kou reklamu dělali Ondřeji Přikrylovi ti, kteří buď sku
tečný charakter hanáckého lldu neznali anebo nedovedil
bystře postihnouti ty jemné záchvěvy hanácké duše,
ktěré jsou nejvhodnějším subjoktem k rázovitému umně
ai Nyní kosečně přichází »Zvou«, který v č. 9. snímá
Přikryloví glorlolu. Praví: »Autor hanáckého voršová
ní má jednu velkou chybu, totiž že noumí kanácky, že

má básnického sluchu... . Také máplň obsahová je
každodenní; jaro volající skřivánky a mízu, večerní zá
lety, hloupý Jazek ... Zkrátka vyvlečte tyto plody z
kožochu a plonder, obdržíte zaháčky známé měkolika
násobně, nezřídka parafráze Sládka, Žeramovského a
zejména Prochážky ... Někdy zdá se, že veršování
povstalo k vůli jeánome slovu, jenom k obratu, a selze
upřhi, že autor Zapsal zde kojsě pěkných slov, výrazů
a rčemí, což však na pěsalčky sestači. Formu bylo volit
Jinou. Mohl povstati důkladný doplněk Bartošova dla
lektického slovníku, no revisl nejlepšími zmalci kanáčti
nyO.Bystřinoua J.Vyhlídalem,aješkoda,žesotose
stalo. — Zdržel jsem se déle a kniky, pozěvadž leckde
posuzuje se tento rýmovaný psoudofoiklor wekriticky a
přičlňujese -mu větší význam, než vskutku má, což ko
sečně bylo sutno otevřeně říci.«

Ducha Hanácká výtečně vystihli | Kosmák a Křen
Oficielní kritika česká však obcházela zdařilá jejich díla
mlčením. K Přikrylovým ucobratmostem však míčela
dlouho proto, že onem veršovec patřil svým politicko
kulturním vyznáním k »pokroku«. Komečně však přece
zazněla kritika spravedlivá.

Kekapitole oočistějazyka českého. | Žijeme ve
dnech, v-nichž vážně se uvažuje o očistě jazyka
českého a kdy s několika různých stran vydána již
vyzvání, abychom čistoty jazyka českého nejen více si
všímali, ale ji i zachovávali a po příkladě národů ji
ných pěstovali. Je to pro nás vysvědčení smutné, ale
plným právem zasloužené. Snad nikde nesejdeme se
s takovou nevážnosti k mateřské řeči jako u nás; snad
žádný národ není tak náchylným k znetvořování mluvy
svě jako my, kteří ji všemožným způsobem »ozdobuje

P.
Nepoznanému básníku bylo divno kolem srdce.

Těšil se na účinek, jaký jeho zamilovaná hra na

fiasko. Hluk trvá, opona však nepadá. Místo toho
řiditel: dává posuňky na jevo, že chce mluviti.
Byli přece zvědavi, čím chce nedostatečnost své
společnosti omluviti a nechali jej mluvit.

»Veleváženíl« pravil řiditel.—
>Má společnost měla čest hráti ve Zhořelci, v

Budišíně a v mnohých jiných městech, před vyso
kou šlechtou a sice k úplné spokojenosti. V dva
cítisedmi letech, jež jsem dramatickému umění
věnoval, stoupal jsem se svou zdatnou společností
od úspěchu k úspěchu, až k nejvyšším triumfům.
Zde, drazí pánové a dámy! Přečtěte si tyto novi
ny! Co můj velectěný přítel a příznivec dr. N. ve
Vratislavi o mně píše! Jestliže vám«, b
hlasem pravil dále, >tento kus se nelíbí, nezávisí
to -na mně a mé znamenité společnosti, kteří jsme
činili, seč jsme, abychom opus zachránili. Nebylo-li
to možno, není vina na nás, nýbrž na hře samé.A
jestliže, moji neocenitelní, chcete už pískati, obrať
te se laskavě na toho, který tam na řezačce sedí.
Já ho znám zcela dobře, viděl jsem ho ve Vrati
slavi, jmenuje se Karel Holtei a je spisovatelem
tohoto kusu. Tím jsem domluvil.c

Opona spadia, publikum zaraženo obrátilo své
oči k řezačce,kdebásník zvolnase zvedi,aby
hledal, odkud přišel.

Od tohoto večera raději přijímal Karel Holtel
slavnostní uvítání v městě, aby se nemusil na
vesnicích starostlivě tomu vyhýbat. Ch.

me« cízomluvy. A to nejen řeč lidovou, kde již se mo
bo promine a prominouti musí, ale i — bohužel — spi
SovBou. Kdo dnes. po přečtení některých novis nebo ča
sopisů vzal by do rukou na.př. spisyKarla Zorotína,
Památky českých:žen něktěrý spis £ doby Veleslavíno

vy, nebo jeň z novějších;Skladbu, jazyka“českéhood ne
nebraditelného Moravana: Bartoše —-jak' veliký shledá
tu rozdíl, jaká to čeština á — češtinal

. Vydáno sice ačkolik Brusů jazyka českého, Opráv
cůmluvnických. a pravopisných, ale ty, sotvaže vyšly.
byly ksitiky,i nekritiky rozcupány tak, že v nich nezů
stalo kamene. na kamení: a my.— než bychom se na ně
čem ustálili, péšemechybně a chybdnějidále. Dobře nám
řekl jedenučenec slovanský. pravě, „Že jsme. pocizení
Slované! Když nedávi .okupoval český oddí) našeho
vojska jednu ruskou, echy „obývanou vesnici divili se
vojáci, jak správně česky. mluvili tamní Čechové, před

lety se do vesnice té přistěhovávší; zató však jeden ze
starých | občanůtamních. řekl několika našim Čechům
zcela upřímně:»Ale—. takse mizdá, že:vy tam v Če

chách již tak hezky nemluvíte, jako se tam mluvívalole
-. Řekl jsem, že znešvařování. češtiny. neděje se jen

v mluvě. lidové, ale i v našempísemnictví. Příklady, ison
někdy směšné,až neuvěřitelné. Právě ve, daech, nodáv

no minulýchčetl. mnohý čtenář insert, kterým Wedán
»správce přes kuchyň«,. o něco níže.pak. 2 příčinou
»narukování« oznamuje majitel, že pronajme .»dobře
jdoucí (|) hostinece atd A to-má býtičeština!

Tak je v části insertní ale v Části redakční není
někdy lépe. Čtu právě takovou pertu jazykovou, feuile
ton »Sptynatí dušl« v- »MI. 1.«.Tam stojí došlova: »Jádro
duše, ta dří stále mezi námi — umyvší své rozpuk
lé (!) lice — stolice pivní (má to býti výčep v hospodě)
— z lezera vystupovavší pára letěla — v půlhodině
byla hotova a vrátivše se —na žebřinách májemi
zdobenými — štípl ji po bradě (I) — horab duši, tě
lem — Jeníček sedával tam v koutě šenku popliej!c«

atd. Autorem tohoto výplodu je jakýsi Oustav Seifert a
kdybychom jej znali a s ním se potkal, nejprve by
chom mu poradili, aby, než zase bude psáti, studoval
pilně mluvnici, aby i s tou trochu »sptynule. Zvláště v
příčině přechodníku. Neboť takovíto češtináři nám
k očistě jazyka přispějí prašpatně a pak: jsou mnohé
věci smutné, ale velmi smutnou je, když někdo mermo
mocí chce česky psáti pro český Hd a česky neumí. - K.

zapsané společenstvo 8 r. 0.WHradciKrál.Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné. střádanky.

Sociální besídka.
Dívčí sirotčinec sv. Františka zřizují Školské

sestry z kongregacesv. Františka ve svém klášte
ře ve Slatinanech u Chrudimě. Přijímají se osiřelé
— zvláště po padlých vojínech — opuštěné a za
nedbané dívky školou posud nepovinné i školou
povinné, kteréž doma v klášteře zřízenou školu
budou navštěvovati. Plný měsíční poplatek, za
nějž se. dívce poskytne celé zaopatření, též šat
stvo, obuv, prádlo, školské vzdělání, léčení v ne
mocnici, výchova v duchu sv. Františka a (pokud
věk dívky dovoluje) též cvičení v různých pracích
v domácnosti každé obvyklých, obnáší 25 K.

Není-li soukromého dobrodince, klerý by ob
nos tento úplně-hradil, nemůže-li též obec tak uči
niti, je správa kláštera jakožlo správa sirotčince
ochotna ucházeti se o placení neb aspoň doplácení
potřebného obnosu ze stávajících fondů.

Městům a obcím, které posud nemají vlastních
sirotčinců, naskytá se vhodná příležitost za po
platek zajisté mírný zabezpečiti dívce osiřelé, o
puštěné nebo zanedbané řádnou výchovu pro ži
vot. Ovšem jenom katolického vyznání dívky se
přijímají, obou národností. Kongregace má sirot
činec též zřízený ve svém německém klášteře koc
léřovskémjakožto filiálku sirotčince slatinanského.
Správa kláštera prosí všechny přátele dívčí mlá
deže o cdporučování sirotčince slatinanského a zí
skávání jemu dobrodinců. Prosí též uctivě o odpo
ručení zvláště zámožnějším dívkám, slečnám, pa
ním, aby na slatinanský sirotčinec pamatovaly od
loženým a nepotřebným svým šatstvem a prádlem.
Prosí též o nadbytečné peří, viktualie atd. Všechno
se vděčně přijme, pro sirotčinec upotřebí a dobro
dinců v modlitbách bude pamatováno.

Všeliké dobrotivé zásilky buďtež zasílány la
skavě na »Správu dívčího sirotčince sv. Františka
ve Slatinanech u Chrudimě«, Taktéž buďtež adre
sovány všecky soukromé dopisy.

Správa kláštera nabízí vld. duchovenstvu své
služby při potřebě kostelního prádla a kostelních
rouch, mnoho roků již v tomto oboru pracujíc. Též
stará a vadná roucha se v klášteře opravují. Vý

těžek z těchto prací věnuje správa kláštera své
mu dívčímu sirotěinci,

Dopisy sirotčince se týkající od úřadů duchov
ních. obecných, školních, okresních, zemských a
politických buďtež úředně zasílány na >Duchoval
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uětanóvářal | všěšký venámickýpostup.
"jednánínezmí být vylučovánažilní částice
j roda. Program, který má strany sjednecovatk

mu jeho určení. E L
"V poslanecké směmovně rakouské od jejího 4

ea, které vpraksi zapomínaly onovýchžádou- 
eitb povinnostech promlouvati. L r. uprázdnílo 5e 20mandátů (18 poslanců zemřelo -- ztěch 3padli nabojišti —a 2složili mandá

ností přetřásá se velice důkladně. V Německu ;
soslavážně se mluví o zavedení povinnéhožen- |
ského služebního roku, aby byla vyvážena vše-|
obecná branná povinnost mužů.

„Nejdůležitějším cílem nového zřízení má býti
aby každá dívka byla nucena naučit se vařit, vésti
úemácnast.- správně nakupovat a hospodařit;
nechť se. naučí ošotřovati a vychovávati dítky a
v jisté míře i starší osoby churavé; budiž připra
vováňa na své povolání pěstěním sil a zdraví tě
lesným výcvikení povinným; ruku v řuce s těch
mickou výchovou má postupovati cvičení vůle k
svědomitosti v plnění povinností a výchova inte

blaho státu a příprava na službu společnosti ve
válcé i míru. K plnému dosažení účelů takových
jest nutný výcvik v odloučení od rodinného života,

„aby býly vyloučeny různé úlevy, které vedou k
zhýčkání; výchova má býti společná jako při vo
jenské službě mužů.

Již r. 1905 navrhoval Eschelbach kasárnickou
výchovu děvčal, jejíž střediska by ovšem byla je

. nom ve větších městech. Zevnější řád by měl býti
podobný jako u vojáků: stejnokroj, vojenská nadří
zenost a podřízenost, vojenský pozdrav, trestání,
žold atd.

„V Berlíně na kongresu německých žen r. 1912
paní (Gnauck-Kiihnová naznačila cestu k služební

udílelo praktické a theoretické vyučování ve ve
dení domácnosti, „nucené vyučování o hospodyú
ství v pokračovací škole, pokud by od něho ne
esvobozoval výsledek zkoušky přijímací. Nechť
žákyně vvšších škol navštěvují státní škcíu pro
vedení domácnosti, na jejímž propouštěcím vy

" svědčení by záv.selo oprávnění k sňatku. Ale tím
to vyučováním dospělo by se teprve ke bráně do
stužebního roku; bylo by k němu nutno připojiti
výchovu.

Podobně řada jiných myslitelů v Německu ve
lice horiivě debatuje o potřebě ženského služební
ho roku. Právě nyní se pociťuje vážně, že otázka
ženská při změněných poměrech po válce Jučká se
dalekosáhlého luštění sociálního. Vždyť -již mimo
řádné poměry nynější vnesly do sociálnhu života
druhého pohlaví tolik praktických změn! Žena
stává se samostatnější a již nynější čas dá cenné
pokyny, ce se osvědčí pro změny Života světa
ženského v budoucnosti,

Politický přehled.
Císařské nařízení o zavedení obchodního do

sere ze dne 17. t. m. vzhledem na to, že odpadlo
zákonné poshovění, staví právo věřitelovo navrh
mouti zavedení obchodního dozru na jiný zákonný
podklad. Vystupuje se nyní ostřeji proti pokusun:
zneužívati obchodního dozoru za účelem poshově
ní. Právo věřitelů navrhovati obchodní dozor u
znává se přes to, že odpadlo zákonné poshovění,
jesthže jinými zákonnými předpisy nebo soudcov
ským poshověním jest jim znemožněno domnáhati
se svých nároků. Soud může v každé době řízení
uložiti dlužníkovi manifestační přísahu. Zdrábal-li
by se, nenařídí se obchodní dozor, po případě zru
K se obchodní dozor zavedený.

Miaisterským uařízemím zdokonalují a zostřují
2 předpisy. o výrobě a prodeji chleba a pečiva.
Podle něho může ministr vnitra povoliti případ od
případu výjimky z dosavadního zákazu používati
„pšeničné mouky k pečení a pšeničné mouky k va
ření. k výrobě chleba pro země, okresy neb obce
ma návrh válečného obilního ústavu. Nařízení. sta
-noví dále všeobecný zákaz vyráběti po živnosten
sku a prodávati drobné pečivo všeho druhu. Pše
mičné a žitné mouky nesmí se vůbec používati k
výrobě cukrářského zboží, ať už vyrábí je cukráři,
pekaři nebo hostinští. Vyráběti cukrářské zboží s

*použitím náhradní mouky jest dovoleno jenom ve
dvou dnechv týdnu, Po živnostensku provozova
ná výroba sušenek může býti zemským politickým
úřadem nejen jako doposud časově obmezena, ný
brž také úplně zakázána. Po živnostensku provo
zovaná výroba cukrářského zboží z máslového a
kvasnicového. těsta se všeobecně zakazuje. Naří
zení, které nabude platnosti 23. prosince, zakazuje
konečně pekařům a cukrářímm, aby přijímali k pe
čení těsto, třetími osobami připravené.

O podmínkách národního souručenství pojed
nal v >Unionu« člen panské sněmovny Zeithammer.

Praví, že jest vyloučeno, že by mohlo býti docí
Jeno utvoření jediné strany, pročež jest nám Oome
ziti se na to, abychom zmenšili počet stran a u
tvořili plnou autoritou vedený, všemi stranami u

„znaný tribunál pro -společné záležitosti, který by

Jan Rátaj a Václav Kotlář.
„ Porady Němců křesť. soc. strany konály se od
15. t. m, ve Vídni. Sáčastnili se jich všichni:křesť.
soc. němečtí poslanci a důvěrníci ze všech korun
ních zemí. Zástupcové sjezdu byli 17.prosince pa
novníkem přijati ve slyšení. Dr. Gessmánn mluvil
o vnitropolitické situaci a přimlouval se za posí
lení zemské samosprávy. Obšírně pojednal též 0.
jelnání křesť, soc. strany s něm. nacionálním sva
zem. za účelem společného postupu Němců ve
vsech národních otázkách, Docílena vzájemná do
hoda. -- V neděli konala se v Praze porada vůd
čích zástupců německýchstran pokrokové, lidové,
radikální a agrární, jakož i ústavověrného velko
statku; nesůčastnili se něm. křesť. sociálové a
Soc. demokraté. Porada tato svolána proto, aby
dala počin novému sjednocení Němců v Čechách a
v Rakousku, aby nastávající velké národní a poli
tické otázky, které se týkají Čech a Rakouska,
úplně byly objasněny a zjištěny. K tomu cíli utvo
fen bude pracovní výbor, v němž by byli zastou
peni zástupci všech politických a národních stran
a organisací. vys. škol, průmyslu a obchodu.

Rozpočet Bosny a Hercegoviny. na r. 1915—16
stanoví řádné výdaje 101,506902 K, mimořádné
9,151.487K, příjmy činí 110,701.43K; takže přeby
tek jest 43.024 K. —

Na saěmu uherském dne 17. ledna schválena

zákonná osnova 0 opatřeních proti vyhánění cen -
o právních roměrech, týkajících se nemovitého
majetku v obcích severních Uher, jež byly nepří
telem zpustošeny — o. rozšíření služební povin
nosti za účelem osobních válečných úkonů až do
55. roku.

-V říšském sněmuněmeckém dne 20. prosince
schválena předloha o přípravných opatřeních na
zdanění válečných zisků a rovněž resoluce o opat
řeních k zajištění a vybírání budoucí daně z váleč
ných zisků také u jednotlivých osob. Řečníci všech
stran poukázali na nutnost, postihnouti válečné zi
sky, ať už na cestě berní nebo na právní půdě, —
Dne 21. prosince lOmiliardový úvěr přijímá se za
živé pochvaly všemi hlasy proti hlasům 19 soc.
demokratů. Předseda sněmovny dr. Kaempf schů
zi pak ukončil; příští jest 11. ledna 1916.

nabízímeprorychlé rozprodání knihu
2 pozůstalosti vadp. praeláta

Msgra Ora Antonina Brychty:

Jmění církevní
jeho správa.

Krámeká cena původní (z roku 1910)
11 K anižuje se při hotovém zapla

cení na

Be 4 koruny"8
za brožovaný výtisk. (Velká osmerka,

stran 656.)

BISKUPSKÁ KNIHTISKÁRNA
v Hradci Králové.

Za válečného ruchu.
Naše vojenská situace. Před koncem roku ini

nulého těšila se čtyřdohoda po svých nezdarech
nadějí: »Však následujícího roku rozvineme co
nějmohutněji obrovité své síly — a celý svět
uvidí.« — Ale svět zatím patří na nové vavříny
našich bojovníků, protože letos dobyli jsme vítěz
ství ještě větších než r. 1914. Centrálríl moci neto
liko nejsou pochroumány, ale postoupily hluboko
do nepřátelských území, Tak se dokumentuje, jak
pečlivě promyšlené byly naše přípravy k vojenské
obraně a jak celý kombinovaný válečný stroj ú
středních velmocí pracuje i za zkoušek nejobtiž
nějších bezvadně, Na to klademe důraz, že za vá
lečného ruchu jsou mobilisovány všecky ctnosti
občanské: jak hrdinství tak trpělivost, jak svědo

tak přičinlivost atd. Obtěžkací zkouška pak doká

mícii v časetolik kritickémvykonaňivelkédňo
pro dobro. slátrtího celku. Armáda jest zásobována
pečlivěji a včasněji než pluky čtyřdahody, Zkrátka

„všecka kolečka v obřovitém státním stroji pra
cuji účelně a horbvě,druh druhujest bezpečnou
oporou. Proto také dostavílo se vítězství i přoší
početněsilnějším nepřátěřům,kteří si vedli pohodi
něji a — neobratně, Kdepatriotismus záležel v
honbě po sinekurách a v existěnčním zápolení,
tam ovšem ani nejsiější armáda nemohla trium
fovati. Nepřátelé se spočátku domnívali že vč
dvou měsících budou s námi hotovi. Zatím však —
jakkoli k nán přibyla Italie — budeme slaviti již
druhé svátky vánoční v rostoucí naději na nejlepší:
zdar zápolení tak energického.

Balharské vítězné boje. Úřední zpráva sofíjská o
operacích zní: 12. prosinec zůstane pro bulharskou ar

mádu a bulharský národ historickým dnem. Tento dea
obsadia naše armáda poslední tři města, jež dosud byla
v rukou našich nepřátel Dojran, Děvděli a Struga jsou
již obsazeny. Srbům. Angličanům a Francouzům dostale
se posledních ran na březích Dojranského a Ochridského

jezera. Makedonie jest nyní osvobozena. Nenf již nepřá
telského vojáka na makedonské půdě. V tento den měly
operace takovýto průběh: Po včerejší porážce Angti
čanů a Francouzů na levém břehu Vardaru a roztržení
jich středu u Furky ustoupil nepřstel na neutrální řecké
území, pronásledován naším vojskem až k řeckým hra
nícím. Ko:em 12. hodiny polední bylo dobyto Dojranu.
Naše vojsko bylo při vstupu uvítáno s nadšením. Stále
ozývalo se volání »slávy« králi. Vojáci byli zasypání
květinami. Zajati zde nepřátelé, jich mrtví a ranění, ná
ležeji hlavně 10. a 12. anglické dřvisi, která se skládá
z 29., 30., 31., 65., 66. a 67. brigády. Tyto divise jsou ú
plně rozdrceny a zanechávají při ústupu děla, pušky,
náboje pro pušky i děla atd. Kořist se teprve počítá.
Zajali jsme 200 nepřátel. Naše kolona, pronásledující
Francouze na pravém břehu Vardaru, zahnala nepřítele
z jeho posice na řecké území. V 5 hod. 30 min. odpole
dne bylo dobyto Děvději. Francouzové zapálili při ústu
pu nádraží, kasárna a obě nemocnice a vyhodiii de
vzduchu železnížní most přes Vardar, jižně od Děvděli.
Armáda generála Sarraila zahnána jest na řecké území.
jižně od čáry Děvděli—Dojran. Spravedlnost žádá kon
statování, že se írancouzské vojsko mnohem statečněji
bilo než Angličané. Na dosavadních operacích proti nám
súčastnila se celá expediční armáda generála Sarralla,
sktádající se z 97.000 Francouzů, 73.000 Angličanů, do
hromady 170.000 mužů, s 600 polními, 130 horskými děly
a 80 těžkými houfnicemi. Poslední zbytky srbské ar
mády, které táhnou přes Bitotji. Ochridu. Strugu de
Albanie, ustoupily po porážce u Ochrity na levý břeh
Černé Driny, pobořivše dříve všechny mosty. Dnes za
svítání překročilo naše vojsko Drinu u Strugy a severně
od'ni a napadlo energicky Srby, při čemž zajalo 400 ne
přátel a ukořistilo 3 děla. V pronásledování pokračujt
se směrem na Elbasan. Po zahnání Angličanů a Fran
couzů není již žádnéhonepřátelského vojáka v makedon
ském území. Pronásledování nepřítele bylo dočasně za
staveno. — V dodatku ke zprávě bulharského generál
ního štábu ze dne 12. prosince uveřejňuje »Agence Te

legr. Bulgare.« jako charakteristické pro chování Fran
couzů tento telegram velícího generála druhé armády ze
včerejška: »Francouzské vojsko zapudilo veškeré oby
vatelstvo z obcí. které až doposud mělo obsazeny, jeho
zadní voje vzaly je s sebou; sáhlo v jich nepřítomnosti
na všechny jejich statky, zásoby potravin, šatstvo, ná
řadí. dobytek atd. Předvídajíc svůj neúspěch, zacházele
rozmařile s potravinami a odhazovalo, co nespotřebo
valo. na ústupu poděl celé cesty. | Současně| spálilo
všechny budovy jakéhokoli významu v obsazených ob
cích. do nichž nyní obyvatelstvo, oloupené o přístřeší a
o všechny potraviny, vrací se zpět.«

Dopls zeměbrance z ruského bojiště. Náš pluk v
květnu obsadii levý břeh řeky. Pravý břeh a malos
část levého drželi Rusové; tam se zakopali a opevnili.
Zajatí Rusové prozradili, že v řece jest ruský most,
spuštěný asi 20 cm pod vodu. Byl tedy rozbit našimi
děly. Přes noc však Rusové zbudovali nový, jejž jsme
rozbili také, Zajímavý jest pohled na střely našich děl
30.5centimetrových. Je-li ve veliké výši, zdá se malá
jako pěst. ale při rozrážení vzduchu silně vyje a hučí.
Rusové po»svých nezdarech levý břeh řeky úplně opu
stili. Ke konzi května čile našinci přiváželi pontony
slamou obalené; zvláště v neci pracováno, aby nepřítel
ničeho nepoznal. Pak ohlášeno,že budeme v ofensivě
pokračovati. Napřed mladé vojsko, pak my zeměbrancí.
Na malé rrostoře rozestaveno 70 děl různého kalibru
blíže místa kde řeka, mající celkem řečiště nepříliš ši

roké, rozpíná vzdálenost svých břehů na 500 metrů.
Zde prosekány vrbiny pro průchod vojska. V pozdní

večer přichází „kolona našeho vojska, jež má odvážně
řeku překročiti“ Vidíme oddíly Bosňáků, pluk Morava
nů,- kterému pro žluté výložky dáváme jméno »kanár
ků«, dále oddíly miuvící německy. Vše provedeno tak
obratně, že Rusové, číhající na druhé straně, ničeho ne
postřehli, jak vypověděli druhý den sami zajatí ruští
důstojníci; bylíť úplně naším mocným útokem překva
peni. Před 12: hodinou již začíná naše ofensiva prvým
výstřelem z děla. Rázem hěmi dále ostatních 69 Měl
Střely huči nad rašlmi hlavami jako vichřice, do níž
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s | 4hbemis"ša stěs 25>-pozbadninává, le aejstarší kostel| vzácnou pemálku pro potomstvo na vždy zachoval bo

rem pravého důstojníka, řekl mi:
břehu; vypálili rakétu, což jest siminveným zmamenín.«
Byloto pozděpo půlnoci. Jižbýlo styšeti slaboupalbu
2 pušek, děla naše hřměla neustále.Začála odpovídat
děla ruská. Alejen asi dva licnystřílely ná postavení

Jest viděti, jak přes břeb rychle přebíhaší nášinci v

jednotlivých, od sebe oddělených rojích. Styšlme volání
»hurál« Radostné vzpružení mezi námi zavládlo. Ruso

vé bránili svůj břeh jenom chabě, většinou se vzdají
anebo mekli. Již také pontony přivážejí zájatce, V ten
den vzdalo se přes 800 Rusů, mezi nimiž několik důstoj
níků. Před svítáním ustala naše dělostřelba: nebylo jí
potřebí, protože naší již obsadili celou obec. — Ráno
nařízeno oddílu naší setniny, aby dopravil střelivo na
druhý břeh. Byli jsme zvědaví, co všecko uzříme na
bojišti. Ale nebylo tam nic zvláštního. Jeden voják
mrtvý. druhý rančný. Malá hrstka raněných již byla
dopravena za frontu. Patrony dodali jsme až do první
řady. rozložené na druhém konci obce. Stranou stálo
ještě několik chat, k nimž se blížili poklusem Bosňáci.
Nedaleko vpředu rozkládal se malí lesík. z něhož jed
aotlivě přicházeli vzdávající se Rusové, z nichž jeden
ma cestě zabodl pušku. bodákem do země. Naše vojsko
do této chvíle zaujalo zde již dosti široké postavení, na
jehož levém křídle jsine slyšeli čilou střelbu. Vzati jsme
s sebou pět zajatců. Jedeme kolem p. plukovníka, který
upozorňuje: »Pozor, ať neutekou!« Jeden mladý zajatec
s úsměvem se ohlédl a inávi rukou, jakoby chtěl říci:
»Však my neutečeme. jsme rádi, že . . .- Po polední byl
pluk náš alarmován. Bylť postaven již most. přes nějž
přešel pluk na druhý břeh jako záloha. bera od této
chvíle často záslužný podíl na bitvách a postupuje stále
vpřed. — Ant. Bernkraut, t. č. rekonvalescent.

m . , ,
Sochy, oltáře aj.

provádí absol. c. k. odborné školy
a e. k. umělecko-průmyslové školy .

