
Průběh války.
dále. Těžištěm bojů, které sabají od besarabské

Veru, je naše fronta na dolní a střední Strypě
v Haliči. Jest to druhé vydání podzimní proti
efensivy ruské. Bojovný generál ruský Ivanov,
když Rumunsko odmítlo povolití průchod rus
kých vojsk Rumunskem proti Bulharsku, použil
této armády proti Bulharsku ohystané, na 200
tisío mužů, k nové velké ofensivě ve východní
Maliči, aby tu stůj 00 stůj prorazil naši frontu.

vojáky, všecky útoky ehroutily se povětlině už
v naší palbě za velikých ztrát. Dle úřední zprávy

dále. Nepřítel pokoušel se i včera o průlom
u Toporovce na besarabské hranici s nasazením
všech sil.

napočítáno před naší frontvu 2300 ruských
mrtvol. Počet zajatých nepřátel za poslední tý
den stoupl na 4000 mužů. — Car posílá do Ja
ponska velkoknížete Jiřího Michajlovič., prý aby
přimělJaponsko.k zakročení ve válce.

Proti Černé Hoře. V samé úřední černo

že zásobování
možným a že situace je den ode dne horší;
dovoz na Černou Horu úplně uvázl,

Zatčení konsulů v Soluni. Francouzský
generál Serrail dal zatknouti generální konsuly
Rakousko Uherska, Německa, Bulharska a Tu
reoka a s nimi všecky konsulátní úředníky poč
tem 62 osob; zatčení dopraveni na francouzskou
loď. Proti tomuto zatčení podali v Athenách
protest zástupcové Německa, Rakouska, Bul
harska a Turecka. Zároveň vláda řecká pro
testovala rázně proti tomuto porušení řecké
suverenity a žádá propuštění zatčených konsulů.
Na odvetu zatčení v Sofii francouzský vicekon
sul a ostatní zřízenci anglického a francouzského
vyslanectví.

U Soluně a v Albanii nejeví ee dosud
známky o jakémkoliv dalším podnikání. Zprávy
jsou pouze soukromé.

Na italském bojišti trvají dělostřelecké
boje v jižním Tyrolsku a na dolomitské frontě.

Na západním bojišti jsou sice boje živější,
ale menšího slohu, práce minové a zákopové.

Boj o brannou povinnost v Anglii jest
na celé čáře. Ministři všemožně namáhají se
přemluviti dělnické zástupce, aby dali souhlas
k zavedení branné povinnosti. Irští naoionalisté
prohlašují, že všemi prostředky budou čeliti za
vedení branné povinnosti.

Na moři. V Havru potopil se anglický o
brněný křižník »Natale a s ním zahynulo přes
300 mužů posádky; zachránilo ee na 400 mužů.

U Krety potopen anglieký poštovní parník »Per
sia«; většina cestujících a posádky utonula.

: Dále potopen anglický parník »Villa dela Ciobat«,
| »9ant Osvald«, »Glengyle« a j. — Rakouské

i německé ponorky jsou tedy dále velmi činny.
Snahy o mír. MilionářFord vrátil se sice ze

své mírové výpravy do Ameriky nemocen, členové
výpravy jeho však odejeli už do Ilaagu, prová
zení zástupci dánské a norské mírové ligy.
V Haagu má mírová práce začíti ve velkém
slohu. — Dle »Rječi« učinili poslanci pravice

domy projev, v němž vyslovují se pro zvláštní' mír Ruskas Německem a Rakouskem. Uvádějí,
že nechtějí sice prováděli tuto agitaci bez vě
domí politických stran ostatních, současně však
zdůrazňují, že Rusko nesmí přinášeti dalších
marných obětí. Vedení války jen pro válku za

„ každou cenu bylo by kardinální politickou chy
bou, do které nelze z důvodu sebezachování
upadnouti.

Provolání všem přátelům Čer
veného kříže.

Téměř půldruhého roku Vyvíjí Červený kříž. jemuž
světovou válkou uloženy byly nepřeúdvidané povinnosti,
Jak v poli tak ve vnitrozemi svou požehnanou činnost,

1 podporován jsa obětavou štědrosti všech vlastenců.
Značné jscu obnosy takto získané, značné výlohy, jichž
Společnost| Červeného kříže neželela, by láskypinou
péčí vzdala částečný dík těm, již hájí císaře a říši před
zlobou množství nepřátel.

Starost, že by péče ta vzhledem k pozvolnému
„ztenčování příjmů musela narříště povoliti, nutí Čer
vený kříž obrátlii se timto provolánim k šírší veřejností

se zdvořilým pozváním k upsání darů na základě pa
mětniho listu. Neboť nechce Červený kříž s prázdnýma
rukama přicházeti k velkodušným dárcům, nýbrž nabizi
vkusný, pomocnou činnost Červeného kříže znázorňují

' cí pamětní list, jehož majitelem měl by se každý zvátl.
I Pamětní list vydán byl ve třech velikostech v ce
| něpo 2, 10 a50 K.
i Doutaiice, že nikdo, jenž se dosud mesáčestníl úpisu

| na pamětní list, saši ssažnom prosbu meoslyší, dovolu

| jeme sí ještě podotknouti, že k zjedmodašesí vyřizováníobjednávek se doporučuje, | objednávku učlajíi pokud
| možno ma ústřížku poštovní pomkázky, madepsané:

Oddělení pamětních listě Zemského pomocsého spolku
Červesého kříže v Praze NL, Velkopřevorské nám. 2.

| S projevem dokonalé úetyOdd.pamětníchlistů
ZemskéhoPomoc,spolkuČerveméhokřiže

pro král České.
Viktor Alezamůr baron Cemitmkove v. r.m

—————

Politický přehled.
Nová finanční opatření v království ('e

ském. Císařským patentem z 29. prosince 1915
uskutečňují se některé z oněch předloh, které
byly své doby přijaty finanční komisí, dosaze
nou českým sněmem dne 23. září 1911. které

Insertypočínají se levně.Obnova vychásí v pátek v poledne.

však pro zaviádající poměry nem

nedeny: Jsou to: Zvýšení taxylístků — Zavedení dávky Z přírůslem sum
nemovitostí dle vzoru stejné dávky. zavédené
již v několika zemích — zavedení dávky ze
zábav ve formě dávky ze vstupenek při zábav
ních podnicích, při kterých se od účastníků
vybírá vstupné, neb> ve formě paušální dávky
při zábavách, při kterých se nevybírá žádné
určité vstupné — zvýšení všeobevného hudeb
ného za současného zrušení dřivějšího zvlášt
ního hudebného — zavedení zemské přirážky
ku státní potravní daní, jakož i samostatné zem
ské dávky z vín, nepuodléhajícíchstátní potravní
dani z vína. Dále se obci Liberci ve správním
obvodu městském povoluje vybírati dávky
z nápojů od 1. ledna 1916.

Cisařské nařízení z 30. prosince 1915
zmocňuje vládu k dalšímu vybírání daní a dá
vek, jakož i hrazení etátníh: nákladu na dobu
od 1. ledna do 30, června 1916.

Přirážky ku poplatkům dědickým. Cí
sařekým nařízením z 30. prosince 1915 o vybí
rání přirážek k poplatkům dědickým dochází
důležitého doplnění reforma dědických poplatků,
vyvolaná v život císařským nařízením z 15. září
19'5 a platící ed 1. Jedna 1916. Posavadní pří
spěvky pozůstalostní k fondům bud u nahraženy
přirážkami ke státním poplatkum dědickým.

Změna předpisů o vymilání. Dle minist.
nařízení budou přístě vymílána z pšenice 3 prve.
krupice, 15 pr“c. nového druhu mouky k vaření
číslo 2, 64 proc. mouzy chlebové a konečně 15
proc. otrub. Celkem zvyšuje se výroba mouky
ze 79 na 82 nror. Vvrábění mouky k rašení
a dosavadního druhu mouky k vaření (číslo 1)
se až na další zastavuje. Nutné zast-vení vý
roby nejjemnějších druhů moučných a také
objednávky v Rumunsku právě započavší daly
pak podnět ke zvýšení ceny za mouku.

Nové nařízení o prodeji mouky a výrobě
a prodeji chleba. Nařízením c. k. místodržitel
ství stanoví se pro drobný obchcd moukou
prodejní ceny za kilogram: pšeničná krupice
K 120, mouka na pečivo K 120, mouka na
vařivo č. 1. 98 h, mouka na vařivo č. 2, 83 h,
chlebová mouka 55 h. — Dále se nyní dovoluje
též přiměšování bramborové mouky škrobové
až do 109/, a posud pouze do 10 proc. přípustné
přiměšování bramborové kaše dovoluje se do
20e/,. — Politické úřady [. instance 8e zmocňují,
aby při výrobě chleba po živnostensku nařídily

BD přiměšování bramborové kaše až do1,

Jedna městská strana v Čechách. Přísluš
nici stran ataročeské, mladočeské, nár. sociální,
státoprávní a realistické: dr. F. Piedler, dr. K.
Baxa, dr. F. Drtina, V. Choe, dr. J. E. Slavík,
dr. Př. Šámal, dr. J. Tobolka a J. V. Vojna vy
dali provolání, v němž ohlašují, že se sešli k po
radám o tom, zda a jak snaby: utvořiti jedinou
městskou stranu — bylo by lze v době co nej
kratší uskutečniti. Ježto v zásadní otázce o po
třebě jednotné strany městské jest jednomyslná
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shoda, usnesli se jmenovaní. aby se v poradách
okračovalo. Výsledky těchto porad budou před

[olo výkonným výborům súčastněných stranprojednání a rozhodnutí.
Novoroční projev v Uhrách. Zástupcové

strany práce obou sněmoven pozdravili na Nový
rok miniet. předsedu hr. Tuszu. Týž odpověděl,
é vítězství je v našich rukou. Je pouze otáz
ou, kolik ještě času a mnoholli dalších námah

a udatnosti bude třeba. abychom si zajistili de
Úinitivní vítězství. Hr. Tisza dále pravil, že nej
výtečnější zásada národní politiky musí spočí
vati v tom, že budeme vykonásati silnou pří
tažlivou sílu na nemaďarské kmeny, kteří obý
vají naši vlast. Ti z nás měli pravdu. kleří ni
kdy nepochybovali o oddanosti a věrnosti ná
rodních kmenů. Toto vlastenecké sjednocení
všech živých sil státu vztahuje se v největší
míře táké na Chorvatsko a Slavonsko. Utiři ne
mohli bojovati proti velkosrbskému hnuti běz
pomoci Chorvatů. — Pokud se týče Rakouska,
můžeme doufati, že válka definitivně smetla vše,
co až dosud překáželo vzijemné dohodě a sou
činnosti. Rakouské vlastenectví nalézá u nás
vždy nejživější porozumění a nejvřelejší sym
patii. Pro nás Uhry je ž.votním zájmem, aby
Rakousko bylo silné a akce sch+pné.

0 ústředně peněžních ústavů, jako vládní
předloze, počalo se v uher kém eněmu jednati
3. ledna. Zprav-daj posl. Gera Antal prohlásil,
že předloha naprosto nechce sl -užiti nadvládě
strany. Oposice si přeje, aby ústředna vešla
v život jen na dobu pěti let. Ministr financí
Teleszky vysvětluje, že p» válce lze očekávati
národohospodářský rozkvět, který by byl p-ško
zován zejména nedostatkem kapitílu. Ústav jest
povolán vycházeti vstříc zvýšeným potřebám
úvěrovým a všem finančním ústavům, které
následkem války dostaly se do okamžité típně,
pomoci, aby nebyly nuceny ihned likvidovati
nebo ohlásiti konkure, o-ž by ohrozilo hospo
trh život oelých krajů. Ministr s+uhlasí, aby
ústředna zřídila ne pouze na dobu pěti lot.

V chorvatském snému 30. prosince 1915
vyhověno vyzvání v královském reskriptu, aby
sněm zvolil svou kralevinskou deputaci, která
by se = deputací sněmu uherského doh dia
o takovou formu malého znaku koruny ev. 56
pána, která by vyhovovala také státoprávnímu
p "stavení král -vství chorvatského ve států uher

Letošní vánoce na severním bojišti.
Píše Dr. J. Konečný.

S napětím čekali jsme letos na příchod vánoč
ních svátků. Důvodem k tomu byla zkušenost z
minulého roku, kdy nepřítel opojen přechodními,
okamžitými úspěchy, právě vánočních svátků. po
užíval k novým, prudkým útokům, počítaje na ne
připravenost naši s jedné strany, jakož i na snadné
vitězství na straně druhé.

Tisíce našich hrdinů, kteří od 'svého dětství
štědrý den v rodinném kruhu slavívali, těšilo se
upřímně na tento svátek křesťanstva, očekávajíce
od něho nejen oddechu, nýbrž zároveň povznesení
a vzpružení ducha po dlouhých, dosud nezvyklých
činech válečných.

Obtíže nabyly ještě větších rozměrů tím, že
poslední zbytky sněhu na výběžcích Karpat byly
spláchuny vydatným deštěm, následkém čehož
tózmoklá, jílovitá půda činila delší pochody přímo
hěsnesitelnými.

S radostí sledovány byly všude snahy sv. Ot
cé, aby na památku příchodu >Knížete míru« pa
nóvalo na bojišti krátké příměří,

Než vrchní hlava pravoslavné církve projevila
k těmto šlechetným snahám náměstka Kristova
břávě takovou óchotu, jatou jeví ke všem upřihi
hým snahám Apoštolské Stolice po spojení cir
kovnim. Filds řifrůmilovného papeže vyznět tehdy

ském i v říši. Bylo zvoleno 12 členů depulace,
většinnu z táb ra koaličního a vládního.

nabízíme pro rychlé rozprodání khiihu
z pozůstalosti vsdp. praeláta

Msgra Dra Antonina Brychty:

Jmění církevní a
jeho správa.

Krámská cena původní (z roku 1910)
11 K snižuje se při hotovém zapla

cení na

sw-á koruny "8
za brožovaný výtisk. (Velká osmerka,

stran 656.)

BISKUPSKÁ KNIHTISKÁRNA
o. HradciKrálové.

Za velmi sníženou
čenu

K novým metám.
Náš národ prožívá dobu velice vážného přero

du. Neudržitehnost mnoha moderních hesel jsou
nuceni po delším váhání uznali i jejich nositelé.
K tomu velice vlivní myslitelé, které nelze nijak
prohlašovati za zpátečníky, uznávají otevřeně,
že pochod přerodu má se nastoupiti směrem k

Riegrovi a že česká politika ustrne na kalafuno
vých, zcela neplodných blýskavicích, jestliže ne
dojde k solidaritě stran v duchu Riegra a Pa
lackého.

Byla popřána dostl dlouhá. doba ke zkoušce,
jaké vavříny si odnese zcela svobodné politiso
vání, jež se projevovalo zakládáním nových poli
tických stran.

na prázdno a nepřítel slídil po každé příležitosti,
jen aby využitkoval nálady vánoční a zmocnil se
takto našich posic. Avšak sobecké jeho přání zů
stalo pouhým přánímOrganisovaná kázeň a ostra
žitost našich bojovníků ukázala tehdy s napětím
všech sil, že dovede se zapírati tam, kde toho vy
žaduje prospěch celku, vlasti.

Tato okolnost zlomila letos všechny podobné
snahy >Moskalů«. Přes to, že ležíme v bezpro
střední blízkosti nepřítele. namnoze jen 300 kroků
od něho, nebyl letošní štědrý den a svatý večer
až na několik přestřelků stráží s obou stran ami
v nejmenším rušen. Zdejší krajina oděla se ve svá
teční vánoční háv. odpočívajíc pod sporou vrstvou
kyprého sněhu. Mohutné borovice skláněly široké
větve svoje, obtěžkané třásněmi sněhu kol bujného
jehličí. Světelný reflex paprsků zářícího měsíce
dodával lesní krajině volyňské zvláštního, | řekl
bych pohádkového rázu. Zde tedy, V této samo
rostlé lesní samotě, slavili jsme v úplném klidu le
tošní vánoce.

Hned dopoledne přijelo několik vozů s různými
dárky pro vojsko, dále vydávány byly mužstvu
nové boty. střevíce, teplé prádlo a Jiné vojenské
potřeby. Počet vánočních dárků z domova oproti
loňsku přirozeně klesl již proto, že bývall dárci
nyní sami byli na vojně. Ale žato ukázala se vojén
ská naše správa vpravdě otcovskou. Intendance
pracovala velmi čile, čehož důkazem byl bohatý
proviant, Jenž mužstvu na štědrý den byl rozdějo
ván. Ehtéb,;konservy, knedlíky, uzeniny a půl litru

Dlouho a dlouho se také čekalo, kdy přinese
žádoucí sladké ovoce veliká volnost v hledání no
vých cest kulturních a kdy obšťastní náš lid věli

něha divy odpůrci křesťanského názoru světóvého.
Pokrok vzdělanos:í obecné byl v posledních le

tech před válkou přímo oslňující; ale marně se
doufalo, že tento rozvoj přinese všem vrstvám
blahé uspokojení,větší štěstí. Omrzelosta kritické
stesky zíraly s oken nejnákladnějších kulturních
paláců a šířily nespokojenost v širém okolí.

Shledávalo se, že tak zv. lidoví zástupci na
mnoze ve svědamitosti a rozhledu nemohou se
rovnati bývalým representantům národa, kteří
nevstupovali na parlamentní scénu pod protekcí
celé spousty lidových volebních lístků.

Bylo patrno, že výchova politická jest tím jed- .

vány od stranických vůdců. Za takých poměrů
byl zvolen někde velikou většinou poslanec, kte
rý za tři — čtyři měsíce házen přes palubu od

wastních voličů. Místo vyjasnění — veliký zmatek...
Přední naši politikové velmi dobře nahlížel,

že prudký třídní boj a tuhý odpor proti konserva
tismu rozhodně poškozuje národní celek. Ale
málokterý měl odvahu přiznati pravdu, aby na se
be neuvalil hněv těch, kteří ho volili pod heslem
radikalismu a rozkolu. Vůdcové báli se sami duchů,
které byli vyvolali.

Bylo čím dál víc patrno, že k úspěšnému a so
lidárnímu postupu národnímu nejvíce se nedostává
pevných. svědomitých, důsledných charakterů. O
to hlavní tedy byla nouze největší, ják dokumeh
tovaly zvláště některé výmluvné aféry v letech
1912—1914.

Ale charakterů jest potřebí našemu národu ny
ní ještě více než před válkou. Věda sama charak
tery netvoří. jak nadbytečnou měrou historie do
svědčuje. Věda plodí veliké učence a také chytrá
ky. Učený sobec dovede škodřti národu pro svůj
vlastní zisk daleko obratněji než prospěchář málo
učený.

Kde tedy nalezneme důkladnou školu pro vy
pěstění důsledných a obětavých vůdců lidu? V
náboženské negaci rozhodně nikoli, Školu takovou
nezaloží ani ti, kteří předstírají. že »hledají Boha«.
Jestliže sám universitní profesor po 1řicetiletém
hledání ani za pomoci četných průvodců na zákla

vína pro muže byl letošní (vánočnídárek, náš zá
konitý »fasung«.

Avšak i v náboženském ohledu měl býti štědrý
den skutečně štědrým. Mužstvo, zvyklé již z do
mova na půlnoční, kdyby v celkem klidné době
mělo býti zbaveno andělské mše sv., plné kouzla
a vyšších vznětů, nebylo by spokojeno.

Za tím účelem přistoupeno bylo již dva dni přeď
tim ke stavbě nové polní kaple. Velitel pionérů
vypracoval dle návodu duchovního pluku prostý
nástin nové kaple, snesen byl stavební materiál a
přikročeno ruče k práci, Osvědčené našestavební
síly — pioněři — mezi nimiž je mnoho žedníků a
tesařů, započaly dílo, ohřívajíce si zkřehlé řnce
kolem plápotajícího ohně. Nesmí se ovšem nikdo
domýšleti, že stavěna zde byla budova zvláštního
historického a uměleckého slohu. Sloh těchto ap
liček na volném prostranství vystavěných moht
bych nazvati slohem válečným.

Nenajdeš zde ani štíhlých sloupů gotických
anebo opěrných oblouků, nanejvýš některý diřoce
zkroucený prvek barokní z březových větví mohl
by upomínáti na nějaký slohově umělecký pryěk v

této polní svatyni. Imů, prostinká jest práv KEjako naše válečná obydlí a nároky životní. Než
zaměstnaní umělcipracovali s chutí tím větší,je
likož jim duchovní správce nové basiliky ze svých

„nastřádaných zásob věnoval několik doutn a

zs si fa plat od vrchního kuchaře důstojnickékichýně několik lirňéčků teplého čejé. V odrrihu
za to přistavěna byla ještě malá věžička, aby Ro



svým vlastním rozumem vypátrati celé davy lidí
prostičkých? Národ rozhodně nemá času čekati,

silovali nejvtipnější myslitelé. po tři tisíce let. Mu
st tn býti něco jistého a vyšší autoritou opřeného
jž nyní.

lézti jakýsi pozlátkový surogát za křesťanské ná
boženství, jest otázkou, kolik lidí by celý jeho pro

rá by zaručovala zcela rozhodně lepší ulvrzení
solidárního kulturního programu, než jakého se
doprzcovala naše církev.

Podivno! Strany, jež se nazvaly městskými.
slibují svornost, ale před zjevem tak důležitým.
jako jest náboženské přesvědčení českého lidu

znávati autoritu jiného spoluobčana, také sinriel
níka. | kdyby jakýsi přerod v některých vrst
vách nastával, stal by se nový program přížinou
nových bojů.

Tedy katolická základna musí potrvati v na
šem národě dále. Tisiciletá historie potvrzuje, že
pod heslem žádné filosofie, žádné sekty nestal se
náš národ tak solidární jako pod praporem kato
Hcismu.Sekty stávaly se matkami sekt nových, až
nastávalo v XVI. století hotové zmatení, které
bylo tak výmluvně charakterisováno příslovím:
aKolik mlynářů, tolik měr — kolik farářů, tolik
věr.« Ale žalostný stav se neomezoval jen na po
měry církevní; vždyť nikdy náboženství nebylo
pouze věcí soukromou, vnitřní záležitosti jednot
livců; vždycky se na venek v životě kulturním,
hospodářském a politickém| uplatňovalo | velmi
značně. A tak naše země v těch dobách tonula ve
zmatku mnohonásobném.

Protikatolický: boj ani nyní nepřinesl pods:at
ných prospěchů pro národní celek. Na př. velice
rozšířený kult Husův naprosto neyedl k očistě řá
dů křesťanských, ale při své negativní povaze
podtínal kořeny positivních konfesi vůbec. A že
neprospěl aní v příčině historického uvědomění,
dokazují velice vážně: výsledky nejnovějšího děje
zpytu. které jsou těžkou obžalobou ©demagozů,
kritisuiících a odsuzujících na hraně století XIX. a
XX. Husiada prohloubila v národních vrstvách
propasti a není nejmenší známky, že by v příštích
letech mínila působiti konejšivě a vésti národ k
solidaritě; chtěla-li by prospětí, rozhodně při nej
menším by musila přinésti nový, pevný a důsled
ný program náboženský a církevní vůbec. Ironie
a skepse jsou vlastnosti, které dosud nikde ničeho
nezaložily. :

. Jestliže tedy výchova charakterů se nezdařila

vá jiného, než vraceti se ke škole té, z níž vyšli
sv. Václav, sv. Vojtěch, Arnošt z Pardubic, Vilém
2 Pernštejna, Karel IV, a jinf velicí a obětaví dob
rodinci českého lidu. n

Žádný světový názor nebyl podroben zkoušce
tak dlouholeté jako náš; a žádná společnost i po
dobách poklesu nedokázala tolik nové síly k nové
mu, obrodnému životu jako církev katolická,

Jiné společnosti, které pyšně rozhlašovaly, že
cirkvi naší zasadí smrtelnou ránu, zhynuly neslav
ně na vlastní marasmus třebas již po dvou, třech
desítkách let,

Proto nové politické“ seskupení musí pilnější
zřetel bráti k náboženským citům většiny české
ho lidu, aby se neopakovaly velice zhoubné zápasy
let 1912—1914. Kdo říká, že každé upřímné pře
svědčení ctí, ať netupí okamžitě, jakmile zaslech
ne jméno katolfka.

Pro příště každý uvážlivý Čech nazve nepocti
vým demagogem každého, který lidu jeho katolic
ké přesvědčení bude bráti, aniž by mu dal nový,
pevný a ucelený světový názor. Kdo víš o lep
ším učení, než jest naše, honem sem s ním na stůl
kritiky. Ale zároveň nám také ukaž autoritu, kte

———
lemjdoucí nemysleli, že jdou kolem kolny. Na oltář
1 m vysoký. 1 a půl m široký a 3 m dlouhý posta
vena byla bednička ověnčená borovou chvojí, na
niž postaven byl kříž, týž, jímž kněz zástupy jdou
cí v boj žehnává, požehnání uděluje raněným a k
polibku klade na rty umírajících hrdinů. Krabičky
konservové, ověnčené zelení borových větví, slou
žily za svícny pro svíce, ozdobené větvičkami bar
vínku. Dva obrazy a ostatní bohoslužebné potřeb
nosti vypůjčeny byly z nedalekého dřevěného ko
stela, jenž je dosud hlasatelem polské slávy, tře
bas že počet duší od doby 300 let nátlakem ruské
vlády klesl na 20 katolíků v městečku. Bohoslu
žebná roucha jsou všaknejen bezvadná, nýbrž

polském tentýž ráz. Několik kroků vpravo posta
vena byla ve výši 2 m rozsáhlá kazatelna mezi
skuplnou stromů, s níž by mohl kázati zcela poho
dině.s celou asistencí i italský biskup.

Již počala rozpínati temné své perutě. štědro
večerní noc, když dozněly poslední údery kladiva
a sekery naších umělců, Přišel štědrý večer. Muž
stvu zaměstnanému v zákopech předčítán důstoj
nfkem každé setniny vánoční pozdrav polního ku
ráta tohoto znění: .

»Vojínové! Svatý večer se svou věčně mladou
poesif opětně se dostavil. Není. nám letos danřáno
stráviti tento vznešený den veškerého křec?an
ského světa v útulném středu našich drahých Ne
rmuťf se však proto srdce naše! Veliká myšlenka

sak četnou stranu jednoduše pomíjejí, jako by byla
odsouzena k isté smrti. Zato však byli přizváni k
spolupráci zás upcové i takých frakcí, které do
hromady v u.ěstech nezískaly tolik hlasů, kolik
strana naše.

Rekriminace necháváme stranou; pouze kon
sta'ujeme, že ohlášce určitého stanoviska k nábo
ženským záležitostem českého lidu žádný zástupce
národa se nevyhne. Uznáváme práva jinověrců,
ale přejeme si, aby (i, kteří mnoho mluví o svobo
dě, zaručili nám ve společné české domácnosti

jinověrcům a jakou jiným konfesím přejeme také
my. Zde se musí mluviti konečně určitě; vždyť
naše strana vznikla teprve tehdy, kdy bylo zcela
zřejmo, že se strojí úklady nezadajným právům ka
tolictva a kdy se začínaly ve veřejnosti i na poli
tickém kolbišti podtínati kořeny základních dogmat
naší církve. Obrana naše byla vynucená, protože
žádná ze stran vládnoucích určitě slíbiti nechtěla,
že nedopustí parlamentní klestění práv občanstva
katolického. Za daných: okolností jen slepec by
mohl zváti naši stranu zbytečnou.

Kdo tedy miluje svou vlast upřímně, kdo se dů
vodně bojí dalších domácích zápasů a touží po ná
rodní solidaritě opravdové, musí vyslechnouti i
přání strany tak s'lné, jakou jest naše.

Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížky 4 "€
Vklady vázané výpovědí A1

a vkladystřádankové4)|2 o ©:
bA

Staročeská. péče o kalendáře.
Naši předkové starali se dbale o sestavení ka

lendářů za prastarých dob. K žaltáři trevírského
arcibiskupa jest na př. přivázán kalendář, který
byl pořízen buď na sklonku XI. věku anebo nej
později r. 1150, Dne 4, března poznamenána tam
památka Přenesení ostatků sv. Václava, 28. září
sv. Václava mučedníka, 12, listopadu Lidmily. Ač
koli posledně jmenováné: datum jest chybné, jistě
má tento kalendář dle zřejmých jiných známek pů
vod v některé zemi slovanské a nejspíše u nás
v Čechách.

Na hraně XV. a XVI. století šířily sc i kalen
dáře nástěnné.

Veliký rozruch nastal, když papež Řehoř XIIL
nařídil bulou ze dné 24. února 1581, aby se r. 1582
vynechalo v kalendáři 10 dní a sice takto: Po 4.
říjnu toho roku budiž počítáno a psáno místo 5.
října hned 15. října,

Země katolicképřijaly opravu tu vděčně; vždyť
byla výsledkem přesných vědeckých výpočtů. Ji
nověrci však vzdorovali velice vášnivě, Kde bylo
katolické obyvatelstvo smíšeno se sektáři, tam na
stávaly veliké spory. Zaznamena! na př. Dačický:
»Roztržitost byla v království českém o nový ka
lendář ... takže se někteří starým kalendářem,
jiní novým spravovali, až to napravení ne titulem
papežským, ale titulem císařským jest vyhláše
no... Byla roztržitost v lidu... nevědělilidé,
kdy a kam na jarmark jezdili.«

se stal a v něžné dítka podobě v prosté stáji bet
lemské se zjevil, naplňuje také srdce naše, když
vzdálení od své otčiny na osvobození své vlasti
těžkou svoji povinnost plníme. Nechť nás tedy tato
podobnost s naším Knížetem míru, Spasitelem svě
la, něžněji než kdy jindy v dnešní den spojí a v
duši naši nadšení a sílu vlije, aby také nad nivami
širé naší vlasti brzy zavzněl vznešený chvalo
zpěv míru: »Sláva na výsostech Bohu a na zemi
pokoj lidem dobré vůlel« © Za tím účelem spojte
modlitby své s modlitbami svého duchovního vůd
ce, jenž o půlnoci jitřní mši sv, zá vás Bohu obě
tovati bude!

Potě rozdělována byla mužstvu večeře a mno
zí shromažďovali se ve svých zákopech, aby zde
u prostinkého stromku vánočního pozvedli mysli
své k Bohu a zalétli v duchu ke svým milým a
drahým, s nimiž již mnozí podruhé nemohli ztrá
viti této posvátné chvíle. Důstojníci jednotlivých
praporů sešli se v místnosti svého praporečníka a
slavili s ním prostě, ale v upřímném spojení svat
večer vánoční.

Nejzajímavější byl asi štědrý večer v příbytku
plukovníka. Veškeré důstojnictvo jeho štábu při
šlo sem, aby kolem vánočního stromku, ozdobe
ného jen několika skrovnými zbytky svíček, na
lezlo útěchy a poslly po boku váženého svého ve
litele.

Krátkou modlitbou započal plukovník sváteční
večeři a posadit se v čelo stolu. V obličeji tohoto

Rozpřádaly se husté debaty mezi inteligenty.
Vážně promluvil do sporu tehdejší slavný přírodo
zpytec a hvězdář Tadyáš Hájek z Hájku (1525-—
1600), spisovatel prací, které se těšily veliké po
zornosti daleko za hranicemi. Sami stavové mo
ravští jej požádali © dobré zdání. .

Tadyáš napsal: »Lidé všickní jednak se té re
formací (opravě kalendáře) diví, jednak se smějí,
jednak papeži utrhají, jej pomlouvají, jako by no
vé nesvornosti v církvi příčinou býti chtěl a již
byl. Někteří pak té reformací zjevně odpírají, krom
těch samých, kteří těch pohrůžek a hřímání papež
ského se strachují ...

Na ty všecky příčiny, které proti té reformací
zastírají, tuto kratičkou odpověď. dávám, že se v
nich velice meili a majíce rozumy Své, svou vel
kou nerozumnost nezakrejí i také papeživ tom ne
náležitě a křivě utrhají a bloudí... Kam se —
řkou — podívá (ubíhá) ten všecken čas desíti
dnův? Odpovídám: nikam se nepodívá, nikam se
z svého místa nepohybuje, ale zůstává v své ce
losti a pořádku svém, kterýž má od běhů a hnutí
těl nebeských bez přetržení. Nebo Písino sv.
zievně mluví, že Bůh stvořil nebe, slunce, měsíc a
hvězdy, aby nám jisté časy vyměřovaly ...

Čas nic jiného není nežli trvanlivost světa a
věcí v něm stvořených, na ten konec od Pána Bo
ha stvořená, aby spolu s stvořením světa svůj za
čátek i skonání měla, ustavičným a řádným během
slunce a měsíce se řídila, a vedle přirození, pořád
ku, začátku i skonání se změřovala, též aby ve
všech našich činech a skutcích v tomto životě
slušný byl požátek i konec, Protož po skonání svě
ta takového času a takové trvanlivosti vedle po
čátku a konce nebude, než (ale) bude věk... Z
toho již každý porozuměti může, co jest čas. co
jej činí, k kterejm věcem vlastně náleží, i také. že
zvětšen. zmenšen, ani nějak změněn býti nemůže,
leč prvé běh a hnutí těl nebeských změněno bude.
Protož že těch deset dní samým počítám pomi
nuto jest, času nic neubylo ... Zbyteční tedy a
daremní jest takových všech o tom domlouvání a
nepotřebné o těch věcech, jimž nerozumějí, hlavy
lámání ... :

Všecko křesťanstvo již od dávního času žádo
stivo bylo, aby pro náležitý čas slavení hodu veli
konočního z obecního snešení kalendář napraven
byl. A že se to dávno nestalo, mnozí na papeže a
biskupy těžce a důsklivě se domlouvali a dopiso
vali. znajíce a citlivi na to jsouce, jak daleko již
jsme se v těch dvanácti letech pominulých od
pravého času slavení dotčeného hodu uchý
lili, takže jsme ho častokráte o dvě neděle, o čty
ry i o pět nejveiš později, nežli od Pána Boha ži
dům nařízeno a přikázáno byho, slavili, V kterémž
to poblouzení kdy bychom trvali a to napraveno
nebylo, po drahně stech letech .... ta slavnost
třebas až do měsice februaria (února) musela by
se přestěhovati ..

Nestíhám papeže, že se o tu reformací ujal,
ani také to ustanovení bískupův římských, že jsou
první příčina byli přeložení té slavnosti do neděl
ního dne, štrafuji (kárám). nýbrž chválím, že jest
věc dobrou i také.pro zachování toho ušlechtilého
umění astronomského v školách užitečnou před se
vzal. Samý progres (postup) při té reformací ne
chválím. Nebo neměli v té příčině pominuti býti
jiní astronomové v křesťanstvu a zvláště v Ger
manii...

Tato pak reformací. jakž povědíno jest svrchu,
těměř u všech všudy jest v pomluvě ... Studiosi
astronomiae (badatelé v hvězdářství), že obzvlášt
ní pozor na tabule astronomské míti, ano je i.změ
niti musejí, Žalují; lid obecný i jiní z vyšších slyší

šlechetného hrdiny pezorovati bylo spočátku ja
kési vzrušení. A nebylo divu. Jest totiž otcem tří
dětí, z nichž dva synové zvolili sobě dráhu vojen
skou za životní svě povolání. Před rokem dopřáno
mu bylo ještě seděti v klidném kruhu rodinném ja
kožto rekonvalescentu po těžkém zranění, jež u
trpěl v krutých bojích u Lvova, Nejstarší jeho syn,

ně na srbském bojišti. Letos náš milovaný velitel
rozloučiti se měl s nejmladším svým synem, který
opouští po novém roce námořní akademii a vstu
puie do služeb vlasti... .

Než dobrý tento otec, jehož prsa zdobí řád že
lezné koruny, přemohl brzy tento samovolný po
cit. okřál poznenáhlu a hovořil upřímně se všemi
svými podřízenými.

Po večeři slavena hyla mše sv. půlnoční, jíž
súčasíníl se celý štáb a veškeré nezaměstnané
mužstvo, Mnohému otci rodiny zaleskla se v oku

Ostatní mše sv. slouženy byly o 9. hod. a ukonče
ny modlitbou za stařičkého vladaře. aby dopřáno
mu bylo Prozřetelností Božskou radovati se se
všemi svými národy z ovace čestného míru. ©
nějž všíchní upřímně Knížete míru prosili.

Polnímu kurátoví dostalo se nato krásného vá
nočního dárku. Pan plukovník, vzácný křesťan, u
spořádal sbírku mezi svým důstojnictvem na za
koupení vlastní polní kaple. takže bude nyní možno
častěji sloužiti mši sv. ke cti Boží a radosti celého
našeho pluku.



ce, že svátkové stálí rozličně se přesazují, velice
se na fom urážejí... Slyšíce tak dotčení lidé,
že i kompasy, slunečné hodiny a jiná instrumenta,
kteráž vedlé dnů kalendáře jsou strojena, neostojí,
těžce tu proměnu nesou, a zdá se jim, jako by svět
na ruby obracel, při světských věcech obecných
i domácích, též jako při soudech, při smlouvách,
zápisích, handlích, listech posílajících, poznamená
ní historií, Že i v tom proměnění a veliké nesroz
umění přijíti pro touž reformací nařízena (?!)
není...

Ale jakžkoli již se stalo, že Uermania v tom po
minula a potupena jest, poněvadž ta reformací od
dotčeného Aloisia sepsaná, od papeže schválena
a přijata jest, již ji také ujaly země Vlaská, Hiš
panská, Frankrejch. Mozkva, Polsko, Nydrlant,
Bavory a jiné některé krajiny .. . nechceme-li v
nesrozumění ... státi, mé zdání jest, abychom
pro obecní svornost a pokoj ve jménu Pána Boha
tu reformací ujali.

Tedy rozšafný učenec. třebaže přičinil i kriti
ku věcnou, radil k umoudření. Brzy seznali výho
du a správnost nového kalendáře i jiní, takže Ře
hořova reforma získávala pro sebe nové a nové
zeniě.

Levný nákupnových
nejlepších tužek.

Inkoustové Ia.
Mohr 16 hal. * Turban 20 hal. $ Ausonia
24 hal. © Triumph 30 hal. e Mars 40 hal.

Inkoustové tužky notesové.
Violet 12 až 14 hal. * Luna 18 hal s

Turban 26 hal.

Inkoustové tužky
. ve všech barvách po 30 hal. .

Barevné tužky
* « | v různých cenách. « *

| Při většim nákupu jest 10, slevy.
Velkývýběr kancelářakých a školních potřeb

Družstevní knihkupectví
v Hradci Král., Adalbertinum. k

Kulturní jiskry.
K českému kulturnímu programu. V >Nár. Poli

tice“ 2. t. m. píše Dr. Uhlíř: »Naše politická nepo
hotovost vyplývá ze všeho. co jsme v Čechách
před válkou zažili, ale jest dána také jinými hlub
šími okolnostmi. Nedostatkem politické vzdělano
sti. Pokročili jsme sice kulturně zejinéna v druhé
polovině minulého století, ale rozvoj a vývoj 0
becného, středního a odborného školství nebyl je
ště takového rázu, aby se vypěstovalo a ustálilo
u nás 10, co se nazývá politickou kulturou..
U Poláku všecka politika přicházela shůry, u nás
opírat se měla o základ zcela lidový, ale tu ovšem
nebylo tradice, bylo třeba překonávat tisícéré pře
kážky a rozpory vnější i vnitřní, sociální, kulturní,
politické. a tak naše předválečné období končilo
v politickém individualismu a v nekázní ... Nyní
konečně se usiluje o politické sjednocení všeho ná
roda; politika má být projevem národní vůle. Aie
národní vůle je zase výrazem národního vědomí.
a toto národní vědomí jest otázka naprosto kul
turní. Na vzdělanosti všecko záleží... Proto nej
větší naší starostí musí nyní být, aby český kul
turní život byl prohlouben. Kultura není jen číslo,
kvantum hmotných a duševních statků a vymmože
nosti, kultura jest především hodnota, jakost, kva
lita jejich. Jenom ten národ jest vskutku kulturní,
který vzdělání rozumu doplňuje dokonalou výcho
vou srdce, který s ideálem pravdy spojuje neod
Jučně ideál spravedlnosti... Bude nyní nezbyt
no, abychom se všichni věnovali tomuto vnitřnímu,
kulturnímu úsilí. Bude tu třeba soustavné, organic

lidové školství. Bez národní vzdělanosti není ani
politické vzdělanosti. :

Tu pojednou tedy přichází zajímavé přiznání.
Politických deníků byl v Čechách před válkou
nadbytek. Politické poučování vyráběly úvodníky
a podůvodníky každého dne po továrnicku. Nej
prostší občané hhali politické řádky den ze dne.
reforimovali politiku na četných schůzích, pochle
bovalo se jejich osvícenosti. A najednou se shle
dává, že jest u nás — nedostatek politické vzděla
nosti. Jest tu bez viny široká a pestrá politická
škola předválečná? Lidoví politikové přímo vnuco
vali prostým davům všeobecné hlasovací právo,
volajice. jaké kouzelné ozdravění všude nastane,
až i nejprostší svým hlasem začne rozhodovati.
Teď naiednou se praví. že nebylo zde — tradice.
Jakoby neměl národ při tolikerém politickém čtení
práva a příležitosti od polovice minulého století

"do dneška na příslušný rozvoj politického uvědo
mění! Poučoval dávno dříve Rieger, Bráf a jiní,
poučovaly celé řady Sokolstva. A teď — naled
nou... To byla právě v nynějším století kardi

nální chyba, že každý radikální směr poučoval ji
nak a že tedy místo vyjasnění nastalo zmatení.
Ta uvědorovací škola před válkou měla výsled
kv tolik nepatrné. Věru potřebí pronikavé nápravy
— a učit od abecedy znovu, ale důkladně!

Přes osmdesát tisíc českých voličů nepojato do
společného postupu národního? Píše -s nám z Ho
řicka: Jisto jest, že český katolický tisk v těchto
vážných dobách první volal u nás po národním
sourucenství a že příklad sjednocenosti dán byl se
strany českých katolíků i tím, že naše strana ka
tolicko-národní splynula hned v prvních počátcích
nynější války s českou stranou křesťansko-sociál
ní v jeden celek. Takto spojení zdůrazňovali čeští

Še nesvornost ustoupila do pozadí a učinila místo
národní jednotě, poněvadž jen v ní kyne našemu
náradu lepší budoucnost. K tomu poznání přišly i
veřejné orgány jiných politických stran a povzbu
zovaly náš český národ, aby uznál nutnost spo
lečného jednání a usnášení ve všech jeho všená
rodních záležitostech. Konečně dočtli jsme se v
těchto dnech. že »Novýrok začal ve šťastném
znamení.. Válka prý nás poučila, že rozdrobené
jednotky propadají bez milosti zkáze a zániku, že
ve sdružení a pevném semknutí jesi naše spása a
že předáci městských stran: mladočeské, staro
české, národně-sociální, pokrokové a státoprávní
vydali již v tomto smyslu provolání. Dle toho mají
býti, vlastně prý již jsou, utvořeny tyto politické
skupny: I. městská, 2. venkovská. 3. sociálně
deinokratická.

"Foto semknutí odpovídá prý době a jejím po
žadavkumn i »živelním proudům a lidovým hnu
tim.. Z mlčení o straně naší vysvítá, že jsou orga
nsovaní katolíci čeští vyloučení z kooperačního
styku jěchto tří skupin. Ani jeden zástupce kato

vosadho národa“ nebyl přibrán k poradě a není
podepsán na uvedeném prohlášení. Přes osmdesát
síc valičií vyloučeno ze společného postupu nově
utvořených tří českých skupin! Internacionála a
malé skupiny, jimž jde více o protikatolický boj
než © zájmy národní, povýšeny jsou dnes nad
stranu velikého počtu stoupenců, plných ideálů a
občuvosti pro čestnou jednotu našeho národa a
pro ieho lepší budoucnost. Tito katolíci vědí, že ko
mu jde jen o zájmy náboženské anebo jen o bez
věří, len že nese zárodek národní nesvornosti a
rozvratu.

Cllubíme se se svými slavnými muži, ale měji
bychom dbáti jejich varovného hlasu. Čím nám jest
Palacký. dobře víme, ale jeho spravedlnosti ke
všem Čechům bez rozdílu náboženství za vzor si
nebéřeme. Když cestoval tento náš slavný histo
rik v červenci f. 1873 po Moravě, navštívil 23. t.
m. ( katolicko-politickou jednotu v Rožnově a tan
pronesl řeč. v níž kladl váhu na pěstování nábo
žensko-mravního přesvědčení a na spravedlnost
ke každému bez rozdílu, i k Němcům.

»Za doby«, pravil, »v níž víra a nevěra v zá
pasu povážlivém stojí, nutnost nezbytná toho se
ukazuje, by se katolické spolky u nás zakládaly.
Musím se, pánové, příznati, že, co jsem odcestoval
z Prahy a octl se na Moravě, zde krásný květ
zralosti národní a přesvědčení mravního nalézám.
A protož zavrhuji každé počínání si nelidské těch,
kteří horem pádem stojí na tom, aby mravní zá
kladové v člověčenstvu, tedy i v národu našem
poroucháni byli. Bez těch hyne každá společnost,
tedy i národ. Tofiko na přesvědčení mravném, to
liko na základech náboženství možno nám postupo
vati k cíli — tak to shledáváme na svých před
cích, totéž i nám činiti třeba, jinak bychom na
slabém záhladě budoucnost svou stavěli:« (Dr. B.
Rieger. Fr. Palackého Spisy drobné díl I. str. 385.)

A dnes vidíme stavěti tu lepší budoucnost a
sjednocenost národa opačně. jakoby nejdůležitěj
ších základů vůbec nestávalo. | Jsou pomíjeni ti,
kteří dle Palackého hájí ten pevný základ našeho
národa, kteří došli uznání i tohoto vynikajícího
českého historika protestanta, jenž řídil se heslem:
dáti každému, co mu po právu a spravedlnosti při
sluší a jenž proto nestyděl se i veřejně prohlásiti:
>Který stav má větší zásluhy o zachování jazyka
našeho v dobách jeho nejstrašnějších, nežli právě
kazatelé slova Božího mezi námi?< (L. c. str. 381.)

Národní siednocenost má se budovati u nás na
snášelivosti. Nezáleží nám na tom. jaké národní
skupiny a pod jakým jménem se utvořily; jen to
lk chceme, abychom i my v zájmu našeho národa
v nich byli a v nich měli své slovo, k němuž zcela
přirozeně máme také právo.

Pro záchranu mládeže Českoslovanské. Jak blaho
dárně působí »Serafinské dílo lásky na záchranu nlá
deže českoslovanské« v Čes. Budějovicích. dosvědčují
výmluvné příklady. Aspoň o některých dovolím- si zde
podati zprávy obšírnější.

První z dětí Jont dodaných byli dva hoši, které

jsme poslali do malého rodinného sirotčigce v Biskupi
cích u Hrotovic na Moravě. Jsou to sedmiletý Jaroslav
Harapát, příslušné do Sudislavi u Chocně v Čechách a
čtyřletý František Čech, příslašný do Strerovic u Kro
měříže na Moravě. Jak vidno. jsou domovy obou hošíků
vzdáleny úd sebe značně, ale osudy jejich jsou si no
dobny na vlas: jsouť oba hošíci dítkami českoslovan
ských služek, jež odešky za »lehčím chlebem« do Vídně.

kde —- Bobu buď žalováno — přivčHy se a přívykly
též lehčímu Šívotu velkorměstskému, lehčíma | životu
mravnému, lebčímu životu náboženskému, jako na sta
— uno tisice ubobých dívek čéskoslovanských; ostý
chá-li se taková přijíti na oči přátelům a známým, se

zoufalou resignací řítí se po šikmé ploše dále, až zmizi
kdesi a utone ve vfru velkoměstského volného života.
Dne 18. února dodali jsme opět do sirotčince v Biskupi
cích u Hrotovic na Moravě I3letou Annu Šafflerovou z
Č. Budějovic. již macecha nejenom stále plísnila. nýbrž
i z domu vyháněla, takže pak děvče trpělo hlad a lec
kdy bylo nuceno — i za mrazu — přenocovati pod kol
nou mezi dřívím a klestím.. Příznačno je, že děvčé měle
nevýslovnou radost, že jsme se ho ujali a před odjezdem
každému vypravovalo. že teď bude míti také domov.
odkud ho nebudou vyháněti a kde se nají do syta. Když
na nádraží v Táboře odevzdáno bylo ctih. sestře pě
stounce v Biskupicích, se zářícím obličejem jí vypra
vovalu. že má nyní od několika hodných paní z Čes.
Budějovic tolik pěkných a nových šatů, jako ještě nikdy
neměla a kterak se těší na útulek — budoucí svůj do
mov. jakož i na děti naše v něm.

O prázdninách školních psala nám ctih. sestra Ru
fina z útulku v Červ, Dvorcích: -K nám byl dodán v
měsíci srpnu malť Oldříšek Jelinek z Úpice v Krkono
šich. Otec jest ve válce, matka zemřela a 5 sirotků ubo
žáčků přišlo na obec. Oldříšek je milý, přítumý a čilý
chlapeček. ale chudinka již 'polomrzáček od křivice.
kterou je stížen. Jest mu 3 a půl roku a vypadá jako
ditko do * roku. Váží 5 a půl kg. Snad s. pomocí Boží
se na zdejším zdravém vzduchu sebere. V jídle není
vyběravý, s velikou chutí jí všecko; dosud nechodí ani
nemluví, Všecky děti mají hovelice rády a ochotně inu
ve vsem poslouží. | malý Toniček se ho ujímá, hračky
mu rád půjčuje a naučil by ho rád běhat i mluvit -—
neboť v poslední době se Toníčkovi rozvázal jazýček až
ku podivu. Koncem září přibyl i 6letý jeho bratříček
Antonín, jenž je též tělesně hrozně slaboučký a zakrně
'*. zle duševně čitý. Dá zajisté Bůh, že v útulně zotaví
se brzy dokonale. .

Dne 10. října dodání byli do nového našeho sirot
čince v Koutech u Domažlic čtyři bratříčkové Lipertovi
z Přeštic ve stáří 4—10 let. V srpnu zemřela jim mamin
ka a nehodný otec posílal je žebrat a cvičil je i v ji
ném nepěkném umění; proto mu byli odňati a svěření
novému našemu sirotčinci, kde nalezli novou pečlivou a
svědomitou maminku ve ctih. sestře vychovatelce a řa
du bratříčků i sestřiček v mašiích tamních sirotcích. kte
ří budou je míti všickní rádi. Spočátku plaší tito ptáč
kové jaksi divně pohlíželi na vše v sirotčinci a ctih.
sestra „maminka“ musela na ně dávati dobrý pozor.
aby v nestřeženém okamžiku neuletěli; když však se
vykoupali, náležitě očistil a oblékli do nového prádla
i šatů, počali sl libovati, že už je nic neštípe a že neje
nom neutekou. ale že budou hodni, aby nebyli poslání
zpět.

Dne 12. listopadu přivezla si ctih. sestra představe
ná sirotčince v Biskupicích u Hrotovic na Moravě tři
malé polosirotky Ježíkovy, dvě děvčátka a hošíka ze
Smržic na Moravě, jimž matka nedávno zemřela a otec,

tovární dělník. nemá je komu svěřiti a mimo to očeká
vá každé chvíle. že bude povolán k vojsku: pak ovšem
zůstaly by děti úplně opuštěny.

Nejmladší z dětí našich je tuším asi rok stará Pol
ka. uprchlice z Haliče Kristinka Kujdová. v našem si
rotčinci v Koutech, Matka jí na útěku před nepřítelem
zemřela a otec nám Kristinku přímesl. protože ji neměl
komusvěřiti. se“

Úvěmí družstvo Eliška
zapsané společenstvo s r. o.

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

výbodnějších. Vkusné střádanky.

-Za válečného ruchu.
Češti spisovatelé vdovám a sirotkům našich vojísá,

Krásný umělecký plakát s kresbou Mikoláše Aleše, zná
zorňující padlého vojína, nad jehož mrtvolou smutně
stojí věmý jeho oř, zdobí již výkladce čelných závodů,
knihkupectví a veřejných místností | obchodů pražských
a předměstských, poutaje všeobecný zájem obecenstva.
Die přihlášek, jež v překvapující míře docházejí vyda
vatele :Sborníku«, lze předpokládati, že ušlechtilý ten
to podnik docík plně vytčeného účelu, Aby se vyhovělo
četným poptávkám rozhodlo se vydavatelstvo rozesí

lati umělecký tento plakát, exemplář za obnos 1 K
předem zaslaný, ve prospěch zmíněného účelu. Při

hlášky přijímá vydavatel a redaktor p. dr. V. Jiřina,
Praha-II., Dřevňá ul. 6. .

Z dopisu katolického akademika z Italského bojiště.
8/'12 1915. Po bílé silnici, veďoucí do nedalekého C..
kráčejí veliké zástupy lidí do chrámu Páně. Ani bych
neřekl,- že jest prosinec. Vždyť jest příznivé počasí,
tepin — nebe sytě modré tak jako u nás na jaře. Nemo
hu dnes do chrámu spěchati k Matce Páně, protože
mám právě službu. Mezi zástupy pozorují dívky oděné

v bílé šaty. s modrou sjužkou na prsou — dítky mari
ánské! Věřte mi, v okamžiku tom, kdy spatřil jsem
šťastné dívky, zaskzel jsem radostí: radostí nad nimi i
nad sebou. Vždyť | já náležím po pět lat do nočtu nad
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šených kongresistů . .. Teprve večer, kdy jsem vyko
na! řádně povinnost svého povolání, vyšel jsem ven do
riché. půvabné přírody a vyčkav | posvátných zvuků
klekání, modii jsem se dlouho, dlouho k Té, o níž dí
prorocky Písmo: »Kdo by mne nalezl, nalezne život a
obdrží požehnání od Hospodina.. — D. L.

PRAVDOU
KE CTNOSTI

Lidová kázání na všecky
neděle a svátky roku

cirkevního.

Vromluvil a vydal
nákl. Politického Družstva
tiskového v Hradci Král.
(Knihovna Obnovy čís. 25.)

Antonín Kaška,
děkana v Kostelci n. Orl.

Řada|
Sbírka o 21 tiskových ar
Bích velké osmerky (stran
536) obsabuje 75 thema
tických kázání. - (Cena brož.
výtisku K 460 franko. Od
poručovati netřeba —aspoň
ne *duchovenstvru diecese
královéhradecké, které wa
tora po30 let působení jeho

kněžského předobře zná.

Objednávky vyřídí
Družstevní knihkupectví v Hradci Králově.

„Ordinariátní list“ diecése naší v čísle 11, str.
138, píše o knise:

„Vřele doporučujeme tuto sbírku kázání, již
kněz známý svojí pastýřskou horlivostí vydává k slávě

| Boží, na pomoc duchovním spolubratřím, a jsme pře
svědčeni, žepo obojí stránce určení svéhosbírka plně vy
hoví. Kázání — jak na lidové promlovy sluší — jsou
v ošnově jasná, v mlavě přesná. dolohami zajímavá,
bohatá látkou a prodehnat: pastýřským vadšením.
Zkrátka kázání hodna tobo jsou, aby se jim dostalo.
jsk spisovatel žádá, milého a dodáváme též vděč
ného přijetí.“

Cirkevní věstník.
Na hraně roku. Dne 31. prosince m. r. před polednem

kněžstvo hradecké složilo synovský hokl a blahopfálo
J. Excelenci vrchnímu pastýři ústy vsdp. gener. vikáře.
Nejdp. biskup odpověděl tklivou promluvou, dotýkaje se
nynější vážné doby a povzbudil přítomné k pevné dů
věře v Boha: pak udělil vrchnopastýřské požehnání. -—
Odpoledne o 4. hod. kathedrální chrám byl zcela na
ptněn věřícími; Jeho Biskupská Milost ve svém kázání
poukázal na mimořádný význam prchajícího roku pro

katolického křesťana a vybízel k bohulibému užití na
střádaných zkušeností v roce příštím. — Na Nový rok
pontifikální mši sv. sloužit vsdp. gener. vikář za účasti
Jeho Excelénce (ooram episcopo). Na kůru provedena

„jemná, plynulá mše p. řed. Wilnsche za orkestrálního
"průvodu kapely pěš. pluku č. 39. V den Zjevení Páně
pomtifikální bohoslužby vykomal J. Exc. nejdp. biskup.

Královéhradeckonbankovní jednotu v Hradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte

„při každé přiležitosti svůj vlastní podnik.

-Zprávy
místní a z kraje.

Promenádní koncert uspořádá v neděli dne 9. led
"na o 5. hod. odp. hudba c. k. pěš. pluku svob. pána
"Conrada č. 39 ve vojenské besidce (Adalbertinum). Na
programu jsou skladby Smetany, Sarasatte, J. Strausse,

'Suppeho, Komzáka, Christopha, Ziehrera. Vstupné 1 K.
Poukázka na čaj se sandwichem 1 K. Čaj budou podá
vati dámy hradecké společnosti. Čistý výnos věnován
bude fondu invalidů.

Vánoční hra v Klicperově divadle. Spolek »Anežka«
pořádá dne 16. ledna t. r. vánoční bru »Betlém« od
K. Maška. Pěvecké části řídí p. Winsch ml. Hudební
doprovod vojenské kapety p. pl. č. 39. Snížené ceny tmíst.

"Čisté výnos připadne okresní válečné podpůrné poklad
ně. která podporuje řodiny válečníků. Hra tato těší se na
Národním divadle veliké oblibě dětského obecenstva,

Začátek v 5 hodin odpoledne. Předprodej lístků v kulh
- "kupectví v Adalbertinu.

Vánoce raměných a memocných vojímů v záložní
nemocnici Červemého kříže'v Hradci Králové. Ve váž
né době a stavu našem mimo domov a svých drahých
měli jsme přece veselé vánoce. Vzhledem k laskavě
nám udělené dovolené po dobu vánoční byl již ve stře
du předvánoční laskavostí velect. dám Červ. kříže za
přispění naší vrchní ošetřovatelky ctih. sestry Věnce
slavy a slečen ošetřovatelek ve velké místnosti zámeč
nické školy vystrojen krásný do stropu sahající vánoč
ní stromek. O půl 6. hod. shromáždili se kolem ozářené
ho stromku pp. generál m. sl. Pokorný, cís. rada z Isa
kovicsů, velect dámy z odbočky Červ. kříže. dp. pol
ní kurát Kordule, správce nemocnice Červ. kříže JUDr.
Kavalír a mnoho jiných dám a pánů se všemi v ošetřo
vání se nacházejícími. Slavnost započala dojemnou řečí
dp. pol. kuráta Kordule o významu této slavnosti v pří
tomné době válečné v jazyku českém a německém a
končila upřímnou prosbou našeho spravedlivého vítěz
ství a provoláním | třikráte »Sláva« a ->Hoch: našemu
nejmilostivějšímu císaři. Po zapění vánoční písně -Na
rodil se Kristus Pán nastalo bohaté podělování stateč
ných obránců vlasti. kteréž s obzvláštní ochotou pro
vedly velect. dámy odbočky Červ. kříže. Za uspořáda
nou slavnost, která všem přítomným v milé paměti zů
stane. bylo od podarovaných vhodnými slovy, zvláště
velect. dámám odbočky Červ. kříže, dp. Kordulovi a
všem šlechetným dárcům a dárkyním srdečně poděko
váno s přáním veselých svátků a šťastnějšího Nového
roku.

škoinimu výboru zdejší pokr. školy pro učně (jehož
předsedou je starosta p. dr. Fr. Ulrich) a správci školy
p. prof. Fr. Rejthárkovi uznání za to, že přes skoro ne
překonatelné lokální obtíže se jejich energií umožnilo
jak v předešlém, tak i v tomto školním roce vyučovatí.
byť by s programem jen částečným.

Osotní. Profesor c, k. reálky zde p. Fr. Rejthárek
byl ©. k. místodržitelstvím tyto dní jako správce zdejší
živn. aholy. pokrač. definitivně potvrzen v důsledcích
inspekční zprávy.

Dar. P. t. hosté v Adalbertinu místo výdajů na syi
vestrovské zábavy sebrali mezi sebou dne 31. prosince
m. 7. 20 K ve prospěch vdov a sirotků po českých vo
jínech pěs. pluku Č. I8 a peníz ten odevzdali admini
straci U I

Valná hromada spolku »Anežka« koná se v neděli
9. ledna o 5. hod. odp. v Adalbertinu.

Staročeské obdary. Hradečtí na vánoční svátky po
sílali pánům a příznivcům hůsce (vánočky). R. 1605 na
pečene housek z 10 korců. Za jejich upečení dána pe
kaři 1 kopa a tovaryšům 13 grošů zpropitného. Hůsce
ty zaslány J. M. panu Janu Rudolfu Trčkovi z Lípy do
Pardubic a jmým. — Hradecké tvarůžky v 16. století
byly výborné. Král Vladislav II. slavě dne 16. října
1562 v Budině sňatek s Ahmou de Foix, vyžádal si od
hradeckých ke královské tabuli tvarůžky, jak vypravu
je Bohuslav z Hasenštejna a z Lobkovic — Po veliké
všeobecné povodní v Čechách r. 1432 objevilo se v ře
kách českých a zvláště u Hradce nevídané množství lo
sosů, takže Hradečané prý je jako jinou zvěř sekera
mi, oštěpy atd. ubfjelh a lovili. Dne 11. srpna 1607 z řek
vytažen byl sumec 3 a půl lokte dlouhý a téhož dne 70
slala jej městská rada hradecká v dar pánu Rudolfovi
Trčkovi z Lípy: jej on vděčně přijal a velice se jeho
velikosti dřvll. — V.

Čítárna a knihovsa městského prům. musea v Hrad
ci Králové přístupna byla v r. 1915 toliko po 5 měsíců
a to v lednu a únoru každou středu a sobotu od 2-4
hod. odp.. od řljna každý úterek a pátek od půl 6. do
půj 8. hod. večer. Ve 38 dvouhodinách navštívilo ji 1416
osub. jež jméno své ve vyložené knize poznamenaly.
Z nich bvlo 878 studujících, 75 živnostníků a žáků odb.
školy. 91 prof. a učitelů, 95 pánů a 277 dám různého po
volání. Mimo tu okolnost, že tak mnozí z čtenářů oyli
odvedení a jinam povolání. trpěla čítárna také tím. že
z časopisů jí odebíraných 63 vůbec přestalo docházeti.
Přes to činí průměrná návštěva v 1 dvouhodině 37 o
sob, pocet to jistě na nepřízeň doby značný. I knihovny
byl» stále čile užíváno. Domů zapůjčeno 273 čtenářům,
z nichž byk 129 stud. 20 živn. a žáků pr. šk., 49 prof.
a učit.. 27 pánů a 58 dám různého povolání na 1073 žá
danel: 1320 svazků knih, 419 jednotlivých předloh a se
šitá, 71 předl. děl. Mimo město zapůjčeno bylo na 21
nůzných míst 32 žadatelům na 45 žádanek 65 svazků
knih. 48 jednotlivých předloh a sešitů, 25 děl předloho
vých. Velectěným příznivcům. kteří knihovnu. čítající
nyní 10.562 svazků knih a na 90.000 předloh. dary svými
ubolatili. vzdávají. se srdečné díky. Čítárna otevřena
bude po novém roce až na dobu. pokud v místnosti její
bude úonán kurs pro hotovení kravat. zase každý úte
rek a pátek od půl 6, do půl 8. hod. večer. Knihy možno
odvésti v kteroukoli dobu domovnici musea pí. Košťá
loví zadním vchodem. .

Podrobné vyšetřování, V záležitosti Záložního úvěr
ního ústavu bude povoláno k zdejšímu c. k. kraj. soudu
kolem tří set svědků k výslechu, aby se zjistilo co nej
důkladněji, kdo všecko a v který čas stal se spoluviní
kem nepořádků.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci králové
dne 31. prosince 1915. 1 litr prosa 80 h, 1 a: hrachu
185 K. jahel 2X K. jelelového semínka červeného 400.40
až 420 K. máku 300 K, aibule 30 K; 1 kg: másla 500
až 7.6€ K. vepř. sádla 7-—7.20 K. tvarohu 76—80 h. kře
nu 50 h, česneku 4.20—5 K; 1 hl: jablek 15.60--22 K,
ořechů 28.800—36 K, čtvrt hl hrušek 6 K: 1 kopa: zelí
16 K. kapusty 4 K, drobné zeleniny 1 K, póru 50 h. ce
lere 25 K; 1 kus karfiolu 28—32 h; 1 vejce 16—20 h; 1

pytel mrkve 12 K; 1 pár podsvisčat 66—90 K. — Při
vezeno bylo: hl: jablek 37, hrušek čtvrt, ořechů 1 a
čtvrt: kop: zelí 3, kapusty 5. drobné zeleniny 6 póru
2, celere 5: cibule 1 ag; mrkve 5 pytlů; kg: křenu 58.
česneku 5: karfiohu 30 kusů: podsvinčat 213 kusů.

Převrácený ledea. Kolem Hradce zkvétají chudob
ky a jiná nejrannější kvítka: z Chrudimska se s námi
sděluje. že tam leckde zkvetly fialky a docela v jednont
úkrytu i dva druhy květů, které rozloží své korunky
teprve v máji. Bude-li dosavadní temperatura stejná.
budeme ke konci února — sekat vojtěšku.

Sen noci sylvestrovské. V hlavě snící se mihají fan
tastické obrazy již proto, že teď jest všecko zvláštní 4
jasnovidství kvete. Vidím dva noční chodce. Poslyš.
tyhle hodinky přece jenom musím vrátit. Před hodinou
jsem si je srovnal přesně dle úderů na Bílé věži — a
teď, kdy hodiny bijí, ukazuje rafička zas o pět minut
napřed.« — -Člověče bláhový! To se přece už dobíjejí:
než vytlukou 15 minut po dvanácté hodině. to přece
nějak dlouho trvá! Podruhé otoč rafičkou. až odbíjení
bude asi v prostředku. — (jambrin na pivovaře náhle
chýlí hlavu: -Že mám dlouho uražený nos. to mne ni
kdy nemrzelo: vždyť jest to častým zjevem při těch.
kteří rádi pijí — zvláště o muzice. A komu to čidlo zů
stane při zkoušení mého sportu bez pohromy, Často je
schovává, aby nebylo vidět barvu. Ale teď, kdy se mi
z číše všechen mok vypěnil, přestůvá už všecko. Stojím
tu jako na posměch těm. kteří pod mým patronátem
chtěli hodně užít,- — Na museu ten, co stojí na dlani:

-Paní tety, sedite tu jako žaludecká esa bez hnutí, jako
byste ani nepozorovaly. jak divné věci se dějí.- 4
me. chlapežku. na to jsi ještě moc maličkej, abys nás
učil moudrosti. -- Ale vždyť mluvím pravdu. Tuhle
na levo u zeleného plácku jest mluvící lampa: hovoři
jako dva včelí roje. ba jako oposiční schůze. A nápis na

sousední zdi oznamuje. aby se doptali u ni. Mikšové ti,
kteří by si chtěli (u kotlinku i s obecní cestou koupit.
Já bych v tom blátě na Pouchov se nešel ptát. i kdyby
mi ten plácek dala zadarmo. T nemluv na dluh?

Bodeiť! Však mi je už také půr let, třebaže skoro
nic nerostů a ty krajky dosud roztáhnout nemohu. Vy
jako starší se máte radší postarat, abyste tu na dluh ne
seděly a já nestál. Tamhle v tom domě za mostem ozÝ
valy se dřív varhany, ale nyní tam zpívá harmonika.
Kdybyste mne aspoň na krok pustili, hned bych se po
díval, jaká je to tam změna. „Holenku. to by six roz
bii vrtošivou hlavičku. Stůj pěkně poslušně a pozoruj
klidně přírodu. — »Což ta nnutná voda < olejovými a
jinými mastnými oky. sevřená masivními kvádry. je
taky přírodou? Kdyby tam elektrika nenatrousila ně
kolik hrsti paprsků, myslil bych, že jste mne tam obar

vijy. »Hochu. jestliže se rozlobin, pustim ruku 4
hned si rozbiješ rozpustilou hubičku. — Jen se příliš
nerozčiluj, paní teto; ještě v lé sychravině chytíš kašel.
Takový antický oblek bez boa a rukávníku jest jako
schválně chystaný pro reumatismus a zápal plic- Za
hučel vítr a ostatní slova odnesl. Hašteřivá skupina se
ponořila v spánek. — Lev z Bilé věže: »Komíne, ko
míne. na vyšší rovině, což pak ani v tak veselé noci si
nezahutíš? Dříve tvé mohutné bafy sázely píhy na Bi
lou věž — a teď jsi jako bez života. — »Milý druhu,
předně nejsem v disposici a za druhé 'to, co spaluji. jest
teď velice drahé. Už nebaíčím jen tak pro zábavu. Ra
ději napomeň souseda kohouta. aby ráno dřív lenochům
do uší zpíval, To víš. jak to vyhlíží po posledním dni
v roce.« — Kohout: »Abys, komine. hned nekáral!
Předně jsem příliš vysoko, takže mne spíš slyší kavky
než lidé. A pak — buď i se Ivem ujištěn, že lidé zítra
vstanou tak brzy jako jindy; každý má hlavu tak jas
nou. jako já peří. Spíš je potřebí. abys hodně začudil
směrem k hodinám. Právě teď tam na rafii podřimují
tři kavky; nezaženou-li se, hned o Novém roce budou
hodiny ukazovat o pět minut napřed.- — Dvě kovové
obryně u brány velkého domu se ohlédly, není-li někde
živá duše: pak tremolovaly mólovitou toninou: -Tuhle
prý kdosi kdesi mapsal, že naproti beránek bečel. Teď
už vím proč: viděl do budoucnosti.: -- *A teď nás kaž
ký okukuje. lidé se na nás mrači! Ještě štěstí. že ne
máme moderních klobouků a britantových prstenů. Ji
náč by to bylo všecko na nás.« — V Piletickém potoku:
»Jsi také mihule?« — -Taky ano.. -- Teda jsi sestra.
Na přesrok přijdeme k veliké cti. Kdybys jen věděla,
jaké nepatrné drobty slanečka prodává kočebr v ho
spodách po šesti haléřích! Každá z nás teď bude mit
cenu nejmíň deseti haléřů. Tolik nepodražila nikdy ani
naše prababička.« — Na mostě: +Co tu, člověče. stojíte
v prostředku stále jako kůl? Nejste tento — trochu jako
ve čtvrté dimensi?« — +Bejvávalo, teď to nejde. Ale
teď chci tu představovat alegorii sylvestrovské půlno
ci. Jako takhle nepatřím ani na pravý ani na levý břeh,
tak lidé nevědí. mají-li tu půlnoc počítat do roku 1915
anebo 1916.: — >| dej pokoj! To spíš napodobuješ Švéd
skou neutralitu.« — Chrrrr! Budíček se ozývá, probou
zím se. Po muškátovém víně jsou sice sny hodně divo
ké; ale napiješ-li se láku s paprikou, hlava přímo třeští.

Rusek. Pan V. Vach, ředitel měšť. škol v. v.. nyní
v Hradci Králové, sepsal pečlivě stručné dějiny obce
Ruseku od r. 1454 až do nynější doby, za něž mu vzdá
vá místní školní rada, jakož i správa školy vřelé díky.

Hořice. Jak »Frankf, Zejtung< sděluje, pomýšlí ně
mecká vláda zakázati mládeži do dokončeného 16. roku
požitek alkoholu, veřejné kouření, pobyt na ulicích v
noci, mivštěvu hostinců, kaváren a kinematografů bez
průvodu starších osob, My bychom neměli v dobrých
věcech zůstati za Němci. Bezcenné stánky mrtvého t
mění. jimž říkají bio, vyrostly i u nás v poslední době
Jako houby po dešti a pokud představují živelní kata



stroiy, přírodní krásy, krajiny, vážné historické událo
sti. jsou bez škodlivého vlivu, ba mohou v jisté míře i
poučovali a vzdělávati, nebo aspoň baviti; předvádějí-li
však nejnižší náruživosti a to nikoli ve formě odstrašu
jící, když řeší problémy zločinství, nejsprostší smyslné
lásky a to jinak, než mravní zákon lidský, pak to nen!
umění. nýbrž hovění pudům s vypočítavostí na lidské
kapsy ubecenstva, jež se moderně nudí a chce dlouhou
chvíli za každou cenu zahnati, i kdyby musilo do za
stavárny. Již ty křiklavé jarmareční obrazy. jimiž se
obecenstvo láká, nemohou naprosto vzdělati krasocit a
zůstati bez škodného vlivu na inladou duši a my by
chom i u nás doporučovali pečlivější výběr fi'mů, které
ovšem příslušné kruhy se stanoviska mravní výchovy
lidu k veřejnému představování neměly by připouštěti.
Kina jsou výdělkovým podnikem a od jich majitelů ne
může se toho žádati. — Měli jsme zde divadelní společ
nost. jíž sc přes válku velmi dobře dařilo, ač prý 9
umělecké její kvalitě, až na skrovnou výminku, nemohlo
se niluviti, Měla včak na programu moderní lehké opc
rety a vroto ten úspěch. Vážný repertoir netáhne a !o
je také znamení doby. — V poslední době prodáno v
městě několik domů a to pod cenau. Tak přešel děl
nický dům strany sov.-demokratické v majetek pivo
varu za poloviční cenu, rovněž prodán zájezdní hostinec
-Na špici«, Domy činžovní se budou jakž takž drželi,
ale na luxusní domy a vilové stavby přišel krach. Po
nastoupení vojenské služby se strany padesátníků bu
dou i © nás některé výčepy, obchody a živnosti uza

nebude. kdo by je vedl, hlavně však. kdo by
če nech chodi. Prato toužíme. aby po dokonaných ví
tězstvích brzy k nám zavítal mír.

Velké Jeřice. Na oslavu 67. výročí nastoupení na
trůn Jelo Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.
pořádána bude mládeží obecné. školy ve prospěch Če
ské zemské komise pro péči o opuštěné dítky ještě
jednou v neděli 9. ledna v hostinci p. Jana Poura ve
Velkých Jeřicích výpravná hra pro českou mládež:
„Obecní sirotci“ od Fr. Jiř. Košťála. Děj v I. a II. od
dělení na lučině u lesa, v III. odd. před pazdernou, ve
IV. odd.: Blahé vánoce. Začátek o 4. hod. odp. Ceny
míst: I. místo 1 K, II. místo 60 hal.. k stání 40 hal. Před

prodej vstupenek v hostinci p. Jana Poura.
Utalští uprchlíci v Miletíně, Loni bydlilo v naší »

sadě několik rodin židovských uprchlíků z Haliče. Po
kud víme, konali podle možnosti své náboženské obřa

dy. Letos máme zde kolem 50 uprchlíků ©národnosti
Halské, mezi nimi asl 15 dětí. Přičiněním místního du
chovenstva a ochotou vip. ThDra Ant. Keppla, t. č. kap
lana ve Dvoře Králové a excurrendo administrátora fary
v Bílé Třemešné, bylo možným učiněno uspořádati pro
ně v jejich mateřském jazyce povznášející pobožnost
"dne 29. a 30. prosince ve farnim chrámu Páně. Měli jste
viděti, s jakou radostí i ze vzdálených příbytků do jed
noho přispěchali, jak s dychtivostř naslouchali výmluv
ným slovům kazatele, jak nábožně modlili se loretánské
litanic, jakou jevili radost, že Jim při sv. požehnání pan
regenschori Josef Bidlo obstaral průvod varhanový a
jak potom téměř do tmy a někteří druhý den ráno šli
ke sv. zpovědi, po které ještě dlouho trvali na soukro
mých modlitbách! K sv. přijímání přistoupili při mši sv.
30. prosince. Že tento důkaz Jejich zbožnosti příznivě
na naše občanstvo působil, bylo pozorovati na valném
počtu účastníků při Jejich pobožnostech. Že také při
uprchlících samých nebyl bez výsledku, ukazovala je
jich vděčnost, kterou srdečně projevovali vip. Kepplovi
při jeho odchodu, dále jejich prosba, by směli každou
neděli a svátek po požehnání konati sí v kostele svoji
pobožnost, jakož i aby v příštím postě vlp. Keppi opět
sem zavítal. velikonoční správu Boží s nim! vykonal a
dítky k prvému sv. přijímání připravil, Doufáme, že ten
to příklad najde následování také v sousedních osa
dách, pokud tam uprchlíci italského jazyka bydlí a ne
můžeme vděčnost duchovní správy vím. Kepplovl pro
jeviti jinak, nežli když ho všem dotyčným duchovním
správám co nejvřeleji k těmto- úkonům doporučíme.

Josefov. Dne 31. minulého a dne 1. a Z. tohoto mě
síce bylo zde velmi zdařilé triduum, při němž dojemně
a krásně kázal a horlivě zpovídal dp. P. Pavel Marášek
z řádu sv. Františka z Prahy. Po kázání třetího dne
posvětil sochu za asistence tří kněží a jednoho boho
slovce vdp. bísk. vikář z Holohlav Jan Seidl. V dojem
ném průvodu byla potom socha od kredeněního oltáře
na své místo donesena. »Chléb sv. Antonína“ věnován
bude vdovám a sirotkům padlých vojínů. Sochu velmi
"dovedně nákladem dobrodinců zhotovit p. B. Bek z
Kutné Hory.

Malé Svatoňovice. 200leté jubileum zdejší ukončil
třídenní pobožnosti vsdp. kanovník dr. Fr. Šulc z Hradce
Králové. V prvním kázání o posledním dni v roce mezi
mnohými: milostmi: prokázanými v roce lubil. přečetl
dekréí Sv. Otce: o propůjčení plnomocných odpustků a
nejvýš srdečný Hst Jeho Excel. našeho vrchního pastý
ře. O novém roce | v neděli nato. dva páni bohoslovcí
přispěli přísluhou svou pří všech bohoslužbách k osla
vě poslédních dní jubllejních. V neděli odp. chvalozpě
vem »Tebe Boha chválíme« a po požehnání písní Svato
ňovickou památný rok skončen. Závěrečné slavnosti
sůčastnil se náš duchovní správce. vldp. farář Jos.Voj
těch z Úpice. V kázání svém děkoval zejména všem
kněžím, kteří v roce jubil. u nás kázání byli konali. Ne
scházel zdejší rodák. vip. katecheta“ Jan Řezníček z
Červ Kostelce. Ukončeno dílo ke cti Matky Páně. Bůh
bud!* z toho veleben! Panno slavná, oroduj za nás!

Čáslav. Vánoční nadílka vojínům raně
ným, uloženým ve zdejších lazaretech, dála se se stej
gon štědrostí a obětavosti jako roku minulého. V c. k.

vrzn

s. A -ae
„..e P

reservních nemocnicích obstaraly nadííku hlavně dámy
z odbočky Červeného kHže za vedení míst. radové pi.
Vojáčkové a choti c. k. vrch. štáb. lékaře pl. Kopecké.
Při tom promluvil vdp. děkan Dostál. V pozorovacich
stanic.ch o bohatou nadílku pečovaly sestry feholnice
a ošetřovatelky Červ. kříže a p. t. pp. lékaři. Na jed
notlivých místech promluvit při tom k vojínům dp. dr.

Svoboda, c. k. kurát a dp. dr. Kozák, evang. duchovní
správce. Darků sešlo se hojně, takže každému vojínovi
dostalo se ovoce, cukrovinek, pešiva a tabáku. V jed
notlivých luzaretech byly postaveny i krásné stromky
vánoční. hoině a bohatě vyzdobené, a k potěše trpících
hrdintt zapěny radostné koledy vánoční. Mnozí z vojínů
přistoupili « svátcich vánočních ke stolu Páně. O zda
řilý průběh nadílky mají zásluhu četné dámy a slečny,
které jednak z vlastních, jednak ze sebraných příspěv
ků vojínům nakoupily všeho, čím by jim vánoce osladi
ly. [ výtěžek voj. koncertu a představení biografu k to
mu značně přispěly. Radostné slzy obdarovaných buď

života občanského a spolkového. Byl to býv. půrkmistr

vá. Za velmi četného účastenství občanstva uložena byla
těla jejich na ústředním hřbitově, při čemž věnována
byla oběma zasloužilá vzpomínka z úst těch, kdož měli

příležitost poznati důkladně jejich činnost. Tolik jest ji
sto. že p. Ignác Fiala vykonal jako purkmistr pro město
naše velmi mnoho a že to nebyla vždy jeho vina, nezda
řilo-li se to neb ono tak, jak snad býti mělo. A na sl.
Wolfovu vzpomínáno bude jistě ještě mnoho našimi 0
chotníky i naším obecenstvem. Byla jednou z těch málo,
kteří i to, co z ochoty konají. s celou obětavosti jako
svaton povinnost konají. Budiž jim oběma země lehká!
— Nový hřbitov, resp. nová část ústředního hřbi
tova a sice jeho vojenský oddíl bude otevřen v brzké
dotfě. Stavba jeho jest již téměř hotova. Na hřbitově
tom ukládána budou těla vojínů, zemřetých v lazaretech
zdejších. „jakož i vojínů zdejší posádky. Také těla již

pohřbených vojínů budou tam přenesena a zřízen bude
na počest jejich společný pornník. Bude tím zajisté velml
krásně uctěna památka hrdinů, padlých pro blaho vlasti
a trůnu. -—-Na zdřvočilost mládeže dosleci
nouti lze často stesky. z úst občanstva. Jest to ovšem
ziev nyní takřka všeobecný a vysvětlitelný. Chybou
ovšem jest přikládati vinu toho škole. Fa činí, seč mů
že, ale prostředky- její kázeňské jsou obmezeny a při
nevraživosti. mnohých rodičů ř naprosto nedostatečny.
Větší vínu vedle rodičů nesou i ti, kdož klukům neome

zují příležitost k darebáctvím veřejně prováděným a
kdo jim za různé službičky dávají odměnu, které pak
mohou zneužívati ke karbanění, piti lihovin a kouření.
Jest třeba. aby obecenstvo všecko ujalo se výchovné ů
lohy a zakročilo samo proti nepřístojnostem. Ohleda
plnost a pohodlnost nění tu naprosto na místě. Mlčky
trpěné nekázeň bude se mstíti v budoucnosti.

Žleby u Čáslavě. V předvánoční době odebraly se
od nás poslední zbytky polských »vychozdzóv«. Ač vte
vřela se jim opět jejich domovina. ubírali se od nás s
teskným srdcem. Za dobu pobytu takřka celoročního
srostli všichni se zdejší společností, která takřka napo
řád chovala se k nimopravdu bratrsky. Osvědčili také
tuto jimprokazovanom přízeň veřejným díkůvzdáním,
při kterém vzpomenuli všech p. t. pánů a dám, již v do

zeli, Zvláště s pocity hlubokých díků loučili se vdp.
kons. radou a vikářem Schreibrem, v němž nalezil
vpravdě otcovského přítele, rádce a také dobrodince.
Myslíme. že nikdo z nich opravdu na útulné a krásné
město naše nezapomene a že svazky přátelství náhodně
navázané zůstanou pouty trvalé úcty, vážnosti a lásky,
která i v budoucnu se bude osvědčovati.

Malešov u Kutné Hory. Po dvacetřetém téměř pů
sobení odchází od nás vdp. děkan a bisk. notář Fr. Ma
cháček, zanechávaje u nás památku pastýře skromného,
neúnavné práci oddaného. Ač přišel k nám churav a ja
ko na odpočinek, přece nepřestávat do posledních sil
konati své duchovní povinnosti, nedávaje se odvrátiti
ani tehdy, kdy zloba lidská proti němu způsobem až
opovržlivým se stavěla a kdy mnoho svízelů a žalů na
seto bylo iod těch, kdo na prvém místě byli povolání
s ním spolupůsobiti a' spolupracovati. Douláme však,

tíme. Přejeme p. děkanovi, aby popřál mu Bůh za jeho

práce a starosti ještě hojných let užívati v dvojnásob
ném pokoji a míru. Kéž by I jeho nástupce byl tak 0
choten lámati chléb života a pracovati pro dobro svaté
věci a kéž by nalezl více, mnohem více pro to vše po
rozumění a pochopení! é

v č.

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

Jan Dušek v Chrudimi.

Různézprávy.
(Z Českoslovánské Záložny v Praze. V měsíci pro

sincí 1915 bylo přijato vkladů K 110.273.44, vyplaceno
vkladů K 68.617.32, takže přibylo vkladů o K 41.756.12.

činí K 1,044.406.30. :

Všelicos. Svaz osvětový v Praze zahějí »Praklický:
kurs spřávné češtiny«, kdež budou vyloženy základy“
naší mateřštiny a opraveny nejobvyklejší nesprávnosti
jazykové, jimiž se dnes veřejný tisk i soukromé písať-
ství zrovna hemží. — »Olos narodu« sděluje, že celkový
počet haličských uprchlíků dosáhl výše 1,110.000osob.
ze kterých 610.000 osob dostávalo státní podporu. —
Dle :Spořitel. Obzoru« vklady ve 101 české spořitelně
v listopadu poklesty o 9,220.577 K; zůstatek vkladů činí
781,148.479K. Vklady v českých záložnách poklesly pa-
dobně jako ve spořitelnách. Zjev len jest ve spojení s
upisováním na válečnou půjčku. — Veškerý obrat pola
pošty u nás za rok 1915 činik na 750 mlilonů zásilek. Za
normální doby. na př. r. 1913, obnášel počet všech zá
silek v Rakousku něco přes 2 ml!. kusů. — Dne 30. pre

since byl slavnostně posvěcen železniční most ze Ze
muně do Bělehradu vedoucí. ©Slavnosti přítomen byl
arcivévoda Bedřich. Most znovuzřídily rakouské a ně

jest jediná země na světě, kde se na vojsko a námoť
nictvo nevydá groše. Hlavní výnos země — za skopo
vinu a ryby — v r. 1915 činí na 55 milionů. v obyčeí
ných letech pouze 17 milionů. Obzvláště dobře se daří
za světové války sedlákům, kteří svou vlna prodávají
trojnásob dráže než jindy.

Doporučení o právě vyšlých
publikacích:

Dr. Fr. Reyl:

Jádro křesťan.

sociologie
S'r. 861. — Brož. K 6.

Ve vkos. vazbě celopl. 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. 4

N B. Dostávám nyní spisy poslední dobou
Vaším nákladem vydané. Jsou to zdařilá
díla a zasluhojí rozšířen'. .

l 404 DeJos,Haně, |prof. rea). gymbasla,
Král. Vinohrady.

Objednávky obratem vyřídí

Oružstevní knihkupectví
- | nakladatelství

= HradciKrálové,nt

Besídka.
Humorvpříslovích.

Humor, praví se, jest vzácným kořením.
Jim koření se mysl, drsnou skutečností pozbý
vající někdy citu i chuti ke všem zájmům.
V příslovích, v pravdách ze života vzatých. zo
zdravého důcha lidového vytrysklých, nemůže
proto scházeti na humoru. Ze zdravé půdy
zdravé koření. Tím pak vzácnější, jestliže osla
zuje hořký lék, « úsměvem na rtu pronáší hlu
bokou pravdu. Ridendo dicere verum. (Úsmě
vem říci pravdu.)

Zde malé ukázky z přísloví slovanských
i cizích. 

Rei pravdu a hleď, kudy ulečed.
Učinili cikána králem a on nejprve svého

otce oběsil.
Byli jednou „tři bratři: jeden lhal, druhý

kradl a třetí visel.
Lépe trhati konopí rukama než krkem.
Aby člověk byl vlkem, nělřeba. mu čtyři

nohy míti.
Marná chvála i peciválem pohne,
Lakomec trpí hlad. neboť svěřil čertu klíče

ke svým pokladům. ,
Lakomec a nemocný osel jsou oba ne

zdraví.
Komu souzeno nic nemít, ztratí ohleba

i z mošny. 2
Blázni s omy, moudří je obývají.

laei Kdyby WWWiiiňohlebanejedli, byl by velmiiný. eh
Křiví žebráci, rovní zloději.
Pobízej lenocha od hřbetu do ucha.
Nestejné mísy dělají šilhavé oči.

pada na střechu vržo groš a dva muspadnou. ©
Neštěstí když s nebe spadne, bohatému

sahá po kolena, chudému nad hlavu.
Přijde-li blázen na trh, kramářihojně utrží4,



Průběh války.
Co ukázněnost a svornost národů v naší říši

žijících dokáže, palrno na novém velikém vítězství
našich vojsk na Balkáně a z trlumfální defensivy na
východní frontě proti vášnivým útokům silnějších
ruských mas. Den ze dne jeví se zřetelněji, že líté
bouře náš stát přestojí vítězně. Po tak velikých
zkušenostech ovšem stoupá v národech našich se
bevědomí a láska ke společnému soustátí.

Velké úspěchy na Černé Hoře, Nenadále došla
H. ledna úřední zpráva, že Lovčen dobyt. V tří
denních prudkých bojích překonala naše udatná
pěchota v součintiosti s těžkým dělostřelectvem a
válečným loďstvení. rozhořčený odpor nepřítele a
nesmírné obtíže zimního pohoří krasského, které,
vystupujíc jako zeď 1700 metrů vysoko z moře,
po léta bylo zařízeno k obraně. 26 děl, pak střelivo,
ručnice. zásoby potravin a oděvu jsou kořistí. Po
svahu Lovčenu vine se silnice, jako bílý had, asi
v padesáti záhybech. Jinak celé úbočí hory jest
jediná příkrá stěna. plná ostrých útesů, hran a
balvanů nebo roklin a propastí, jichž překročení
už samo sebou jest svízelnou námahou. Dobytím
Lovčenu otevřena jest cesta do srdce Černé Ho
ry, přes Něguše na Cetyň. — Zároveň v severo
východní části Černé Hory byl nepřítel. který se
ještě před Beranem postavil na odpor, zahnán; Be
rane samo pak a ovládající výšiny Jitrozápadně od
tud jsou v našem držení. U Peče bylo opětně vy
kopáno 13 srbských děl « množstvím střeliva. Do
bytí Lovčenu a Berane nejsou jen místními úspě
chy, nýbrž i důkazem celkové výborné válečné
situace čtyřspolku, byvše docíleny v době ruské
ofensivy, na niž jsou důraznou odvetou i demon
stracf její bezmocnosti. Úřední zpráva ze dne 12.
ledna oznamuje, že na cestě k Cetyni dobylo naše
vojsko výšin západně a severozápadně od Budvy,
řiná kolona dobyla hory Babjaku (1560 m vys.,
jihozápadně od CČetyně. Vojska postupující přes
Lovčen zahnala Černohorce za Něguš. ©Dobyto
bylo i výšin na černohorské půdě východně od
Orahovce (severně od Kotoru). Části postupující
proti Grahovu zmocnily se skalnatých výšin jiho
východně a severozápadně ad. něho. Síly dobyvší
Berane zmocnily se i výšin jižně od města a jiné
zahnalys Albáncizbytkysrbskýchvojskz Dugai
nu, západně od Peče. :

Ruské bojiště. Ruská ofensiva po krátkém no
vém vzplanutí zase ochabla. Dva dny bezohledné
ho útočení způsobily ruským vojskům tolik ztrát,
že musela ustati, aby znovu nabrala dechu. Ra
kouský generální štáb dne 11. ledna oznamuje. že
od tohoto rána nepřítel poznovu po nejprudší dělo
střelecké palbě marně útočí proti prostoru Topo
rouc-Raranče. Dne 11. ledna ruská pěchota šest
krát tu útočila v lítých bojích, ale zase marně.
Ztráty Rusů jsou opět veliké,

Na Italském bojišti takřka výhradně hovoří děla
na několika místech. V jižním Tyrolsku objevilo
se nad údolím Adyže 11 italských letců, kteří na
několika místech bezvýsledně vrhali pumy. — Dle
nejspolehlivějších pramenů italských činí ztráty i

1915600.000mužů mrtvých, raněných a pohřešova
ných, ovšem tyto hrozné číslice se v Italii tají.

sud na posledním cípu poloostrova Galipolského u

do bot a světu se pak hlásilo, že Angličané a Fran

jen jediného muže prý při tom ztratili! Tak neslav
ně skončil podnik, 18. března 1915 s velikými nadě

v Cařihradě a v ostatním světě mohamedánském
veliká radost.

Na moři, Na Černém moři došlo k prudké
mu dělostřeleckému boji mezi tureckým a ruským
pancéřovým křižníkem. — Sama anglická zpráva
ohlašuje. že bttevní loď anglická Eduard VIf. na
razila na minu a musila býti ponechána svému 6
sudu. Měla posádku 78D mužů a vyzbrojena byla
18 děly.

Politický přehled.
Mieisterská rada konala se ve Vídní 8., 10. a

U. ledna za předsednictví hr. Stiirgkha a za účasti
všech ministrů.

Nejvyšší uznáni, Císař náš zaslal chorvatskému
banu. bar. Skerleczovi Nejvyšší vlastnoruční list,

války, Svůj dík a Svoji nejúplnější spokojenost.

přinesla obšírný článek Herrm. Bahra o Čechách
a Češích. Pisatel praví, že, i kdyby byly Čechy
úplně české nebo úplně německé, byly by vůči 0
statním částem Rakouska čímsi zvláštním, neboť
mají vlastní minulost, svůj charakter a svoji vnitř
ní jednotu. Nyní teprve ví, že nebylo vše pravda,

si přeje —-.praví pisatel — aby mohl uplatnit v
Rakousku své národní potřeby, on doufá v Rakou
sko, pokud se od něho nežádá, aby se zřekl své
národní existence, svého milovaného jazyka a ho
spodářského vývoje. Jsem přesvědčen více než
kdy jindy —dí Bahr — že tak zvaný panslavismus
Čechů není nic jiného než surogát (náhrada) k to
mu, aby uspokojena byla potřeba širokého hori
zontu. duševní šířky i rozpětí a styku s vnějším
světem. Tak silný a zároveň malý národ nesnese
pocit, že je osamocen. Nebyla též náležitě oceněna
úloha Čechů jako předbojníků hospodářské rozpí
navosti na slovanský jih a výchad, která přece
připadla na prospěch celku. — Češi brání a budou
bránit svou samosprávu s vášní přímo heroickou,
pokud by byla ohrožena. Když se jim však zabez
pečí, bude dorozumění s nimi lehké. Čechy a Češi,
i kdyby chtěli, nemohou se státi ruskými, Ruskem.
Jejich národní tradice, dějiny, organisace vnější i
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vnitřní, složení třídní, západnické smýšlení, nábo
. ženství — to vše nedopouští, aby se slali Rusy.

Čím Čechové jsou, tím mohou býti jen v Rakousku.
i — Němci leží s Čechy v týchž zákopech, a to je

nejlepší škola dorozumění.
V uherském sněmu konala se 10. ledna generál

ní debata o ústředně peněžních ústavů. Ministr fi
nancí dr. Teleszky dokazoval, že soustředění vel
kokapitálu jest nutným dusledkem dnešního kapi
talistického řádu. Ústředna povolána jest k tomu,

| aby v čas nouze o peníze přispěla malým peněž
ním ústavům. Ministr jest přesvědčen, že všechny

, dobré ústavy na venkově chopí se příležitosti, aby
samy k ústředně přistoupily a z vlastního rozhod
nutí požádaly o revisi. Po řeči ministrově předlo
ha vrácena finančnímu výboru k přepracování.

-Nato byla rozprava o zákonné osnově. týkající se
státního sprostředkování práce a jež jest přípravou
pro dobu po uzavření míru.

Srbsko rakouským generálním guberniem, Do
byté území srbského království prohlášeno jest za
rakouské generální gubernium a rakouským gene
rálním guvernérem v Srbsku jmenoval císař dosa
vadního vojenského velitele vídeňského, pol. pod
maršálka Jana hr. Salis-Seewise. Současně zřízen
jest jeho generální; štáb, jehož chefem stal se pod
plukovník Otto. Gellinek. Srbsko měří nyní asi 90
tisíc čtver. km (Čechy a Morava dohromady měří
100.718 čtver. km). Obyvatelstva bylo v Srbsku
před nynější válkou přes 4 mil.. v Čechách a na
Moravě dohromady přes 9 milionů. — Gen. guver

| nér vydal provolání, že spravedlivou správou chce
, obnoviti pořádek v zemi, a srbskému lidu, jenž byl

od svých dřívějších Vudcu svéden, dopomoci k
spořádaným poměrům.

Předloha o branné povinnosti v Anglil byla při
jata v dolní sněmovně v prvém čtení 403 proti
106 hlasům. Proti hlasovalo 58 irských nacionalí
stů, 36 liberálův a 12 přívrženců strany dělnické.
Tři dělničtí ministři při hlasování nebyli a pak od
stoupili. ježto konference dělnická 1,710.000 hlasy
proti 934.000 prohlásila se proti předloze a ježto
dělnickým ministrům nebyla ponechána volná ru
ka. Ze 670 členů sněmovny nehlasovalo jich na
150. Následkem toho nastala v Anglii politická kri
se. Ministrpresident Asauith v případě, že by se i
ve druhém čtení předlohy ukázala oposice, odhod

. lán jest prý odstoupiti a vypsati nové volby.

|Čirkev a válka světová.
(14.) Poměry před nynější válkou jsou známy;

lidé, kteří slovo »náboženství« neradi vyslovovali,
vyznávali veřejně, že jsou nesnesitelné, že ovzduší
je plné jakési nevysvětlitelné elektřiny, v níž ne
volně se dýchá. Ale aby bez obalu pojmenovali věc
pravým jménem, k tomu nedostávalo se jim jednak
upřímnosti, jednak odvahy. Vymlouvali se na po
měry, na ducha času, jako když lidé pronásledují
zloděje a ten sám volá: »Chyťte ho!«

Nepřátelé katolické církve sami cítili. jak se jí
ubližuje a aby se očistili, tuto pak ještě víre po
tupili, vymýšleli nejapné lži hned. jak válka za
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nize.
Byly to opravdu poměry: ubohé, protože lidé

vlastně ani nevěděli, co thtějí. | v malých městech

nářů siosvojiti nemohl, mstí se mu a zapovídá i pí

jež by se kněžstva ujímaly, jakoby všecko štěstí
a celá budoucnost národa závisela jen v odstranění
víry, potlačení křesťanství a založení nového po
hanství, jehož však ani vzdálené kontury nedo
vedly načrtnouti.

Předháněly se téměř ve shánění zpráv proti
církvi, ne že by byly osobními jejími nepřáteli,
nýbrž že se to veřejnosti líbilo a pak že nebylo
co lepšího psáti. —Jeden redaktor prozradil to v
slabé chvíli řka: »Dejte mi živobytí vy a já k vám
přejdu; inně se to beztoho příčí, ale co dělat, lidé
to chtějí!?«

Kdo si ještě trochu úsudku zdravého a citu
pro spravedlnost zachoval, odsuzoval ten směr,
ale mlčel, aby sám mě! pokoj a nevyvolal na se
be osvícený bič; jiný se potutelně usmíval a v du
chu si myslil: »Někoho musf míti v prádle, kleri
kálové to unesou. to je zrovna v módě — jen když
já mám pokoji

Takový byl stav věcí a významní represen
tanti národů, pokud se sami na toto nepřátelské
Stanovisko nepostavili, zaujímali jakési povýšené
hlediště a to ve jménu >rovnosti, volnosti« a t. zv.
stanoviska neutrálního.

Přišla válka a s ní uklidnění ve směru kultur
nim, národnostním, sociálním. Jiné doby, jiné sta
rosti. Spočátku nemohli to lidé z protivného tá
bora pochopiti, teď že se má mlčeti. Lhalo se tedy
dále, ale tak nejapně, že jen část lidu dala se své
sti a druhá část rozpoznala ihned přirozeným
svým zdravým rozumem, co může 2 co nemůže
býti pravdou. Z prvnějších zůstali jen jednotlivci
svedenými a dávají to ve veřejnosti cítiti. Většina
však prohlédla a myslím, že lež tato nám více pro
spěla. než uškodila, protože na konec pomysli si
zdravý lidský rozum: Jestliže takových nesmyslů
nevěra i jindy užívala, pak mají katolíci pravdu.
tvrdí-li, že o nikom se tolik lží nevymyslilo, jako
o nich.

Hlava církve nemohla by pracovaii pro mir tak
otevřeně, kdyby jen jeden jedimý člověk moh! ji
zakřiknouti: »Vždyť tys to chtěl a podporovat!<
Proto bylo účelno, všecky projevy ©mirově sv.
Otce s kazatelny přečísti, též i poslední Jeho alo
kuci vánoční, aby lidkatolický viděl, jaké stanovi
sko papež vždy zaujímal a jak on jediný pozdvi
huje svého hlasu ve chvili, kdy světová horečka
zachvátila hlavy čtyř set milonů lidí, z nichž čty
řicet milionů stojí proti sobě ve velikém zápase.
Neškodí i katolický lid upozorniti, jak se chová
anglická vláda v světové válce k naším misiím a
řak vláda francouzská, ale zvlášť italská k Apo
Štolské stolici. neškodí vysvětliti t. zv. garanční
zákon, na němž a na vyloučení papežství z budou
cího jednání mírového italská vláda neodvratně
stojí, jak svým podmínečným přístoupením k usne

ní papež samozřejmě ani v Wéjmenším:Proti kalinevyslovuje.
Dnes platí více nežli jindy, právože má, kdo má*

moc, a papež musí mlčeti, když mu berou i to, co
mu sami garantovali, protože se pomoci zatím ne-'
dovolá v době, v níž diplomacie mlčí a zbraně
mluví. Velká doba vynese ma povrch velké událo
stí a katolický lid musí na ně zrovna tak býti při-;
praven, jako ostatní svět, aby v pravý čas mohl,
promluviti pravé slovo. Na to máme za povinnost
upozorniti v době, kdy pro souručenství národní
v táboře českém i německém tak vážné přípravy
se činí.

E

j Za velmi sníženoucenu

nabízíme pro rychlé rozprodání knihu
z pozůstalosti vsdp. praeláta |

Mogra Dra Antonina Brychty:

Jmění církevní
jeho správa.

| Krámská cena původní (z roku 1910)
11 K enižuje se při hotovém zapla

cení na

Be 4 koruny
za brožovaný výtisk. (Velká osmerka,

stran 656.)|

| BISKUPSKÁ KNIHTISKÁRNA

U v HradciKrálové.
v

Volné listy.
Ludvík XVI. Od té chvíle, co královská rodina

uvězněna byla v Templu, bylo také konec králov-|*
ské vládě;státní správy ujal se konvent, pařížská
městská rada, rozličné kluby a později hruzovlá
dou zřízené výbory, z nichž >výbor pro obecné

biaho« rychlým vývojem událostí „Stal se diktáto
rem. Král v Templu pro celou Francii byl pou
ze Ludvíkem Capeten, a veřejnost zaměstnávala
se jen otázkou, co nyní s ním. Byl nečinným di

nemusí papeži platiti náhradu za papežský stát a

jak sama chce. Zůstala-li by Italie vítězem, což nyní
jest zcela vyloučeno, pak ovšem sv. Stolici zle by
se vedlo, jinak však padnou nynější vlády jak tam.
tak ve Francii, a nastane obrácený
monarchie ve Francii, republika v Italii.

častňoval se porad, kdy a jak uniknouti z Francie,
ale i v těch věcech projevoval přirozenou sobě
váhavost a nerozhodnost. Ze sousedních oken ob
čané vídali, jak denně prochází se v zahradě s krá
lovnou, s dvěma dítkami a se svojí sestrou, něž

váním dítek, hrou v karty a zatnilovaným zámeč
nictvím.

Již minule jsme poznamenali, že revolucionáři

vehnati kurii do rozpaků. či jak se říká do slepé
uličky. když na ní žádala. aby zaujala k válce

straně válčících, toto jednostranné stanovisko zed-|

Feuilleton.
Montesauleu oAngiů.

Charles de Montesauieu (1689—1755),francouz
ský filosof a spisovatel. Znamenitý jeho spis »O
duchu zákonu«,
chie jako vzor vlády pro národy evropské. Se zá
libou zabýval se rád klasickými studiemi a srovná
val ducha doby staré s duchem dob novějších. Na
vštívil také Anglii a bude zajímati jeho úsudek o ní,
pronesený skoro před 200 lety.

+

»Odejel jsem posledního října 1729 z Haagu;
cestoval jsem s mylordem Chesterfieldem, který
mně laskavě nabídl místo na své jachtě.

Dne 5. října 1730 byl jsem představen princi,
králi a královně v Kensingtonu. Královna, mluvivší
se mnou o mých cestách, mluvila potom o divadle
anglickém; tázala se mylorda Chesterfielda, od-;
kud 10, že Shakespeare, který žil v dobách krá
lovny Alžběty, dává ženám tak špatně mluviti a

„učinil je tak pošetilými. Mylord Chesterfield od
pověděl zcela dobře, že v oněch dobách ženy na

*divadle se neobjevovaly a že to byli špatní herci,

: kteří hráli tyto úlohy; proto siShakespeare nedal

1

$

vosti, za podobných okolností stejná skoro všudy.
vedla rozpálené mozky na konec k ničení a vraž
dám. Pro lidi, kteří se pohybovali v ovzduší poli
tických a společenských vášní. nejvyšší měrou
vypiatých, královský život nebyl již ničím. Vrstvy
lidové novinami a mluveným slovem byly získány
bez obtíží, a sofisté v konventu shledávali důvody.

jimiž kralovražda pro Evropu odůvodnila by. se

| hrdinové mluvili, zapotřebí pouze užívati knih.
Královna lázala se mne, je-li pravda, že u nás

Odpověděl

největšího ducha a Racine za největšího —spiso

|

|

|

|

Žalostná věc jsou nářky cizincu, zvláště Fran
couzů, jsou-li v Londýně, Praví, že nenalézají žád

mají; že jejich zdvořilosti jsou přijímány jako ha

ticové) chtějí, aby Angličané byli toho druhu jako
oui. Jak by Angličané mohli milovati cizince? Ne

Oni se nezvou mezi sebou. »Avšak přicházíme do
země, abychom tam došli lásky a úcty.« To není
nezbytná věc; je zapotřebí činit to jako oni,
žíti pro sebe; jako oni, nestarati se o nfkoho. ne

' nutno považovati země jak jsou: jsem-li ve Fran
: cil, činím přátelství se všemi; v Anglii, nečiaím

s nikým; v Italii, činím poklony všem; v Německu,
piji se všemi.

Řekne se:-oV:Anglii neprokazuje“ mi nikdo přá
telství.« Je nutno, aby se vám. přátelství prokg

4. “ . x

: nutností národní sebeochrany. Člea konventu Gre
goire v záchvatu výmluvnosti mluvil o království
největší nesmysly. Ttnači ná králích' te, čeho bylo

| nejméně právě- u Ludvíka — pravého trpěivého
: beránka. Ludvíkův život. znamenal zásadní změnu
' v požitkářství a rozmařilostech, jaké na trůně

francouzském před tím byly obvykly. Ve vrstvách
lidových kromě toho hromadně rozšiřována byla

| knížka o procesu Karla I, krále anglického. Volá
no: »hHile,tak anglický lid soudil svého tyrana a

, Stal se prvým z volných národů!« Při tom ovšem

každý si hned domyslil, že Francie inusl jednatitaké tak.
Otázka: co s králem? z ulic, z novin a kaváren

dostala se konečně do konventu. Spočátku se jí
jen dotkli hned ji odloživše. © Ale ponořena, za
chvíli objevuje se zase na povrchu, nabývá význa
mu a rozprostraňuje se. Zuřiví poslanci >Hory« W
razí cestu, vedou, tlačí ji ku předu, až dochází k
tomu, že konvent, odsunuv všechny jiné rozhovo

ry a záležitosti, věnuje jí všechnu svojipozornost.Tu zuřivci měli již vyhráno.
Dne 6. listopadu 1792 čtena byla rozvláčná

zpráva o zločinech Ludvíkových. Zprávu tuto se
stavil výbor, zvlášť k tomu účelu zvolený.: Kon
vent tiše poslouchá; galerie obsazeny jsou občany
a občankami, z jejichž očí jiskří nemilosrdná a krve
lačná chtivost králova života. Poslanec Valazé,
zpravodaj o této věci, považuje Ludvíka za veliké
ho zločince a myslí, aby byl vyslýchán. Jest třeba
se. zmíniti, že tento Valazé byl girondistou, sedy
jedním z mírných. Valazé sestupuje s trfbuny, na
kterou vystupuje druhý zpravodaj výboru, posla
nec Mailhe, který otázku zpracovat s hlediska
právního a dovozuje, že dle zemského zákona Lud
vík Čapet jest nazýván šice pedotknutelným, ale
že to jest jen řečnický obrat, Zásadně však král
prý jest dokonale zraniteksý, lze prý ho soudně
vyslýchat a má se soudití. Při těchto vývodech
ozývá se na galeriích 6ouhlasné mručení a tváře
posluchačův obestírají se pošklebkem radosti. A
jak by ne!? Možnosli krále již souditi, pak rovnost
všech jistě zavítala již do Francie, a všichni vla
stenci mohou se těšiti na budoucí říši svobody a
obecného blahobytu!?

Jakmile otázka: co s králem? nabyla této po
doby, všichni praví vlastenci zbystřují pozornost.
aby již nedostala se s denního pořádku. Někteří
poslanci pokouší se o odklad, ale hned v zápětí se
sypává se na jejich hlavy >vlastenecké« proklínání

S galerií, v novinách a na ulicích jest jim vyhro
žováno šibenicemi na lucernách. Otázka ta stala se
denním chlebem davův. a vždy hlasitěji jest žádá
no, aby král byl postaven před soud.

Otázce soudu dostává se živého podnětu zvlášt
ní okolností. Jak již pověděno, Ludvík XVI. oblí
boval si zámečnickou práci. Za bývalých dob při
cházíval do královského paláce jistý Germain a
učil Ludvíka zámečnickým pracím. Drie 20, listo
padu 1792 tento občan se dostavil do pařížské
městské radnice a řekl ministru Rolandovi, že ví o
železné skříňce. která by mohla mnoho prozraditi.
Loni v květnu. kdy královský dvůr vyměňoval do
pisy se zahraničními přáteli -a kdy osnován bvl
útěk. on. zámečník Oermain. zhotovoval prý s krá
lovským učněm železnou skříň. která pod pažením
stěny byla vpravena do zdi královského pokoje v
Tuileriích a kde asi posud vězí. Germain. prová
zený příslušnými úředníky. vchází do paláce, vy
lomí desku a objeví železnou skříň plnou dopisů.
Roland všechny listiny svázal do šátku a kořist od
nes! do výboru. jenž věc královu vyšetřoval.

“

Předvolán, Nalezené dopisy větším dílem ob
sahovaly starost královské rodiny o útěk a svěd
čily o spojení nejen se Žahraničními přáteli, ale

Přicházím-li do některé země, nevyšetřuji,
jsou-li zde dobré zákony, nýbrž zdali se vykoná
vají ty, jež tu jsou, neboť zákony jsou dobré
všude.

Pokrývač dal si přinésti noviny, aby je četl na
střeše.

Slyšel jsem vyprávěti, že Anglie v době napětí
nemůže, nechce-li se zničili; vynášeti vice než pět
milionů sterlinku daní; avšak nyní, v době míru,
platí jich šest.

Myslím, že jest to zájeh Francie, udržetí krále
v Anglii. neboť republika byla by velice osudnou:
republika jest činna všemi svými silámi, kdežto
s králem vyvíjí činnost se silami rozptýlenými.
Nicméně věci nemohou zde zůstati dlouho tak jak
jS0U.

Nevím, co se má státi s tolika obyvateli, kteří
se posílají z Evropy a Afriky do západní Indie;
avšak myslím, jestliže který národ je zústaven
svými koloniemi, že se to stane národu anglic
kému.

Angličané prokazují vám málo zdvořilůstek,
avšak ařkdy žádné nezdvořilosti.

Ženy jsou tu zdrželivé, peměvadž Angličané
je málo vidí; domnívají se. že .cimimecje oslovující
zamýšlí je urážeti. »Nechci — tak přaví — ho po
vzbuzovati.«

V Anglii nění náboženství; čty nebo pět ze

společné, sněmovny. ublrá se na měj nebo na řeč,
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také 3 domácími vlastenci, Byly am řádky vymi
„kajícíhoposlance Barnava, jenž radí, co rodina
královska má činiti po útěku, ve Varennes překa
ženém, nalezeny lam řádky Talleyrandovy, kte
rýžto občan byl ostatně již podezřelý, a odhalena
zrada Mirabeauova. V konventě byl dán hned ná
vrh, aby poprsí Mirabeauovo zahaleno bylo čer
nou rouškou. Poprsí ve dvoraně Jakobínů již tak

- dobře nepochodilo. Tam vystoupil na řečniště Ro
bespierre a vyléval žluč proti muži, od něhož ne
jednou ve sněmovně byl zakřiknut a zastíněn, a
rozumí se samo sebou, že sinavě zelený řečník
pomstychtivě památku bývalého vůdce sněmovny
jak náleží pokálel, Po řeči Robespierrově jistý ob
čan, přistaviv žebřík ke zdi, vylezl nahoru a sho
dil poprsí na zem, takže rozbilo se v kusy. Čiperný
zámečník Germain poznal, že z takové nálady dalo
by se těžiti. Vymýšlí si tedy, že byl tehdy v ne
bezpečenství smrti. Když onu důležitou schránku
zhotovil, dal mu Ludvík velkou sklenici vína; vy
piv nápoj, pocítil prý v žaludku hryzení, což mu
bylo velmi podezřelé a dnes může již svou domněn
ku vysloviti, že měl býti asi otráven. Zdraví ob
čanovo od té doby jest prý tak porušeno, že ne

ba, a proto přichází s poníženou prosbou o podpo
ru. Vlastenci ochotně uvěřili, věc dostala se na pře
třes' ve sněmovně, a z jejího usnesení určeno bylo
zámečníkovi 1200 frankův a dostalo se mu »čestné
zmínky«.

ter Chaumette pojídal chleba z bochnička, o nějž
se s ním rozdělil jistý granátník. Ludvík, jenž od
rána kromě skromné snídaně ničeho nepožil, požá
ual o kousek chleba, jehož se mu také dostalo. Po
návratu do lemplu byl od,své rodiny odloučen a
musil bydliti sám mezi čtyřmi chmurnýmu stěnami,
kdež oddával se úvahám a kdež, domýšleje se
věcí neblahých, sepsal poslední svou vůli, kteráž
jest dílem tklivého smutku, prostoty a. zbožnosti.

Konvent-nedovolil, aby si král vyvolil dle své
vůle obhajce, nýbrž určil mu zástupce sám. Jmeno
vali advokáia Targeta, který však' jsa čtyřiapade
sát roků stár, odmítá, protože se považuje jíž za
starého. Advokát Trouchet nabídku přijímá, ač
jest o deset let starší Targeta. Sedmdesátiletý
Malesherbes úlohu zástupce králova taktéž přijí
má a pronáší památná slova: »Byl jsem dvakráte

cetý svět dychtil po této cti, a jsem mu povinen
touto službou i nyní, kdy se stala službou, kterou
mnozí považují za nebezpečnou.«

s

Soud. Konvent ještě čtrnáct dní řečnil, vyhle
dávaje způsob, kterým by svůj čin před Evropou
okrášlil jakou takou zákonností. Bylo však nemož
no stanoviti nějakou přijatelnou formuli, a: proto
poslanci >Hory« netrpělivě křičeli; že jediná dobrá
forma bude ta, která bude rychlá. Konečně, když

jak má býti přelíčení konáno a vymýšleny právní
důvody, aby soud osvědčil se zákonným. Ve smě
si navrhovaných forem objevil se jasným hlavně
Robespierre, jenž dovozoval, že je zbytečno mlu
viti o zákonu a že tady jediným právem jest moc.
V ten rozum hovořil i mladý Saint-Just, jenže je
ště neomaleněji pochutnával si na tom, jak král
vydán jest na milost a nemilost lidu a jak v roz
hodné chvíli zbytečna jest slabošská | sentimen
talita.

ských byly rozestaveny jezdecké a pěší stráže, a
proudící chodci na hlavních třídách byli neobvykle
vzrušení očekáváním, až povezou krále do kon
ventu. Z Templu vyjel zelený povoz purkmistra
Chambona, jenž sedí s králem a prokurátorem
Chaumettem uvnitř, kdežto zvenčí provázení jsou
velitelem Santerrem, za nímž berou se zbrojnoši
na koních a jiní vezou dělo. Obloha byla zatažena
mraky, z nichž přes tu chvíli pršelo, a za této za

Advokáti si stěžovali, že jest to brzo a že všechnu
látku ještě neprostudovali, ale přání jejich nebylo

dbáno.
Ve středu určeného dne o devíti hodinách vchá

zí král do konventu se svými třemi advokáty, ne
boť Trouchet a Malesherbes získali ještě mladého
a snaživého Deséze, který od svých dvou starších
kolegů byl pověřen, aby pronesl obhajovací řeč
sám. Mluvil zmužile a duchaplně tak, že byl od
krále objat. Ludvík, když také pronesl několik vět
na svou obranu, vzdálil se ze dvorany a odvezen
byl do Templu.

A co nyní konvent? Lze říci. že mnozí poslanci
pociťovali mravní nevolnosti a výčitky. svědomí,
a účinek toho bylo další prodlévání a oddalování.
Za odporu »Hory« bylo usneseno. aby o při králo
vě dovoleno bylo mluviti všem poslancům, kteří si
toho přejí. Řečníků byla spousta, a předseda tako
řka nestačil zapisovatí jména těch, kdo chtěli ho
vořiti. Galerie a Jakobini bděli, v kterých řečech

movní dvorany. Jest oblečen v kabátě ořechové

nánost.
Před dvěma roky král v této sněmovně, kdy

zasedalo »Zákonodárné shromáždění«, promlouval

všichni poslanci povstali s jásotem a přísahali mu
věrnost. Barrére byl tehdy novinářem a dojetím
ronil slzy. Ale nyní sněmovna jmenuje se již kon
ventem a Barrére, jsa jeho předsedou a maje v

sečně: »Ludvíku, můžete si sednouti.« Král usedá
na křeslo a pokojně naslouchá všem těm úskočno
stem a hadí sofistice. Jádro všech otázek byla vi
na, že Ludvík XVI. byl králem. Král odpovídal jas
ně, a popíraje platnosti mnohých podsunutých do
kladův, o jednotlivých vládních rozhodnutích do
vozoval, že byla učiněna dle platných zákonů. Vý
slech trval tři hodiny a na konci jeho Barrére s
nejapnou zpupností propověděl: +Ludvíku, dovo
luji vám, abyste se vzdálil.«

Král požádal o právního rádce a potom odebral
se do sousední výborové místnosti, kdež prokurá

sněmovní, vyjímaje zvláštní příležitosti, kdy se
přijde včas. Mluví-li kdo o náboženství. všíchní
dávají se do smíchu. Člověk jakýsi řekl za mé do
by: »Věřím tomu jako článku víry« — všichni se
při tom smáli. Jest. stanoveno komité, jež pečovati
má o náboženství; to považuje se za směšnou věc.

Anglie v době přítomné jest nejsvobodnější ze
mí na světě, nevyjímám žádnou republiku: nazý
vám ji svobodnou, jelikož vladař nemá možnosli
způsobiti možnou křivdu komukoli, z důvodu. že
jeho pravomoc kontrolována a ohraničena jest ú
ředním aktem; avšak kdyby dolejší sněmovna na
byla vrchu, byla by její pravomoc neobmezená,
poněvadž by zároveň měla moc/výkonnou; kdežto
nyní pravomoc neobmezená spočívá na sněmu a
králi, moc výkonná na králi, jehož pravomoc je
ohraničena.

Jest zapotřebí proto, aby dobrý Angličan sna
žil se hájiti svobodu stejně proti útokům koruny
jako j sněmu.

Měl-li by kdo v Anglii tolik nepřátel jako vlasů
na hlavě, nestane se mu proto nic: to znamená
mnoho, neboť zdraví duše je tak nezbytno jako
zdraví těla.

Když byl odňat panu de Broglie řád modré
stužky (1731), řekl kdosi: »Vizte tento národ, za
pudili Otce, zapřeti Syna a zabavili Ducha sv.)

. : A. V.Chodovický.

takového kde postřehli. spustili hned řev, jímž za
strašova!li a umižovali, Vc dvoraní vznášel so nad
hlavami poslanců neviditelný rozkaz luzy, aby ni
kdo neodvažoval se mluviti, jakoby Ludvík byl
nevinen, Umírnění poslanci rádi by byli dokazovali,
že Ludvík jest válečným zajatcem a že nemuže
býti odsouzen na smrt, ale na druhé straně báli se
zuřivců, kteří již zcela ovládali veřejné mínění a
jejichž každé druhé slovo bylo: »Smrt zrádcům!“

*

Napoleon. Na obmezeních Napoleonovy svobo
dy na ostrově vláda anglická nepřestala a těžce
nesouc, že admirál Cocburn příkazy vykonává še
trně, postarala se o to, aby v úřad jim zastávaný
uvázal se muž, jehož surová a podlá povaha dá
vala záruku přísnějšího dohledu. Byl to Hudson
Love, jenž 14. dubna 1816 přibyl na ostrov a po
Cocburnovi ujal se. místa ředitele. Již způsob, kte
rým se Napoleonovi | představil, projevil jeho
drzost. Hned první dni všechna opatření dohlídky
byla zostřena a všem Napoleonovým druhům dáno
ma vybranou, buď podepsati listinu, která nařizo
vala nová obmezování, nebo vrátiti se do Evropy.

Ostrovním obchodníkům bylo rozkázáno, aby
Francouzům nedávali ničeho na úvěr; děřstojníkum
anghckým, kteří docházeh beseďovat do rodin cí
saři přátelských, dáno na vědomost, že ředitel ná
vštěv jejich nemiluje a že mohou styky ty udržo
vati jenom potud, pokud se uvolí podávati zprávy
o všech rozmluvách, které se v rodinách těch ve

vězení jako rušitele evropského míru, sepsal byst
rou a pádnou odpověď, -která sice některé my
šlenky ve »vyjádření« vyvrátila a jiné seslabila,
ale také nejedním důvodem nemohla pohnouti.

Po odpovědi dostavili se na ostrov čtyři komi
saři spojeňcuv, aby se osobně přesvědčili o přítom
nosti vyhnancově. Hudson Love však, který se ne
pochybně domníval, že by lim Napoleon přednesl
závažné žaloby a stesky, přičinilse o to, žek set
kání nedošlo, neboť prý, jak ředitel podvodně si
zalhal, Napoleon návštěvy jejich nechce přijati.
Po odchodu komisařů Love opětně tlak sesílil tím,
že ubíral z peněz, které na výživu Napoleonovu
byly ustanovený. Z toho pošlo. že císař, aby u
skrovnil své výdaje, musil několik služebníků pro
pustiti a později chtě nechtě prodával po kusech i
stříbrné náčiní.

*

Základ ke druhé universitě, Zmínili-li jsme se
minule o arcibiskupovi Kohnovi, stalo- se tak proto,
abychom odmítli pokusné ohmatávání, které za
mýšlelo vpašovati zásluhy, jichž nebylo, Proto je
ště jednou před celou veřejností zjišťujeme, že
arcibiskup pojal úmysl dotovati universitu dříve.,
než vzdal se svého stolce, a nebylo tedy potřebí
myšlenku tu mu podstrkovati. Ruce pryč, pánové,
kteří chcete tady skliditi lacino slávu, a také vy.
kteří lehkověrně sedli jste na tuto vějičku.

Protože minule pronesli jsme spravedlivý, byť

nosti jest rozdělovati stín od světla a uznávatí
skutečné zásluhy, dnes po uveřejnění arcibiskupo
vy závěti dáváme pruchod své radosti a vděčnosti
za dar. kterým hodnostář trvale vepsal se v pamět.
národa. Vážíme si obezřelosti jeho, že valnou část
kněžstva ustanovil za rovnoprávné rozhodčí s těmi
činiteli, kteří budou určovati universitní statut. Me
cenášský čin arcibiskupův nabývá svého významu
jmenovtě v této tísnivé době, kdy národní obzor
náš jest zamlžen a kdy české kulturní potřeby ne
ustávají volati po druhé universitě.

Janské náměstí č. 163.

Vkladyvázané výpovědí
a vkladystřádankové
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Kulturní jiskry.

Další články na řetězu Osvicenských pověr
Írancouzských. Proti hypnotickému individualisntu,
který nyni rozpíná svá temná křídla nad rozpači
tými dušemi francouzské inteligence, jsou nové ú
vahy bohoslovné v té zemi. ovšem bezinocné.
Kdyby se jednalo o pevně sorganisovanou sektu
stejného smýšlení, pak by se ovšem skutečná vě
da mohla jasně orientovati, jak a proti kterým zá
sadám zahájiti vážnou kritiku. Ale povaha soukro
mého pobožnustkářství ve Francii se mění od do
mu k domu. Každý individualista se oddává jinému
blouznění. Tedy zápas proti takovým ruznotvár
ným. utajovaným výstřelkům se podobá boji proti
statisícům drobných hrabošů, kteří se ukrývají.

Nyní známý misionář a ethnolog ze Steylu F.
"Schwager oznamuje v »Theologie und Glaube«.
nové »události mystické“ v Bordeauxu, které jsou
rozhlašovány i zvláštními letáky. Klíčnice Marie
Mesminová v tom městě si koupila v Lourdech
sošku Panny Marie již před válkou. Tvrdila již r.
1907, že soška pláče jako živá. Když však generál
ní vikář dal sošku odnésti, již neplakala. Mesmin
ka tvrdila, jak jí bylo od Panny Marie sděleno, že
bude soška plakat jenom v jejím bytě.

Tatáž osoba dostala v Toursu sošku Sanctissi

se k udavačství nesnižili a výminky ředitelovy od
mítli. Hudson Love nejen že stráže kolem Long
voodu rozmnožil, ale ještě sám často přicházel a
vtíral se k císaři přes to, že ze všeho chování Na
poleonova nemohl nepozorovati, jak přítomnost
jeho jest protivna. Neomalenost jeho byla taková,
že na místo lékaře Mearyho nabízel císaři lékaře
svého, při čemž ovšem neměl nic jiného na mysli.
než snadnější vyzvědačství. Napoleon rázně od
mítl. Hudson Love mstivou oplátkou pak zapově
děl všeliké písemné spojení mezi ostrovním obyva
telstvem a císařovou družinou. Podobná týrání a
hrubosti se množily den co den. a lze si snadno
představiti, jak působily na císařovu citlivost.

Vzájemné vztahy mezí ředitelem a Napoleonem
posléze utvořily se tak, že na Jedné straně dotí
raly zlomyslné urážky. a proti nim od císaře vy
dávány byly protesty. Bodací metoda Loveova
s krutou důmyslností postarala se také o to. že k
císaři propouštěny byly jen takové knihy a novi
ny. které ho odsuzovaly. a zamezen byl přístup
tisku. jenž Napoleona posuzoval spravedlivě.

Když se císaři do rukou dostalo »vyjádření«
kterým spojení panovníci ustanovili doživotní jeho

začala vydávati líbeznou vůni.
Schwager končí svou delší práci slovy: »Tak

tedy se pracuje ve Francii -—aby se naše svaté
náboženství čím dál více zmaterialisovalo, Jaká to
bezedná propast mezi náboženským duchem Evan
gelií a listův apoštolských a mezi touhle úrovní
náboženských orgánů francouzských.« — Pravo
věrná hierarchie ovšem proti těmto výstředno
stem bojuje. Ale nyní lidé, kteří se posmívali dří
ve samým Lourdům, najednou dovedou převraceti
katolické principy dle vlastních blouznivých roz
marů. tápajíce sem i tam.