Jan Dušek v Chrudimi.
Stáří kostela sv. Klimenta

v Hradci Králové
: Plše Václav Vach.

Hi.

Cechner: »Soupis památek historických a umělec

keplu sv. Klimenia, byvši vystavěna v době zavedení
křesťanství do Čech. © Farním kostelem přestala býti,
když vystavěn byl nu počátku 14. stoleti chrám sv. Du
cha. Při požáru města r. 1339 kaple sv. Klimenta nepo

Nejbohatší
výběr vhod

sv. Klměnta, papeže mučedníka, vedle Bílé věže, byla
prý dle Bienenberga teprv r. 1824 postavena, ačkoliv

někteří staří kronikáři původ jeji již z Časů Bobivoje

Dp. Kaluš- v popisu: »Kathedrální kostel sv. Du
chs v Hradci Králové: na str. 27. práví:

-© „Hradec nad Labem neb Hradec Králové, jak se r.
1385 v lístinách ponejprv jmenuje, byl od nepamětných
dob zeúiským bradem a žnpním sídlem. Hned za první
bo rozbřesku světla křesťanského. v Čechách měl svůj
kostel a' svou dnchovní správu, Dávná, závažnými dů
vody podepřená trádice poukazuje ke kostelu sv. Kli

Klimenta byl v Hradci prvním; avšak uvážíme-li že
chrámy založení sv. Klimenta náležejí k nejstarším v
Čechách, že cesta z Velehradu ku Praze vedla přes
Hradec, nadto ve století XI. a XJI. o jmém chrámu v
Hradci není stopy a Hradec jakožto hlavní sídlo župy
přec jen chrám míti musel, nezbývá než pomýsleti na
koste: sv. Klímenta. Minoritský kostel sv. Jana Křtitele
při hradě postaven byl teprve po uvedení Minoritův do
Čech v první polovici věku XIIL«

Proi. B. V. Spiess „Příspěvky k starému místopisu
a dějinám Hradce Králové«) plše na str. 7.:

"Když dvojnásob ovdovělá králová Eliška Rejčka
ud 1. 1208 Hradec za stálé sídlo si byla zvolila, kázala
vybudovati z cíhel velikolepý chrám farrí a zasvětila
jej svatému Duchu. Kolem nového kostela farního u
tvořil se záhy hřbitov, na němžto stála kdesi zvonice
s velmi velikým zvonem, Osanna (Hosanna) řečeným.
Domnívám se: - píše v poznámce na téže stránce —
»že zvonice tato stála na řnístě nynější Bílé věže: to
mu nasvědčejí zbytky staré cihlové budovy s gotickým
obloukem. pztrné dosud na východní straně Bílé věže.
Že by to byl zlumek někdejšího kostela klimentského 
dakž by Švenda rád čtenářům namluvil — není víře po
dobno, neboť v dřevních dobách o kostele sv. Klimenta

nikde nečiní se zmínka.

V »Pam. arch.. díl Ii. na str. 162. a 163. čteme:
»Že v Hradci Král. od pačátku křesťanstva kostel stá
val. nepodléhá žádné pochybnosti, a že to žádný jiný
nemoh! být; nežli kostel sv. Klimenta až podnes tu
stojící, vysvítá z lohe. že v celém Hradci o jiném sta
rém kostele aneb kostelišti kromě minoritského kostela
sv. Jana Kři. vedle hradu nejmenší paměti ani stopy ne
ní. Tento starý kostel sv. Klimenta musel zmáhajítímu

se počtu obyvatelstva zu královny. Alžběty malý a ne
dostatečný býti, pak i královna sama musela býti
hnuta duševní pobudkou, aby sídelní místo své ozdobila
novým větším a velebnějším chrámem Božím, zkrátka,
ona založila a doslavěla vedle samého staršího kostela
sv. Klimenta nynější chrám města Hradce nad Labem
r. 3312 a cale jej ke cti sv. Ducha posvětití.«

Na sir. 184 v témže spise čterne: -Že by se o kapli

dch šíření se křesťanstva zasahuje a jakoby kníže Bo
řivoj I. ji byl co první kostel v Čechách vystaví! a
kněze kaicha z Moravy s kebou přivedeného při ní

jeje pro čest a slávi toho města, nikterak připnstiti ně
chce, aby se někdě jihde první a nejstarší kostel v Čá
cháchhledal, než právě v Hradci Králové. (Zlatý a stí
brný obraz 184—25.Žel. obr. 73—75.) Silně broft přóti
Dobnerovi. Pubičkovi, Bienembergovi a Pelclovi, kteří
ve. svých spisech pro Levý Hradec nad Vltavou se vy
slovují; nejvice jej ale popudii Dobrovský svým spis:
»Kritische Versuche, die šktere bůhm. Oeschichte von
spěterén Erdichtungen zu rélnigeo. Prag 1803.: Tato
kritika však blavač směřovala proti Hájkově Kronice
z ©.1541 a dokládá tento vší úcty hodný stařeček: »Bi
ne elende Kritik. dle es nicht werth Ist beantwortet za
Wwerdén..

Že kostel sv. Klimenta skutečně od pradávně zde
stával, na to ponkazuje prastaré podání a mnohé. po
zdější písemné zmínky k tomu výslovně se vztahující 
ač z prvotní stavby ani stopy se nezachovalo. Zbyk
starsí stavby, jejž při nynější kapli posud viděti můža
me. poukazuje zcela určktě k tomu, že při obhí,který. po

cha, r. 1339 tento chrám zachvátil, také bezpochyňy
starý kostel sv. Klimenta zkazil, a pak v gotickém sb
hu podobně z cihel, jako chrám sv. Ducha, opět vysta
věn jest. Když toho času Němci v Hradci Králové
vládli a nový od královny vystavěný chrám sv. Ducha
opanovali, sloužila kaple sv. Klimenta až do husitských
dob hradeckým Čechům ke složbám Božím. a památka
toho udržela se dlouho potom, že ji nazývali »českou
kaplí“ (capella Bohemorum), jak v městské knize per
ceptionum r. 1516 a 1517 dvakrát výslovně | napsána
stují. | Jinak slove v městských knibách také »starou
kaplí“ (capella antigua 1514) a »starým kostelem 160.3.
(Žel. obraz II. 134 a 135, 113 a V. 88.)

Že se v základních knihách arcibiskupství pražské
ho o ni zmínky neděje, ba ani že se nevyskytuje v poč
tu kostelů, které na římskou korunovaci krále Václava
IV. r. 1384 desátek odváděti měly, to. nedokazuje, že by
té kaple nebylo ještě stávalo, neboť i v samém Hradci
v zápiscích oněch opomenuto několik jiných kostelů. o
kterých se určitě ví, že tenkráte již stávaly; ostatně i

již z první polovice 14. století pochází.

————

Církevní věstník.
Vyznamenání. Dp. Stanislav Beneš, správce Bisk.

tiskárny a sekretář Sdružení katolické mládeže, který
nyní dlí na válečném poli, obdržel za statečnost osvěd

čenou před nepřítelem zlatý záslužný kříž 1. třídy na
červenobllé stuze pro duchovní. Srdečně gratulujeme
a přejeme, aby se tomuto vyznamenání dlouho v plném“
zdraví těšil.

P. Accarsius Alois Košťál +. V klášteře františkán
ském u P. Marie Sněžné v Praze zemřel 17. t m. P.
Accursius Alois Košťál, bratr známého spisovatele Jos.
Jit. Košťála, vikář konventu, známý misionář, kazatel
a hledaný zpovědník, biskupský notář diecése králově
hradecké, dříve dlouholetý kvardián. Narodit se r. 1864
v Solnici v Čechách; po vykonaných strilích siředo
školských v Rychnově n. Kn. vstoupil do řádu frantlš
kánského. Po noviciátě studoval theologii na řádovém
studiu v Tyrořích. R. 1688 složil slavnou profesi a vy
svěcen na kněze. Pak působil jako konventuál v duch.
správě v klášteřích v Plzni a Mor. Třebové. Přeložen do
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eložen.k těmměúřaduna poutní místo do Bechyně a
. WM Ópět jako představený do Tornova. Již v Be

ehyni před dvěmapy byl raněn lehce mrtvicí. V Tyr. nověonemocnělvělní [Vážně,chřádnůldén ze dne; pro

"a

prážském, kobvéntě Zeměkí“záčpátřen sv. svátostmí.
rá rljvým a neúnavnýmpracoviitkém na vinici PáI jako mislčnář i jako oblíbený zpovědník jak věří

čich, talé i kněží:Byl dlouholetým zpovědníkem kněž
štýa braděckého, ú "Děhožse těšil pro svóu milou, srdeč

če povahu 'aobějavou horlivost vélikéúctě. Byl řetelem franiiškánských misií v Čechách a v tomto ú
řaděvykonal přes s0 misií na různých imlstech. Svojl
nefičenou dobrotou a "Sřdečnoulaskavostí získat si srdce

všech, (kdožjej znak. Také od svých břatří řeholních
byl ctěn 'a'milován jako pravý spolubřatr v duchu sv.

Fraňtiška. — 'Pohřeb kónal se V neděli' odpoledne: %
chřámu „Panny Marie Soěžné zá „vehké účasti řeholníků,
jiných "kněží | lašků. Exekvie vykonal: Msgre dr. Fr.
Šulc z Hradce Králové za asistence četného duchoven

stva. Ave, anima plal

U | M
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7 Zprávy
místní a z kraje.

Na osleplé a raněné volímy,sirotky a vdovy, jakož
| ma nezaměstnané a v nouzi postavené katolické děl
mletvo ráčili dále věnovati: vldp. Jan Simon, Prostiboř
4 K, Jednota katol. tovaryšů v Chrudimi 3 K, vid. farní
úřad v Lovčitích. K 1.20, nejmenovaná ze Skalky 2 K,
Katol jednota v Plzni 2 K, děkanský úřad v Č. Třebové

6 K. Zaplať Bůh! — Pros! se o další příspěvkyna
Zemský svaz katol Orla v Hradci Králové.

"Úmetí, Na Král Vinohradech zemřel v pondělí ná

hle c. k. dvor. rada v. v. nejvyššího soudu kasačního ve
Vídní p. Josef ši. Stolla, rytiř řádu železné koruny II.
třídy, u věku 65 let. Tento vynikající právník byl řadu
Jet radou zem. soudu v Hradci Králové a těšil se pro
svou svědomitost, přímou povahu a vzácný společenský
takt obecné úctě. — Týž den zemřela v Hradci Král.

sč. Anna Charvátová, spolumajitelka domu,- u věku 45
let. Její život byl tichý, ale kdo znal její dobročinnost a
vroucí zbožnost, každý ji cti. Bylo jí velikou radostí
zdobiti oltáře zdejších chrámů uměleckými ručními pra
cemi, které hotovila s velikou horlivostí. O. v p.

Dobročinnost s překážkami. Pan hotelier Urban kaž
doročně celý zástup chudých dětí na štědrý den něčím
poděl, třebaže o tom v novinách zprávy nebyly. Chy
stal se k lidumilnému činu i letos. Ale hned někteří
sdobrodinci«, kteří hnou někdy rukou ejnom pro užitek
vlastní, Argusovým okem slídili, k čemu ta mouka, zda
je tohle dovoleno atd. Ubezpečujeme, že všecky přípravy
eznámeny a dovoleny byly přesně v mezích zákona.
Také jsme se po Informaci podrobné důkladně přesvěd
čili, že dar schystán bez nejmenšího nároku na osobní
užitek. Mělo být poděleno na 300 dětí; tato chudina pak
má co děkovati slídičům, že nadílka nedopadne dle přá
ml lidumilného dárce. Jen ať každý místo slídění a bez

důvodnéhopodezřívánísáhne do kapsyv zájmu chudiny
sám. Jest toho nyní velice potřebí. O »příteličky« kriti
sající chudí lidé nestojí.

V trestní záložitosti Zálotního úvěr. ústava. Dne
17. a 18. t m. do velikého nábytkového vozu za asl
stence vojínů nakládány obchodní knihy a písemnosti
ústavu, aby byty dopraveny drahou do Prahy. Vyšetřu
jk! soudce dal zabaviti všecky písemné dokumenty až
so konce r. 1913,aby se bedlivě vypátralo, od které do
by malversace počaly. Soudní šetření pokračuje čile,
ale jistě při tolika komplikacích se může protáhnouti
daleko přes jeden rok. Zatím ti, kteří posud byli zatče
Ml,omsí tráviti stále ve vyšetřovací vazbě.

Bilé vánoce letos nastávají rozhodně. Po tuhých
mrazech v tomto týdnu ve středn chřestěla v řekách hu
stá ledová tříšť a hladina se pokrývala I pevným ledem.
Menší a klidnější vody pokryly se ledovou korou již
dříve.Ránove čtvrtek sněžilodosti hustě,takžebílý
povlak rozložit se všude.

Seztam cem ma týdomním trhu v Hiradci Králové
vdne 18, prosince 1915. 1 G: prosa 75—90 K, vikve 50-
60 K, jetelového semínka červeného 360—400 K, máku
300—320 K, cíbale 30 K, mrkve 12 K, celere 30 K, kře
na 50 K; 1 kg: sádla vepřového 7.20—8 K, tvarohu 68—
ML,česneku420—5K;1vejce16—20b; 1kopa:zelí
20—A4K kapusty 4—6K, drobné zeleniny 1—3K, porm
Jo h;jablek: I g 40—80K, 1hž 20—4K, hrašek: 1 a

K, 1hl 40—55K, ořechů: 1 a 75—80K, 1hl 32—40K;
ek podsvinčat 50—100 K. — Přivezeno bylo: hl:

82,jablek166,hrušek5, ořechů9; a: cíbule10,
e 20;česneku30 ky; křenn60 svazků; kop: zelí

kapusty 28, drobnézeleniny50, porn15; podsvinčat

: Nágí +.Zasloužilý řídícíučitel a rozhodný
katolíkL.NágivLužetdokonajsvojiživotnípout2.
Úistopada,byv resšn dempředtímmrtvicí. 5. Hetopadu

M
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tě své pedagogické povinnosti, vedí mládež k Bohu. Ne
lekaj se adi velikých protivenství, když okolnosti vybí

zely k veřejnému hájení katolického názoru světového.

potřebíosoby obětavé, káždý zajistí kaň. Byl'w4-4pi
sovatelem stále čínným. Za spis "Ylyeke, v'němž o

jícho domu, tlumočit mi dík“ čísařskéhp: dvoru "místo
držitel hr. Coudenhově: Jeho kulhá +Ze -světaptačího«
byla vyznamenána na výstavě VN. Bydžově r. 1905
stříbrnou medajlí, rovněž tak r. 1906 ná okres.:hospodář
ské výstavě ve Vys. Mýtě;téhož roku na výstavěv
Pardubicích 'byla odměněnainedajk' zlatou. Na výstavě
V Chlumci n. C. roku 1911dostalo se autoru diplomu
čestného uznání Nágl sepsal | jiné poučné knihy a
zpěvníky a dopisoval do katolických časopisů. Budiž
zachována čestná pamět pracovníku svědomitému, kor
ivému a jeho důslednéciu charakteru!

Nové Město u. M. Malou vzpomínku na zesnulého
AL. Kapouna, virtuosa na kontrabas a housle. Mistr u
spořádal před 25 lety 'koňcert v. našem městě. Pak ši
přísedl v hostinci kstolní společnosti debráckých,: ale
šelmovských »Františků«. | Předsedavstal a vážným
hlasem odporučoval svým »poddaným«, aby umělce tak
vynikajícího zvolili za svého čestnéhočtena. Když do
šlo k hlasování,ani jedna ruka se nezdvihla. Kapoun
blýskl okem rozmrzele, jakoby chtěl říci, že mohl býti
ušetřen ©kompromitování. Ale předseda konstatoval:
»Protože žádný pán ruky nevztýčil prohlašuji, že slo
vutný mistr jest zvolen za čestného člena jednohlasně.c:

Pak ještě vysvětlil Kapounovi, že »Františkové« hlasují
— obráceně. Nyní se virtuos srdečně zasmál a nové
přátelství v družném hovoru se vesele zapilo.

Čáslav. Dobročinný koncert, pořádanývo
jiny hudebníky dne 15. prosince v hotelu »U bílého ko
ně« ve progpěch vánoční nadílky raněným a děmocným

vojínům, vydařit se v každém ohledu. Pod říznou tak
tovkou dp. kuráta dra O. Svobody předmesena ©býla
všecka i velmí těžká čísla nejen s dokonalou technikou,
ate i s precisním porozuměním citovým. A jako celý
orchestr ukazoval, že stojí na skutečné umělecké výši,
tak i všichni solisté pp. Krtička, Zahradník, Šálek, Vn
dička. Bouřlivého úspěchu dodělala se také skladba p.
St Krtičky »V zákopu«, věnovaná skladatelem p. pluk.
lékaři dru J. Kolářovi. Skladatel, jenž ji také dirigoval,
zahrnut byl všeobecnou pochvalou. Doprovod klavírní
při jednotlivých číslech solistů obstaral s plným pocho

bude krásným příspěvkem na vánoční nadílku našich
statečných bojovníků. Mezi přítomným vybraným obe
oenstvem postrádáni byli však tak mnozí, kteří jinak
nenechají si ujíti pravý požitek umělecký. Čím to bylo,
"ovšem nemůžeme říci, ale myslíme, že ne poslední pří
činou byla také malá a nedosti vhodně provedená re
klama. Než i tak mohou býti pořadatelé a dirigent plně
spokojeni.— Svěcení nové sochy B. Srdce
Páně munificencí nejmenované dárkyně věnované, ko+
náno bylo za četného účastenství věřících a členů bratr
stva'na svátek Nep. Početí P. Marie vdp. děk. Dostá
ten. Socha jest dílem umělecké školy mnichovské a ne
se také celý její ráz. Ceněna jest 600 K. Umífstěna bude
definitivně teprve později a na místě, jak lze doufati,
příhodnějším, neboť na dosavadním nejen že se ztrácí,

ale zakrývá nad to jedinou opravdu cennou fresku ná
stěnnou — UkřižovánmPáně. — Aprovisace mě
sta na svátky vánoční byla obstarána příslušnou ko
misí, pokud bylo lze, v míře co nejobstojnější. Zakoupe

zvláště králíci. Cena ovšem jest i tak prot! jiným letům
značná. Byť nic jiného tím nezískáno, nežil že zabráně
no bude lichvářskému vyhánění cen, | to stačí. Že při
každé pro veřejnost podnikané akci nelze se obejíti bez
různých postranních zjevů, to už jest v životě našem
samozřejmé. Kdo sedí u kamen, tomu přece musí býti
tepleji,nežli kdose krčí v síni — Spolek pro pod
pora chadých studujících konatvalnouhro
madu 8. prosince za účasti velmi slabé. Jest to ovšem
letos pochopitelno. Zpráva jednatelská, vydaná tiskem.
byla schválena. Z pokladní zprávy patrno, že spolek se
schválením c: k. místodržit. a c. k. z. £ rady upsal na
válečnou půjčku celkem 8000 K. Při volbě výboru poctě
a byli důvěrou všichni dosavadní pánové. Podobně zů
stala beze změny i volba revisorů účtů. Schůzi skončil
předseda p. c. k. řed. Pokorný díkůvzdáním všem čle
nům 1 dobrodincům, jakož | všem pp. funkcionářům,
kteří o rozkvět spolku se přičinilé. Na venkově byli to
zvláště pp. řed. Ptačovský Kl. v Oolč. Jeníkově a pol.
revisor J. Anderle ve Vrdech.

Malé Svatošovice, 200jeté jubilenm v Malých Sva
tohovicích nkončeno bude třídenní pobožnosti dne 31.
prosince, 1. a 2. ledna 1916; závěr jubilejního roku ko
nati bode Msgr. kanovnák dr. Pr. Šulc — toť záruka pří
znivého výsledku.

——Různé zprávy.
Váýženému našemu čtemářstva. K udržení časopisu

v nynější zvláštní době jest potřebí nemalé námaby, jak
svědčí zánik toříka listů. Děkujemevšem, kteří nás v
maší energické snaze podporují. Spolu však prosíme, aby
rychlodostálisvýmpovinnostem| ti,kteříposuddu
buší. Jestližese zdražílo všecko, zdražily se nadměrně
1 všecky tiskařské potřeby. Uváží-H se, že množství
exemplářů zasíláme zdarma vojínům, pak naše situace
finančnítémspíše vyžaduje,abypratiáelní abonentiko

mílístky. Kdo Hžmá předlštná zapraveno, nechť nepo-
kládá vložení lístku ag upomfsku. Uschovaj si jej k
placení příštího roku. Kdo však posud dluhuje, nechť

, Poúžije lístku k "vaplacgjilř"ěprodimému "ještě tohole
. řéku před Loscedtprostače Ušetít nám tak mnóho prá
ce“ při- celoročních účtech“4 při pozdějším upomínáni.
Těchto“Soženek ci « placení »Časóvých Úvah«,.

|Týto brožuřýjmén tolií levdé, tak bez šároků za hmot
„ný zisk, žé seněšňěfnecínů žádný jejich odběratel mpo
minat. Někdo-st pomystí, Ze to. nepatrné celoroční před
iplatné ani' nestojí za zvlášíní "stářost, žé se jednou ko
runou "stejněmálo pomůže. Proto odkládá, až toho bu
de vícě«.MyVšak“pravíme,že“právělevnácena má
vybízeti k ďochvinostt v placení, abychom nemusli ke
Všemu sarii hromaditi výlohy upómiikami. Rozesílš-li
se měsíčně těch dřožkr několik tisíc, uvažte, jak veli
kou ztrátu zozmenájí pro nás četné nedoplatky! »Pírke
k pírku— a jest celá peřina«,říkávali naši uvážiiví
předkově. Platí tedy podobně: kotuna ké koruně —-a
jsou tu tisíce. Doufáme,že vážení naší předplatiteléne
óslyší naší snažné prosby a ještě před koscem prosiace
gedopištky vyrovnají Všechněmmilým přátelům přeje
me srdečňě šťastné svátky. — Administrace »Obnovy«
a »Časových Úvah«.