K útvaru české strany komservativní píše »Čech«:
»České straně křesťansko-sociální a směru konserva
tivnímu připadá tu úkol*nad jiné obtížný, ale i záslužný:
pracovati na pevném semknutí všech činitelů na zákla
dě křesťanském, národním a sociálním. V městech i na
venkově třeba soustřediti všecky živly, ať patřly do
sud té neb oné straně, a-utvořiti pevnou falanx, z niž
může a musí vzejíti obrod českému politickému životu.«
Podobně jako »Našinec« a »Hlas« vyslovuje také »Čech«
pochybnosti o schopnosti trvalého Života jednotné stra
ny městské, v níž sloučíty se strany staročeská, mlado
česká, národně-soclální a pokroková. ježto blok temto
byl zde už při volbách r. 1911, ale rychle se zase roz



skou napsal »Hias«: »Zdá se nám, že »sedlá se kůň od
ocasu«. Teoretisuje se o »sjednocení«, ale zároveň se
sikatujkuje« národ na městské strany a strany venkova.
To je arci podivné »sjedtocování«, jehož jediným vý
sledkem © mýže býti — boj mezi městy a venkovem.
Ptáme se, je, čl vlastně může, nebo smí býti nějakého
rozdílu v našem národě v ohledu politickém a národním
mezl městy a venkoven? Přípusťme, že mohou býti
různé názory a snad j potřeby v ohjedu bospodářském.
Neni to právě nejvyšším úkolem pořitickým, mírniti stá
vající snad protivya vyrovnávatj je se zřetelemk po
třebám a úspěchu národního ceíkn? A docílí se toho
snadněji, když postaví se proti sobě, areb vedle sebe tá
bor měst a tábor venkova? .. . Věříme, že je jo snad
zase v zájmu některých osob, ale pak nemlnvme a ne
uvažujme na pláno 0 »sjednoceni« či »soustředění«, když

chceme — dělit! Nechť níkdo se neklame, že i pak by
byt možným jednotný postup, Snad na chvíli. A sice ma
tak dlouho, dokud by jedna strana nepocítila převahu
stranydruhéa jeji následky.Pakpřemesese, jak zku
šenostučí, »stadsoa rychle:boj|majinápole,a jsme
zase tam, kde jame byli.

Výstednici sovohnsitského tažení charakterisuje po
slední číslo evangelického »Husa« z r. 1915 takto: »S
jedné stránky nás Husovy oslavy pří své veškeré okle
štěnosti musily uspokojšňi: přestalo miuvení o Husovi
velikánu národnostním jenom: a zcela otevřeně 46 ve
řejnost, pokud bylo možno v nynšjších poměrech, při
znala k Husovi jako velikánu náboženskému. To en!l před
20 lety, neřku-li před půl stoletím, nebylo možno. Ne
stalo se však, čeho se bát Řím a čeho jsme nečekal ani
my sami, ale co předpokládali mnozí lidé neprozíraví:
hnutí »pryč od Říma«. Mnozí se proto zaráčejí, nedove
dou si toho vysvětliti. Nepředstoupil předpověděný mi
Hon, ano ani tisíc.. ... Protestantismus český není ve
hičinou tak oblíbenou, aby se oň jevil zájem. Jsme zvyklí
dávali vínu národu, že si nás nevšímá, neváží a tak
dále. Do jisté míry tato výtka oprávněna jest. ale ne
vysvětluje všecko, jistě nikterak 'tu jedovou chbadnost
českého člověka k náboženskému problému. Je zde da
leko více, než že mnohý český člověk nedovede snésti
hmotnou ztrátu, již by mu přestup k protestantismu při
nest Kde lze čekati přestupy? Jen tam, kde jest v první
řadě zájem náboženský, a není-li toho, tedy církevně
politický. U nás ant jednoho, ani druhého není.:

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo s r. ©

wiHradociKrál., Adalbertinum.
Přijímá vklady ne vkladní kntžky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky.

Církevní věstník.
P. Jan Nep. Ullwer. Všeobecně překvapila před 2 ro

ky všecky známé tohoto horlivého kněze zpráva o jeho
náhlé smrti dne 11. ledna 1913. Koncem minulého roku

vydán byl nákladem bisk. knihtiskármy v Česk. Budějo
vlcích životopis jeho pod mázvem: +P. Jan Nep. UHwer
ze Shromáždění Nejsvětějšího Vykupitele. Životopis líčen
od člena tohoto Shromáždění.. Mnozí kněží našt diecése

zmali osobně P. Ullwera. Vždyť jako chovanec Borro
maea studoval na hradeckém gymnasiu a v letech 1879—
1883 byl alumnem kněžského semináře tamže. Pro tyto
spolubratry- kněze bude tato kniha zvláštězajímavou.
Prostým, jednoduchým slohem vypravuje spisovatel o
mládí P. Jana, o rodičích, sourozencích, o různých krá
sných zvycích v rodině. Dočteme se tam, jak navště
voval školu obecnou a poznáme již v útlém jeho mládí
rys vzácné povahy. Ze svého rodiště, Lhoty Zálesní,
odchází Jan do Vrchlabí a později na gymnasium hra
decké. Vzpomlnky na život studentský a zvláště na po
byt v semináři jistě příjemně pobaví každého bývalého
alumna hradeckého semináře. Různé názvy »dormitáků«,
seminářských pokrmů a jiné věci tam vypravované oži
ví. v duší mnohého kněze krásné vzpomínky. A což
stať: »Jan deset let světským knězem«! Kolik v ní ukry
to vzácného poučení zvláště pro mladou kněžskou duši!
Jeho trpělivost. úcta k představeným, celé jeho působení
Jako kaplana v Hostinném, kéž by se stalo vzorem kaž
dého kněze!

P. Jan r. 1893k Redemptoristům a s tímto pobytem son
visí další jeho činnost na- Sv. Hoře u Příbramě, ve Vll.
ni, na Hoře Matky Boží u Králik a konečně v Česk.
Badějovicloh, kde působil jako rektor koleje. Tam také
skončil svůj. záslužný život.

O jeho smrti pravíl krásně J. M. nejdp. biskup Hůl
ka: »Není každému kaězi dopřáno tak. krásnou. smrtí
zamříti —při. čtení sv, evangeln, před shromážděným
lidem, v neděli, v kostele Mariánském, kde tak často
Matku Páně uctival a. u jejího oltáře ještě před chvílí
mši sv. sloužil!«

Knihatato zaslouží si hojného rozšíření megi ducho
vemstvem i věřícími; kněg načerpá z ná posilu a: povzbu
zení k svému vznešenému úřadu. lid pak pozná, jaké
oběti a práce častokonaté. musí kněz a.tím.více. vážiti
si budestavu. duchovního! —Kalba. vydána hyla bisk.
knibtiskárnou v Českých. Budějovicieh a. stojí 1.48.K,
poštou 150.K. — M;

Zemřeli. Dne. 10. L m.zesnal, no- kráškém utrpení
zasléužitý, bodrý děkan v. Labské Týnic! vdpn. V. Zór

Obrazy českých umělců
w levných cenách.
Skvostné umělecké dary.
Nádhernéozdeby bytové

Re. Ovořák:

Madona
Jemný barvotisk, vel 05x65em

nemapiatý . . . . “ K 4—
ve vkusném rámu.. . » 2$—
v ořechovém rámu Be >0

zlacenýmii- .
Hlava Kristova

| Zasklený, vel. 50X56 cm
nenapiatý . . . . .. K 4—
vpěknémrámu.. o 0
ve skvostném rámu . » S$—

Objednejte, dokud jsou na skladě, a ne
nechte si ujíti příležitost koupiti taklevné
obraty umělecké, které můžete užítí jako

dar vánoční, k jmeninám a pod.
69“ Pro členydružstva 204, slevy."U
Ceny rozumějí 6e bos obalu s porta; obal

účtujeme aa výrobní esau!
Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
vHradciKrál.,Adalbertinum

Osusly kostela sv. Klimenta
v Hradel Králové.

PíšeVáctav-Vach.
L ,

Orugerius in Sacris a Balbín in Bohemia Sancta. po
znamenávají že kaple sv. Klimenta, strávena jsouc 0
hněm r. 1339, od té doby v ramu leže'a až do r. 1386.
Tehdy králová-vdova Alžběta jej z rama pozvedla a
klášter řádu kazatelského čít sv. Dominika při něm za

ve 14. věku Dominikáni při této kapři osedří a m místě
pozdější radnice klášter sobě vystavěl, na to scházejí
důkazy.

Tomek na str. 7. praví: Radnice, o n'ž nacházíme

dle tehdejšího smýšlení zvejzbití. Dne 9. dubna 1716
byla v míslonženapošledníteše sv. atato Žmedse za
čálo běřiti © 2.

K vystavění télo nově kaple biskup v celém kraji
hradeckém kážal činiti sbírku, ano | od Jeho Svalěsti
papežeKlUmeataXI. obdrželZačnou pomoc.Do tok
1716 dospěla nová stavba tak daleko, že se Již v 2áří
lasignie papežské, klíče a korana na vrchaí bání mohly
přípevníti. R. 1717 dokoňáho jest vnitřní ozdobení tefl,
takže již 23. bistopada v den sv. Klimentá biskup první
mši sv. Zde sloužil, (Švenda: Žeb obr. II 113, 184 —
Měd. obr. 1. 155 a 158, JV. 8. — Hlin. obr. I 66, 4,
79, M, IH. 60, II. lot, 102.)

Nicméně ještě několkráte musela tato kaple woažiti
opět světským účehtm za skhtdiště rozilčných věd. Na
př. ve válce sedmileté. neboť Švenda píše, že r. 1708.
po vojně zase vyčištěna byla a ma den sv. Klimenta
slavné stažby Božď v ní se konaly, potom ve francott
ských válkách na začátku 19. stol, kdyf tu byly skla
sena a slámy,jak Aa to Švendžalnie. M

Širokým portálem, pak podvěžní síní vchází se od
jižní strany do kaple proti velkému oltáři k seven
straně postavenému. Velice pochybno, Ze by bývát v
nejstarší původní kapli oltář také na této straňě stával.
Nynější kaple sv. Klímenta představuje římskou, po
dlouhlon rotuňdu; v báňovkém klenuti otvírá se široká
svíjina téměř jako druhá kopule nad spodní postavená,

osmi okny osvětlená. Žvenčí jsnu krovy na obou ko
pulích bílým plechem poblty a ma vrcho'ku strm! veliké
požlacené papežské klíče a pozlacená tlara. -Šířka celé
stavby rovná se šířce věže, délka jest o trochu větší.
Na vějkém oltáři jest obráz sv. KHimenta, podobný ono
mu, jaký se spatřuje na oltáři no Levém Hradel. Po
straně evangelia stojí okář 5 Božím hřobem, který dal
biskup Hant r. 1835zvlášť uprávit a nynější ejd. arci
pastýř na svůj náklad v nynější podobě znovů zříditi;
po straně eptštolní obtář s ostatky sv. Klimehtá vě skle

něné rakvi, ozdobně kované. Biskup Jan Josel hrabě
Vratislav z Mitrovic dostal r. 1737 hlavně přičiněním
tehdejšího kapitulního děkana Michalá Sárdagně od pa
peže Klimenta XII. pro svůj kathedrální kostel ostatky
sv. Klimenta, papeže a mučedníka. z kátnkornb římských.
Tyto ostatky okolo r. 1747 ze seminářského kostela se.
Jana Nep. v slavném průvodu od duchovenstva do av
ního chrámu sv. Ducha přenešeny, při pilýři naproti ka
zatelně k uctění vystaveny, potom pro větší úctu roků
1778 na oltář sv. Ahtonina Poustevníka dány, kohečně
r. 1768 za reformy od bisktma Have v kathedrálním ko
stéle provedené do této kaple sv. Klementa přeneleny.
Elselt na str. 96 dodává: »Anf der Tumba befhtdot sich
die Aufschrift: Corpas St. Clermentis Martyris a potí
fice Clemente XII.Irie S. Cathedral ecetésiaedůmoda
tam Anno 1737.<

KrálověhradeckoubankovníjednoluvHrad
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte

místnía 4 kraje.
Váneční pozdravy mezi městem Hradcem Králové

rynku, jen že byla ještě méně prostranná než nyní. O
klášteru se vůbec nezmiňuje, že by na témž místě stával.

Když r. 1420 česká obec sama se uvázala ve farní
chrám sv. Ducha, stal se jl starý kostet sv. Klimenta po
čase zbytečným. Nalézáme od počátku 16. století, že ho
bylo užíváno k světským potřebám. Z této příčiny vše
liká správa slavení od města k ní byla jednána; tak r.
1514 platila rada městská pokrývači Samsonovi a jeho
Fomocníkům za správu střechy na staré kapli 18 a 12
grošů, zas r. 1516 pokrývači Michalovi a jeho pomocní
kům na kapti Čechův 1 kopu 24 gr. a 48 gr., konečně r.
1603 »na stárém kostele u nová věže« jest tvrzeno kur
kami od pokrývače. Jiříka Makovičky, (Žel. obr. II. 113,
134. IV. 88. — Měd. obr. IH. 155, 158, IV. 8. — Hin. obr.:
I. 79.) I skládala obec v něm spočátku sůl a zbraně. po
zději také obilí a jiné věci.

Po restauraci katolického náboženství oživla v
Hradci opět láska o starožitnosti kaple sv. Klimenta.
Když r. 1680 dne 29. června císař Leopold Hradec Král.
svou návštěvou poctil. uveden jest také do ní aby jl
shlédnul. Nato ještě téhož roku dne 13. srpna městská
rada nařídila, aby tato kaple byh vyčištěna, a vše, co
luntů a jiných vojenských zbraní a nástrojů v ní a nad
ní pod krovem se chová, aby se na hrad odneslo.

Hrad knížat, později králů českých, strměl nad sa
mým svahem, kde jest nyní biskupský seminář. kostel
svatojanský a c. k. okresní hejtmanství se starou sob
nicí a lyceum.

V úmyslu. aby se tato ctihodná památka zase k
službám Božím obrátiti mohla, dat ji hned následujícího
roku 1681 M. Vácslav Bernard Sartorins, kanovník a
farář městský, svým nákladem opraviti vybíliti, okna
a Jiné nové věci v ní zříditi.

A tak byla k službám Božím zaťízena a vysvěce
na. Nelíbila se však tebdejšímu věku gotická, ovšem
sešlá a snad ne příhš střízlivě opravená stavba této
kaple. ..

Biskup Jan Adam Vratislav z Mitrovic, nařídiv r.

1714 světiti svátek sv. Klimenta, papeže a mmčedníka,
Jakožto.patrona Hřadce Král a celého biskupství co fe
stum chori neb svátek kostelní na stálé budoucí časy,
odhodlal se celou kapli v novém slohu přestavěti a po

zde na vánoční stromek. zaslal starosta města dr. Fr.
Ulrich magistrátu města Debrecina (jehož domácím plu
kem pluk č. 39 jest) nejvřelejší vánoční pozdravy s pro
jevem sympatií k tomuto udatnému plaku. V těchto
dnech došel přípis magistrátu svob. města Debrecina.
následujícího obsahu: »Magistrát král. svob. města De
brecina zvěděl s upřímnou radostí, že královské věnné
město Hradec Králové přispělo značným obnosem k
vánoční slavnosti naších statečných, do ciziny přesaze
ných vojínů 39. p. pl. Shledáváme v tomto činu výraz
uznání, jež prokazujete našemu udatnému domácímu plu
ku. Vzdávajíce Vám srdečné díky jak za V45 šlechetný
dárek, tak i za blahopřání, která jste u příležitosti vá
nočních svátků vyslovili, opětujeme je co nejlépe a dá
váme výraz naději, že dobrá shoda mézi oběma městy
potrvá i po vítězném ukončení váčky. Dr. Andreas Márk,

král. uherský dvorní rada a purkmistr král. svob. města
Debrecina. Dr. Bertalan Balla, notář.< — Konečně uvá
díme, že odvetou za nadílku měste Hradce Králové byl
městem Debrecinem o štědrý večer skvěle pohoštěn

jindPichohradecký pluk č. 75. .
Mistní odbočce vdovského a sirotčího lotdh po pad

lých vojímech v Hradei Králové (štítu železného brance)
odevzdány byly od slovut p. c. k. místodrž. rady J.
Smutného k rakám jeho složené následující příspěvky:
Od obecního úřadu v Lodině, * svatováclavská | sbírka"
spolku odbočky Červ. kříže 15 K, od Všeob. spolku děl
nického v Nov. Hradci Král. výtěžek divadělníhopř
stavení K 48:33, od správy školy v Sedili sbírka žáků
K 83.20, od p. Jos. Neškudly ve Lhotě pod Strání dvě
sbírky v jeho hostinci K 12.22 a K 14.71, od objce Krásš
nice starostou Fr. Kowtníkem 50 K, mimo to odvedla
přímo Čten. beseda Komerský m Pražském Předměstí
2 K. Šlechetným dárcům vzdávají se nejvronorější díkyl

OdbočcelondaprolovalidyvHradetKrálovéode
vzdány byly od slov. p. c. k. místodrž. rady J. Smetného
následující k jeho rukám složené příspěvky: Od p. pošt
mistra K. Dvořáka v Kratonohách 20 K, výtěžek před
stavení div. ochotníků »Tyl« 100 K, od-p. Jana Doležala,
rolníka v Předměřicích 10 K. Šlechetným dárcům vzdá
vají se díky! O dašší příspěvky prosí purkmistrováký
úřad v Hradci Králové. . :



>A9 nířáčeté©X.2 státtňyhlase nhrifktice
„8K.TýtbTekvidřětlítéttyTdzidtníde24 nělisovaněVelo
a 'sfílinu ze Stolisly lebo stóbu. BIŽSÍ řozvéh rekvísice
Dire stříten Bodářiběhě. A% Mo rorWení řekviliče má
Sbdhtjlhvce lei 'vštchka, Vášňsktí| Dotřdiěh| třestitlán:cí
ziředta sehá a 'slářny býti podkžovánh za YrékyttoVa

nek přoaěeyVol.spřívýa byfoby nidtžičkěkotiv
„zolVerívWňa4 sláítty Westiým. VRstní potreba ješt hl
„stéčovněVýřtezehk“:1Dkz veta 2 5kt Vály nh Účha

1kdněžtébo P na Vdhoth V žVes zky fámy há
titkéry FeAkt3.216.féltnáLr.

-obec p. OL Urmer. — Vzáto bylo ná vědomt, že ©. £.
zemské finanční řiditelství osvobodilo Kuhopis o zápůjč

„E MáVodovoddo Jatěk dd Kolků a pofatků, 4šdétení
přestámzemdké koffše pro úbrávu řěk vPrážé, W L

„ntěšt drát řá mostě oriékém držovati báde c. k. Sit

foženo, aby té Pí příkářy e. k. okr. heltířahstvt vě
přídiné obatřehí proti talté přostřtjci A městské pádě
kužíý týtten zprávu podávat. — Výžto bylo ha vědámt

„díkůvzdání c. a k. dělostřeleckého pluku č. 27 za vánoční
dítky pro vojáky thož Héklu. — Návrh Wiskupsté kon
ststoře a vbsazéní místá tářáře ná Novém Hrádci Řřál.

poštoipěn Byl měšt. zastupitelstvu. — Vžát byl mk vě
dódhl c. a k. stafičníh? velitejštvím dodžié přotoiot o
Médné ddevzddůt klosktovýčh žáchodů v Butově škol

rešiných a zpráva vojetiskéhoubytovatele ohledně od
-stíhémi závátl V mištióstech řediky pro tekovaleséčíl
ty. — Sokvdteno bylododiní kamnežido kavatiru č. 35
k žádosti zdejšího c. d k. plu č. 35. — Vybíránt po

Fr. Bnitovi- přo r. 1916 zá nájemné 1800 K. — Křest,
sociáhlíthu spolku pant a dívek propůjčeno by'o městské

„divadlo na den 16. ledna. — Scliválen býl návrh správy
vělěktrátny ohledně doplění eléktr. osvětent v Četzkov
ského třidě, zpráva technické katcěláře o zaBráně plo
sé pozeňíku régalace Orlice od Hřadce Křálové k Mál
Sóvičům a prohiňiém ohledhě přonájíhu místnosti čefnit
kých kdsářen. — Odvofiií p. Att. Oleřgůriče proti toz
Rodmiti měst. zástepitekýva ve věci dívky z vírů před
Jošt se okřésnímu výboru. — Aprovisačář Rorrisi přě:

něcítt te 5 koreff obětflch pozelniti k osazení raniňímt
brambory a fasolemi. — Šefiváteny byly různé účty:
objednávky, lesní a týdenní konsignace. —Provedeno
bylo sčítání Mas z volbý výkoňšné vé sehífizíměst.
zstopitelstvá 28. prosince do odborů chudinského a na
dičníňo, | divadelního. | pokračovací školy příhítýslově;
osvětověňio, sočlálňího, lycejnítio, strotěř rady a místní
školní rady. Do ciadiiského a nadačního odborní zvošěn
Bylp:žem.rádaV.Šláma,doosvětovéhop. škol.řada“
Pr. Fišer, do lýcetního vkíp. prof. dr. G. Domabyl, do
sociálního p. zem. rada V. Sláma a p. účetní rádu Fr.
Obermana, do dřvadelního pp. St. Jirásek a řeč B. Ry
Da, do odboru pokr. školy Inspektor p. AK Krčmář, do
strotěí radý vlďp. prof. dr. O. Domabyl za člena a p. B.
Melichar za náhradníka a do mísení SRolni rady p. prof.
Pr. Reftlrárek za čténa a p. V. Javěrek, soukromník, za
ráhradníka.

Vánočníré v městolééí| ilopořové| diví v
Ptačí Redl Křesť. vzděl. spolék páhl a dívek +»Aněž
ka» v Hradci Králové pořádá za Iksk. spohipfičobění
pánského i dámského pěveckého sboru a hudby c. á K.
pěš. plůkti sv. páha: Conradh' z Hotzenforiu č. 39; div.
předstvení v neděl 16. lédna: Betlem. Výpravná
vánoční Rra o 4 obrazích. Napsať Karel Mašek. Dirigent
zpěvných částí Josef Winsch mi., řed. Kůru. Répér
tolrní hra Nár. divadla. Začátek o 5. hod. odp. Ceny
míst: Lože 6 K, Křeslo a tribima K 1.2, I. místo 1 K.
L místo80 K, gmlétieI.řada 60h, IE a IN.řada S0 h. k
stání: parket 30 h, stud a voj. lístek do parketu 20 k,
galerie 20 B. dětský lístek k stání do parteru TOIt —
Předprodet Hotitíf v knihkupectví v Adalbertim. Čistý.
výnos připadne olresní válečné podpíímě úfadbvně pro
podporu mízných rodin válečníků.

Komčetřt-Českého kvarteta těšil se návštěvě velice
četné. Komposice náderné a širšímiů obecenstvu snad
mo přístapné sehrány byly od umělců tak svížně, tak
delikátně, že obecenstvo neskrblilo hlučnou pochvalou.

. Koncert Jaroslave zkhájen byl koncertem
Mozartovým D-dur, r. 1907 znovu objeveným, k němuž
Kocian přikomponoval kadence. —Vrcholem večera byt
houslový končert Dvořákův a tři -věty pro solové hou
Me od J. S. Bacha, zakončením Koclanovo »Intermezzo
pitoresaue«, Nešverova »Ekloga« č. 9 a druhá věta Sme
tanova »Z domoviny«. Očekávání četného obecenstva
bylo překonáno; Kocian, skvěte disponován, překonával
sám sebe. Hlavně Dvořákův koncert nalézl v něm kla
slokého interpreta, vystihujícího jak něhu, tak živý ryt
mus tohoto koncertu. Mozartův koncert byl podán se
vzácným porozuměním slohovým a účinek zvýšen skvě

"bými, technicky vyspělými kadeňcemi Kocianovýmiě.Táž
slohovost s vynikající plastičností pojila se ve větách
Bachových. Skladba Kocianova, motivů exotických, a
české duo Smetanovo (bohužel v úpravě SHfově, ráz
dua vadně stirající) uchvátiřy obecenstvo, jemuž se Ko
clan odmění) Wleniawského »Zingarou« a Sukovou »Pí

-smí lásky« vlastní úpravy. Hudebnost podání, ktíšťálově
listý tón, neomylná'techníka, nepachtícíse za vnějšími
efekty, lyrická něha. hudebně cennýprogram, vše to
učinilo Kocianáv koncert nezapomenutelným.V progra

-mu by se příště doporučovalo přesnější ozňačení skla

deb, na př. který z obou D-dur koncertů Mozartových

umělec se uvédi "mlatitstvýpřáništa Á „gldaRyn.IvádetžiJkisona W df zaháje
ná biidě vé Ufředu26.1 m. Sinetaňověů: operou Prodáná
nevěsta. Předplatnév áno fa Hi her, z nichž bude 7
oper: "Čert 4 Kůčh, MilkováňíPigárova svatba, Poštíl

lion z Lonjumeau, Romeo 4 Julie, Bohema, Komedianti
spolu s Datníšém aChloe. 3 Operety: Z rozkazu Jeji Vý
sosti, Děti círku a Za láskob, 1 balet: Zkvoj Plerotčin.
9 činoher: čio, Zíracení, Mésťáci, Na čem záleží, An
drokfés a Jev, Ďábljce, Pofoj ny, Dobyté pevnosti 4
Neznámý támečník. Z hostí, běhemsáisoňy vystoupí pí.

Hubněróvě v OJázáměrobě, pí.i. Rýová „Kvápilová v
Ďábiici, p. Pražský s pl Stárou v Tristana, p. Mářák
s miss Cavánovou v Carmen, p. jrvota v Postlilionu ž

Lonjuméau. boneníl laiky možno oddržeti v knihku
pectví p. B. Tolmán

Gar Velkým domě vHradeckémobčáhatvupů
sobllá zprává, ženešřáá ppi. "Marie Nětuková, chóť má
těle trůňiáfského závodů na Sřézském Přédměšíí. Zá

opátřěná ouc sv. svátostmi,. odevzďála důši Bohu 10.
m. dokončujíc 6L. rok svého věku.Byla matŘoú nej

pečhiuější štarajíc se. do posledního dechu o své domácí.
(Syn její Ph. Dr. Jost Nětuká jáko záložní nádporu

čik pévn. dělostřelecívajest ný zajátčém v riském
Orlové; druhý syn František jest inženýrem Pražšké

č. Vždyť vychovávala z lásky kbližnímu obětavě do
má i jédnu sirotů. Zbožnostlejí byla vroúcí avelice ů

vědomělá. Jednání její bylo prosté, nehleďané; 2ev 4Skem nijak sé nechtěla lišii od přostých šousédek.

bylá-li řeč o vífe, každdéno překvápovaly její veliké vi.

domosti. Jestiže něk si dovol v jeji přítomnosti od
vážnou ktitfkuvírý, nedávali ná jevozvláštního rozči

přesvědčivě odpovidála d poučovala tak.
že umikali v lžasů i účeňí. Býti velice horlivoů člen
kou Mariánské kongregace a získalá st velikou záslulu

sbíráním přispěvků na kapli Rožberskou. jaké úcti a
oblíbenosti zesnulá se těšila, úkázálo se při pohřbu dne
13. t. m. Přes to, že silně sněžito, obrovský počet přátel

dostavil sedoprovodit tělesné ostatký Její k tichému od
počinku. Sám Jeho Excel. nejdp. biskup se svým dp. se
kretářem Cibulkou byl přítomen v domě smutku. Obřa
dy vykonal a kondnkt vedl vsdp. kanovník Ant. Hrubý.
S ním kráčéli v rochětách kněží: vsdp. notář F. J. Ko

něčný, vsdp. rada J. Veverka, vdp. spirituáf J. Černý,
dp. katěcheta Fr. Dostál a dpp. kaplaní J. Hauf a J. UHK.
V zástupu viděli jsmě vdp. ředitele Rudolfina Sekerů, dp.
rektorá Keppla a j v. K pohřbu dostavilo se netoliko
četně sousedstvo a přátelé z širého okolí, nýbrž i čle
nové „předních rodín hraděckých. Rekviem v pouchov
ském kostele sloužit vsdp. kanovník Hrubý, načež nad
hrobem tklivě promluviř o perle pouchovské kolátury
vsdp. bísk. notář a farář F. J. Konečný. Velmi víoďně

»Jestliže utiskování chudých vdov 4 sirot

rota jest ctností nebe pronikající.« — Se slžamř v 0
čích pomakr se rozcházel obrovský zástup truchlících.
Dřímej sladce, duše zlatá! — Krátce za sebou odebraly

se na věčnost dvě stařičké sestry z váženého patricij
skéto rodin hradéckého. Dne 5. t. m. zemřela v Pardubi
cích pf. Anna Fialová, matka předčasně zesnulého kně
ze dp. Jind. Fialy, u věku 68 let. Zanechává dvě dcery:

lovou, učitelku v Pardubicích. Dne 8. t m. zesnula ses
tra téže G4letá pí. Marte Chrudimská, choť býv. ob
chodníka. Pohřeb obou konán za veliké účasti přátel a
známých. Odpočiňte v pokoji!

Požár kostelu Panny Marie na Velkém náměstí v
Hradci Králové. K návrhu Fr. Novotného, rodáka hra
deckého a kazatele při chrámu Parmy Marie, povole
no dne 2. záři 1856 3120 zl. konv. m. ze studijní poklad
nice české na opravu téhož. Klempiř Fr. Stein. stavbu
pronajav o velikonocích r. 1857. opravu započal a byl
se vším v 5 měsících hotov. Avšak dodělávaje 24. a 25.
září 1857 nad kaplí poslední práci, spatřit dne 26. září
v sobotu o trhu ráno ve tři čtvrti na 10. hod., že z kaple
té vyšel oheň, které celou krytbu i s věžemi strávil.
Oheň byl tak veliký, že uvnitř města asi na 50 místech
domy chytaly, ale vždy obezřetností a velikou náma
hou jak zdejšího měšťanstva. tak i venkovského lidu
zde o trhu shromážděného přispěním vojenské pomoci
byl uhašen.

Největší dva zvony se zachovaly, padly totiž zvol
ma na klenbu rumem pokrytou. Tři menší však vzaly
zkázu. Přešil je zdejší zvonat K. Paul. Veškerá aprava
pak a stavba jmenovaného chrámu po ohni pronajata
dne 10. června 1859 zdejšímu ©kupci J. Cernsteinovi,

spolčenému s Pr. Kafkou, za 5989 zl. r. č. Krytba za
tmná stála 2800 zl. k. m. Práci vnitřní, totiž ozdobu
oltářů a kazatěmy, proved J. Havránek. pozlacovač z
Prahy za 1480 zl. Pant Konstancie Riedlová. zdejší mě
Banka, věnovala obrazy »Klížové cesty., zhotovené J.
L. Klemencem, zdejším rodákem, za 600 zi. k. m. Mimo
to darovála postříbřené svícny v ceně 70 zl., pozlacený

lustr, dvě lampy z barevného skla a 1. v. Jan Bedmařík,
voskaf a zdější měšťaň, darovat stříbrný kaNčh bohatě
pozlacéhý v ceně 200 zl. a nový »Bóží hrob: s anděly
v ceně 100 zl. k. m, Podobně i jmí měšťahé a měšťanky
přispěli peněžitémi obnosy k okrasě a zvelebení toho
chrámu Páňě. — Chrám tento vysťavěnbyt Jésůtty v le
tech 1654—1666hfavně z odkazu. Kašpařa: svobodného

páná z Óranmr, na místě čtyř domů.Návrň +přovědení
fesť dfřem místra Karfa Sataga, ktěrýž za prácí svpu
doštař-9000: rýžských.

kana Martina. Štípka »ve vchodu u hlavních dveří na
févě Stráhě« zákládní kámen k nověmu kostelu Náněbe

u „Plahoslavené Panny Marie die přánu„potytšeného

A ben Továryt tvá 3. v Římě. — Dne TO.Fina
Vyšvětil bísku aoyš Zoubek 2 „Bienbergu Goko

nák 1uprávený Kóstel, jeho hlávní a dva Půstrájiní
(sv. Tnáce a sv. Fraňtišká Xáv). Do oltářníKrobky ky4.
těch oštatkův oltáře hlavního Vlož Břkůp svatépsát

ky a.list pergamenový, jejž vlašíhl ři . anCLXVI Die 10. Měnšís Úctobri Ego ok

dináháušaBifenbetz ek OrdinéS.| edicli,k Pro zdecopůš Režiňáe |Hraděcensiš, Corškenk Atáře Tá
hohorém B. V. Assiimptác, ět Relaůit SS. Mánýním 5.

Fhoriazi, 8 AemMae et S.Cyriže iá eo Inclůst, 6gůlisChristiFidehibůshodleund trií, et I dít kHňI
věrsárló Consecrationis hujus modi. ipsumvisitantibus,
aúadraginlá dieš de vera Ifidulgentia, in foro Ecclesiae

n ny čončešší.« — Košíči vyhořel, r. 1480, dře již r.
byl opět žňovůzříšěn. Pó zřášení Továtyšstvá |r.73 úštáňovéů jako Kárhisoňář.Nád p Prolomténá

prověří zkď barókně vykrajováhýmokiiěm s viiton
Hímsoů a oštěňím, jež stáčt se v rozích v závity. V kar

těší fiápis: MpcL ví Děo 6t diváe in Coelos IMS zs5am
ptáče sčrumí. Hlavní oudí káleží že stou 4 táběrnakula

výředů postavenéfo aaz malovásě Šloupově architektů
rý, zaužmájící celoú již stěnů kněžiště. Uprostřed Vist
vělký obráž 4 plátně »„NáněbevžetíParny Marle«, ma

bován (r. 1765 $. Jos. Krámotfnem 44 KristěžnemNokdrínJitát oddělen od lodi výborně kovánou mříži. Pod
Klávaků ohářem jest krobka, v niž leží zakladatel ko
lěje. jestiitské Jan Jos. Br. z Oppěrsdoříu a rytíř Růdolí

Bědřich z Vinote; ktěrý r. tér) své statky v Popovi

decké. — Postranní oltáře bylý žřízený ro požárů r.
1762. Na évangelní straně je ohář s obražem. předsta
vujícím glorificaci sv. Ignáce z L. — výborné díló od
P. Brandla. Oltát s malým obrázkem sv. Anný, učící
Pánna Marii. Na klenbě obraz Pármy Marie jako ochra

nítelky města Hradce Králové, ježvymalováno v požačí.
V poslédníkapli severní visí obraz sv. Jana Nep.od P.
Brandla: andě'é tomuto světčí soblak podávají palmu.
Do'e klečicí anděl ukazuje k lebče. Ř. 1757 výmaloval
život sv. Alolsia v kolejních chodbách výborný malíř,
frater Ignác Ráb, rodák nechanický.

Nejstarším člověkeůi v Hradci Králové byl dič zdéj
ší »Pamětní knihý« František Rauténkranž, vysloužilý
vojín z časů Laúdonových, pekař rodem z Jěleního. Že
mřél dne 31. března [862 v stáří 107 roků.

C. E. zkuúšebná Komise pro školý obéčné a můšťas
ské v říradci Krátové přijímá opovědí ke zkouškám
způsobilosti učitelské pro období jarní r. 1916 opatřené
náléžitými doklady do 15. dubna t. r.

Žádosti extéralsti Ke zkoušce dospělosti učitelské

přijímá ředitelství c. k. ústavu Ke vzdělání učitelů v
Mrádci Králové do 31. března; žádosti externistek však
pouze do 29. února L r. — Žádosti ke zkouškám že žeň
ských ručních přačí jest zastati témuž ředitelství nejdéle
do 30. dubna t. r.

„Lady Préderick«, půvabnou veselohru anglického
spisovatele Maughama, jédnu z posledních pražských

novinek, sehraje v sobotu 22. ledna o půl 8. hod večer
jednota div. ochotníků »Klicpera. v Hradci Králové.
V titulní roli vystoupí sl. Míla Pačová, člen »Uranle«,
host Národního divadla v Praze. Čistý výnos ve pro
spěch Červeného kříže. Při představení účinkuje kapela
pěš. pluku č. 39. O představení toto jeví se již nyní vel
ký zájem. Račtě si vstupenky co možno brzo zamluviti.
Předprodej u p. Růžičky, papírnika.

Ná oslepié a raněné vojiny, sirotky á vdovy, jakož
i na nezaměstnané a v nouzi postavené Katolické děl
nictvo ráčili dále věnovati: Odbočka Všeodb. sdruženi
křesť. dělnictva v Jablonci n. Jiz. 2 K. Marie Kučerová
v Lomech 2 K, vldp. Kašpar Falta, farář v Němyčevsi
K 8.66, Josela Andrlová v Ústí n. O. 5 K. katol.-národní
jednota v N. Bydžově 3 K, spolek paní a dívek v Lito
myšli 10 K, katol. jednota v Jilemnici 25 K. Zaplať Bůh!
Prosi se o další sbírky na Zemský svaz katol. Orla v
Hradci Králové,

O potírání pohfavních nemocí. K poučení obyva
te'stva o podstatě, nebezpečí a vystříhání se pohlavních
nemocí bylo vydáno »Poučení«, jež možno obdržeti na
c. k. okr. hejtmanství v Hradci Králové v ceně 4 h za
kus.

Serutm cen sa týdemuku triu v Hradci Králové
dne 8. ledna 1916. 1 litr: prosa 72 h. vlkve 80 h, hrachu
1.80 K, jahel 1.80 K, Iněného semene 1.20 K; 1 hl: cibule
30—45 K. mrkve 4—10 K, jablek 16—24 K; 1 a: hrušek
50—70 K, jetělového semínka červeného 400—470 K; I
kg: másla 450—6.80 K, vepřového sádla 7.20—9 K, tva
rohu 68—80 h, křenu 40—60 h, česneku 5 K; 1 vejce
13—2 h: 1 kopa: zelí 20—40 K, kapusty 3—7 K, drobné
zeleniny 1.20—1.80 K. poru 50—80 h, célere 1.20 Ki 1
pár podsvinčat 64—110K. — Přivezeno bylo: hl: bram
borů 8, mrkve 4, cibule 2. jablek 32; kg: křemu 40, če
sneku 5; kop: zelí 2, kapusty 4. drobné zeleniny 5, poru
2, celere 5; podsvinčat 201 kusů.

Sebifky. Utěšené chvíle jsme zažili na Nový rok
zásluhou čilých a obratných ochotníků ze Stěžirek a
Charbusic. V hostmcí p. Pázlera sehráňa zručně véšelo
hra »Růžová poufaz. Největší zásluhy o zdařilou výpra
vu mají p. učitet Nosek a p. rolák Vojtěch, kteří hru
plině nacvičili. Návštěva vzhledém k mimořádným po
měrůrí byla' nétoliko potěšitelná,ale docela pfekvanů
jlef, protože v mfstňost tfenila se iva na hlavě. Obe

censtvn horlivě projevovalo pochvalu obětavým uměl
„cďiín. Znáčný pénte, jejž přídětevení vynéslo. poslouží
„ěebře tidumiihým účejíí Červěného kříže. Dik budiž



všechaěm, kteří'obzdar uňěleckého požitku si získalizáuaby. |
- Rychsovský vikariát.Zasloužilý učitel v Solnici p.

Theodor Kunc byl v minulých právě dnech vyzname
Bán od nejd. biskupské konsistoře v Hradci Králové po
chvalným dekretem za záslužnou a dlouholetou působ
nost v nábožensko-mravní výchově svěřeného žactva.
Srdečně gratulujeme!

Z lazaretu v Ústí n. Orl. Slavnost štědrého večera
v c. a k. reservní memocnici (filiálce) v Ústí n. Orl. v
domě katol. spolků ukázala, že dost ještě stále v našem
městě citlivých srdcí, která se obětavě snaží osud trpí

lazaretě, jako před rokem tak i nyní přičinily se vše
2 ne Lay

azare.u .co nejvíce zpříjemnišy, V sále nemocnice na
jevišti připravily bohatě ozdobený stromek, pod nímž
přichystáno. bylo hojně darů, jako teplého prádla, dout
niků, ovoce, cukroví atd. pro nemocné. Slavnosti štědré
ho večera úsčastnily se skoro všechny dámy, činné v
lazaretě a oba nemocniční lékaři — Slavnost zahájil
správce lazaretu dp. Tužín proslovem, v němž vzpome
nu) Jeho Veličenstva a vojínů na bojišti. Přál všem pří

dělé nad Betlémem: »Pokoj lidem dobré vůle« a podě
koval co nejsrdečněji krajně obětavým damám (v čele

ně a s láskou obětují se trpícím, poděkoval zvláště ne
úmorně obětavým lékařům: Med. radovi a starostovi
města p. dru F. Vicenovi a železničnímu a obvodnímu
lékaři p. F. Barcalovi, kteří, ač přetížení pracemi jiný
mi, denně přicházejí do lazaretu a nezištně cu nejsvě
domitěji s největší láskou, dobrovolně se věnují starým
vojínům. Nato p. med. rada dr. F. Vicena jménem léka
řů, dam a vojínů poděkoval dp. J. Tyžínovi jako správci
lazaretu za jeho neúmornou obětavost Po společné ntod
litbě zapěna s průvodem harmonia píseň: »Narodil se

Kristus Pán“. Po večeři podělila pf. Barcalová s pl. Ve
selou a pí. Bílovou vojiny dárky. Kromě obětavých dam.
působících v lazaretě, které každou chvíli něčím mile
vojíny překvapí, darovali k slavnosti štědrého večera
zvláště p. t. páni a dámy: děkan Černý ryby, B. Andre
sová 15 K, 2 lahve rumu, 5 kg cukru, čaj, doutníky, Mr.
Polásek 4 K. Kabaštová doutníky. Kandrová 2 K, Jez

Jandera 6 K, J. Janderová 8 K, Krpata 4 K. Chramosto

vá 3 K. Fuigerová 3 K, firma J. Hernych 10 K. Hrodko
vá 1 K. Mr. Strnad 1 K, O. Eisner 6 K, M. Bergmann 2

Bibus 4 K, M. Renčinová 4 K, M. Slavíková 4 K. J. Ně
meček 2 K, Čápová 1 K, F. Heinzová 3 K, A. Moravcová
2 K, řid. Augustínek 5 K,'L. Horáček plátno na košile..
Kotyza půlku piva. F. Mejdr 6 K. Ross 6 K, notář Lep
šík 10 K a cukroví, L. Čermáková 6 K, dr. Riegel 10 K.

nychová 10 K, Hernychová 2 K, St. Pokorná 5 K. Šída

M. Janderová 3 K, A. Nebudová 3 K. F. Egerle 5 K. ing.
P. Andrle 4 K. H. Hernychová 20 K. A. Brožek 10 K,
J. Kučera 10 K, A. Horáček 10 K, J. Jandera 10 K, Ho
nísek 2 K, Felgenhauer 4 K. M. Čacká 3 K, Schimek
5 K, K. Friml 4 K, Bouchal 1 K. B. Krátká 2 K. Medáč
ková 1 K, Cibulková 3 tucty kapesníků, F. Pollak 20 K.
sládek Ressler 5 K, Kadrmanová vřnu na šály a nátep
ničky. Dárky obětavě sbíraly pí. Štěpánková, choť před
nosty c. k. soudu a pí. Veselá, vdova po advokátu. —
Dne 6. ledna připraven byl v lazaretě vojínům zábavný
večírek. kterého mimo dámy a pány v lazaretě činné
súčastnili se zvláště tito p. t. páni a dámy: oba nemoc

soudu Štěpánek, vrchní správce c. k. pošty K. Hrodek,
kontrolor Bíl, továrníková Kotyzová, tovármict Pickové
s choťmi, Pžrkl atd. O zábavný program ochotně se po
starali: pí. Halberstadtová. pf. Poslušná, sl. Volfová, sl.
Kotyzová, sL Havránková, pp. Lahůlek, Izák, Brodský.
Halberstadt atd. — Při večírku vydražena byla za 100
K ve prospěch lazaretu perníková chaloupka, upečená'
sl. M. Andresovou. — Dámy, které skoro všechny od po

rou vojáci pro její všestrannou, mateřskou obětavost,

zvláště úzkostlivě se stará opčístotu a dostatek nemoc
ničního prádla, pl. R. Hrodkdlřá, choť vrch. správce c.
k. pošty. pi. M. Štěpánková, choť přednosty c. k. soudu.

pl. Vincenová, pi. Bíllová, choť komirolora c. k. pošty.
pí. Matulková, choť úředníka, pl. Čechová, vdova po
říd. učiteli, st. Korábová, sl. Horáčková, sl. L. ze Strei
bergrů. sl. M. Andresová, sl. Pírklová, které po dvou
střídavě činny jsou v kuchyni. S pí. Veselou v ošetřo
vání nemocných se střídají obětavé slečny B. Marešová
a E. Volfová. — Všem těm damám i pánům, kteří prak

vojínům nemocným: »Zaplať Pán Bůh!«
Sloveč a Král. Městce, Dne 5. a 6. ledna sehrála

zdejší školní mládež ve prospěch zaopatření válečných
sirotků »Českou zemskou komisí pro ochranu dítek« v
hostinci p. Macury dětské divadelní představení »Dro
taříci«. Divadelní kus ten vyšel na základě některých
podobných her z duševní dílny zdejšího p. učitele Fr.
Machytky. Z celého provedení kusu, jakož i ze zevnější
úpravy jeviště jasně vysvítado. že tu pracovaly dovedně..:
pečlivé ruce. Zvláště výjev, kdy Jurka. malýdotařik,

klečela moďřitsena hroběsvéhootce,Plopbůmaaž
„

tomné dojmem, který tak .hmed se nezapomíná. Možno
zkrátka říci, že celý kus měl pěknýráz výchovný, ne
boť buzeny byly v něm city lásky k Bohu, rodičům a
rodné hroudě; však také jevila se na tvářích všech ú
častníků radost a uspokojení — tak řídký ta úkaz v ny
nější vážné a pohnuté době! — Jeden z účastníků.

Vlkov naKrálovéměstecku. Dne 2. ledna t. r. zažili
jsme zdařilou slavnost církevní u malebného kostellčka

sv. Jama Křtitele, který mezi lesy vrchnostenskými vé
vod! celému okolí. okresu královéměsteckého, novobyd
žovského a chlumeckého, opraveh byl sv. kříž, který tak

. zdobí svatyni, že zdá se ti, že jsi u poutního chrámu Pá
ně a že jsi blíženebi, svému Bohu, svému štěstí. Žbož

1 ný lid vlkovský toužil, aby opravený kříž znovu byl
posvěcen. Přání tomu bylo vyhověno; přesně o 10: hod.
dostavil se dp. lužecký správce duchovní a po vhodném
kázání Proč ke křížám bolů přidává osadníkům svým
kříž posvěcený“«, kříž posvětil. Ohromné množství ú
častníků se zaroseným okem zapělo plísně ke sv. Kříži,
pomodlilo se za skončení války a získání odpustků;
vzpomnělo na rokyn světitelův při svých modlitbách

" Sv. Otce Benedikta XV., Jeho Veličenstva nejjasnějšího

1.clsaře a krále Františka Josefa I. Jeho Excel. uejdp.

' Zdenka Kinského. Poté průvod vešel do chrámu, kde
: světitel obětoval zpívanou mši sv. za zemřelého hraběte

Norberta a za všecky ve válce padlé z Vlkova: dojem

koled a pastorel dle Jandery, Pfofa a Ptáčka, které před
nesly dovedně osvědčené pěvkyně z lidu, dívky vlkov

: ské a lužecké. | Účastníci opravduosvěžení. opouštěli
chrám spokojeně, v očích ještě bot, ale v duších vnitřní
útěchu. Slavnost skončena, světitel odjíždí. Z oken go
tických jakoby se na nás dívala se stěny evangelní Pan
na Maria bolestná a za ní jako v silhonetě vidíme černé
oči dobrého vojína, umírajícího přítele zbožného Norber

ta, jenž tak rád se tu modlíval! A z druhého okna dívá se
podoba miláčka Páně se sepiatýma rukama. Jako ozvěnou
slyšíme hlas světitelův: »Královno mučedníkův a sv.

lásku. nehynoucí radost a brzký mír!«

Důležité upozornění..

týden p. t pp. odběratelům nedošly. neračte reklámo
vatl! Nevíme totiž, zdali budeme mocí tisknoutl. Již po
dřívějších svolavacích vybláškách k vojsku personál
tiskárny tak prořídi, že nebylo možno opatřiti dosta

, tečné náhrady. Nyní pak docház: k povolání dalších
pracovníků.

Redakce a administrace

časopisů »Patitického družstva tiskového«+ v Hradci Králové.

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

Jan Dušek wChrudimi.

Besídka.
Páperky.

Výmluvný příspěvek k tragedii lidstva podávají
dějiny lidového politisování. »Jen se hodně zabý

| vejte politikou, jen lid politicky uvědomělý muže
tvořiti bezpečnou národní stráž. Běda těm, kteří
na dva nebo tři měsíce ztrati s obzoru běh politic
kých událostí! Ti se stávají trapnou přítěží náro

| dal — A skutečnost? Nejhorlivěji se v Řecku po
I litisovalo ve IV. století před Kristem, kdy ohro

| žoval samostatnost Řecka Filip macedonský. Kaž

x

dý omezenec stavěl se na vysoké kothurny již
proto, že političtí řečníci lidu chytře pochlebovali,
aby co nejvíce rozhojnili počet vlastních stoupen

' ců. Tehdy kvetl nejslavnější a mravně bezúhonný
' řečník řecký Démosthenés. Ale — tento charakter

ní muž měl proti sobě- Aischina a Filokrata, kteří
" uměli řečniti také. A jestliže demagogové volali,

aby lid rozhodoval samostatně, aby se neřídil pro
mluvami. které »páchnou knotem«. lid si řekl: »Ano

: — pravda! Což má býti osvícené měšťanstvo slu
žebníky krasořečníka?< Lid chtěl rozhodnouti zcela
svobodně — a rozhodl na svou zkázu.

Římané později měli svého Cicerona. Řečnic
tví v podzimu římské republiky a za Čaesarů pla
tilo za vrchol vzdělání. Kdo nedovedl imponovati
elegantními promluvami, kdo se nedovedl vpraviti
na podiu do úlohy patriotického herce, ten byl po
kládán za člověka zbyťečného. © A -— právě ve
chvílích, kdy největší počet řečníků se přihlašoval
za Spasitele státu, hynul tento jedovatou rakovinou

" demoralisace a zvláště zištné bezcharakternosti.
Ve Francii Napoleon zachránil národ z bahniska

lidového politisování jen tím, že vymanil lid ze za
jetl táborových řečníků,

V Srbsku před nynější válkou politisovalkdekdo. jak, »štárodní Listy< tehdy konstatovaly.A
výsledek? Že tento stát dopustit se v politice chyb

ým afektem ve chvílích, kdy co nejvíce se od
"paračoval tativ chladeého rozumu. Podle toho
ské uzeály k

A u nás? Před nynějšími. světodějnými událost
mi český lid hltal každý týden nikoli desítky, ale
celé stovky politických úvah. Před volbami každý
den vyslechnuto padesál až sto politických' řečí.
Sloužil tento turnaj k politickému uvědomění?
Zmatek se rozšířil již proto, že průměrní obča
né, jichž byla valná většina, neměli času ani chuti
k důkladnému ©promyšlení a. srovnání důvodů i

protidůvodů. © Pravidelně tedy sedali na. „vějičku
chytřejším a těm, kteří mohli vydržovati.'":ompti
kovaný agitační aparát. Již nynější. hromadné. při
znávání velikých politických omylů. vašich stran
jest svědectvím, zdali se politická „vyspělostlite
rárními a řečnickými zápasy v lidu zvýšila.

To jest právě důležité, že k „obratnosti politic

kých učitelů musí se pojiti takénejcitlivější svědo
mitost a důsledná charakternost.

Nemesis dějin! Za veliké revoluce francouzské
byl hříšně utracen „nevinný legitimní panovník
Ludvík XVI. — Potom však byl uirápen od Angli-.
čanů ten panovník, jehož zplodila a vynesla do
veliké výše revoluce.. A národ odpykal své veli-,
kášství, stavěné na základech nevinnou krví po
třísněných, mnohonásobně více než sám Napoleon.

»Co vy klerikálové vlastně chcete v národě?
Vždyť jste v přední řadě služebníky Říma. Naši
husitští předkové ukázali . . .«.— »Počkat! Předně

kdy Vatikán jich nezval a o ně nestál. Do. Vlach se
tehdy zanášelo italským obchodníkům za zbytečné
cetky a požívatiny peněz daleko více než za věku
katolického. papeži a obchodnictvu italskému do
hromady. V době, kdy v Praze velkoobchodníci

Vlachy, sami Čechové srovnávali — a stýskali na
to zvýšení italských daní. Nikdy za věku katolic
kého v širých vrstvách národních neměla latina
tak velikého panství jako v době sektářské, Huma
nistická studia vnesla do Čech tak veliké přemrště

divné »Pryč od Říma«. Papežovéjistě nepoříma
nili nikdy a posud nemíní pořímaniti české katolí

kteří byli v příčině konfese skeptiky (pochybova
či) anebo notorickými sektáři.

*

»Dogmata? Zcela překonané stanovisko! Pryč
se zastaralými předsudky a symbolickou školou

Náš osvícený rozum dovede již
choditi samostatně bez berliček podobenství a
různých tajemství. Přemýšlíme reálně, naší vůdčí
hvězdou jest experimentální věda. nikoli klekání
před Nadpřirazenem.« — »Nemýlíš se? Přeješ si,
aby se nemluvilo ve Škole o životě a učení histo
ricky pevně zjištěné osobě Kristově. Ale — stojíš
o to, aby se žactvo učilo o vybájených antických
bozích. jejich vlastnostech i| — dogmatech. Zarmítáš
úctu k Nadpřirozenu, ironicky se usmíváš úctě k
posvátným ostatkům. Zatím však jevíš povzneše
né vzrušení, můžeš-li oznámili. že jsi nalezl dopis
liberálního politika českého z minulého | století.
jímž zve na jaternicové hody. Za cennou kořist
považuješ nalezení jeho prohlášení, že jest hrubi
ánem přirozeným, nenuceným. Popisuješ s rozko
ší podobu a vlastnosti jeho psa. Oznamuješ tiskem
s radostí, jak sbírají nadšenci špačky po českém
básníku. Sháníš se horečně. kde jsou a jak by se
měly uctívati ostatky vynikajících českých mužů
nekatolických. aranžuješ celé pouti k místům. kde
tito byli pohřbení anebo kde kdysi aspoň stanuli.
Pracně sháníš sbírku staročeských pověr a i těch
pohanských dogmat. které pro veřejný život měly
cenu velice nepatrnou. S uctivostí sleduješ boj hu
sitů o — kalich (tedy o bohoslužebný obřad) a po
dávání Eucharistie i nemluvňatům hned po křtu.
Jako drahou památku chováš zbytky šípů husít
ských. — Tedy ve svém horlení proti dogmatům
a úctě k ostatkům vždy jen důsledně na všecky
strany !«

Epitaty.
"Nad koketou.

Bývala jsem často v tanečníků kole:
ale nyní v tomto syrém dole.
kam ni neprobleskne lustru svit.
mají nožky trochu dlouhý klid.
Snivý Artur ovšem třeštil mojí vinou,
nalezi však jistě nějakou zas Jinou.
To me silně mrzí, věřte, lidé milí.
že mi naší oči Imed zatlačili,
po posledním vzdechu zrovna u zrcadla,
abych nepoznada, Jak mi roba padla,
také není-li tvář moje příliš zvadlá. ,
Vždyť přec tenkrát s neobvyklou zvědavosti
chodilo se dívat na tvář spící mnoho hostí.
Styšela jsem ovšem mnoho hovorů,

. © že jsem jako Afrodita z mramoru.
Proč jen tedy nepozvali nevděčníci
ke zvěčnění fotografa k mému líci?
Balsamovat blavu ovšem nesměl
voavku však přiložiti měli.

> Alestesky mé se vradost mění.
vzpominám-li slávy při pohřbení.



Kteří opěvali moje vlasy rusé,

„s budbou za skvostnou šli rakví při funuse.
: Kdyby smrt má posečkala jenom patnáct let,

apěticky parte přečétl by mladý- svět.
Máť mi přímo k loži nosívala ráno kávu.
Zalívá teď aspoň na mém rovu logrem trávu.
To mne těší v tom podzemním stanu,
že v tom stínu píhy nedostanu.
Černily mne sokyně a tetky mezi lidem.
zde však snášíme se všecky s velkým klidem.

Naá provazalkem.

Již jest dokonána moje cesta račí.
Spletla se mi příze jako na sukači.
Zazněl povel: »Jednou musíš také vptedl«
Ale nohy při tom strachem ztuhly v led.
Přišla kolegyně Sudička,
vážná, tichá, bledá celičká.
Šedý vlas jí sptýval po bělostnénr šatě.
Sedla; předla. předla na svém kolovratě.
Když začala přísti do třetice,
jako kočka předly moje plíce.
Lidé dobří, sotva kdo z vás uvěří,
v hrdle škrábato mne cos jak pazdeří.
Náhle kolegyni přetrhl se pramen. —

Vzdych! jsem — a navždy bylo se mnou amen.
Zaplakali muži, posteskly si tetky:
Kdo teď bude dělat zpátečnické pletky?
Na provazech, jež jsem splétai. v hrobu klín
spustil mne bratr a můj vlastní syn.

. . Nad obavníkem.

Lidé dobří. zastavte se přec!
Upracovaný zde leží švec. —
Trudná věru byla moje lopota.
když se trhala mně dratev života.

Ale na koho se lepí smůla stálo,
snáší také klidně rány nenadálé!
Kdo jest píchnut tezi žebra smrti šídlem,
marně hledí unjknouti před agsidigm.
Už je tedy konec horečného ži,
koutička mi nad verpánkem nezasvítí.
Obul jsem jich mnoho, gle tady dole
sám jsem bos a vystrkuji paty holé.

' Nad kováře,
Nad kováře muže aeg“
Tak zní aspoň staré sčemí.
Ale je-li jeho postať z Žuty stavěná,
každá kůstka bledé smrti — dvakrát kalená.

Perlik. kovadlina:
úmorná to dřina!

Přijechala suchá zubatice*
ma .vychrtlém oři bez podkov.
Zachřestila v okno u světnice:
»Starý, vzhůru. hned se přihotov!.
Koně mého zručně okováš,
dobrou odměnu dám -—-ohlídáš.«

Zástěru si beru. rozhoupám svůj měch.
Kovu — z nozder koně otravný šel dech.
umdlévám; v tom kosa blýskla v týl.
podkovníčeko zem zazvonil...
Měchy v prsou chroptěly a praskaly.
tváře hubeněly, valem svraskaly.
Vznítilo se oko jako při kalení.

Konec! — Nastávalo moje rozloučení.
Vzpomeňte si! Při zápase tolik velikém
zvítězila kosa nad mým perlíkem.

Různé zprávy.
Nezirácejte naděje! Z Chrudimska se nám sděluje:

Dělník Teplý z Topole narukoval k vojsku hned při po
čátku války. Byl však nezvěstný téměř půldruhého ro
ku; soudilo se tedy s jistotou. že jest mrtev. Ale —
právě před vánočními svátky dostalo příbuzenstvo
zprávu. že Teplý živ a zdráv se nalézá v ruském za

Jeti. Tento případ svědčí zvláště výmluvně, jaknení po
třebí smutně věšet hlavu při delší nezvěstnosti někte
rého vojína. Události se neříd dle nepřipravenosti a
loudavosti ruské pošty a d'e rozmarů ruské listovní
censury.

Přihlášky ke přijetí do Vále'ného slrotčince pro sl
rotky po padtých vojínech »Joaneum:. Praha IL. Salmova

l. 8. řízeného kongregací Školských bratří. Do váleč
ného sirotčince přijímat se tito sirotcí po radlých vojí
nech: chlapci ve věku od 6--14 let, Fe:n. učňové ve vě
ku přes 14 let do Asylu učňů, studenti do konviktu při
slrotžinci. Sirotky jiného druhu v přítomné době přijí
mati nelze. Prosime sl. farní a obecní úřady, jakož |
okresní výbory, mající ve své evidenci válečné sirotky,
reflektufící na přijetí do sirotčince. za zaslání předběž
ného oznámení s udáním nejnutnějších dat sirotka, by
chom jednání o přijetí a fondování jeho zavěsti nrah'í,
Sirotčinec má místo pro 180 válečných sirotků s připo
Jenou obecnou školou. Přihlášky adresujte: Ředitelství
Válečného sirotčince pro sírotky po padlých vojínech
»Joaneum«. Praha II.. Salmova“ul. 8.

»Seratinské dílo lásky« v Č. Budějovicích. Hochů
Jest mezi našimi dětmi 59, děvčat jenom 19. Celkem tu

diž máme v ochraně své 78 dětí opuštěných a zanedba
ných. Děti v útuťku v Červených Dvorcich jejž Fldí
J. M, pf. hraběnka Chotková, v to počítány nejsou;

je Jich tam nyní 30 a to 18 hochů a 12 dívek, Máme
tudíž všech sirotků. dohromady 108. ,—Z chráněnců|
ašich vyšlých ze školy věnují se polnímu hospodářství *

čtyři hoží.a jedno děvče a to ro jednom ve Siaré Huti
u Domažlic, v Křižanově u Milevska v Čechách; na Mo
ravě' v Biskafičích w Hrotovié“v Dómamiect“u Mor:

kem 6 hochů a to 2 truhlářem v Čestlicích u Prahy a v
Týně n. Vž.; obuvníkem též 2 v Koutech u Domažlica
v Kročehlavech u Kladna; jeden krejčím v Dubném u Č.
Budějovic a jeden pekařem v Opavě ve Slezsku. Názvu
svého »Dílo lásky: zasluhuje si spolek těnto plnou mě
rou: konáť skutečné dílo lásky nejen mezi mládeží osi
řelou a opuštěnou, nýbrž od počátku války i mézi na
Šimi statečným voj.ny jak zdravými tak i raněnými:
Správě krajské věznice v Č. Budějovicích věnoval na
zhotovení přikrývek pro vojíny raněné a rekonvales
centy 3 metr. centy opotřebovaného časopiseckého pa
píru a lazarety vojenské jak -v Č. Budějovicích tak i
jinde, kde jsou češti vojlni, zásobuje dobrou četbou. S ja

kou radostí přijaty byly ony zásilky, dokazují projevy
vřelých díků.

Jednota sv. Methoděje ve Víámi zatížena na svém

Božích v osmi kostelích stojí nymí ročně již 15.000 K.
Jednota odkázána jest úplně na milodary svých přízniv
ců v Čechách a na Moravě a na příspěvky svých členů
vídeňských, jichž velká část koná službu válečnou a
nemůže přispívati. Prosí tedy Jednota snažně o laskavou
podporu, aby nebyla nucena v této těžké době zrušiti
české služby Boží. jež jsou za této války velikou útě
chou našeho lidu. Kéž naše prosba není oslyšena! Milo
dary buďte zaslány na Jednotu sv. Methoděje. Vídeň
JI.. Rennweg 8.

Kdo citilvé srdce v těle máte, přijďte do Útu'ny a
chorobince slepých d'vek v Praze jII. na Kampě -
zaslzíte — podpoříte a v poslední vůli na nějistě ne
zapotnenete.

Všellcos. 6. ledna byla v budově říšského sněmu
v Berlíně slavnostně zahájena valná hromada svazu ka
tol. žen v Německu, kteréž se také v zastoupení císa
řovny súčastnila korunmí princezna Cecilie. — Císařským
nařízením ze dne 2. ledna zastavuje se nadále působ
nost porotních soudů pro celé státní území až do konce
r. 1916; vláda jest však zmocněna působnost porotních
soudů naříditi i dříve. — Uherské město Szegedm zahá
jilo r. 1688 soudní při s rodem markýzů Palaviccinů
pro 35 jiter pozemků. Nedávno byl konečně proces ten
to rozhodnut nejvyšší instanci a sice v neprospěch mě
sta; trval tedy tento proces plných 227 let — V hlav
ním městě pruského Slezska jest 189 milionářů. — Gre
gorianský kalendář zavedlo od 1. ledna i Turecko. -—
Řecko-katolický biskup dr. Nowak v Prešově, do jehož
diecése patří stolice, obývané Rumuny, nařídil podříze
němu duchovenstvu, aby při církevních výkonech místo
kyrilského písma užíváno bylo písma latinského. —
Dne 7. t. m. ustavila se v Praze Česká komunální ú
středna hospodářská. Ústředna bude zatín: doďdávati pře
devším uhlí, naftu a jmé potřeby pro obecní podniky.
— Rozhodnutím krajského velitelství rakousko-uherské
ho zrušena gubernie cholmská, utvořená Rusy r. 1912
z několika okresů gubernie lublínské a sedlecké, aby

toto území snáze poruštili. Toto rozhodnutí v celém Pol
sku pozdraveno s povděkem.

(Zasláno.)
Veleváženému Pánu

JOSEFU HŮBSCHOVI
akad. malíři,

Praha - Vinohrady, Krameriova 10.