Závěť zesnulého arcibiskupa dra Kohma, »Grazer
Volksblatt« plše: »Jak se dovídáme z autentického pra
mene, nejsou zprávy moravských a českých listů o zá
věti arcibiskupa dra Th. Kohna spřávnými, Pravdou je,
že zesnulý celé své jmění určib na založení katolické
české university v Olomouci, ale výše jmění nedosahu
je ami polovicí onoho obnosu, o němž listy mluví. Též
zprávy o prodeji panství Armože neodpovídají skuteč

nosti.«
Čeští spisovatelé vdovám a sirotkům uašich vojínů.

Krásným, vpravdě ojedinělým památníkem třvalé ceny
Hterární na vzrušenou dobu evropského požáru světo
vé války bude každému českému člověku vynikající
sborník, bohatá zlatá žeň vrcholné tvorby nejlepších
našich spisovatelů, který vydá v lednu redakcí vlastné
redaktor »Květů« dr. Václav Jiřina. Toto veliké, nád
herné dílo, vyšperkované jedinečným, vždy svěžím u
měním nejčeštějšího z umělců, Mikoláše Aleše, ná obák
ce i v textu, vkusně upravené mistrnou rukou odbor
ného Štencova závodu, bude radostným a povznášejí
cím dokladem, že česká kultura a tvořivost neochabla
aní v mimořádné době. Čistý výnos zmíněného sborníku,
který se vydá nákladem asi 20.000výtisků, věnuje vy
davatel vdovám a sirotkům naších hrdinů. Bude jistě.
radostnou. povinností každého vlastence i vítanou pří

ležitostí soucitným srdcím, zmirniti koupí vzácného díle
strádání ubohých, patriotickou otí pak podporujících
obchodů a ústavů našich zvýšiti hojnou imsercí zaruče
ný úspěch tohoto ryze ušlechtilého, vlasteneckého a
humánního podniku. Přihlášky přijímá vydavatel »Kvě
tůe dr. Yáclav Jiřina, Praha II., Dřevná ul. 6.ZČeskoslovamskézáložnyvPrazeILZaměsíc
listopad 1915 bylo od vkladatelů uloženo K 46.646.38,
vybráno K 34.571.85. Zůstatek vkladů k 30. listopadu
činí K 1,002.650.18,přibylo tudíž vkladů za měsíc listo
Pad o K 1207445.

Obrovské skandály dodavatelské co chvíle propu
kají ve státech čtyřdohody — nyní zvláště ve Francii
a Italii Vždyť na př. sám řtalský »Avanti« konstatuje,
že od počátku války bylo v Italil 123 armádních doda
vatelů. Tito chlapíci právě měli největší zájem na tom,
aby se dala Italie do Ioupežného válečného tažení proti
Rakousku. Nestačil jim zisk velice tučný, okrádali armá
dm bezohledně. Seděli v teple za větrem — daleko od
bouře válečné a svůj patriotismus proměňovali ve zvo
nivou minci. Rozumí se samo sebou, že by se byli k
mělionovým podvodům neodhodlali, kdyby neměli s ně.
kterými zednářskými úředníky za dobré zaplacení smlu
veno, že se v kritickém okamžiku přimhouří třebas oči
obě. Prostý lid platf tyto šmejdy krví tisíců. Není divu,
že za takového hospodářstv!) nemá Italie posud žádné
ho podstatného úspěchu válečného.

Všelicos. Dle rozpočtu města Prahy na rok 1916
činé řádná potřeba v důchodech obecních 23,409.324K
(proti r. 1915 o 383.996 K více), úhrnný schodek činí
celkem 11,123.077K. — V Čechách již 70 cukrovarů u
končilo kampaň a také zbývalící 34 podniky budou vč
14 dnech se zpracováním řepy hotovy. Ceny zůstávají
zatím nežměněny,od ledna zvyšůje se cena o 1 K. —
Na Šalomounových ostrovech v Tichém oceánu, vý
chodně od Nové Guinee, zemřelo hlady 4000 domorod
ců následkem nefrody z velikého sucha. Celé vesnice
jsou vylidněny. — Proti krysám na francouzské frontě
zavedla irancouzská vojenská správa do svých služeb
2400 psů. — Mouka všeho druhu, slanina, sádlo a vepřo
vé maso v poštov. balících nesmí se dle nařízení uher
ského ministra obchode posílati přes hranice uherské.
— V Dol Rakousích ve všech hostinských a výčepních
Živnostechnesmí se podávati v doběod 2až do 7 hod.
odpol. mléko a nápoje, jež se připravují s použitím mlé
ka; částečná výjimka jest pro menší host. a výčepní
živnosti,lidovékavámyatd.—Předsoudemv němec
kém Bonnuodsouzen byl majitel Uhovaru Bětticher pro
zpronevěřenídaně zlílmdo vězení na 1rok 6 měsíců a
k peněžní pokutě 13,316.813marek. —. Před spolkovým.
vrchním soudem ve Washingtoně byla připuštěna k
praksi první žena indiánského původu mrs. B. Couley-
ová z Kansas City. — V klenotnických závodech ve
Vini jest letos dvojnásobný obrat proti loňsku, rovněž

vzávodech modních « vobchodech sobuví. — VPlzal
bede postavenpátý pivovar, jenž budepatřiti bavorské
mu konsuloví Karla Reicholovi.



Besidka.
| Bolickádělepravá

- (100 veršů.)

Zaprášené knihy, staré spisy
"zpřevracel jsem ve knihovně kdysi.
Náhle s hřmotem spadla kniha tmavá.
Ejhle, Biblická má dějeprava,
z plátna módrý hřbet a tmavá deska.

A, ty knížko, znám tě jako dneska!
Ruka rozevírá "knižku v chvění.

"Let již. padesáte! Vše „se mění!
Zde můj podpis, níž: žák 2. třídy«,
výstraha pak pro vše ostrovidy: .

("sKdo tu knih ukradne, ať jemu —.
"ruka upadnel«

jako v mlzecosi dálčíst brání....
Již to skáplo na to malování o..

+To ty obrázky mým chvěly zrakem
:: Avpestrém malování všelijakém,
. veda červená a lesy modře

„a to silně, až se papír prodře.
-Mysi dětská! Co je divno/u té?

:-"Nebe zelené a stromy žluté...
"Rafaeli, Leonardo Vinci, *

„podivte se; jájsem mistr jinší!

„ „Vystihnouti Adama ráj, Evy,
. „nad obraznost dětskou nikdo neví,
„ „ráje blaženost a Tvůrce lásku,

vizte zde tu malbu na obrázku!
- Tuto Abel se svým stádem ovcí,
„nad ním v nebi Tvůrce všemohoucí.
Hrůzy obraz za potopy světa,

„.zde zas na Sodomu síra. kletá,
a tu výjev, jak byl Josef králem,
pestrý, barvy nestačilymálem...

Žasněte zas při obraze jiném:. ©
V ohni keře nad tím Hospodinem!
Málo obrazů, jež výraz mají
-jako Hospodin zde na Sinai.

. Tu zas David, (Žasla máti naše,
" když jsem doma hrával Goliáše.)

Daniel zde sedí v jámě lvové.
V starých barvách obrazy vždy. nové,

. všude soulad, shoda přelíbezná,
nikdo z umělců to lépe nezná!

safe -nejkrásnějšíobraz: Světlem.
* ožářený, zlatem skvoucí Betlem!
* Kolikráte, vím to, v dětské víře

- hrál jsem doma vždy si na pastýře.
Ubohému Jezulátku v jesli

" Hle, zde králové tři svatí klečí,
. velká hvězda svítí pozdálečí,

Jezulátku dary svoje kladou ....
- Vzadu stojí ten s tou černou bradou,

zakryla ho moje barva hrozná,
že ho sotva fantasie poznál

Tu zas svatba v Galilejské Káni.
Ach, to bylo dětské moje přání,
jako tenkrát u svatebních hodů
pouhým slovem proměnit, ach, vodu!
Čo to bylo vody na pokusy
v. domnění, že zdařit se to musí!
Bouře na moři. Těm vlnám téci
pomáhal jsem barvou na svém štětci,
důkaz toho: kaňky na okraji.

: Mírné tuto barvy plají, hrají,
. marnotratný syn to domů kráčí,

3Otče, odpuštěníl« volá v pláči.
-S láskou, odpustit mu všechnu vinu,
. sklání.již se otec k svému synu..

Konečně tu zraky moje víže
obraz Páně, hledě dolů s kříže.

„Krev se z boku řine, svoje kopí
žoldnéř beze citu v ráně stopí.

„Pojal tenkrát takový mě zápal,
že jsem jemu oči rozedrápall
Zato zlatým leskem vše se mění
na obraze Páně při vzkříšení..

Na konci pak knihy: Mrtvých hroudu
anděl budí k poslednímu soudu!

Výmluvné vy obrázečky svaté;
soudruhy jste let. mých padesáte!
Snové z mládí buší v tklivém dojmu,

že je sotva ve své hrudi pojmu!

Knížko milá, pojď již ke mně ze tmy,
věrni bylí jsme si mezi dětmi,
věrna zůstaneš mi k mémustáří,

spolu půjdem k nebes Hospodáři!.

aKdo tu knihu ukradne, ať ruka

jem l m JakHbozvuká :„hudba mi to do sehen
kolem "hlavy táhl snů mých vínek,

SETvarar mládíogil jn |, hravě,,- obranaje. listy v Dějeprávě
Pchaěv

-Jak mně drahá je-ta stará kniha!
"V jefích listech mládí mé se mihá,

"Za Jakou bych dát moh' Vám ji cenu?
"To je málo: >Ruka upadne mu.«.
Píšu k 'tomu slovu rozhodnému:.
>A kdo mně ji nyní vezmeš, tobě

nechať upadnou — hned ruce oběl«

. dest pošptilost trestným proviněním? . Lidé málo
chápaví z veliké části jsou při duševní práci značně po
hodiní, neoblěžají si hlava obtížnějším myšlenám, tužbou
po samostatném úsudku. Přemýšlejí jen potud, pokud je
to největší nezbytností. Kdo' pracuje rukama, prozradí
svon lenost váhavostí snadno. Kdo-všák má vykonávat)
práci duševní, lehce se vyhne kontrole, zdali skutečně

Ch.

kovanému přemýšlení vyhnul. Bystří studující kteří učí
vymazlené mladší žáky, očividně se často přesvědčují,

že svěřencům na prvém místě schází dobrá vůle. Je-li
hloúpost velikému počtu Jidí jakoby vrozená, nevinná,
proč se občané bystři a spravedliví nad ní tak často po
horšují? Nebylo by potřebí důrazných :výtek, kdyby
byla nechápavost všude zcela nevinná a přirozená.

Jest největší ironií, řekne-li italský vojín, že zápasí
za svou vlast Nikdo Italii tohoto roku nehodlal napad
nouti, nikdo jí nechtěl odníti ani jeden čtvereční kilo
metr. Naopak se jí území přidávalo, aby se do boje ne

bojujeza svoji rodnou zeml. Snad bořenímGorice a ú
tlakem Slovinců?

Pokud byl dělníkem, hubóval na dílovedoucího, po
hádal se několikrát s továrníkem, ve veřejnosti často
sytými barvami líčil, jakým jařmem jest život nesamo
statný. Když podědil deset tisíc, ohlašoval všude, že
bude konečně svým pánem. Dal výpověď a pronajal si
ve vzdáleném městě hostinec. — Za půl léta vkročil
do nálevny jeho starý soudruh a ptal se ho, jak se mu
daří. — +Ale darmo mluvit«, mávl rekou bývalý refor
mátor; »našinec musí postuhovatí poshušně jako klouče
hodinu za desetník výdělku. Houkne si na mné s patra
i osmnáctiletý mladík, že je pivo špatné. Pazičky si

vyjíždějí i proti nejlépe upravenémů jídlu. Někdy musím
tu hlídat do půlnocí dva nebo tři hosty, kteří dají sotva

de mnau supernáce. Jsem tu jako v kleštich, ale rozlo

mu nočnímu výru řekl od plic nejjasnější pravdu, bude
po kšeftě.« — »Hm-— tedy musí mít hodně sebezapření
každý, kdo chce býti samostatným pánem.« — »Co —
takové nevolnictví nazýváš panstvím?« — »Ale máš
přece samostatnou existenci, jakou sis přál; teď porou

číš taky jednou sám.« — »Pěkná“ samostatnostl«

kteříbyli
jen na městské škole, měli privilegované © postavení,

jestliže zavadili o universitu. [ když se dopustili hru
bých občanských přečimů, protestovali proti trestání,
jakému podléhali — jejich vlastní rodiče. Winter píše:
»K veřejné nekázní některé žáky (městských partiku
lárních škol) zvláště dospělejší sváděla krom vylíče
ných příčin též ta, že byli i se svými učiteli vyjatl z
jurisdikce městské. Kteří, podniknuvše v pražské uni
vers[ deposici nebo beánil, zapsáni byli in album univer
sitatis jakožto studenti a příslušníci její, ti bez odporu
náleželi pod jurisdikci universitní vrchnosti. K nim smě
le družili se ti žáci, kteří na beánii a jízdu do Prahy ne
majíce dosti peněz, zůstávali k universitě nepřipsáni;
jednak nikdo na čele neměl psáno, že je v universí im

že všecka škola úhrnem podléhá rektoru pražské akade
mie. Před městským rychtářem (tehdejším policejním

Když je vyháněl z hospody, oznamoval mu, že pod jeho
právo nepatři.«. — A obraťme list! Právě v té době
dovoleno venkovským vrchnostem, aby dle libosti mohli
kněze pátronátními svazky upoutaného dáti do vězení.
Patroni vyháněl kněze (kališné, protestantské i kato
Hcké) z far libovolně z osobních příčin, týralt je tělesně
a to někdy velice brutálně. Překáželi jim v právu svo
bodného kšattování, po jejich smrti svršky shrabovali
pro sebe. — Věru obrácený pořádek! Tu privilegovaný
mladík, ačkoli ještě nebyl občanem svéprávným. Tam
ujařmený starší muž, který ve dvou letech pro nerudnost
kolátorů byl nucen z fary na faru třebas čtyřikrát se

Literatura.
Nákladem kníž. arc. kulbtiskárny v Praze: Výklad*

dekretu »Cum de sacráamentalibus« o zpovědnících ře
bolníc, Podává dr. S; Sedlák. Cena 60 h. — Časopis
katol. duchovenstva. -Řídl. dr. J. Tumpach, dr. F. Kry

Z pakladejejství :R.-Prombergra v Olodtopci: Kam
nechceš? Kniha výstrah, obsahujících líčení soudů Bo
ších aa věčnostia udávajícíprostředkyproti. nl. Se- .;:

pealdr. KL abák,Část Lza240 K0 za 160K
.- - TMK a nana aa 056

v

— Kalendář Methoděj ma r. 1916. Cena 1 K.Ročník 17.
Pro Čechy vydán kalendář »Vyšehrad«. Doporučujente. .

Vlast Majitel a vydavatet Družstvo Vlast v Praze.
Pořádá Al. Dostál. Roč. 32., čís. 1. a 2. Vychází měsíčně
ža roční předplatné 10 K.

Bible česká. Písmo sv. Starého zákona. Výkladem
provází dr. J. Hejči. Pořádají dr. J. Tumpach a dr. A.
Podlaha. Seš. 7. za 1 K. Vychází nejméně čtyřikrát de

U Mistrových mohou. Napsal A. Hnonder S. J. Pře
loži A. Číhal. Vydáno u Českosl. akc. tiskámy v Pra
ze. Cena obou dílů 3.20 K.

P. Jan N. Uliver, Ze Shromáždění Nejsv. Vykupitele. :
Životopis. Cena 1.40 K. Nákladem biskup. knihtiskárny
v Čes. Budějovicích.

Kazatelsa. Homil. časopis. Pořádá F. Vaněk. Roč.

13., čís. 1 Vychází nejméně 10krát ročně zapředplatné
660 K u Em. Šprongla v Pelhřimově.

Archa. Vydává Karel Dostál Lutinov v Prostějově

1. dne každého měsíce.Roč. JIL., čís. 9. a 10.Předplatáé *
na celý rok 3 K.

Modiltby vlasletecké 1918. Napsal Pr. Křitovský.,

NáklademMatice Cyrilomethodějskév Olomouci.Cee20 hal.

Růže lardská, Mariánský měsíčník. Vydává a Hidí..

L. Kolísek, farář v Blansku. Roč. 7., čís. 8 a9. Před.plácí se na rok 1.60 K. "u

květy lásky. Lidový měsíčník, věnovaný zájmám
křesť. charity. Řídí A. Hofman na Král. Vinohradech.

Roční předplatné 2.40 K.
Cyrlll Časopis pro katol. hudbu posvátnou. Řídí dr.

Dobroslav Ore!. Roč. 41., čís. 9. Vychází měsíčně (mi
mo prázdniny), 10krát za rok. Roční předplatné 5 K při
jimá Obecná jednota Cyrilská v Praze 1370-Il.

Spisů Růž. Svobodové svazek I.: Milenky. Sež L
až 7. po 32 bal. Nákladem Unie v Praze.

Kvitky. Obrázkový časopis školní mládeže. Red '
Al.Červín. Vychází 10krát ročně. Roč. 7., čís. 9. Jeden“

pová ul.

B. Kočího kulkovna, Besedy s dobrými autory. Vy-'
dává B. Kočí v Praze. Na -stříbrném globu. Napsal "J.

Í Doporučení o právě vyšlýchpublikacích:
Dr. Fr. Reyl:

Jádro křesťan.

sociologie
S'r. 351. — Brož.K 5.

Ve vkus. vazbě oelopl. s ochran. kart K 7.

Dr. Jos. Novotný:

Světem k Bohu
Stran 170. -- Brož K 6.

Ve vkus. vazbě celopl. s ochran. kart. K 8,

N B. Dostávám nyní apisy poslední dobou
Vaším nákladem vydané. Jsou to zdařilá|
díla a zasluhují rozš:ření.

Dr. Jos. Hanuš,
prof. real, gymnasia, 

Král. Vinohrady.

Objednávky obratem vyřídí

Družstevní knihkupectví
a nakladatelství |——

v Mradci Králové, Adalbertinum.:

u

u"
Sledujete bojiště?

-tomu jestzapotřebí

Balkán I. ... K —60
Rusko . .. ré 1:20
Francie(lé) -0.186

Rakousko-(hersko ,a[taliíaBalkánem. > 120
-Turecko.. <.. 3 —00.
Říše Německá . . . > 106.
EvropaII.. 2... 180-...
Sibiř.. . » 06.:PohraničíRakousko-Rum.- A:

Srb-Bulharské » 160“

O ahkmmyskěZ ný
Družstevníknihkupectví,.„W NradeiKrál., Adaib Ť
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Jan Horák,
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollokol
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
svévlastnívýroby,jakoži ta- i elso

zemských.

Ceiná uznání zvláště©krabů velo
důst duchovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu víoa než třicetiletého působeoí.
Učište, prosím, malou objednárku na

zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení osn!
Velojemné látky na taláry.

Varhaník
bledá výhodné místo buď ve velké vesnici
anebo malém městě, svobodný, od vojska prost.
Csěné nabídky pod značkou »Dobrý pracovník«

do admin. t L.===
Veledůstojnému

duchovonstvu a
slavným patromátním
úřadům dovolujesi dopo
raělti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
olbáře, nádobky,paténky, pacifikály,

svicny, lampy, aditelnice, kropenky
atd. své vlastní , předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do

platku za novévý v Hotové
předměty neb y zasílá nau- kázkufranko bež závaznosti koupě:
Vše s6 posllá posvěcené. | Pyrdes ruční.

astříbrných klenotů, jako: řetězů,
maadonek.KŘků, pesprstýnků, náramků atd.f- Notářské

i Šinského vědy na skladě.
Sleréslete,stříbro« drahokamykupujesa nojvyšlíceny

JAN STANĚK,
pásíř a ojnelesr

Praha-L-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. a.
Přimšný snalec c. k. zemského trestního soudu.

3OGOBOCOCNIOOOBOGE

český,se zárukou neporušenosti,z letošní enůšky
obzvláště výborný má celoročněv levné ceně

na skladě

JOS. JELÍNEK,
člen Zemského Ústřed. včelařskéhospolku

vHradoi Králové.

snejširším|'

zaručenímumělecke

léhoprovedení.

tyochotněazdarma.

okna.Vkaždémslohua; provedení,odnejjednoduššíhovzorudonejbohatšísklomalbyfigurální,hotoví pravou(lašskoumosalku kaménkovouprofacady,ol

-tářníobrazy.máhrob

kyatd. hoaodbornědokona

botovíadodává

arevná

kostelníW

okna 1 3, (Běh
Fr. Uhlíř,
umělé sklenážství e malba skla

v Přoboshoviníchu Jradto
Králové.

Českoslovanská
záložna v Praze-li.,

Spálená ulice, čislo 46.n.

Doporučuje se všem našincům co jediný
peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
ženído dnevybránídledohodya dle doby
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho druhu
za mírných podmínek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

Na zástavyveškeré
které až do konce měs. září 1915
propadly, odbýváse (dle c. k. místodr-|
žitelského výnosu ze dne 10. března 1915) |

DRAŽBA
v obecní zastavárné královéhradecké
(v místnostech zastavárny) v sobotu dae
29. Jedna 1916 (začáteko 8. hod. ranní).

Zástavy do dražby propadlé možno ještě |
před dražbou ve čtvrtek dne 20. ledna
1916 do půl 1. hod. odpol. pouze u pokladny
zastavárenské zůrokovati nebo vyplatiti.

Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývá se
druká dražba dác 29. ledna 1916.

Každý, kdo se chce vyvarovati placení dra
žebních poplatků a sice z 1 koruny 2 hal.
mimo úrok, nechť zůrokuje lístky zástavní
do koncer. 1916.V pátek před draž
bou a v den dražby se neúřaduje.

Spránu odbormsavárenský. |

Paramenta.

lgpácaV,Noškudlasrí s
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
— (bratr P.J. Neškadly, faráře ve Výprachticich)

| doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvosvůj osvědčený a často vysnamoňaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Ceoníky, vzorky i roucha botová na ukásku

se na požádání franko sašlou.

——ee

Gbjednáme Vám
všeckypolřebné knihy a časopisy. Nenu třeba
objednávati jinde, obsloužíme Vás též vzorně.

Družstevní knihkupectví a nakladalelstm
v Hradci Králové, Adalbertinum.

„o
©PRAVDOU

KE CTNOSTI
Lidová kázánína všecky
neděle a svátky roku

eirkevního.

Promluvil a vydal
nákl. PolitickéhoDružstva
tiskového v Hradci Král.
(Knihovna Obnovy čis. 25.)

Antonin Kaška,
děkan v Kostelci n. Orl.

Řada I
Sbirka o 21 tiskových ar

ších velké osmerky (stran
496) obsahuje 75 thema

tickýchkázání,- (Cenabrož.
výtisku K 460 franko. Od
poručovatinetřeba— aspoň
ne duchovepstru diecese
královéhradecké, které tu
tora po90let působeníjeho

kněžského předobře zná.

Objednávky vyřídí
Družstevní knihkupectví v Hradci Králové.

„OrJinariátní ist“ diecése naší v čísle 11, str.
198,"píše o knize:

„Vřde doporučujeme tuto sbírka kázání, již
kněs "snámý svojí pastýřskouhorlivostí vydává k lévě
Boší, na pomoc du horním spolubr.třím, a jsme pře
svědčení,žepo obojí stránceurčení svéhosbírka plně vy
hovi. Kázácí — jak na lidové promlovy sluší — jsou
v osnově jasná, v mluvě přesná, dolohami sajímavá,
bohatá látkou a prodchnota pastýřským ba išením.
Zkrátka kázání hodna t.ho jsou, aby se jim dostalo,
jak spisovatel žádá, milého a dodáráme též vděť
ného přijetí.“

v Hradci Králové proti Grandhotelu.

4%

Mám, © eb bek —
« "Are

—Vdova 6soda.nadale:(atm. Pe.



jeto rok právě prchající Veliké dějinné události jsou
nelpřísačiší zkouškou sil a kvality votikých davů a zá
roveň nejsázornější školou.

Jak jsme vgemerálnípřehlídceobstáli? Ačkolinaše
Hle nikdy nerápasila s tak obrovským počtem nepřátel
jeko v nynější válce, válečné vavřisy jeji vzrostly proti
roku 1914 několikanásobně, Úžasná emergie našich vojů
překvapila svými výkoay | ty, kteří byli o chrabrost
je E dříve přesvědčení.

Když italské útoky se rozbíjely o nerozbornou kráz
naších posic, těšila se čtyřdohoda, že aspoň ješič jedou
stát spojí se vojemskys ml.Zatím však došlo kopaku:
knámse přidaloBulharsko.Atak jsme zvítězili| na
poři diplomatickém.

Nepřátelé smažili se más vyhladovětl. Domníval se,

de se jim zdaříjejich záměr tím spíše, že vposledních
Jetechživelprůmyslovývzrhstaldalekorychlejinežoby
vatelstvo zemědělské. Ale beroická sebokázeň a účelné
vládsí předpisy | v tom ohledu zcela učinily škrty na
všech výpočtech protivníků. .

Této válce věnuje občamstvo desateroitásobavu pě
či v přirovnání k válkám z minulých stoleti. A přece
Školní výchova pokračuje dále, až na řídké výjimky
celken: nerušeným tempem. To zajisté svědčí o (os, že
jak vláda tak poddaní | v době nejkritičtější mají vrác
né pochopení pro potřeby duševní, pro Činnost kul
tural.

Vážná doba odkryla slabiny přeplatého maciounii

stras dokazují byní výmluvně, jak jest nato přistoupiti
k spravedlivým kompromisém, k národní | sociální soli
daritě. Takto potvrzují jen to, co naše církev v zájmu
uklidnění a spravedlivosti hlásala dávno dříve. Otázka
sárodohospodářská ocitá se v novém stadiu; poznává
se, k jakým dalekosáhlým změnám nutno přikročitl, A
zajímavé při tom jest, že velice důležité zásady nezapo
meaguteloého koaservativce dra Brála těší se u más V
době zkoušky vážnějšímu ocenění.

České amění, jemuž Francis a j státy čtyřdohody
vykazovaly úlohu Popelky, těšllo se sice zmačné Dozor

„nosti u mimočeského obecenstva v centrálních mocno
stech již před válkou. Nymí však proniká v oblasti této
tím vítězaějí. Naší nejbližší sousedé pozsávají blíže ne
toliko chrabrost českých syzá, ale | jejich kulturní vy
spělost.

Rok 1915 byl zatěžkací zkouškou loyality astátmého
patriotismu všech národů rakouských a zkosška do
padla skvěje. Náš národ mezůstai za žádným pozade.
Dokázalose,žepřiplméspravedšivostidovedounáro
dové rozsáhlé té říše tvořiti družnou rodizs.

Události potvrdily, že | aparát úřednický pracoval
spořádaměji a účelměji mož ve státech nepřátelských.

Ovšemcelá řadamoderníchbesel,kterámobilaost
šovati pouze v míru, pokud válka sovyžadovala prak
fického osvědčení, jest odplavema ©mocsým | vimobitim
jako jehké, soužitečné třísky. Ale komservativní principy
dočkaly se výmluvné satislskce

Vichřice války odvála daleko lráze demagogů, v
jejim víru zmizely | četné strany a frakce, které slíbo

valy, že zasadí komsorvatisma(ěškérásy aše docela
smrtelně zraní | církev katolickou.

Zatím však buďto tyto strany se rožprchávají zce
la amobunemužnězapirají podstatu a účel svýchreklů.
Nadio zedmářisrbští vidí, že, církovjest a bude zde
dáje, zatím co vlastními úadatými Infrikamí zaěčilícelý
svůjstál. .

vpěti dílech světatořikzpůsobilý k zmírnění protiv a
klidmění burácejících příbojů „na calé zeměkouli.

Tedy v kruzích poctiv vědců lidu ve všech
státech komstatuje se povšpchně daleko větší sklou ke
konservatismu než: před válkou. :

Alenetajenéznámkyukazujísevší určitostí,žemu
sí právě katolíci býti slímě a pečilvě připraveni všude
na uhájení svých posic včase, kdy děla zmiknou. VÍ
ději jsme, že v samé válce kyulo štěstí výhradně těm.
kteří pracovali a obezřetněse připravovali Až nastane
nové zápolení dachů v. kujturním světě, 'triamly odse
sou jen ti, kteří skatky svými osvědčí, Jak sl svého pře
svědčení a svých nezadějných práv váží.

Zásad, ale jest také prstem, ukazujícím k budoucnosti,

vyzývaje nás: »Stůjte na strášíi«
Proto s novým rokem k ové záslužné práci! Báh

zajisté dobré vůli požehná.

Průběh války.
Na černohorském bojišti vojskaarmádyKóvesovy postoupila dále, Černohorciustoupili

z Godijeva do Bijoče, severně od Berane asi
20 km.

Z italského bojiště hlášeny jsou jen dělo
střelecké boje na jižní tyrolské a gorické
frontě.

O Soluň svádí se zatím boj diplomatický;
ostatně otázka soluňská tvoří předmět četných
dohadů. Anglie a Francie nedbají protestu Řecka
a pokračují v opevňování Soluně. Nyní sabá
čtyřdohoda také po Kavalle, po Soluni nejdůle
žitějším to přístavním městě v řecké Macedonii;
řecká vláda prý nedovolí, aby čtyřdohoda vylo
dila vojsko také v Kavalle.

V Srbsku rakousko-uherské správa zavádí
spořádané poměry jako v obsazeném ruském
Polsku.

Proti Bulharsku dle zpráv petrohradských
Rusko nepodnikne nie. A zároveň ruská zpráva
sama popírá zvěsti o vylodění vojska ruského
u Varny a ohlašuje pouze boj torpedovek na
bulharském pobřeží.

© příčinách války promluvil v rumunské
poslanecké sněmovně býv. ministr Petr Carp:
Anglie udala za příčinu války hájení malých
států. Pravda je, že převzala hájení oněch států
jenom za tím účelem, aby jich používala, a že
viděla rozvoj německé síly. — Francie vydává
se za obhájce civilisace. Vedenýboj je ve sku
tečnosti zničením společné civilisace. — Rusko

—
————,

bije se ve jménu pravoslaví a panslayiemu.
Pravým důvodem je však upevnění autokracie
(samovladařství) ve vlasti, a aby získalo Caři
hrad, Dardanely, Černé moře a ústí Dunaje.
Správné odhadnutí skutečnosti vede nás k zá
věru, praví Carp, že Rumunsko musí nastoupití
onu cestu, která ochrání- je před tím, aby 00

j o Egypt. V posledníchdnech vstupuje
doponlodí pt. DŘaorodíSenusové brou

zemí i s pobřežím; zabrané území opevnili děly
a strojními puškami. Činí též pokusy pronik
nouti do údolí Nile. — Pozoruhodno, že vedle
indického vojska také veškeré anglické vojsko
koloniální bylo odvoláno z Francie a posláno
prý do Egypta. Stejně velmi zajímá, kam se
podělo anglické vojsko, které bylo Turky po
raženo a vypuzeno od Anaforty a Ari Burnu.
Jisto prý jest, že do Soluně nepřibylo žádné
nové vojsko anglické.

Na ruském bojišti dle zprávy rakouského

Zaleščiků. Nejprudší útoky vedli Rusové mezi

rovce (severovýchodně od Cernovců); provedli

tupěší marných útoků pěchoty, naposled hromadný útok v 15 až 10 hustých řadách za se
bou, jenž za hrozných ztrát byl rozmeten pal
bou rakouských děl. — Také na. Berezině (pří

toku Němenu), severozápadně od Čartorijaka
vě mhBerešťan byly odraženy ruské výzvly.

Dozor nad Ruskem osobují si jeho spo
jenci. Všechny objednávky musí prováděti pro
střednictvím anglickým. Francouzský generál
Pau jest jako dozorčí rada v ruském generál
ním štábu, různí důstojníci spojenečtí mají prá
vo prohlížeti válečné dílny ruské a konečně cizí
dozor jest rozšířen také na loďstvo Černého

moře. :
Snahy o mír. Dlozpráv švédských v Rusku

se stále více ozývá volání po zvláštním míru
s ústředními velmocemi. Jest to zvláště pravice
a konservativní strana, které agitují pro mír. —
Kongresu pro zjednání trvalého míru, který

právě ve švýcarském Bernu zasedá, předloženayla řada pozoruhodných návrhů. Kongres pro
hlásil, že v nynější době nemůže učiniti roz
hodných kroků v otázce mírové, že však usi
lovně pracuje pro přípravu takového kroku.= —

—— ——
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ni všeho lidského citu a poháněnými vášníodsu
zovati a vřašdíí. Duchapiná depra Marie Tere
zle, nejkrásnější s královen, stojí tu před Burovci
zničená, opušiépa a bez nejmenší pomoci.Žaloba
byla jí dáng všerejšího dne $ yla jen ošklivou
komedií a zdáním právního paslypi; věděliťvšich
ni, že aťse královna brání tebe účinněji, bude

zcela odsouzený pa smrt, | Hloupí a vzteklí
vlastenečtí kaprál volali sa svědkyně proti

královně i pradleny, Hee neznaly nic Jiného nežnejpalčivější sáští, nejhidnější pomluvy a hnusné
ži. Celá ta děsné scéna před soudem v tehdejším
zpravodaji revolučního tribunálu dastala nadpis:
»Přelíčení s vdovou tovou< a svojí strašli
vou bezcitností, svou zvráceností rozumu a srdce a

eužitím hrubé moci jest jednou znejpříšernějších
itol té francouzské revoluce, jíž tak mnozí učili

haed od mládí sumárně se klaněti.
. V žalobě té každé slovo, každý pohyb, vystou
pení a styky, slovem vše Marii Antonii bylo při

áno za zrádu národa ijejí narození; revolucionář
ská sofistika tehdejší byla toho zajisté . schopna.
Marie Antonie v této své nejbolestnější opuště
nosti osvědčila se býti hodnou svého císařského

„původu a královské vznešenosti. Když jí byla čte
na hanebná obžaloba, zachovala výmluvný klid,
„v němž nestoudníci mohli čísti opovržení. Na o
tázky soudců dávala stručné, chvílemi i lakonické
odpovědi, důstojnost vanula ze všech jejích slov.
>Zapíráte tedy?< táže se státní návladní Fouduier
Tinville, »Mým úmyslem není zapírafi«, odpovídá
královna, »řekla jsem pravdu a; na té trvám.«

lotřilý svědek, Herbert, obvinil královnu nejha
nebněji, a když ani slovíčkem se proti tomu ne
ohradila, jeden z porotců dychtivě poznamenal, že
neodpověděla. >Neodpověděla jsem«, zvolala krá

na takové obvinění, pronesené proti matce. Od
volávám se na všechny přítomné matky.< Jak
»jemní a vybroušených mravů« byli ti revoluci
onářit A mezi hlavními zájmy, o které zápasili,
byla prý také humantta!

Královnu týrali vyslýcháním dva dni a skoro
dvě noci, a jest na podiv, že pod břemenem tím
vysílena a utrápena neklesla. Na konci ovšem vy
zněl rozsudek smrtí.
táže se předseda soudu; královna však pohnula
záporně hlavou a, když budilo se jitro a noční
svíčky na stole soudců již dohořívaly, vyšla mič
ky ze síně, aby zemřela. Několik minut poskonče
ném přeličení zavířily po Paříži bubny do zbraně
a při východu slunce ozbrojenci byli již rozesta
veni po celé cestě od paláce »spravedlnosticaž
na náměstí >Revoluce«<. V 11 hodin Marii Antonií
vyvezli. Těm, jimž nastává poslední okamžik ži
vota, představuje se často všechen minulý jejich
život, jednotlivé dojmy budí se s obzvlášiní svě
žestf a vzpomínky nevolány dostavují se jedna za
druhou. Snad i nešťastná Marie Antonie v těchto
hodinách drtivé opuštěnosti vzpomínala na svůj
slavný příjezd do Francie, Když loučila se s Vídní,
krásné rakouské vévodkyní bylo 15 let. Dvořan

Weber o tom píše: >Nazítří opouštěla princezna
Vídeň. Skoro všechno obyvatelstvo bylo na nohou,
spočátku jen v tichém smutku. Arcivévodkyaě. se
objevila, bylo ji viděti v povoze a tváře její byly
zality slzami a obličej zakrývala si brzo šátkem,
brzo rukama. Několikráte ještě vyhlédla z vozu,
aby ještě uviděla otcovský palác, do kterého ne
měla se již vrátiti. ©Projevovala svůj smutek a
vděčnost dobrému lidu, který se kolem ní tlačil,
aby se s ní rozloučil. Muži a ženy oddávali se pro
jevům lítosti, zazníval pláč. Vrátil se poslední ku

O
2 Feuilleton.

Spojení s Olympem.
(Z německého.) ,

Milý Wolfgangu!*)

Ubohý chuďase! Staré dítě! Jak jsi byl hrdým
na sebe a na svůj čas! Co vy jste řekli a zpívali
se známých >výšin kulturních«, o nichž domnívá
se každý národ a každá doba, že na nich jsou!
Ubohý chuďase, byli jste chromí a slepí a němí a
hluší. Či nikoliv? Dovedli jste trochou páry pohy
bovati nejtěžšími břemeny, v několika hodinách
dopraviti osoby -vzdálenými zeměmi? Měli jste
moc v okamžiku myšlenku, zprávu sděliti s celým
okrskem zemským? | Pokusili jste se v umění,
věrně dle přírody, lidi, krajiny a situace upevniti
v obraz, takže stále mohli jste viděti před sebou

obrazenou, která již dávno v hrobě odpočívala?
Žlednali jste slabému lidskému hlasu moc, aby jel
abyšeti bylo od města k městu, z jedné země do
jiné, takže Ty, pohodlně ve svém pokoji ve Výma

wJeně? c., 4
„ Anebo konečně dovedii jste zachytit skutečný
las. milované osoby, zpěv podivuhodného hrdla

uchovati z jedné epochy do druhé? Právě jsem
tyšel osobně mluvit knížete Bismarck. „Avšak

*) Myalí ce tém básník Jas WoligangCostie (1749

A nyní? Jaký hrozný obrat, jaká nepředvídaná
změnal Z mladé patnáctiigjé císařské princezny
stala se uápená, koruny abavenáosmanřicetiletá
vdova, předčasně zešedivělá, bez pomoci vydaná
luze, která na místě srdce měla kámen a která
milosrdenství a soucitu byla méně přístupna než
africký lidojed.

Byla vezena ne popraviště jako obyčejní zlo
činci. Přivázal ji na popravěí káře, provázel ji
konstituční kněs a četné oddíly vojska. pěšího a
Jízdy, zástupové kolem ní surově houkali. Fleděla
na vše lhostejně a v jejím obličeji nebylo prý ani
hrdosti ani skleslosti. Při vjezdu na náméstí >Re

mu svému královskému obydlí, a při pohledu tom
oživilo tváře její zřejmé pohnutí. Vystoupila na
popraviště dosti zmužile a po zablesknutí hrozné
sekery kat odťatou hlavu ukázal du, jenž dlouho

povykoval. . 9.

Úvaha.Nejeden Inteligent přemýšlející o revo
luci a popravě Ludvíká XVI. a Marie Antonie za
stavuje se zajisté u otázky, proč bylo s králov
skou rodinou tak krutě naloženo. Revolucionáři
vykládali vraždy ty tím, že prý tak odstraněny bu
dou příčiny znepokojování republiky. Jinak roz
poutaly prý by se války o trůn a Francie neměla
by klidu a pokoje.

Nikdy však nelze připustiti, aby pro nejisté ú
čely vraždění byli lidé nevinní. Jak sofisticky se
vrahové vykrucovali, patrno hned z následujících
událostí. Královská rodina ve vězení ještě žila, a
již stahovaly se k francouzským hranicím armády
států sousedních jako nejvýmluvnější a nejdůraz
nější projev proti královražedným myšlenkám pa
řížské hrůzovlády, k čemuž přistupovaly i diplo
matické výstrahy oznamující, že každé ublížení
panovnické rodině znamená nesmířitelnou válku.
I kdyby to revolucionářům nebylo tak jasně ře
čeno, již sami dle neklamných skutečností mohli
usouditi, že poprava královské rodiny přivleče za
sebou mnohem větší bouře než byla-li by monar
chie odstraněna způsobem nekrvavým.

»Národ« měl již veškeru moc státu v rukou,
král byl držán v Terplu, a nebylo tedy nic na pře
kážku, aby byl z Francie vyvezen. Poprava krá
lovské rodiny, nemohouc býti odůvodněna důvody
politické prozíravosti do budoucna, s ostatním krve
proléváním vyvrcholila v takovou záplavu hrůzy,
Že na váhách spravedlnosti převažuje všechna
hesla o volnosti, svobodě a bratrství.

Dnes vzdáleni jsouce můžeme klidně a nestran
ně revoluční události posuzovati, jednu vedle dru
hé řaditi a stopovati jeřich vznik a důsledky. Čím
lépe pozorujeme, 'tím. Jistějšího "nabýváme pře

svědčení, že podiv a chvála francouzské revoluce
v nejedné věci jsou zveličovány. Co následovalo
hned po revoluci, nebyla svoboda, dle níž by lid
konstitučně rozhodoval o svých životních zájmech,
nýbrž absolutní vůle Napoleonova, které semusil
národ chtěj nechtěj podrobiti. Ludvík XVI. dal
nejrozsáhlejší konstituci, ale hrůzovláda ji zamítla,
krále a královnu zavraždila a připravila tím půdu
válkám, v nichž francouzský | národ vykrvácel.
Slovem, francouzské revotuce nelze velebiti bez
vyjímečně. Revoluce neposkytla programu k zá
sadě emancipace (vymanění), jak se leckde posud
chybně soudí, aniž byla jejím nejvyšším a nejzra
lejším vyslovením, ale vyhlásila ji rázně v oboru
politickém a rozlila ji po veškeré Evropě. Tento
zápas o emancipaci byl krvavý a zhoubný, úrod
ný velikými činy i velikými zločiny.

Bismarck nemluvil zde a dnes, nýbrž před delší
dobou v Berlíně, Wolfgangu, jak by 10 bylo nád
herné, kdybys nám z fonografu dnes osobně píseň

Avšak vy všichni byli jste v svých dobách
hudlaří a neměli jste ani stín potuchy o těchto vel
kolepých vynálezech. Zapředeni žili jsle ve svém
úzkém oboru, ubohý byl váš poměr k prostoru, k
přítomnosti, budoucnosti, — Můžeš-li se. na ně
kolik dní na Olympu uvolniti, navštiv nás a podí
vej se na věci, jež jsme vynalezli. Výmar není už
nic, ale věř mi, Wolfgangu, budeme Ti imponovati.
Z Helady pojedeš Lloydovým parníkem několik
dní do Terstu, odtud ve 30 hodinách rychlíkem až
do Berlina. V.Berlíně — starý, to budeš otvírat
očil

Tebe si vážicí
Tvůj

Milý Honzíčku!
Ubohý chuďase! Malé dítě! Jak jsi tak dětinsky

pyšný na svou dobu! Pravda, za tu krátkou píď
tohoto století, jako bylo mé a jako je Tvé, mnoho
bylo vykonáno. Ale ne mnoho velikého. Jest to
nějaké čarování, určiti sluneční spektrum, když již
sluneční systém dávno byl stanoven? Jest to tak
zvláštní umělý kousek, v 8 dnech z Evropy dojeti

Honzík.

Jest to tak něco mimořádného, dokázati vzájemný
původ druhu a rodu, když Již po staletí filosofové
a přírodozpyjci látku k tomu snášeli?

Že nesprávné představy o revoluci žifí posudl u
nás, toho příčinou jsou podjatě psané dějiny a ná
lada dáti se uchvátiti kde kterým zvučným heslem.
O nejednom dějepisci možno říci, že soudí o událo
stech libovolně, dle svého vkusu, rozmaru, dle své
myšlenky aže počíná si jako umělec,který nepra
cuje dle přesné metody vědecké, nýbrž dává se
unášetj svojí obrazností. Ostatně dějinná událost
jest vědy věcí velmi složitou, a musíme hleděti k
tomu, že dějepisec této složitosti naprosto vylřčiti
nemůže. Podává tedy dějinnou událost, zbavenou
většiny jejích zvláštností, které ji určily a vytvo
Hly, a důsledek toho jest, že historické faktum jest
zatemněno, zkomoleno a roždílno od toho, čím
vlastně na svém místě a ve svém prostředí bylo..
Nevyslovujeme tu pochybnosti o správnosti psa

to, co může státi se z dějepisné knihy, byla-li na
psána od historika, jenž pracoval zaujatě a povolo
val své obraznosti. Vzhledem k této věci u nás
možno na př. všimnouti si postavy Husovy, jak ji
znázornili historikové Zzaujalí proti katolicismu.
Husovi byla připisována taková plnost idei, pů
vodnost a myšlenkováobsažnost,že se mu o nich
ani nezdálo. Aby nám nebylo vytýkáno, že úsudek
náš kotví ve stranném zájmu,' upozorňujeme,že
s přesvědčením naším: nepřímo a nechtě Souhlasí
i nadšený ctitel Husův, prof. Flajšhans. Jakoslav
ný Cuvier, řídě se zkušenostmi srovnávací anato
mie, z jedné nebo několika: kostí sestavil celou
kostru předpotopního zvířete, tak ze všech citátů,
jež Flajšhans z Husa ve své knize umístil, možno
poznati povahu, myšlenkovost a-ideje Husovy, a
tim způsobem se přesvědčiti, že-historický Hus
iest rozdílný od Husa, jak ho kreslí v přítomnosti
na př. prof. Novotný: Odbočením tímto vlastně
mínímeupozornitiže i v revolucifrancouzské,jak
obíhá dosud českými hlavami, jest -mnoho fantasle,
nesprávnosti a lichých soudův, a že pořád: jest.
potřebí, aby se hladké a vysoustruhované fráze
opravovaly věcným poznáním. .

o

Napoleon ve vyhnanství, Jakmile se Napoleos
v příbytku v Longvoodu usadil, zřízoval domácí'
své hospodářství a každému z. 11 svých služební
ků uložil příslušnou povinnost. —Všechno po své
vůli uspořádav, vrátil se k předchozímu způsoba
života; dopoledne diktoval své pamětí, po krátkém
obědě bavila se společnost četbou a večer hrála
v karty.

Rozkazy anglického ministerstva, jak se má 3
Napoleonem nakládati, zůstanou trvale důkazem
nízkosti a zbabělé mstivosti těch, kteří řídili státní
věci ostrovního národa. Bylo nařízeno například,
aby vždy anglický důstojník obědval s císařem
a aby tak překážel důvěrné rozmluvě, a jiný dů
stojník měl provázeti Napoleona na všech jehe.
projížďkách. Obou rozkazů však nebylo vykoná
váno, když se císař vyjádřil, že raději nebude vy
jižděti, než aby trpěl takovou dohlídku. Ve všers
nebylo možno obcházeti výslovných rozkazů mi
nisterstva, a každý den skoro přinášel Napoleonovi
a družině mnoho příčin k nespokojenosti. Tak po
staveny byly stráže ke vratům domu a pod samá
oknacísařova,- prý »pro jeho jistější bezpečnost.
Družině zapovězen byl všechen obchod s ostrov
ním obyvatelstvem, aby prý Napoleon nebyl ob
těžován. Každá sebe menší výhoda, které admirál
proti rozkazu ministerskému Napoleonovi dopřál,
byla mu od zarytých nepřátel císařových ve zlé
vykládána, i považoval za dlužno je zase zrušiti a
dbáti nařízení londýnských, takže Napoleon ve
svobodě své byl vždy vlce obmezován a raději
nevycházel ani z domu. '==

vaše rychloběhání? Co je vynález parního
stroje naproti vynálezu Kola, válce? Je to tak ne
možno telegrafovati, když abeceda již vynalezena
byla? Co znamená rychlost telegrafu, telefonu,
než že máte-na spěch a nemůžete čekati, že nemáte
klidu? Jak mnohem důležitější než telegraf Jest
jednoduché umění psáti, jemuž učí se každé dítě
ve školel

Co chcete se svou fotografií, jež není ani příro
dou ani uměním? A jestliže fonografem budete
mluvit se svými potomky, to je ovšem pěkné,
avšak vynalezněte přece také stroj, kterým byste
se mohli dorozuměti se svými předky, kteří dáv
no žili a zpráchnivěli!