Dnes došel mně Váš obraz »Česká Madomna:. Jsem
unešen jeho krásou a nemohu se nasytit pohledem na
něho. Děkuji Vám za Vaši pečlivost, s jakou jste vše
vypravil a Vaši blahovůli, | kterou jste mně projevil,
abych mohl Vaši -Madonnu« získati. Bůh žehnej Vaší
umělecké práci! Nezapomenu na Vás. Všeho dobra po
celý život přeje Vám oddaný

P, Alols. Novotný,
farář v Hošticích táborských p. Nemyšl.=0
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Levnýnákup nových
nejlepších tužek.

Inkoustové Ia.
Mohr 16 hal. © Turban 20 hal. © Ausonig
24 hal. e Triumph 30 hal. e Mara 40 hal.

Inkoustové tužky notesavé.
Violet 12 až 14 hal. © Luna 18 hal. ©

Turban 26 hal.

Inkoustové tužky
. ve všech barvách po 30 hal. .

Barevné tužky
. ©| v různých cenách. * +

Při větším nákupu jest 10, slevy.
Velkývýběrkancelářskýcha školníchprtřeb.

Družstevní knihkupectví
v Wradcl Král., Adalbertinum.

ABDGEIJF CSDI8PEODCODJFG8b

11Pilně čtěte 11. + arozšiřujte +

Rozbovor, který s universitním poslu
chačem filosofie o tomto předmětě

měl

Jan Bělina.
Stran 40. Cena 16 haléřů,

Objednávky obratem vyřídí admini
strace „Časových Úvrah“ v Hradci

Králové.
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Lidová kázání na všecky
neděle a svátky roku

cirkevního.

Promluvil a vydal
nákl. Politického Družstva
tiskového v Hradei Král.
(Knihorna Obnovy čis, 25.)

Antonin Kaška,
děkan v Kostelcí n. Orl.

ŘadaI
Bbirka o 21 tiskových ar
ších velké osmerky (stran
856) obsahuje 75 thema
tických kázání. -/Cena brož.
výtisku K 460 franko. Od
poručovati netřeba —aspoň
ne duchovenstvu diecese
královéhradecké, které su
tora po 30let působení jeho

kněžského předobře zná.

Objednávky vyřidí
Družstevní knihkupectví v Hradci Králové,

né

„Ordinariátní list“ diecése naší v čísle 11, etr.
138, píše o knize:

„Vřele doporačujeme uto ubírkn kázání, již
kněz známý ovojí pastýřskou horlivostí vydává k slávě
Boží, na pomoc duchovním spolubratřím, a jsme pře
svědčení,že po obojí stránce nrčení svého sbírka plně vy
hoví. Kázání — jak na lidové promluvy sluší — jsou
v osnově jasná, v mluvě přesná, dolohami zajímavá,
bohatá látkou a prodchnuta pastýřským nadšením.
Zkrátka kázání hodna toho jsou, aby se jim dostalo,
jak spisovatel žádá, milého a dodáváme též vůtě
ného přijetí.“

Veselé čtení“
pro dlouhé večery.

Odprručujeme 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 napínámím
zvědavosti.

Pravý humor nehoní se po divokých a hru
bých scénách, nezpitvořuje skutečnost k nepo
znání, plyne hladce jako člatý potůček.

Chcete-li se ušlechtile pobaviti, kupte si tyto
IWustrované

knihy:eselé chvile.
Stran 272. — Cena K2%.

Rozmarné příhody.
*Rada II. Strau 320. Cena K 180. —Řada Hi.
| Stran 384. Cena K 320.

Jeou to sbírky kratších humoresek různých
katoliokých autorů. Nehledaná ličeň přirozených
scenerií každého mile upoutá,

| Objednávky vyřizuje

|Družstevní knihkupectví a na
kladatejství v HracjelKráláné.



SÍOUpeRCŮM BAšÍch oPfanisací
odporgčujeme vřele křesťanský. český závod

vyšívaček a Šlček „„Záštita“
v Chrasti a Csrudimě.

Veškerá prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jednoduché vzorně ob
stará „Záštita“. Vsd.du-bovenstru oaskytá ss zda
přiležito-t koopiti prádlo kostelní, zaruč-né cle
předpisu za ceny míraé. Učiňte o-jednácku na
zkoušku a budete jistě sp.kojeni!

ORB*>Odporočujte ve svém okolí! již

AKdekupujete knihy?

Nejlevnější a nejbezpečnější,

pojištění pro případ úmrtí
pe- a věna dítkám -W

poskytoje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v- HradciKrál.,
jenž, zalošen jsa r, 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, zá dobu svého trvání vyplatil na.
podporách již na 100.000 korun, získav 784,
členů Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtradnější jako
pravé d. brodiní.

Spolek přijímá muže 1 ženy od 24 do 45,
let. Příspěvek správní každerečcí obnáší 2 K,
zaplsné 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: úmril. spo.něena 2 K,
jež se vyplatí bez průtahu buď zákouitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého Života
uznačil. ,

Při spolku trvá od r. 1911 odbor, jen*
poskytuje též

We“věno W
medospálýmv den jejích sáatku. případněv den:
dospělosti jejich, anebtaké při úmrtí těch,
kteří je do odboru věuného 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
BB.rok věku svého. Zápisné 6 K je pro všecky
stejné, rovněžpříspě ok po1 K ve výše zmí
něných případech povinné podpory. — Btižší
v, prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní: ©

Spolek. „Charitas“ v Hradol Králové,
i Václav Jenšovský,

há dám ©

Proč:kupujete
- jinde?

ObdržíteveškeréŠkolní, kancelář
ské potřeby, dále uměleckéPO
hledy (jemného uměleckého prove
dení jest Legenda o Matce Boží, dánské
uměníatd.). Velkývýběrdopisního

- papiru v každé ceně.

(Ustky pořnípošty. |

Oružstevní knihkupectví
Hradci Králové.

Raše knihkugectní:
nabízí Vám své služby k obstarání:
všedi knih, časopisů -atd. Adresujte

laskavě:
Družstevní knihkupectví,a nakladalelsíve,

v Hragici: Knál., Adalbertinum.

Doporučení © právě vyšlých:
publikacích: |

(Dr.Fr. Reyl:.

Jádro křesťan.

sociologie
S.r. 361. — Brož. K 5.

Ve vkus. vazbě ocelopl.s ochran kart. K7,

Dr. Jos. Novotný:

Světem k Bohu |:
Stran 170. -- Brož. K 6.

: Ve vkus. vazbě celop!. s ochran. kart. K 8,

N.B. Dostávám nyní apiay poslední dobou
Vaším nákladem vydané. Jsou to zdařilá

l díla a zasluhují rozálťen“. :
Dr. Jos. Hanuš,

; prof. real. gymnasia,
; Král. Vinohrady.

Objednávky obratem vyřídí

Družstevní knihkupectví
a nakladatelství

U v Hradci Králové, Adalbertinum,.=

Podporujte náš
podnik,

Dražstevní knihkupeciví a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum.

K 10.000: a

na převod dluhu hypotečního (za spořitelnou
K. 26.000) se přijme na dobrý úrok. Nabídky

pod značkou »Jistota« do adm. t, I.

Veleaůstejnému
duchovenstcu a

slaxným patronátním.
úřadům+oreteje5!4ope.
reělti veškeré kosteltí nádoby a
náčiní e to: monstraace, kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,
svícny, lampy,kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
cirkevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původníintenci 6
v ohni slatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové

předměty neb výkresy zasílá nauúsku franko bes závaznosti koupě“
, Věss6 posílá posvěcené. Práce ruční.

Sklad veškorýchslatých astříbrných klenotů, jako: fetězů,
madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd.u Notářské
prsteny, tabatérky, jídelní náčiní ze stříbrapravého

: čínského vždy na skladě.

Storeslato,stříbro©drehokamykupujesenejvyěčíony|

+ JAN STANĚK,
Praha-l.-970., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

OOOCOCGO00000000000

Přinžný znalec c. k. romskéhotrestního soudu.

=
Paramonta.

Ignáce V, Neškuála syn
: (protokolovaná firma)

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

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových prap-rů a kovového mácín:.
Cenníky,vzorkyi roucha hotová na okázku

s6éna požádání franko zašlou. ú
a

Ve prospěch
W SvatováclavskéMaticeŠkolské

Uznaný za n jvýhodnější a nejlevněší vá
kupní pramen vRakousku veške:ých

koslol, paramenlů
práde,praporů. ponk koborrůnovovébe u ve výrobaáchne'starš he
závodu v Čechách, ©. a ik. dvorního dodavat lo

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Orl. č. 86,

Tisice uznávaolch. referencí a odporučení. —
obráskové cemníky, rozpočty, vzory a hotové zbo. $
k výběru franko. 9

Bez volkoměsteké ročie .. vlastujch dílnách a
domech, levné pracovní síly ne venkově, čízě lerv.čjší
ceny s8 o 20%, neš všude jinde. :

Jebil. 100 let, uvání a 40Jet. vlastní činností

Adresování vědy doslovné Be vyprošuje
i Pb ked U=A V S OE"

04000000 000000900
Jan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollckel
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek

své vlastní výroby, jod i tu- i Oiže2 .

„

l

Cetná uznání zvláštěz krubůvole
důst. duchovenstva svěděí'o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za.
dobu více než třiceti etého působení.
U'iňte, prosím, malov objvdnárku na

zkoušku. ©
Též na splátky bez zvýšení oen!

. Volojemné látky na taláry.
O9

v Hradci Králové

VKLADY

proti Grandhotelu.



První trvalý výsledek války dokonán. Černá Hora
poproslla o mír a její vojsko skládá již před vyjednává
aim na výzvu Rakouska zbraně. Tím dokazule malý
temto stát zřetelně, že již ve vítězství čtyřdohody ne
věří. To Jest před celým světem přo naše nepřátele vet
kou ránou morální.

Ale jsou tu pro nás | veliké výhody strategické.
Posaá zbývalo na 60.008 Černohorců ve zbragi. Uvaž
me tedy, jak veliká síla našich vojsk se uvolní, jak ve
kou kořist na zbraních našínci zaberou! Pádem Lovče
mm slině stoupl vojenský význam Kotoru, takže nyni
naše loďstvo ovládá situaci ma moři pohodlně až po
Drač, Nejseschůdnější borstva balkánská jsou pevně|
v rukou centrálních mocností — vojenská otázka Balká
su vlastně jest již kromě Solusě vyř.zena,

Černá Horg květla dlosho proto, že měla velice
šlechetného souseda. Král Mikuláš měl mnoho co děko
vati nejjasnějšímu našemu mocnáři dlouhá léta před bal
kámskou válkou za činorodou podporu prospěšných akcí.
Když vzmikla po příšerném atentátu zápletka se Srb
skem, měla Černá Hora pamatovat, že lunáctví není
všecko a že jest potřebí, aby každý vladař dbal Desa
tera. Naše trestní výprava do Srbska netýkala se Černé
Hory bezprostředně; stát tak malý a chudý měl pamat
vati, že potřebuje celých desítietí k zhojení ran utrže
ných ve válce nedávno skončené a že sl nové území
má zajistiti pllnou prací míru. Ale I Č. Hora ochotně se
propůjčlia za nástroj — dobývačné, nespravedlivé Ita
11, Ruska 1 zkompromitovanéma Srbsku.

Když již byla dobyta většina Srbska, když Čermo
hoccí byli valměstísněni, ozýval se krasořečníci v par
famentě londýnském a pařížském, sfíbujíct plnými ústy
acjvydatnější pomoc. Herecké ty pózy byly tím směš
oěiší, že se vědělo již dříve, jak bylo v těch městech
od slibů ke skutkům daleko. Také z Petroliradu a Říma
Sypal se cukr přátelského ujišťování. Ale Rusko pomlo
al nechtělo — a Italle starala se žáriivě sama o sebe,
Kdyby bývala přála Srbsku a Č. Hoře upřímně, molla
již v květnu minulého roku mnoho vojska dopraviti na
Balkán a zahajovati boj v pevném svazu s balkánskými
voli Bývala by to slce úloha nadějnější než roztloukat
si malomocně čela o Alpy a Kras; ale Italle stále chtě
ta pracovati jen pro sebe, Proto také úplná katastrola
Srbska dokonána dříve, než se kdokoli z našich ne
přátel na Balkáně nadál,

Král Mikuláš dobře s! měl rozvážiti, protl komu pod
měká nejodvážilvější boj. © Což jest v Rakousku málo
Slovanů? A nestojí tito kulturně 1 hospodářsky výše
mež Černohorci a Srbové? Anaši Slované naprosto na
jih po »osvobození« nevolali. Jejich loyalita projevila
se ve chvílích těžkých tak mohutně a skvěle jako živel
mi moc, Vždyť přece sami Srbové bosenští a hercegov=
št, jimž se v Rakousku mnohem lépe vede než v Srbsku,
emergicky a s velikou obětavostí odráželi útoky nepřá
tel od hranic naší říše. A nevěděl Mikuláš nic o tom,
jak Chorvati se Slovinci často hlasitě reptali proti
národnostní expans! státu Italského — spojence Černé
Hory?

O velikých zlořádech v Srbsku mluvili u nás znal
ol velice často.Konstatovall,jak velkopanskyse divá |
megramotný Srb na vzdělaného Čecha. Ale málo se o
tom psalo, takže mnoho lidí bylo udržováno v sladkém
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klamu o veliké charakternosti srbských zodpovědných
krubů. Ale atentát a potom válečný ruch otevřely očí
dokonale.

Drsná zkušenost vyváděla ze sléry požlátkové ro
mant'ky. Ukazovalo se, že proti Slovanům katolickým
dovede se spojlti balkánský zednář slovanský se zedná
ři ltalskými a s každým zavilým zednářem jinýau Tací
sokové měli nezkrotný hněv na Rakušana každého, ať
náležel národnosti Jakékoliv.

Kdyby Srbsko s Černou Horou místo harašení
zbraní raději byly sledovaly, jak velké státy se upev=
nily opatraými kompromisy a diplomatickou rozvahou
za každých okolnosti, byly by sl po válce balkánské
řekly: »Teď musí býti kllá nejméně po dvě desitilet.«

Nestalo se; malé státy pykají za odvahu vlastní a
velikou zpupnost těch, které sí vzaly za protektory.
Čechové, kteří vyslali tolik statných synů na obhájení

s Rakouskem vítězí také oni, Mohou všude po válce
prohlásiti, že velká část Slovanstva vůbec (I Bulhaři)
dobře rozpoznala, co činiti a jak se zachovatl v době
velice zodpovědně. Nynl také jasně poznáváme, jak
Jest potřebí v přední řadě starati se o sebe a upevnění
hranic společné říše.

Fakta mluví jasně, se skutečností musí počítati kaž
dý, jak dokazuje I náblá smiřilvost Č. Hory. Události
dopadly dle toho, jaká kde byla situace. Minulost se
zračí zřetelně v přítomném stavu a ukazuje neomylně
do budoucnosti. Tedy podle toho se také náš národ Za
řídí. Jestliže válka nynější vyžadovala od něho tolik
námahy a obětí, přijme odměnu jedině z rukou spoluvi

tězů, s nimiž jest aplat staletým! tradicemi tak těsně.

l
Průběh války.

Kapitulace Černé Hory. Po dobytí Lov
čenu a obsazení Cetyně naším vojskem král
Mikuláš musil poznati, že Černá Hora jest ztra
cena; nemohl více pochybovati, že Černé Iloře
hrozí totéž, „co se stalo spojenému mocnějšímu
Srbsku. V této kruté tleni král Mikuláš obrátil
se ku svému zeti, italskému králi Viktoru
Emanuelovi, a oznámil mu své rozhodnutí, že
uzavře mír s naším mocnářetvím, poněvadž
není jiného zbytí. Naevědčuje tomu ta skuteč.
nost, že prosba Černé Hory za zastavení ne
přátelství a zahájení jednání o mír byla doru
čena velitelství naší armády den po důležité
poradě v Římě, v níž bylo patrně ujednáno, že
Italie není s to pomeci Černé Hoře a černo
horský král neváhal odvoditi důsledky z tohoto
rozhodnutí. Černohorské vojeko podrobilo se
také naší podmínce, že dříve než bude zahájeno
jednání o mír, všechna černohorská armáda
musí složiti zbraně, Černohorci podmínce vy
hověli, čímž doznali svou naprostou nemohouo
nost. — Pudrobení se Černé Hory způsobilo
v Petrohradě hluboké zděšení; zvláště ve vše
slovanských krozích účinkovala tato zpráva jako
blesk. V Petrohradě netají se projevy nevole
proti Italii. Noviny píší proti Italii příkře.
-Násilnosti čtyřdohodyv Recku. Po ob
sazení Soluně a zatčení našich a apojeneckých

LÍSTKY POSTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

Inserty počítajíse levně.
Obnova vychází v pátek v poledne,

koneulátních úředníků čtyřdohodou přišlo na
řadu další znásilnění Řecka. Angličané a Fran
couzi obsadili při pobřeží albánském ostrov
Korfu, kde se také shromažďuje r.zprášené srb.
ské v-jsko. Dále anglická a francouzská vláda
v notě řecké vládě zaslané žádá, aby Řecko
během 48 hodin vystavilo pasy všem diploma
tickým zástupcům a konsulům ústředních vel
mocí a jich spojenců, jinak že čtyřdohoda pod
nikne všechny kroky, aby hájila svých zájmů.
Proti zatčení konsulárních funkcionářů v Soluni
prostřednictvím amerického velvyslance ve Vídni
náš zahraniční ministr bar. Burian ostře pro
testuje v Paříži a Londýně. Zároviň touže
cestou protestuje bar. Burian proti obsazení
ostrova Korfu. Tento postup je nejen těžkým
útokem na suverenitu a neutralitu Řecka, nýbrž
i porušením emluv, které 14. listopadu 1863 a
29. března 1864 byly v Londýně uzavřeny a
dle nichž ostrov Korfu požívá výhody neustálé

proti jednání, kterým Francie a Anglie projevují
opět nevážnost k povinnostem, vyplývajícím ze
všeobecných zásad mezinárodního práva, jakož
i k závazkům, slavnostně stanoveným v mezi
národních emlouvách.

Císař Vilém v Niši. Dne 18. ledna sešli
se v Niši císař Vilém a car bulharský Ferdinand.
Císař odevzdal carovi hůlku polního maršálka,
car pak jmenoval císaře chefem 12. bulharského
pěš. pluku. C.eař německý udělil bulharským
vojevůdcům a četným vyšším důstojníkům že
lezný kříž.

Na italském bojišti jest situace nezměněna;
dělostřelecké boje jsou v Dolomitech, u tolmín
ského předmostí a v Goricku. — Loďstvo ná
mořních naších létadel napadlo dne 17. ledna
italskou Anconu a přes palbu ochranných děl
zapálilo pumami nádraží, elektrárnu a kasárna;
vrátilo se neporušeno.

Ruské bojiště, Rakousko-uherský generální
štáb ve své zprávě ze dne 18. ledna posuzuje
ruskou ofeasivu ve východní Haliči a na bes
arabských hranicích jako novoroční bitvu, která
svým Žádenním trváním jest opravdu jednou
z nejdelších bitev dějin světa. Bitva ta na
frontě 130 km široké vybojovaná, k níž Rusovó
podle neutrálních i ruských odhadů použili na
800 000 mužů, skončila úplným odražením jejich
a tudiž vítězstvím obhájců. Riské vojenské ve
lení ofensiveu své armády sledovalo veliké vo
jenské a politické účely, ale všecko marno, ač
tu obětovalo nejméně 70000 mužů mrtvých a
raněných a zůstavilo asi 6.000 zajatců v našich
rukou. Podíl na tomto stkvělém vítězet:í mají
všichni národové mocnářství. Důkazem brdin
nosti jejich jest, že četné pluky byly po 17 dní
v nejprudším boji a to nammoze proti mnoho
násobné přesile, Zkrušeni těmito boji Rusové
stahují do východní Haliče nové posily. — Dno
17. ledna ráno strhla se na hranicích východně
od Černovců, Toporovce a Bojan, nová bitva. Ne
přítel nasadil opětně četné kolony a prdnikl
na jednotlivých místech 4 útoky za sebou; byl
však zase všude odražen.

TELEFON ČÍSLO 83

X



5
8

|DAORORORORODKNOOOORE

Politický přehled.
Jazykový. výnos c. k. místodržitele

v království Českém. M'stodržitel hr. Couden
hove zaslal zeměpanským politickým a policej
ním úřadům tento oběžník: Úřední řečí země
panských politických a policejních úřadů ve
vnitřní službě a ve stycích 8 jinými státními

válečné poměry ukázaly nezbytnou potřebu, aby
se bez podmínky trvalo na tomto zařízení, kte
róž je odůvodněno zájmem rýze státním, a ne

jazyka jiného. Připomínám tedy platné dosud
předpisy, aby jich bylo co nejbedivěji dbáno a
činím pány přednosty úřadů osobně zodpovědny

pak žádám, aby při svých inspekcích, a také
jinak, věnovali zvláštní pozornost jazykové praxi
podřízených okresních úřadů, jako aby mi po
dávali ihned zprávy o nedostatcích, kteréž by
zpozorovali. C. k. místodršítel: Coudenhove.

Polští soc. demokraté v Kole polském.
Vedení polské strany soc.-demokratické v Haliči
vyzvalo členy Svazu polských 80c. demokratů

Vedení 8:c. dem. strany odůvodňuje rozhodnutí

sjednotiti v práci pro myšlenku politické svo
body polské; to, co vyroste z půdy prosycené
polskou krví, nesmí 8e státi sklizní jedné třídy
nebo vrstvy, nýbrž podílu na tom musí se do
stati všem.

V uherském sněmu přijat byl zákon, dle
něhož náboženství islamské přijato státně za
rovnocenné s ostatními náboženstvími v Uhrách.

Císař potvrdil usnesení zemského výboru dolno
rakouského, aby se zemské přirážky v Dolních
Rakousích v r. 1916 vybíraly zatímně v dosa

vymohl ústavní definitivní stanovení těchto při
rážek. Dolní Rakousy, jež mají v hlavním městě
Vídni neobyčejně vydatnéhopoplatníka, nepocítí
ani za doby válečné značnějších úbytků ve

V
—— Feuilleton.
Napoleon v dopisech.

Napoleon neviděl ve vladaření pouhé sezení
na trůně a přijímání úklon poddaných, nýbrž živě
ctil povinnost všemožné péče o různé zájmy své
Hše. | jeho dopisy ukazují pestrou směs této vše
stranné pečlivosti o zájmy veřejné isoukromé.

Zde malou ukázku. .

Jako konsul píše Napoleon svému bratru Jo
sefovi: »Nechf k jakýmkoli | událostem zavleče
nás osud, víš dobře, můj drahý, že nemáš lepšího
přítele, jemuž bys dražším byl a jenž by upří
mněji Tvému štěstí chtěl, nade mne. Život jest leh
ký sen, jenž se rozplyne. Loučíš-li se a domní
váš-li se, že to bude na nějaký čas, pošli mi svůj

jení, že srdce naše splynula, a Ty víš lépe než

při těchto řádcích pohnutí mysli. jaké mne zřídka
v mém životě zachvátilo; cílím, že se dlouho ne
uvidíme a nejsem s to, abych svůj dopis dokon
či.. «

“

Členu Institutu Bertholletovi: »Jest to pravda,
že jakýsi Achard v Berlíně vyrobil dobrý cukr z
javoru a že se rovněž z řepy cukr vyráběti může?
Žádám Vás, abyste zavedl o tom šetření.:

16 9

Policejnímu ministru Fouché-ovi: »Lijst »Publi
ciste: z 22. září pojednává © bohoslovných otáz
kách; působí to špatným dojmem, Nemohou se bo
hoslovné otázky přenechati kněžím? Pronesl jsem

svých samosprávných příjmech, takže se mohou
obejíti bez jakýchkoli zemských dávek, ba i beze
všeho zvýšení starých zemských ořirážek z dob
míru, nejnižších vůbec v celém Rakousku.

Pruský sněm zahájen byl 13. t. m. Sně
. movně předložen rozpočet. Minietr financí pro

hlašuje, že jest nutno, aby vláda již za války
. sáhla ke zvýšení příjmů o 100 milionů marek

silnějším vypětím přímých daní ve způsobě
daně válečné. Příslušný zákon, který ministr
zároveň předkládá, pozbude platnosti s prvním
mírovým rozpočtem, jakmile bude uzavřen mír
s velmocemi. Zákon zvyšuje toliko daňové při

! proety zvýšení. Na konec pak prohlašuje ministr,
| Žeje nutno vrátiti se ke staré příslovečné pruské

spořivosti. — Minietr vnitra zdůraznil, že vláda
spatřuje v jednomyslnosti stran, k níž došlo ve
vážné velké hodině, příliš cenný zisk válečné
doby, než aby neučinila vše k jeho zachování.
Vláda jest proto také rozhodnuta, až ztichnou

| zbraně, ošvoboditi trvale politický život Pruska
| a Německa od této sporné otázky.

Říšský sněm německý 18. ledna jednal
: o otázkách censury, při čemž všichni řečníci

stěžovali si do vykonávání censury a žádali
svobodu tisku ku projednávání cílů války. Sně
movna zamítla pak sve.-demokratickou resoluci
o zrušení stavu obležení a obnovení svobody
tisku.

Branná předlohu vwAnglii. Dolní sně
movna přijala zákon o branné povinnosti i ve
druhém čtení 431 proti 39 hlasům.. Tři zástup
cové dělnictva v ministerstvu odvolali svou
žádost za propuštění. Přes to dělnictvo trvá na

| svém odporu proti branné povinnosti.
Ve Švédsku při zahájení říšského sněmu

přečetl král trůnní řeč, dle níž viáda doufá, že
neutralitu bude moci zachovati také v budouc
nosti. Švédský národ trpěl různým způsobem

několikráte zakročiti proti pokusům postavili
švédský obchod pod cizí dozor. Přes velikou
spořivost v rozpočtu budou předloženy osnovy
nové daně. Vláda má též v úmyslu navrhnouti
———

! Co na tom, jsou-li kněží ženatí či nic? Jest nutno
-vyhýbati se, tak vedlejšími věcmi. působiti ve stá
tě výtržnosti.«

Z L tažení italského píše Josafině: »Každý oka
mžik oddaluje mne od Tebe, milovaná přítelkyně,
a každý okamžik nalézám méiměsíly snášeti od

i loučení od Tebe. Jsi neustálým předmětem mých
myšlenek; mé představy vyčerpávají se hledáním,

, co děláš, Vidím-li Tě smutnou, puká mi srdce a bo
: lest má vzrůstá; jsi-li veselou, bavíc se se svými

přáteli. vyčhtám Ti, že tak brzy zapomněla jsi na
bolestné odloučení tří dnů. Pš mi, má něžná přítel
kyně, a hodně mnoho, a přijmnitisíc a jedno políbe

| ní nejněžnější a nejopravdovější lásky.«

Po bitvě u Jílové ministru vnitra: >Dal jsem
právě p. Daruovi obnos ?,600.000franků k disposi
ci s těmito rozkazy: 1.400.000 franků průmyslu v
Lyoně. 50.000 průmyslu křišťálovému, 150.000 zá
mečnickým továrnám. Zálohy zdají se mi býti nej
vhodnější pomocí průmyslu. Důsledek záloh bude.
že průmysl přijde do chodu.<

|

| Ministru vnitra hraběti Montalivetovi: »Lyce
i um v Lyoně nemělo loni 80 žáků; letos má jich
| 283. Jest to zásluhou provisora kanovníka Bonne
[ vie. Avšak pánové Poupart a Berenger, inspektoři
| akademie. přišli do sporu s tímto provisorem a
b znechuúli mu úřad, což ho pohnulo k žádosti o

sněmu, aby zvoleni byli zvláštní poslanci, kteří:
mají = vládou projednati tajné olázky, jak tomu
na př. bylo již na podzim r. 1914.

; -a
Sochy, oltáře aj.

provádí absol. ce.k. odberné školy
a ©.k. umělecko-průmyslové škely

Jak málo se čte nyní bible. patrno z toho, že
mohou nynějšího času někteří demagogové ohlu
povati Širé vrstvy tvrzením, jakoby stanovisko
věrných katolických poddaných k obranné válce
se nesrovnávalo s biblí, Lstiví lidé dovedou hovu
ří »'klivě:, že zákon Kristův jest jen zákonem
lásky, že Boží pravda jest jedna. Ale o tom po
mlčí, že Kristus zbičoval prodavače v chrámu, že
několikrát pohrozil přísnými tresty velikým hříš
nikům atd.

Ano, zákon biblický jest jedem. Ale tento zákon
není nejjednodušší. Nemluví jen o milosrdenství:
ale také se značnou podrobností vypočítává, jak
má býti který hříšník trestán. Vyzývá k obraně:
vlasti, k udolání útočníků.

Páté přikázání zapovídá usmrcovali bez příči
ny. nespravedlivě, Ale Imedďjsou k měmu připoje
na nařízení: >Kdo by udeřil člověka, chtěje ho za
bíti smrtí ať umře. — Kdo by udeřif otce svého
neb matku, smrtř ať umře. — Kdo by zlořečil otci
svému ireb matce, smrtí ať umře. — Kdo by 'u
kradl člověka a prodal ho, jsa usvědčen z viny,
smrtí ať umře. — Kdo obětuje bohům (tedy mo
dlář) kromě Hospodinu samému, usmrcen bude.

Ale samo evangelinm nikde nezapovidá poprav

stus prorokoval. že Jerusalém bude spravedlivě
potrestán od vojska zámořského. Nový zákon pro
hlašuje. že mikoli raďarmo nosf vrchnost | meč.-—o.-——o....———-.————————
by bylo nejlépe, ahy zastupitelstvo Caenské dalo
dovážeti obilí z departementu Roerského.«

Eugenovi (synu Josefiny), místokráli italské..
mu2 >Milý synu, císařovna darovala darem misto
královně: italské věnec z uměřých hortensií. Přej:
si. abyste bez vědomí-princeznina dal tento věnec
oď spolešlivých klenotníkův odbadnouti a mě o
ceně zpraviti, abych věděl, o mnoho-li mě pánavé.
obyčejně okrádají.<

*

Kancléři Cambacéresovi: »Posilám Vám se
anam lfstků volných a placených z Opery za po
slední měsíc; zdá se mi to nepřiměřeným. Udějte
mi ceny různých míst. Mohly by ceny býti sníže-.
ny poď ceny jiných divadel a volné lístky odstra
něny.«

e

Po bitvě u Friedlandu píše Napoleon do Paříže
ohledně pomníku biskupa ve Vannes: »Bnde dob.
ře, aby byla socha v rouchu pontifikálním, s mit
rou na hlavě a s křížem v ruce a umístiti ji na pod
stavci. Ministr zvolí nejlepšího sochaře k dokona

' tito dva inspektoři?
*

Ministru obchodu píše Napoleon z Polska: >Ce
| na obilí 33 franků za hektolitr. prefektem Caen
| ským stanovená, jest velmi vysoká. Myslím, že

nápis v próse nebo ve verších.« - .

Ministru války generálu Clarkovi: »Podejte mí
zprávu, proč libra soli ve Strassburku se prodává
o jeden sou dráže.s

Elise (své sestře). velkovévodkyni Toskánské:
»>Milásestro postarejte se aby se ve Florencii
žádné hry. ať již jakéhokoli druhu. nezaváděly.
Netrpím žádných ani v Turině ani jinde v říši; u
vádí to mnohé rodiny do záhuby a je to zlý pří

klad. Trpim je pouze v Paříž! lelikož jim nelze v



Vrchnost »Boží zajisté služebník jest, mstitelem k
. vylití hněvu na toho, kdo páše zlé.« (Řím. 13, 4.)
-© Sw, Jan Křtitel kázal horlivě proti nepravostem
Jidským, prohlašuje: »Již zajisté sekera ke kořenu
stromu přiložena jest. Protož každý strom, kterýž
nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bu
de.« Tázali se tudíž lidé z různých stavů, jak si
mají tedy počínati, aby se zalíbili Bohu. Cetníci se
lekli, zdali vybíráním cla nehřeší. Ale sv. Jan jim
vybírání spravedlivých poplatků schválil: »Nic ví
ee neberte, než co vám ustanoveno jest.« — Vo
jlni se ptali: >A my co budeme činiti?« Sv, Jan

- jim řekl aby se raději věnovali povolání jinému,
„ale poučil je významně: »Žádného neutiskujte, ani
mečiňte křivdy a dosti mějte na svém platu.< (Luk.
3, 14.)

Když byt Kristus od vojáků jat a vláčen, ani
jedinému neřekl, že by měl voliti povolání jiné.
Když jeden z nich ho udeřil, tázal se Kristus, proč
ho tepe; jeho stavu se však nedotkl nešetrně ani
v nejmenším.

Obranná válka jest v Písmu přímo přikazována.
Vždyť přece zdravý rozum i nejprostšího člově
ka snadno pochopí, jak by dopadl stát, o němž by
věděli hamižní sousedé, že není k odražení útoku
připraven. Bible dí: »Manželky vaše i synové zů
stanou v zemi ... vy pak zbrojní před bratřími,
všickní silné ruky, a bojujte za ně. (Jos. I, 14.) —
Nebojte se jich (nepřátel); ale na Pána Boha veli
kého a hrozného pamatujte a bojujte za bratří své,
za syny své, za dcery své, za manželky své a do
my své. (II. Ezdr. 4, 14.) — Řekl Šimon: Odstup
to ode mne, abych Šanovati měl života svého v
kterýkoli čas soužení; neboť nejsem lepší než
bratří moji. Pomstím tedy národa svého a svatyně,
dítek také našich i žen; poněvadž sebrali se všickni
národové, aby potřeli nás pro nepřátelství. I roz
pálil se duch lidu spolu. jakž uslyšel řeči tyto; a
odpověděli hlasein velikým, řkouce: Ty jsi náš
vůdce místo Judy a Jonathy, bratří svých; bojuj
boj náš a všecko, cožkoli řekneš nám, učiníme. (I.
Mak. 13, 5—9.) — Šimon pravil synům svým:
>.. Vytáhnouce bojujte za národ náš, pomoc pak
s nebe budiž s vámi.« (I. Mak. 16, 3.)

Takových citátů ovšem možno uvésti daleko
více. A nikdy Kristus neřekl, že válečné příkazy
Písma sv. Starého zákona byly příliš přísné, že
byly bezohledné. Tolik jako kratičkou informaci
pro ty. kteří sice rádi strkají Písmo před oči kato
Iíků. ale sami se do něho nepodívají ani tehdy,
když nejapným způsobem pronášejí kritiku.

Stěhování v poli.
(Plše Dr. Konečný, polní kurát.)

Radost moje z nově vystavěné polní fary
netrvala dlouho. Sotva uplynuly vánoční svátky,
přerušeny pouze jediným, celkem bezvýznam
ným útokem ruské stráže na naše posice a od
raženým asi za hodinu našimi statečnými »Ku
jebáky« za pomoci bdělé dělostřelby, sdělena
mi byla smutná zpráva, že dni vladaření mého
v nové faře jsou spočteny.

Jak mi bylo při tom u srdce, uhodne každý,
kdo se již jednou v životě proti své vůli musil
stěhovati ze svého bytu. Deštivé počasí nebylo
arovna lákavým k dlouhému pochodu a snad
docela k přenocování pod širým nebem. Na
štěstí přestalo všsk v noci pršeti, nebe se vy

PT
tomto ohromném městě zabrániti a jelikož ©jsou
prostředkem, jehož policie užívá. Chci však, aby
se nikde v mé říši nedovolovaly.«

Ministru války: »Dovídám se, že dělnictvo v
Rotterdamu a Amsterdamu nemá práce. Zpravte
mne, jakého druhu dělnictvo je a jaké práce mohly
by jim býti dány.«

+ *
„ Maršálku Berthierovi: »Pište vévodovi Padov
skému, že mne došly vážné stížnosti do jeho jed
nání, že přijímal od města Hanavského deset louis
dorů denně. Nechť ihned zašle zpět vše, co ob
držel, těm, kteří mu platili, Pište mu důvěrně, že
toto jednání mi zpusobilo mnohou nelibost. Totéž
pište vévodovi z Castiglione, nechť nic nepřijímá a
přijaté peníze vrátí.«

*

Policejnímu ministru; »Stalo se včera, že kočí
jakýsi svou vinou, jak se zdá, usmrtil malé dítko.
Zatkněte ho, ať náleží komukoliv a potresteite ho
přísně.«

Ý

Lambertovi, hlavnímu komisaři vojenských do
dávek: »Předkládám vám došlou stížnost na zá
važí a malou váhu, jíž se užívá v zásobárně krmi
va. Jest dokázáno, že se krade. Dále zatknouti ob
čana Michela, až byste mohl naznačiti toho, který
vázal seno a dozorce ve skladišti, který užíval
špatné váhy. Zítra ráno mě zpravíte o vykonání
tohoto rozkazu.«

"

Francouzský ministr v Baderisku oženil se s 0
sobou nízkého a pochybného původu. Napoleon pí
še ministru zahraničních záležitostí: © >Dejte na
srozuměnou tomuto ministru, aby podal demisi;

jasnilo a. brsy nato chrupala zmrzlá, hrbolovitá
půda podnohama. Časně z rána — po celo
nočním pochodu — přibyli jsme do nových
posice a zároveň do nového obydlí. Vystřídali
jsme zde uherskou divisi st'elců, kteří zde byli
přes tři neděle na atráži proti nepříteli, zakopa
nému v křivolaké linii, na některých místech
pouze na sto padesát kroků od našich zákopů.
Oddíly vojska roztříděny po zákopech, ustano
veny reservy a důstojnictvo umístěno ve svých
boudách.

Krajina skýtá velmi neblahý dojem. Nevi
díš zde ničeho, než pustý prales v ohromném
močálu. Tisfoe starých, mocných kmenů leží
zde bez ladu a skladu pohrouženy v bažinatých
kalužích; omšené kmeny starých bříz, dubů,
buků s habrů ční jednotvárně k nebesům. Všu
de zeje jen močál, porostlý šedou travou a rá
kosím, zamrzlý poněkud, ale nebezpečný v do
bě tání.

Ticho lesní, upomínající na zkazky o sta
rých zrakletých zámcích, jest přerušováno pouze
jednotvárným tikotem pilných sýkor, stěbetáním
čížků a klepáním obratných šedých datlíků,
šplhajících bez ustání po starých kmenech a
hledajících v jizvách kůry svou potravu. Obydlí
lidského zde nenajdeš. Jen dvě polozbořené
chaty, obydlí to hajných zdejších lesů, kteří již

před několika měsíci byli zavlečení v hlubokouus, jsou svědky, že i v těchto nehostinných
krajích bydlíval člověk.

Velitelství pluku s celým svým štábem za
ujalo místo v lese poblíž jednotlivých praporů.
Zde vystavěna byla našimi předchůdci v pra
vém slova emyslu cikánská ves. Jednotlivé dře
věné boudy — stojící uprostřed špinavých ka
luží, obložené drnovými cihlami a opatřené
jedinkou, namnoze několikrát již elepenou ta
bulí — byly nám určeny za obydlí. Bezdlou
hého rozmýšlení vešel jsem se svým sluhou
do jedné z těchto bud. Hned při vkročení do
zpustlé kobky ucítil jsem prudkou ránu do
hlavy, neboť jizba tato nebyla stavěna pro žádné
pohodlí obývajícího, měla pouze a jedině slou
žiti k toru, aby se zde posadil, nebo jen vy
spal. Podlaha, sestávající ze tří prken, zalita byla
úplně vodou. Nesčetnými otvory ve střeše, po
kryté pouze několika krajinami a starým, opo
třebovaným Šatstvem, vnikal mrazivý vzduch
do této místnosti, podobné úplně zanedbanému
sklepu.

Než, co činiti? Ve válce přestává veškoren
krasoum i dlouhá epekulace. Ruče přistoupeno
ku práci, zařizování nového bytu, v němž snad
mám stráviti celou zimu a to nejen sám, nýbrž
i můj dobrý přítel, plukovní lékař, jehož pří
chod z dovolené jsem každodenně již očekával.
Prostý stolek a lavice — pozůstatky to z blízké
pobořené hájovny — byl jediný inventář, který
mi zde zanechal můj předchůdce. Především
vylita byla voda ze světnice a pak kladena nová
podlaha z krajin, o něž není v pralese nouze.
Potom postavena byla v pravém koutě polní
kamna, plechový, šestiboký to hranol s otvorem
pro kladení dříví a krátkou rourou na odvádění
kouře. Netrvalo to dlouho a již praskal vesele
vwkamnech oheň a vylévána byla voda z pro
močených erárních bot.

Avšak kamna vypovídala tentokráte službu.
Skuliny a trhliny stěn i stropu propouštěly

O
použiji jeho služeb jiným způsobem vříši. Tato že
na jest příliš zneuctěna a kdyby ji utajoval, vy
dával by se možné potupě.«

Ve vojenském rozkaze na první výpravě ital
ské: »Oenerálové divisní jsou zmocněni, dle okol
ností dáti ihned zastřeliti důstojníky nebo vojáky.
kteří by svým příkladem povzbuzovali jiné k dran
cování, kazili disciptinu, působili nepořádek v ar
mádě a poskvrňovali svou čest a slávu.:

Vdově po svém pobočníku Muironu, | který
svým tělem zachránil život Napoleonovi, sám při
tom však padl: »Muiron zemřel po mém boku na
bojišti u Arcole. Ztratila jste milého manžela, já
přítele, jemuž byl Jsem dlouho již oddán; avšak
vlast ztrácí více nad nás oba, ztrácí dustojníka
znamenitého jak svým nadáním, tak svou vzácnou
statečností, Mohu-li Vám býti při něčem užitečným
aneb Vašemu dítku, prosím, abyste počítala úplně
na mou službu!

K jeho korespondenci započítejme i jeho po
slední vůli, psanou na ostrově Sv. Heleny 15.
dubna 1821 a z ní část nejintimnější: »Marchand :
(Napoleonův komorník) ať uchová mé vlasy a dá
z nich zhotoviti náramky se zlatým klíčkem;
nechť jeden je zaslán císařovně Marii Louise, je
den mé matce, jeden každému z mých bratří a vnu
ků, kardinálovi (strýci Napoleonovu), mému synu
též jeden, větší.«

*

Toť feuiletonistická ukázka z dopisů Napoleono
vých. Korespondence Napoleonova je tiskem vydá-,
na; čítá ne méně než — 32 svazků!

A. V. Chodovický.

ným pracem, jež trvaly at do večera. Nechtělo
se mi již déle do práce přes to, že opravy byly
jen částečně provedeny. Byl totiž sylvestrovský
Večer, konoc občanského roku.

Mnohá vzpomínka z válečného roku, jejž
jsem plně strávil na severním bojišti, vířila mi
hlavou a nutkala mne k úvaze o vlastním ži
votě, skutcích, námahách i radostech, jež jsem
v této dlouhé a přece jen rychle uplynuté době
zažil. Na druhé pak straně vwnucovala se mi
otázka, zda jsem povinnostem svého před Bo
hem i lidmi zodpovědného úřadu dostál, abych
pak děkuje Bohu za udělená dobrodiní vzbudil
nové úmysly pro příští rok. Vše to tanulo mi
ještě na mysli, když ubíral jsem se ku spánku
ne posteli vystlané jemnými třískami a zabalil
se do svých pokrývek. Kolikzsinalých tváří se
shasínajícím okem viděl jsem dlouho ještě před
sebou, slyšel poslední šepot umlkajících jejich
úst, vyřizujících poslední pozdrav svým drahým
a odporoučejících se do milosrdenství Pána
života i smrti.

Ještě jsem nespal, když hlučné rány rus
kých děl tlumočily pozdravy novoroční našim
oddílům, jež naše dělostřelba zodpověděla prud
kou palbou. Telefon oznamoval, že nebyl nikdo
raněn. Mohl jsem proto znovu ulehnouti na

lůžko, ale nespal jsem právě tak, jako z našichmužů nikdo snad nemsnul v této sylvestrov
ské noci.

Nebylo mi to nie nového, že poslední noc
oběanského roku strávena byla v bdění. Než,
jaký to rozdíl mezi sylvestrovskou nocí pro
bděnou na bojišti a strávenou v hlučném veselí,
pití a užívání rozkoši všeho druhu!

Obránci vlasti na severním bojišti byli by
nyní jistě doma trávili tento večer v klidném
kruhu rodinném. Z hloubi duše vycházelo by
předsevzetí, vážiti si Života v novém roce a
s ním všech jeho ideálů, jež otvírají tajemnou
clonu, jíž zastřen jest každý nový oddíl života.

Mám zde především na mysli povznášející
a zušlechťující ideály náboženské, jež v životě
tak mnohého brály snad až dosud úlohu jen
podřadnou. Z ustavičného styku 8 vojskem od
počátku války nabyl jsem toho pevného pře
svědčení, že hrdinové, kterým ee podaří ve
zdraví vrátiti se do své domoviny, stráví příští
večer sylvestrovský v kruhu svých drahých a
že nebudou vnášeti v mír a klid rodinného
i občanského života, zaplacený krví tisíců, svár
a bídu, zaviněnou různou výstředností.

Neusnul jsem ještě, když na dvéře mého
bytu klepala ordonance, přinášející mi telefonické
blahopřání mužstva i důstojnictva k novému
roku. V těžkých dobách uznáván je význam
kněze jakožto přítele a prostředníka, jemuž svě
řají vojíni své nejtajnější zájmy.

Těžká doba válečná naučila lidstvo ceniti
vyšší útěchu a 8 ní zároveň toho, jenž ji hlásá.
V rozmluvách s důstojníky našeho pluku zdů
razňována byla jíž nejednou nutnost vlastního
kněze u všech pluků i v míru.

Nový rok věnován návštěvám vojínů v zá
kopech a dodatečným úpravám na mém bytě.
Práce pokračovala nyní mnohem rychleji, poně
vadž přibyl z dovolené pan plukovní lékař, můj
epolubydlící, a tak jeme společnou rukou zaří.
dili svou prostou domácnost tak dalece, že se
v ní dá bydlet a v době klidu také něco pra
covat. Denní návštěvy v zákopech mívají sice:

následek úplné promočení bot i šatstva,
avšak podnikáme je s tím větším zájmem, jeli-.
kož není celkem žádných raněných a za celou
tu dobu bylo mi pouze dvěma vojínům skýtati
poslední útěchu a doprovod na cestu do věčného
života. Kdyby se trochu vyjasnilo a začalo
mrznout, bylo by i toto nové naše působiště
enesitelným a nové stěhování by nás právě tak
nemile překvapilo jsko před týdnem.

Záložna v Hradci Král.,

VkladynakněškyA1, 08
Moments 41%,oa

Životopis Jejich Výsosti arcivévody Karla
Františka a arcivévodkyně Zity. Podává Frant.
Wolf, farář v Kostelní Lhotě.

»Hlasy katolického spolku tiskového« přinášejí

slušno upozorniti. První jest životopis sv. Zity.
Tato světice jest u nás doposud sice méně známá,
zato v Italii, ve své vlasti, velice uctívána; rov
něž ve Španělsku i Francii, kde se úcta její rovněž
rozšířila. Narodila se v severní Italii v Monsagra
ti r. 1218 z rodičů velice chudých; když matka o
nemocněla, odešla 12 let teprve stará Zita se svo
lením otcovým do města Luky (poblíže Pisy).

svým. rodičům k výživě napomáhala. A sloužila



zde věrně a oddaně, žijíc životem světice, až do
své smrli 27. dubna 1278, tedy plných 48 let! Její
zbožnost, bezpřikladná těměř šlechetnost a dobro
ta srdce, projevujíc še milosrdnými skutky k
chudým, korunována byla zázraky, pro něž záhy
lid uctíval tuto »svátou služku«, R. 1696 byla pro
hlášena za svalou. Svátek sv. Zity dne 27. dubna
slaví město Luka s velikou okázalostí. Úcta sv.
Zity nabývá však zvláštního významu tím, že pod
patronátem télo světice zakládány jsou útulky
pro služebné dívky, odkud by jim dobrá místa ve
křesťanských rodinách byla zaopatřována. Toto
sociální zařízení praktického křesťanství jest pa
mátkou télo světice nejpožehnanější.

K této úvaze řadí se pak vhodně druhá »Naše
naděje«, životopisy Jejich Výsostí arcivévody
Karla Františka Josefa a arcivévodkyně Zity. Při
životopise významných osobností hledáte rádi ú
daje ze živola soukromého, intimního. Tímto rá
zem vyznačuje se přítomná knížka. Proto vás na
příklad bude zajímati, že arcivévoda Karel Franti
šek (nar. 17. srpna 1887) jest po přeslici přímým
potomkem našeho českého královského rodu Ji
řího z Poděbrad. Jest starobylým zvykem katolic
kých rodů panovnických, že .volívají větší počet
křestních patronů. Co to znamená? Zvyk ten spo
čívá na článku víry o obcování svatých; křtěnec
staví se pod ochranu světců, kteří v rodině zvlášt
ní úcty požívají. Arcivévoda má jich na příklad
osm, arcivévodkyně (nar. 9. května 1892) deset.
Rádi dočítáte se o pobytu arcivévodově v Bran
dýse nad Labem, o příchodu novomanželů sem
po sňatku. konečně o odchodu celé posádky do
Kolomyje v Haliči. Tím více bude zajímati — na
mysli máme spanilomyslné čtenářky — celý prů
běh seznámení se obou Výsosti, zásnuby a sňatek
iejich. Při popisu vévodské vily Pianore u Luky
v severní Italii, kde se arcivévodkyně narodila,
dovedete si představiti hli.oxé Malské nebe, s
mramorové terasy u vily poutavý rozhled do ši
roké zelené roviny a v dáli moře až na obzor sa
hající. V každou roční dobu je krásně zde, v tomto
koutku ráje. Toto Pianore jest tedy rodištěm naší
princezny, která, jako pan arcivévoda, pochází též
z rodu spřízněného s našimi českými králi. Mnoho
zajímavých drobnůstek nacházíte v líčení jejího
dětství a mládí, Její jarou veselost, soucit s chudý
mi, zálibu v práci kuchyňské a její umění ve hře
na varhany. Její zbožnost při sňatku, roztomilost
nevěsty při uvítání na české půdě a konečně váž
né starosti rozkošné mladé matinky, jež, ač s tvá
řičkou děvčátka z pensionátu, důstojně si postě
žuje na plačícího svého prvorozence: »Čo tomu
říkáte? Co se s těmi dětmi zkusíle A to praví s
tak mile ztrápeným pohledem, že každého to tkli
vě dojímá.

Bude vás konečně zajímati a vysvětlíte si, prač
spisovatel tuto knížku podává se zvláštní pletou:
Dostalo se mu cti, že pan arcivévoda s paní arci
vévodkyní při pochodu posádky z Brandýsa do
Haliče byli jeho hosty na venkovské farce. Bylo
to v sobotu 2. března 1912; druhého dne ráno o pul
sedmé byli přítomní mši sv. s veškerým diistojnic
tvem, načež se rozloučili.

Po rozloučení zdržela se Její Výsost ještě pod
hostinnou střechou nějakou hodinku v rozhovoru,
jehož středem byl vždy jen »Karel , jak pana arci

dem vypravovala o svém sňatku, kterak již na ce
stě do kaple zastavila se, aby si dala přinésii
modlitební knížky.

stvo. Karel byl v plné parádě. Nemohl míti modli
tební knížky. a tu jsem držela svoje modlitby při
anši sv. tak, že se mohl Karel modliti se mnou!.

ně dlí i s dětmi na pozvání Jeho Veličenstva v
zámku schonbrunnském.

Úvaha tato (čítá 40 stran a přílohu dvou po
dobizen) pietně psaná. svým intimním nádechem
vás cele zauime a kdyby vydavatelstvo odhodlalo
se vydati ji v příhodné vazbě, byl by to vhodný

ní informace českému lidu o těch, »kteří určení
jsou, aby jednou v době budoucí korunu této říše
nosili.. Pak by dobrý úmysl dp. spisovatele byl do
cela i pravou zásluhou! Avšak i tak jsme mu po
vděčni. Ch.

Osudy kostela sv. Klimenta
v Hradci Králové.

PíšeVáclav Vach.
u.

Vnitřek kostela jest dle Cechnera, str. 60, velmi
ladných poměrů; na eliptickém půdoryse, jehož délky
asi jsou 10.65 m a 13,65 m, zvedá se osm párů sdruže
ných jonských pilastrů, nesoucích kladí 1.65 m vysoké,
z architrávu, hladkého vlysu a římsy barokně profilova

ve vrcholu otevřenou pro lucernu ve výšce 16.35 m.

t

|

dvou příčných okua. Nad vchodem a dvěma nejbližšíní
výklenky sklentita jest kruchta do hrmnet.Po každé stra
ně lunety podpírá klenbu konsola pěkného barokního
tvaru. Lucerna sklenuta jest rovnÉž báňovitě s osmi
lunetkami nat okny. Výprava barokní. Na hlavním ol
táři zavěšen je obraz sv. Klimenta v zlaceném rámel,
kolem něhož jest šest andělíčků.

Na postranním oltáři na epištolní straně stojí nej

ky sv. Klimenta.
Na protějším oltáři jest uprostřed dřevěná, poly

chromovaná Pieta, 78 cm vysoká, slušně řezaná, z prv
ní polovice 18. století.

Křížová cesta, 14 obrazů v rámcích se zlkácenými
rokokovými nástavky. Malby jsou celkem správně kre
sleny v realistickém pojetí a byly pořízeny r. 1766pro
kostel sv. Ducha; v letěch 1780—1793byly sem přene

seny. )

Kutá raménka pod křížovou cestou, 6 kusů, 93 cm
dlouhých, jsou výborné práce z druhé polovice 18. stol.

Za válečného ruchu. 
Papežova péče o zajatce, »N. W. Tagblatt« dne

M, 4. m. oznátnil ze Ženevy: Delegát mezinátodaní: 
ho výbořu Červeného kříže Adorn vrátil se z Ří
ma. Jakkoli papež věděl, že Adora ješt nejhorii
vějším kalvinistou v Ženevě, přece jej přijal vělmi
srdečně a poslání Jeho se úplně zdařilo. Bylo stnlu
veno, že mezinárodní výbor Četveného kříže a

papež budou spolupůsobiti, aby 1. zasílání chleba
ze Ženevy a z ostátiích švýcatských měst pro
francouzské zajatce v Německu nebylo tušeno; 2
aby Fřancouzům, bydlícím v území obsazerém

sv. Klimenta ze 14. stoleti nepovšimnuty. Když se kdo
na Bílou věž podíval z blízka, kde jest portál vedoucí
do kaple, byl jistě v údivu, že část stavby na východní
straně s ní souvisící, v které jsou schody vedoucí do
třetího patra věže, sloužila původně k účelu zcela jiné
mu. Bí.á věž totiž, r. 1574 postavená, jest vystavena

celá z tesaného kamene hořického ve slohu renaisančním.
Toliko okna, lomeným obloukem zakončená, jsou upo
mínkou na sloh gotický, renaisancí vypuzený. Tato část
však jest naskrze cihelná, zcela taková jako stavba ve
dlejšího ve'kého chrámu, a opěrný pilíř, postavený šik
mo přes roh této části. podobá se pilířím při chrámě sv.
Ducha.

Tyto známky povzbudily r. 1854 tehdejšího pod
krajského komisaře M. Siissnera k bližšímu ohledání
této staré stavby; i ukázalo se brzy, že se nade dvíř

kých táborech; 3. aby vojákům, v Německu zala-.
tým, kteří jsou zranění aneb ohemocněli, bylo do
voleno, dáti se ošetřovati veŠvýcatech.

Kterak posílati peníze zajátcům v Rusku a Ra
W? Zajatcům naším v Rusku a Italii možno zael
lati peníze dvojím způsobem: buď poštovní po
ukázkou, nebo telegraficky. Kdo posílá peníze po
štou, musí si koupiti >mezinárodní poštovní po
ukázku«, na níž vyplní správně adresu zajatcovu.
načež zásilka jde prosiřednictvím »vrchní poštovní
kontroly v Bernu«. Kdo chce telegraficky poslati
peníze, koupí si obyčejnou poukázku a napíše na
adresu: »Informační úřadovna Červeného kříže
pro válečné zajatce, odděl. E. — Vídeň, Grabeu

hlami zazděné okno, potom na straně k věži samé při
týkající dole polovice gotického zazděného portálu a
nad ním polovice druhého vysokého, též zazděného
okna.

To jsou zbytky staré kaple, zbudované r. 1338, kte
ré na této straně s vystupující věží tvoří přímý úhel.

Když se r. 1854 kaple sv. Klimenta opravovala, dal
zmíněný podkrajský komisař cihly, jimiž ©prohlubina
portálu byla vyplněna, vybourati, takže se objevily po
loha a sloh portálu v původních svých tvarech.

Portál jest gotický a tvoří lomený, ale dosti tupý
oblouk. složený z čtvernásobných laloků a žlábků do
hloubky zdi ustupujících, všecko z cihel,
zvláštních kadlubech upravených do formy lalokův a
žlábků. Druhá neviditelná polovice portálu a okna nad
ním nalézají se ve zdi věže, která podivným způsobem
a bez újmy své pevnosti tyto části staré kaple v sebe
rojala. jak -se to při dalším vybírání cihel zcela jasně
ukázalo.

Při dalším zkoumání zjistilo se také, že tyto staré
cihlové zdi kaple celou jižní stranu věže prostupují a
na západní straně asi na půldruhé stopy ven vynikají
a zde spodní část věže sesilují.

ukázky. Na ten:o ústřižek napíše zasílatel též svou
přesnou adresu, aby mu mohla býti dodána kvitan
ce a ovšem žádost, aby peníze byly dále zaslány
2 Vídně telegraficky zajatcoví. Na ús'řižku nesmí
býti nic sdělováno. nesmí se nikdo odvotávati na
nějaký dopis a podobně. Kdo posílá telegraficky na
př. 20 K, musí zaplati: 5 K poplatku. Tento popla
tek platí se až do výše 2% K, Od 201 K platí se 6
K. Každý. kdo pošle peníze svrchu zmíněné kan
celáří ve Vídni, obdrží poštou kvitanci, Každá kvi
tance má číslo, které nutno udati. kdyby někdo re
klamoval. Na reklamace bez udání čísla kvitance
nelze vzí'i zřetel. Peníze zasílají se hned zajatcům.

Samovražda deiraudanta státních peněz v Italii.

ženýrů a architektů, městský rada Mazzini v Tu
rině, správce průplavu Cavourova, zastřelil se
před očima svých synů, setníka a poručíka, kteří
přijeli z fronty na dovolenou, právě když do bytu
jeho vstoupila policie, aby ho zatkla pro pode
zření z defraudace státních peněz.

Celková válečná kořist ústředních mocností. »N. F.
Presse« oznamuje: Dle »Gazety Polské“ činí celková
kořist centrálních mocnosti během 17 měsíců války:
470.000 čtv. km nepřátelského území. 3,500.000 válečných
zajatců, 10.00 děl a 40.000 strojových pušek. nehledě k
jinému válečnému materiáhu.

24 dní bltvy na besarabské hranici. Z Berlina 19.
ledna se sděluje: Vítězné boje rakousko-uherských vojsk
mezi Strypou a Prutem, na kterých všecky národnosti

v novou stavbu nynější kaple — původní podobu ztra
tilo.

Objevený portál na jižní straně mohl' vésti jen k
bočnímu vchodu do staré kaple,
snad hleděla k západní straně. Aby se památka zacho
vala, nedal Siissner prohlubinu objeveného portálu opět
zazdíti nýbrž vyčistiti. aby se formy starého goticko
-cihelného slohu, u nás v Čechách tak vzácné, rohodlně
mohly viděti. Obořený hořejšek zdí, dílem beze střechy
jsouci, dal příkrýti cihelnými výrobky a před další zká
zm zabeznečiti.

Našly se však jestě jiné zajimavé zbytky staré
kaple, a lo ve věži samé v prvním patře. Tam totiž jest
věžní komora, do kferé se z kruchty nové kaple vchází.
a spatřuje se zde ma jižní zdi zazděné gotické okno a
na stropě do závěrníku sbíhající klenbová gotická žeb
ra z pískovcového kamene. ©

Všechny tyto zbytky nade všechnu pochybnost do
svědčují, že výstavnost staré kaple, jak až dou r. 1714
stála. ve slohu i v stavivu s vedlejším chrámem sv.
Ducha se srovnávala a že z první polovice 14. století
pocházela. (Pam. arch. III. z r. 1858.)

ledna. Prvé stadium na besarabské frontě uzavírají dni
ledna s dvoudenní přestávkou, na

Strypě 29, prosince až 3. ledna s jednodenní přestávkou.
7. ledna byl na obou frontách vrcholný stupeň zápasu.
8. ledna by'o jen na Strypě bojováno, načež tu nastoupit

ledna. V celku bylo na Strypě 8 bitevních dní, z nichž

6 velmi těžkých na besarabské hranici 17 bitevních dní.
z toho 13 velmi těžkých. Dle výpovědí zajatců a nale
zených rozkazů měla vojska striktní rozkaz prorazitl.

Balíky pro polmí pošty. Přijímání soukromých ba
líků pro c. a k. polní poštovní úřady č. 16, 34, 45, 46,
49. 95, 170. 190, 211, 233. 308 a 317 jest zastaveno.

Nynější názor soc. demokracie české o válce.
>Rovnost« přinesla článek; v němž velebí účinek
nynější světové války. S uspokojením konstatuje,
že jest krvavým »4ačátkem nových dějin, novou
pochodní © která svítí na stezky budoucnosti, v
plamenech požárů a hřmění děl rodí se nový svět,
válka probudila ideu bratrství a činné lásky. od
stranila nahromaděné rozpory. co bylo shnilého.

odplavila. Válkou bude svět zúrodněn k bohaté
žni — Tento úsudek sociálně-demokratického li



lniský nposgásk o úedobylmosti Lovčesí.: Tři dní
"před dobytím prohlásil v Luganu raněný italský pigkov
mik, který několikrát na Lovčenu byl za zvláštním po
„sláním, zpravodaji »Beri. Tági. Rundechau«: »Tuto hor
skou pevnost Rakušané nikdy nedostanou, leda že by
Černohorce vyhladověli« — Když však zpravodaj po
znamenal, že Rakušané stekli docela italskou část Mon
te Plana, odpověděl důstojník se smíchem: »Monte Pi

„ano a Lovčen!...

do -nejmenších detailů pro přijetí nepřítele zajištěno.
Je bolým šílenstvím jen na něco podobného myslet |
kdyby francouzská děla nebyla dobrá, a kdyby na sva

„zích Lovčenu statisíce Rakušanů vykrvácelo, | zůstane
nedobytným, dokud obhájcové nepřátelským obklíčením
nebudou vyhladověni. Dobytí Lovčenu útokem bylo by
prostě největší vojenskou událostí moenáfství. Vojensky
posuzováno s hlediska geniální přípravy a provedení,
je bitva u Tannenberku a zimní bltva u Mazurských je
zer největší událostí ve světové válce. S hlediska vojen

lečným činem všech dob. Zdůrazňvji: všech dob, v
nichž kdy bylo válšeno. Takový čin projevil by tak
velkou duševní slim rakouských a uherských vojínů, že
by se musila před ním celá Italie poklonit a před nímž
by musila vyslovřti peobmezené uznání a úctu. Ale k
tema nedojde. A kdyby k tomu došlo, pak by Italii ne

"zbylo než složit zbraň a prosit o mír. Ale to není ani
myslitelno. Všechny naše výpočty byly by pak hoze
my.přes palubu; ale tak strašně se nemůže náš generál
mí štáb a naši atašové mýlit.« — Tři dny po tomto roz
koveru vzaly saše armády Lovčen útokem!

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenetvo 8 r 0.