Co je všechno vaše umění rozmnožovací a Spo
jovací naproti jedinému umění knihtiskařskému,
pomocí jehož mluvím k vám a k vašim patomkům
bez voskového válečku! Budou přes vaše prostřed
ky pomníky, jež zanecháte, tak závažné, jako ty,
jež jsme my a naši předkové vám v dědictví od
kázali?

úzké poměry prý jsme žili!Zapředení ve své
Milý příteli, my jsme měli volnější a širší životní
rozhled, než vy se všemi vašími velkolepými, jak
pravíte, prostor i čas překonávajícími prostředky.
V okamžiku, v němž zeměkouli obepínáte parou a
elektřinou, stěsnáváte se zase dobrovolně ve sta
vy a svazy, do politických ohraničení, úzkostlivě
vedených a do malicherného šosáctví. Světový

mé doby letěl bystřeji a dále vesmírem než
duch Tvých dní, jenž se připoutal na hmotu, Váš
elektrickýtelegraf se po zemiplazíoproti nebe



beenzněla ditaob >
< Bo;prosinas“ přišal X"nětňu-Polák- Plstkowské;

ktěrý nalehavoi prosbou odarrglické: vlády si-vý
mohl, aby směldšíti u Napoleona v zajetí. Napolevu
zátím nauóu še tolik anglicky,že mohl čísti an
glické noviny, z nichž se dověděl o smutném osu
da Neyovu. Po Waterioo byl Ney zatčen a vzne
Sena proti němu žaloba z velezrády, protože 8 voj
skem svým přešel k Napoleonovi po návratu jeho
z Elby. Vojenský soud, V němž zasedal nejeden
druh Neyův, jako na př. maršál Massena, prohlásil
se za nekompetentní, Zbabělci ti i s Massenou báli
se nemilosu nové vlády a proto vzdali se pfíležito
sti Neye zachrániti. Jejich druh sněmovním sená
tem byl prohlášen vinným a zastřelen. Jak statečně
zemřel, bylo již v »Obnově« vylíčeno.
- Napoleon v častých rozmluvách se svými přá
teli vždy omlouval rozličná rozhodnutí svého mi
muléhoživota. Co se návrau z Elby týká, ujišťoval,
že byl povahou svou dokonale změněn, že pustil
-mimo šebe všeliký podmanitelský úmysl a že bu
doucí činnost svou chlěl zasvětiti cele blahu ná
poda. Když kdysi Bertrand a Las Cases před ním
učinili politické své vyznání, zvolal Napoleon:
»Mně se zdá, že jsem já jediný mezi vámi opravdu
byl republikáneml«

Okres o 12 anglických mílích kolem Longvoo

zeti nebo projížděti, byl takvojensky. obsazen a
hlídán, že nebylo ani pomyšlení, aby kdo bez vě
dorní strážců tam nebo zpátky mohl proklouznout.
Stráže za dne poněkud rozlažené v 9 hodin večer
sestoupily se tak hustě, že těsně obstupovaly 0
bydlí císařovo, z něhož nikdo nesměl vyjiti, leč
by věděl denní heslo nebo provázen byl anglickým
důstojníkem. Přísná tato opatření měla platnost
až do úsvitu. Stráže byly v každém ostrovním pří
stavě, na každém místě, které jen poněkud vhod
né bylo k přistání lodi, ba voják střehl každé skal
ní stezky, která vedla k moři a která schůdná byla
leda pro kozy.

Dvě válečné lodi stále obeplouvaly | ostrov,
provázejíce každou loď, která chtěla u břehů za
kotviti. Cizí lodi, tedy neanglické, nesměly se při
blížiti, leč z nejnaléhavější potřeby, a nikdo ne
směl z nich vystoupiti na břeh. Každá rybářská
kocábka měla své rybářské číslo, a určený k to
mu důstojník bděl, aby po západu slunce všecíny
do jedné byly na svých místech. Důstojník, který
měl službu v Longvoodu, měl nařízeno, aby se
dvakrát denně osobně přesvědčil o Napoleonově
přítomnosti, což však dálo se velmí šetrně. Kromě
železných pout bylo užito. tedy veškeré opatrnosti,
aby útěk z ostrova stal se nemožným.:

>Information« vyslovil pochyby o duševním stavu
-arcibiskupově a výslovně dí, že platnost jeho od
kazu na českou universitu právně nemůže býti
podvrácena. Agrární »Venkov« připojilk vývodům
»Information« tyto poznámky: >Informationí za
známku nepříčetnosti zejména důrazně uvádí 0
kolnost, že dr. Kohn povolal k sobě českého básní
ka Machara a radil se s ním, jak by bylo úičelno
nejvlastenečtěji se jměním pořídit, Dr. Kohn obrátil
prý se právě na onoho z českých spisovatelů, kte
rý se učinil slavným svými nestoudnými útoky
proti všemu, co musí býti věřícím katolíkům po
svátno. Tato schůzka s Macharem jest pro >Infor
mation< velikým důkazem nepříčetnosti dra Kolina.
»Information< snad není známo, že v době největ
ších bojů proti arcibiskupu dru Kohnovi vyvstal
básník J. S. Machar ve vídeňské »Zeit« a také v
pražském >Čase« sensační obhajobou dra Kohna,
která tenkrát, v roce 1903,vyvolala velké vzruše

(O
tyčným ideám a ideálům, jež učinily náš život vel
kým a krásným.

»Nad vrcholky všude klid< měl jsem vám do
fonografu napsat? Není nikoho mezi vámi, jenž by
aovou píseň zapěl ze živoucích úst? Vždy jen ku
předu obracíte své oko i ucho, vždy jen ku předu
směřují vaše vynálezy, a mnohá duše hyne osamo
cena v touze a v stesku po oné minulosti, kteréž
jsem já přináležel. Jste-li znavení svým shonem
a chvatem, chcete-li vskutku zas jednou pookřáti,
tu vracíte se tiše a pokorně k našim božským zříd
dům zpět a ve vás svítá tucha, zda lidu často ma
Jého Výmaru není právě tak zapotřebí, jako města
sebe většího.

Vidíš, milý Honzíčku, že není mi zapotřebí se
stupovati s Olympu, abych vás poznal. S mého
vysokého kopce zřím tam dole mnohou poušť,

vynálezy, vtip dnes jistě také ještě není u konce
— avšak cesta k větší prostosrdečnosti, ke krás
nější stejnoměrnosti životní, k poměrné spokoje
nosti jednotlivcův a národů to není. Této veliké
hry syti, odvrátíte se jednou od složitosti a vrátíte
se k prostotě, nebudete vždy svoji spásu hledati
ve vědě, nýbrž opět jednou také v čistém umění,
pokusíte se opět, býti člověkem. Věř ml, mladý
příteli, jest lépe, vstoupíte-li vy ke mně nahoru,
nežabych já poval dolů k vám.

Tedy na. |

a
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ní a celda: řadu potemik. Nění tudíž třeba poklá

shledal v J. S. Macharovico dobrovolnémsvém
a účinném tehdejším obránci po létech rádce v
záležitosti tolik vážné.« Tak doslovně >Venkov«.

Dobrým pamětníkům tehdejších událostí jest
na prvý poh.ed zřejmo, že »Information< se svého
hlediská správněji o věci soudí než »Venkov«, ne
boť radí-li se katolický arcibiskup s člověkem,

soud; že ten.. hodnostář rozešel se s rozumení a
že tudíž Říní správně jednal, když ho zbavil úfa
du. Proti >Venkovu«<,jemuž všechno jest tak jas
no, tvrdíme, že tady jest pořádné přítmí a že zby
tečně zdůrazňována jest zásluha rady, které arci
biskup nepotřeboval, protože úmysl jeho, dotovatl
českou universitu na Moravě, byl znám již před
jeho odchodem z Olomouce. ©Machar také o své
rozhodující radě určitě nepromluvil, kterouž opa
trnost ovšem chápeme, neboť žije dosud důvěrník
arcibiskupův, dr. Botek, který ostatně jako vlivný
rádce hodnostářův nemůže býti omluven, jestliže
Machar dostal se k arcibiskupovi s jeho „svolením
a vědomím.

Spojení arcibiskupovo s Macharem nespočívá
na rozmluvě o universitě, nýbrž na půtkách, kte
ré tehdy Machar vedl s odpůrci arcibiskupovými
v kněžstvu, jmenovitě s Dostálem Lutinoven. Na
byla tu snad platnosti zásada: nepřítel mých ne
přátel jest mým přítelem, a proto si s ním pro
mluvím. Když tehdy v >Čase« objevila se obrana,
ve které Machar hájil dra Kohna, kde kdo ze svo
bodomyslných a pokrokových lidí zkoprněl, a prá
vem, neboť kdo vyhlásil boj proti klerikalismu
vždy a na každém místě, jako Machar, pak ne
směl brániti ani arcibiskupa, leč zlomil-li hůl nad
svou důslednosti a povahou. Nyní již každý člověk
může se dovtípiti, z jakých pramenův obhajoba
Macharova plynula a jak průhledná jest obratnost,
která napovídá zásluhu tam, kde jí nebylo a kde
v zákulisí hrála se divná hra, jež nemůže na světlo
veřejnosti.
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BISKUPSKÁ KNIHTISKÁRNA
v Hradci Králové.= —

Politický přehled.
Císařské nařízení vydáno o úlevách při

placení soukromoprávních pohledávek. Tímto
nařízením zmocňuje se soudce, aby při soukro
moprávních peněžitých pohledávkách, vzniklých
před 1. srpnem 1914, poskytoval poshovění nej
déle do 31. prosince 1916, a to zcela nebo.
částečně. Novinka spočívá v tom, že soudcov
ské poshovění upraveno také pro řízení upo
mínaoí.

Nová nařízení ministerstva obchodu. Pro
nepoužívané stroje předpisuje se všeobecná při
hláška ministerstvu obchodu dle stavu od 15.
do 31. ledna 1918. Tímto soupisem strojů smě
řuje se k tomu, aby používání materialií, jež
jsou důležité pro válečné účely, bylo pro stavbu
nových strojů omezeno na nejnutnější míru. —
Druhé nařízení předpisuje všeobecnou přihlášku
předmětů z olova
1916. — Dalším nařízením dávají se pod zá
věrku zásoby kalafuny a terpentinového oleje
u výrobců i obchodníků. — A ve čtvrtém na
řízení stanoví se nejvyšší ceny pro teles( kůže
nevydělané, telecí kůže vydělané a štípenku,
kteró nabývají platnosti od 10. ledna.

V uherské sněmovně minist předsedahr.
Tisza nevyhověl žádosti oposičních vůdců, br.
Apponyího a hr. Andrássyho, aby upustil od
projednávání předlohy o ústředně peněžních
ústavů. Tím hr. Tissa popudil proti sobě zase
oposici. Vláda v předloze o bankovní ústředně,

120 milionů: korun, usuzuje, še po válce za
svízelných poměrů, které asi nastanou, ocitně

se větší část venkovokých peněžních ústavů
vům přispěti na prmoe. Proti tomu by ani opo
sice nečinila námitek. Ale ústředně dle vládní
předlohy má býti také vyhraženo právo prová
děti revisi ve všech peněžních ústavech dleur

by vláda, jež bude míti v ústředně rozhodujícl
hlas, ohromného vlivu na všechny peněžní

ústavy.„ Dohoda stran v Haliči jest předmětem
pílného vyjednávání zvláště mezi Kolem pol
ským a Náčelným komitétem. Především jedná
se tu o vytčení oboru působnosti obou těchto
hlavních polských národních spciků.

O ohraničení rakousko-uherského a ně
meckého správního území na pravém břehu
Visly, jakož i o zájmovém zastoupení rakousko
uherského mocnářství ve Varšavě bylo docíleno
dohody. K zájmovému zastoupení ve Varšavě
určen jest plukovník ve sboru generálního štá
bu Josef ryt. Paič, Jižní hranice staré gubernie
Siedlce tvoří hranici obou správních území, ně
meckého a rakousko-uherského, mezí Vislou a
Bugem. Správa řeky Visly od Ivangorodu až
k ústí Pilice přiznává se v ohledu vodním, zdra
votním a bezpečnostně-policejním německé vo
jenské správě, aniž vylučuje se tím právo plav
by pro rakousko-uherskou vojenskou správu.

V ruském Polsku německávojenská sprá
va achválila, aby na místo v září rozpuštěného
polského občanského výboru ústředního utvo
řena byla nová organisace polské hlavní po
mocné rady. Nový výbor bude organisovati pol
skou svépomoc v částech Polska, obsazených
Němci. Dále bude pečovati o znovuvybudování
měst a osad, o obdělání polí, o opatřování po
travinami atd. Z agendy vyloučeno jest však
soudnictví. občanské stráže a obecné školy.

V Bulharsku 27. prosince způsobem zvláště
slavnostním zahájeno bylo sobrání. Král Fer
dinand přečetl trůnní řeč, která byla přijata
s velikým souhlasem. Vláda předložila proza
tímní rozpočet pro prvou polovinu r. 1916, úvě
rové předlohy pro požadavky války, vyživování
rodin chudých vojáků atd.

V rumanském senátě skončeno jednání
o adrese, kterou senát schválil. Tu zvlášť
vytčeno, že jest povinností země, nedati na
sebe působiti takovými neb onskými sympa
tiemi, nýbrž hájiti svó zájmy. To jest pravá
politika, moudrá a rozvážná. Král přijav depu
taci senátu, která mu odevzdala odpověď na
trůnní řeč, prohlásil, že jest jednota všech srdcí
a všech pracovních sil nejpevnější zárukou, abý
velké zájmy Rumunska byly hájeny s rozvahou
a silou.

. Ve sněmovně lordů padaly na vládní la
vice ostré výčitky, že prý vláda svou obchodní
politikou vlastně pracuje do rukou Německa a
Rakouska. Ministři se hájili, ale marně. Musil
se ujati slova sám president tajné rady. lord
Creve, jenž vmetl rozčileným lordům do tváře,
že to, co oni chtějí, je, aby Anglie nezakrytě
prováděla námořské lupičství. Ubezpečil je, že
dávno již by Anglie byla Německo a Rakousko
vyhladověla, kdyby to bylo možno,

Záložna v Hradci Král.,Janské náměstí č. 163.
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x .Kulturní jiskry.
Pierre Loti o Italii. Člen francouzské

Akademie, spisovatel Pierre Loti, vydal knihu
o Turecku, v níž se Turků horlivě ujímá. Mluvě
o poslední válce italsko- turecké, stěžuje si do
nepěkného chování Italů vůči němu. Byl mu
totiž zaslán list bez podpisu. »Pane P. L+ti

Kdyby Francie byl dobyla Tripolska, byl bystey napsal článek, který jsem právě čila ve
igaru z 3.ledna 1912? Pozdravy. Matka usmr

ceného vojína v Tripoleku 23. října 1911. Do
datek. Vy neodpovíte, rozumí se samo sebou.«
— Loti dotčen na to odpovídá: »Ano, jestliže!
Chci odpověděti, naopak, a ježto list je bez pod
pisu, utíkám se k závaznosti Figara. 8 nejhlubší
úctou choi říci této matce mrtvého vojína na

oli ctí, kdyby dobytí Tripolska bylo dílem
cie, byl bych se ohražoval stejnými výrasy.

A dosvědčím spolu, kdybych byl měl syna

Ueno 1 ováto vánedob vačné,méohražení bývalo by beze vší pooh rudší a

násilnější.Před resignací této natky Vesmutku
skláním se až k nepochopení. Budiž mi dovu
leno o tomto předmětuprovésti. paralelu mezí
národy. Útočil jsem kdyni na- Američany ve

příčiněválkyna Kube;ani jedinýlist phnedošel mi s Ameorik); když jsem posledněp
šel do Nového Yorku, tisk spoko if6 s při
menutím této věsi výrazy úp slušný: s



ij nebylo méně vympatické. Prudce útočilna Angličany ve příčině Transvaslu a
pta; ani jediný list neslušný nedošel mí

z Anglie, ani jediný urášlivý článek nebyl na
psán tiskem a když jsem přišel do Londýna,
nalezl jsem docela nejroztomilejší a nezapome
putelné přijetí. Naopak však, jakmile jsem o
značil výrazy přece zdvořilými jednání [Italie
neospravedinitelným, útoky nejošklivější, hrozby
všeho druhu počaly mi docházeti každého dne.
Než — nic neprozrazuji již — neuráželi jenom
mne, nýbrž docela uráželi « nenávistí i Franeii,

szbabělou nebo zploštěnou před Německem«.
Všechny tyto listy, abych řekl pravdu, pochá
zely patrně z vrstev velmi nízkých; veliký- j

« jich počet však, zdálo se mi, udával přece stav
„ ducha v této ubohé zmatené Italii, kterou přes

její nevděčnost nazýváme neustále sesterským
odem. Všeobecně vzato, zdálo se mně plat

nýmtuto skutečnost vyznačiti.« Ch.
Nové zvěsti o činnosti apoštolů slovan

ských. V 1. sešitu »Čes.Časopisu Historickéhoc
otištěno čtyřverší starofrancké messiady, kte
rému přikládá zvláštní význam historik Edv.
Schroeder. V překladu ono zaísto zní: »Nynf
mnohý muž činí pokus, píše ve své řeči a má
naspěch, aby povznesl svůj národ; proč by měli
pouze Frankové se tomu vyhýbati a nepočíti
po franoku opěvovati slávu Boží?« Pokud se ta
slova vztahují na snahu po užívání národního
jazyka k chvále Boží, platí dle Schroedra o vě
rozvěstech slovanských. Historik vidí ve verších
učeného mnicha Otfrieda z Weissenburku bez
prostřední odraz mocnéhodojmu, jaký učinilo

„V západním křesťanstvu skvělé přijetí sv. Kon
stantina a Methoda od papeže Hadriána II. po
čátkem r. 868 a sohválení slovanských boho
služebných knib. Olfried u Franků usiloval
o rozsáhlé uplatnění národního jazyka v litera
tuře; proto Sohroeder soudí, že mnich ten ze
zdaru liturgie slovanské na Moravě čerpal pře
svědčení o vhodnosti řeči francké k účelům li
turgiokým, zvláště při zpěvu církevním. Jestliže
triumfy bratří soluňských spadají do začátku
r. 868, mohla zvěst o nich dojíti do kláštera

Do té doby klade Sohroeder napsání úvodních
veršů prvního zpěvu. Dle smyslu těch slov
soudí badatel, že báseň psána r. 868. Pro nás
jest zvláště zajímavo, jak veliký ohlas mělo
papežské vyznamenání soluňských bratří v zá
padní Evropě.
ve V posledním (11. a 12.) čísle »Archy« uve
řejňuje dr. Fr. Přikryl významnou stať. Dle

„zprávy rukopisu vatikánské knihovny č. 7.019
sv. Konstantin po úspěchů na Bregalnici byl

zván dalmatinským králem Budimírem do
Ďuklje. Praví se tam: »V tom času (od nastou
pení vlády Budimíra r. 848) byl v městě, jež se
zvalo Tesalonika, jeden člověk mnoho učený
i mudrc jménem Konstanc; i byl tento muž ve

velkoměšťanem a velmi slovutný i od dětinství
muž svatý i nadchnutý Duchem svatým. I při
jal vladařství a počal kralovati muž dobrý a
spravedlivý jménem Budimír (Mutimír), kterého
byl mezi nimi obrátil řečený Boží sluha i muž.

„ On králi byl učitelem a oba po mnohý den

obírali ge mudrctvím, jehož rozumem svým dobývali...« Rukopis líčí krásné účinky obrácení
bogumilů na víru katolickou. Rukopis obsahuje
jiné cenné zvěsti o činnosti obou bratří eoluň
ských.

Dle zprávy »Čecha« nedaleko Vranova ha
Moravě v malé osadě Svaté Kateřině jest starý
kostelík, který prý označuje místo, kde kázal
sv. Method. Nynější kostelík pochází sice ze
století XV., ale před ním na témž místě stál
jiný, zbudovaný v prvních dobách křesťanských
na Moravě na paměť velikého slovanského apo
štola, který zde pravdě Boží učil. Tak aspoň
tvrdí starobylá pověst.*

K seznání předloh Husových spisů při
náší dr. J. Sedlák ve 4. čísle II. roč. »Studií a

»Výkladvíry« má pramenemViklefa. Vede k tomu
již faktum, že menší »Výklad« jest téměř do
slovným překladem stručného výkladu Viklefova

„v kázání na evangelium XII. neděle po Sv. Tro
jici. A tento výklad jest kostrou a tudíž hlav
ním pramenem velkého »Výkladu«. Hus dopl
ňoval z vlastního anebo odjinud.
-Citáty ze av. Pavla v[ kapitole má také
Viklef ve zmíněném kázání. Jinde Hus překládá
doslovně z Hugona ŠStrasburského. Definice

o trojí vířejest u všech acholastiků. Tři stupněvíry v kap. V.jsou z Viklefova »Dialogu«. Roz
díl mezi svěřití Boha, Bohu a v Boha« na za
čátku kap. VÍ. jest vesv. Augustinu i Viklefovi.

: V kap. IX. jest začátek překladem z uvedeného
. Viklefova kázání. O čtverém pekle (v kap. XIII,

. js volně přeloženo z »Compendia« Hugonova.
přeložil Hus úplněji to, co přejal již do. menšího

výkladu. Dále jsou překlady úryvků z»Compon ac. . „ ,
V XVIII hlavě překládá Hus z Viklefových

„traktátů »Defide catholica«a »De ecolesine.

Ačkoli tedy Hus překládal velice mnoho,
dle dosavadního zkoumání jest jeho velký »Vý.
klad< prací poměrněsamostatnou; zaslonší-li
názvu kompilace, pak jest to kompilace obrat

ná, účelně pořádaná.Dr. Sedlák podrobuje důkladnému rozboru
Husův spise latinský »De eoolesia« (o církvi) a
dospívá k závěru: »Jak z tohoto rozboru patrno,
nelze Husův traktát »De ocolesia« nazvati pla
giátem, ačkoliv jest na Viklefovi tolik závislý.
Hua zajisté nevypisuje tu z jednoho neb> dvou
traktátů Viklefových, nýbrž vybral z literární
činnosti Viklefovy vše, co se týká toho před
mětu, a sestavil to v celek poměrně samo
statný... Tato původnost disposice spisu již
vylučuje plagiátorskou závislost. Je pravda, Hus
tu všude, i v soustavné části první i v pole
mické části druhé, operuje myšlenkami Viklefo
vými, jež v dlouhých úryvcích vypisuje z jeho

tátů Viklefových, nesleduje nikdy trvale js-dnoho
spisu a nikdy v postupu Viklefově. Husův trak

t »De ecolesia« je tedy dosti obratná a samo
statná kompilace ze spisů jednoho autora sice,
jehož nad to Hus nikde nejmenuje, ale ze spisů,
jež v tiskovém vydání mají třicet Šest svazkův!
A to je jistě literární práce, jíž nelze podceňo
vati. Na druhé straně však jest z rozboru zřej
mo, že nelze obecně tvrditi, že Hus mluví slo
vy Viklefovými, snad ani nevěda, ačkoli v pole
mických částech někdy i to jest možno, ani že
Hus slovy Viklefovými podává myšlenky avé.
Tyto myšlenky právě má Hus od Viklefa. Jsou
výsledkem Husova studia literárního díla Vikle
fova a ozývají se u Husa již dříve, roku 1410
pak vystupují již na veřejnost jako hotové pře
svědčení Husovo. A když je chce Hus odůvod
niti a eostaviti ve formu vědeokého spisu, vy
bírá i druhotné myšlenky, důvody a vysvětlivky
z Viklefa... Pro odsouzení Husovo v Kostnici
zasluhuje povšimnutí, že ze 42 článků dobrá
polovice a ze 30 víc než polovice jest doslovně
vypsána z Viklefa, ostatní pak podávají myšlenky
Viklefovy dle smyslu.« 

Poznání, že Hus není myalitelem původním,
ovšem vzrušilo ctitele upáleného mistra nejvíce.
Jak zváti dále Husá s chloubou »učitelem lid
stva< a původcem velikého myšlenkového pře
ródu? Byl-li Hus mravů křišťálových, jestliže
horlil o mravní nápravu — co tu bylo jiných
kazatelů, kteří činili totéž! Jestliže Hus podpo
roval v kostele český zpěv, jestliže opravil pra
vopis — jak veliký počet českých mužů v témž
směru pracoval! A pak tato práce po výtce týká
se naší vlasti, nezasahuje do kulturního rozvoje

národů jiných. Jak tedy zachovati aspoň zdáníveliké myšlenkové práce Husovy? Ze slepé
uličky, do níž před tváří vědy ctitelé byli nu
ceni ustoupiti, hledal východ dr. Novotný (v ú
vodu O svatokupectví) tvrzením, že Hus slovy
Viklefovými pronášel myšlenky vlastní. Ale kdo
z těchto dvou mužů psal dříve? Kdo vědecky
zdůvodní, že Hus měl ty myšlenky před četbou
spisů Viklefových? Na základě takového dobro
zdání by mohl každý plagiátur a každý kompi
látor tvrditi, že opakováním dlouhých citátů
autora jiného šíři vlastně výslednici vlastní
práce myšlenkové. Nyní jest určitě dokázáno,
že při svém sepisování Hus měl traktáty Vikle
fovy před sebou a že před psaním svých řádků
velice pilně do Viklefa nahlížel a účelně úryvky
sestavoval. Bývala by to věru pamět přímo zá
zračná, kdyby Hus po přečtení tak rozsáhlé
literární pozůstalosti Viklefovy byl uměl většinu
Viklefových statí nazpamět! Jen tak by se dalo
souditi, že pronášel slova Viklefova bezděčně, na
základě samostatného přemýšlení. Nyní patrno,
že i poslední pokus o záchranu Husovy origi
nality v theologickém hloubání selhal zcela.