VHradociKrál., Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a Živnostenské za podmínek nej
wýhudnějších. Vkusné střádanky

Kulturní jiskry.
Politický projev zástupců naší strany. | Užší

výbor strany křesťansko-sociální, vyslechnuv ve
schůzi dne 13. ledna zprávu předsednictva o postu
pu koncentračního jednání českých politických
stran, vzal s pochvalou na vědomí následující pro
jev akčního výboru spojených organisací katolic
kého lidu v Čechách: Na základě kompetentního
prohlášení o povaze soustředění patera českých
politických stran (staročeské, mladočeské, národ
ně-sociální,pokrokové a stáloprávně-pokrokové)v
jednu, »městskou stranu národní«, neshledává v
této koncentraci akční výbor sjednocených orga
nisací katolického lidu v Čechách, v dorozumění s
příslušnými jeho zástupci, úmyslné zneuznávání a

novitě konservativních, nýbrž upřímné vyznání
odchylného názoru v otázkách kuhurních a nepří
mou výzvu k podobnému jich soustředění na kul
turním podkladě konservativním. Toto ideové

činnosti ve společných záležitostech všenárodních
a-k tomu cíli má být zvolen společný ústřední vý-:
konný orgán, iakožto představitel vule všenárod
ní. Ústředí spojených organisací katolického- lidu
v Čechách vznáší proto naléhavou výzvu ke všem
prozíravým vlastencům, aby v době přerodu me
zinárodního, v zájmu opravdového ozdravení po
litickéhoŽivota národa českého a'k odvrácení ne
bezpečí:mu hrozícího, nepřehlédli nepopíratelnou
událost, že naše tisiciletá národní kultura vzrostla
z kořene věro- a mravouky křesťanské, která pro
tó pravý a trvalý pokrok organického vývoje na
šeho národa podřniňuje.
> Snahy o české národní souručenství nazývá

>Věstník Zemské jednoty: učitelských spolků v
král. Českém« jiskrou v' témnotách. Píše: »Naše
národní sjednocení. má-li býti organickým sjedno
cením ve vlastním, vyšším slova smyslu, musí
především míti smysl ten, aby povznesen byl ve
řejný náš život. A to povznesení záviseti bude na
vnitřním probuzení našeho národa, na důtklivém

čních prostředků, slovem na takovém uvědoniění,
kde rozum, cit a vůle dovedou v úplné harmonii
založiti plodnější a ušlechtilejší živat. Od koncen
trace národní očekáváme kulturní úspěchy, poně
vadž politické sjednocení jest pouhým prostřed
kem k tomu. Ale právě proto nechceme a nesmíme
chtíti, aby siednocování národa našeho omezova
lo se jen a jen na obory polřtické s vyloučením o
borů jiných. Kdo cítíš v sobě sílu, mějž ji jako děl
ník, jenž druží se k jinému dělníku, Sdružení naše
musí býti patrno všude a jen o tuto všeobecnou
koncentraci národní bude lze opříti koncentraci
politickou. Rušivě bude tu působiti obvyklá skepse,
která byla vždy štítem egoismu a egoistického se
paratismu. Ze skepse takové rodí se nejškodlivější
dojem, ale-tomu lze čeliti činorodými snahami,

"které negativisující skepsi nejlépe -potirají. Dnes,
ledy jedná se o.záchranu národa a jeho zabezpeče
nf,musínaše vůleprojevovatise činy,V opaku je

* náš hrob, a kdo dnessledují akce sjednocovácí do
skeptických vod nečinnosti a ochromené vůle,
musejí pořítání býti jen mezi hrobaře našeho ná
roda.« — Ovšem jest pravdou, že politické souru
čenství daleko nestačí. Vždyť např. zájmy kul
turní, náboženské a sociální působí tolik na politi
ku! V některých stranách politický směr byl prá
vě jen a jen synem takových snah. Nebude-li pře
rod všestranný, nezavládne-li blahá tolerance i ve
sféře nepoliické, pak politické souručenství bude
pouhou theatrální hrou.

|

|

| V zájmu koulesní tolerance. Biskup Keppler v
Ro'tenburgu ve svém spise »Unsere toten Heklen
und ihr letzter Wille< (Freiburg, Herder) srdečně
promlouvá o vzájemné úctě k různým přesvědče
ním. Dává slovo padlému reku: >Když vypukla
válka, nastal mezi konfesemi mír; obě spojily spo
lečná obtíž, společná láska k vlasti. V poli jsme žili
pohromadě jako bratři. V zákopech jsme společně

! snášeli zimu, často jsme se také společně modlili.
i Na válečném poli mísila se naše krev, vzájemně
' jsme si obvazovali rány a poslední služby a pocty
| prokazovali.« Také z vlasti docházela bojovníků
| zvěst, že jejich domácí svorně spolupracují. »Vaši

mrtví bratři prosí a zapřísahají vás: Zachovejte
tento mír dále do času poválečného! Nikdo nepo
hrdej jiným pro jeho víru! Nkido nebeř v pochyb
nost věrnost druhého k vlasti! Každý ovšem má
mnoho co činiti na vlastním pracovním poli. Kéž
každý v ušlechtilém závodění pokojně s jinými
svůj úkol koná! Mezi oběma oblastmi však leží
široké neutrální pásmo sociální, charitativní a kul
turní činnosti; tu se mohou obě užitečně uplatnili.
každá dle svého způsobu, každá dle své síly pro
vlast, člověčenstvo a pro říši Boží.«

Orgán positivně věřících evangelických du
chovních >»Reichsbote« uveřejnil ta slova s po
známkou, že by měla taková výzva býti napsána
i od evangelického duchovního a že by měla býti
uvážena ode všech evangelíků.

O prohlášení biskupa Kepplera napsal v listo
padu m. r. »Evangelisches Kirchenblatt fůr Wůrt
temberg«: >Mluví zcela jako katolický biskup..
Ale mluvil-li jako katolík, tož přece právě proto
jako křesťan; a mluví-li jako biskup k národu, te
dy mluví jeho německé srdce právě těmi slovy k
jeho milému německému národu. A toho také má
me dbáti my, protože jsme jako Němci i jako kře
sťané při všech protivách ©vzájemně ©odkázání
druh na druha... . Pro nás evangelíky jedná se o
to, abychom jasně a důkladně poznali evangelickou
léčivou moc, abychom ji zachovali a oplodnili; čím
více se tomu naučíme, tím klidněji a věcněji mů
žeme vůči katolicismu zaujmouti stanovisko. Ne
bylo nahodilé, že vůči katolicismu mezi námi nasta
la nervósní nálada v předválečných časech. kdy
vůdčí hlasy protestantské theologie otřásaly Bo
žím zjevením Sv. písma a klenotem reformačního
poznání o ospravedlnění hříšníka. Přece však jsue
byli nucení slyšeti od liberálně-theologických vud
ců udávajících tón, aby se proiestantismus proje
voval v jednomyslnosti proti katolicismu, třebaže
zdánlivě jest rozvrácen. Ani se již jasně necítilo,
jaké vysvědčení ochuzení na majetku pravdy se

1 dávalo takovým způsobem a jak málo jest opráv
| 'těna k boji náboženská společnost, kierá nedove
i de jasně říci, který určitý statek víry cítí se povo

I lána hájiti, jako svuj nezadajný majetek pravdy.

| Ke konci list vřele vítá šlechetná slova biskupova.
+

|

Nová revise češtiny Gebauerovy, Ať spor 0
Rukopisy skončí jakkoli, faktum jest, že dokázány
úžasné omyly Gebauerově - kritice staročeských

1 slov, uložených v Rukopisu
Konstatování | hrubých kritikářských poblouzení
těch ovšem podráždilo stoupence Gebauerovy víc
než. vážné rozpravy moderní o Rukopisu samému.
Nyní Oldřich V. Seykora v I. čísle 2Archy“-
míná, že Gebauer ve své Histor. Mluvnici IIb-2lo
při ocenění slova »poviti« (poroditi)- uvádí tento
doklad staročeské parafrase biblické věty: »Počž
neš syna a powyess jemu ině Jhesus: (Pačneš
syna a porodíš jemu jméno Ježíš). Měla býti 0
všem rozuměno »povíš jemu jméno Ježíš., jak vy
světluje zřejmě bíble. .

Seykora dokládá: »„CGebauersi tu zmátl obě
v staročeská slovesa skoro tak, jako si byl při ci
| tátu z Jungmannova slovníku zinátl zkratky učite
« le národův Komenského a staré Komedie o že
! brácích proto jen, že obě slova mají týž začátek.

Nač asi myslel Gebauer při svém citátu »a poro
díš jemu jméno Ježíš? Bezpochyby na nic, sice by
byl zajisté nenapsal, co napsal, a při své -hluboké

: znalesti« staročeských památek byl by v rkp. Un.
XVIL E. 8 zajisté pozorněji četl příslušné místo,
jež zní: »— počneš syna i povješ (poviješ, porodíš)
a jemu jmě Jesus povieš (povíš)“-. Legenda je rý
mována, cbě slovesa tvoří tu rým, a tím jest ře
čeno vše. Tím vysvětlen i příšerný Gebauerův
vánoční citát: 2a porodíš jemu jméno Ježíš«,

Čím dál jasněji se ukazuje, že na důkladnou
vědeckou 'analysu Ruk. Královédvorského jest po
třebí po Gebauerovizavolati znalce ještě jiné;
vždyť stále. zřejmějivysvítá, že námitky oroho
vědce daleko na potření pravosti onoho rukopisu

nestačí. Lehkomyslné tvrzení:naprosto ještě ření"vážným dokumentem.

V Bulharsku zaveden řehořský kalendář. U
snesla se tak ministerská rada, čímž Bulharsko
se zbavilo konečně východní zaostalosti, která
zřetelně odporovala vědeckým výpočtům. Zave
dením nového kalendáře též se velice usnadní jas

nost obchodní korespondence s Evropou střední azápadní.
Swerdrupova výprava. Otto Swerdrup po

svém návratu do Kristianieuveřejnil v různých
norských listech některá sdělení o své výpravě
podél severního pobřeží Asie. +Geographische
Zeitschrifi« přijala několik zpráviček. Výprava
přezimovala na východní straně mysu Wildu, od
kud byla podniknuta jízda sáňkami, taženými 30
psy, na vyhledání dvou ruských lodí, které za
mrzly na východním pobřeží poloostrova Tajmir
ského. Aby se dostala výprava k lodím, musela u
raz:ti cestu 330 km. Protože na lodích se již nedo
stávalo potravin, bylo vzato s sebou 30 mužů po
sádky. kteří museli vykonati cestu k Swerdrupově
lodi »Eclinse« pěšky, neboť na saních nebylo pro
ně místa. Swerdrup dává přednost psům, jako taž
ným zvířatům, před soby, kteří se nechají těžko
řídit. Ostrov Samoty, na který nevkročil nikdo
od r. 1878, kdy jej objevil Edward Johannsen, byl
důkladně prozkoumán. Ostrov je zcela rovný. Byla
na něm objevena bohatá ložiska uhlí. Hlavní ú
spěch výpravy spočívá v revisi mapy mezi mysem
Čeliuskinovým a ústím Jeniseje.

Teplota slunce překonána, Nejnovější výzkumy
odhadly, že teplota slunce obnáší 6000 stupňů a že
jeho vyzařování je, pokud se vlastností týče, po-.
dobno roztavené platině. Vratislavskému fysikovi
prof. dru Lumnierovi se nyní zdařilo docíliti teplo
ty 8000 stupňů a tím překonat slunce o 2000 stup
ňu! Zdá se nám to nemožným, ale dr. Lummer to
tvrdí, Ba dle jeho náhledu je možno získati teploty
ještě vyšší než 8000 stupňů. Teploty 8000 stupňu
bylo docíleno obloukovou lampou, jež byla uza
vřena v nádobě, jež může vydržeti tlak 30 atmo
stér. Již při 23 atmosférách dosaženo bylo teploty
8000 stupňů. Podaří-li se dosáhnouti toho. aby ob
louková lampa hořela ještě ve větším tlaku, pak by
se docílilo ještě vyšších teplot. Dr. Lummer sdělu
je dále: Při tlaku 1 atmosféry dosaženo bylo 4200
stupňů tepla. Wolframova lampa plane s 2450
stupni, uhlíková lampa s 2210, Bunsenův hořák
se 1780 stupni. Zvyšováním tlaku uhlíky na obou
polech lampy zkapalňují. Podobnou cestou se dru
Lummerovi | podařilo získati teplotu slunce. V
předpokladu, že slunce vyzařuje jako roztavená
platina, dospělo se k překvapujícím, ale souhlas
ným výsledkům, jimiž bylo možno určiti nejen te
plotu slunce, ale i zákony jeho vyzařování.

Úmrti umělců. Dne 9 .t. m. zemřel v Kysperku
senior akademických malířů českých Jan Umlauf, kte
rý se narodil r. 1825 ve Dvoře Mlýnicř na Moravě. Bý
val hledaným portrétistou a ve starším věku včnoval se
hlavně malbě církevní. 7. 1 m. zes řel ve Smidarech
u věku 62 let akadem. malíř F. J. Dyck. který studoval
s Mik. Alšem. Zhotovii mnoho obrazů chrámových a
maloval pro šlechtické zámky. -- Slavný portrétista a
vojenský maliř Tadeusz Ajdukiewicz zemřel ve Lvově.
Ačkoli byt starcem G3letým, účastnil se ještě roku mi
nulého jako člen polské tegie | několika. bitev. proti
Rusům.

AAAAAAAAAAA AAA
Výborová schůze
„„Polit.družstva tiskového.

„podochranousv. Jana N. v Iradci Krůlová
o , hurde

v úterý, dne 25. ledna 1016,
== 0 2. hodiněodpolední ——
vv: dieeřením spolkovém domě »Adalhertinune,
třída 18. pěš. pluku, čís. 360—I. v Hradui Králová,

Dr. Frant. Reyl, Dr. Frant. Šnle,
jednatel předseda.

VÝTYVYVYVYVÝVÝVYVY

Církevní věstník.
Jeho Em. Leo kardinál ze Skrbenských, kníže arci

"biskup pražský, byl zvolen aklamací dómské kapituly
olomoucké za arcibiskupa v Olomouci dne 18. t. m.
Tato volba svědčí, jak ušlechtilý církevní kníže těší se
veliké úctě a lásce i na Moravě. Nyní ovšem dlužno
vyčkati, jak se sám rozhodne a zdali Sv. otec schválí.
arcibiskupovi změnu arcidiecése. Před volebním dnem
manifestačním způsobem pražská arcidiecése osvědči
la. jak vysoce si svého arcipaštýře váží a jak bolestně
by se s ním rozloučila. »Našinec“ napsal: -Arcidiecése
olomoucká má nového arcipastýře. Čekala tento vý
sledek, a když dnes doví se, že nástupcem nezapomenu
telného Františka kardinála Bauera stal se kníže-arci
biskup pražský, Leo kardinál Skrbenský, pak zvěst tuto
přijme s radostným vědomím. že i nový její arcipastýř
je dobrým synem Moravy, že vychován byl v našich
Dřevohosticích pod svatým. Hostýnem, že mládí svoje
ztrávil na studiích gymnasiálních v Kroměříží a theolo
gických v Olomouci: že kaplanova) na Slovácku v Uh.



Csirohu a na Hané v Dubě u Olomouce, že byl farářem
v Melči na našem Slezsku a že všitde tu kněžstvo i lid

na něho vzpomíná co nejlépe jako na kněze vzorného,
ušlechtilého a lidurilného. © A nezměnil se v ničem,
když stál se kanovníkem v Olomouci a proboštem v
Kroměříži a zůstal si věrným, když proti své vůli a
nerad, podroblv se tak jako dnes vyšší vůli, přijal těž
ké břímě arcibiskupství pražského. A také v Praze vy

nikajícími vlastnostmi svého srdce získal si kněžstvo i
lid. Když do Čech přišly zvěsti, že má opustit Prahu, tu
kněžstvo i lid pražské arcidiecése, četné korporace a
representace měst i venkova předstihovaly se v pros
bách, aby zůstal na svém vynikajícím místě, kdež zí
skal si tolik opravdových sympatif.<

Úmrtí. Ve Vosicích zemřel zasloužilý farář dp. Jos.
Krajíček 17. ledna, byv posilněn sv. svátostmi. Narodil
se r. 1863 v Petrkově, vysvěcen byl r. 1 — V Láz

ních Železnici skonal 16. 1. m. vdp. Josef Čermák, dě
kan v. v., byv zaopatřen v pátek sv. svátostmi. Na po
slední cestě v ponděli doprovodilo ho k odpočinku 22
spolubratří a množství jiných věficích, protože ctihod
ný stařeček byl osobou velice oblíbenou. Narodil se
v Leskově r. 1840, vysvěcen byl r. 1868. O. v p.

Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a ahelných. Podporujte
pří každé příležitosti svůj vlastní podnik.

. Zprávy
místní a z kraje.

Betlém v Klicperově divadle. Po léta Tovaryšskou
jednotou pořádané vánoční hry-v Adalberrinu volaly po
prostornějším sále. protože dvorana ©Adalbertina | ne
mohla nikdy pohodlně umístiti návštěvníky vánoční
hry, Skromnost pořadatelů-netroufala si však vystoupiti
se svým podnikem na širší veřejnost, protože se domní
vala, že požadavkům vyspělého obecenstva hradeckého
nestačí. Letos však Politické družstvo tiskové propůjčilo
vojenské besidce sál Adalbertina a proto pořadatelé vá
noční hry, tentokráte spolek paní a dívek -Anežka«.

byli nucení uchýliti se do Klicperova divadla, což se
tkalo se s plným zdarem,. K vánoční hře zvolen Maškův
Betlém.. jenž na Národním divadle těší se veliké obli

bě zejména pražské mládeže. Dramatickou část svědo
mitě nastudoval a vystavil p, Huňáček st.. kdežto zpěv
né a hudební partie nacvičil a obratně řídil p. Winsch
ml. Společným úsilim vystavena byla hra, která svou

efektní výpravou, živou souhrou. zdařilými sbory a
solovými partiemi působila kouzelným dojmem na mlad
ši část obecenstva a vynutila si plné uznání i u znalců
dramatického a hudebního umění. Vynikající měrou ke
zdaru hry přispěla kapela c. a k. p. pl. č. 39, která ho
nosí se velikým počtem inteligentních hudebníků. kteří
s pravým pochopením dovedou vyhověti nesnadným po
žadavkům bezvadného průvodu zpěvných částí. Palma
večera náležela zajisté p. dirigentu Wiinschovi ml.. jenž
s nevšední pílí a láskou nacvičil sbory, sóla i celkovou
souhru. - K Maškovu textu pro I. a II, jednání skompo
noval melodramatický doprovod; jeho hudební práce
"zasluhuje pozornosti jak v těchto partiích nových, kde
jevila se umirněnost a přiléhavost k recitovanému slo
vu. tak i v partiích starších, instrumentálně propraco
vaných, kde p. Wůnsch vhodně užil nástrojů mu po ru
ce jsoucích k docílení pravé vánoční nálady. Jistě nej
podařenčjším i barvitostl a náladovostí melodie a hu
debním využitím množství různých scén jest celé jed
nání [II. a ouvertnra IV. Skvělý průběh představení
bude p. dirigentovi zajisté pohrnotkoo k dalším umělec

kým snahám. — O jednotlivých sólístech mohli bychom
mnoho jen pochvalnéhonapsati. aleomezímese pouze
výčtem předních sil Z dam velmi zdařile si vedly slč.
Švarcova, Krmpičkova, Pábrova, Šífnedrova, Kračme
rova a Lojkova. V pánských rolích vynikli pp. Huňáček
st, Hnňáček ml., Černý, Šuk, Pactt, Skořepa, Kohou
tek, Tichý. Luňák, Šlanf a j. Výprava hry byla skvostná
a přispěla nemálo k upřatnění vnitřní ceny vánoční hry,
Návštěva večera byla obrovská. takže nebylo Ize ani
vyhověti všem návštěvníkům. Představení poctili svou
přítomnosti J. Exc. nejdp. biskup Doubrava, p. místodrž,
rada Smutný. staniční velitel p. plukovník Dion. Flo
rianu s choti. p. starosta dr. Ulrich, p. plukovník Jirot
ka s chotí, členové kathedr. kapitoly a j. Pěkný zdar
vyvolal přání, aby se hra opakovala. Ježto však divad
lo je zadáno divadelní společnosti. není možno letos

mravnímu. Čistý výnos 200 K. které byly docíleny při
nízkých, lidových cenách. bude odveden okresní po
mocné válečné poktadně ve prospěch nuzných rodin vá
lečníků. Vyslovujeme naději, že vánoční hra udrží se již
na Klicperově divadle, kamž letos se zdarem se uchý
hla. Všem činitelkm, kteří provedení Betléma svou ocho
tou umožnili. patří zasloužený dík a vděk obecenstva.

Usnesení městské rady ze dne 17. ledna 1916. Vzato
bylo na vědomí, že nadace Aleše Protivy udělena byla
Jar. Boháčovi. žáku IV, třídy obecné školy v Železném
Brodě: oznámení farního úřadu v Pouchově, že bubno
vé měděné kotle z farního kůru odevzdány byly účelům
válečným a že nový ředitel kůru v Pouchově p. Josef
Veselka nastoupil 1. prosince 1915; zpráva lesního úřa
du v Novém Hradci Králové, že v městských lesích vy
vráceno bylo větrem 120 kmenů. — Dále vzato bylo na
vědomí. že okresní výbor schválil, aby obec vypůičiti

si mohla 200.000 K na třetí válečnou zápůičku. — Schvá
leny byly různé objednávky, lesní a týdenní konsignace.

Jub. městské divčí lyconm a měsíská vyšší škola
pro žeaská povolání hospodářská v Hradci Králové
uspořádají na Hromnice o 3. hod. odpolední v besedním
sále školní akademii ve prospěch sirotků po padlých
vojíněch. Vstup volný; u vchodů budou se vybírati dob
rovolné příspěvky pro Českou zemskou komisi na uve
dený účel .

V městském divadle v Hradci Králové zahájí se

chodočeských za ředitelství Bedřicha Jeřábka. Téhož
večera vypravena bude Smetanova opera Prodaná ne
věsta. Nesmrtelné dílo Smetanovo jest nově vypraveno
s celou baletní částí, aranžovanou primabalerinou Hanou

v novince původní literatury Léto od Fráni Šrámka.
Tímto večerem počne předplacení. Na pátek 28. t. m.
určena operetní novinka Dítě cirku od Edm. Eyslera.
Repertoir sestaven jest tak, aby v prvých třech veče
rech uveden byl celý personál jak v opeře, tak v operetě
a činohře. V sobotu 29. t m. jest II, hra v předplacení a
provedena bude Adamova opera Postilion z Lonjumeau.
Uměnímilovné| obecenstvo| upozorňujeme| zvláště na
předplacení. které jest vypsáno na 20 představení a ob
sahuje všechny novinky jak v opeře, tak v Činohře i o
peretě. Ceny předplatného jsou nízké a umožňují návště
vu divadla veškerému divadlo milovnému obecenstvu.
V předplacení bude sehráno 7 oper, 3 operety, 1 balet.
9 činoher.

Všeobecná úvěrní společnobt, zaps. spol, s r. 0. v
Hradci Králové, koná XII. řádnou valnou hromadu v
neděli 6. února o 9. hod. dop. v místnostech společen
stva, Jiříkova tř. čp. 238. Pořad jednání: 1. Zpráva ú
četní za rok 1915. 2. Zpráva rady dozorčí. 3. Návrh na
rozdělení čistého zisku za rok 1915 a stanovení dividen
dy. 4. Revisní zpráva Jednoty záložen o revisi vyko
nané v roce 1915 .5. Volba tří členů ředitelství a tří

členů rady dozorči. 6. Volné návrhy. Kdyby se v usta
novenou dobu nesešel počet členů dle $ 15. stanov spo

mada nehledě k počtu přítomných členů s tímtéž pořa
dem jednacím.

Valná schůze spolku paní a divek »Anežky«. Schů
zi zahájil krátkém proslovem duchovní rádce p. kanov
ník dr. Reyl, poukázav na potěšitelnou okolnost, že i v
nynější pohnuté době snažil se spolek sledovati spolkové
cíle, což dokázaly také zprávy jednotlivých funkcioná
řek. Uděleno bylo 266 K podpor nemocenských a únirt
ních. Přednášky konány nebyly. Pouř do Svatoňovic k
jubilejním slavnostem mariánské kaple byla velmi zda
řilá. Do výboru byly zvoleny p. t. dámy: pi. plukovní
ková Jirotková předsedkyní, pí. prof. Hobzeková místo
předsedkyní, pí. E. Uhrová knihovní, sl. Eiglova poklad
ní sl. Hůlova jednatelkou. pí. Rezková správkyní patro
nátu, členkami výboru pí. Smolíková, pí. Škodová, pí.
Kieslichová, sl. Pospišilova, sl. Pecoldova. Náhradnice
mi: pi. Pastorová a sl. Alounková. Revisorkami: pi.
Dvořáčková a sl. Hodková. Členky spolku súčastňují se
horlivě při různých dobročinných podnicích válečné
péče.

Jmenování protesorá. Do osmé třídy hodnostní po
výšení byli v Hradci Králové profesoři: Jos. Novák na“
stát. gymnasiu. Fr. Zábranský a Dom. Filip na státní
reálce.

Na oslava vítězství na Lovčenu a dobytí Cetyně
na veřejných 1 soukromých budovách města našeho

vlály prapory. Dne 18. t. m. večer uspořádáno slavnost
ní čepobití, Kapela pěš. pluku č. 39 po městě vyhrávala
v lampionovém průvodu, jsouc provázena množstvím
vojínů, úředníky a obecenstvem.

Dar na osleplé vojíny. Místo věnce na rakev dp.
Krajíčka, faráře ve Vosicích, daroval 10 K p. berní ofi
olál Rosůlek, farní úřad Radhošť 2 K. O další příspěvky
i na sirotky a invalidy prosí Zemský svaz katol. Orla v
Hradci Králové.

Hory 1617—25, Mikuláš Boczek 1625—40,- Jan Uhlíř
1640—44, Jan Dyrynger 1644—55, Jiří Kotečník z Do
meslova 1655—58, Blažej Feyer 1658—67, Martin Fog
ler z Falkenhertu 1667—68, Váci. Blaha ml. z Chotěto
va 1668—80, Fr. Václ. Tejnecký z Oujezdce 1680—85.
Václ. Ludvík Sýkora 1685—93, Samuel Cejp z Pecli
novce 1693—1705, Petr Pavel Voget 1705—15, Jan Fri
drich, poštmistr 1715—35,Ferd. Částka ze Sternštešnu
1735—41, Šimon. Portenštein 1741—67, Fr. Schneider

1767—83. — V.

Diplomy za výměnu zlatých mincí. Filiálka Rakou
sko-uherské banky v Hradci Králové vydá každému.
kdo u ní -za bankovky vymění osobně nebo poštou zlaté
zemské mince korun. měny (10 a 20 K), pak jubilejní
100 K mince, dukáty, po případě rakouské nebo uherské
kusy po 4 a 8 zlatých ve zlatě, zvláštní potvrzení Ob
chodní správy banky jakožto uznání za vykonanou tak
to vlasteneckou povinnost. U jiných filiálek (hlavně u
pražské) téže banky bylo podobných diplomů vyďáno
již mnoho, i možno s určitostí očekávati. že zdejší ob
čanstvo nezůstane pozadu -vzhledem k tak eminentnímu
významu, jejž odvádění zlata bance za nynější světové
války má.

Důležitá ustasovesí v provádění řádu o vybírání
dávky ze zábav. Uveřejňujeme zde zatím aspoň někte
ré body z nařízení c. k. mlstodržitele pro král. České
(ze dne 31. prosince 1915) k provedení řádu o vybírání
dávky ze zábav. Dávce ze zábav jsou podrobeny vše
liké zábavy, jež se pořádají v království Českém ve
veřejných mismostech nebo na veřejně přístupných pro
stranstvích. Dávce nepodléhaší toliko zábavy v $ 3. řádu
uvedené. Za veřejné místnosti a veřejně přístupná pro
stranství pokládají se ve smyslu $ 1. řádu nejen divadla.
koncertní a přednáškové síně, místnosti různých zábav
ních podniků, hostince, kavárny, vinárny, zahradní 4
lesní restaurace, obchodní krámy, výstavy. musea. vol
ná divadla v přírodě, pak všechna nezastavěná místa.

becenstvu trvale nebo po určitou dobu volně nebo za
rlat př'stupná, nýbrž také spolkové, klubovní, spole

určitého sdružení. Dávka ze zábav platí se ze všech

všeliké produkce na hudební nástroje a stroje, výkony
břichomluvců.

kouzelníků. kejklfřů. fakirů, akrobatů, siláků, krasojezd
ců. tanečníků přízemních. na provaze a jiném nářadí.
produkce pantomim. zábavná jízda na zvířatech, kolo
točích. houpačkách, lodičkách a na kole. závody ve

poslnchače c. k. české vysoké školy technické v Praze

Na toto nadání mají v přední řadě nárok rodáci králové
hradečtí, v druhé řadě pak příshušníci města Hradce

ké v Praze. Nadaci tuto propůjčuje c. k. místodržitelství
v Praze na základě předchozí presentace měst. zastupi
telstva v Hradci Králové. Žádosti, příslušnými doklady
opatřené. přijímá podepsaný úřad v úředních lodiňách
v podacím protokole v domě čp. 124 v přízemí vlevo do
soboty 12. února 1916. — Purkmistrovský úřad král.
věnn. města Hradce Králové,

Drobsosti ze starého Hradce. Sousoší Panny Marie
na Velkém náměstí v Hradci Králové opraveno r. 1857
sbírkou knihkupce Jana Hostivíta Pospíšila v částce
369 zh. 46 kr. — Lupáč vypravuje. že dne 24. ledna 1348
a 21. května 1443 bylo takové zemětřesení v Hradci n.
L., že věže a vysoké budovy se hýbaly. — R. 1547 od
trženy jsou od panství hradeckého obce Praskačka,
Libčany, Sedlice Chrastnice, Urbanice a Vosice a při

do Prahy byla zřízena r. 1836. — V.
Císařští či královští rychtáři v král. věnmém městě

Adam Kropáč 1569—70, Michal Choustnický 1571—-73,
Šimon Litický z Peclinovce 1574—78, Jiří SkormiceBal
bín z Vorličné 1578—89, Jan Alb Klatovský 1589—90,
Jan Roobal Žatecký 1590—1617, Jan Hubecius z Bílé

kuželky a na kulečníku, dále výstavy. musea. panoptika.
stereoskopické automaty. kukátka, kabinety s voskový
mi figurami předvádění zvířat, abnormit kuriosit. spe
cialit a Živých obrazů. pořádání zápasů sportovních a
veřejných průvodů masopustních. kluziště, bruslení na
kolečkách, házení kroužky, tomboly. zvěřince. tedy ve
řeině přístupné zábavy všelikého druhu: dávka must
se platiti také z představení divadel loutkových. bram
borových, králíčkových a jiných ze střeleckých a vý
herních stánků a jsou. tudfž dávce podrobeny i nejmenší
zábavní podniky (boudy. komediantské družiny a pod).
obveselující obecenstvo na veřejných místech o poutích.
posviceních, výročních trzich a lidových a jiných slav
nostech. K tanečním zábavám, které jsou dávce podro
beny, patří také taneční zábavy, konané ve veřejných
mistnostech a na veřejných mistech při svatbách. ob
žinkách. dodělných, po pohřbech. divadelním představe
ní, přednášce a pod. Naproti tomu nelze za zábavy po
kládati a tudiž dávce podrobiti vojenské průvody s hud
bou. vojenské koncerty, pořáďané bez vstupného z na
Hzení vojenských úřadů veřejně přístupných pro
stranstvích. církevní a náboženské průvody třeba s
hudbou. pobožnosti pod širým nebení. průvody spolků
vojenských vysloužilců, ozbrojených měšťanských sbo
rů a pod, jakož i provozování žebrácké hudby. Také
domácí zábavy a podlvané všeho druhu, totiž zábavy
konané v kruhu rodinném a v domácnostech soukro
mých osob nepodléhají dávce.

"Seznam Cen sa týdesním trhu v Iiradci Králové
dne 15. ledna 1916. 1 I: prosa 90 h, vikve 70 h hrachi
1.44 K. jahel 1.60 K. Iněného semene 1.20 K: 1 ht: ci

bule 24—50 K, mrkve 16—20K; 1 g: jetelového semínka
červeného 380—460 K, petřžele 20 K; I kg: máku 1.60
až 210 K, másla 4.80—6.40 K. sádla 7 K, tvarohu 72—80
h. křenu 50—80 h, česneku 5 K; 1 vejce 14—16 h; 1
kopa: zelí 48 K. celere 1.20—7 K. kapusty 3—7 K. drob
né zeleniny 0.80—1.80 K. poru 60 h; 1 pár podsvinčat
70—100 K. — Přivezeno bylo: kop: zelí půl, celere 20.
kapusty 24. drobné zeleniny 5. poru 2; hb: cibule 5.
mrkve 8; a: jetelového semínka 8.48, petržele 4: kg:
křenu 45, česneku 5; podsvinčat 158 kusů,

Pardabice. | Místopředseda© katolckých spolků v
Pardubicích p. Ing. Jindřich Horn, kontrolor technické
kontroly. t. č. nadporučík, obdržet tyto dní za udatné
vedení na srbském bojišti »Signum laudis«. Blahopfe
jeme.

Sdružené katolické spolky v Pardubicích uspořá
daty před vánocemi vánoční nadfky, při nichž poděle
no 225.stran a dáno jim v bramborech, uhlí, cukru lát
kách na šaty, šatech zhotovených. prádle. jabikách.
cukroví, penězích a jiných vhodných dárcích celkem
1429 K 30 h. Při nadílkách. o něž největší zásluhu st
získala katolická jednota paní, vhodně a dojemmě pro



mluvil dp. duch. rádce a předseda Jos. Novotný, kaplan.
Ušlechtilou zábavní část nacvičila obětavě s dřtkami
sl. B. Piková. Všem dobrodincům a všem, kteří o zdar
vánočních nadíjek se pastarali. vzdává výbor uctivé a
vřelé -Zaplať Pán Bůh«.

Přelouč, V úterý 11. t ni. po polední ohlašoval u
míráček, že náhle skonal u věku 68 let d'ouholetý trpitel.
vdp. Josef Buchar, bisk. notář a zasloužilý faráf vlžko
vický, jenž v Přelouči trávil poslední léta svého před
časného cdpolinku, do něhož jej v letech ještě mužných
vehnala nezhojitelná choroba piicní, Ačkoli v Pánu ze
snulý v městě našem byl málo znám. ježto z ohledů
zdravotuch jen za nejlepší pohody mohl ven vychá
zeti. přece pohřeb jeho, dne 14. t. m. odpoledne. za vel
mi nepříznivého počasí konaný. provázen byl značnou
účastí obecenstva místního i z dáli. Svého milého a
veleváženého spolubratra přišli na poslední cestu do
provodit tito P. T. pp.: Alois Broul. bisk. vikář. notář 4
děkan z Heřm. Městce. Otakar Richter, děkan a bisk.
notář z Morašic, Tomáš Coufal, bisk. notář a farář ze
Záboře. Fr. Urválek, farář v. v. a spirituál z Vehrus,
Vojtěch Kratochvil, farář z Bělé, Josef Vaněček. farář
z Mikulovic, Emilián Balcar, farář z Choltic, Eberhard
Čuda, farář ze Svinčan, Karel Kučera, farář z Kladrub.
Fr. Kočí, farář z Klášterce. Vladimír Žid, zám. kaplan
v. v. ze Zdechovic, Jan Adamec, administrátor z Týnce
m. L., Josef Jílek. kaplan z Pardubic, Fr. Lukš, kaplan z
Chrudimě. Pr. Čečetka, farář, Ant. Grégr, katecheta a
Joseí Zapletal. kaplan v Přelouči. Pohřební průvod z
domu smutku na svaté pole vedl vsdp. biskupský Vikář.
který v chrámu iáně nad tělesnými ostatky zasloužilé

Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, vez
mi křiž svůj a následuj mne.: Po zpívané zádušní mši
sv., celebrované vdp. farářem Fr. Čežetkou za asi
stence místních duchovních, uloženy byly tělesné ostat
ky zvěčnělého k tichému odpočinku. V osobě v Pánu
zesnulého odešel na věčnost kněz velikých schopností.
vzácné skromnosti a sebezáporu. kněz, jehož údělem
byla obtížná duchovní správa v horách, jehož odplatou
sa zemi byl těžký kříž dlouholeté choroby. Kéž mu to
vše odplatí Pán, spravedlivý Soudce. korunou slývy
věčné! A. G.

Solnice, (Úmrti a pohřeb sestry vdp. notáře a spi
sovatele Aloise Dostála.) V sobotu 15. ledna zemřela
všeobecně vážená pi. Barbora Beková. choť pokladníka
záložny a člena městského výboru p. Jana Beka a ses
tra vdp. arcib. notáře. spisovatele a faráře Aloise Du
stála. Jaké popularitě se v Pánu zesnulá těšila, byl dů
kazem slavný pohřeb který konal se za veliké účasti V
áterý dne 18, ledna o 9. hod. dop. z domu sniutku, kdež
po zapšní i'navého sboru obřady vykonal a no té kon
dukt vedl bolem sklíčený vdp. bratr za asistence vdpp.
děkana Fr. Kubánka z Rychnova n. Kn., pens. děkana a
notáře Václ. Ehla ze Solnice, místního faráře dp. Jos.
Rosslera- administrátora Jos. Pecháčka ze Skuhrova 1.
B. a kaplana Fr. Machaže z BIl. Újezda. Ve farním
chráru brhatě vyzdobeném a osvětleném| celebroval
vsdp. notář Dcstál zpívané rekviem za asistence 4 kně
ží: u rostranního oltáře sloužil mši sv. dp. místní farář.
Po zádušních službách Božích a exekviích ubíral se
slavný smuteční průvod na hřbitov, kdež ro závěreč
ných modlitbách. zapění smutečního chorálu a přednesu
mariánské hymny kapelou uložena Šlechetná žena V
chladný klin země. U otevřeného hrobu věnoval dp.
farář Róssler v Pánu zesnulé tklivou vzpomínku, v níž
ii líčil jako vzor křesťanské ženy vzácných vlastností,
jež zasvětila celý svůj život Bohu a práci. Hosté se roz
cházejí. opouštějí: mocně dojati hřbitov, kdež spočinula
žena zlatého srdce a ryzího karakteru. Pohřbu sůčast
pilo se sl. městské zastupitelstvo, sl. sbor hasičský a
nepřehledná řada smutečních bostí R. i p.

Různé zprávy.
Pozoruhodná slova k obroda národa pronáší v 1.

£ roč. X. »Střádal“: Co by platno bylo národa obdivu
-hodné vzkříšení z mrákot, čím by mu bylo politické
probazení, čín hospodářské zmohutnění samo, když by
Zeskému dn scházel základ, naněmž. jedině trvalon
budovu národní obrany, politické moci a hospodářské
slly postaviti lze. A tim nerozborným základem jest
mravnost. Počestnost ve smýšlení, ve všech. projevech
a skutcích musí býti východištěm IV. a nejdůležitější

periody obrození národa. Bez probuzení, posílení a u
tužení mravních sil, dřímajících v duši českého lidu,
nedá se mysliti nějaký positivní výsledek práce osvě
tové. hospodářské nebo politické. Byl jsme, bohužel,

-svědky smhtných zjevů. jak prostopášnými živly niče
no bylo dlouholeté úsilí pořádných pracovníků ....
Proto bude třeba nasaditi všechny s7y lidí dobré vůle
mezi' námi. aby přivoděn byl co nejrychlejší obrat ve
směru mravnosti myšlenek. slov a činů jednotlivce. ja
kož i v nazírání na projevy a skutky mužů stojících na
místech naší důvěry. Nesmí býti nádoba stotožňována

-s obsahem ani podvod omlouván ani zpronevěra pro
míjena. Nesmí býti více psáno o defraudantu, že obě
toval svou čest pro blaho své rodiny, protože vydržoval
syna na studiích, anebo že z'oděj veřejnéha. majetku byl

-čhytrý, když zapletl do jednoho ze svých četných pod
vodů některé členy zastupitelstva, aby získal majoritu
pro odpuštění všech zločinů svých. Takový způsob řeči
i tisku jest matením správných pojmů o zásadách po

-čestnosti a má býti v každé slušné společnosti i od kaž
dého poctivého jednotlivce po zásluze odmítnut. Dluž

-no usilovně pracovati k tomu, aby lidu málo přemýšle
Heimu onadin konečně bělmo s očí, aby prohlédl co čest

Páně:

i právo vel a aby jenom na základech poctivosti, píle
a střádání budoval palác štěstí a blahobytu pro sebe a
svou rodinu, ale aby též k zastoupení zájmů občanům
spotečných dovedl voliti muže řádné, bezáhonné a vč
svém povolání již chvalně osvědčené. Již otec Palacký
domlouval národu: -Mravy jsou jistější záštitou spaleč
nosti lidské nežli zákony« a naznačil tím. kde nutno po
číti s výchovou a uvědomováním všech vrstev společ
nosti české. A dále řekl: »Jenom tehdáž zabezpečíme
trvale budoucnost svou, když duchem a mravní převá

Havl'žek k temu dodal: | Jeu
národ mravně zachovalý a vzdělaný může míti svo
bodu.« A poněvadž mravní dokonalost může vzklíčíti
a růsti jen ve spořádaných poměrech hospodářských.
vidíme dnes po 10 letech buditelské práce jasněji než
při zřízení Jednoty v r. 1906, že jsme se dali cestou
správnou, zvolivše za heslo svého konání: »Spořivostí
ke mravnosti!« Nehospodárným a rozmařilým životem
jsou nezbytné podmínky trvání národa podstatně utře
seny a budoucnost jeho přenechána větrům. Slyšmne.co
praví Miroslav Tyrš: »Opravdový a upřímný vlastence
musí se přede vším jiným starati o to, aby sám žil v
poměrech spořádaných, by nemusel se nikoho a ničeho
bát. Musí pečovati o to, aby sám měl pevnou půdu pod
nohama a musí dbáti toho. aby si osvojil vzdělání co
nejhlubší a teprve potom má pracovati pro věc pospoli
tou.. My vykládáme slova jeho správně, když po 10
let již voláme: »Vraťnie se ke ctnostem svých slavných
předků a střádajíce úspory pěstujme charakter!. Navá
žeme na nejsvětlejší stránku českých dějin a zachráníme
se před jistou záhubou.«

svůj ročník v nové typografické vzorné úpravě a i ji
nak po zevnějšku zdokonalený. Ovšem i obsah bude
cenný. Z poučných statí už v prvém čísle zahájena bude
delší studie známého prof. dra F. W. Foerstra o poměru

články o alkoholismu. o zhoubnosti kinematográfů, o
výchově dospívající ženské mládeže a pod. Ze zábavné
části uvádíme věci opravdu trvalé ceny literární:
mán Jar. Nováka V okovech Molocha, čerpaný z pro
středí dosud málo kterým autorem využitého, a humo
resky Jar. Řehulky, jenž nám jich zadal několik, takže
bude lze uveřejňovati je v každém čísle, V lednovém se
šitě bude už roztomilá humoreska »Srna-. Mimo to má
redakce připraveny práce od M. Pavličkové, M. Si

Záhorského. Frant Střížovského. + Rud. Linharta,
+ Ondřeje Becka, M. Liškové, Joely Skalské atd. »Evu“
proto vřele doporučujeme. Ročně stojí jen 3 K. Číslo
ukázkové zašle administrace »Evy« v Olomouci.

Francouzští socialisté obvlnění ze zrady programu.
»Den-- píše: Na nedávném siezdu francouzských sociali
stů. který byl velmi bouřlivý, učinila prohlášení menši

válce. | domnívala se, že při vypuknutí hrozné války
ukáže strana sílu svých zásad, jež hlásala po půl stoleti
Vůdcové francouzské sociální demokracie zapřeli zá
sady. postavili se s ostatními v čelo válečné strany.
vyslali své zástupce do válečného ministerstva umlčeli
hlay nespokojenců. Teprve nyní pa 17 měsících války.
kdy Francie se přesvědčuje stále více. že marně se dala
do války s heslem pomsty za rok 1870, dovoluje vedení
soc.-demokratické strany. aby i menšina přišla ke slo
vu. Jest v tom kus chytráctví. Soc.-demokratičtí vůd
cové kují dvě železa v ohni: buď Francie vyhraje a pak
řekneme: Vidíte. jak soc. demokracie Jest vlastenecká
— nebo prohraje a pak poukážeme na hlas oposice a
řekneme: Vždyť my jsme byli protí válce! Ale prohlá
šení oposiční menšiny staví farizejství francouzských
socialistů do náležitého světla. Konstatuje, že při vypuk

zničeno. Škoda odhaduje se zatím na 50 milionů korun.
Obyvatelstva je tu přes 72.000. V tomto městě, přikrče
ném mezi horami a mořem, způsobil požár zcela pocho
pitelně ohromný postrach, vždyť obyvatelé neměli té
měř ani kam prchnouti.

nabízime pro rychlé rozprodání knihu
z pozůstalosti vsdp. praeláta

Msgra Ora Antonina Brychty:

Jmění církevní a
jeho správa.

Krámská cena původní (z roku 1910)
J1 K snižuje se při hotovém zapla

cení na

we 4 koruny "Uš
za brožovaný výtisk. (Velka osmerka,

stran 656.)

BISKUPSKÁ KNIHTISKÁRNA
v Hradci Králové.

—.

Besídka.
Mučedník vědy.

Nad sudbou profesora. češtiny | Chrysostona
Vejběrky by zaplakal i jeho zavilý nepřítel. Nej
trpčí údery byly mu údělem v živozním jeho boji
za správnou češtinu. Již jako suplent byl zapře
den v mrzulé Šarvátky se. svými. pohodlnějšími
kolegy. kteří se odvažovali mluvit a psáti dle při
kladu svých otcu, nehledice k ostře propilovaným
nejmedernějším pravidlům ryzího českého slohu.

Velice trpkého zklantání dožil se po sňajku vč
vlastní domácnosti, Jelo Vlastenka (již pro to krá
sné jméno se do ní zamiloval!) byla jeho velice u
čelivou žačkou, pokud nepřistoupila k oltáři. Ale
pak se její slohová sebekázeň značně uvolnila.
až docházelo v domácnosti ke konfliktum. Oběd
připravovala sice výborně, ale to bylo pro Vej
běrku věcí vedlejší. Clunurné stíny padaly na jeho
čele. kdvž výtečně. zrobené knedlíky nechtěla
zvátí šiškami, Prohlásila resolutně, že šišky jsou
pro housery a nikoli pro profesory. Odpírala zváti
rendlik trérožkou. O pana profesora pokoušely se
přímo mdloby. že přes jeho dutklivé výstrahy
Vlastenka imenovala uzenou kýtu často Šunkou.

Představme si. jak asi bylo té křišťálové české
duši. jež slyšela kazimluvy všude. kamkoli se 0

slibu, vyhnulo se předsednictvo strany svému úkol a
společně s parlamentní frakcí utlumilo hlas strany. Byla
by bývalo dle usnesení kongresistů v Basileji,Štutgartě
a Kodani povinností odborů internacionály, když už vál
ka stala se skutkem.abyse zasady orychlé její skon
čení. Ale ani to se nestalo. Předsednictvo strany a sně
movní frakce, které takovýmto způsobem zapřely zá
sady mezinárodního socialismu. nebyly jisty, že strana
je bude následovati, jinak byly by svolaly sjezd strany
k sesfílení svého stanoviska.

15. ledna o 7 hod. 20 min. ráno, projel Čechami a 17.
dojel do Cařihradu. — Lvovská universita vykazuje v
zimním semestru letošním 1102 posluchačů (233 boho

ne v ovzduší epidemickém, kde při každém vdech
muí vn'ká do plic roj nakažlivých bakterií. Čátlivá
jeho duše stávala se nervósní zvláště ve Škole.
kde ho studenti bezděčně pronásledovali nejap
nostmí slovními i literárními. Při opravě českých
úloh často stíral s čela 1ěžký pot a vstávaje s židle
žalostil: »Co jen z toho jinocha bude neumí-li ani
česky promluviti?< Než prvý sešit otevřel, připa
dal si jako soudce před výslechem velice trapných
zločinů.

Jednou malý studentík se omlouval uctivým
hlasem: »Prosím, vašnosti. pro nemoc jsem se to
nemohl naučiti a tedy jsem komposici nedopsal.
Myslil jsem, že nechybím, jestliže . . «

s>Chyba. veliká chyba, ba docela hrubé chyby
dvě nešťastný mladiče«. zasténal týraný purista.

poradě okrskových předsedů »Ochranného svazu pivo
varů v král. Českém: v Praze přijat návrh. aby dabro
volně zastavena byla výroba ve více než polovině do
savadních pivovarů. — V Hamburku zuřila 13. ledna bou
ře. která na Labi způsobila značné spousty. Podobně v
Holandsku a Irsku řádila vzedmutá voda: škody je na
miliony. — Přísný výnos proti zbujnělé mládeži od 14.
do 18. roku vydal velící generál v ,Kasselu. Mládeži té
to zakazuje se návštěva světelných divadel. Prodej cí
garet a lihovin mladým lidem jest rovněž zakázán. jakož
i návštěva kaváren a, hostinců. Kdo by se zákazu zpří

čil. potrestán bude vězením až jednoho roku. Trestu
také propadá. kdo by vlastní vinou zanedbal. aby pod
řízená mu mládež byla příměna. dostáti vydaným pří
kazům. -— Norské město Bergen jest požárem téměř

vení neznámého ducha. přísným hlasem Vejběrka
vysvětloval. že se říká »naučiti se něčemu« a že
měl provinilec říci: »komposice jsem nedopsal«. —
V té bolesti Vejběrka rázem zapomněl na jádro
školní malé aféry a přednášel hlasem rozechvělým
až do konce hodiny o genitivu záporném a slove
sech. jež se pojí s třetím pádem. Kdyby se nebyl
pokusil © důkladnou reformaci hned na místě, bý
valo by ho svědomí trýznilo celý týden.

Jednoho dne seděl v úzkém kroužku inteligentů
v hostinci »>Usvíčky“ velice zadumán. Píchaly ho
výčitky velice do'ěrné. Včera jednomu lepšímu
žákovi na dotaz odpověděl. že iest správné psáti
2poněvadž« i »poněvač:; ostatně pr“ takové malé
slůvko za velikou filosojii nestojí. Staří Čechové
psali »ješto- my zase píšeme +»ježto+. Veiběrka
spáchal tak velikou lehkomvslnost Věděl určitě
že dluží již svému charakteru příslušné nokání,
že není možno nechávati žáky v tenmosti ani v
příčině otázek menší důlež'osti. | Kdvž měl včera
nenanti všecké se mr rozleželo v hlavě tak. že
slůvko »poněvadž“ stalo se mu dusným břeme
nem ha dozelaostrém osrnem který bedal přímo
da srdce a talik nálilt Hrůza he ahcházala nři mn
myšlení až by jiný, svědomitější češtinář zalal o



slůvku jeho hochům vykládati a až by 1a mládež ta slova česká či arménská. A nejvýšší požadavek,

myslnost.
Ale jak jen velkou vinu smýti, aby si Vejběrka

nezadal své vážnosti? Jak provésti nápravu, aby
vtipní žáci neprovázeli pokání ironickým úsmě
vem? Nápravu ovšem nutno realisovati způsobem
nenápadným, aby se nejevil mezi dvojím poučením
přílišný kontrast.

Tuhle kolega Kořán by jistě dovedl poraditi.

|

|

polkl slova, která již již ze stisněného nitra se dra
la na jazyk. Vždyť již předem slyšel místo odpo
vědi úsměšnou poznámku: »>Ty sám jsi mistr v
Israeli a toho nevíš?« Hm — kdy a jak nebohý
češtinář ten těžký balvan se svých prsou svrhne?

- Náhle hostinský uctivě oznamoval, že pan pro
fesor Vejběrka jest volán ven. Hned ochotně vý
zvy uposlechl. Snad přišla sama Vlastenka!? Bu
diž poznamenáno, že tento pedagog byl své choti
poslušen — ovšem kromě češtiny — ve všem.

Venku však stála pouze služka a vyřizovala
dlouhý dotaz milostpaní, který se však dal zodpo

ní potřebí »bourat společnost«k vůli ústní infor

hodi, že dotaz zodpoví důkladným písemným vy
světlením. »Počkejte, hned to bude!« ujistil služku.
Položil zápisník na stěnu a rychle načrtal tužkou
sedmiřádkovou odpověď. »>Tak; toto odevzdejte
mojí paní.«

Služka ruče odběhla. Ale za půl.hodinky vkročil
přímo dolokálu růžolící hošík —a přímo k Vejběr
kovi: »Tatínku, matinka tohle nemůže přečíst. Já
lisem jí pomáhal; vzali jsme na to i drobnohled,
ale pořád nevíme, co znamenají tahle tři slova.c

Udýchaný hoch sice šeptal, ale tak, že ho sly
šeli dobře všichni čtyři spolustolovníci Vejběrkovi.
»Tak?« zapálil se profesor v pocitu velikého za
hanbení. >Vidíš — tohle přece je.. .« Ale po
slednímu slovu sám dobře nerozuměl. »Inu, psal
jsem to jen na stěně; zkrátka řekni matince,
že.. «

Když hoch kývl hlavou, že všecko pochopil a
rychle odcházel, roztáhly se obě tváře Kořánovy
ve škodolbý úsměv. Zdravé zuby mu ironicky za
svítily. Znovu se mu stáhly koutky a vybafly dva
kotoučky kouře.

Vejběrka za nastavšího ticha snažil se něco za
koktati na omluvu. >To jest zvláštní; přece píši o
věci známé — a ti naši nedovedou ani rychle na
črtnutá slova číst.«

Znovu bafl vejškliba Kořán a otevřel prostoře
ká ústa svá řka: »>Panekolego, unum necessarium
— jedno potřebné! Má-li se někomu něco písemně
sděliti, jest předně nutno napsati vše tak, aby se
jasně vědělo, má-li se to číst či hráti na klarinet.
Druhý, vyšší požadavek: má hned každý čtenář
poznati, zdali je to psáno písmem řeckým či latin
kou. Po třetí: ať se píše tak, aby se vědělo, jsou-li

roglyfy: abyse poznalo, co vlastně chce písař
povědě'i. Kdo těmto požadavkům dovede vyho
věti, tomu jest zcela volno vybrousiti sloh dle nej
ciilivějších pravidel.«

>Inu pravda«, poznamenal dobrácký | účetní
Pošta. >Co by nám prospěla sféra pravopisných
a slohových hříček, kdybychom psali i při největší
učenosti nečitelně? Napřed krasopis a pak teprve
pravopis. Ale nač ta vaše ironle? Pan profesor ji
stě psal na zdi anebo měl notes při psaní na
dlani... Tu je lehké nedorozumění.«

Dobrák Počta hleděl omlouvati, ale zatím roz
šlápl kolomaz tak, že ubohý Vejběrka okamžitě
povstal, zaplatil a v rozčilení velikém se vytratil.

Poležel si dva dni, trápily ho děsné sny, v nichž
vystupoval Kořán v úloze draka. Útěšná slova a
jemné výtky choti Vlastenky v těch strastných
okamžicích působily v jeho duši léčivý přerod.
Již sliboval hlasem rozechvělým, že se vynasnaží
choditi mezi skřeky kazimluvů s koží otužilejší,
se srdcem klidnějším. A uzdravena byla mysl jeho,

3 Veledůstojnému
duchovenstcu a

slavnýmpatronátním
úřadům dovoluje ai dapu
rmětt! veškeré. kostelní nádoby a
náčíní a to: monatrance, kalichy,
cibáře,nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, Jampy, kaditelnice, kropenky

"atd.' své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci s
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do

"platku za novévyměňuje. Hotové
. předmáty neb výkresy zasílá nauárku franko bez závaznosti kóupě“

. Vše saposílá posvěcení. Pydes ruční.
Sklad veškerých slatých a s klenotů, jako: fetezů,
madonek, křížků, pretýnků, náramků atd. 1 Notářské
pruteny. tabatérky, jídelní náčiní ze stříbra pravého.

čínského vždy na skladě.
Stare slale, dtříbro a drahokamy bupuje sa hojvyšší ceny

JAN STANĚK,
, pasiř m ciselébr

Praha-1.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12.u.
„ Přísěný onalsc 0. b. zemskéhotrortáího soudu.m =.

Paramenta.

lgnáce V. Naškada syn
(protokolovaná firma) ",

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Něškudly, faráře ve Výprachticích)

doporučaje P. Těveledůstojn. duchovenstvo
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkovýchprapurůa kovovéhonáčiní.
Cennfky,vzorkyi roucha hotováua ukázku

se na požádání franko zašlou.a =

Dikůvzdání.

||
O00000000000000000900

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádáuí vždy

dle roční salsony kollokci
nejnovějších drabů pravých

viněných látek
své vlastní výroby, jakož.i tu- i oizo

zemekých.

Cetná uznání zvláštěz krubůvelo
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetíletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku. :
Též na splátky bez zvýšení cen!

Velejemné látky na taláry.

DOCOOCOO000G000000OOOOOGOOO000000000009

Aide kupujeteknihy?
| Naše knihkupectví

OC O O

k" VeprospěchSratoráelavské Matice Školské

kopní pramen v Rakousku vešk-rých

Umaný za n jvýhodnější a mejlevněší ná

kostel, parameniůOSlAL,pramen
prádla, praporů. příkrovů, kabor-ů n
kovového máčíní vo výrobaách ne:stariche
závodu v Čechách, c. a k. dvormího dodavat le

Josefa Neškudly
v Jablonném n. 0rl. č. 86.

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —
ob:áskové cenniky, rospočty, sory 6 vé sbuí
k výběru franků.

Bes velkoméstské režie ve vlastuích dilo4h a
domech, levné pracovní sily ma vosková, čímě lev: čjší
copy saňo 30%, neš rěude jinde.

Jabil. 100 lot. urvámía 40 let. vlastní činností

Adresování vědy doslovné Ra vyprošuje

Jménem celého příbuzenstva:



Průběh války.
Nové úspěšné akce válečné — nové -uspo

„Buské bojiště. Po velikých ztrátách, jež
"utrpěli Rusové 10. ledna u Toporovce a Bojanu,

Nové ruské útoky na části naší besarabské fronty

Bojanu -a Prutu vyhodili našinci do povětří

bylo vytaženo jen několik živých. I jiného opev

ne. 25. ráno po značné dělcstřelecké přípravě

Dne 24. pálili na různých místech fronty ruští
dělostřelci na naše posice. Dne 26. roská ofen
siva zastavena. Armáda Pfianzer Baltinova nejen
že statečně odrazila všecky ruské útoky, nýbrž
přešla k ofensivě a vyrvala severně od Bojanu

ně od Černovic, na Dněstra u Uščieška a jižně
od Dubna, kde Rusové útočili, nedocílili ani

po celém měsíci ruských útoků stojí pevně a

Italské bojiště. Dne 20. trvala po dvě

I jiné naše posice byly ostřelovány, ale bez ú

kých děl, Dne 23. v prostora u Rovce byl od

nepřátel v úseku lanfranském. Pak na tyrolské

U Oslavije znovu dne 25. boje začaly. Naše
"vojsko dobylo částí nepřátelských posic. Do ru
kou našinců padlo 1197 zajatců (mezi nimi 45
důstojníků) s dvěma kulomety. Přibližovací po
kusy Italů proti Podgoře, Monte San Michele a
východně od Tržiče byly odraženy.

V Černé Hoře během neděle obsadilo naše
vojsko Nikšič, Danilovgrad a pevnost Podgoricu.
Konečně obsazen i Skadar s Taraboší. Nyní již
celá Černá Hora jest v rukou našinců. Černo

Černohorská královská rodina odjela do Lyonu.
Ze zbytků srbské armády jest 50.000

mažů ozbrojeno; celkem zbývá 100.000 mužů
zbraně schopných, kteří mají přes 170 strojních
pušek. Naproti tomu jest stracen úplně dělový
materiál Velkáčást mužstva jest dopravována
do Soluně.

Břeh Vardaru Francouzi a Angličané o

ulhaři bojují v Macedonii trojí obrannou čáru.
francouzské frontě. Jihovýchodně

od Iprů rozbořili Němci dne 22. nepřátelské zá
kopy. Nepřítel střílel na některé obce za ně
meckou frontu. U Neuville zmocnili se Němci

X

dne 23. nejpřednější nepřátelské posice, v Ar

genáca obsazena část franoouzského příkopu.čmečtí letoi vrhali s úspěchem pumy na
nádražní a vojenská zařízení za nepřátelskou

frontou.
Ve Flandřích dne 25. zahájilo německé dě

lostřelectvo silnou pálbu na francouzské posice;
pak některé čety vnikly do fraúcouzských pří
kopů a ukořistily 4 vrhače min. Východně od
Neuville po útoku na franoouzské zákopy uko
řistili Němci 3 strojní pušky a zajali 100 nepřátel
Francouzské protiútoky odraženy. Němucká lé
tadla dne 26. napadla s úspěchem nádražní
stavby u Loo; námořními létadly byla bombar
dována francouzská zařízení vojenská u La Panne.

ních létadel německých pumy na anglické po
břeží: na nádraží, kasárna a doky v doveru. Pak
ještě vrženy pumy na letecké hangary v Hong
hama. Mocné požáry zvěstovaly účelné trefy:

V Mesopotamii utrpěli Angličané obrovské
ztráty. V noci 18. ledna překvapili Turci nepřá

telský tábor západně od Corny a dobyli úspěchů.a kavkazské frontě Tarci připraviliv ně
kolika p tyčkách Rusům krvavou lázeň, tak že
nyní mnoho dobrovolníků se přidává k tureckému
vojsku. Před Kérmanšem dějí se přípravy k ve
liké bitvě.

Politický přehled.
Následník trůnu z nejvyššího rozzazu Jeho

fronta, kdaž při pilných přehlídkách prodlel 16 dní.

Obnovení svazu německých sněmovních
poslanců v Čecháchnazval německý tisk mez
níkem v dějinách českých Němců a sice proto,
že nyní do svazu vatoupili také ústavověrní velko
statkáři.

Dr. Adler o vstupu sociálních demokratů:
do »Polského kola«. Vůdce německé sociální
demokracie v Rakousku dr. Adler napsal do
„Arb. Ztg.“ článek o vstupu polských socialistů
do „Polského kola“. Dr. Adler neschvaluje tento
čin polských sociálních demohratů; píše, Ze
apráva o něm účinkovala jako bromová ráná.
Posuzuje rozhodnutí polských svých soudruhů
se stanoviska třídní politiky a vyslovuje obavu,

tické chyby. Polští socialisté učinili své rozhod

LÍSTKY POSTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

Inserty po
Obnova vy:

nutí zajisté po zralých úvahách, při nichž měli
na zřeteli nepochybně především prospěch svého
národa. Dr. Adler míní, že Krok polských sobi
alistů bude mít za následek rozvázání dosavad
ního poměru tnezi polskoú a německou sóciální

demokracií v Rakousku.uherské sněmovně vzhledem k projevům
chorvatskéhosněmu 26. t. m. prohlásilmin. nisl
seda hrabě Tisza, že spolu s povolanými krahy
chorvatskými stojí na stanovisku nezměněného
zachování poměru mezi Uhrami a Chorvatskem
na podkladě článku XXX. zákona z roku 1868.
Cokoli tomu odporuje, nemůže býti schyalováno.
Kladi velikou váhu na dobré dorozumění mezi
Uhrami a Chorvatskem.

Novým ministrem pro Chorvatsko, Sla
voasko a Dalmacii bez portefenille jmenován
župan srěmského komitátu a města Zemuně ši.
Hideghyty.

„ V Anglii 21. t. m. schválena sněmovnou
beze změn osnova všeobecné branné vovinnosti.

Dělnická strana anglická bude poďpo
rovati vládu ve vedení války. Výroční kon

l dne 25. t. m. schválila
1,002000 proti 602.000 hlasům resoluci, navrže
nou odborovým sdružením dělníků v dokách,
kterou se konference zavazuje, aby vládu seč
bude podporovala ve vedení války.

Obmýšlená anglická blokáda Německa
snaží se Co nejvíce zostřiti obchodní válku i
tím, že činí pokusy o skoupení úrody v. neu
trálních státech, sousedících s centrálními moc

nostmi.
Ke schůzi ruské damy dojd ici

února. y dojdeprý v polovici

Ročník 1897 již bude povolán dle carské
ukazu v Rusku do zbraně.

V Ktalii započnou parlamentární práce 1.
března.Dostaví se k nim prýi Giolitti, který
řečnil loni proti válce s Rakouskem, aby súčast
nil se sněmovních prací. Odjíždění vojska na
frontu ve velkých městech jest provázeno ve
likými demonstracemi obyvatelstva protestují
cího proti válce. Opětné přehlídky branců těch,
kteří byli uznáni dříve za nezpůsobilé, počínají.

Z Řecka se oznamuje, že po ustavení po
slanecké sněmovny dojde k znovuzřízení řec
kého ministerstva, v jehož čelo bude postaven
Gunaris. Pařížský tisk prudce vystapuje proti
poslednímu projevu krále Konstantina, který
ovšem čtyřdohodě byl velice nepříjemný.

Portugalsko do války snaží se strbnoati

anglie, která chce odkoupiti portugalské válečné

Ve Francii sjednocení socialisté předložili
sněmovně tento návrh: Sněmovna nechť se usne
se, že mezi bojujícími sbory má prodlévati stálé
44členné poselstvo, které se bude každého mě
síce měniti, nebude však zasahovati do vojen
ských nařízení. Pouelstvo má míti právo cesto
vati na své nebezpečí po celé frontě a také na
čáře bitevní Kdyby za jejich přítomnosti .pro
váděny. byly vojenské operace, mají býti u bo
jujfoloh sborů anebo u štábů zúčastněných ar.

TELEFON ČÍSLO 83
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mádas jich násly Vojenskávaji

stvímusi6 : Evy Ktj prostředky jejich úko

aby vyjna strangaby
dř

P 4Past:eutra přípa
nebvěnů Veší ka ted

ky a jvorně,žn
a RO ha C k Brantingjstersk fodsedy bot: |láda ja 88 Š o mož

E Pina šapihíKrálnýpoliL Jao o to,nar musí býti vysazenvěší nebezpečím,la ómu výkladu mezinárod
k p Ko okteré + Dyuí švédská politika 0
ptá. Je nůtgo pzavříti rozumnou dohodu a dá
olliti urolnění aituace, ne všsk dát se dohna
do krajností okamžitými nepřeklenutelnými roz
pory. — Ministerský předseda š. Hammerskjóld

opakoval avé ujištění, Zo vláda si nejvroucněji
'řeje, aby byl zachován mír, ale že musí 83

tati 8 je že by to přes veškeré úsilí nebylomožno. yoblášení ministerstého předsedy bylo

Šeěa s velikou pochvalou — R iská vláda protiskuzbrojí sbromáždila vá Finska armádymož

č. Spojené státy severoamerické podaly dne6.m. Aoglii pratestní notu proti všelikémn
používání zákona o obchodu s nepřítelem, kte

by mohl býti postiže1 amarioký obchod.
je stojí na stanovisku,že styky amerického
a běmeckébo kapitálu s americkým průmysle

json takové, že by bylo nemožno znaaditi Měmecku úspěšně ránu, aniž by tím zájmům

eh států Pohnlk gpůsohana veliká škoda.soudí, že celkemdlušna povašovati vý

rob3 občana žijícího vneutrálním státé za neutrá'ní.
VČíně vnitřní nepokoje vynptily, aby cí

sařství nebylo prohlášeno jiš boncem letošního
ora. Na jak dlouhg byla tato politioká změna

adročena, nemožno zjistiti.

Nový olomoucký —
arcibiskup.

Již jest tedy rozhodnuto definitivně. Dobro
tivý, lidumilný a zkušený knižearcibiskup praž
ský, kardinál Lev Skrbenský vstupuje na trůn
knížat-arcibiskupův olomouckých. Nerada ztrácí
otce šlechetného pražská arcidiecése, s nadšením
víté nového duchovního vladaře arcidiecýse
olomoucká.

J. E. Lev kardinál Skrbenský pochází ze
staré Šlechtické rodiny moravské. Narodil se
12. června 1863 na hukovském zámku u Nov.
Jičína. Vychován byl na rodinném zámečku
v Dřevohosticích a po vykonaných studiích
gymnasijních v Krememůneteru a u Piaristů
v Kroměříži věnoval se studiu práv v Inpruku.
V té době sloužil také jako jednoroční dobra
volník. Brzy však přestoupil z právnické fakulty

na fakultu bohceloveckou a BS! kardinálemFůrstenbergem 7. července 1889 vwOlomouci
vysvěcen na kněze. Téhož roku stal se kapla
nem v Dubu u Olomouce, odkudž odebral se
do Říma do kněžského kollegia dell! Anima.

Dva roky zůstal v Římě; kde dosáhl doktorátuojrkevního práva.
Od roku 1892—1894 byl kaplanem v UH.

Ostrohu a obdržel pak faru „v Melči. R. 1896
stal se nesídelním kanovníkem olomouckým a
byl zároveň jmenován proboštem při. kolleg.
ohrámu av. Mořice v Kroměříži. B.. 1898 stál
se sídelním kanovníkem v Olomouci a krátce

V
Plechanskáaa hlavníškola

v Hradci Král.vstarších dobách.
Píše Václav Vach.

L

Škola hradecká byla jednou z nejslavnějších
v Čechách a Žáci z ní vyšlí přicházelihned na

vysoké včení pražské. Měšťané bradečtí vysta
věli v letech 1568 —1571 „školu velikou, mno
ými náklady“ a t> nepochybně na místě staré

Alo, kteráž stávala na blízka fortny Souke
ické, nynější Kozí branky. V tomto novém
kolním domě byly nejenom světnice, v nichž

yyučováno. Dle tehdejšího zvyku ušitelé gami
něm bydleli; rovněž chudí žáci, kteří zde

ostávali i stravu a oblek od města z hojných
padání. Zámožní žáci měli své byty po domech
měšťanských.Učitelů bylo zaměstnáno5

Po zavedení Jesuitů do Hrados n. Labem
zanikla tato městská škola, ježto tito přejali
veškeré žactvo do své koleje. ne 3. února 1

o, pis “ o VlémzRůtoMPa zdejšíchol, migtr ilém z ya, o

feskce náboženské ] krátzo no zavřeny,Job

na28 začšnek jePod fd dišárůva dali

899)p byl oa

Hleekk k pra v p ly HchčaEe (na1 ar V

onisován. spbilne: M 4 ša pých1ej. eh Pa M větna
0 byl ta eno u Jeho

ičenstva A listops ok po úmrtí
grdinála Grygchy,a ejstarší

kina v GAlaiiniíBRODns né sa asian |(dni.

nh dinála ný Bbrýzndk srdci

o znám dobrý vě Mon rý okolé s aa“hu ustýna
byl výcM své m di a studijní Jóta ztrávil
na Morazá « Kroměňii a Olomouci, jako mladý

kněz okýh na Slovácku,ý Kená vevo Slezskumezi dobrýmlidem morava m ude, kde pů
sobil, kněšštvo i lid s nadšením a láskou vzpo
mínají na něho jako na vzor kněze ušlechtilého
a lidumilného, A byv povolán na důležité a
význačné místo primask království Českého,

dovedlsi i zde svou milou a šlechetnou S “hou rázem získati srdce kněžstva i lidu. Kd
roznesla se zvěst, že má Prahu opustiti, šlecbů
kněžstvo i lid pražské arcidiecéne, četné korpo
race a represantace iněst i venkova "přicházely
k němu s prosbou, aby Prahy neopouštěl.

Arcidiecése olomaúcká edn ví dobře, kobvítá. Vidí hodnostáře osvědčeného. Kardinál pa

přejímá vládu po pšedehůdci velice soiivém,
terý zdárně kypřil půdu vinice Š prousnadnění práce svých nástupcův. Proto j

kardinál Lev Skrbenský zavítá znovu mezi Ji
m-ravský e láskou a utěšenými nadějemi do
budoucna. Bůh račiž mu dáti v novém jeho
aidle hojnost svého požehnaní po dloubá léta!

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.
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Volné listy.
“ E XYJ. VšeckaErrope věděla,žeivot v visí ns vlásku a že republikáné
chystaj ik itj. Proto vlád

v Paříži Mkrokuul dom ant a hrozbami Vzka.zuje Rakousko, doléháAnglie, důrazné rozklady
činí Španělsko, která vedle meče přináší i oli
vovou ratolest smírného vyjednávání. Všichni
mluví však k hluchým uším a neobřezaným ší
jim Nechybí také protiproudu uvnitř Francie,
neboť z četných krajův a měst hrnou se žádosti
o rovnou spravedlnost všem a o smetení bu
dovy staletých křivd.

Demagogové v novinách i na schůzích pod
něcují a lidu, neschopnému úvahy,namlouvají,
že odstraněním krále vyjde hvěz a Štěstí a spo
kojenosti celému národu. Uspořádána pestrá, di
vadelní reklama převratu. Vlastenci, kteří ve
srážoe s vojskem, královské rodiny bránícím,
byli kdysi raněni, belhají se o berlách na odiv
kolem sněmovny a dožadují ae spravedlnosti,
čímž nerozumějí nio jiného než přísný sou

. králem. Vdový a sirotci po padlých berou séprůvodu dvorannu posláncův a na zvýšení
dojmu kráčejí němě, beze slova a bez posuňků,
ba jistý raněný občan dává se nésti na rame
nou svých druhův a rozhlíží se po poslancíoh,
jako bp chtěl říci: »Vizte a nezapomeňteje

Když bylo po průvodu, rozezvučela se sně
movna opětnými rozpravami, hádkami a křiky,
kterémuž hluku odpovídalo venku rozčilené===
potom jen nejnižší stupeň vyučování vo čtení

Tomuto ústavu se říkalo tehdy „škola p'eohin
ská“ (asi spad plobanská— národní, lidová) a
býval při ní toliko 1 učitel.

Když r. 1647 město síaré stavení školní

Ene přenesenaškola plechanská do domku
n By v němžse re nalézalaměstskává yly totiď ke zdi hřbitovasv. Ducha při
stavěny 2 domky na straně obrácení k rynku;
jeden vedle řady domů, va které byla radnice
na straně západní ryaku, drahý jen málo opo
dál od něho, tak že mezi oběma byla toliko

vrata hěbitovní. Domek první slopžil za obydlí
městským průtačům, ve druhém byla městská
váha.

"Plechanské tyto, či „městské školynárodní,
vydržovala obec, opattujío je schopňými učiteli

světskými. EJimeů odivélom areúnáte a bo.|:
(malých©díte PoRRa EJan Nar
ěvaiž zaptáral d cboralistyp farnímotrá.
mu, z:án kantorem. "628 povolán do rady i
městské a bylo muzakázáno isovati.

R. 1627 připomíná se kantor FlorianPetrůvka
a T. 1648 Florian Unčovský, r. 1669 Vilém Haber.
Dne 12. srpna 1673 přijat za kantora od m

(s ročnímdni + korcůČSKaa u 8dasamsdodajky UŠÍ

Vímluvyfny po jd u skládacíjia uny, ros
Ťj Li o ngrozíchli“ a'Shrlí

r ra, cích za„Doě uchačih
HD ozývají

bém chleby eh nás.: kodnty didáno strhlýge hádka.
6 n miar nými,dosl36 rvačce,urkmisjr Óbamboxfam pílí, aby udála! po

ek. Vm Ne do m lu p ý že není
ajeha hodnosti,uvá gm tamo! phezoy áno, a Skátelá ipusí i všech

n allyvynaložíditi, abyho noť js námožděného
vyprostili. Lituje takové zuřivosti,(vzdal se vtu
ohuílé ováho účadu. Pažíž hlučí a bauží jako

ožaké proudy, které za orkénu ato vyodna ku povrchu. Rozlícením a kol
idu vzrůstají, naplňojíce ulice a náměstí. Marat,

který vidí v každém slušněji oblešeném člověku
aristokrala a zrádce, onemocněl horečkou a ne
moha v Fiteli lidu«

volá:„O u RY aspoňde
vedl jednati!«

ah „Patíže„AřicházíDumoutier. Na okosetváří, jako by jednal o jarní tojenskou týpravu,
ale ve skutečnosti prý se schází s Giroudisty,
umlouvá se = nimi a kuje pikle proti Jakobí
nům a zamýšlí bez pochyby krále zaohrániti.

Ve sněmovně se řeční a řeční. Garoudietckýpředseda dává vytrralo alovo avá straně, takže,
jak ge obecně žaluje, myžové sÍory« nema
dostati slova a zrádcům atchnouti skrabnáby.
Vlny vzteku a rozhořčení ae vzdouvají vlo a
více, dorážejí k parlamentu, ohnivá jazyky vášní
vnikají do dvorany, až rozlícení repubíkání má
vajíce zbraněmi hrozí násilně vniknouti s udé
lati pořádek. Za strachu umlkají v komnatě čpčí
a končí ae usnesením, žv dne. 16, ladna.v úterý
(1793) mé se o královu životu hlasorzati.

Hlasování. Parlament sestavil tři ofásky:
Jest Ludvík Capet epiklencem proti syo
Bude 'rozsudek sněmovny: konečný, či bude ještě
odvolání k národu? Jest-li vinen, jaký trest se
určí? Co se -týká prvé otázky, tu rážhodlo již
veřejné mínění, a poslanci převážnou většinou
se vyslovili, že král jest vinen. Vzhledem k druhé
otázce poslanci se uanáčejí, že odvolání k pá

rodu se nepřipouští, protože by gaodozpoutěla
občanská válka, z kterébož podmínešnéhovysvětlení ještě dnes můžeme se domysliti, žepa
řížšti Jakobíni venkova se báli a že odvolní

k národu bylo př ně nejisto. Tak byly x úterý15. ledna 1793 dvěotázky již rozhodauty, a|

dyohulol po krvi králově si spokojeně oddechblaa středy očekávala již klidněji.
Ve středu hned z rána budova parlamentů

byla obklíčena hlučícími davy. Ze 749 poslanců
chybělo asi 20, a ti byli na venkově zaměst
náni svýmposláním u ermád a ve věcech správ
ních, a 7 poslanců bylo nemoených. Celý den
uběhl v hádkách a rozčilených rokováních. (i
roudisté žádají, aby rozhodla tříčtvrtinová vět
šina, proti čemyž Jakobíni divoce bouřili. Danfom
navrhl, aby se přes mínění Giroudistů přešlo
k dennímu ořádku. Stalo ee. Danton navrhl,
aby so schůze prohlásila za trvalou, pokud
třetí otázka: jaký trest? nebude vyřízena. Spě
movna poslechla.

„A tak v osm hodin večer počíná se pa
mátné a tragické ono hlasování o životu a smrtí
Ludvíka XVI V kalném světle avítilen vtlačily
se davy lidu do chodeb, namačkaly se na Ga-
leriích a posupně mlčíce, s dravčími pudy oje- .
kávaly výsledku hlasování.

Zvláštní toto hlasování trvalo e krátkými
přestávkami od středečního večera až do neděl
ního rána. Rozbředlé přítmí ve dvoraně vystěí

V
mládež zvláště v počtecha hudoě ovičiti a pány
sousedy od pohřbův „Nopřetahovati“

R. 1097 uzavřeno v radě, aby tu, kde jest
váha obeoní, škola vystavěn s byla, váhs pak
aby se d> radnice přenesla,

Toho roku -se připominákantorem Jan Albín,
r. 1705 Kristian Klika, r. 1720 Šebestián Že

reký
1035 na leš:ní vyzdviženém„mládež malých škol konala „vefejnýka

k příkladu a potěšení měšťanstva.
R. 1741 za obsazení města Brandeborskými

Ko eda byla do školníhodomku vojanská «
žádost magistrát jí genérálKalkstein nístil na jiné mistořka, Ě úznává správ ou

ta Zádost a že iasho král si přeje a chceyycvíč tj. (Švanda XII. 8, 52.)
Rdd Vem'8. záříbyl provedenveřejný

kateobismus hojdivadje na „theatra školníjn“
: vělikým celého 40 běrá potěšením. ZářóteňiobaelPrank "p ně představil, j £
saokémy7 n místo. školy plechanské

B:ola normálnín hlavní nazákladěnou Školního ganého r. 1774.ked PPP A havštěvovališkolu4
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Lidmila vyučuje sv. Váolara náboženst



dává se s denním světlem, které jakoby s roz

ron bojácpostí ukazujebledétváfe poslanců,steřívyfoláťání předsedou druh za druhem

seek Dyť vysknsví, bo.Zajelí"aš do uzavřélitmiru. Zá nóci tribuná byla jasněji osvět
Jeká nef ostatní prostory, a bylo tedy viděti

svižně každého poslance, jenž vysloviv osudnésvě slovo šestoupil a eplynul e čerem pod tri
bunou. Leckterý poslanec, pronášejeplovo »ámrte,
aráfrňoval je rozličnými přídavky, v nichž ne
eměle doporučována byla milost.

Vážky kolísají, množí se blasy pro smrt,
alé jsou též četné hlasy pro život. ŽuřivíJa
kobíní na gáleriích, zmítáni nejistotou jako hla
dorě šelmy, počínají hrozivě mručeti, až po
sléto propukají v řev, jenž snáší se dolů na
hlávy poblanců, bouří dvoranou a lomozí chod
bami a sousedními prostorami. Sněmovní slu
hové pospíchojí, aby zjednali pořádek, ale
vlastenci nechtějí a nechtějí umiknouti. Před
sedá Vergniaud rozpačitě pohlíží na galerie,
nebo sklání hlavu nad vyvolávacím archem, u

rnění poslanci mlčí, »Horae přizvakuje a ob
čanůtn na galeriích dodává odvahy.

Xdyž zavládlo jaké také ticho. hlasování
beře se dále před se; mnozí umírnění pod tla
kem vybrůžek hlasují pro arnrt, kterouž, aby

rgaoiaud, Giroudistá, hlasuje pro smrt a při

polbe neupřímné důvody. Filip Egalité, tentofdný člen královské řediny, hlasuje »ve své
duší adle svěho' svědomie pro emrt, anad pod
lou ničemností jeho i nejzuřivější Jakobíni po
třásájí blavamí a všichni sněmovníci žnenou.
Po slovech úrozeného zbýralce nastalo ticho, a
dvoráncu bylo slyšeti protáhlý oddech brůzy.
Robespierre své hlasování pro smrt provází dlou

hou še ng: zní ako skubrání sovy. Ponlanec Sýeyée, bývalý kněz, vystoupí rychlea pro
joviděv: ssmřt Řez irásto vpědně“mist b tri
úhý. .

. Na galeriích za tohoto dlouhého hlasování
oĎěčenstvo odcházelo, přicházelo, a mnohým
osobám byla od poslanců vykazována zvláštní
místa. Uhnízdily se tam milenky prostopášníka
Filipa Epalité d' Orleánse, zasedaly tam rozličné

kokot i vznešené dámy. Poslanci přinášeli jin
ilsky, chladivé nápoje ukláněli se jim a bavili hovorem. V blízských kavárnách, kamždo

dávány zprávy o hlasování, občáné usnášeli se
o bězkách, jak bude rozhodnuto.

Poslanci únavou usínali a byli buzeni, aby
odevzdali svě hlasy, jiní na rychlo odoházejí,
sby sehnali jídlo. Ve čtvrtek v noci veřejní slu
hově přínesti do dvorany úemochého poslknoe
Ddohatela, zahaleného v prostěradlo; hlasujé
prt milost, mysle, že jeho hlas může rozhodnouti.

války, že doma za frontou podněcují se snahy
po jazykové správnosti. S rozpoutanou nenávistí
něrodové nechtějí míti v mateřské řečiani stopy
pů jazyku nepřátel, s nimiž utkali se zbraněmi
a 6 nimiž zamítají všoeby-styky i v budouenosti.
Jako chvály hodná jest snaha prvá, tak haněti
se musí úmysly, které po válce míní mezi ná
rody vystavěti zdí kulturní a hospodářské ne
dostupnosti. Novinami již několikrát proskočila
správa, že mateřština horlivě se očisťujea brousí

"v sousední říši německé. U nás úsilí toto není
ničím novým, a jest jen přirozeným postupem,
že se na cestách těchto pokračuje, ba nebýti

války, byl a zájem o správnost jazykovoumnohem čilejší a prohloubenější.
Bedliví pozorovatelé nemohli zajisté nezna

menati, jak spisovný jazyk náš sekazí, chudne,
pozbývá ohebnosti a pružnosti a jak suchopárně

Mů lerovský, pak Svobodovský za sv. Duchem,

rozdělení mládeže školy plechanské na 3 třídy
a učiněn začátek normálních neb hlavních škol,
v kterých dne 17. února r. 1777 poprve bylo
vyučováno.

Bylo dříve také ve městě více škol postran
ch (pokoutních), do kterých si vedl stížnost
rávoceškolní mistr Valentin. Dána ma odpověď:

„Kdyš toliko lepší pilnost přidficiálích (učitelích)
jého se nacházeti bude, že takové školy po
stranné samy zastaveny budou; neb v tom
mnozí za obtížné sobě býti pokládají, že pacho

části neumějí, ale ani litery neznají“ Poručeno
panu mistru, by k tomu pohlídal.

„ Do r. 1777 takových škol pokoutních ve
městě bylo 5 a poněvadž ponenáhla dítky školy ty
opouštěly, počítala hlavní škola již dne 8. října
1777 oelkom 128 žáků a žákyň, kdežto 17. února
+%r bylo toliko všech dítek 91. První jich 3 u
čitelé byli všichni v Praze zkoušení; jmenovali
se Hladký z Přibyslavě, Jan Beer z Prahy a
Josef Čížek z Bojanova; katechetou byl kněs
Kristian Fleišer a ředitelem kanovník a místní
děkan Morio Klfr.

R. 1784 bylg zřízenačtvrtá třída. Záci a
nevětěvovalipohromadě školu.

— RO1901 začala učitelka vynčovati děvčata

utkvívá v téchže nudných a stále se vracejících
obratech a rosmohlých eizomluvech.

"Neposlední příčina všehotoho vězí v naši

s' nedostatečnou- znalostí věcí nějzákladnějších
do svých služebzapřáhli také zmrzačenou češti
nu. Jest pravda, že v našem novinářství leckde
pracuje se zdárně o odčinění těchto nedostatkův,
ale na mnohých místech zůstává při starém

správnosti od těch kterých noviňářův odráží se
jako šíp od ocelového pancíře. Nezbytno jest
také čísti levity leckterým našim spisovatelům,
kteří nedovedou se vyvarovati aní chyb nej
známějších, nemilujíce hrubě jazyka, jemuž učíti
čtenůře jest přirozená jejich povinnost. A což
teprve mnohé a hrozné překlady z jazyků jiných!
Vezmi do ruky tužkn a nestačíš všelikých těch
pestvůrností ani zaznamehávati.

V Praze sestoupila se komisb, která sbírá
látku pro veliký slovník, v němž má býti ulo
ženo všechno bohatství českého jazyka a z něhož
by vážili poučení spisovatelé, novináři a vůbeb
všechna česká inteligence. Právě minulých dní
sbor tento, upozornív na avoji činnost v noví
nách, všechny milovníky jázykové čistoty zpra
vufe'o tom, že jest již sebtáno statisíce lístkův,
obsahujících slova a úslovná rčení. Oznámeno,
že k tomu účelu pročítají se novověcí spisova
telé a básníci, Čech, Vrchlický, Sládek, Machar,
Jirásek, Sova a jiní. Překvapuje však, že není
jmenován Šmilovský, který, pokud se týků vazeb
a úsloví, vydá za všechny novodobé naše pro
sajsty a který jako pilná včela ukládal bohatství
ve svých knihách. Ovšem dálo se tak nejednou
na úkor slobové ústrojnosti a vypravovatelského
umění, ale dlužno zavříti oči nad drobnými
nedostatky, které jsou zaštíněny něpopfratelnou
sběratelskou zásluhou. Čítálili by naši episova
telé kriticky Šmilovekého, oč, že by zbystřili
jazykový cit a zdokonalili vhodnost vyjadřovací!

Bez osobivosti radili bychom také, aby
sběratelé pro slovník všímali si bedlivě našich

hádek, které jsou nepřeváženými studnicemi
jazykovéryzosti, jasnosti a nátornosti. Jen na
mátkou několik ukázek. Spisovatel na příklad
dí: »Toliko malou chvilenku spal;« pohádka
vyjadřuje tutéž věc stručněji a krásněji jedním

zvědavostí«, a pohádka praví krátce: »nedalo
mu.« Spisovatel: »Snažil se ho zase nakloniti«,
pohádka: »dobřil ho.« Spisovatel: »když dítko
ještě nejedlo vařenou strava, jako doapělí«,
pohádka: skdyž dítko bylo ještě u preu.« Spi
sovatel: s»rybník, kolem kterého musilo se jíti
hodinu«, pohádka: »rybník' na hodinu kolem.«

Spióovatel:„kdyžskonějí jdhe ohádka:skdyždojedli.« ikových dokladů bylobý možno
sebrati veliký počet.

Přejeme pražské slovníkové komisi mnoho
zdaru avšem českýth vzdělaňcům více všíma
vosti a lásky k rodnému jazyku. Jeit také dlužno,

aby býtv Ahgrě vzdělanec, jenž otázky tétobedlivě hledí,své záznamy Apožorovění pobílal
komisi, která se toho dožaduje. Není potřebí

věcí snad zvlášť urovnávati, ojbré postačí, poslatibez ladu a skladů to, co zdáše pozoruhodno,
a odborníci v komisi pak rozhodnou, jest-li to
k světu čili nic. Tímto způsobem, součínností
všech, může povstati velikclepé dílo, které ukáže,
že čeština svou bohatostí, krásou a tvořivou
schopností v ničem si nezadá s nejpřednějšími
jazyky světovými,

x Dílo toto bude také důležitým
dokladem vzdělanostním, až po válce v Rs
kousku bude zaváděn pořádek,o němž němečtí
předáci tolik předpovědí již namluvili i napsali.
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v pracích ženských (ročních), až r. 1848 byla
oddělena škola dívěí od hlavní školy cblapecké.

R. 1852 čtvrtá třída proměněna jest v nižší
školu reální o dvou třídách atd.

Hned od začátku zřízení zdejší školy blav
ní stával při ní ústav, v kterém kandidáti uči
telští, dokonavše blavní školu, ovičeni. byli
v učitelství, střídavě v německém a českém
jazyku.

Dne 21. prosince 1786 kovpili měšťané a
starší obce Hradecké zdejší seminář studující
mládeže se jménem sv. Václava a av. Františka
Xavera, od Jesuitů zřízený s kaplí sv. Václava
r. 1709, k bezplatnému chování chudých žáků,
kteří ve školách dobře prospívali a zvlášt“ hud.
bou a zpěvem k zvelebení služeb Božích uměli
napomáhati, za 3.175 sl pro budoucí šzolo
blavní—normální (je to nyní č. 33) Po opravě
tohoto doma přestěhovalo se žactvo veškeré

z on Svobodorskéhočís.60 do nového domučís. . :
R. 1852 nově zřízena a otevřena dívčí škola

a s ní zřízena opatrovna, kteréžto škoy ode
vzdány chudým sestrám školním od Matky Boží
s Horažďovto. K účelu tomu dala obec dům

patřícíkral JoseýaKalrasoričč v alicikušní p větí a upraviti; práce byla
dokonána r. 1858.

Napoloen. Dozorempurového a LoveNapoleon byl nubenzříkatise vyc a spo
kojovati sé vldý vlc dorovéní, hdd zaměst
návál to jbanfíh, čelbou a důvěrnými rozhovory
se svými přáteli. Kdytoli uběhl mu večer v z:
Imavé rozmluvě, aniž musil bráti útočiště ke
nize, považoval to vědy za výhru. Památnější

z jeho rozmluv byly pečlivě zaznamenány jeho
důvěrníky ve vyhnanství a poskytují možnosti,
nablédnouti v jeho ducha a povahu.

O svých válkách promluvil jednoho večerá
takto: »Moje bitvy nemolbu býti posuzování
samy o subě, neboť jsou složeny z rozsáhlýc,
úmyslů. Bitva u Marenga, která tak dlouho
trvala nerozhodnuta, dobyla nám panství nad
Italií; Ulm zničil celou armádu, Jena dala nám
do rukou celé pruské mocnářství, Friedland
otorřel nám oestu do říše ruské, a Eckmůhl
rozhodl osud celé jedné války. V bitvě u Moskvy
rozvinuto bylo největší umění, a nabyto nej
menšího úspěchu. Kdyby byla bývala vyhrána
bitva u Waterloo, Francie byla by zachována
a Evropě dán mír.«

, Kdyei zeptala seho hraběnka Montholonová,
která vojska jsou nejlepší. »Ta, která vítězí«,
odtušil Napoleon.»Nejlepší vojáci byli Kartha
giňané pod Hanibalem, Římané pod Scipiony,
Macedonští pod Alexandrem, Prusové pod Bed
řichem. Já s úplnou svojí gardou, 8 40.000 nebo
50.000 mužů, byl bych be odvážil táhnouti celou
Evropou.« Výročního dze bitvy u Waterloo do
jala vzpomínka ta Napoleona velmi bolestně.

»Nepochopitelný to den, sběh nevídaných nehod!Grouchy, Ney, d'Erlon — byla to zrada či pouhé
neštěstí? Ach, ubohá Francie'« Tu zakryl oči
oběma rukama. »A přece stalo se všechno, seč
jest lidská obratnost. Nejdříve bylo všechno
ztraceno a v ten okamžikzase získáno.«

Při jiné příležitosti vyjádřil se o tom takto:
»V této neobyčejné polní výpravě ani ne v celém
týdnu vyklouzlo mi třikráte z rukou jisté ví
tězství a rozhodnutí osudu Francie. Kdyby ne
byl zrádce Bourmont přešel, byl bych nepřítele
zničil hned na počátku. U Ligny byl bych ho
zamačkal, kdyby mé levé křidlo bylo konalo
svou povinost, a opět byl bych porazil odpůrce
u Waterloo, kdyby mi nebylo chybělo křídlo

ravé.« Divné to porážky, kterými za nejne
'fastnějších účinkův ani sláva přemožených

nebyla zmenšena, ani sláva vítězů rozmnožena.
Leckdy kromě vojny hovor vzal směr filo

sofický. O fatalismu Napoleon promluvil takto:
»Moslemíni, hlasatelé tohoto učení, nejsou sami
o jeho pravosti přesvědčení, neboť nebylo by
mezi nimi lékařů. Člověk pak, který bydlí v třetím
poschodí, nemusil by scházoti dolů po schodech,
neboť mohl by přímo s okna vyskočiti. Není-li
mu smrt na tento způsob osudem určena, nic
by se mu nestalo.« Las Cases svědčí, že Napo
leon, kdykoli o něčem ohnivě se rozhovořil,
mluvil tak spořádaně a slohově, že slova jeho
mohla se hned tisknouti. Kdykoli vedla se řeč
o tom, jsk s ním Angličané zacházejí, hovořil
rozhořčeně a přirovnával vyhnanství své k po
dobným událostem pradávných hrdinů, při čemž
anglická hanebnost zůstala vždy nedosližnou.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo s r. 0.

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

výhodnějších. Vkusné střádanky

Dne 30. záři t. r. biskup Karel sam s veš
kerou slavností vysvětil nový dům vědy a ná
boženství, načež 4 října t. r. začalo se školní
vyučování v opatrovně a ve 4 třídách dívčí
ško'y, kdežto dívky mimo literní vzdělání i
v ženských pracích byly cvičeny. První opa
trovna maličkých byla otevřena v domó hlavní
školy dne 19. dubna 1837, když císař Ferdinad
k zřízení jejímu daroval 100 zl. k. m. za svého
pobytu v Hradci Králové. Zakládací listina či
pila tehdy 5.760 zl. Mimo daroval měšťan pan
Jakup Koreschwitr opatrovně za 77 zl. 38 kr.
rozličných hraček. Roku 1860 byl však ústav až
do r. 1855 prozatím opuštěn.

Královébradecký fond industriální školy
zřízen byl za působení krajského školního ko
misaře Jana Jakuba ROsslera r. 1787. Na základě
usnesení magistrátu společně s pány represon
tanty a měšťanským výborem byla k tomu účelu
určena várka, která pode jménem „přírustek
ječmene“ se vařila na školní bodovu č. p. 83
každoročně. Právovarní měšťanése uvolili dávati
k této várce ječmen a chmel. Z jmenovaných
várek zřízený fond neměl sloužiti toliko k vy
držování dívčí indostriální očitelky, nýbrž také
k vnitřnímu zařízení pracovny, pak na opatření
potřebných materialií a nářadí, jakož také

krky na vydržování zvláštního učitele provky.



Kulturní jiskry.
Dvorní rada probošt Dr. František X.

velice pilný učeneo, ale i muž srdce ryzího, o
bětavý, ušlechtilý kněz, dovršiv 74. rok svého
vzácného života. Narodil se roku 1842 v Hum
polci, gymnasium studaval v Něm. Brodě, od
kud přešel na vyšší akademické gymnasium
v Praze. R. 1862 vstoupil do kníž. aroibiskup
ského semináře a r. 1866 vysvěcen. Kaplanoval
krátce ve Velvarech, r. 1869 povolán za ad

stal se doktorem bohohosloví. V témž roce jme
nován řádným profesorem církevních dějin
v semináři královéhradeckém. R. 1891 stal se
profesorem téhož předmětu na theologické fa
kultě pražské. V letech 1893—94 byl při uni
versitě rektorem. R. 1895 jmenován kanovní
kem kolegiátní kapituly u Všech Svatých na
hradě pražském, v níž později stal se proboštem.
Od Jeho Veličenstva jmenován dvorním radou,
od papeže Pia X. papežským prelátem.

Vědecká činnost Kryštůfkova koncentrovala
se hlavně na dějiny církevní, V době, kdy bylo
potřebí v té příčině v literatuře české vyplniti
mězery značné, vyšel z péra profesorova tří
dílný »Všeobeený olrkevní dějepis«. Po emrti
zasloužilého P. J. Svobody byl Kryštůfek duší
»Historického kroužku« družstva Vlasti až do
smrti. Sepsal dlouhou řadu vynikajících pojed
nání historických, z nichž jmenujeme zvláště
»Dějiny církve katolické ve státech Rakousko
Uherských e obzvláštním zřetelem k zemím ko
runy české 1740—1898.«

V učených kruzích zvláštní pozornost vzbu
dila jeho studie »Čechy nenáležely nikdy die
ečsí k Řeznu«. Byl také jmenován od královské
šeské společ. nauk mimořádným členem.

Svoje historická pojednání ukládal zvláště
v »Casopisu katolického duchovenstva«, dále
ve »Vlasti« a v »Ottově Slovníku Naučném.«

-Ale činnost jeho dopracovala se zdárných
výsledků i v oborech jiných. Kdekoli viděl ně
jaký podnik k povznesení katolického života
v'vechách, hned se postavil do řady pomoc
níků jak svou neúnavnou prací tak peněžitou
podporou. P. František Žák nalezl v Kryštůfkovi

ství Bratří křesťanských škol“ Ovocem té práce
bylo založení Spolku přátel katolických škol
bratrských. Zřízena škola v Bubenči a pak ka
tolické paedagogium. Hodnostář ee přičinil též,
aby spolek byl postaven na širší základ založe
ním Svatováclavské Matice Školské. Jako člen
Piova spolku pilně účastnil se poradních schůzí
a praktických akcí. Spěchal ua všecky kato
lické sjezdy. Katolický tisk podporoval se vzác
nou obětavostí. Stal se zakládajícím členem
družstva Vlasti a fondu katolických spisovatelů.
Duchovenstvo diecése královéhradecké vzpomíná
ma svého učitele se synovskou oddaností.

R. 1885 podnikl vědeckou pouť do Egypta
a Palestiny a vydal o ní spis »Cesta a pouť do
Egyptaa do Svaté země«. Dlouhý by byl výčet
prací tohoto vysokého a všude váženého hod
nostáře, který nelenil dni v době, když vleklá
shoroba ohlašovala, že dni jeho již se koněl.
Bůh odplať horlivému pracovníku a srdci šle
ehetnému rájem nebeským!

Dědictví sv. Prokopa v Praze. Není zá
služnějšího podniku katolického pro vědu ka
tolickou v oboru bohovědy nad tento ústav.
Zejména v posledních letech se díla, všelikou
úetu i nekatolíků vzbuzující, zrovna hromadí.
Dr. Sýkora, dr. Soldát, P. Smolík, dr. Vřešťál
a nyní výtečný dr. Sedlák jsou toho důkazem.
Jejich práce jsou velikým dílem na roli vědecko
bohoslovné. A jiná díla, neméně cenná, mají
přijíti na řadu, jako na př. apologie a dogma
tika, exegese knih biblických, patrologie s pa
trietikou, archeologie biblická, dílo o svatém
Janu Nepomuckém atd. atd. Je tudíž třeba, by
stále noví členové k »Dědiotví sv. Prokopa«
přistupovali, neboť jinak by nemohlo »Dědictví«
to řešiti svého velikého úkolu, jak si toho žádá
i ono, i potřeba vědecko-bohoslovná. Kéž není
kněze, knihovny, ústavu. jenž by nebyl nebo
se nestal členem »Dědictví av. Prokopa« v Pra
ze I. 190.

Moravsko-slezská beseda © universitním
odkaze arcibiskupa dr. Th. Kohna. Moravsko
slezská beseda v Praze, porokovavši v poslední
výborové schůzi o universitním odkazu zvěčně
lého arcibiskupa, usnesla se na tomto veřejném
prohlášení: Doba světového zápolení válečného
stala se památnou naší Moravě také velkým,
významným činem mírovým, který vzbudil
várušení i daleko za hranicemi jejími: Arcibis
kup olomoucký dr. Th. Kohn položil mecenáš
skou závětí svou základ příští české university
na Moravě, jejíž zřízení jest dávnou tužbou
nejen české Moravy,nýbrži veškerého národa
nášeho. Moravsko-slezeká besedastopuje vždy

Proto pokládá za svou povinnost, projeviti ra
dostný a vděčný dík zvěčnělému za vzácný

svému národu, že zůstal pamětliv ideovéhoodkazu
„našich buditelův a mužů největších, kteří vždy
prohlašovali práci kulturní a zvláště zvelebu
školství za nejjistější záruku důstojného národ
ního bytu našeho. I nebude zajisté ani za doby
válečné čin dobrý pochován s kostmi svého
původce, nýbrž bude nás vzpružovati k další
Šinnosti vzdělávací a žíti spolu se jménem ze
snulého závětce ve vděčné paměti národa čes
kého, který se nikdy neprokáže nevděšným
k těm, kdož mu byli dobří.

Katolická cirkev — pro všechny národy.
»Věstník jednoty katol. duch. diecése brněnské«
v 1. čísle píše: »Když nejnovějším kardinálům
roznášeli papežští ablegátové z Říma odznaky,
nebyl ablegátem pro nuntia vídeňského Ital,
nýbrž Španěl. A proč? Asi proto, aby přítom
nost oficielní Itala ve Vídni nezavdala příčiny
k nepříjemným zápletkám. — Svého času jme
nován byl nuntiem mnichovským dominikán
Frubwirth. A proč? Asi proto, aby jsa mocen
úplně jazyka německého, mohl referáty do Říma
podávati z autopsie a nikoliv jen na základě
informací z druhé ruky. Je to pro katolický
život v Německu nesmírně důležito. — Vídeň.
ský nuntius, nyní tedy kardinál, bude dle tra
dice jistě brzo odvolán. V kruzích katolických,
blízkých »Katholische Kirchenzeitungs, vyskytla
se myšlenka, jak dobře bylo by pro katolickou
věc v Rakousku, kdyby svého času vzat byl
zřetel na to, aby muž za nuntia do Vídně po

jeden alovanský, anebo aspoň při nejmenším

byly pověděny o Mnichově. Doufejme'«
" Samochod. Z Bystřice p. H. se oznamuje:

Známý bystřický továrník, pan Václav Zbořil,
sestrojil v malém samochod — autopedes, po
hybující se na chůdách, podobně jako čtver
nožci. Chůdy poháněny jsou motorovou silou
a vyvinují neobyčejně mocnou tažnou sílu. Sa
mochod jest bravě řiditelný a tak sestrojený,
že zabírá a opírá se i na tak zvaných bezed
ných cestách o půdu sebe měkčí, aniž by se
zabořoval. Stroj vytáhne nákladní vůz, třeba po
loukotě vězící, pojízdný stroj hospodářský, pluh,
brázdící měkkou ornici, i těžké dělo. Vyvine
rychlost automobilu a stoupne i do nejsrázněj
šího vrchu. Funkce svoje koná v před i v zad
a otočí se sám na témže místě. Vynálezce dal
si -dalokosáhlý vynález patentovati a zadal zho
tovení velkého samochodu o 10 koňských silách
domácí firmě.

—- . - : :

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

Jan Dušek wChrudimi.

Cenné doznání o nynějším duševním vý
voji mládeže přináší 7. ledna »Věstník učitel.
ských jednot«: »Životrodinný jest proti minulosti
vzrušenější a uzavřenější. Starosti rodinné a
události veřejné absorbují mysli všech tou měrou,
že zájem o dětiutuchává měrou až povážlivou.
Změnou domácího pořádku uvolnila se kázeň
dětí. Tyto
s lačností vrhají se v pestrý rej života veřej
ného, jenž svou rušností a stálými novostmi
mysl dětskou tolik vábí. Bez dozoru jsouce po
nechány náhodě a pánubohu (') loví v tom
ruchu dojmy bez ladu a skladu a vssávají tak
v duši i všechen prach a špínu, jak je kalné
vody dne přinesou. Nezvyklé prostředí, v němž
jest hojně potravy pro všechny horší dětské
pudy, shovívavost veřejného mínění, náhodná,

ne vždy vybraná společnost s hodně uvolněnýmimravy, a konečněstále zvířená veřejná atmo
sféra, ve které snadno proklouznou drobnější
delikty všeho druhu — toť momenty, kterépři
rozenou sklonnost k nevázanostem a Špatnostem
nejen provokují, ale přímo podporují a vydatně
živí. Čím větší místa, tím hůře. Přihrublost a
vyzývavost vystřídají dětskou přítulnost a pro
stotu. Neblahý všeobecný tento zjev vyhrocuje
se však ve velmi vážné nebezpečí, neb u dětí
množí se značně případy takových deliktů, jež
spadají v pravomoc eoudů. Citlivější veřejnost
trpí tím a žaluje, a zraky všech utkvívají na
škole,«

K tomu eluší poznamenati, že existenční
starosti rodinné nevyčerpávají pozornost všude
tak, aby nezbývalo času na nutnou péči o zá
obranu duší dětských.. Vždyť naopak některé
zábavné podniky těší se větší návštěvě než před
válkou. Ba'i někteří lidé berouof podpory pra
oují méně než dříve a vodí své děti do biografů
a-pod.. Mnobo občanů by mohlo zdárně podpo
rovati pedagogické úkoly školy, kdyby u nich
byla dobrá vůle; mohli byvyhledati pro chvíle
prázdné svým dětem snadno lehěí práci v době,

kdy jest užitečná činnost ceněna :jik vysoce;
mohli by mládež naváděti k zábávám zušlegh

pjlelm. Vzpomeňme na své atky Ababičky.Vdova mající čtyři děti od rána do večera se
lopotila, aby je uživila. Nejmenší dítko si brala:
na cestě do práce s sebou. A děti byly přece:
řádněvychovány; často čím byly větší existenění:
svízele, tím se staly děti zmužilejší v boji proti
zhoubným lákadlům. ;

. Kdyby v nynějším čase nebylo nepěkných
příkladů lidí starších a kdyby místo svodů.
došlo k napomínání, všecko by se rázem obrá-.
tilo. Přišla doba, v níž se měla osvědčiti duševní
zdatnost a železná vůle matek a náhradních
domácích strážců mládeže, kteří duševně vyspěli
na základě moderních světových názorů, na
základě jiných eystémů než naši dědové. A.
skutečnost dokazuje, že konservativní výchovné
tradice, které hájíme my, osvědčily se lépe než.
různé pokusy moderní.

Nyní k pouličnímunapomínáníi dětí cizích,.
které dříve bylo tak časté, neodhodlají sa do
spělí a řádní občané již proto, aby nebyli draně
odbyti jak od mládeže tak od jejího příbuzen
stva. Nic platno — nastává akutní potřeba, aby
se realisoval návrh vynikajícího českého my-,.
slitele dra. Mareše: necht dojde k instituci řádně
zvolených a veřejností chráněných »otců dítek«,
kteří by mohli čeliti dětským nezbednostem
s úspěchem.

Škola sama nemůže býti všehojivým lékem,
jak dokazuje sám »Věstníka zvláště doznáním,
že ve větších městech mládež se kazí více než
v menších. Ve velkých městech jest často škol ;
celá řada. Patrno tedy, že jest potřebí, aby se;
začalo s účelnou pracítaké v kruzích jiných.

Pro konfesní mír vyslovil ae krásně i bis
kup Faulhuber ze Špýru ve své promluvě 0
žní na poli válečném: »S důvěrou ke koruně..
musí také z války do doby míru býti zachrá- :
něna ta dobrá vůle, která dnes spojuje ruce.
všech vyznání a zařízení k apolečnému vlaste
neckému dílu. Protivy se mohou zmírniti, aniž
by se zapřely zásady a odstranily mezníky,

Němečtí katolíci mají nyní poctivý podíl
na břemenech války ruku v ruce se svými ji
nak věřícími spoluobčany; dobývají si tím no-.
vého práva, aby byli považováni za plnoprávné.
patrioty... Duchovní princip naší církve ne-.
chová v sobě žádného popírání zvláštní ceny,
národnostní myšlenky... Můžemenárodní práei
žehnati, aniž bychom klnuli kultuře, mezinárodní.
Nemusí býti noc v době, kdy hvězdy Německa,
mají zářiti.

Zásluhy kněží o rozvoj české kultury.
Jen malé poznámky o některých velikánech,:
jichž práce znamená důležité nové směrnice.
Piarista Gelasius Dobner (již před Palackým)
byl otcem českého, vpravdě vědeckého a kri
tického dějezpytu. — Prokop Diviš jest vynález
cem hromosvodu. — Od Vinařického vyšel ná
vrh, aby úřad učitelský na školách obecných
byl svěřen i ženskému pohlaví. — Křížkovský
jest zakladatelem české hudby národní; skládal
příslušné melodie již několik let před Smetanou.
— Dr. Musil ze všech Čechů nejvíce proslul
svou badatelskou činností v krajích vzdálených.
— První kritické vylíčení Husova učení vyšlo
z péra dra Antonína Lenze. — První kritický
životopis Husův, hledící přesně m podrobně.
k původu a rozvoji učení Husova, byl sepsán
od dra Sedláčka. — Pražská univeraita založena.
nákladem arcibiskupa Arnošta z Pardubic, jiných
kněží a krále Karla IV., proti vůli jiných vliv-,
ných kruhů českých. — Biskupové a jiní kněší
v Čechách dali vznik vzdělavacím ústavům pro
hluchoněmé. — K programu českého rolnictva,
odpovídajícímu moderním potřebám, dali zá
klady Rudolf Vrba a jiní kněží. — První útulna
pro slepé dívky vznikla v Praze akoí kněze
Seyvaltera. — Dějiny církevního umění v Ce
ohách sepsal nejlépe s-nejpodrobněji Monsignore
Lehner. — Fr. Doucha, naučiv se čtrnácti cizím
jazykům, představil nám v českých překladech
poprvé Puškina, Mickiewioze, Calderona, Co
moesa, Viktora Hugona a Shakespeara. — Alois
Koudelka (Vetti) překládá z jazyků, z nichž

Ped ním do češtiny nebylo přeloženo nic. —inařický sestavil tak praktickou školní čítanku
pro děti, že se tato stala vzorem pro sestavení
čítanek jinojazyčných v celém Rakousku.

Za válečného ruchu.
Bulharský král Jeho Veličenstvu císaři

Fraatišku Josefovi. Při propůjčení hodnosti
o. a k. polního maršálka králi bulharskému byly
vyměněny tyto telegramy: Král bulharský For
dinand telegrafoval: »Jeho císařskému a krá
lovskému Apoštolskému Veličenstvu v Sohčn
brunně! Gardový kapitán generál jízdy hrabě
Lonyay odevzdal mi právě milostivý vlastno
ruční list, jímž Vaše Veličenstvo udělilo mi
historickou hodnost rakousko-uherského polního
maršálka. Přímo rozechvěn tímto novým zcela
nezaslouženým důkazem císařské milosti a nej
výš šťasten ze slov uznání své Činnosti, kterou



sím Vaše Yoličenstvo, aby přijalo za to
mé nejdokonalejší vděčnosti. Btejné

sv. Karla Boromejského uznána propůjčením

Veličenstvem jmenovaného důstojníkem, napl
ňuje i dnes ještě mé ardce, oddané v dětinské
věrnosti posvátné osobě, Vašeho Veličenstva,
ardce které tím prudčeji bije nyní, kdy můj
někdejší Nejvyšší vojenský pán, a nynější osví
cený spojenec ráčil propůjčiti mé maličkosti
nejvyšší vojenskou hodnost. Své slávyplné a
věhlasnými tradicemi bohaté armády. Ferdi
nand R. o. a k. polní maršálek.«

Jeho Veličenstvoodpověděl: »Hluboko

| Přihlášky kupřijetí do »Válečného si
rotčince pro sirot po padlých nojínechJOANEUM: Praha L Imova ul., řízeného
řádovou kongr. Školských Bratří. Do válečného
sitotčince přijímají se sirotci po padlých vojí
nech: chlapci ve věku 6—14 let, do oddělení

lení vAsyl učňů«; studenti do oddělení »Stu

Veličenstvo Mi laskavě zaslalo u příležitosti
jmenování polním maršálkem Mé armády. Jsem
šťasten, že Vaše Veličenstvo tak radcstně přija

z důvodu války opuštěné a dítky vojínů úplně
invalidních a zcela chudých. Sirotky jiného dru

obdivu pro spojeneckého nejvyššího vojenského
pána slávyplného bulharského vojska, a děkuji
Vašemu Veličenstvu co nejsrdečněji za ujištění
o láskyplné, od mládí uchované příchylností ke
Mně a k Mé armádě, jež bude hrda na to, že
čítá váženou osobu Vašeho Veličenstvá mezi
avé polní maršálky a že je tak ještě úže navzá
jem spejena.František Josef.«

Pravda o černohorské pacifikaci. Některé
listy psaly tendenční zprávy o velikém odboji
černohorských čet proti smluvenému složení
zbraní. Spolu vyzývaly, aby se s úskočnými re
belanty naložilo přísně. Ten novinářský manévr
dělal dojem takový, jako by některým lidem
bylo líto, že již úporné boje na Černé Hoře
přestaly; zbytečně se pletli novináři do úkolů
kruhů zodpovědných a situaci dobřa znajících.
Na nejapné „vymyšleniny sděleno 25. t. m.
z Vídně úředně:

čuje, jako dříve bez překážek. Všude, kam naše
vojsko přijde, odevzdávají černohorské prapory
za vedení svých důstojníků bez zdráhání své
zbraně. Četné oddíly z krajin, které nejsou ještě
námi obsazeny, ohlásily našim předním hlídkám
svou ochotu aložiti zbraně. — Ve Skadru
ukořistili jsme 12 děl, 500 pušek a 2 kulo

SI. farní a obecní úřady, jakož i okresní výbory.
mající ve své evidenci válečné sirotky, refle
ktující na přijetí do sirotčince, ať laskavě zašlou
předběžné oznámení s udáním hlavních dat o ei

sirotků s připojenou vlastní šzolou. Přihlášky
adresujte: »Ředitelství válečného sirotčince po
padlých vojínech JOANEUMe Praha II., Salmova
ulice B.

Varovný hlas před plýtváním lidského
materiálu ve Francii. V pařížskémnJournalu«
varuje Charlea Humbert před plýtváním lidským

nelze na frontě použíti, nebo které tam není
nutné, bylo posláno zpět do vlasti. Praví pak
dále :Živobytí se každodenně zdražuje, produktiv
ní činnost země denně slábne. Což pak nikdo

ší roli v problémech válečných? Žádá se aby
obchody byly opět zahájeny. Jak to má býti

telského tábora, o nových bojích na Černé Hoře,

že král opustil evou zemi a vojsko. V čí rukou
je nyní skutečná vládní moc, nelze dosud ur
čitě. zjistiti, ale je to konečně úplně bezvýzna

ního tažení. Náměstek šéfa generálního štábu
podmaršálek šl. Hófer.«

: Teď snad řemeslní výrobci vzrušujících
seneací budou opatrnější.

. O Černé Hoře pařížský »Journále uveřej
Řuje rozmluvu svého korespondenta s černo
horským plukovníkem Lapovačem, který adě
luje, že Lovčen bránilo pouze 5800 Černohorců,
kteří měli 4 stará italská děla l2palcová a 6

o svatou věc spojenců a nesla hlavní břímě
války, prolila nejvíce krve a má právo na še
tření. Francie nikdy neváhala, jestliže se jí
poukazovalo na její povinnosti. Mysleme nyní
také trochu na ty povinnosti, které byly vůči
nám převzaty! Krev Francie není nevyčerpatel
ná! Nechejme jí tu trochu, kterou potřebuje
nutně k životu.

Paříž chce se i nyní bavit. »Nár. Listya

Brisson zahajuje v »Tempsu« — -jak čteme
v »Neues W. J« — článek těmito zajímavými
větami: Byť i to znělo paradoxně, pařížské o
becenstvo chce se nyní v divadle jen emáti.
Přímo žízní po emíchu a veselosti, a vyhledává
především divadla, kde jsou brány veselé kusy.
Co vábí pařížské obecenstve do kinematografů,
nejsou jen obrazy, které v životní skutečnosti

pohled na bojiště. O tento druh obrazů má pa
řížaké obecenstvo jistě také zájem, ale přece
jen v menší míře, než o změny. které jsou mu
podávány v detektivních dramatech, nebo v zá
měnách nějaké bujné veselohry. Pod vlivem

bojovali Srbové a Franoouzové. ČernáHora ne
obdržela vůbec žádné podpory ani 8 mořské

hlady. Plukovník Lapovač vypravuje dále: Č-r
nohorská vojska měla 23 polních děl, ale ke
každému dělu pouze 38 nábojů. Naše pušky
byly opotřebovány. Měli jsme pouze 130 patron
na každou pušku. Mužstvo nemělo boty, oděv
„a potraviny. Není pravda, že Essad pasa vypo
věděl Rakousku válku Albánci jsou naši ne
přátelé. Ze- 70.000:mužů,. které. Černohorci měli
na počátku války, zůstalo dnes 16000 hladových
nešťastníků, kteří bojují v poměru 1:20. Proto
není žádná hanba, že těchto 10 až 15.000 ne
Atastníků kapitulovalo.

. Vyznamenání milosrdných sester. Milo
ardné sostře ve Vídní Aloisii Vítkové, která od
počátku války ošetřuje s nojvětší obětavostí ne
mocné a raněné vojíny ve vojenských nemoc
nicích, byla za zvláštní zásluhy udělena bron
zová čestná medaile Červeného kříže a válečnou
dekorací. Rovněž dříve byl už veliký

!

|

!

|

do divadla Vaudeville, kde je dáván film »Cabiria«.
Ale skutečná zábava lidu spočívá ve výstředních,
naivních veselohrách, v nichž se hemží oblíbení
heroi Pařížanů, Max Linder, Prince a Chariot;
vždy neodolatelně táhnou obecenstvo, a jakmile
lid vidí na plakátech jména těchto tří oslavo
vaných komiků, je nadšen. Pařížské obecenstvo
se nyní chce smát. Baví se divadelními přehledy
a veselými zpěvy a obrazy Sachy Guitryho z pa
Hížskéhoživota. Večer co večer je vyprodáno v di

veseloher Jiřího Freydeaua; i malá elegantní di
vadla pařížská, jako Thóátre Michel a Théátre des
Capucines, mají nyní své stálé obecenstvo...
Paříž se chce stůj co stůj baviti« — Zrovna
jako před potopou! Lehkomyalnost Pařížany ne
opouští nikdy.

Národohospodářská hlícdka.
Podepsané peněžní ústavy královéhra

vojínů v poli i v nemocnicích vyznamenán
čertnými kříži a medailemi Mimo to byla ne

|

kolností, že zúrokovati budou nadále poklad
niční přebytky své klientely, jež jim v poslední

4.

době složeny byly, Mpaděnapříště přechodně
uloženybudou,Zah od vkladůPetabilních
podatatně nižší sazbou úrokovou, o- |
důvodněnou zajisté zcela jak povahoutakových
kolísavých vkladů, — u nichž pravidlem vy
hraženo zůstává majiteli právo libovolné dispo
sice bez výpovědi, — tak i zejména dnešními
hospodářskými poměry. Tyto odnímají peněžním
ústavům začasté možnost výhodného umístění
volných přebytků a nabádají je též, abyv o
tázkách úvěrových zejména nyní šetřily — a
to v prvé řadě v zájmu svých vkladatelů aa
mých — zvláštní zdrženlivosti a více než kdy
koliv jindy přihlížely k naprosté pohotovosti
kapitálové. — Nutno nesporně počítati 8 tím,
že valná většina těchto pokladničních přebytků,
do pokladen peněžních ústavů nyní plynoucích,
svým časem — jakmile poměry tomu dovolí
opětně použita bude k doplnění zásob a že ze
jména pak též úvěrové nároky na peněžní ústavy
vůbec budou mimořádně značné. A právě sna
ha, aby svým časem nárokům těmto mohlo býti
v míře co největší vyhověno, vede peněžní ú
stavy k tomu, aby již dnes pamatovaly na ne
zbytnostzachováníplné mobility a prostřed
ky své po dobu nynější dočasně chabé poptávky
po penězích umístňovaly — byť i na nepatrný
úrok — přece jen, takovým způsobem, by po
zději úkolům svým jak náleží dostáti mohly.
— Živnostenská Banka filiálka Hradec Král —
Záložní Úvěrní Ústav. — Královéhradecká Ban
kovní Jednota. — Všeobecná Uvěrní Společ
nost. — Spořitelna Králohradecká. — Záložna
v Hradci Králové — Agrární Záložna. — O
kresní Hospodářská Záložna.

Sdružení českých katol. zemědělců ko
nalo 13. t. m. výborovou schůzi, na které pro
jednány všechny časové a nutné otázky Čes
kého zemědělství. Zvláště pojednáno o činnosti
komisionářů a nakupovačů lenu o potřebě sil
pracovních k opožděným pracím podzimním a
nastávajícím polním pracím jarním a usneseno
v záležitostech těchto podati zvláštní memoran
dum k příslušným c. k. ministerstvům. Pokud
se týče povolání starostů a radních k službě
vojenské a pětapadesátiletých k úkonům váleč
ným, usneseno žádati na místech kompetentních,
aby v zájmu nerušeného chodu samosprávy a
přenesené působnosti obcí bylo úřady vojen
skými co nejmírněji postupováno. Ujednáno svo
lati valnou hromadu sdružení do Prahy na 28.
února, k níž pozvání a programy rozeslány bu
dou později.

Z nových důležitých nařízení ku prove
dení řádu o vybírání dávky ze zábav. Dávce
nejsou podrobena divadelní představení, avšak
jen divadelní představení ve vlastním slova
smyslu, totiž reprodukce některého díla drama
tického spisovatele neb operního skladatele, pro
vedená na divadle ať herci z povolání nebo
ochotníky. Jsou tudíž od dávky osvobozena stálá
divadla zemská, městská, okrsková a družstevní,
divadelní představení oprávněných kočujících
společností a ředitelů, jakož i ochotnických sdru
žení. Je-li divadelní představení spojeno s ta
neční zábavou, s hudbou mezi jednáním nebo
8 jinou zábavní produkcí, uvedenou v $ 2., čís.
2. řádu, nabývá povahy zábavního podniku, ze
kterého dávka se platí.

Při podnicích k účelům vědeckým, vzděla
vacím a vyučovacím a při zábavních podnicích,
pořádaných žáky nebo pro žáky veřejných ú
stavů vyučovacích, nesmí býti žádných výděleč
ných zájmů a snah soukromých osob, nýbrž.
musí celý čistý zisk podniku připadnouti ve
prospěch dotyčných účelů a jich fondů; rovněž
nesmí tyto podniky spojeny být se zábavami
jinými, které již samy dle své povahy jsou po

vyhoví-li podnikatel této podmínce, musí zapla
titi dávku.

Taneční hodiny nejsou dávce podrobeny,
ale jen v tom případě, pořádá-li je oprávněný
taneční mistr a je-li jich celý pořad věnován to
liko vyučování tanci.

Tak zvané prodloužené taneční hodiny, nebo
taneční vínky na konci tanečního kursu pořá
dané jsou tanečními zábavami a platí se z nich
dávka.

Ve smyslu $ 3., č. 2., řádu nepodléhají dávce
zejména veřejná musea, umělecké výstavy, dále
zkoušky zpěváckých a orchestrálních spolků, ne
jsou-li obecenstvu přístupny, pak produkce a zá
vody tělovvičných združení, řídících se stano
vami úředně schválenými, ale jen potud, pskud
jsou rázu domácího (produkce v tělocvičnách)
a pokud jest jich účelefn ukázati veřejnosti po
krok v tělesné výchově a dušovní disciplině
členstva sdružení.

Zemský výbor (zemská správní komise)
může podnikům, u nichž není pochybnosti, že
slouží výlučně účelům vědeckým, vzdělávacím
nebo vyučovacím, vydati o tom odvolatelné po
tvrzení; podniky, jež se vykáží obecnímu před
stavenstvu takovým potvrzením, nepodléhají

< PHpady věcného osvobození od dávky jsou
w $-3. vypočteny taxativně, a nejsou proto zá- 



ným dáskyprošly. moliko produkce nuzných podnikátelů, kdo

úplataobecenstvemP ně povahualmužny,mohou býtiobecním předelavenstvov:
oeřidolájyad,Ví obočnpředetákéjést však poviíno uvědomíti o tomi v kažďémů
jednotlivém případě ihned královský český ze::
ský inspektorát pro zembké dávky v Práze u
udali zároveň jménr, příjmení a pokud móžno
i bydličtě podnikatelovo, jakož i druh zábavy. |

"Dle ustanovení posledního odstavce 6 ».
řádu jsou od placení dávky osvobozeny osoby,
konající při zábavách úředníalužbu dozorčí,
bežpečnostní nebo zdrávotní, tudíž zástupci c. h.
politických a policejních úřadů, dozorčí orgá
nové zemětí a obecní, četnictvo, stráž bezp
nostní, pak hasiči a lókáli ve službě. Všecky
tyťo usoby opatřeny buďtež náležitou úřední
legitimací.

Zemskému výboru (zemské aprávní komusi)
přísluší, aby vyslechnuv obecní představenstvo,
upravil pro jednotlivé obce vysílání dozerčích,

' bezpečnostních a zdravotních orgánů obecních
do zábav.

, Vedle úředních orgánů ($ 5., posl. odst. řá:lu)
jsou dále od dávky osvobozeni podnikatelé zů
bavy a jich zřízenci, jakož i výkonný personál
představení nebo produkce.

Církevní věstník.
Zprávy dlecesní. Ustanovení jsou pp.: Fr. Tejkl, fa

rář v Křešíně, za faráře ve Slatině, Jan Hampel, kaplan
v Lanově, za kaplana do Vrchlabí, Josef Pecháček,
kaplan ve Velkém Mříně, za admin. do Skuhróva, Jar.
Mihulka, kaplan ve Vamiberku, za kaplana do Mřína,
Jos. Pravda, kaplan ve Vilmově, za kaplana do Nov.

Města m.M., dr. Václav Havrda, kaplan ve Zdoňově, za
kaplama do Villmova, Jan Hauf, kaplan na Pouchově, za
kaplana do Vamberka, Jan Rouš, koop. v Kuklenách,
za koop. do Pouchova, Ant. Marek, kaplan v Novém Mě
stě u. M., za kaplana do Kněžic, P. Klim. Švec, Congr.

Ss. S., za II. kaplana do Poličky, Bohumtl May, admin.
ve Slatině, za admin. do Křešína. — Na odpočlne«
vstoupil p. Václav Kolář, farář oubislavický, v Písku. —
V Pánu zesnuli: Václav Zórnig (V Vuln.), děkan v

Týnci n. L., 10. ledna (naroz. 1862, vysv. 1887); Jos.
Buchar (V Vuln.), farář vlčkovický na odp. v Přelouči,

bavy k účelům dobročinným nebo všeobecně

prokýě

farář z Vysoké, v Železnici, + 15. ledna (nar. 1840, vy
svěc. 1868); Jos. Krajíček (V Vuln.), farář ve Vosicích,

+ 17. ledna (nar. 1863, vysv. 1888). — Uprázdnila se:
fara v Křešíně, patron. nábož. matice, od 1. leďna; fara
Oubislavicích, patron. nábož. matice, od 1. ledna; děkan
ství v Týnci n. L., patron dr. Richard baron Drasche, od
13. Jedna; fara ve Vosicích, patron dr. R. bar. Drasche,
od 2. ledm t r.