Sde kugujeteknihy?
Naše knhkapech Vástaké vzorněobslouží

Sociální besídka.
Záchrana mládeže Ččeskoslovanské, Zemská

statistická data království Českého udávají, že v
posledních letech napočtěno bylo ve vlastech na
šich přes 50.000 děti osiřelých, opuštěných, zane
dbaných a vůbec ochrany a pomoci potřebných.
Když v památném jubilejním roce 1908 Jehc Veli
čenstvo náš nejmilostivější císař a král František
Josef I. vydal heslo »Vše pro dítě«, seskupil se ve
vlastech českoslovanských hlouček přátel inládeže
opuštěné a zanedbané ve zvláštní spolek, utvoře
ný dle vzoru spolku německého, jenž již přes 25
let blahodárně působí v říši německé, zvláště v
Bavořích a Porýnsku a jenž přenesen byl i do naší
říšes do Lince. Ustavující valná hroinada nového
spolku českého konala se dne8. března 1908v Č.
Budějovicích a spolek pojmenován »Seraiinské dí
lo lásky na záchranu mládeže českoslovanské«.
Fined v prvém roce svého založení, v památný ju
bliejní den 2, prosince 1908, otevřel spolek vlastní
svůj dětský útulek v -Červených Dvorcich u Su4

od 4 MTaAe.4 Ksa ée

spodářství a jiné menší reality šlechetná, lduinil
ná šlechtična J. M.Josefa hraběnka Chotkový z
Chotkova a Vojnína, sídlící v nedalekém Volšově.:
Útulek červenodvorecký zřízen jest pro 40 sirot
ků. kteří jsou tam vychováváni po způsobu rodin
ném. Od svého založení ujalo se Serafinské dílo
lásky již asi 150 dětí osiřelých, opuštěných, za
nedbaných a zpustlých, z nichž má nyní ještě v
ochraně své 108; počet jejich v posledních letech
stoupal ročně o 20—25. V červenci r. 1915 zakou
pilo Serafinské dílo lásky prostorný a účelně sta
věný dům v Koutech u Domažlic a dne 18. září o
tevřelo zde v tichosti a skromnosti nový sirotči
nec, jenž vystačí pro 50—60 dělí. Na místě prvém.
budou tam přijímání sirotci po padlých našich vo
jínech a vychováváni budou týmž způsobem ro
dinným, jako děje se v útulku červenodvoreckém
a v rodinném sirotčinci v Biskupicích u Hrotovic
na Moravě.

Rodinným kroužkem bychom nazvali i val
nou hromadu spolkovou, která konala se dne 5.
prosince 1915 v Čes. Budějovicích ve Střelnické
ul. č. 13 v jednatelově bytě, jenž je zároveň spok
kovou úřadovnou, redakcí, administrací a expedicí
spolkových časopisu. Z přijatých letos 20 dětí pří
slušno jest 8 na Moravu a 12 do Čech nejenom již
ních, nýbrž i středních a východních, Umístili jsine
je jednak ve vlastních útulcích v Červených Dvor
cích a v Koutech, jednak v malém rodinném sirot
činci v Biskupicích u Hrotovic na Moravě, jednak
v dobrých soukromých rodinách; z hochů zane
dbaných a zpustlých dán byl jeden do vychovatel
ny u Dobrého Pastýře v Praze a jeden do zeinské
polepšovny v Králíkách. — Příště dovodíme vý
mluvnými příklady, jak spolek blahodárně působí,

Zásobení brambory. Průmyslové obce našeho okre
su potřebují pro zásobení obyvatelstva okrouhle 3600a
branrbor. Poněvadž dobrovolnou nabídkou potřeba tato
nemůže býti uhražena, jest nutno organisovati nákup.
nemá-li býti přikročeno k rekvisici. Dle provedeného
soupisu brambor jest zásoba v okresu tak značná, že
zmíněné množství snadno může býti opatřeno. Jelikož
obecní úřady zajisté samy mají zájem na tom, aby k
rekvisici nedošlo. žádají se, aby samy zabezpečily bez
vadné dodání brambor. Dodávka zamýšlí se ve dvou lhů
tách: v době přítomé (resp. v době nejbližší. počasí
vyhovující)'a počátkem jara.

Kursy pro vojenské invalidy, organisované Ústavem
pro zvelebování živností v Hradci Králové, měly býti
již 1. ledna 1916 zahájeny, bude však pravděpodobně
nutno z formálních příčin se zahájením posečkati. Vo

pro výrobce tobolek nebo kursu pro umělecké truhlář
ství a stavitelství pian a harmonií, mohou se tudíž stále
ještě u Obch.. živn. a průmyslové Ústředny v Hradci
Králové písemně hlásiti. '

1.8
PRAVDOU

KE CTNOSTI
Lidová kázání na
neděle a svátky roku.

církevního,

Promluvil a vydal
nákl. PolitickéhoDraže tva
tiskového v Hradci Král.
(Knihovna Obnovy čís. 85.)

Antonín Kaška,
děkan v Kostelci n. Orl.

Řada I
Sbírka o 81 tiskových ar
Jích velké osmerky (stran
486) obsahuje 75 thema-|
tických kázání. - (Cenabrož.
výtisku K 490 franko. Od
poručovati netřeba —aspoň
me duchovenstvu diecese
královéhradecké, které su
tora po90 let působení jeho

kněžského předobře zná.

Objednávky vyřídí
Družstevní knihkupectví v Hradci Králové.

v osnově jasná, r mlově přesná, dolobami zajímavá,
bohatá látkou a ohnuta pastýřakým u fm.
Zkrátka kázání bodoatobo jsou, abý ne jim dostalo,
jak spisovatel žádá, milého a dodáváme táž vděč
„ného přijetí.“



Vánoční svátky byty provázeny tentokrát počasím
«welice nepříznivým. Sníh na Sičědrý večer sešlehán hu
Slým deštěm, takže jeho úběl měl na Boží hod barvu

de. Přes to, že vánocům nedala příroda obvyklého le-|
sku, v hradeckých chrámech kouzlo božíhodové -poesie

se rozvinulo nádherně. I z okolních osad přes špatné;
cesty přicházelosem mnoho lidu vysílat vroucí prosby;
k Tomu, nad Jehož jeslemi pěli andělé: »Pokoj lidem.
dobré vůle!« V kathedrálním chrámu J. Exc. nejdp. bí
skup slavil spolu s kapitulou o 11. hod. na štědrý večer
zpívané matutinum. Po zapění »Te Deum« sloužil za
četné asistence pontifikální mši sv. O Božím hodu ráno
„slavné bohoslužby vykonal opět nejd. arcipastýř, při
čemž ozývaly se s kůru tklivé melodie pastorální mše.
Na sv. Štěpána sloužil pontif. mši sv. vsdp. generální vi
kář. — Poesie vánoční na štědrý večer zářila skvěle z
oken zdejších domů jako léta předešlá,

Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou pp.: Josef Me
lich, farář v Sobělcích, za faráře d6“ Chomutic, Josef
Ptáček, kaplan v Tachlovicích, za faráře do Staršova
(u Poličky), Eduard Jarolímek, kaplan vrchlabský, za
"osobního kaplana do Harrachova, P. Ant. Blumenrritt,
O.S. A., za proz. katechetu na měšť. škole ve Vrchlabí,
P. [nnoc. Neumann, O. Capuc., obdržet jurisdikci pro
Opočno, Fr. Melich, farář chomutický, excurrendo ad
ministrátorem fary sobčické. — V Pánu zesnuli: Václ.
Dvořák (V Vuln.). farář v Sádku, + dne 6. prosince 1915
(naroz. 1858, vysv. 1882); Aug. Richter (V Vulní), fa
rář chroustovický n. 0. ve Svratce, + 10. prosince 1915
(naraz. 1843, vysv. 1866); Ludvík Jelínek (V Vuln.), fa
rář ve Skuhrově n. B., $ 12. prosince 1915 (naroz. 1965,
vysv. 1689).— Uprázdnila se: fara v Sobčicích, patron.
náboženské inatice, od 1. prosince. fara v Sádku, liberae
collationis. od 9. prosince, fara ve Skuhrově n. B., li
berae collationis. od 16. prosince 1915.

Láska katolických dětí k mocnáři a vlasti. | mládež
naší diecése poskušna jsouc výzvy nejd. episkopátu, obě
tovala zbožné skutky za blaho nejjasnějšího císaře, ve
prospěch vlasti a brzkého míru. Konány byly modlitby,
přijímaly se sv. svátosti; konány mimořádné návštěvy
chrámu Páně a Velebné svátosti, udíleny štědré almuž
ny a konány i jiné šlechetné skutky. Záslužné, ideální
této práce súčastnil se horlivě obrovský počet mládeže.

Kazatel. Ročník XXIII., č. 1. Homiletický čtvrtietník.
Předplatné celoročně 7 K. Redaktor Fr. Jirásko, kato
cheta c. k. reálky v Nové Pace. Nakladatel R. Promber
ser v Olomouci. Číslo obsahuje plných 12 archů, ač
pravidelně bývá 11. Maličkost, ale svědčí o bohatosti
látky, která byla po ruce redaktorovi, že nemohl všech
ny promluvy umístiti v obvyklém rozsaltu. A že tomu

„skutečně tak, přesvědčuje nás pohled na obsah tohoto
čísla. Na každou neděli jsou většinou promluvy dvě.
Redaktor pečlivě všímá si všech zvláštností církevního
roku. Mile nás překvapilo, že nalézáme tu promluvy u
svatých, jichžto svátky připadají letos na neděli. Tím
lid seznamuje se se svatými a učí se od ních ctnostem,
které dnes v našem lhostejném, materialismu propadlém
století vymírají. Každý rád sáhne po pěkném postním

cyklu :V kříži jest útěcha, v kříži jest žal«. Jsou to
promluvy krátké, pro venkov jakd stvořené. Thema jest
probíráno s nové, půvabné stránky. Rekolekce dra Ka
špara příjdou středoškolským katechetům jako na zavo
lání. „Válečný štít< také dobře poslouží. Jsou ovšem
různé záliby.'Někomu se líbí kazatel ten. někomu zase
onen. Ale jména, jež čteme v tomto čísle, jsou jména
mající dobrý zvuk na poli homiletickém. Jména: Bělina,
Coufal. Čech, Drábek, Dvořák, Oroh, Hrnčíř, Malý. My
slivec. Strmiska, Simplex, Sládeček. Šubrt, Voňavka

jsou zajisté dobrou zárukou pro tento ročník. Vřele do
poručujeme. Objednej si každý čtenář těchto řádek 1.

číslo »Kazatele« na ukázku, prohlédní a nevrátiš!

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo s r. 0.

wWHradoiKrál., Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné Hřádanky,

Zprávy
místní a z kraje.

Dámský odbor zemského pomocného spolku. Červe
ného kříže v Hradci Králové pořádá dne 5. ledna ve pro
spěch Červ. kříže v Klicperově divadle koncert
Jaroslava Kociána za spoluúčinkováníklavír
uho virtuosa p. JUC. Cely Rypla z Prahy. Pořad: 1
W. A. Mozart: Koncert D-dur: a) Allegro, b) Andante
santabile, c) Rondo, 2. Ant. Dvořák: Koncert A-moll:
V Allegro ma non troppo, b) Adagio ma non troppo, c)
Alegro giocoso, ma non troppo. 4. J. S. Bach (1685—
l750): a) Mennetto, b) Louré, c) Preludio. 4. 4) J. Ko
lán: Interfiezzo pittoresgue. b) J. Nešvera: Ekloga. c)
3. Smetana: Z domoviny. Plano Petrof. Začátek o půl

GI místo 2K, II místo K 1.60,galerieI. řadaK 1.50,
I. a NI řada 1 K; místa k stání: parket 1 K, parter 60

L galerie 40 h, studentský, dělnický a vojenský lístek

| Převzal zooběty p. B E. Tólman,knihkupec vHradci1 Králové.

| Štědrýdamvo zánší okremí kemocnici Šlechet
| nou. obětavostí J. Excel. nejdp. biskupa, sl. okresního

výboru, slovutného p. primáře a ostatních slov. pp.
lékařů nemocnáčních, p. správce okr. nemocnice a mno

| ha jiných obětavých dárců. bylo umožněno, jako léta

:hodu vánočního. Při záři vánočního stromku byli podě
lení nemocní různými dárky. Dojemná domácí slavnost
zakončena byla zpěvem a modlitbou za šlechetné dubro

| dince, aby jim všem Pachole Betlémské odplatilo. lásku

| eh k ubohým trpícím. Všem upřímné: »Zaplať Pán.| Bůh

„Při schází c. k, okresaí školní rady, konané dne 14.
prosince, vzato na vědomí ustanovení Em. Zídkové uči

"telkou II. třídy při obecné dívčí škole v Hradci. Králové,
EI. Typltové učitelkou I. tř. v Novém Hradci Králové
a T. Liemertové učitelkou II. tř. v Nechanicích. Schvá
lena opatření ve příčině Ill. válečné půjčky, schváleno
podání žádostí za sproštění 14 učitelů od služby domo
branecké. Vzaty na vědomí výnosy c. k. zemské skolní
rady o přibrání učitelstva k soupisu zásob, o zhotovo
vání teplých částí oděvu pro vojíny v poli, o revisi
knihoven školních, o pořádání dětského dne na 2. pro
sinec, © projednávání soudních výměrů při zabavování
služného. o sbírání kostí, o správném psaní jmen dle

čené seskupením znaků zemí koruny české, o zákazu u
žívati tiskopisů s ruským státním orlem a j. Přijaty a

čena žádost spolků učitelských ve příčině přídavků vá
lečných a zvýšení remunerací substitutům, podporována
žádost za dovolenou 3 nemocných osob učitelských,
schváleno prohlášení ve příčině přiměření pozemku ke
Škole ve Stěžerách, jmenován p. řed. Erlbeck ze Syro
vátky zástupcem c. k. okresní školní rady v okresní
komisi pro péči o mládež v Nechanicích, usneseno urgo
vati žádosti za sproštění učitelů méně způsobilých po
vinnosti vojenské a povoleno 9 osobám učit. zvýšení
služného. Na konec vyslechnuty zprávy o pravidelných
inspekcích na školách v Bělči, Březhradě, Svob. Dvo
rech, Lhotě Malšové. Nepasičích 4 Plačicích.

Dary Rudolfinu. Zdejšímu útavu pro hluchoněmé
zaslány byly během měsíce října, listopadu a prosince
1915větší dary a příspěvky na vydržování ústavu. Tak
sl. okresní výbor v N. Bydžově jako každoročně, tak i
leto< věnoval příspěvek 50 K, p. Fr. Vinař v Podulsa-.
nech zaslal 20 K, vkd. farní úřad v Bohárně 6 K. vdp.
I.. Moláček, farář v Dolní Krupé 5 K, vdp. Jan Medek,
administrátor v Potštýně zaslal přímo K 4.08 jako ko
stelní sbírku z Větrného Jenfkova. Kostelní sbírky ode
vzdány byly z následujících vikariátů: Polenského K
65.73. Rychnovského K 41.53, Vrchlabského K 89.25,
Ledečského K 22.99, Chrudimského K 52.66, Králického
K 63.45 a Poličského K 25.44. Ředitelství ústavu vzdává
veledůst. vikariátním a farním úřadům, jakož i všem
šlechetným dárcům nejuctivější díky a doporučuje dob

ročinný ústav náš další vzácné přízní ——

Dary hluchosěmým. Před svátky vánočními zaslal
prostřednictvím vys. důst. bisk. konsistoře zdejší vdp.
farář Jan Vít z Bohárny peníz 40 K se žádostí, aby
modlili se za něho o Hodu Božím vánočním, na Vehký
pátek a u Hodu Božím velikonočním. Dále věnoval. p.

Václav Javůrek, hostinský v Hradci Králové, 20 K na
vánoční stromek k podělení chudých chovanců ústavu;
p. továrník Ed. Ad. Mahlburg ve Smiřicích daroval k
vánočnímu stromku bednu vína. — Ředitelství ústavu
děkuje vřele těmto dlouholetým příznivcům ubohých
ditek hluchoněmých a ujišťuje jménem jich, že dobrodin
ců těchto budou v modlitbách svých stále pamatovati,

vyprošujíce jim od dobrotivého Boha za prokázaná dob
rodiní odplatu věčnou. Zaplať Bůhj |

Mimořádná schůze okresního zastupitelstva konati
se bude 3. ledna o 9. hod. dopol. Program: 1. Volba 3
verifikátorů protokolu. 2. Návrh, aby okres přistoupil
za člena České komunální ústředny hospodářské 5 vkla
dem 5000 K. Ref. p. dr. Fr. Ulrich,

Z Besidky učňovské, Výbor vzdává díky tělocvičné

jednotě Sokol za propůjčení sokolovny a Družstvu zaloutkové divadlo.

Ústředna královéhradecká | konati | bude výroční
schůzi ústředního výboru v první polovici ledna. Na
programu jest mezi jiným zpráva o činnosti v r. 1915,
zpráva 0 současném stavu severovýchodočeského ob
chodua průmyslu, debata o výsledcích ankety stran ho
spodářského společenství s Německem atd. Místo a čas

této schůze bude v nejbližších dnech oznámeno zvláštnimi pozvánkami.

(> Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 24. prosince 1915. 1 g: prosa 100 K, jahel 180- 190
K, jetel. semínka červ. 340—400 K, cibule 30 K, mrkve
12 k. celere 25 K; 1 hl: máku 280—300 K, jablek 20—24
K, hrušek 24—34 K, ořechů 35—40 K: 1 kg: másla Čerst.
6.44—7.60 K, tvarehu 18—20 h, křenu 50 h, česneku 12

až 5K; 1 kopa:zelí 36K, kapusty6 K, poru 50h;
kus karfiolu 26—30h. — Přivezeno bylo: brambor 7 k
zelí 5 kop, kapusty 3, poru 2, celere 6; cibule 1 ag, kře
nu půl g, mrkve 6 pytlů, česneku 5 kg, karfiolu 50 kusů.

Dramatické sdružení »Tyl< v Hradci Králové od
vedle z posledního představení »Zlatá Eva: 100 K ion
du invalidů a 100 K ve válce osleplému herci p. F. Bo
huslavovi. Projektovaná dvě další představení na vá

noce a na 16. ledna nemohou býti uskutečněna pro u
churavění p. Oust, Dvořáka. Sdružení. má několik zdat

nou dobykiidnější, zahájí pak ssvou činnost«5 ouž svehe“
mencí jako v letech minulých. |.

Sylvestrovské komcerty v Grandhotelu pořádá pan:
hoteller Urban následující: V jídelně koncertuje úplná
kapela pěš. pluku č. 39, v kavárně cikánská kapela a
v Grandbiografu do 11 hodin při velkolepém dramatu
»Tunel« domácí umělecké kvarteto a nato pak ve sklep
ní vinárně. Při jmenovaných koncertech provedená bu
de tombola. Veškerý hrubý příjem z koncertů a tom
boly věnován bude dobročinným účelům.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. K dotazům
vkladatelů sděluje správa ústavu, že stížnosti do potvr
zení vyrovnání podané dosud vyřízeny nejsou a že
právoplatnost vyrovnání, jakož i lhůta, kdy první splát

listech.

Podělování chudých žáků v XVL století v Hradci

Králové oděvem. Dle seznamu z r. 1577 rozdány oděvy
feria 4. (ve středu) post Sapientiae 18. decembris na zl
mu a uvádějí se mezi podělenými tito žáci: Petrus Žate
censis, Wenceslaus Kromierzenus, Erazmus Horzevice
nus, JohannesChrudimenus- Šebestřani,JohannesČá
slavinus, Joh. Hradištěnus, Joh. Prachaticenus, Bernard
Patschovinus, Jac. Stumbergensis, Samuel Chrudlmenus,
Joh. Merericenus, Math. Taboritus, Joh. Czaslavinus,
Wenceslaus Nimburgensis, Georg Hradecenus, | Adam
Leobčicensis, Martinus Volinus, Georg Hostinensis, To
bías CitHicensis, Wenc. Bilanus, Victor Nepomucenus,
Paul Lanškrovinus, Urban Litomyslenus, Blasius Scla
vus, Joh. Costelecenus, Melchior Albinus, Paul Horzice
mus, Joh. Albinus, Simon Třebechovinus. (Archiv civi
tatis Reg. Hrad.) — Opět roku 1598 postridie Sapientiae
1795podělení oděvem tito žáci: Primáni: Georgius
Topolcanus dostal punčochy. Cyprianus Nicolaides Kra
picenus kalhoty a punčochy, Joh. Straconicenus kalhu
ty. Sekundáni: Josephus Rossbergenuskalhoty
a punčochy, Joh. Moravi Prahenus plášť, Joh. Tisacius
Krapicenus kalhoty a punčochy, Sigismund Adam Plaua
nus kabát a punčochy.— Terciáni: | Duchoslaus
Krzezek Brodenus kalhoty, Nicolaus Molitoris kalhoty,
Adamus Laniator Krapicenus kalhoty a punčochy, Pe
trus Marcellinus Ronspergenus kalhoty, Erasmus Mar
cellinus Ronspergenus kalhoty a kabát, Bartolomus Mo
Itor Tynensis kalhoty, Joh. Fabri Turnovinus kalhoty
2 punčochy, Joh. Venus Czaslavinus kalhoty, Nicol.
Fabri Mierzinus kalhoty, Daniel Niger Luneus kabát a
punčochy, Joannes Notarii Solnicenus kalhoty, David
Nicolaidis Straconicenus kalhoty a punčochy, Paulus
Veselský Kuttenbergenus kalhoty, Joannes Bystrý Sol
uicenus kalhoty, Augustinus Strzelnický | Czaslavinůs
punčochy, Martinus Fistula Hradecenus kalhoty. Joannes
Postrzihacz Hradecenus kalhoty, Joannes Braxatoris
Hradecenus kalhoty, Vitus Tabernatoris Kameniczenus
kabát a kalhoty, Gregorius Peratoris Prahenus kabát a
kalhoty, Adam Argillatoris Czaslavimis kabát, Martinus
Rotificis Policenus kabát a punčochy, Nicolaus Ciratica
tori Smirzicenus kalhoty. — Tito mendikové (žebraví
žáci) přijati na zimu r. 1598 a podělení oděvem: Paulus
Moravus kabát dostal, Joannes Ronspergenus kabát,
Wenceslaus Holohlavinus kalhoty, Nicol. Richnovinus
kalhoty, Paulus Kaliczka Hradecenus kalhoty, Joannes
Studenus kabát, Joannes Crucier punčochy, (Georg
Štrachotovinus punčochy, Mathias Hradecenus kabát.
(Archiv civitatis Reg. Hrad.) — Mimo synky městské
navštěvovali akademii hradeckou synové šlechtických
rodů se svými pedagogy a preceptory. Tak na př. mladí
páni z Altheimů s pedagogem Fridrichem Hrusiem na
stravě byli u školního dozorce Jana Albusa Klatovské
ho. — R. 1648 nalézali se mezi žáky ve školách hradec
kých ze stavu šlechtického v VI. tř.: Petr Straka, rytíř
z Nedabylic, Rudolf, rytíř z Vinoře; v V. tř.: Jan Jistřib

ský z Rizmburku; ve IV. tř.: Jindřich Budivoj Straník,
rytíř z Kopidina; v III. tř.: Jan Váci. Ignác, svob. pán
z Oppersdorfu, Jan Jaroslav Bořek Dohalský, rytíř z
Dohalic. Martin Klikošovský, rytíř; v II tř.: Adam
Jindřich Rodovský, rytíř z Hustlřan. — V. — Pozn.:
Z výčtu podělených žáků možno si utvořiti obraz. jak
četně v Hradci studoval mladíci z jiných obcí. Těžko
satyry nepsati, pozorujeme-li, jak za tehdejší vlády liu
manismu i nejchudší žáci si dávali jména latinská, aby
se hodně lišili od obecného lidu.