Časopis katolického duchovenstva za redakce G
svědčeného učence plní svůj úkol co nejsvědomitěji.
Proto jest také potřebí, aby každý kněz tuto stavovskou
vědeckou revuí četl. Veliký význam toho časopisu pro
slovanskou vědu ocenila již pražská »Osvěta«. Časopis
dest vítán | od slovanského kněžstva zahraničního pro
své velice výstižné referáty. Tím spíše tedy český du
chovní má tento zdárný literární podnik podporovati.

„Json tam stati pro každého kněze velice důležité.

Pánům objednatelům Družstevního knih
kupectví. Těžké poměry přivoděné válkou za
viňují opozdění dodávek buď u nakladatelských
firem námi konaných aneb i námí poštou vy
pravených. Firma Pustet v Řezně omlouvá uo
s poukézáním na nedostatek sil i ztíženou du
pravu a vyžaduje si až měsío lhůty ku vyřízení.
Prosíme pány objednatele, aby ve vědomí těchto
mimořádných obtíží — které ještě trpčeji po
ciťuje závod menšího rozsahu — laskavě měli
strpení, nemůžeme li, jak bychom nejvíce sami
toužili, okamžitě všecky zakázky vyříditi. Platí
to hlavně o objednávce knib, které dlužno dáti
do vazby (matriky). Knihaři vesměs narukovali,
dílny jsou poloprázdny.: Račte laskavě s okol.
nostmi těmi.počítati.

Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

-Zprávy
místní a z kraje.

Vyzmamenání funkcionářů Červ. kříže, V posled
ních dnech dostalo se následujícím funkcionářům odboč
ného spolku Červ. kříže vyznamenání: Čestný odznak
IL třídy s válečnou dekorací pp, Karlu z Isakovicsů, dv.
řadoví v. v. Karlu Pokornému, c. a k. generál-majoru
v. v. Juliu Rassovi, náměstku starosty, Aloisu Krčmá

fovi, c. k. okr. škol. Inspektoru, Karlu Kaldarrarový, ©.
a k. seníku v. v. v Hradci Králové, MUDru Albertu

—

kaři v Kuklenžch, — Síříbrnou medaili s vál. děkorací
obdrželi: pí. M. Smutná, choť místodrž. rady, pp. JUDr.
Ot. Fiedler, c. k. komisař, Václav.Drašlar, c. k. vrch.
věrní správe v, v,,.Kagel
a JanPetrof, (dd v HradciKrálové..

Proměnádníkončkrt kapely ©. A
pořádán bude v neděli 30. ledňá ve -vojenské běskdce
(Adalbertinum). Z programu obsahujícího 6 čísel Imenu
jenje zvláště: Smetana: Vstupní akt a »Krále Vladisla
va příchod« z opery »Dalibor«; Dveřák A.: Slovanský
tanec č. 8; Liszt: Druhá uherská rhapsodle; Wagner:
Velká fantasie z opery »Lohengrin«; Rossini: Ouvertura
k opeře »Vilém Telle. Začátek koncertu přesně o 5. hod.
odp. Vstupné 1 K. Čistý výnos ve prospěch fondu inva
Hdů.

Vánoční načilky vojmům. Za vánoční nadílky dosly
Purkmistrovského úřadu v Hradci Králové následujízí
projevy: Zdejší c. a k. vojenské veliteiství vzdává za
nejpřátelštěji věnovaný obnos 3200 K na vánpční nadil
ku pro mužstvo 39. p. pl. a zdejší náhradní baterie ve
svém | jméně a jménem mužstva nejvroucnější díky s
prosbou, aby tento dík laskavě ilumočen byl všem ú
fadům a osobnostem, které -k tomuto daru přispěly, při
čemž se podotýká, že tento akt zenerosiiy všem vnej
příjemnější upomínce zůstane. — Od náhradního kádru

18. p. pl. z České Lípy sděleno bylo za dárkytoto: »Za
tuto příchylnost a péči pluku prokázanou vzdávají se
jménem c. a k. plukovního velitelství nejsrdečnějsí dí
ky.« — Od velitelství praporu 18. p. pl. v Uhrách praví
se v poděkování toto: »Byll jsme hluboce dojati touto
dubrosrdečností Vaší městské rady. Jakkoli dáleko
vzdáleni jsme Vašeho rodného města v osamělých sku
pinách tváří v tvář přemoženému již nepříteli, přece
len vždy rádi vžpamínáme krásného města Hradce Krá

doucích letech při vzpomínce na tyto velkomyslné dár
ky pojiti bude cit nezapomenutelné vděčnosti a lásky
k městu Hradci Králové,« — Nejsrdečnější dík projevil
taktéž městské radě pluk polního dělostřelectva č. 27
v Hradci Králové z pole.

Do Hradce Králové a okoli! Opouštíme svůj druhý
domov, bychom se opět vrátil do řad, jimž svěřenjest
osud milé vlasti a národa. Záložní nemocnice Červ. kří
že v krásné budově zámečnické školy byla nám pra
vým domovem. Osud našeho zdraví vložen do rukou
proslulého a všeobecně oblíbeného p. primáře MUDra
Honzáka a slov. p. MUDra Tvraského, kteří s neunav

nou píli a obětavosti v každém okamžiku lékařské po
moci nám- poskytoval. — Vedďte těchto jmenovaných
pánů koná velmi plně a svědomitě své práce celý ošet
fující personál s vrchní ošetřovatelkou cith. sestrou
Věnceslavou v čele, která již za zvláště obětavé ošet
fování a mateřskou péči záslužnou medailí Červeného
kříže s vál. dekorací byla vyžnámenána. Opětně pouka
Zujeme na zvláštní ochotu a''obětavost velesl damské
odbočky Červ. kříže při plnění jich těžkého úkolu. Stří
davě denně konají návštěvy nemocných a zajímají se
Jejich osudem a těší je. Zvláště slovutný p. generál-m.
v. v. Pokorný s jeho milostivou chotí často přicházejí a
vedle milého rozhovoru dobrými zákusky, doutníky a
cigaretami ošetfované podarují. Stravování obstarává
majitel Orandhotelu p. Urbam, jehož výborná kuchyně
zasluhuje zvláštního uznání. Tento v dalekém okoll při
každé příležitosti známý lidumil byl při vánoční nadílce
naší v prvních řadách šlechetných dárců a již při o
hlášení kapitulace. Černé Hory připravil nám příjemný
večírek darováním výborného čaje s bohatým zákus
kem. — V sobotu 22, t m. poctil návštěvou svou naší
nemocnici vdp. polní vikář z Litoměřic, provázen dp.
pol. kurátem Kordulou. V 8 hod. ráno sloužil mši sv.,
JE předcházel dojemný výklad, týkající se dnešní těžké
doby. Poté provázen milostivou paní Jirotkovou a ».
správcem drem Kavalírem navštívil všechny místnosti
nemocných, o jichž osud velice se zajímal a se všemi
mile pohovořil. Po skončené prohlídce velmi lichotivými
slovy se vyjádřil o vzorném zařízení a vedení nemoc
„vé 4 prosil, by velectěné dámy odbočky Červ. kříže
t nadále tomu těžkému, ale slechetnému úkolu tak se
věnovaly. -- S potěšením konáme svoji milou povin
nost, s níž opět zdrávi loučíme se s místem, na které
po celý svůj život rádi budeme vzpomínati a vyslovu
Jeme všem těmto velectěným osobám a všem šlechet
ným příznivcům tohoto šlechetného ©podniky svoje
srdečné díky a voláme všem: »Zaplať Bůhl«

Rozšíření osobní povlamosti k. válečným úkonům do
85 let. Toto rozšíření stalo se nutným proto, že stálým
povcláváním nově utvořených domabraneckých katego
ril jest ke službě se zbraní přibírán stále větší počet
osob povinných k osobním služebním úkonům pro vá

lečné úkoly a o náhradu za ně musí býti bezpodmínečně
postaráno. Jde o nevyhnutělné opatření, jehož účelem
Jest vyhověti požadavkům vedení války i nadále měrou
úspěch zaručující, a tato nezbytnost to jest, která odů
vodňuje opětné použití osvědčené obětavosti a dokáza
ného vlasteneckého smýšlení obyvatelstva. Ostatně jest
v nových ustanoveních postaráno o to, aby zájmům po
volaných osob bylo vyhověno měrou co nejmožnělj dá

leko Jdoucí a aby dotyčné vojenské požadavky byly
naprosto rovneměrně rozděleny. V prvém směru nutno
zdůrazniti, Ze těch, kdož ve stáří přes 50 let budou po

vol bude používáno jen uvnitřrakouských zemí za
obvodemboli armůdya něpřetržitěbotzb naňejvýšk6
týdnů a Ze opětné povolání těchto osob může nastati
teprve po jedno- až dvouměsíční přestávce jefích šli
Zebních úkonů. Rovnoměrné rozdělení povinností bude
saiučenotím, že svolání zákonnýmiustanovenímijest

omezení v poúžívání povolaných na obvod, letíd 4
obvodem polní armády, připouští potžívámí.povhíků
Fouže v oněch částech rakouského Stlitufiřo úžémí, v
příčině kterých, nejson opřávnění pokůčké správý příze

cněch částech, které.
obvedy.

Odákryt měděných střech. Naléhavů- potřeba |

ležímimo užší anebo širší válečné

|

|

|

|

|

měděných střech I s příslušenstvím, jako jsou okapnf
žlaby, střešní okna, hromosvody a p. Majitelé domů se

vyzývají, aby pokud tento materlál ve svých' domech
maji, jej nejdéle do 25. ledna L r. purkmistrovskému ú
řadu oznámili a v oznámení svém uvedli toto: 1. Jméno
majitele, 2. číslo důmu, 3. předmět (střecha, žlab, hromo
svod a p.), 4. výměra v metrech (u hromošvodů celková
délka vedení),5. síla plechu (drátu), 6. konečně,.v ja
kém stavn dotyčné předměty jsou. Do seznamu něbuď
tež pojimány stavby státní, vojenské a církevní. Naří
zení toto se veřejně vyhlašuje. — Purkmistrovský úřad

král, věn. města Hradce Králové.

Usnesení městské rady ze dne 24. ledna. Vzato bylo
nz vědomí, že Právovarní měšťanstvo ochotno jest vy-

bírati obecní.dávku z plva též v r. 1916 zadosavadních .
podmínek. —Usneseno bylo, aby zásoby mouky atd.
pro zásobování obyvatelstva byly na půl roku pojištěny.
— Vzalo bylo na vědomi, že okresní výbor svajji, aby
obec pfistoupila ke komunální ústředně hospodářské s.
příspěvkem 5000 K. — Všeobecné úvěrní společnosti p
děleno bylopovolení ke stavebním změnám vdomech
čp. 80 a 238. — Prvnímu rybářskému klubu Prodajme se:
rybolov na Labi a Orlici pro rok 1916za týchž potiniínek
jáko v r. 1915. — Nadace Prantišky Heislerové pro osi

řelé dívky udělena byla Růženě Vavřínové a Augustině
Maštové. —Schváleny byly likvidace výloh a náhrad“
za přechodné ubytování vojska ve III. čtvrtletí r. 1915,.
různé objednávky, lesní a týdenní konsignace,

Oslava, V předvečer narozenin vítězného císářeně
meckého Viléma II., spojence naší vojenské moci, byly
v našem městě všecky budovy veřejné | domy soikro-
mé ozdobeny prapory. ,

Jubilejní městské dívčí lycemm chaře a králh Fras-

tiška Josefa I. a městská vyšší škola pro žemskápovo
lání hospodářské v Hradci Králové uspořádají ve stře
du 2. února o 3. hod. odp. v Besedě Skolní akademii ve

prospěch sirotků po padtých vojihech a dětí strádajících
událostmi válečnými. Pořad: I. Česká zemská komiie
slrotám po padlých vojínech. Proslov. 2 -Dvořák:- Mo-
ravské dvojzpěvy: a) V dobrým sme se sešli, b) Prsteh.
Ženské sbory. 3. Heyduk: Pohádky. Báseň. 4 Bentli::
Z cikánských melodil č. 2., 8. a 12. 5. Orleg: Scherzo..
Klavírní skladba. -6. Bendl: a) Až se jaro vrátí... b)
Skřivánek. Dětské písně pro jeden hlas. 7 Heydak: a)
Ze Zavátých listů. b) Pan očltel. Básně, 8. Nedbat: Ro
maace pro housle s průvodem klavírů. 9. Tregler: a)“
Jaro. b) Rašení. Ženské sbory. — Vstup volný. U vcho-
du přijímají se dobrovolné příspěvky úu českou Zém
skou komisi pro péčí o mládež.

V městském průmyslovém masou konala se 23. t m.
výstavka prací účastnic kursu pro výrobu nákrčníků..
Obdivovali jsme se čistě, přesné a vkusné práci žeh,
které za vedení zkušené učitelky pí. M. Christelbanero- 
vé dospěly skutečně k výkonům překvapujícím. Měst
ské průmyslové museum zahájilo tímto kursem velnil'
šťastně řadu projektovaných kursů pro ženy, sledujíc
při tom ten účel, aby opatřilo nový zdroj výdělku %e
nám. jichž muži ve válce padli nebo zraněním stali se 

k výdělku nezpůsobilými, aby opatřeno bylo ženámza
městnání po válce, kdy nebude příležitosti k jiným vý
dělkům.

Z pokr. školy pro učně. Ředitelství této školy v-
znamuje, že počínaje dnem 25. t m. vyučuje se na při
členěném číšnickém kursu každé úterý od 9—11 a každý
čtvrtek od 2—5 hodin jenom v zadním přízemí městské 
spořiteiny ve třídě VII. reálné.

Divadlo sdružených měst východočeských zahájilo
saisomu svou V našem městě26. ledna »Prodanou nevě
stou«. A nemohla snad pro zahajovací představení lépe
býti volena v dnešních poměrech jiná opera, než Sme- '
tanova »Prodaná«, v níž jeví se tak dobře duše české
hudby — ale snad právě dnešní poměry zavinily, že
představení to neuspokojilo nikterak těch, kteří chtělt'
tuto smetanovskou hudbu slyšet. Hlavně orchestr nebyl *
nijak s to podati výkon odpovídající aspoň průměrným
požadavkům této opery. Nejvíce odnesla to začáteční
ouvertura; v celku pak dechové nástroje neladily a
přílišné forte chtělo snad zahladiti vnitřní nedostatky. '
Ovšem připouštíme, že zde vinu nesou poměry, srad ta
ké únava přestěhování. Ta ostatně jevíla se 1 v souhře:
ensemblu ! v jednotlivostech. Jedno však nesmí se ji
stě svaliti na poměry. Smetana nechtěl míti ze své o
pery frašku a nesmějí se tedy jisté šcány přittšněti tak,
aby nejkrásnější partie zpěvní zanikly ve smíchu publí-
ka. Jistě nejlepší byla Mařenka pí. Kramperové, jež
kromě zdařilého výkonu pěveckého svou umírněnou
hrou představovala důstojně postavu smetanovskou. Ne 
tak Jeník p. Geltlerův, jenž leckde jevil stopy únavy a
hlasové Indisposice (na př. »Věrné milování«, +Jaki
možno věřit) a zvláště ve III. jednání v mimice pře
háněl. Lepší byl p. Piskáček jako Vašeka z ostatních 
osob dobře uplatnila svůj měkký hlas pí. Janošová
Audňná), — Sbory fevtly clisliý fednolklík Mušských :

Mar (zvlášť v II. jedn.) a I finak nesledovaly taktovku,— Divědiobýlo do posledního místečka vyprodáno a

celkovýdojembyt Jistěpřes všeckytyto nedostatky :
dobrý, jak ani pět sladkých astrirsficích zvacích hpěby 

%
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3,Seetzoovy linake býti nemůže. Vše to bude čeby frdkou, aby př: i s hrami

pr ngeo poEší Ass.aj co Badenv „ zvlášť u.náy před
že representují

cizímihosty, od tickéuměat scRepertoiié sky:poh apeevýchodošegkých.

v sobotu 2. ba 2. hra v předplacení:Adamovy 44ra »Poslililon eaux«. 7- V neděli 30. le

sHublčka«.Večerle
Pé Se novinkaEyslerova:»Ta—

1. Jedna ©3. hrav. př Veea hu(l novapateodbaMash ba -
1. února mlno předpl.: Dvbřákova opera »Čert a
— Ve Nirědu2. oba. 0.3! kod. odp. : »Pý
nevěsta«. Večei o 7. hod.: Nedbalova opereta >

Krev:pre n pok bravpředol.:Novihka
»Androk vá V ro me O8so Mkoa Be Bar d adavPrazeM]feška.—V páte a ooanndctava operalásky

jmeoa Juke“.z ené únorao3.4od odp 1dětské př dstav pylármí. báchorka »Str

dadák«ve"pár Výblavěkostynkottyot VečernZRD
nl vystoupí největší česká dranrats

mělkká el Marie 1Hubnerová, člen „eoVak fc k Novídě
beloh »Lady F « kterou provedl 22. t.m ose méh“zvláštní štěstí. Myš kusu, že

podSkrahoškouPoe můžežena vati v sobě
s v charak nezištnosli,
vý Pí šálěvetiiZk výbor

innréveše L ederick — celý kus bylby suiednojvámný—4 P Ale slečna Míla Pačová,ho
Národního divadla vPraze, již podařilose »Klicperovi«

fn projsylla 4"toliicuměleckého talentu 'a nenucenosti,celý (en svými «djpuhými rozhovory vípkoucí se děj
barvil se před našimivěk v přirozený ok tí lak, že
skoro neradi viděli jsme shrnouti se oponů potřetí. —
Ostaraí.spolnkerci snažili se ze všech sil, aby v prove

dení a soukfe udrželise slečnou stejný krok; poměrně
ugňepší byl Paradipe 9. Hruškův. Obecenstvo odměnilo
výkony slečniny dloubotrvajícím a opětovným potle
skem s přáním, aby mohlo slečnu Pačovu ještě vícekrá
te spatřitina naší scéně. — C

*Osobal.Dne 21 tm. narukoval k vojskasekretář

„Pojit družstva korébo a náš zodpovědný redaktor p.„Ant Pochmon. mmvřele, aby se vrátí zdráv

ke svým četným Přůcem,které“ konal s mravenčí pil
„ností 3 se v | houževnatou důslednost. Vykonalmnoho netoliko při Obnově, ale jako obětavý fankci
-onář Všeoďborového sdružení křesťanského dělaictva,

PA PL mmczav atrobné práce v sekretarl
tn družstva obstarával s nevšední svědomitostí. Za

takového . pracovníka ovšem není sradná náhrada.
>Obnova« nempožorňuje. »Ratibor« 12. t m. napsal:

-Královéhradecká Obnova již asi půl roku (l) opozor
iduje obecenstvo na poslední Jiráskův román Temno.
Aylo dny byl román zabaven.. — Tato zpráva činí na
y.kteř: našeho listu nečtou, takový dojem, jako by

"běl „roku« Obnova považovala za hlavní účel své prá

ct "denuncování díla Jiráskova. — Patrač skop oovalevřádýniObnovy občan, který náš M ně aké jenom

doslechua uvěřívšemubeze všehoz ech o. esvěý Lčení. Proto připomínáme, že zvučnými, kovovými čs

wpožciňovaly ua Jiráskovo »Temnc«předem právě y

Aarbvým poukazováním nz -»protiklerikální« mista: r0»má

Ta dame věděli dobře, že naše upozornění by bývalo
zcela.zbytečné. I naši protivníci vědí zcela jasně, že,
"kdyby u. nás bylo upozorňovací tendence, bylo jíž zde
látky. mnoho daleko důležitější. Teprve, když se roze
zvučelo. triumfální vyzvánění na více místech, odpově

děla Obnova nikoli Jiráskoví — ale na vývody kritika
SŠ$taniny. To proto, aby se odpůrci nedomnívak, že ně

jakým kalafunovým bleskem a mdlým parádním ohňo
Strojem jsou klerikálové oslnění a »cell zaraženi«. Bylo
aké vhodno pánům dáti na jevo, že se naprosto nemusi

ilovati románovými dokumenty konservatřvec, kte

dobře zná dokumenty správné historie. Když někte

na jevo tištěnými ládky jak jemu tak čtenářstvu. že
Rovážujeme tu kritiku za skončenou. Také jsme upozor

"čtenářstvo v delší lokálce, na jakou reklamu Jirás

«ov| ctitelé čekají a že dychtí po tom, aby se [ v na
listech o »Temnu« velmi mnoho psalo. Vždyť zná

me až příliš dobře životní Hlosofil některých lidí, kteří
eorli se klaní experbnentální vědě, ale v praksl tle

beze všeho rozmyslu všemu, v čem nacházejí 0

myly katolíci. A poslední zmínka o noměrech v 18. stol.

jchž mluví Jir byla uvefejněna záři 1915,
i v románuirásřší : nh secefý“ zbytek

y mic! Naši veřejnost pak mpozorňujeme, že c. k. i
se neptaji ani kroká am co maipajiskovati.V tépřčně nedšínl žl ostatně,

jak dokazují bílé mezery | v katolckých Istech. Tolik

aspoň na sensační objev, že »Obnova již asl půl roku
rýnje:

p fotnu8 přecpěny Bo5 Ake 4 Sondu

. vn čeka4 im oněkterých.rekursechprodlMohr nareveáníkajakýpisovdegyv

Hradci Králové potvrzeno. Protože proti tomuto r 

natí není žádného opravného prostředku, nabylo“ tmschválené vyrovnání ložního úvěr. ústavu moci
Tudíž budou slíbené votyvyplácegy.“ = Pan Červený

jest z Vyšetřovácí vazby n vidases ástavy véNesl Rsnížitiod"A o ovog
ru ze vkladů.Bližší podrobnostiobsahují inseráty:jednotlivých ústavů.

Zepelin objevilse dne Z7. t m.před 10.hod. dopal.

nad Hradcem y6. Zy gvůjlet, takže obyvateh
n aekterévybíhalozdom ona, blesl

píď vrohládlo,Lefgičtskoj amory0
lže aphleěny ená Zeká i Ra M bylosly: resi mofpřa.

Vzducholoďza čtvrt bodinyfařocký v modravémNesve
' Sega -can hu v Hradci vé
dne22.leda“A916| Hř:přosa90 K,vikve90K
180 K. jahei.190.K, Iněného semene 130 K, cibule 16—22

Kila: etelovéh gemínka ččerveného 70 K, mrkve
12—14K, ktgný49 K- ahlekRÁZK. TÍ jablek16—25

1 kg: máku 2.50 K,másla 6—6.80 K, vepřového u1Křvát B,čásnéku424K3 1 vělce171
1 kopa:zelí 446-24-2 E kapusty149—6K, drobnép

leniny80 h —1.80 K pr 6-84 K, E 40 bn—ktí čdž jl mrkvepř
nu1.5a ně u50kg,žl [ahpaněMp v
ďd ko 60k 129 loPk teBodanočkídle 9 RY

Pohřeb“ vídp. Jogela Kralička, iuráře ve Vosicích.

Ven 20. ledna t. r. zůstane pro farnost VOSÍLKOUsmutným neobyčejně. Provázelát celá farnost svěho odlibe
rého duchovního správce, vkdp. faráře Joseta Krajižka,

k odpočinku poslednímu a také ohromným účastenstvím
dokázala farnos si dovede vážiií

vzorného,Ban kA astiKin|
dily téměř jednotlivé obce v darování překrásných ky
tic, jimiž rakev a později hrob celé byly pokryty. K
pohřbu dostavil se p. okresní hejiman Jar. Nápravník
s chotí, vrchaí okr. konnisař.p. JUDr. Karel Walter,-c.k.
okr. školní inspektor prof. Fr. Svoboda, zástupce pa

tronát. úřadu důchodní velkostatku Ant Ludvík, z kně
ži paktéto vldpp.: JosefKašpar, bisk. vik. sekretář z
Rosic, jenž veďl kondukt a if hrobů všem účástníkům

srdečně poděkoval, dále Fr. Kuhn, bisk. vik. sekretát
ve Slatinách, Václav Kysela, farář v Kratonohách, J.
Stejskal farář ve Studnici, Karel Mikulecký, arciděkan

v Chrudimi, Augustin Novák, farář v Dobřenicích, Karel
Neužil, bisk. notář a farář ve Dřítčí, Alois Vašátko, os.
děkan v Králově Městci, Jos. Jakubec, bisk. notář a

SEE

Ludvík Hora, farář v Dašicích, Fr. Čečetka, farář v

Přelouči,Ant. Zámečník, farář v Praskačce, K. Krato
chvít. fara“ v Bělé, Jar. Bruckner, farář v Sezemicích.
Ant. V. Adam, c. k. gymn. profesor v Pardubicích, Jos.
Tesař, duch. správce polepšovny v Opatovicích, Fr. Ho
vorka, administrátor v Bohdanči, Jan Adamec, admin. v
Labské Týnici, Ot Vosáhlo, katecheta v Pardubicích,
Vinc. Halama, katecheta v Pardubicích. Fr. Klenka,
katecheta v Bohdanči, Vít Štěpánek, kaplan v Miletíně,
Jan Benet, kaplan v Pohledu, Jan Říb, kaplan v Libča
nech, R. Doležal, kaplan v MiRulovicích, Fr. Vejstrk,

kaplan v Sezemicích. Josef Jílek, kaplan v Pardubicích,
Jos.Zapletal. kaplan v Přelouči. — Kázání v: kostele

Brel 1 dávný přítel zesnulého. „ Josef Palouš, farátdánicích. Dobře dolista tel pravil .že v dobré
náměti podrží p. fářáře Krajfčka místa jeho působení,

(biče, ale dozajista"nezapomenou -ná něho .Vošícet-—

„počtu k.pohřbu oblíbeného „pana faráte- se dostavilo:

Vedle deputace katolických spolků -z Pardubic, vedle
mnoha sborů dobrovolných hasičů zavítali nesčetní zná
mí a přátělé'Zbřízka | zdáli, aBy uctili světlou památku
v Pánu zesnulého kněze horlivého, kněze šlechetného,
jenž poměrně v tak mladém věku příjav zbožně sv. svá
tosti, s témto světem se rozžehnal Nechť odmění nebes

Pán sluhu věrného korunou nehynoucí! R. i. p.! Ave,

"Osopaf. Pan karel Novák z Nové Vst u Soběslavě,
žák zdejšího c. k. gymnasia, velitel oddělení námořních
beterií na italském. bojišti, c. a k. setník inženýrského
sboru, obdržel za statečné chování před nepřitelem zá
služný kříž III. třídy s válečnou dekorací.

Voslce. Místo věnce na rakev zesnulého vdp. Jos.
Krajíčka věnovali fondu vdov a sirotků po padlých vo
Jinech: p. učitel Bala 10 K, slč. Zdeňka Filipová 10 K.
dětí I., ILI. o TV. třídy 16 K 50h.

Ortřetín. Literátský sbor daj sloužiti rekviem za
padlé členy sboru. Také byl podán návrh, aby sbor u
činit mezi sebou sbírku na sirotky po padlých členech
sboru. Sbírka vynesla hrásný peníz 400 K. Na Štědrý
večer byly obeslány matky sirotků 0'4. hod. každá mat
ka obdržela tolik záloženských knížek, kolik sirotků
měla. Každá knížka zněla na obnos 22 K. Naše záložna
poskytla k tomu knížky zdarma. A tak vzhledem i« o
kolnostem vzpomenuto na zesnulé hrdiny skutkon «
pravdy důstojným.

Čáslav.Dobytí Lovčenn a pád Cetyně
oslaveny byly v našem městě vyvěšením praporů nejen

na úředních a veřejných budovách, ale | na četných do

vá Eeromých. Také 2 věže děkanského chrámuů o daleko viditelné přapory v"Hiských a ná
řodních barvách. Obě Vilšzštví sledována byla s obdi

vařA fptouk zágtgog naší slavnéarmády v řadách

občanstva.hiněhožM6B zaty o pl zájezdůnahh VÁ AR 2x chrabrými OŘ „zpomenntobylovf Zš (zvloatá —pšd záložníka,
tento všude sensací budící film, předváděn byl v minu
lých dnech od 19.—23 ledna na biografu sokolském v
Dusíkově divadle, po dvakráte denně za obrovského

návalu obecenstva. Při každémpředstavení byla všecka
mlsta vyprodána, neboťse sůčástnilo představení "těch.
též obecenstvo z nejšíršího okolí. Pomocnému válečné

ústa lose tmPoa AN, to vk »enáuLO KEok se
trochu moc pře

dníKapa osřProstedkům,čeZSJ be2 jiš 7enci, k

roufilmféntomáfuditf—Pověsti o Igfekcí eh
vyrojily se v poslední v městě a. okolí v

vé míle, že jest třeba veř konstatovatl, ženeni naami zdaleka co pravdy. Jest jedině pravda, že'

shledána částečná nákaza, ale nikoli mezi občana.

nýbržvpozorůvacístanici,jřs jest k ie fece arčena a Ako rovi tjisto, že b ly "uč

ibned všécky akánykokoli Spení8p JÉ ráěno. Všecký iněPA tajenomsdnsač kachny.
Zdřavotní orgány ktomu VoHéné postarají *se ké V

ii tenkráte, aby náležltá opatřeníbyla Vykonáná''anigdo
do jakéhokoli nebezpečínebýl "Uvěen. Přoto není jřeba

edn ich obav u veřejnosti.—Výroční va E ko.
máďa konference sv. Vincence“ pod a
chranou sv.Pefraa Pavla konánabyla23.led
na naděkanství čáslavském. Tichý a'ztájený tento spo

lek,zčízený k podpoře chudých, osvědčuje se čímdále
im více jako zdatný činitelv úlevě Mdskébfáy:"Roždat

za minulý rok 731 K chudým města jednak napospo
ách peněžitých, jednak jék potravinách. Velmi značněpřispěla k dárům ička »Chléb sv. Antoní
na-.Všem dárcům ko bylydiky a vzpomenuto'na

ně v modlitbách a při mši sv., kterou Předseda vdp. prot.
náb. Fr. Kohout sloužil. Bůh jim odplať stonásobl —
K čistotě a zdravotě města. Letošnímírnázi
ma vyžaduje zvláštní péče při čištění města. Z bláti

vých cest nanese se do města více než kdy jindy nečí
staty. která pak uschlá v mracích prachu zvedá se v
ulicích a na náměstí, zasypávajíc krámy s potravinami
šedým obalem. Na udržení čistoty dávno nestačí několik

těch metařů, kteří u nás rekrutují se stále jenom ztěch

nejubožších. Proč pak by nemohlo býti použito | žen.
jakc jest to v městech jmých? Některé ulice jsou nc
čistší nežli v zapadlých vsích. K tomu přistupuje znova
se rozmáhající nešvar vyvážení výkalů v pověstných
truhlách, z nichž to stříká na všecky strany. I tomu by
mohla býti učiněna přítrž, kdyby dodržováno bylo na
řízení, že se mají voziti podobné tekutiny za časných
hodm. Posmivá-li se kdo našemu městu, jest to ilstě
mnohým a mnohým mrzuté, ale zabraňovati tomu tam,
kde jesl to možno, na to není buď dosti síly nebo dosti
ochoty.

Kutná Hora. Není tomu ještě rok, kdy ve třech dnech
vsdp. Th. prof. dr. Jan Nep. Jindra, b. kons. rada v
Hradc; Králové, v rodišti svém Kutné Hoře na hřbitov
Všech Svatých doprovodil matku Anežku a bratra Fran
tiška, a opět anděl smrti na rozkaz Boží na věčnost od
vedl jeho niilou sestru Annu: Tiše a klidně žila v Kutné
Hoře. tiše » klidně též zemřela. Dne 21. ledna v den sv.
Anežky, patronky zesnulé matky, šla ráno na měl sv.
do velechrámu sv. Barbory; občerstviti a posilniti duši
sv. zpovědí A sv. přijmáním. Netušil nikdo, kdo den
před tím s ní mluvil, že by tak brzy měla odejíti. Vra
cejíc se po sv. přijímání z chrámu, klesla náhle k zemi
ráněná mrtvicí a musila Býti domů odnesena. Ač lékař
ská pomoc téměř hneď byla po ruce, nepřišla jíž k vě.
demí. Vsdp. konsist. rada byv telegraficky povolán, při
jel se sestrou sl. Barborou týž den o půlnoc! k loži umí

Zarmouceným příbuzným velikou útěchou jistě byla 6
čast hojného počtu P. T. duchovních, kteří s vsdp. vi

kářem prelátem Vorličkem a vlkar. sekretářem J. Ptáč
kem v čele doprovodili zesnulou na poslední cestě. Třetí
řád sv. Františka, bratrstvo Marlanské i bratrstvo Srd
ce Páně modlily se za zesnulou horlivou členku. Četné
shromážděné obecenstvo z Kutné Hory a okolí svědčí a
nelíčené účasti a vážnosti k zesnulé slečně.

Výborová schůze lardského spolku bude se konati
v pondělí 31. ledna o půl 3. hod. odp. ve faře u Pansy
Marie Sněžné v Praze II., Jungmannovo náměstí. Žádaji :

se P. T. členové výboru, aby se k této důležité schůzt

v hojném počtu dostavili.

Starodávné věci
malované knihy, sochy, sklenice,
porcelán, figurky, dřevorytiny atd.

W“ koupím. "jpg
Nabídky do administrace t 1.

kde kapujeřeknihy?
Naše du Vástakévzorněobslouží.



i

na| převod dluhu hypotečního '(za spořitelnou !
K 26.000) se přijme na dobrý úrok. Nabídky:

pod značkou »Jistota« do adm. t. I.

. <. o- M |

Českoslovanská
záložna v Praze-ll.,

Spálená ulice, číslo 46.n.

Doporučuje se všem našincům co jediný
peněžní ústav katolický v Praze. Vklady

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn.
(protokolovaná firma)

výrobní závod

se na požádání franko zašlou.

v

l,

(BlaheslavenetvíPlama svatého)

asi 8tiskových archů úpravý nedělních
a svátečních kázání téhož autora ©

Pravdou keetnosli...

Komisionářství

třída 18. pěšíhopluku,obstarávěkoupia
- „boží ve velkém.

| Záznamypřijímá jiš nýní

Oružstevní knihkupectví
UNradel Králové.

©Valedůstojnému
duchovensívu a

slavnýmpatronátnímúřadům dovolujesi depe
-mmětti veškeré kostelní. nádoby a

oibáře,Sou onéky. nkaty,
n m RÁS y.

eviony. ho kina .atd. né
olrkornímr vyhovujícírody, předppřed.
o opravuje v původníinteňci ani alatíxstříbříneboprotido

platko za nové vyměňuje.Hotové

předměty neb vý! zasílá nsuásku franko bez závaznosti koupě“
Vše sa posílá povvěcené.| Prdce ruční.

Sklad veškerých sletých a stříbrných klenofů, jako: řetězů,
madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. s Notářské

| prateny, + jídelní náčiní ze stříbra pravého
i čínského všdy na skladě.

Starezlato, stříbroa drahokamykupujevanojeyššíceny

JAN STANĚK,
pasíř a eiseleur

„Příašný omals6 k semeskéhotrestního

úchvatný obraz vkreslen v duši zarmoucnnou: S vyjasněné oblohy slunce vysílalo hřejivé paprsky na otevřený
rov. — Kol vinul se bělostný věnec P. T. duchovenstva: papež. prelát Monsgre Karel Vorlíček, arciděkan a
bisk. vikář v Kutné Hoře; vik. tajemník J. Ptáček, farář v Sedlci; bisk. notáři: Fr. Frydrych, ©. k. profesor,
Fr. Můller, c. k. profesor, Dr. K. Truxa, ředitel; faráři A. Novák a J. Šorm; fondatisté J. Marek a Fr. Pour;
kaplani Fr. Pekárek, J. Zelený, Fr. Paplham, K. Dvořák; katecheti J. Zuzánek a V. Kudrnovský; kazatel, J.
Valenta; bohoslovci-jáhnové J. Krištof a J. Tichý. — Opodál stanul III. řád sv. Františka, bratratvo Nejsv. Srdce
Páně, bratrstvo Marianské a četné P. T. obecenstvo z Kutné Hory a okoli, vřelé modlitby vysílajíce za věčné
blaho v Pánu zesnulé a vlévajíce útěchu v okamžiku pro nás tolik hrozném.

I buďtež všem za každé slovo útěchy a modlitby nejvrouenější:

Zaplať Bůh!
Avšak i nepřítomní 8 námi sdíleli bol, projevujíce upřímnou účast telegraticky nebo písemně.
Zvláště vděčně vzpomínáme Jeho Excelence nejdp. biskupa královéhradeckého MonegraDra.Josefa

Doubravy, Jeho Milosti -nejdp. Josefa Hůlky, biskupa budějovického, nejd. kathedrální kapituly v Hradci Králové,
J. M. nejd. pánů opatů Meth. Zavorala ze Strahova a Sal. Roubíčka ze Želiva, nejd. pánů kanovníků Monegrů
Dra Jos. Tumpacha, Dra Frant. Ehrmanna a Dra Mořice Píchy; vysocedůst. představenstva bisk. kněž. semináře
v Hradci Králové; velectih. Konventu sv. Voršily v Kutné Hoře, velectih. kongregací Školních i Šedých sester

. v Hradci Králové a četných našich známých, spolužáků a mnohých bisk. úřadů vikariátních.

Srdečně děkujeme též slov. panu MUDru Frant. Weignerovi v Kutné Hoře za horlivé ošetření a lékařskou .pomoo.

V Kutné Hoře, dne 24, ledna 1916.

František Mašina, Th.prof.Dr.Jam N. Jindra,
městský pokladník v. v., bratr.:

ujeo, Barbora Jindrová,sestra.



Předolatnénačtvrtroka3 K 60h
0800. na půlroku 6K—.

Průběh války.
.- Největšízájemze S událostími

nulých dní vzbudily zdařilé
Zeppelínů. V noci z 29. ledna na neděli nastal

„vw Paříži vzrušující poplach, když byl hlášen
„přílet Zeppelinu. Hned reflektory uvedeny v čin

nost, hasiči dávali signály, aviatické motory po
„čaly hučeti. Ale hustá mlha byla obraně nepře

konatelnou překážkou. Vzducholoď vznesla se
. mad městem po 10. hod. večer a podařilo se jí

v jedné minutě vyhoditi všecky pumy. Jedna
„pumavyryla jámu, jež jest metr hlubokáajejíž

. hořejší průměr měří 5—6 m., druhá puma pro
razila úplně třípatrový dům, třetí puma zničila
z poloviny třípatrový dům, čtvrtá pětipatrový,
„pátá puma způsobila stejnou škodu na jiné bu

ově, šestá způsobila nepatrnou Škodu v pěti
patrovém domě, sedmá zničila jednopatrový
dům, osmá padla na ulici a vytrhla dvóře a
okna sousedního domu, desátá prorazila dílnu,
jedenáctá padla na hromadu kamení, dvanáctá
puma zničila jednopatrový zahradní dům, Všecka
opatření k pronásledování vzducholodi sice byla
učiněna ihned, ale pro hustou mlhu nebylo možno
Zeppelinu uškoditi. Následující večer nastal
v Paříži nový poplach, poněvadž se blížil od

. severu nový Žeppolin. Po desáté hodině, kdyš
svrhla vzducholoď několik pum, byloha ni stří
leno z oobranných děl. Léóladla se vznesla
k pronásledování, ale vzducholoď odlétla bez
pohromy. Škoda způsobená v Paříži Zeppelinem

* odhaduje se na 1 milion korun. — Jednoz ně
„meckých loďstev námořních vzducholodí vrhalo

"' vydatně zápalné a výbušné pumy v noci z 8l.
© ledna na 1. února na doky, přístav a továrny

železárny a vysoké pecev Manchestru, továrny
a vysoké pece v

jahod i na veliké průmyslové závody na Hum
" ván silný účinek mohutnými výbuchy a prud

kými požáry. Na Humberu byla mimo to
umičena baterie. Na vzducholodi bylo se všech
"míst silně stříleno, ale nebyly zasaženy. Všechny
vzducholodi se přes silný protiúčinek vrátily
spět neporušeny. — Ale také Soluň pocítila ve
lice vážně sílu a zručnost německých létacích
'obrů, Dne 1. února o 3. hód. ranní svrhl tam
Zeppelin 20. zápalných pom, které rozbořily
důležité budovy; byl docela poškozen i anglický
parník. V městě vznikly veliké požáry.

Tyto důležité strategické činy jsou tím vý
tnamnější, že před válkvu se chlubil franoouz

- „ský aviatický spolek mládeže, jak dvěma dobro
" vomickými lety zasype Berlín a jiná velíká

s ních zbudou rozvaliny. Nyní však patří s ú
- žasem na mistrovatví německé i přední aviati

kové francouzští.

postavení v šíři 600 metrů. Získání zajatci.
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V Hradci Králové, dne 4. února 1916.

Na bessarabské hranici u Toporovce naše
vojsko dobylo 28. ledna bodákovým útokem
ruskou posici a odvedlo zajatce. — Na jihový.
chodním bojišti obsazena krajina Gusinjská. —
U Neuville odraženy franoouzské útoky a ně
mecká kořist se zvýšila.

30. ledna odražena našinci řada roských
útoků na předmostní postavení severozápadně
od Uscieozka. — Ve Sv. Janu Medovském u
kořistilo naše vojsko dvě děla, velmí mnoho
střeliva dělostřeleckého a značné zásoby cukru
a ohlebovin. — V dalších bojích ma silnici

rukou na 1300 zajatoů. Další boje v těch místech
jen zvýšily německou kořist. — Ruská útoky
proti hřbitovu vismanskému západně od Rigy
zhroutily se v německé pěší a dělostřelecké
palbě. V jednotlivých úsecích Champagne a
východně od St. Dié francouzské dělostřelectvo
vyvíjelo velikou činnost. Jedno francouzské
velkolétadlo bylo sestřeleno. — Na východním
bojišti byl mezi Stochodem a Styrem potřen
silný ruský oddíl německými létadly. — Na
italské frontě na svabu Col di Lany bylo dobyto
bodákem nepřátelského podkopového postavení.
Celé zařízení vyhozeno. dopovětří. — Německá
ponorka potopila u Solnna anglický parník.

V Albanii dosáhly dne 2. t. m. naše přední
voje bez boje jižního břehu řeky Mati.

V Černé Hoře jest úplný klid. Obyvatelstvo
chová se k našim vojínům přátelsky. A tak
všeliké lži čtyřdohody odplavil skutečný vývoj
věcí, který nelze na dlouho utajiti. Vítězné a
tolik ryohlé skončení vojenského tažení na Čer
nou Horu naše nepřátele přímo ohromilo. Nyní
jest patrno jasně, eo všecko dokáží národové
rakouští, když za heslem vznešeného panovníka
ep jenými silami zkoušejí svoji zdatnost.

Politický přehled.
Skvětý hold oddanosti císaři a králi dalmatin

ských obcí. Stále jasněji se poznává, jak vřele
Inou národové slovanští k svému | nejjasnějšímu
mocnáři. V živé paměti dosud jest, jak projevovali
nadšený hold panovníkoví v září m. r. zástupcové
Chorvatsko-Slavonska. Dne 27. ledna přibyla do
Vídně deputace všech obcí dalmatských spolu se
zástupci duchovenstva, poslanců a jiných vynika
jících osobností.

Druhého dne došlo k audienci v Schónbrunnu.
Panovník při vstupu do audienění síně byl po
zdraven nadšeným voláním >Živio!e.

Pak předseda dalmatského zemského sněmu
dr. Vincenc Ivčevič poukázal na nynější světoděj
né události i na to, jak národové rakouští za heslem
Jeho Veličenstva >Spojenými silami« svorně a
zmužile bojují za společnou říši, Pak pokračoval:

>Zejména synové Dalmacie bojují s rozhořče
nou duší a s hněvem plamenného vlastenectví proti
nepřátelům, kteří by rádi vyrvali domácí hroudu
panství Nejvyšší koruny Vašeho Veličenstva, aby
ji rozkouskovali. Proto Dalmacie s nevylíčitelným
nadšením pozdravila skvělé vítězství, které zničilo

LÍSTKY POSTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

nejenom ďábelské plány nepřátel, nýbrž také
slavným ztečením Lovčenu zabezpečilo i situaci
drahé boky Kotorské proti všem nepřátelským
choutkám a útokům, jakož i podstatně zvýšilo sílu
obrany mocnářství na Jaderském moři. S nejhlub
ší vděčnosti ve svých srdcích za to, že se nám do
stalo neocenitelné milosti, abychom v tomto histo
rickém okamžiku směli předstoupiti před Vaše Ve
ličenstvo, prosíme, aby Vaše Veličenstvo ráčilo
nejmliostivěji přijati city naší tradcionelní věrno
sti a příchylnosti, jakož i nejoddanější holdovací
pozdrav, který Vašemu Velčenstvu náším pro
střednictvím klade věrná Dalmacie k nohám od
Rábu až ke Spiči. 

Hluboce proniknutí přesvědčením,že jedině a
pouze pod záštitou Nejvyššího arcidomu a v rám
ci této veliké a mocné monarchie dány jsou ve
škeré předpoklady pro její bezpečnost, její rozkvět
a vyplnění jejích národních tužeb, prosí Dalmacie,
aby Vaše Veličenstvo ráčilo jí nadále věnovati
Nejvyšší otcovskou péči, aby sílila a zkvétala ke
svému vlastnímu blahu, k prospěchu -veškerého
mocnářství a k slávě a lesku posvátné koruny Va
šeho Veličenstva.«

Nejjasnější mocnář odpověděl, že s- radostí
vidí posly svého království Dalmacie a s pohnu
tým srdcem vyslechl slova věrnosti. Připomenuk
že hrdinští synové Dalmacie statečně bojují proti
nepříteli početně silnějšímu. Požehnání Boží je na
naší spravedlivé věci a s pomocí Všemohoucího
a hrdinnou odvahou armády zvitězíme. Pak-žá
dal, aby deputace pozdravila veškeré obyvatel
stvo Dalmátského království a dodal: >Země Mně
tak drahá, která nerozvížitelnými páskami připo
Jena ke Mně a k Mému srdci, jak jistě doufám, brzy
půjde vstříc nové době pokojné práce a kvetoucí
ho blahobytu.<

Holdovací projev Dalmatinců zanechal ve Víd
mi dojem hluboký. Jeho Veličenstvo dlouho pro
dlel uprostřed deputace a co nejblahosklonnějí roz
mlouval s jednotlivými členy, jsa zřejmě- potěšen
úctou a příchylností chrabrých synů Dalmacie.
Význam holdu však netýká se pouze chorvatského
národa, nýbrž celé říše a zvláště národa českého,
poněvadž není lhostejno. jak v této světodějné do
bě si počínají slovanské kmeny říše habsburské
a jak za války už pomýšlelí na budoucnost svoji.
Statečnost Dalmatinců v této válce jest proslave
na. Jako lvi chrabře šli do nejlítějších sečí, Jejich
svalnatá, žulová těla byla hradbou. o niž se odra
zily zběsilé útoky nepřítele zvláště na rakousko
italské frontě.

Slavné svědectví vydal o statečnosti Chorvatů
vítězný obhájce sočské fronty generál Boroevič.
Chorvatské pluky hojují pod jeho velením. Po zu
řivém náporu Italů za poslední ofensivy přišel ge
nerál Boroevič a promluvil ke svým Chorvatům:
»Milí vojáci! Přišel jsem pozdravit vás, statečné
syny chrabrého pluku. Vím, že tam, kde stojí Dal
mat, neprorazí nepřítel a nepronikne ani ďábel.
Ukázali jste Italům. jací jsou Dalmaté. Celý svět
vf o recích na Soči. Děkuji vám všem, každý zvás
jest rekem.«
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A nejvyšších slov uznání se dostalo chrabrým
Chorvatům z (ist Jeho Veličenstva, který chválil
»brdinné syny Datmacie, kteří vykonali v této
válce příkladné činy udatnosti a sebeobětování.«

Dalmacie byla zachvácena prvním požárem
válečným. Na souši i na moři bylo otevřeno boji
ště v bezprostfední blízkosti Dalmatského krátov
ství. Velkosrbská propaganda a Italská iredenta.
se pokoušela zviklati vždy pevnou příchylnost
dalmatského lidu k říši. A když zrádná ftalie
vztáhla paži, aby sí přisvojila dalmatské břehy
pro svobodu naší plavby nevytmutelné, ozval se
z prsou dalmatských Chorvatů výkřik nevole a
odporu.

1 Dalmatinci jsou odchovanci velikého biskupa
Strossmayera. Patrno, jak výchova katolická krá
sně národ siednocuje, jak budí vřelý cit národní.
Pevné katolické zásady tvoří také charaktery Žu
lové a účelně vedou k tomu, aby poddaní v době
kritické dobře si uvědomili své veliké povinnosti
k celé říši, která je chrání a jim poskytuje příleži
tost k rozvinutí kukurních a hospodářských sil.
Slouží k veliké cti zemi, která neoplývá přírod
ním bohatstvím, že právě její lid svému panovní
kovi projevuje hokl tak manifestační. Takový pro
jev zajisté jest neiráznějšíim poučením národům

iným a jest prostředkem k vystřízlivěníprotivníků naší fíše,
K soustředění českých stram, Akční výbor nár.

strany svobodomyslné konal 2. února schůzi, na
které podali dr. Fiedler a dr. Tobolka referáty o
své soustřeďovací akci. Konstatovali, že jednání
vedlo se, pokud se týče městských stran českých
z království, se stranami: svobodomylnou, národ
ní, pokrokovou, národně-sociální a státoprávní, a
že jednání dospělo mezi stranami, až na stranu
státoprávní, s kterou še dále slibně jedná, do sta
dia. kdy příslušným institucím strany náleží roz
hodnouti, zda prozatímní úmluvu o dohodě měst
ských stran schvalují. Dohodnutí se stalo v tom
směru, že strany svobodomyslná, národní (staro
česká) a pokroková se slučují v stranu novou a
zřizují si jedinou, organisačně i politicky jednot
nou stranu národní. jejíž definitivní jstavení se
provede v době příhodné. Strana národně-sociální
přistupuje plně k nové straně národní, zachová
vajíc si jen svoji organisační samostatnost i svoji
samostatnou působnost v oboru sociálním. Nová

Feullleton.
Plechanské a hlavní škola

vradci Král.vstaršíchdobách.
Píše Václav Wach.

u.
Poněvadž dle dekretu c. k. dvorní studijní ko

mise ze dne 19. května 1827 č. 2387 královéhra-.
decké měšťanstvo nemůže přidržováno býti k to
mu, aby uvedenou várku kcíl anému kaž- :
doročně dávalo, zůstal fond ezen na vlastní
vzrůstání.

Magistrát a měšťanský výbor se usnesly indu
striální učitelce na místo dvojnásobného školného
4 kr. a 2 kr. týdně ze soukromé měšťanské poklad
ny paušálně vypláceti 36 zd. 39" kr. konv, měny
ročně; mimo to jí povolili a vypláceli 20 zl. konv.
měny bytného, pak 4 sáhy měkého polenového
dříví po 1 zl. 36 kr. — 6 zl. 24 kr. konv. m. z
městského důchodu. Vcelku měla indusir. učkelka |

—točně36zl. 30%:kr. a20 Z.,cožse rovná56zl. |
- 89b kr. k. m., za něž vyučovala po celý škohní|

ok od půl 11—12 hod. a v letním běhu od 4—5
„ ftod. všem ženským ručním pracím.
V letech 1832—-1836byla industr. učitelkou vdo

va Cecilie Grolová, jež zemřela 26. září 1836; po
mi vyučovala Anna Schopplová, které dostávaly

ž příspěvkyz fonduindustr.ped v če poA ak m bošdé2 vymenenémZedne A.00

p.

strana národní i strana národně-sociální ustayí

společný výkonný výbor, kierý převezme jhnéd
za obě strany fízení veškeré říšské i zemské po

lišky, vyjímajíc politiku sociální. Timjest zajiště
no jednotné řízení politiky městského občanstva.
Společný výkonný výbor zahájí ihned vyjedná
vání o přístup příbuzných stran moravských a o
souručenství s ostatními stranami českými, morav
skými a slezskými. O všeobecnýchzásadách, jimiž
se společný výkonný výbor po tu dobu bude ří
diti, docílena úplná dohoda.

Na Černé Hoře dle zprávy >Az Estu< bylo 0
známeno Mjuskovičovi předními Černohorci, že u
tvořili prozatímní vládu, která bude vyjednávati

s naším mocnářstvím.
Ve Švýcarsku dochází k novým vojenským

opatřením. Spolková rada vydala nařízení,
všichni Švýcaři od 16 do 60 let věku, kteří byli
kdy vycvičení ve službě s puškami nebo karabi
nami, nebo náleželi některému střeleckému spol
ku jako střelci, nebp jinak dovedou za: is
puškami, karabinami či ručnicemi, mají se podro
biti osobní prohlídce a podati výkaz o způsobilosti
ve střelbě, Všichni Švýcaři, ať jsou povinni služ
bou či nikoli, i usedlí- cizozemci, kteří mají pušky,
karabiny nebo ručnice, mají předložiti zbraně při
prohlídce. Švýcaři ročníků 1883 až 1892, vojnou
nepovinní, mají se podrobiti dodatečné prohlídce.
Kdož by se proti tomu provinili, budou trestání vp
jenskými soudy.

V Řecku většina komory se vyslovila proti do
hodě, Poslanci strany Gunarisovy si přejí rozhotl
né zakročení vlády proti čtyřdohodovým sborům.
Ounarisovi přátelé tvrdí, že vláda jest připravena

jíti s mocnostmi ústředními, kdyby toho potřebažádala.
Ministerský předseda ruský Goremykln |. t.

in. odstoupil. Jeho nástupcem jmenován Boris
Vladimír Stůrmer, který se narodil r. 1848. Po vy
studování práv byl zaměstnán v ministerstvu
vnitra a později spravedlnosti. Roku 1901 stal se
státním radou a rok nato guvernérem novgorod
ským.

Petrohradský sv. synad vypracoval návrh no
vé církevní úpravy v Rusku, hodlaje žádati dumu
o potvrzení. Navržená soustava znamenala by ve
liký obrat, protože vychází ze zásady úplné cír
kevní samosprávy.

ŽÚ
1840 č. 45.195 povolilo vys. gubernium | zvýšení
příspěvku z fondu industr. škol na 30 zl. k. m., kte
ré 5e dodatečně vyplatily učitelce A. Schopplové
za léta 1837—-1830, resp. doplnily ze 24 zl. na
© zl.

Výnosem c. k. místodržitelství ze dne 8. červ
na 1855bylo svoleno k tomu, aby se vypláceloi
ind. uč. z fondu ind. školy 0 zl. ročně.

Jak fond industr. školy vzrůstal, jest viděti z
dat dluhopisů na jméno toho fondu vystavených:
U soukromníků uloženo dle dluhopisu ze dne: 1.
května 1796 na 5 proc. 100 zl. v. č., I. srpna 1806
na 5proc. 63 zl. 34kr. v. č., 12.dubpa1819 na
5proc.500zl. v.č.,1.června1819na6 proc. 100
zl. v. č., 23. června 1822 na 5 proc. 40 zl. konv. m.

Metalligue dluhopisy: 1. března 1830 na 5 proc.
100 zl. konv, m., 1. února 1832 na 1 proc. 100 zl.
konv. m.. 1. února 1832 na 2 a půl proc. 100 zj.
konv, sn.. 1. září 4832 na 6 proc. 100 zl. konv. m.
U soukromníka: 1. září 1842 na 5 proc. 182 zl.
konw. m. Úhrnem 927 zl. 25"b kr. k. m; úroky
vynášely39zl.52%kr. (všeuvedenonakonv. m.).

Roku 1633 pořízena byla pro fond ind. školy |
zvláštní dřevěná ookladnice za 12 zl. 45 kr. k. m.

Slyžaé ind. učit. Vil. Šádkové bylo spočátku
toto: 30 zl. z industriál. fondu, 30 zl. z měšťanské
priv. pokladny, A0 24. náhrady za naturální byt a
4 sáhy měk. polenového dřívís dovozem z měst
ských lesů.

Na základě snesení obecního zastupitelatva|

ke služné ind. učitelkyupraveno na 180zl. zvýŠenýmplaku: z měšťanské priv. pojladny o 50 al,

244 (oudea cca.$*
. tou dabau cca. 4“
- (joudebaucca.429)

M)
")

V Aagfi, se naléhá na zostřeníblokádyNomeka; praví se, že Německo po žních v Polsku adík
spojení s východem bude míti zásob hojnost, ne
bude-li blokáda po pál roku ostřejší. ©

kFgoele ozbrojíla veškeré své poštovní parníy y
Turecký princ-následník pro těžkou nemoc dne

1. t. m skončil sebevraždou, přeřezav si na levé
ruce tepny. Pohřeb určen na den 2. února za ob
vyklých slavnostních obřadů do hrobky sultána
Mahmuda ve Stambulu.

Pros Wilsonově kandidatuře v Americe uSpo
řádaly německo-americké spolky v Baltimore pro
testní schůzi, navštívenou 10.000 osob.

v Číně znovu řádí revoluční hnuti.

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

Jan Dušek v Chrudimi.

Kulturní jiskry.
Hud příčině přebytku inteligence relorojenHlídka«:

sjiž dávno před válkou bylo často popka
zováno na to, že přebylečnými středajmí ško
lami množí se nadměrně studovaný proletariát
a ubírají se schopné síly jiným, blavně ručním
zaměstnáním. Nyní za války pocítily se dobře
následky tohoto nepoměru, a proto není divu,
že otázka školská stává ee od delší doby před
mětem živých diskussí. I v Německu 2 většiny
uzývajících se hlasů jest viděli, že veřejnost
není s doešní školou spokojena: škola musí vy
cházeti ze života a zároveň býti pr> život; ne
smí ai býti sama cílem nýbrž jen prostředkem
k efli — ve skutečnosti vidíme však často pra
vý opak.

Doklady k tomu uvádí y delším článku o
»otézce školského vzdělání v plemeno-politiokém

ohledu« medicin. rada Dr. Jos. Grgssl (»Hoch
lande, prosinec 1915). Dle něho pro mnohé
kruhy přiš'a válka zrovna jako vykoupení z du

z industr. fondu o 10 zl., z místního školního fon
du o 4 zl. od L října 1855počínaje; dávka 4 sá
hů dříví zůstala jéž.

Když pak správa dívčí školy přešla do rukou
Školníchsester, sneslo se obecníz o ve
svém sezení dne 2. listopadu 1861 konaném, pby
dosavadní služné industr. učit. Vilemíně Pádkové
k Její žádosti dne 10. října £. r. podané bylo pone
oháno, zato pak byla povinna zdarma vy ti
každoročně 10 obudých, škole odrostlých, mělČan
ských dívek v ženských ručních pracích ve swém
obydlí.

kého(nstníhoskole TRdyčonomocténdon
starší Martin Holub a Jiří Moszer zakoupiti a ho
tově zaplatiti dne 26. dubna 1788 seminární jesu
itskou budovu čp. 33 na Velkém náměstí, mezi do
mem Myslíkovským a c. k. gymnasiem. Vydežo
vání této budovy v dobrém stavu, opatřování po
třebného nábytku, obstarávání hmot a praci ře
meslnických připadlo polovinou na c. k. n
školní jand,polovinou pa městskou obec
patrona a gruntovní vrchnost.

Vydržvání dohoto školního ústavu zabezngčeno takto:

U pp. stavů království Českého jistiny 246) zl.
víd. č., úroků 61 zl. 3i kr.; jisány u soukr ů
7T79 21. 56"* kr., úroků 389 zl. 54% kr.; s

roku9zl. 26" rá »zařábůnozeaj44 kr.;zé7i LÁšk er í Šenosp 10



ehotní potopy avzdělávacíhu luxusué. Takotý
lotug dal se ještě sndati v době mocného ho

spodůřského vžestupe, ale v době,jaká nastane
po válce, byl. by zoels neospravedinitelným
marnotřatniotvím. Veliké škody z něho plynoucí
jsou již nyní patrny. Tím, že Němci vždy více
se vádalovali ruční práce, bylo nuceno mnoho
settidovaných«, doma neupotřebitelných lidí ble
datl si zaměstnání v cizině, kděžlo zase do ze
mě musilo býti povoláváno množství cizích
dělníků«.

Mnohá povolání žádala zvýšeného předběž
ného vzdělání nikoli z vniterné potřeby, nýbrž
Jen k vůli větě společenské vážnosti. Přišlo to
tali dáléko, že k vydávání poštovních známek
požadovalo se vysokoškolské studinm...

Úředník, jenž, aspc ň v malých a středních
městech nezřídka svým Zivotním luxusem a
snahou napodobovati kapitalisty dával svému
okolí podnětk zpanštělému způsobu života, bude
nyní donucenk jednoduchosti, a tím omeži se
také nával ke studiím i k úfednickému povó
lání a více lidí věnuje se jiným zaměstnáním,
kde jest nedostatek pracovních sil.

2 podobného důvodu zavrbuje pisatel článku
také požadavek t. zv. »jednotné školy«, aby
všem nadaným dětem bez rozdílu původu byla
poskytnuta možnost studorati Pak by nestudo
vaná část národa byla pedružnou, klesla by ve
všeobecné vážnosti a převaha studovaných byla

by teprve př velikou. Důsledkem býla bytyrapie školského vzdělání, jež nyní je sesla:
bována přávětím, že nestud vaní naší druhové
z lidu přirozenými schopnostmi a vlástním ge
bevzděláním tvoří účinnou protiváhu,

asto pronášená žaloba, jak je škeda, že
ten neb onen nadaný člověk nemohl studo

n platí jen podmínečně,totiž právě jen proonoho člověka; pro společnost není to ke škodě,

nýbrá docela k prospěchu, má-li stav rolnický,občanský a dělnický mezi sebou schopné hla
vy, jež nejen dovedou hájití práva svého stavu,
nýbrž dopomáhají mů i kevzrůstu a rozkvětu

Spis věnovaný památce Husově. Krofta,
Novotný a Flajšbans k roku 1915e pílí opravdu
horlivou anesli nové husovskédokumenty. Ale
čekalo se, že vědu v husitské době značně o
bohatí zvláště ti, kteří tak často okázale dávají
na jévo svou vřelou, oddanost k oslavě Husově;
kdo, jim byl tak dlouho sloužil trpělivě za
předmět, na nějž věšeli svá zvučná hesla, jistě

tížné práce brtafolsků.
: Ale stálo še jinak. Ve sbírce »Zlatorohue

vyšel spit F. V Krejčího vJan Hus.« Zevnější
úprava velice alióná, tón pojednání umírněný.
Ah s knížky vane tak přapodivné uvědomění,
že by konečně někteří autoří měli nahlédnouti,

podává o spisů Krejčího tuto kritiku:
-, sAntor ovšem není odborník; místo poučení

o Šlusovi podává nám často v třpytných slovích
jetfom svůj velmi osobní názor, snad správný
tua tam, ale většinou a pravvidelněvelmi po

obybný: O Husovi bylo psáno — a také lotos— tolik a tak zevrubně, že jest možno vybrati
potčení správné a dosti podrobné. A co zvláště
pieta jubilejnímu spisu ukládá, jest věc tak
prostinká: žádá-li od čtenáře, aby Husa si za
miloval a díla jeho četl, má autor prostě —
v duchu Husově — povinnost, aby aspoň pří
sttáipnější dila Husova, jeho listy, drobné episy

6 atp. sám také přečetl. A dilo, věnované

'R. 1830 bylo přistavěno dnihé batro na školní

ktěré zaplaceny z městského důchodu a z normál
ního školního fondu stejným dílem.

Dne li. října 1794 resignoval Ignác Vorel na
místo pomocnické při zdejší hlavní škole, kteréžto
místo pak obdržel F'r. Seidl.

" Dne B. července 1794 žádal Karel Kalivoda, vi
ceřéktor a katecheta, o peníze na odměny žákům
k ukončení školního roku a ustanovení trubačů a

bubeníků.
Každá veřejná zkouška oznamovala se zvlášt

čitělé vyučují, v které třídě, kterým -předmětům
a“p. Tak pozvání z r. 1800 oznamuje (německy),
že katecheta zdejší hlavní školy byl Václav Sně
tivý, a háboženství vyúčoval týdně 6 hodin; dru
hým katečfičtěu BY1SeVěrin Befěn, vynčdval týd
ně též 6 Ródin, oba byli městskými kapláný,

din, Jakub Zaplíchal 17 hod., Vojtěch Groit 21 hod.,
pěmocník Václav Fšhnrich 17 hodin. Učitelka ruč
mich prací pí: Johanna Šárová vynčovala týthiě
10 hodin. : .