Cesy potravin a jiných nezbytností r. 1702 zazna
menal kněz Jos. Fr. Devoty. Nar. v Hradci Králové 19.
úmora 1780, byl kaplanem v Hořicích, Bydžově, Sedki
u Kutné Hory, pak v Malíně, později farářem v Sedici
a r. 1833 dosazen za děkana na faru mikulovickou u
Chrudimě. Zemřel 19. září 1853. Popsal řeholi cist. klá
Štera sedleckého a vyobrazení a popsání chrámů v Kut
né Hoře. Sepsal »Zbožné rozjimání«. »Vroucí modlení a
zpěvy« a j. Od něho jsou poznamenány ceny potravin
na panství kláštera sedleckého a jiných potřeb z roku
1702. Toho roku nesměl nikdo prodávati pod pokutou
100 dukátů dráže než za tyto ceny: na vrchovatou míru
1 strych pšenice za 2 zl., žita za 1 zl. 30 kr., hrachu za
2 al., ovsa za 1 zl., prosa za 2 zl. 30 kr. rosy dělané

za 9 zl. jahel za S zl., bochník chleba 6 liber těžký za
6 kr. Libra hov. masa 4 kr., telecího 4 kr., vepřového' 4
kr., skopového 3 a čtvrt kr., sádla 12 kr., uzeného utasa
T kr., černé zvěře 6 kr.; koraptev [5 kr;, kvíčala 4 kr.
Centnýř štik 12 zl., kaprů 8 zl., kopa raků I2 kr., vajec

nového 9 kr. Žejdlík českého vína'6 kr., rakouského 10

kr.. španělského 20 kr., pinta“plva pšeničného á ječnéha
za 4 kr., libra chmele 45 kr., bečka soli 9 zl.'15 kr., rys
papiru poštovského 3 zi, kancelářského 2 zl., konceptni
ho I zl. 30 kr. Ručaí kolečko 21kr., trávní kosa 33 kr.,
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kr., měkké prkno 6kr., dubová:4tolne 36kr., ať: feizná
14 půlkr., sáh dubového:dříví vlése"27kr. na trbu
54 kr., měkkého v lese 18 kr., na trhu « kr, tisicšin
delů 1zl. 15 kr. — V.

Za tarářem: L, jelinkem. Tak neočekávaný a hlubo
ce dojemný byl ten skon i pohřeb faráře skuhrovského
Jelínka, že mysl i srdce znovu a znovu k němu se vra
cL Jak přívětivo a veselo bývalo v té farce nad Skuhro
vem za faráře spisovatele Fr. Jiřího Košťála, jemuž bo
boku téměř po dvacet let v lásce a bratrsky pracoval
dp. Ludvík Jelinek! A to v dobách šťastných i ve chví
lích konečného utrpení. A když odchodem jeho na věč
nost osaměl, vedi nadále sám celou duchovní, správu.
Vždyť byl zdravý, svěží, práce se nelekal. Jeho jasný,
kovový hlas zazníval mile nejenom ve chrámě skulrov
ském, ale nejednou o slavnostech | ve chrámech okol
nich. A doma na faře radostí jeho byla stará matička,
kterou tak miloval a které až do poslední chvíle své s ta
kovou láskou a obětavostí sloužil; činil tak v posledních
měsících — v její těžké nemoci — ve dne i v noci. Jí
obětoval svůj čas, své síly, své zdraví. Koncem listopa
du vyvinula se neočekávaně u něho slabost srdce a ner
vů a seslabení celého organismu tělesného. Ačkoli mu
lékař nedal na jevo, jak nebezpečna je nemoc jeho, pře
ce nemocný s ochotou použil laskavé návštěvy vzácné
ho přítele svého vsdp. Msgre P. Rozínka ze Skalky ke
přijetí sv. svátostí (poslední vůli, v níž pamatoval i na

duši svou, pořídit si již dávno). Druhého dne nato, o 4.
neděli ddventní, u přitomnosti vsdp. víkáře usnul tiše
v Pánu, dokonav 50. rok života svého. — Přes dvacet
kaéži z vikariátu i z dáli přispěchalo prokázat mu po
slední úctu a lásku bratrskou. První posvátné obřady a
rekviem celebroval vsdp. b. vikář Fr. Tomiček, absolu
ci po rekviem vykonal vsdp. Msgre P. Rozínek, u hro
bu želnal a ve chrámu srdečnou a dojemnou řeč pro
nesl kolega zesnulého vldp. Václav Hvězda, farář vam
berecký. Tak jako v nemoci projevovali farnici srdeč
nou účast se svým milovaným farářem, tak také při
pohřbu jeho tísnily se veliké davy v kostele i na hřbi
tově kolem hrobu jeho se slzou v oku a s vděčností i
bolestí v srdci. Jak hluboce působila na všecky roze
chvělá slova spolubratra kazatele: »Matička leží v umí
rání a ty, Ludvičku, odcházíš?< — Matičku zanechal a
odporučil svému milému bratru, p. gymnasijnímu profe
sorovi v N. Bydžově a jeho pečlivé paní, která šle
chetnost svou již dříve velikou obětavostí a pečlivostí
dokázala. Zajisté i po smrti vděčným bude v Pánu ze
shulý těm, kdož jeho drahé matičce lásku prokazují, |
těm důstojným pánům ze sousedství kteří mu v po
sledních dnech života laskavou pomoc v duchovní sprá

vě i poslední útěchu poskytli Dlouho bude s úctou a lá
skou vzpomínáno ve farnosti i v sousedství milého,
dobrého a horlivého p. faráře L. Jelínka; nedovedl sice
lichotiti, ale přece vynikal vždy vzácnou laskavostí,
srdečností a spravedlností, která byla i na vyšších mí
stech uznána, a která oblaživší jiné, blažiti bude zajisté
i jeho duši věčně. Ave, anima pia!

Poděkování do záložní nemocnice v Chiumci n. C.
Odcházeje téměř po jednoročním pobytu ze záložní ne
mocnice Červ. kříže v Chlumci n. C., pokládám sobě za
milou povinnost roděkovati vysokorodé Noře hra
pěnce z Kinských za její nesčetná dobrodiní,
všecku péči a lásku a vzorné ošetření, s kterým se mne
v mojí těžké nemoci ujala. Rovněž děkuji vřele velevá
ženému Pánu, p. MUDruL. Cibulkovi primářia 0
peratéru okr. nemocnice v Chlumci n. C., za jeho časté
operativní výkony a vzorné lékařské ošetření, kterými
mne z náručí smrti vyrval. Dík můj platí též sl. dr. E.
Vrabcové a p dru VLNovakovičovi. Děkuji
srdečně všem P. T. veleváženým dámám odštěp. spol
ku Červ. kříže, zvláště pak sič. učit M. Kudrlič
kové, pl. správcové B. Kautské, pí. důchodní V.
Kantské, pi E. Kordačové, vlct. pí. F. Wein
richové z Dobřenic,slč. Fričové, Drbohbla
vové, P. T. dámám kuchařkám a ošetřovatelce Be d
Hišce. Děkuji srdečně vldpp. z duchovní správy, zvlá
ště vldp. děkanu K. Khunovi, dpp. kaplanám V. Ře
háčkovi a J. Andachtovi za všeckupéči hmot
mou | duchovní. Rovněž děkuji pánům z četnické sta
nice, zvláště pak p. okr. strážmistrovi Jindř. Bisku
povi a pp. strážmistrůmMakovičkovi a Ry
glovi za všecku přízeň a blahovůli. Ještě jednou všem
srdečný dík a upřímné: »Zaplať Bůhl« V Hradci Král.,
30. prosince 1915. Jos. Katnar, faktor Biskupské
knihtiskárny, t. č. raněný vojín zdrav. odd. zem. pěš.
el. č. 12 v Hradci Králové.

cbecné nemocnice a součinnosti ctihodných sester do
jemná slavnost vánočního stromku pro vojíny, nalézající
se v lékařském ošetření ve zdejší okresní nemocnici.
Slavnosti této sůčastník se p. c. k. místodrž. rada Ad.
Wunsch, p. okr. starosta JUDr. Č. Langr, dámský odbor
Červeného kříže a velmi mnoho jiných dám i pánů,
kteří svou četnou přítomností chtěl: projeviti své vřelé
sympatie k statečným obráncům naší milé vlasti. Pě
vecký odbor, pečlivě řízený p. ředitelem kůru Al. Pro
vazníkem a dp. Jos, Vosykou, kaplanem, zapěl překrásně
koledy, které dojemně působily na veškeré obecenstvo.
Poté tklivými slovy promluvil vdp. Fr. Knbánek, děkan,
©významu této slavnosti v přítomné době válečné, takže
© mnohém oku fžch chrabrých bojovníků zaleskla se
elza. Po promluvězapěl sbor ještě některé písně vá
nočaí. Velice vhodnou básničkou, přednesenou děvčát

kem, byla slavnost ukončena. Jménem vojínů velmi pří
sadnými slovy poděkoval za uspořádanou slavnost pam
aprávce školy ALŘehák s Prorub. Každý zpřítoamých

ví.Dojista,ževšlohnívójínovépo-celýživotten-štědrý
večer uchovají si v milé npomínce, jakož | lásku. těch

štědrých dárců, kteří přispělijakýmkolizpůsobem k této dojemné slavnosti.

školy a péčí p. správce ve školní budově pohádka >Tří
zlaté vlasy Děda Vševěda« o 3 jedn. se 3 proměnami,
zpěvy a tanci Pohádku tu sehráti svolit spolek spis.
bel. »Máj«. Čistý zisk věnován ve prospěch sirotků po
vojínech z -okresu. Malí herci zhostili se svých úloh
čestně. Zpěvy a tance byly bezvadně nacvičeny. Šered
né počasí asi bránilo větší návštěvě z okolí.

-Německý Brod. (Vánočné stromek v okresní nemoc
nici.) Od počátku svého pobytu ve zdejší okresní ne
mocnici, kde službu ošetřovatelskou vykonávají ctihodné
Šedé sestry III. řádu sv. Františka Seraf., poznávali
všickni nemocní bez rozdílu, že jsou v domě křesťan
ské lásky, která všemožně se snaží osladiti a zpříjem
niti trpké chvíle. pobytu v nemocnici Poznávali, že je
jich svědomité, laskavé ošetřovatelky dobře porozuměly
slovům Ježíše Krista: »Nemocen jsem byl a přišli jste
ke mně, hostem jsem byl a přijali jste mne.« Ale zvlá
ště se o tom přesvědčili o štědrém večeru a celých
svátcích vánočních. Když blížily se vánoce, Vzpomi
nali nemocní jak před rokem zdrávi, mezi svými nej

že letos budou míti v cizině smutné vánoce. Ale ctihod
né sestry, jakoby tušily tyto obavy svých svěřenců,
přičinily se ze všech sil, aby v tyto dni, kdy každé srd
ce křesťanské radostně plesá, | oni, třebas v cizině na
té všeobecné, vánočními svátky způsobené radosti měli
podíl co možná největší. Přispěním šlechetných dobro
dinců domácích i cizích připravily svým nemocným o
pravdu radostný štědrý večer. Když o půl 5. hod. odp.
shromáždili se kolem ozářeného a okrášleného vánoč
ního stromu všickni, kterým jen poněkud bylo možno
opustiti bolestné lůžko, pak rázem zapomenuto na vše
cky bolesti, zmizel na chvíli všechen stesk po domově.
Siza v oku se třpytící a píseň tak nadšeně z hrdla všech
se Finoucí tlumočily svatou radost, kterou plesala srdce
všech v té dojemné chvíH. Radost tato dostoupila vrcho
le. když 41 dítek obdarováno oblekem a hračkami, o
statní pak nemocní všickní podělení vhodnými dárky.
Na tak radostný štědrý večer budou jistě dlouho vděč
ně vzpomínati, Přijměte upřímné »Zaplať Pán Bůhl«
jak ctihodných Šedých sester, tak i všech obdarova
ných všecky šlechetné duše, které jste jim vánoce V
cizině svou obětavostí proměnily ve dni upřímné radosti
a tichého štěstí. Kéž Božské Dítě, z lásky k Němuž jste
tak učinili, odplatí vům za to radostí trvalou, štěstím

na věčnosti ©věčnosti! ©

Sochy,oltářeaj.
provádí absol. c. k. odborné školy
a c. k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek wChrudimi.

Různé zprávy.
Válečná výstava ve Vídní. Z Vídně přináší c. k.

koresp. kancelář zprávu, že podnět uspořádati rakou
sko-uherskou válečnou výstavu v Císařské zahradě v
Prateru stal se nyní usnesenou skutečností a sice bude
výstava zahájena 1. května 1916.| Výstava má v
první řadě znázorniti vymoženosti techniky v této válce.

Výstava válečné péče uspořádána ve Vídní na svět
lý důkaz, jak obrovskou práci dobrovolně a obětavě
podniklo obyvatelstvo této říše k podpoře těch, kteří
byli válkou silně postiženi. Na př. náklady podpor pá
čily se do konce listopadu t r. na 279 mil. korun. Státem
podporováno 610.000 osob, které opustily válečné území.

Důvody k rozpuštění »České Obce Sokolské«. O
becní radě v Olomouci doručen výměr c. k. mor. místo
držitelství z 10. prosince t r. v němž se upozorňuje,
že Č. O. S. udržovala před válkou přímé styky s cizi
nou, čímž podporovala bratrské smýšlení vůči Rusku a
Srbsku. Následky tohoto státu nebezpečného jednání u
kázaly se zřejmě během války v různých směrech. Vy
šetřováním zjištěno, že krátce po vypuknutí války vy
skytly se v severní Americe různé české orgamisace,
které nadále zjevně prováděly nezřízenou protirakou
skou propagandu. Jest nyní prokázáno, že této velezrád
né propagandy súčaštníly se ve značné míře české jed
noty sokolské. Rovněž je prokázáno, že Česká Obec
Sokolská byla alespoň s jednou z těchto sokolských
Jednot prostřednictvím svého předsedy dra Jos. Schel
nera v písemném spojení Nehledě k tomu zdali toto zjiš
těné spojenectví se severoamerickou českou sokolskou
jednotou samo o sobě tvoří podstatu trestného činu, již
ta okolnost, že k takovému spojení za vylíčených okol
ností vůbec došlo, nasvědčuje tomu, že ze spojenectví
se severoamerickým Sokolstvem 2 činností České Obce
Sokolské hrozí nebezpečí, že by toto protirakouské řá
dění zmíněných severoamerických sokolských jednot
mohlo býti Českou Obcí Sokolskon zavlečeno do tuzem
ských jednot sokolských. Další trvání České Obce So
kolské jeví seo tudfž státu nebezpečným.

Českou Madona, originál obrazu akad. malfře Jos.

Hůbsche na Král Vinohradech, zakoupil v těchto dnech
vdp. P. Alois Novotný, farář dlecése českobydějovické
w Hošticích.—Týž umělec vymalovalzdarmapro 0

MĚPÁA o o E
v níž povětěnóVydd 'ordiťariítém údbývati Veřejněbo-:
hoslužby, oltářní obraz Nejsvětější Trojice.

V rošhodaé chvíli každý ua své štěstí pomysli a.
koupí losu Národní Jednoty Pošumavské zabezpeč sobě
účast na slosování výher v úhrnné ceně 60.000 K a na
ději na hlavní výhru 25.000 K, která může býti vypla
cena též hotově. Tah dne 31. prosince 1915. Losy všu
de k dostání.

Velké podvody v Italské Intendantuře. z Lugana 22.
prosince se sděluje: Další 3 vysocí důstojníci italské in
tendantury v Neapoli a v Bologni byli zatčeni pro velké
podvody. V Tero Aanuzlata odhaleny byly podvody pří
dodávkách uhlí státním drahám v obnosu 1 milionu lir.

Umělý kaučak vynalezen také Čechem! Nedávno
psaly listy v Německu, že vynalezen byl umělý kaučuk,
který je nyní takovou vzácností Současně také český
důmysl nezůstal pozadu ve vynálezu náhrady za gumu.
Jak český, tak 1 řišsko-německý vynález učiněn byl
stejnou dobou. Českým vynálezcem je inženýr B. Lan
ger, majitel pražské zinkovny »Ampére« v Libni, který
již delší dobu provádí v tomto směru pracné a náklad
né pokusy. Český vynálezce nyní pracuje s dvojnásob
ným úsilím na zdokonalení svých automobiiových obru
čí. Bude asi zajímavo sledovati, v čem se shodují.
resp. Hší vynálezy říšsko-německý a český a který z
ních bude výhodnější 1 praktičtější.

Všelicos. Vláda naše nakoupila za výhodných cen

130.000 žoků (asi 78.000 g) kávy a bude ji, hledic k ve
likému významu této potraviny, prodávati za podstatně
nižší ceny, nežli jaké nyní jsou v neutrální cizlně i v
tuzemsku. — Deputace profesorů jménem 855 něm. vy-

sokoškolských učitelů v Rakousku předložila ininister
stvu prohlášení, v němž zdůrazňuje se nutnost hospo
dářského sloučení rakousko-uherské říše s řÍŠÍ němec
kou. — Německá správa pro království Polské sídlem
ve Varšavě dala do I. ledna 1916 Mhůtuk odstranění

všech ruských nápisů na ulicích nebo z ulice viditel
ných. — Prudká bouře, jaké už po léta nebylo, postihla
Anglii a způsobila velkou škodu; telegrafní a telefonní“
spojení jsou přerušena, střechy s domů strženy atd. —
V japonském velezrádném procesu na Formose vyhlášen
rozsudek, dle něhož z 1413 obžalovaných bylo 900 od
souzeno k smrti. — Ruská vláda učinila prý opatření
k nucenému usazování polských uprchlíků z poříčí Vis

ly, Litvy a Volyňska v Sibiři. — Měšťanský pivovar v
Plzni zmenšíl výrobu o 40 procent. — Přes 100 lodi,
většinou amerických, anglických, francouzských a nor
ských, bylo v Bém moři překvapeno ledém a uzavře
no, takže jsou nuceny tam přezimovati.

Doporučení o právě vyšlých

publikacích : |Dr. Fr. Reyl:

Jádro křesťan.

sociologie
Str. 351. — Brož. K C.

Ve vkus. vazbě oelopl s ochran. kart. K 7.

Dr. Jos. Novotný:

Světem k Bohu
Stran 170. -- Brož. K 6.

Ve vkus. vazbě celopl. s ochran. kart. K 8.

N B. Dostávám nyní apisy poslední dobou
Vaším nákladem vyda:.6. Jsou to zdařilá
díla a zasluhují rozšířen.

Dr. Jos. Hanuš,
pref. real. Bywvasia, i

Král. Vinobrady. :

Objednávky obratem vyřídí

Družstevní knihkupectví
A nakladetelství,v Hradci Králové, albe num.

=

Besídka.
Páperky.

»Teď ještě hrát Martu, Zampu, Ffa Diavolo, Bílou:
paní a jiné zastaralé opery? To jest přece zbytečností,.
ano zpátečnictvím. Nutno přece bráti zřetel'k bohatému
rozvoji moderní opery.« — »Příteli, nejsí na omylu?
1jmenované zpěvohry byly uměleckými činy. Co platilo
obecněza krásnývýtvor dlouhýčas, nelze nyníjen
tak zhola odsuzovati jako přímou závadu kutturního po
stupu. Umělecká průprava velikých davů obecenstva
Jest posud na téže úrovut jako před stoletím; mají-li se
tyto vrstvy pro ušlechtilé umění vůbec rozehřáti, jest
jim potřebí takové duševní stravy jako současníkům
skladatelů Marty a Zampy. Zkrátka celé zástupy v kaž
dém století mitno vychovávati jako děti« — sále nyní“
tolik příležitosti k pokroku, k prohloubení uměleckého
vzdělání! Jest potřebt zdržovati se oškterými nechá
pavci?« — »Amo,příležitostidosi ale přece mnozí te



„mají času a někteří ani chuti, aby se zvýšenou Pozor
„ostí,prostudovali a řádněpochopili, co se tím neb ji
ným směrem složité zpěvoherní komposice chce říci.
Vždyť i v oborech jiných jest nutno celé miliony učitl
od abecedy, má-li se v nich buditi žádoucí zájem. A

„an poll hudby všeobecná esthetická vyspělost vynutiti
se nedá. Jestliže vypudiš s podia zpěvohry staršího sty
lu bezohledně, odpoví ti valná část a někde i většina 0
becenstva jednoduše abstinenci. Přestane opery vůbec

poslouchat, rozmnoží řady posluchačů kluzkých operet
a návštěvníky šantánů, Čím to, že nyní opereta u vět
šíimy obecenstva jest značnější atrakci než nádherné
zpěvohry moderní? Ideál nejvyspělejší hudební výchovy
veškerenstva jest jen krásným snem. I nyní jest potřebí
hudební čítanky pro nedospělé.«

EJ

Symboly křesťanské a znaky hesel moderních —
„jak veliký to rozdíl Žena s pochodní, sochy. svobody a

jest povolnou služebnicí lidových rozmarů. Ti, kieří
symbolvytvořili, jsou si vědomi, Že jej mohou každou
chvíli zotročiti. Křesťanské symboly však. jsou odzaáky
autority, nezměnitehého názoru“ životního. Znaziení
kříženelzevykládatihnedtakhnedonak:dleruzmátné
filosofické módy. Obrazy Krista a světců neodkazují

zřetel na ideály uskutečačné. Prolo nepřipouštějí ou

velitelsky. Jsou-li symboly tohoto století výslednicí
idských pomyslů, jest znak křesťanský. prstem ukazují
cím k autoritě nejvyšší, k nadpřirozenu. Proto také v

:praktickém životě symboly naše vždy budou cennější a
mocnější než obrazná mluva měnivých ideí moderních.

+

Stěhování z Evropy do Ameriky v posledních de
sftiletích množilo se měrou povážlivou.
vzpomněl, že by se v dohledné době učinila tomuto da
„vovému pohybu radikální přítrž. Nastala však evropská
válka. Nenastane vrzy stěhování opačné? Jak vyplní
veliké mezery ve svém obyvatelstvuna př. Prancie a
Itahie? Národy těchto států maji v Americe mnoho pří

„slušníků. Poražené státy budou také velice potřebovati
„peněz lidí, kteří v Americe velice zbohatli. Proto jim
učiní největší výhody, aby je do svých zemí přilákaly.

o

Tři vozíky s nákladem knih se zastavily v době

kráva, do druhého stará, vychrtlá kobyla, do třetího
vůl. Před povozy zastavilo se několik lidí, kteří dy
ohtivě si prohlíželi krávu, živě rokujíce. Ta spokojeně
přežvykovala a myslila si: »Inu — jsou to lidé, tvorové
moudří a proto se sbíhají, aby viděli učené knihy. Jsem

kou.« Vychrtlá kobyla soudila: »Tihle diváci jistě se
shromažďují k vůli tomu, aby se podivovali mojí ztepi
losti. Vždyť se má postava těšila veliké pozornosti již
— před patnácti lety.« Vůi si řekl: »Přece i někteří lidé
Jsou tak rozumní jako já. Jistě je zajímá, že vezu knihy
ecicennější a že vynikám jak postojem a silou, tak in
telektem nad oba spolutahouny.«

»

V západní Evropě, kde jest nejmocnější oblast ka
+olické církve, jak ve středověku tak ve věku novém

vznikaly mohutnější a četnější novotářské proudy než
v krajích východních, v místech církví rozkolnických.
Jak obecná kultura tak i hnutí velice nebezpečná zazna

svobodě byly v krajích katolických daleko příznivější
mež voblasti rozkolu. Církev sama vytvořila upřímnou
snahou kulturní takové prostředí, v němž duch lidský

rodiní poskytnutého k nevděčnému odklonu a že docela
tupili vychovatelkutak šťědrou a pečlivou, za to ovšem
církev nemůže. Na východě bylo a jest daleko více pří
čin k stesků, k revoktám, k žádostem revolty. A přece
tam odbojný, davový kvas tolik nezmohutněl. Již proto
alkoli, že duševní zakrnělost jest tam veliká. Mnohý
talent, který při vyšším vzdělání býval by schopen ra
ziti nové dráhy, zhynul v zapomenutí proto, že pro
středí nedovolovalo mu vystoupiti na vrcholky a osvo
JHUsl širší obzory.

Mudroslovíprostonárodní.
VII.

Šynu, naslouchej teď s borlivostí,
co jest známkou smělé troufalosti:
Proslulé a čllé jasnovidky v Paříži
za peníze do budoucna zrak svůj pohřížl.
Vědí,co se stane v kuchyni + naulicí,
prorokujt politiky, války výslednici.
Veliká jest šiť i dálka jejich obzorů,
knrážně ti radí v každém oboru.
V brdle však jim váznou předpovědi,
kdy přec samy také něco zdědí;
marně taká prorokyně čenichá,
kde by sama měla hledat ženicha,
kde by sehaala si velké statisíce,
nebo jinde pro svou duši štěstí více.

Proto Její předpovědi nejsou zázrakem, —
nýbrž smělým jakováním, m“iným oblakemk
Troufalý jest kostelník, jenž učí bohosloví,

lakýrník, jenž pieská o mejíři Jjerilleví,4) “ "l “
xr a des

|PE


: «

to lze zvátš značnou «nělostí,
jakou srdce skromné nehostí.

Kr.

PERSONÁL: 
KRÁL, ADALBERTINUM.

Madona
nenapiatý .. K 8—
ve vkusném rámu. » 26—
v ořechovém rámu se — * ©
zlacenými vložkami £ » 30—

Liška:

Zasklený, vel. S0XS6 cm
K 4—.
„> 20—„Bv pěkném rámu .

ve skvostném rámu

——

r vánoční,kjmaninám-apů.:

- Objednávky. vyřizb A2

A Aovému roku.
Vroucně děkujeme všem dosavadním

přátelům za laskavou podporu listu. Pro
slme, aby nám všichni zůstali věrnii v roce
1916. Zároveň je prosíme, aby nám zí
skávali dobrotivě nové odběratele. Račte

nám zasilati adresy těch,jimž bychom mohli
zaslati „Obnovu“ s úspěchem na ukázku.

Váženému čtenářstvu srdečně přejeme
šťastné novoročí.

Redakce a administrace

„OBNOVÝ“.

Kaše knihkupectví
:„ nabízí Vám své služby k obstarání

—„všěthknih, časopisů atd. Adresajte:
laskavě :

v Hradci Král., Adalbertinum.


Nejlevnější anejbezpečnější

pojištěnípro případúmttí
mg-a věnadítkám -a
* poskytuje Jubilejní, vžájemně dobročiňný

živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž, zalo'en jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépem (ci, za dobu svého trvání vyplatil na
podporách již na 100.000 korma, získav 734
členů Jak děkovné dopisy svědčí, přišla podá
rovaným podpora v době nejtradnější jako
pravé d brodiní.

Spolek přijímá muže ( ženy od 24 do 45
Jet Přispěsek správní každoroční obnáší 2 K
Z.plsné je inou pro vždy jest- do 30 let 2 K,
do 40 let 4 K, do 45 let 10 K, Každý člen ae
zavazuje, že oplatí pří úmrtí spoučena 2 K
jež se vyplatí bez průtahu buď zákur.itým pří
buzným aneb úšelu a osobám, jsž si členpí
semným prohlášením výboru za svého života
označil

Při spolku trvá od r. 1911 odbor,
poskytuje též

mp- věno GN
nedospělým v den jejich sňatku případně v den
dospělosti Jejích, aneb taaé při úmrti těch,
kteří je do odboru věuného přih.ásín.

Ka?dý pojštěneo u v'nného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku uodboru
byly -přihlášeno.

s: Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 let a
dívky do 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesná zdrá“ a nepřekročil
55.:rok věku sréhn. Zápisné 6 K je pro všecky

é, tovníž příspě ez po 1 K ve výše mí
jpeh případech povinné podpory, — Biižší

V prospektu, jejž na požádáuí zdarma zasíláme.
Adressa zní:

Spoek „Charitas“ 7 Hradel Králové

Dr. František Re Václav Jenš
předseda vl A ianapovský,

jen“

Kní*ky apořitelní požívají
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Sledujete bojiště? |
K tomu Jest zapotřebí

Balkán1... . —60
Rusko . . - ... « » 120
Francie (celá). ©.+ 105
Rakousko-Uhersko

a Klalila Balkánem . » 120
Turecko... . .. . + —0
Říše Německá . <.. » 10
Evropa II.. . . . . > 10Sibiř.... - . >—%
PohraničíRakousko-RamSrb. -Bulharské .- . >

Provodení těchto ma jest toakaieky
vsernéA MÍstopisně200E byšeřnépodrobné.

Zasílá

knihkupectví
v Mradel Král., Adalbertinum.

l Pa „U :T
Ve pros

n ceŠkolské
bazní pramoa ©

koslalporaman
le, prapo příkrovů, koberců »

ovesvého měřnyye ve výrobaáchnejstaršíhezávoduv Čechách,c. a k. dvormíhododavatle

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

Tisíce uznáracích referencí a odporučemí. —

obráskové cenníky, rozpočty,vzorys hotovézboží
k výběru íranko.

. Boz velkoměstské rešle ve vlastuích dílnách a
domech, levné pracovní aíly ne vemkové, čímě levnější
ceny aš o 209, než všude jinde.
Jubil. 100Jet. trvání a40 let. viaatmídimností.
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W uParamenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná. firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duohovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamonaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spelkevých praporů a kovového náčiní.
Genníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
-80 D8požádánífrankozašlou. E

oo.

=

m——

|BOATÉTNOTNES

Velodůstojnému O00000000

duchovenštrua 8 Jan Horák, 4.olavným patronátním |:
úřadůmSorolujesidepo- soukenník —

v Rychnově nad Kněžnou.
preěiti veškeré kostelní nádoby a

zasílá na požádání vždy
náčinía to: monstrance, kalichy, |

) dle roční snisomy kellekci

cibáře, nádobky ,paténky, pacifikály,
avícny, lampy, aditelnice „kropenkyatd. své

nejnovějších druhů pravých
vlněných látek

tvá vlastní výroby,předpisům

obkovním vyhovující. Slaré |před

své vlastní výroby, jakož i tu- i 0iso
zemských.

opravuje v původníintenci a

Cetná uznání zvláštěz kruhůvelo

ohni zlatí a stříbří nebo proti do

zasílá nau

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- 

Primě ebúskufřánko bešbez závaznostikoupě:

ubohý Práce:ruční.
p B ká, prý jako:řetězů,

platku za novévýkresy sa Hotové

stříbrnýchblenotů, j
8 mžamků atd. u Notářské

k a,J*alnínáčinízestříbrapravéhoskladě.éhovůdy na sluze mého ryze křesťanského závodu za

Store slale, uřára 6 drukokomybopoj m sjoěš om dobu více než třioetiletého působení.
Učiňte, al ednávkuJAN STANĚK, By, érumapasářacisoleur

Praha-L-079., al. Karoliny Světlé, čis. 13. a.
Přísušnýsnele « k. somebékotrosiního rouču

Též ne splátky bez zvýšení cen!

Velejemné látky na| taláry.

Svým vzácným příznivcům a zdkazníkům za přízeň
věnovanou v uplynulém roce děkuje a o zachovdní její v no

vém roce prosí s přáním všeho dobra uctivě oddand

BISKUPSKÁ KNIHTISKÁRNA.v Hradci Králové.

|lastný a vasalýJový rok
velectiným pp. příznivcům přeje

LLTRBK,kole

bezplatně zprostředkuje

VŠEOBECNÁÚVĚRNÍ IPOLEČNOJT,
spol. s r. o.

v Hradci Králové proti Grandhotelu.

VKLADY+2čážnéač 41,- 4

A Hornoslezskéuhlí,koksy,dříví.—Prodejna X
proti Grandhotelu, sklady v Kuklenách© na SlezskémPředměstí.

čtv4,»

v TN rk.No



3“ Pán ncsívá u nohou ostruhy, chuďas paleč.
01 de řosté stoklasá, šiř-dědlik |-ohěků; UBS
-řosle metlice, neuživí se ani slepice.

Sedláci milují krátké kázání a dlouhé ja

Kdy vůž námažeš, jak bys třetího koněipřáh :

Vozka v zlé příhodě odříkáse stavu svého
a přijeda na nocleh, přecezas vůz maže.

kvapiléhoi stůl trkne
Kvapnému rostou boule na břiše, lenochovi

nha hřbetě,

Víte,„pojďze lat. — Nemohu,mám zívrať. — Víte,půjdem do hospody. — Honem,
dět, kde mámBty?

epší aťi černý koláč, nežli prázdná možnalsný jen když.oblízne, hládový jen kdy
-80 nejí.

V cizí kaši doufej, máš-li svoji v peci. —
Koho kaše spálila, ten i na podmáslí fouká.

"Host prvníden zlato, druhý den stříbřo,
-třetí den měď, honem domů jeď.

-Každému lékaři trojí tvářnost: kdyžpřijde,
-milý jako anděl; když uléčí, dobrý jáko Bů:;
-a když plat žádá, zlý jako ďábel.

Zloděj + noci křatle a ve dne ho věsí.
„Ženský pláč, babí hněv, psí kulhání, nemá

-diduhého trvání. .
Kůň, panna a víno věliké čistoty potřebují.

"rychlo na odbyt,ceru do dvanácti češ, do šestněpti střež;
po šestnácti děkuj tomu, kdo vyvede doeru

:£ dolu.
Chce-li Bůh blázna míti, dá staršíhu muži
ou ženu.
Kdo zlou ženu má, netřeba mu volat: Bůh

"mě trostej! © .
Zlá žena nejhorší domásí nářadí.
Komu ženy Inřoua koně se daří, bude brzy

»„beháčem.

Tři ženya tři husy — hotový trh.
Ošklivá žena — nejlepší plot okolo stavení.
Jen jedna zlá žena je na světě, avšak každý

-mmyslí, to že je jeho.

Dým, střecha děravá, zlá žena k tomu, vy
háněji hospodáře z domu.

, de-li muž marnotratným, vyhoří statek na
polo, je-li žena, shoří na dobro.

hi věci jsou velké hoře: Oheň, žena a moře.Hi věci možno ukázat, ne však půjčit:
Koně, ženu a meč.

T'i věet potřebují neustálé správky: Mlýn
hodiny a žena.

Jazyk ženy meč,jenž nikdy fibrezaví.

an puč a mladá žena, dvějisté děti.-tá Jěskadlouhotrvat, musí žena být
-Alepod A hiž hidshýth.

Dívkám, které bvízdají a kuřatům, ješ ko
trhají, nutno co nejdřív krkem zakroutit.

Když děvče oči klopí, hledá muže.

W ost a nouže přivede i'štaruu babku dosku. .
Věrná láska, sanice a krabulší lovy netrtájídlouho. 

Kdyby thělá paní teta vosy, byla by pan
3 em.

Kde teplá kuchyně, teplí přátelé.
Pečená husa — podivuhodný pták: pro jed

"toho mnoho, pro dva málo.
By klobásy křídla měly, nebylo by lepšího

ptáka na světě.
Hladové břicho nestyda a syté ještě vlo. —
Břicho jsou nejlepší hodiny, v něm nezmýlií

-Še ještě ani jediný.
-© Komů štěstí přeje, dostane tele i od vola.

Zlatem naložený osel všechny zdi přeskáče.
Když medvěda k medu vedli, táhli ho za

vaši; Edyž od medu, utrhli mu ocas.
Může osel uši skrýti, avšak hlas jej prozradí.

„.„ $8-Ii"osel na úvatbu zván, jen bý dříví
„něbo vedy náňosil.

Onel nosí žito do fhlýna a dostává jen plevy.
Kdo se psy líhá, s blechami vstévá.
Dobrá slepice i v kopřivách snese.
Jedná-li se o vousy, je kozel králem.
Nerady slepice nadvatbu, ale ritudí.
Když liška pobybuje ohoněm, i I$a podvedě.
Kdo se mezi plevy pletě, svině ho úežerou,

- „Nesahej do vosího hnízda, jestli přec, tož
"s-chutí až to hvízdá. 2

Beko prášézahýne,tbihudlouhov ších
visí. :

Není všechno máslo, 60 od krav pochází.
Bofidtě dýstta lopší něž dhudů nežhod.
Nejdřív já budu jíst a ty se budeš dívat,

ipotom ty se budeš dívat a já budu jíst.
Kouř bohatých je lepší než oheň chudéliu.
Zlato je dobré úboží, plátí v timié v fdlk,

Koho Páa Bůh nemiluje, zmokne | doma
"Čo te Bohu béře, ďábel zase odneje.

de mnoho zlata, sídlí Kibol, kde dddné, dva.

i Peňlše možno uzflt | dáblž AA čikedéva i a
Je-li -ďábel ohge te státi mnichem;

ou je:

.

Sedí čert v bahně a pláče,že nestačí lidem

kás úeři, ©) je láska, noví, co je nebe a
uklo. “

P Muž je blava, žená koruna.
Kdo ztratil hlavu, nepotřebuje klobouku.
Kdo nemůže na nohy, tomu běží jazyk dobře.
Zloděj umírá e nohama v botách.
Kdo neplatí měšcem, zaplatí na kůli.
Za deště chalupa se nepokrývá a za jasného

dne beztoho do ní neteče.
Držte slunce, spadne-li e nebe, sedíme

všichni po tmě. .
. | Kdo si nic už nepřeje, může položit se do
hrobu.

Věithní jsme lidé, jen pan farář je člověk.
. Proti smrti. není léku, by i člověk snědl

ápateku! Ch.

4 Pilně čtěte 1
HH a rozšiřujte M

m

Rozhovor, který s oniversitním posln
eháňém hlosoňé o tómrů předm

měl 3
Jen Bělina.

Stran 40. Cena 16 baléřů.

Objednávky obratem vyřídí admini
straoe „Časovýob Úvah“ v Hradci

Králové.
E]

(Zasláno. ) :
Velevážetiému Pánu,

panuJosefu Hůbschovi
akad. malři, :

Praha - Vinohřády, Kramerlova 10.

Jsme nesmírně potěšeni ochotou a obětavostí, s ja
kou jste ráčil vstříc přijítl prosbám našim o vymalování
okářního obrazu pro kapli ve Vysokém u Jevíčka na
Moravě. Jako umělec a dárce získal jste si všecka std
ce v horských chatách, jež o Vaší šlechetnosti vypra
vovati a Vaší duší žehnati budou.

Hluboce procítěné díky a isíceré »Pán Bůh zaplať.

iměnení svým a vých krajanů vyslóvuje
P. Fr. Česlav Přichystal,

Wrofesor náboženství na pedagogiu
v Řepčíně u Olomouce.

"Cennou četbu
poskytují

publikace „KnihovnyObnovy“
Mimo jiné vyšly tyto spisy:

Brodský Boh., Naši přátelé. Str. 100. Cená 60 h.
Brynych Ed., Duch katol, obnovy. Str. 722. Cena

4 K, váz. v pouzdře za 6 K.
Brynych Ed., Kříže a kalichy, Str. 439. Cena 2 K,

váz. K 350.

sníž. 50 h. .
Mimra Fr. Obrázky ze smíšené osady. Řada 1.

Str. 168. Cena 80 h. — Řada II. Str. 460. Ce
na 2 K, váz. v jednom svazku K 450.

Novotný Dr. Jos, Člověk bez svobodné vůle?
Str. 256. Cena K 3.20,.váz.5K.

Novotný Dr. Jos, Index a věda. Str. 210. Cena
K 2.4, váz. K 4.20.

Novotný Dr. Jos., Spiritismus zdokonalením kře
sfanství? Str. 299, Cena K 2.60, váz. K 4.40.

Novdtný Dr. Jos. Světem k Bohu. Str. 468.Cena
6 K, váz. 8 K.

Pečínková B., Ženy. Str. 160. Cena K 2. „4K.
Reyl Dr. Fr., Úkoly sociálsí pofitiky. Str.:820. Ce

na 3 K, váz. K 4.80.
Řevi Dr. Pr.. Jáidro křesťanské sociologie. Str.

364. Cena 5 K, váz. 7 K.
Řezníček Dr. V, Královéhradecké vzpomínky.

Str. 200, Cena K 1.40, váz. K 240.
Sahula Jiří, Karel IV. jako křesťan a vlastenec.

Str. 488. Cena 3 K, váz. 4 K. 
deo.

Cena: Řada III. Str. 384.
Cena K 22%, váz. K. 3.50,

Sahula Jiří, Doba předbusitská a husitská, Str.
á2i a brož. výt. K 1.60, váz. výt. K 2.60.

Novák,Kležákakýovakáty.Sí dbeCen RS88
vět. K 490.

Objednávky vyřizuje

Pražet. knihkupectví aAakladataléiyi

> Blonpencům našich organisaci
odporučujeme vřele křesťnský český závod
vyšívaček a šiček „Zištita“

v Chrasti u C.rudimě.

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jednoduché vzorně ob
stará „Záštita“. Vsd.du hovenstvu naskytá se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zarač-né dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku na
zkoušku a budete jistě sp kojenit

ORP Odporačujteve svém okolí! -a

Jaše knihkupectví
nabízí Vám své službý k obstarání

„všech knih, časopisů atd. Adresulte
laskavě:

„Družstevu knihkupectví a nakladalelství
v Hradci Král., Adalbertinum.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úínrtí
me- a věna ditkám "W

poskytoje Jubilejní, vzájemně dobročinný
Živnostenský spolek

„Charitas“ v HradciKrál.,
jeuž, založen jsa r. 1908 na zásadě křesť:nské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil pa
podporách již na 100.000 korum, získav 7
členů Ják děkovné dopisy svědčí, přišla podá
rovaným podpora v době nejtrudnější jako

pravé d. brodiní. s
Spolek přijímá muže I ženy od 24 do

zipisné jedu.u pro vždy j st- do 30 let 2 K,
Jet. Přispěvok správní kážderodní obnáší 2

zavazuje, že splatí při úmrtí spoluč ena 2 E,
jež se vyplatí bez průtahu buď zákouitým při
buzným aneb účelu a osobám, jež si členbí
semným prohiášením výbora za svého života
označil. —

Při spolku trvá od r 1911 odbor, jen“
poskytuje též .

mp“věno
nedospělým v demjejich sňatku případnév
dospělostijejích, amebtazépri úmrti “
kteří je do odboru věuného přihlásili.

Každý poj:štěnecu věnného odboru obdrší
tolik korun, kollkosob v době nároku u odbotu
bylo přihlášeno. *

Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 let a
dívky do 16 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekr čil
bč. rok věku svého. Zápisné 6 K je pro všecky
stejné, rovněž příspě ez po 1 K vo výše zmí
něných případech porinné podpory. — Bližší
V prospektu, jejž na požádáuí zdarma zasíláme.

Adressa zní:

Spoek „Charitas“ v Hradci Králové,

Dr.František Re Václav Jenšo ,
r. Fran yl, v Jeně vskýpředseda

3 62trk]
- Ve poospěch

W Svato+áclavst6 Matice Školské,

Uznan“ zap, [ythodnější a nejlevněší úáhopní pramen v usku vešk.rých

koslal, paramenlů
prádla, praporů. přikrová, koborrů a
tovevéhbe máčiní ve výrobaáchne stari he
závodu + Čechách, © a k. dvorního dodavat.le

Jos:la Neškudly
obden“ uznávacíchreferencía odporučení,—ové oenmíky, rozpočty, vsory 6 vé zboší
k výběru (ranko.

Bes velkomástské roje ve vlastuích dílnách a
domech, levné pracovní afly na venkově, čímělovadjií
eny aš o90"/,noživěnde jinde.
Jubdi.100lot.trvání a40lot. vinetníčinnosti

A“

Adresováví vědy doslovoá ne vyprokuje
„71707



Proč kupujete
jinde?

Obdržíteveškeréškolní, kancelář
ské potřeby, dále uměleckéBO
ledy (jemného uměleckého prove
dení jest Legenda o Matce Boží, dánské
umění atd.). Velkývýběrdopisního

papiru v každé ceně.

Wetkypolní pošty.

Družstevní knihkupectví
Hradci Králové.

vHradciKrálovéFz;
nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mirné, vyřízenísprávné arychlé.BBE

|= m
Obrazy českých umělců

v levnýchcenách.
Skvostné umělecké dary.
Nádhernéozdoby b ytové

Fr. Dvořák:

Madona
Jemný barvotisk, vel. 95x65 cm

vw '«

nenapialý . K 8—
ve vkusném rámu.. » 26—
v ořechovém rámu se
zlacenými vložkami . » 30—

Liška:

Hlava Kristova
Zasklený, vel. S0X56 cm
nenapiatý . K 4— ji
v pěkném rámu. » 30—
ve skvostném rámu . » 25 —

Objednejte, dokud jsou na skladě, a ne
nechte si ujíti příležitost koupiti tak levné
obrazy umělecké, které můžete užíti jako

dar vánoční, k jmeninám a pod.
S89“Pro členydružstva 20%,slevy. >

Ceny rozumějí se bez obalu a porta; obal |
účtujeme za výrobní eenu!

Objednávky vyřizuje ——

Družstevní knihkupectví
vHradciKrál.,Adalbertinum

„Jašskoumosalku

snejširším

kaménkovouprof:cady,ol

„léhoprovedení.

Rozpoč'yochotněazdarma.

tiřníobrazy.náhrob zarůčenímuměleckou hoaodbornědokonakyatd.
Sklorňalba

E.Škanda,Brno, smejec.ú.(n:priéhořádu ho:cvíadodáváchrámorá okma.Vkaždémslohua provedení,odnejjednoduššíbovzoradonejbohatšískloialbyfigurání,hotoví

Českoslovanská
záložna v Praze-il.,

Spálená ulice, čislo 46.n.

peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dnevybránídle dohodya dle doby
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho drahu:
za mírných podmínek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

Veselé čtení
|| pro dlouhé večery.

Odporučujeme našim přátelům humoristické
knihy obsahu nezávadného, které jsou nejvhod

Pravý humor nehoní se po divokých a hru
bých scénách, nezpitvořuje skutečnost k nepo
znání, plyne hladce jako čistý potůček.

Chcete-li se ušlechtile pobaviti, kupte si tyto
ilustrované

Veselé chvíle.
Stran 272. — Cena K220.

Rozmarné příhody.
Rada II. Stran 320. Cena K 180. — Řada ni.Stran 384. Cena K 3%.

Jsou to sbírkykratších humoresek růzaých |

scenerií každého mile upoutá.

Objednávky vyřizuje

Oružstevní knihkupectví a na
kladatelství v Hradci Králové.

Založeno r. 1820.

SPECIALITA
pratýústecký,po mnohádesítiletí(vy

Mlášený žaludeční likér [od názvem

FejAměrs de kondres
! to

és (Abtemtrjcíprostedkoš Ben“ |

A.J. Andresv Ústán. Orl.,
rna, nejjemnějších likérů.

Taktéždoporučuje se kukoopi pravého trane.

oognaca, srěmaké slivovice jakož úv. jam.rumu a všech druhů n v cenách
nejlevnějších P. T. m obchodníkům a

Paramenta.

lgnáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (vČechách)
ibratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. ve:edůstojn. duchovegstvu

svůj osvědčený a Často vyznamenaný
výrobní závod

všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cennfky, vzorky i roucha hotová va ukázku

HH

hostinskýmpovolují sse zvlášťvýhodné eeny.

se na požádání franko zašlou.

——I
Veledůstojnému 

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovolujesí depo
weěiti veškeré kostelní nádoby a
udžinía to: monstrance,kalichy,
sibáře,nádobky,paténky, panifikály,
svícny, lampy, aditelnice „kropenky
nd. tvé vlastně© předpisům

: ofrkevním vyhovující. 'skaré před

mě opravuje v původníintenci ani zlatí a stříbří nebo proti do

platku za nové.„vyměňuje Hotové
Předměty neb výkresy sesilá nau. kázkufranko bes sávasnosti koupě“

: : Věžese posílá posvěcené. | Práce ruční.

Sled vsškorých «stříbrných klenotů,jako: fetězů,
madonek, kříšků,prstýnků, náramků atd. 1 Notářské
prateny, tnbatěrky, jídelní náčiní zo stříbra pravcho

i čínského vždy na skladě.
Stare zlete, ziříbro a drahokamykupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasíř a ciselenr :

Praha-I.-979., nl. Karoliny Světlé, čis. (2. n.
Přisešný znalec c. k. zemského trestního soudu.

Ade kupujeteknihy?

oJan Horák,
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekol
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu

zemských.
Cetná uznání zvláštěz krahůvelo
důst. duchovenstva svědčí o pootívé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více neš třiostiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

i ci

Též na splátky bez zvýšení een!
Volojemné látky na taláry.

v Hradci Králové proti Grandhotelu.
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