Tohočasudo I.tř. chodiližácia žákyněod 6

o9 roků; v této třídě v oddělení nižším Dn 4i, ve vyšším48, cejkem122 žáků;v IL t
od $-—-11'Yěkůděti“ To: žáků,vvTU.tř. 3

ráků celkem 45 žáků,;ve: IV.tř. od 9—13 roků
kům 5 žáků; dohromady178žáků.ZePř“

'postopii žáci a žákyně dle vědomostí, do

čau postoupilivšakjenžáci nejhodnějšía

valftému budovateli našeho spisovného jazyka
+ pl-emoletel, má býti — opět v duchu lu- ;
rový — psáno jazykem správným a vskuku
dne em českým. ho G této knize říci nelsc:
jako většina letošních spisků přikrývá zvačnýmní
frasomi nedostatky věcné i formální,

Není zde místo, abychkupil toho doklady.
Jen vlo pro příklad uvádím po ukázce jedn. t.i
vých kategorií.

Autor uvádí tu a tam výroky Husovy; j< u
všecky falešně citovány. Ciluje [na str. 180, JN)
Mladenovice; ale eo «ituje. není Mladenovic,
nýbrž falsum s polovice XV. století. Někdy
svou skvělou frasí nakupí oelou hromadu ne
správnosti; na př, (atr. 161) vyprávěje o vdově
Fidě, u níž bydlel Hus v Kostnici, praví, že ji
»plirovnává Husk onó ženě ze Sarepty, o n.ž
mluví Skutkové api Štolětí.« V »Skutcícha se
o ženě ze Sarepty nemluví — a Hus znal tolik
biblf, aby byl věděl že se o ní mluví v 3. kn.
Královské; Ius toho vůbro neřekl — autor
svou nesprávnou informaci připisuje Husovi,
vzbuzuje takto ve čtenáři velmi špatnou před
stavu o Husově znalosti biblické. Není prý hned
»něco tak rozmyslného a celým svým ló:em
klidnéhce (str. 181)jako Husův Výklad desatera:
autor patrně tó kuihy nečetli,když to muhl na
psati. Atd. M

Poněvadž autor není odborník a sám ei
práci nevzal, aby byl aspoň Husovy listy pře
četl, Je ovšeln Často a Velmi čdsto Ná vahách,
jak které datum životopisné je zajištěno. Snaží

s. proto „váetikými úslopůní dtenáři ukázatijistotu nebo nejstotu f.kt, přátidělně doce'a

sJánu XXIIL bylo pokději dokázáno, že byltrávičem ...« (stř. 12): 6, nebylo; úni Hus sám
tofňů nevěřil — toho se mohl autor dočisti
u Hůsa— ač tyto žhloby žnal. Jindy zase na

opák: kronikáři vypravují. žé rozml-uval (Ilus)a Norimberskými donoci« (str. 156); ne; toho
nevýpravují kronikáři, nýbrž píše to Ilus 20.
říjná 1414 3 Notimberká sám domů. Aid.

Takových a podobných nesprátností naku
pil kutor často mnohem více, nežli bylo zrovna
nutňo. Mohl se jich uvarovati, kdyby byl častěji:
dopřál slova Husovi samému, Takto se dovídáme
siéé zevrubně, co o Hůsovi mýell autor, ale jen
zříška kdy, op sí mýshl Hus.«

Flajšhans dále vytýká, proč Krejčí neuvedl
oň těch významných slov, jimiž Hus uvítal

r., 4409 zvěst o kutnohorském dekretu. Pak
dkřačuje: »Čeho věsk nelze cmluviti ani při |
niže laikově, jest nedbalá forma slovesná pří +

knřze věhováté fyrávb Hřitoví, příbřéma Btrážci 4
jakykové čistotyce Uvád' příklady hrubých pra- ;
voplsných chyb a germanismů.

„Trochu málo k uctění Husa, vydává li,
se knížka Obsehově chětřnější než jaké vyšly
před desíti lety.

Další lidumilný čin papežův. Na podnět
papeže Benedikta XV.M pomocí vatikánského
státního sekretariátu byla uvedena v život po
ptavárna pro válečné zajatce také v Paderbornu.
Když paderbornský biskup Sobulte podával cí
eaři německému zprávu o léto církevní úřadovně,
odpověděl olsař telegraficky: »Ze zprávy o ú
spěšném působení založené tam církevní váleční
pomoci pro naše pohřešované a ve válce zajaté
hrdinné syny jsem se zvláště radoval. Vilém R«

Tichá, ale záslužná činnost skladatelská. Bývá
často ve městech i na venkově poptávka po dět
ských hrách divadelních s hudebním průvodem a
melodiemi zpěvními. Zvláště nyní, kdy ochotnic

Inventář školní vykazoval dnem 1. ledna 1800
3 rámy na školní tabely s podstavky k nim, 2 ta
bule k slabikování, 22 škamny, 2 lavice, 2 lineály,
1 okovanou almaru. '

Služné učitelů normální školy v Hradci Králové
r. 1803: První učitel Jakub Zeplíchal 160 zL ročně,
příbytečné 24 zl.. drutý učitel Vojtěch Groll 140
zl., třetí Josef Navomý 100 zl.; týž byl zároveň
basistou u sv. Duchas roční odměnou72zl.; po
mocník Jan Novotný 70 zl.

Snětivému a SeverinuBeranovi za vyučování ná
boženství z městské pokladny vyplaceno po 50zl.

Topič ve škole normální Jan Smetana měl služ
náho 8 zl.

Vyn. c. k. podkomorního úřadu ze dne 27. září
1862 č. 604 zvýšen dosavadní roční paušál na psa
cf potřeby pro hlavní Školu z 5 na 6 zl.

Na premie pro žáky r. 1803 dáno z normálního
fondu školního 12 zl., hudebníkům při zimní i letní
zkoušce za intrády 2 zl.

"Kpůlletní zkoušce se dávalo tisknouti 200 ku

knihtiskárně Tybelliho 24 zl., po srážce 10 proc.
(2 zl. 24 kr.) 21 zl. 36 kr.

Toto času Antorin Sobotka,Wývalýkaňtor vo
vsi Výšóké,obýval ták žy. Pousfebu u Sv.Jana
na štpci, z"teréž platí ročně4 zl. zádušínovo
hraděčkému ©

Pozemky k norm. hlávní škole r. 1803 nále
řaty'tyto: :

tvo nedostatkem sil mužských jest nuceno nepů
sobiti a kdy tedy uplatňují se malí herci, totiž žac
tvo našich škol. A tu jistě bude vítáno zvěděti, že
v Olomouci vycházejí nebo jen půjčují se skladby
takové u J. Waltera, prof, hudby (v Maxmil. ulici)
a to vesměs skladby zdařilé, docházející obliby i
uznání. © Jsou to zejména skladby k divadelním
hrám: Sůl nad zlato, Vánoční sen, Štědrý večer.
Svatojánská noc, Zlatý pás, Bílé růže, Zlatohláv
ka, Krakonoš, Zlatá husa, Honza v zakletém zám
ku, Zlatá nit a Sněhůrka. V rukopise chová p. skla
datel práce rázu operetního. Ž doby rokoka (pro
vozováno o výstavě v Pardubicích a v Chrudimi),
div. hra od Matuše Z našich dědin, dále tříaktov
tovku jen pro hlasy ženské, která provedena byla
s úspěchem několikráte na ústavě učitelském v
Řepčíně. Upozorňujeme na tuto záslužnou Činnost
kruhy povolané rádi.

Krásný čín šlechetně dobroditelky, Paní říšská
hraběnka Marie ze Stadionu věnovala prostřednic
tvím Jeho Exc. p. hraběte Vojtěcha Schěnborna,
předsedy Zemské správní komise král, Českého,
České zemské komisi pro ochranu dítek a péči ©
mládež v král. Českém 30.000 K na zřízení I5 sti
pendijních míst po 2000 K při jejím Fondu pro si
rotky po padlých vojínech, a to na ústavní opat
ření nejnuznějších sirotkův a dětí opuštěných, jež
by byly opatřovány v ústavech, vedených v du
chu katolickém. při čemž sirotci po padlých vojí
nech mají přednost. Věnovaná částka ponese jmé
no >Fond paní říšské hraběnky Marie ze Stadionu
pro chudou. opuštěnou mládež«. Česká zemská ko
mise zavazuje se převzíti na účet tohoto Fondu
povinnost vychovávati sirotky v ústavech v prvé
řadě svých, nebo také i jiných, které jsou úrčeny
k výchově a opatření chudých dětí osiřelých a o
puštěných a to až do ukončení věku 15 let.

Z naši Htěratury pro mládež. Dětská literatura če
ská, bohatá početně a ve mnohých oborech | obsahově,
má některé rysy charakteristické, které mluví více než
dlouhé řeči a snad ještě delší články. Jedním z nich je
fakt, že málokterý dětský časopis jest redigován učite
lem a tedy vychovatelem, jenž přece má rozumět po
třebám dětí a duchu dětskému více než nějaký člověk
povolání zcela jiného. A tak jako svóho času paedagogic
kou bibHotéku redfgovat dle svých zůjmů knihkupec,
rediguje dnes na pf. rozšířený list pro dětt — zřízenec

co jim právě není nejlepším a nejvhodnějším. V Praze
na př. vychází dětský jist (nebo jič zanik!?) »Svítání«.
Obsahovat skoro výhradně (?) práce dětské (?) a to
slohové, výtvarné | ruční. Kdo četl: prvé sešitky toho
listů — sotva asi mabyl přesvědčení. že jsou to práce
dětské. Četl-H tu kterou učítel. viděl, že jest nemožné.
aby žák 2.—3. třídy vypracoval samostatně takový
úkol slohový, jaký se ve »Svítání« jako původní práce
žáků podával. Vždyť kažďť učitel ví. jakou práci dá
úkot slohový samostatný | žákům dospělejším, byť +vy
nikajícím a nadaným! — Podobný sport pěstuje dnes
u nás snad nejrozšířenější časopis pra mládež. redtgo
vaný neučitelem, »Malý Čtenář«, přináčeje práce »mla
dých spisovatelů« z — »vlastní hlavy«. Nevíme, zdali
se činností touto podporuje věc dobrá a zdali se jí mlá
deži tak poslouží, jak by se věci neznalému na první
pohled zdálo! Pochybujemg © tom na základech zkuše
ností vlastních a vzpomínáme na rozHhčné chhkrbení cí
zím peřím, z něhož i u dospělých Iidf, kteří mermomoci
chtějí býti -s plsovateli« a Jsou jen opřsovateh, vy
vljí se i za dnů našich nepěkné plagiátorství, shrnované
trefně pod rubriku »Nepokradešt« — A ještě maličkost.
Za dnů našich má a musí obrátiti se každý haléř dva
kráte. než se jednou vydá, Kolik však haléřů zbytečně
se vydá za — luštění hádanek a rozličných jiných hří

»Mlejnkovská«, 15 str. 3 věr., cena 720 zl.,
roční. nájemné 50 zl. 45 kr.;
»Mezi duby«, I7 str. 3 věr. 2 čtv.. cena
800 zl. nájemné 43 zl.;

=© »Visenstrovskáe, 6 str. 2 věr. 3 čtv., cena
560 zl., nájemné 46 zl. 30 kr.;

» © »Ostrovek«, 3 str. 2 věr. % čtv., cena 205
zl, nájemné 27 zl. 10 kr.;
»Klacovská« 4 str. 1 čtv., cena 165 zl., ná
jemné 37 zl. 15 kr;

jezero »Kozákovo« 1 str. | věr., cena 101 zl., ná
jemné 12 zl.;

louka >U sedmi luk« 26 str. 1 čtv., cena 1650 zl.,
nájemné 141 zl.;'

+ sHlinfky« 13 str. 2 věr. 2 čtv., cena 360
zl. nájemné 47 zl.;
»sSuchac 4 str. cena 101 zl. nájemné 19
zl. 50 kr.;
>U pěti luk« 15 str., cena 350 zl., nájem
né 71 zl. 30 kr.;

>- menší u Piletic 5 str. 1 věr, 1% čtv., cena
110 zl. nájemné 19 zl. 10 kr;

> větší u Piletic 8 str. 2 věr. % čtv., cena
172 21., nálemné 28:21. 13'kr.;

> »Vddičkovská« 7 str. 2 věr. 3 čtv., cena
400 zl., nájemné52 zL 30'kr.;
»Kopanina«2 str. 2 věr. %'čtv., cena'110
2. nájemné10žl. 7'kr.;

kus loiky a pole 2 str.'1% čtv., cena 90 zl, ná
jemné 1 21 30'kr.

Výměra všech Jmetiovaných pozemků činí '132
strýčhy“% čtvrtce, cena jéjich obháší 3894k., roč
níhonájemněhoše vybrálo'617 %1."%0kr.
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ček, jichž rozluštění se posílá tomuto časopisu! Což by
nešlo, aby rozlaštění taková poslána byla společně nebo
aby je sbíral sběratel předplatného od. odběratelů?
Vždyť tolik důvěry v něho by redakce snad měla! A co

. by se uspořilo peněz právě tam, kde máme učit vážiti
st každého haléře a nevydávatí zbytečně ani jediného!
Je v tom málo činnosti výchovné, totiž té: pravé a ča

sové. - X.
-le

Vymikající švýcarský soc. demokrat o křesťan
ství. Proti nejapným frázím volnomyšlenkářů švý
carských ozval se soc „demokratický národní ra
da Eugster z Hundwilu ve vánočním číslé svého
orgánu těmito slovy: »Jest pozoruhodné šílenství
oněch lidí, kteří tvrdí. že jsou s vírou hotovi, že
vždycky znovu Se vracejí k řeči o věroučných 0
tázkách a proti církvi a dogmatu běsní. Dokazují
tím jenom to, že s vírou přece jenom nejsou hoto
vi a že považují za potřebné vnitřní rozrušení pře
křičeti zevnějším rámusem. Jestliže někdo tvrdí.
že světová válka jest důkazem, jakoby křesťan- ©
ství selhalo, zaměňuje křesťanství s vůlí toto vy
znávati. . . Kdo potírá církev a křesťanství, jest
člověkem fráze.« Vědecký myslitel na konec se
předzásadami církve pokloní. >Jest zločinem olu- :
povati dělníka a dělnici propagandou atheismu o
vnitřní oporu Božské víry, o útěchu v Kristu Je
žíši, Pánu našem, ©poslední životní naději na lá
sku a spravedlnost za hrobem — za materielní
dobro, které se jim v sociální činnosti poskytuje.
Ponecháme jiným jejich pohanství. Ale chcerne ta

chráněno. Nepotřebujemeostatně jenom materiel
ního vykoupení, nýbrž také onóho duchovního, a
toto přináší jedině tajemství křesťanských vánoc.
Cesta k štěstí člověka vede ještě dnes a povede
vždycky s Kristem Spasitelém od kolébky ke kří
ži a od kříže ke vzkříšení.« — Připojujeme po
známku, že křesťanství nemohlo zklamati tam.

vlády italská a francouzská se přece nedaly do
války, aby vyzkoušely sílu křesťanství. Rovněž

dnati dle Desatera, nýbrž dle praktik zednářských.
"© Monismns' dohasíná. Nebyio by v něm
faktického úpadku, kdyby hynula jeho organi
sace a veřejná činnost pro' obrovské události

* nynějších dní. Zdravá idea totiž po době po
hnuté se obrozuje, načerpává nových eil k roz

morální,- V-době nejkritičtější. kdy každé posi
tivní náboženství dodávalo vojínům mocnou
zpruhu a útěchu, monismus prozradil nejtrap
nější rozpaky. Negace. kritika náboženských
společností —-toť příliš skrovná výbava duševní
do veliké a zodpovědné námahy. Generální
zkouška tedy dopadla pro moniemus velice ne
příznivě; proto jej kritisují otevřeně sami jeho
stoupenci, kteří se rozprchávají. Biskup z Faul
haberů správně napsal: »Nejtěžší-porážkou v.této
světové válce jest pozbytí úvěru atheismu 4
jiných cizích bobů stejného drubu. O těchto|
bozích, kteří- mají úsla, avšak žádného slova
útěchy, ruku, avšak žádné upřímné sily. konal
lid střepinový soud, z něhož ee nemají tak brzo
vapamatovati. Náš lid poznal hlouběji krásné
slovo z koranu, bible islamské: »Hasnoucí
bvězdy nemohou býti mými bohy.«

: »Das Monistische Jahrhundert«, orgán ně
meckého monistického svazu, zastavil novým
rokem své vycházení. Tajný rada Ostwald slo
žil úřad prvního předsedy. V posledním čísle
časopisu v úvodní stati se vyjadřuje pozoru
hodné přiznání, že nebylo možno tak zvanému
výmarskému kartelu, v němž se před několika
lely volnomyšlenkářské organisace spojily, ovlíti

ohyb a život«. Monistický svaz vyjadřuje vá
havě přání, aby v boji po provedení míru aspoň
e nejvlivnějšího místa nebylo proti němu vystu
pováno opět s .nepozoruměním a nedůvěrou

Vrcholprohnanosti „patriotův“ italských.
Milánský »Corrier.« oznamuje: Při splácení na
italskou půjčku válečnou byly objeveny veliké
epousty padělaných 500liravých bankovek. Pa
“ělky jsou zhotoveny neobyčejně zdařile.

Velká drahota v Portugalsku. Kdo po
sorně čte zprávy o příčinách častých demon
strací portugalského lidu, snadno pochopí, proč
ta zubožená repubjika se do války nežene. Z Li
sabonu ozaamuje se 30. ledna: »Pro drahotu

chodů se zbožím osadnickým a pekařských
krámů. Škodanení příliš značná. Pořádek byl
obnoven. Několik osob bylo raněno.

Zednářská zákulisí. Lóže stanovily zásady, jiní je
provádějí. Jsou dva tábory: těch, kteří se dodělali ú

- spěchu ve svém ctižádostivém zápolení a stali se ka
pítalisty, a těch, kteří též chtějí dojítí téhož cHe a míti
účastenství na radovánkách, plynoucích z bohatství a
moci. Těchto je innohem větší počet, zbraní jejích jest
petrolej a dynamit. Ve Frangii vládne od 4. září ve

Zednářstvo se civilisovalo; nechtíc urážeti veřejného
mínění, dosud proniknutého křesťanstvím, vyhýbá se
na venek výstřednostem. v zákulisí však hoří ohavné
zásady. Příliv a adiiv despotismu a anarchie budují
zednářstvu jeho živel, kde se cítí doma... Anglie byla
vždy velikým středem svobodného zednáfstva. Odtud
zasazeno zednářstvo ve Francli, učinilo vpád do celé

se prohlásila velká lóže anglická ve Francii za samo
statnou, zachovavší veškeré zřízení lóže mateřské. V
Anglli lóže uznána, chráněna vládou, hádky protestant
ských sekt přivedly v rozkvět zvláště náboženskou ne
tečnost a nevěru. Voltaire utek: se z Bastily do Anglie,
kde ztrávil tři léta ve spcdečnosti zednářských filosofů.
Odpadlík Toland přijal jej de spolku Volných myslitelů.
jichž byt hlavou. Vollalre vdechl »zničme tu hanebnicil-,

s d'Alembertem. Dideřotem. ,Helvetiem, dHolbachem a
Condorcetem to prováděl. Zednáři ti skládali encyklo

vrchní považovali se za učence, když měli několik svaz
kd díla toho, falšované vědy. nepřítelky církve. Vlád
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Co nejdříve vyjdou
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(Blahoslavenství Písma svatého)

asi 8 tiskových archů úpravy nedělních
a svátečních kázání téhož autora

»Pravdou ke ctnosti.« *

Záznamy přijímá již nyní

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králově.
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Za válečného ruchu.
Vyznamenání Milosrdných sester. | Milosrdné

sestře ve Vídní Aloisii Vítkové, která od počátku
války ošetřuje s největší obětavostí nemocné a
raněné vojíny ve vojenských nemocnicích, byla
za zvláštní zásluhy udělena bronzová čestná me
daile Červeného kříže s válečnou dekorací. Rov
něž dříve byl už veliký počet Milosrdných sester

nemocnicích vyznamenán čestnými kříži a medai
lemi. Mimo to byla nedávno charitativní činnost
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského uzná
na propůjčením čestného kříže II. třídy s válečnou
dekorací generální představené řádu tohoto.

Správa sirotčlsce sv. Františka ve Shatinanech u
Chrudimě. zřízeného Školskými sestrami z kongregace
sv. Františka, přijímá za mírný měsíční poplatek dítky
opuštěné a osiřelé, zvláště po padlých vojinech, ško
lou povinné i posud nepovinné. Odporučuje se do pří
zně váženého obecenstva a prosí dobrodince o podporu.

Národohospodářské hlídka.

ziný. Přesto, že bylo již poukázáno k obtížím
odběru zboží, které se nalézá v cizině, zejména

KRÁLOVÉHRADECKÁ

Vos uvolněno jen za kompensace, množí se

přese zejména u o. k. ministerstva vnitra žá
' povolení na rýži a tuky, kteréžto předměty byly
« u soukromých firem loeo

+

r

niti kupní smlouvy na dodání cizozemského

něvadž 'až na další naprosto nemohou býti

povolení vývozní budou dudatečně opatřena,

nejsou závadné. vymíní-li se zcela nepochybně,

koupeného zboží do tuzemska.

Hzení ze dne 16. září 1915, jimiž byl obchod

zejména v posledním časo byla velmi zneuží
vána a někdy byly požadovány přím) lichvářské

dnem 1. února 1916 zásadně činiti nárok na

ji odbočka případ od případu ha žádost komi

bude přísně dohlížeti také na obchod oněmi

mohl by majitel nepochybně dokázati.

zábav:

před počátkem zábavy, z čehož vysvítá, že kaž

stavenstva místa, kde se zábava koná.
Pořadatelé zábav přístupných na vstupenky

kolkování, dále seznam všech vydaných lístků
předplatních a konečně výpočet dávky podle
vstupenek a předplatních lístků k okolkování
předložených

Vstupenky musí býti opatřeny kontrolními
útržky; jak na vatupence tak i na útržku budiž
jasně vyznačen den a místo zábavy, počet osob,
jež mohou vstupenky použíti, platí-li vstupenka

ni připadající,
Na žádost podnikatelovu může však obecní

mají těchto náležitostí, není-li obavy. že by
dávka byla zkrácena.

Pro snadnější dozor jest podnikatel zábavy
. povinen očíslovati předplatní listky číslem 1 po

Šínajíc, a to každý druh lístků (luže, křesla, se
| dadla atd) zvlášť o eobě, a vyznačiti čísla ta
| V seznamu vydaných předplatních lístků ($ 8.,
: odet. 3., řádu).

Podnikatel jest povinen předložiti k okol
. kování aspoň tolik vstupenek, kolik jich bude

třeba pro jedno předat:v:ní nebo pro jeden ve

„KM
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" "Knížky spořitelní
"u všech úřadů.

| Telefončís,16. Pošt. spoř. čís. 70.108

řádně složeny do balíčků po 100 kusech.
- Dávka budiž vypočtena dle jednotlivých

druhů vstupenek a předplatňíchlístků k okol
kování předložených; při tom budiž uvedéno,

kládá, jakou mají oeňu a jaká dávka na ně
připadá

: Výpočet dávky i seznam předplatních líst
ků podepíše pořadatel zábavy na doklad jich
správnosti.

* Obecní představenstvo prozkoumá tyto do
klady, vyplní rejstřík B'o dávce ze zábav ve
dený, přijme dávku, vydá straně stvrzenku o
ohlášené zábavě a o zaplacené dávce a vrátí jí
úředně okolkované vstupenky a předplatní lístky,
za něž dávka byla zaplacena. Výpočet dávky a
seznam předplatních lístků připojí se k rej
stříku BB

obecní pečetí, a to z poloviny na vstupence a
z drubé poloviny na útržku. Ale obecní zastu
pitelatvo může se za souhlasu královského čes
kého zemského inepektorátu pro zemské dávky
w Praze usnésti io jiném způsobu kolkování.

Předměstí 8, Štěnkov (, Stěžery 24, Střebeš 28, Světy
L Svinary 11, Svobodné Dvory 55, Třebechovice 115,
Urbanice 2, Věkoše 11, Vlčkovice 17, Všestary 11. Vý
rava 4.

Dary Radolilnu. Běhein měsice ledna došly na vy
držování zdejšího ústavu pre hluchoněmé následující

r

hluchoněmým 20 h: vld farní úřad řím.-katol. ve Hro

úřad v Čermné u Hostinného dar 6 K s prosbou o mo

sám vydati vhodně odstupňované vatupenky a
naříditi, aby jich bylo v některých obcích buď
vůbec nebo při zábavách určitého druhu závazně
užíváno; pořadatelé zábav jsou pak povinni 0
patřiti si tyto vstupenky za nábradu hotových
výloh.

Pořadatelé zábav, z nichž má nebo může
býti vyměřen paušální poplatek, jsou povinni,
aby: obecnímu představenstvu. oznámili před
počátkem- zábavy a při zábavách nepřiprave
ných nebo neočekávaně konaných ($ 10., odat.

nosti pro vyměření paušální dávky dle sazeb
rozhodné. , ——

O zápisu do rejstříku B, zapravení dávky
a potvrzení o tom vydaném má platnost to, 00
bylo svrchu uvedeno o dávce ze vstupenek.
s odchylkou,že na místěbodu 5. ve sloupci3.
rejetříku vyplní se bod 6., a že u bodu 7. to
boto sloupce vyznačí se stručně okolnosti, na
základě jichž byla paučální dávka dle sazeb
vyměřena. .

Nemůže-li se. pořadatel vykázati policejním
povolením k pořádání zábavy, nesmí obecní před
stavenstvo dávky vyměřiti. Bylali přes to zá

policejnímu úřadu správnímu ($ 12. řádu) ©

Královéhradeckon bankovní jednotu v Hradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
„obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
„při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

Zprávy
místní a z kraje.

Červený kříž. Potěšitelné znamení, kterak v obe
ocenstvu prozíravým způsobem vzmáhá se zájem a po
„chopení pro tento vpravdě významně činný spolek, do
"kazují následující číslice: Oba odštěpné spolky v Hradci
Králové. které dne 1. října m. r. čítaly 267členů, mají
nyní 1855 členů a to zejména nově přistouplých z obcí:
18k 37, Blešno 18, Březhrad 16, Bříza 8, Bukovina 7,
Černilov 66, Číbuz8, Čístoves 23, Divec 2, Hradec Král
"lové 500, Nový Hradec Králové 39, Chlem 3, Jenikovi

sce 13, Krásnice 13, Krňovice 7, Kukleny 126, Lhota Mal
-ová 5, Libnfkovice 3, Librantice 13, Lipa 9, Lochenice
17, Malšovice 4, Neděliště 24. Nepasice 18, Oujezd 31,

"Piletice“1, Plačice 8, Plotiště 82, Polánka 1, Pouchov 4,
„Praskácka 15, Pražské Předměstí 101, Předměřice 35,
Řibsko 12, Roudnička 1, Rozběřice 2, Rusek 1, Sedlice

došly přímo od vld. farních úřadů v Ranné u Hlinsko
v částce 2 K 2. sbírka, konaná 26. prosince m. r.) a v
Býšti obnosem 7 K 2 h. -- Vsd. bisk. konsistoři ode
vzdány byly ředitelství ústavu sbírky milodarů z násle
dujících vikariátů: Německobrodského K50.76; Jaroměř

14.15, Kosteleckého (dodatečně) 3 K. Litomyšlského
K 66.40, Lipnického K 22.91 a Kutnohorského 37 K: z
farnosti košetické 2 K a z Pusté Kamenice 7 K. — Ře

díky a doporučuje dobročinný ústav, jakož i jeho cho
vance další vzácné přízní. Zapřať Bůh!

Pan MUDr. B. Honzák, obecně vážený a' velice o
bětavý primář nemocnice. roznemohl se těžce — jako
oběť svého povolání. Dne 3. t m. přitižilo se mu tak.
až kolovala pověst. že zemřel Nebylo to však prav

dá Bůh dále, ovšem se neví. Ale protože pověst mylná
letěla od úst k ústům. jest vhodna pro okolí hradecké
informace správná.

Seminářský karlíček +. Jinak zesnulého bodrého
slubu bohoslovci ani nejmenovali, mnozl ani jeho pří
jmení neznali;
Karliček byl u nich jediný. Duše tohoto věrného sluhy
zůstala dětskou do smrti. Ani nebylo pozorovati, že
Karel Bitnar stárne. Stále tatáž oholená, červená tvář.
měká. volná a vždycky ušlechtilá řeč. Snad ho ani ni
kdo rozčileného neviděl. A pořád jen dvě věci na pil

koli nepatrná nehoda. zapomněl-li na něco, nikdy ani
slůvkem nezalhal, ale « dojemnou skroušeností žádat za
prominutí. Proto také každý se bál sebe menší věcí
Karlíčkovi ublížiti. Jaká byl: jeho úcta ke kněžím i k
bohoslovcům, to těžko vylíčiti. Však míval před 20 lety
zrovna tak zbožného a uctivého seminářského soudruha
v malém -Martinkovi“. Byl ostatně bratrem déle již

»Prantišek«. Karel Bltnar bál se i hříchu nejmenšího úz
kosthivě, nikdo od něho neslyšel osiřejšího slova. Po
slední léta již věrnému sluhoví bylo popřáváno po dlou
holeté práci pohovění. A Karlíček všechen prázdný
čas věnoval Bohu. Protože žil opravdu stále jako klá
šterník, uspořil st několik stovek. Ale ani ho nenapadlo
za ty peníze užívat: nebyla ta duše prostomyslná, my
stická stvořena pro tento svět. Včas pevnou rukou na
psa) svaji poslední závěť. Pohřeb si přál mít jako sluha

100 K na slepě divky v Praze na Kampě, 100 K na Rož
berskou kapli, 220 K na mešní fumdaci. aby se za něho
každoročně slanžily služby Boží v semináři, a pak na
5 mší sv. za duše v cělstci. Ke konci připsal žádost:
vhodno-lj prý, nechť se uveřejní prosba v Obnově, aby
ti pání, jimž tak dlouho sloužil. na něho při mši sv.
modlitbou pamatovali. Uveřejňujeme toto jeho poslední
přání s plným přesvědčením, že rádi Karličkovu posled
ni vůlí vyplní. — Skonal po zaopatření sv. svátostmi 30.
lednav 68. roce svého' věku. Pohřeb měl 1. února krás
ný, jakého sl duše zcela -oddaná Bohu a práci plně za
sloužta. S4m Jeho Fxc. nejdp. biskun dr. Josef Doubra
va účástnil se dojemného pohřbu. Vsdp. rektor sernináře
dr. Hugo Doskočil vykomal posvátné 'obřady. Ctih. pp.
bohoslovci vzlétně' zápěši liturgické zpěvy: mezi ními

-S Bohem buď., tkllvou skladbu p. řed kath. kůru
Wůnsche, schválně k této příležitosti komponovanou.
Pohřeb konán ze semináře. Účastnili se ho též mime

představenstvo ústavu a theology profesoři bohosloví *
jiní kněží a veliký zástup jiných oddaných přátel ze
snulého. Tělesné ostatky uloženy na hřbitově pouchov
ském. Dne 3. t. rm. sloužil rektor semináře za zvěčnělé
ho slavné rekviem. Duši, která již zde na světě v po
stedních letech více svou myslí prodlévala ve sféře
nadhvězdné než na zeml. zajisté Pán nebes přijme de
ráje svých vyvolených na vždycky. Spi blaze. duše bo
humilá!

Misto věnce na hrob p. Karla Bltnara sebrali mezí
sebou pp. bohoslovci 21 K nz sirotky po padlých vo
jínech.

Inspekce vojenské duchovní správy. Ve dnech 21.
až 24. ledna konal inspekci zdejší vojenské duchovní
správy v Hradci Králové Msgre Th. Dr. Rudolf Zháněl.
c. a k. polní superior z Litoměřic. Navštívil všechny
hradecké nemocnice, kde s raněnými vojíny srdečně
rozmlouval. v mateřském jazyku jejich, též v polském.
maďarském a rumunském. V sobotu celebroval vdp. sa
perlor měl sy. v lazaretu Červ. kříže, kde též dojem-.
nou řeč pronesl x vojínům, navázav na slova sv. evaš
gella o setníku kafarnaumském, jehož příklad má po- ..
vzbuzovati každého vojína křesťanského. Kromě ne-.
mocnic, které prošel vdp. superior všechny v průvoda
dp. c. a k. polního kuráta Stan. Kordule, navštívil Mon
signore i karnisonní věznici. kde též krásně a význač
ně promluvit k uvězněným, nabádaje je k trpělivosti a
k upřímné snaze život polepšiti. aby stali se po svém
odchodu z místa ponurého užitečnými členy lidské spo
lečnosti. V neděli celebroval vsdp. superior v garnison
ním chrámu Páně mši sv.. před níž ke shromážděným
vojínům vřele a srdečně promluvil o význačných ctno
stech. kterými má se honcsiti každý vojn -- o víře a
poslušnosti. Vykonav návštěvy u Jeho Exc. nejdp. bi
biskupa. u p. purkmistra dra Ulricha, v bisk. konsistoriu.
a na děkanství, odjel vsdp. superior. aby pokračoval na
vlsitační cestě své.

Školní akademie, kterou uspořádaly ve středu 2. t. in.
městské dívčí lyceum a vyšší hospodářská škola, slouží

svým zdařilým provedením programu plně ke cti obě
ma ústavům a zvláště prof. zpěvu sl. Součkové, která
s precisnoslí nacvičila a velmi úspěšně řídila dlvčí dvoj
zpěvy Dvořákovy a sbory od Treglera. Akademie za
hájena byla věcným a dobře předneseným proslovem
o účelu české zemské komise pro sirotky a o nutnosti
účinné podpory. (SI. Rašínová.) S pochopením recito
vala »sl. Legerova básně Heyvdukovy. ! hudební výkony
si. Šafkovy a Kalkovyjevily silný talent a odměněny
byly zaslouženým potleskem. A milé, jasné hlasy dětské
v písních Bendlových zvučely rozpukem mládí. Ke kon
ci zapěna sloka hymny rakouských národů, již četné
posluchačstvo vyslechlo stojic. Akademii poctili svojí
vzácnou přítomností Jeho Fxv. nejdp. biskup Th. dr. J.
Doubrava se svým sekretářem drem Cibulkou, DD mí

stodržitelský rada Smutný a m. j. Jeho Excelence po
děkovala po ukončení okademic všem sůčastněným
jménen: ubohých sirolků. Výtěžek. jenž nebude mnohe :
režií snížen, obnáší 207 K..

Pěvecko-hudební a klavírní škola Ferd. Knepra v
Hradci Králové pořádá 6. února ve dvoraně Měšť. be-.

sedy 24. hudební matinéc za lask, spolupůsobení pp.
prof. i. Černušáka a K, Šháby. Účinkující žactvo: M.
Divecká, V. Waltová. Začátek určitě o půl 11. hod. do

polední. Vstup volný. .
Pohádková hodinka + Hradci Králové. Populární

vypravovatelka pohádek. slovutná | umělkyně Marie
Hiibnerová, která v Praze těší se svými pohádkami 0
hromné oblibě, bude vyprávěti dětem pohádky ve stře
du 16. února odpoledne o 3. hod. Veliké umění naší nej

větší umělkyně i mládež bude moci uslyšeti a umělky
ni pozdraviti.

Nejlepší česká dramatická umělkyně Marie Hiibne
rová, člen král. zem. Národního divadla v Praze, vy

hry. Gazdina roba.
Východočeské divadlo. Daleko lépe proti ensembiu

opery uvedla se Činohra. Zahájila řadu svých předsta
veni ve čtvrtek 27. m. m. Létem Fr. Šrámka. Již o
známení divadelní tvrdilo. že obsah kusu toho nelze po
dati. že je nutne jej číst neh vidět, a mělo pravdu. Kus
ten také plně zasluhuje. aby byl viděn a členové čino
hry. přičiníli se o to, by podaný obraz vynikl co nej
jasněji. Hrálo se veskrze dobte a některé figurky. jako
farář Hora p. Branaldův, byly vynikajícím výkonem
tohoto genru. Také mladý Skalník p. Waltrův byl ty
picky vykreslen. — Šrámkovo Léto výborně vystihuje
rozmanitě a přec stále vpřed se valící tok života lidské
ho. Každý z ebecenstva odcházel domů zrovna tak u
spokojen jako tarář Hora, odnášeje si v duši ten horký
a přec nevýstižně krásný a čarovný dech letního večera.
— V pátek dávána Eyslerova opereta DItě cirku.
Libreto je variace na vždy vděčný a jimavý motiv vzá
jemné lásky otce a dítěte. Změny života a prostředí i
jeho vlivy nemohou nijak zničili tyto odvěké pásky a
proto dcera i uprostřed bohatství přiznává se k svému
otci -—dříve prostému šeškoví v cirku. K tomu trochu
efektních scén ze života potulných umělců, vše to opa
třeno trochu banální a vzlykavou hudbou — a opereta
je hotova.. Středem pazornosti byla sl. Věra Skalská,
jtž po delším časovém Intervalu shledáváme opět v
sdružení východočeského. divadl.. Rozhodně herecky
vyspěla-a jeji -milý zjev. s tím © h:vým úsměvem bude
velmi přitažilvým nromentem tu ».'sony, Vystoupení
dětských. umělců v -této operetě přispělo nemálo k do-,



sažení sentimentálního efektu. —.S operou shledali jsme
se zase v sobotupřiAdamověPostilfioňy z Lan
jumeau, Je to staráopera lehkého „barokovéhoslohu
ako del děj a neklade aspoňna, orchestr takových po
žadavků jako vážnéopery velkého stylů. Nedostatky
orchestru se do jisté míry vyplnily a talent a páe p.
dirigenta jevily se v dynamickém odstiňování a snaží
vém nacvičení celého komparsu. Provedení opery pro
jevovalo ucelenost, v níž dobře uplatňovaly se sólové
partie pl. Kramperové, pp, Geitlera, Piskáčka a Waltra.

davě očekávali js

bičky, jež z ohledů buď technických, buď kasovních
dána v neděli odpojedne. Předpoklad, že také nesmrtel
nému dílu Smetanovu „dostane se lepší péče, nás nezkla

mal a lze s plným uznánímřící, že sdružení připravilo
timto provedením Hubičky posluchačstvu krásné chví
le, při nichž ažslzy do očí se derou „ne snad jako nad

nějakým uplakaným valčíkem operety, ale plným pro
cítěnímté prosté, k duši mluvlcí a přec veliké, ryze če
ské hudby Smetanovy. Nehledě k menším nedostatkům
v orchestru, jenž asi nestačí navejké opery a stále je
ště při některých lyrických partijch hraje příliš silně,

všíchní —. solisté i sbory — odčinili vinu svouna Sineta
nově Prodané spáchanou. Pí. Krarnperová svou Ven

dulkou projevila opětně plné pochopení Smetanových
postav a p. Oeitler téntokráte rozlišuje dobře operu od

úplného uznáni. Obecenstvý, jež zase zcela vyplnilo di

vadlo ve vědomí krásného požitku, odměňovalo výkony
ty hlučný:potleskem. -. Večerslyšeli jsme Eysterovu
reklamou "tolik vychvalovanou | operetu Ta, nebo
žádná, na níž skutečně však kromě časovosti neňí
RC pozoruhodného. 1 valčíky a hudební Vložky postra
dají obvykléhooperetního švihu. Pan Branald zkariko
vanou figurku své role zkreslil Ještě důkladněji a jeho
vtipy zaváněly nechutností. Kromě toho sHbené baletní
vložky se ztratily, takže pomalu nebylo ani co postou.
chat a — nebýt zdařilé výpravy a scénických efektů 

uní na co se dívat. - V pondělí sehrálačinohra uitryhoveselohruDobytí pevnosti, Jest to čistěpa
Hžský obrázek ze Života průměrných rodin, přenášejíčí

nás živě oddomácího "krbu do foyeru divadel, z pro
středí. polosvěta do kanceláře policejní prefektury.

Obrázek sytý, hýřící barvami postav — ale nehodící se

ralisujíčím. Tak veřejně se u hás,
nedobývají a „abychomcitovali staré o autora,nehodí
se na naše mravy, co u jiných obyčejným se zdá, Jinak
titulní cole byly dobře obsazeny, (zvlášť stě. Klokotská
mějadobrý den, a celková souhra i „výprava byla velmizdařilá.

Jle zaujala mládší posluchačstvo a to zvláště divět
srdéčka, z nichž romantismusdosud anl ostrými sou

časnými vlívy nevymizél, ba sptše je stupňován. Proto
také představitelé titulních rolí p. Oeitlér a pl Kramge
rová sklízeli Po každém jednání bouři potlesku za své

jistě namáhavé a uznání hodné výkony. Též výprava
poskytla cku bohatou pasfvu,a orcheštr, Jemuž dostalo

se žádané posily, doplňoval zdařilecelek, Poměrně sla

bými byly sbory. — Ve středu odpoledne opakována
Smetanova(Prodaná nevěsta. Večerdávána Ne
dbalova Polská (krev, známá nám jižz Ťoňskésal
"sony, kdy byla. třikráte opakována a přece naplnila
nyní .zase celý dům, důkaz to, že se dá znovu slyšet.
Důvod spočívá v hudební ceně operety proti tuctovým
výrobkům Jiným a děj sám není bez poutavosti, takže

bez nadsázky subjektivního patriotismu patří Polská
krev k dobrým operetámdoby. C.

Repertoir Východočeského divadla v Hradci Král.
V pátek 4. února provedena bude Dvořákova. opera
Čert a Káča. — „V sobotuodpoledne o 3. hod. uspofá
dáno bude první dětské představení ve prospěch sirotků

po padlých vojinech bradeckých. Dává se veselá pohád
ka z doby rokoka Zakletý princ aneb Jak švec Ivánek
stal se princem. Večer o půl 8. hod. „podruhé opereta

Dítě círku od Edm. Eysiera. — V neděli 6. L m 03.
hod. odp. výpravná opereta Tisíc a jedra noc od'J:
Strausse. Večer o 7. hod. podruhé Smetanova opera
Hubička. — Na pondějí 7. t. m. určena heroická hra

jicí umělci Měst. divadla na Král. Vinohradech Božena
Bolešková a Eduard Pražský, autor hry i komponista
hudby budoa provedení svého díla přítomní. — V úte
rý 8. t. m. dává se Leoncavallova opera Komedlanti a
Offenbachova pastýřská zpěvohra Dafnis a Chloe —
Ve středu 9. t m. ve prospěch Leona Geřtlera Smeta
nova opera Hubička, — Ve čtvrtek 10. února podrahé

výpravná opereta Tisle a jedna moc. — V pátek IL. ©
m. „poprvé dachaplná hra Na čem záleží od Oscara

Wilde-a.
Výkaz Spořitelny králohradecké za měsíc leden

K 1,275.169.28, uloženo více o 68,121.49. K. Zůstatek 31.
ledna K 23,223.684.85. Vklady odvětví šekového: Vlože

no K 157.597.68, vybráno K 109.983.20,zůstatek 31. ledna
K 244.351.24. Zápňjčky: hypoteční K 10,265.604.68,ko

munální K 2.896.250.%4,na cenné papíry. K 214.418.54.
Cenné papíry K 6,131941.60.
Uložené přebytky K 1.724.249.31.

Sezaemces zatýdenním trhu v IlřadciKrálové
dne 2. „ledna 1916.1 a: Jetelovéhogominka 400—460K.
máku468300K, cíhole40K; 1'kg:másla5806.60K,
tvarofm 60—92,h, mrkve. 16—-20h, celere 30—34 X, Kře

ke 45 K červánéfopy 4 bi1 koskarfídh1018

|

h; 1 vélke J4—16 b; 1 kopa kápásty 4—7 K; jabičk:

1hl 16—24K, 1.4 30—90.k,.ožečhů:143K, Va M2

K. — Přivezeno bylo.: kop: kápu.kemp 20, poru 12 a: mrkve10,gibule15, „geleréPre 3, če
sneku 5 kg, karfiolu 30 klsů: 'ř úkbiek25, ořechů 1
186 kusů podsvinčat.

Veřejné očkování. Uvádíme. ve. Vefělnou Známost,
že pán zástupce měst. fs ika MUDr.R. Zippebůdě kaž
dý týden veškeré přihlášivší se obecenstvo civilní"oč-.

v zasedací síni obecního zastupitelstva.
Třebechovice. Dne 28. ledna skonal nenadále p. Ph.

Mr. Antonín Králka, člen mnoha vlastehéckých 4 dobro
činných spolků u věku 67 let. Byl to pravý, bodrý Sta- ,
ročech, své katolické přesvědčení nikde nezaptral; lidu
milnost byla krásnou vlastností jeho oběťávé povahy.
Sluší poznamenati. že byl intimním přítelem zvěčnělého
profesora a básníka Imanuela Miřiovskéha, jehož tak
rád v Hradci navštěvoval. | Všecko dobro, které zde
vykonal, odplať mu nebesky Pán na věčnosti!

Pardubice. Ve dnech 25. a25. jedna konal jnspekci
duchovní správy vojenské vPardubicích sám ndp.polní
biskup, c. a k. apoštol. vikář Emmerich Blelik v průvo
du svého sekretáře vldp. dra Ferd, Pavlikovského,

Hořice. Poslední čas vnášeny do lidu, když to již
s kněžskou válkou nešlo, nepravdy jiného druhu a sice
že zdejší odbočka záložní nemocnice bude zkasírována
a na tom prý vínen je. děkan, který žádat v Hradci od
strahění Machara a dokonce prý hrozil, že to podá výš,
nebude-li mu vyhověno. Na tom je jen to'lk pravdy, že
děkan učinil dotaz. když byl v nemocnici odmítnut,
stává-li v příčině odstranění Machara nějaký zvláštní
předpis; nic více, nic méně. Když pak se osobně infor
moval, bude-li odbočka zrušena a mohl-li takový prostý
dotaz toho býti příčinou, dostal na kompetentním místě
odpověď, že na zrušení voj. nemocnice hořické nikdo
nepomyslit, že by však k tomu mohlo dojíti. kdyby ne
přestaly ty nekonečné zlomyslné anonymní dopisy a
následkem jich stálé vyšetřování. — Lež má krátké

v hradecké nemocnici byla karanténa. Bez štvaní to u

nás an! v tak vážně době nejde. —

sj
nabízíme pro rychlé rozprodání knihu ;

z 'požůsťálósti vádp. pradláta

(Megra Ora Antonina Brychty:
Jmění církevní a

jeho správa.
Krámská cehš původní (z roku 1910)
11 K snižuje se při hotověm žapla

cení na

Be 4 koruny"3
za brožovaný výtisk. (Velká oemerka,

stran 656.)

BISKUPSKÁ KNIHTISKÁRNA
v Hradci Králové.

JI

Různézprávy.
I. čislo nového ročníku „Časopisu katolického du

chovemstva<má 'tento bohaty obsah: Pojednání:
Dr. AL Sohlát: Částečná novéla k obecnému zákoniku

občanskému ze dne 12. Hina 1914, ř.'z. č. 276. Dr. Fr. X.
Kryštůfek: Sv. Maří Magdaléna. Prof. Jos. Kobosil:
Revise žákovských knihoven. Dr. Jos. Slabý: Sfinx a
její domnělý chrám. Dr. Jos. Kachník: Křesťanský hřbi
tov po stránce umělecké, Dr. Jos. Miklík: Myšlenkový
pastůp 7. kapitoly Isaidšovy. Dr. Karel Kašpar: Ponti
fikát Pla X. -- Směs: Dr. Jos. Tumpach: Pohřeb ne
katolíků ná katolickém hřbitově. Ustanovení varhaníka
a kostelníka. © Smlouva © výchově dětí ze smíšených
manželství v Sasku. Prof. Jos. Kobosil: Stav národního

školství v král. Českém za rok 1914.Dr. K. Hubík: Spor
o Pentiův »Život sv. Cypriána«. Dr. J. N. Jindra: Do
mácí vyučování katolickému náboženství Fr. Kovář:

vůle.« Cesta sv. Pavla do-Španěl. Dr. Pr. Stejskal: Cor
pus catholicorum. Z Lackenbachrovy nadace. Královno
míru, ořoduj'za nást Zpráva o »Dědiciví sv. Prokopa«.
-—-Literatura: TomášHudec: Obrazy z východu.

národním. Josef hr“ Ledóchowskl: Svatá Zita. Fr. Wolf:
Naše naděje. Dominichs M. Primer: Marmale theolo
giae mořalis. Dr. K. Hiigénreiner: Dje růmische Prage

der babpfonlsch-assyrfschén.„Plastik.' Dr. E. Ďubovwy:
Klémens von Rom OĎér. de Reise:Paul nach Spaglen.
Dr. Dobrčslav Orel: Modlitby a,žpěvy"pro střední ško

Je
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Obětavost pro katolický tisk. Jak hluboce se vžiln
| u mnohých pochopení pro dobrý katolický tisk, o tom
+ přináší »Grazer Volksblatt« následující př.klady: Zfrou

| ty Pišt příáseta jeděřeÚdbočky Piova spolku, aby se
průvidetně schůze| 4A Váky konaly a jemu se o tom

| zpráva podávala. Jedna selka odevzdala spolku 1000 K.
aby se ve válce nezimenšily příjmy spolkové. Umírající
clsařský myslivec žádá otce, aby z jeho jmění spolka

odvedl 100 K. Ve Welsbergu hejsou dotná mužštíčleno

vé spolku, proto dvě dívky věnovaly se vybírání člen
ských příspěvků a: dosáhly většího obílosů, než přel
válkou. Venkovský dělník píše v r. 1914 -z Haliče své
kžace, šbý kzázB 24 úahd ZHprávitičlenský
příspěvek, a když dělník na italské frontě v r. 1915
padl, přinesla žena příspěvek za hěho 1 zů té rok.

Z těchto příkladů jasně viděti, jak obyvatelé Al nutžnějí podpoře katolického tisku. — Tak horlivá
šk jevi o tiskovou.oBrannkatolické církve —za rám
cem! naší země. Mnozí sotva mají.tušení, jak jet“ po
třebí právě v nynější pohnuté dohě co nejvíce dbáti d
zmohutněntí katolického tisku. „Kdyby řen Pohodlné ka
tolíéi věděli, jak wtajené proudy jiných kruhů horéčně
pracují a jak se pilně připravují k přesněvylšéným: ak
cím po válce!

Staročeská míra délková, 4 .zrma jočná vetite pěbe
položená slula prst, 4 prsty vedle sebe položeny daly
dlaň, 10 prstů slulo píď nebo pěsť, 3 pídě byl pražský
loket, 42 pražských loket dalo 1 provazec, více“prdvazců
byly hony (jitro), více honů prut (obyčejně 5 Jiter), vi
ce prutů lán, od toho láník (sedlák), dvouláník, čtvrt

lánfk, půiláník ati. Nyni má 1Jitro 5754 čtv. m 1 korke 
2877čív.m.Uzelše rovná 1852km,1 angt 1909
m, 'rakóuská pošťovní míle 7586 km, mezitiárodní a
mořnícká míle 'řovná 'se 1898 km, -zeměpisná| nilte
74 km. — V.

Žádnýnárodnémážebevdát švérázů,Princ'Alots
Lichtenstein, vůdce německého křesť.-soclálního sdrhi
žení, Hápsal o rozlišování národů do $Rekhspáste 'tilezt
iným: >Vrožlišování národů, ač-li depřecháží v bici

zování, spočívá zárůka pro Stětí apřsttrok našeho pbkoleňí. Ve *ktitečnosti jest pěsťování řeči 'toho kterého

s Jehokroji a zvýky, studřámJehodějin a 'pivodu jeto
talénčů a snah nežměrným obotacéníh listýn váběc a
nejen Uotyčněho úároda zvláště Každý 'nářod jést při
rodním pomníkém šáh bro stbe, KÁEKYjest Schopěn
nejvyššího rozvoje a rózkvětu. Náopák náród. řemitt

byla urvána svěráznost,čébo kteřýfe 1 zdát, něníře
více, něž bonři porážený štřom v Přálete, ktérý Dá
dem působí kol sebe trosky a v hějlépším případě kát
turní hnojiva pro jiné.«“

Špity a yšlesky dv. Prantiki z Ads, Včeském
překladě u B. Stýbla vydal, úvoděí a poznámkáří b
patřil Leander Brejcha z řádu sv. Přantiška. Céra 230
K, váz. 3 K, poštou 3.10K. Je to překlad Iitérárůíio

diika velikého Františka z Assisi, vzoňě pořížění ia
zákládě delších studií o sbírkách a vydáších špišň' po
pulérního světce. K překladu přičiněn ješt úvoď a kri

tické poznámky o pravosti jednotřivých spisů. Koňhuke
doporučití hlavně pro jejl bbšáh duchováí; důkladný
rejstřík udává přehled věcí ve 'splse obsažených. "Než I

vnitřní cenu jejízdhrazň ujeme. ebět spisy sv, PraftiSka dosnd, nevyšty v české Hterafuře a Byly
i těch, kteří se o Assiského světce zajímájí, nezňámy.
Dooláme, že dojdou | zasloužené pozornosti K. ceňě
vnitřní druží se vkusná úprava vnější tisku | važby.

„»Nový Věk«, který získal nové, vynikající přispí
vatele. representuje se velíče pěkně. V I. (čísle va
Buje se o koncentraci českých stran, o 'válétných bo
znatcích. o problémech $kolských po válce, nábožen
ských základech nové polské kultuřy tů. Uveřejnědy
jsou zde zdařilé básně Pr. Odvalila. Hiidka Hteřářní Zest .
velice cermá.

Záložna v Hradci král,Janské páměsti č. 163.
Vkladyna -knížkydĎ“|o"0

Půjčky. Úvě osobní. —Zálohy.
Eskomptsětě a

6esidIdka.
Páperky.

"Chudoba dobrovolná byla považována za
ctnost velice ušlechtilou i upohanů. Imoderat
svět přisvědčuje, že jest: mužem velice otibod

ným,kdo všeckorozdá.Alev vě jed lidé..
vždycky raději vidf boháče,který jim nopoše,
než chuďase nejšlechetnějšího,Le od nich.
potřebujenějakénepatrnéalužb 2s" » ta

MPEN:potdána



| Fedy řekni raději upřímně, še pro tebe jsou
články víry slanoviskem — nedukonaným. Až,
dokunáš, pak teprve jn schopen překonati.«

dak Vjklef tak Hus tvrdili soustavně, že

nejvyšiímAe jee Písmo,n oi e tu kardinální rozdíl přece.
hr u% bibli urna AkotarnéHusvšak

: stále Viklef:vým. Uznával tedy český mistr
bezděčně také nejvyšší učící autoritu živou,
třebaže prohlašoval, že papežatví jako stráž ne

porušené víry jsst zbytečnosti.

bývaly v době Výclava IV. pokro

čila vro plpirětak jako Ke valo by tov praksi velikou Škodou — vědy. Tehdy“ ještě
knihtiskáren n-bylo, přepisů některých traktárů
bylo málo, jiné učené úvahy vůbec pro nedo
statek peněžních prostředků opisováním roz

nožovány nebyly. Bami husité (stoupenci Jana
livského a Táboři) trhali a pálili traktáty jak

Jiské tob bysiteké 23 vájky a dosti dí sibo
pí máj bdo 29 kltal ©deákus zědu zduhy

felavovy. Pergameny zbývající smutně odpučí
výjy v zapadlých výklencích. Kdyby bývaly ty

ktáty z papíru, byly by jisté ztrouchnivěly
dřív, než by ei byl na ně vzpomaěl novověký
badatel. Vždyť husitská círker měla. jinou
dogmatiku a jiné zájmy sociální i kulturní než
Hide; sama katolická círker polemisovals s hu

o jiné věci než dříve e Husem. Tedy per

en stal se bezděčně záchrancem virtobý
vědeckého pro doby nynější. Ovšem prjtryalej
čimi knibami jsou řady cihej plekých
babylonských. 7 M Mis

Po válce dojde k hromadnému návratu p

.Mopodáe válčících u k půdě.ár
ářeké situsep bude ryžadovatizvýšeného

* vyrn ejotebnějšíma Zlom o l várný
lygusního zboží i jiné četné zájmy budou nu
ospy ustoupiti před snahou uvésti rolnické práce
do naprosté rovnováhy k vůli vydatnému opa
třování potravin. Zrestaurování jednotlivých

niků rolnických také nebude vwyžadovati
velikého peněžního nákladu jako zřízení

toráren, rozsáhlých podniků zábavných, hotelů
at. Jestliže dříve děl se tak veliký příliv oby
vyjelstva z venkova do měst dojde k zjevu

Pon půda odměnípilnou práci již tenk, kdy bude vzdělárána. Aspoň nyní puměrné
tezdy dělnictva -na venkově vyváží odměnu,
jaká ee bude platit za práci V městech. Lid
naučíse vážiti si .půdy, přilne k ní s vroucí
láskou — a to také bude znamenati veliký
obrat po stránce morální. Odklon od umělkova- :
ných zábav velkoměstských a zaměstnání v čisté :
Boží přírodě — toť změna k lepšímu. Ovšem
préce venzovská -pravidelně jest obtížnější než
měste:á. Ale potřebujeme-li otužilejší generace,
-než jaká paráduje na pařížských a londýoských
ulicích, pak nám jí neposkytnou velkoměsta,

nýbrž rodiny rolnický. kleróvyé praly opořádenou životosprávou a pilnou prací zocelily. ©
o

sŽe ta příroda jest od Boha stvořena mistr
ně? Pozoruj prohnilý strom, neduživé lidi, dravce
v povětří 1 y pouálích. A což krupobití, údery
hromu, veliké povodně!e — »Poukazuješ na ně

kýeré Bepravidelnosti zapomínaje na účelnostyšech zákonů přírody.« Ale pozor! Slínů jest
proto potřebí, aby lím lépe vyniklo světlo. Kdyby

Erb nezašlo, neviděl bys nikdy nálhernýchrězd 9 měsíce. Kdyhy nebylo v přírodě různých
kalasizcí,jimala ná nuda hi pohleduna
nejkrásnější přírodní zjevy. Po bouřce vždy si
vážíš přírody více než před hromobitím. Vidíš-li
pokácené kmeny a přeražené větve, tím více
přilneš ke stromům zdravým. Nikdy bys nepo
nal řádně ceny svého zdraví, kdyby tě nedu

Řivci názorně nepoučovali, jak nad -névynikáš.
o jest právě velkolepé, že etíny poučují o světle.

A jak to vyhlíží ve společenskýcha jiných po
měreoh, kde rozhoduje člověk úplně svobodně?

Ke vedle světla etín; v nejelegantnějšímhotelu vždycky se sotkáš s umounénými domov
piky; aby se některé předměty nádherně leskly.
est potřebí, aby se pracovníci pokryjí rmutem.

Aby vonné květiny v sadě zdařile zkvetly, při
vá se do půdy škaredá mrva. Muž, který
dherně maluje pokoje, chodí tolik potřísněný,

-je mu kominík naprosto nezávidí. Kdyby ekvělá|
jáře nebyla prorývána temnými etiny, působila

7 nudu. Ohňostroje a jiné světelné efekty ne
pořádají se za denního Práva.

»Tohle jest jejich náboženství'« ulýchá
„jeme po katolických sohůzích politických. I ni

oli — nepleťtepojmy tak nejapně. Čo jest
m náboženstvím, to je přece uloženo v o

vském množství našich katechismů. A právě

oh předmětem polití ů, .politická ra aaa RE |
AHeprosto není »náboženstvím, ale znamená ob

jsbu svobody evépráných občanů kteřou přece
daké nadi prolizníni. Vzzna «

až by jim někdo řekl. že jejich přesvědčením

jsogi yační schůze. Urgělci by žasli, kdybyjim někd: žekl, že jejich uměním jsou p'ďpůrné
fondy a etarost o rodiny. Proto rafinovaná slovní
enxkamotáž neomámí uvědomělého katolíka tak,
aby se vzdal nezadajného práva sebenbrany.
Sv Pavel hájil se sám proti nespravedlivému
útisku svých občanskýchpráv rázně — a ne
tikal, že to jest jeho náhoženatví.c: *

Přečasto se žehrá, jak prý v době předhu
sitské byl český lid svyssáváne papežskými
odpustky a různými taxami. Když však spně
leme všecko pozorně, seznáme, jak nepatrné
to bylo procento z bohatých přijmů českého
lidu doby Karlovy a Václavovy. Zato v době
sektářské platily se zcela zbytečně obrovské

symy neboliko vlaš-kým obchodníkům, ale ialchýmistům, planelářům, kouze!'níkům, losní
kům, zázračným doktorům, hadačům, Černokněž
níkům. Nynější člověk přímo žaene, když jen

zhrubaB dění pe samy.placené3peget. Yydávaly pe docela statisíce jediné

Pk nikostNěkteré rodyŠlechrickébyly
docela alchymií přivedeny na žebráckou hůl.

Na každém zámku byla hymické lgboratoř,kte sopla veliké jmění V popel s troud.
VPall dv rěétk: nebylo každý rok alchy
mistů na tisíce. A ti něco spotřebovali. Ke všemu
pak na některé, kteří po velikých švindlech zmi
zeli, býval vydáván přísný zatykač. Ta papežská

no pa zmahutnění Č-ch a do

k Poj. n Vi ochojpěPovkětotaný

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo 8 r. 0.

WHradciKrál.,Adalbertinum.

Úvěry osobní a živnostenské za Jodmívek nej
výhodnějších. Vkusné střádankýy

Haše knihkupectví
nabízí Vám své služby k obstarání
všech knih, časopisů atd. Adresujte

laskavě:

Družstevní knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Král., Adalbertinum.

Sišobssgotsší.
m nos O E BNAa OR086 vadšv(= E- CE- a 8 oD4Uá 4 37:M8"3g8" 81 oSisSřSejí. E

F PiSš sBŘRE 58548 68 58 uB8o8 -8 -5,30 4898
aePARo2n © =R

a > i M -8
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Rozpočiyechotněazdarma.

Zalrženo r. 1820.

SPECIALITA
. pravý fstecký, po mnohá desítiletí vy

lášený žaludeční likér Lod náz em

ssl Aměrs de kondres
á : j| Jékařskými vědátory jakožto příjemný

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

Taktéž doporněuj ku koupi ého tra

(OgRACE,srěmské slivovice Jakož i jv. jam.
rama a všech druhů nejjemnějších li vcenách

obchodníkám 2najeznějších. P. T.

OPPA YTAlAJÍ80 KYLMŘEVÝboÁné čen.

JO00030000000GG80

>Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
" Faallá pa požádání vždy

j ngjso Nekel
Kamlěrch ajů even

vlněných látek

syé vlagýnívýrby, Nd ikp i ojzov zepskýc
etyá gznání zrláš hůvot Srnbajzsvědětó vte

sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiietého působení

U'iňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku. -—=

Též na splátky bez zvýšenícen!
Velojemné látky na taléry.

00000000000700000
Voledástojnéma

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům 4ovoluje s) dopo
rešiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
elbáře,nádobky,paténky,pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice,kropenky
atd. své olasiní . předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní (nlenci a
V ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje.Hotové

předměty neb výkresy zasílá nau
ázku franko bez závaznoští koupě“

Vás se posílá posvěcené. Prdes ruční.

a ch klenotů, jako: ke

8
8
8

:
8
©

:
2
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pruteny. tabateruý, jídelní náčiní ze stříbrapravého
čínského vědy na skladě,

Sleré slate, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší ceny

©JAN STANĚK,
Prah I 979 pasíř = ciselenrřaha-L.-979., ul. Karoliny Světlé, čis. 12.n.

Přísáný snalsc c. k.semokéhofrasinikeog '

záložna v Praze-ll.,
Spálená ulice, čislo 46.n.

Doporučuje se všem našincům co jsdiný
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 druhu
za mírných podmínek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

W Ve prospěchSvatováclavské Matice Školské

Uznaný te n jvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

k | hposlel, paramenů
prádla, praporů. přikrová, koberců a
kovového máčlní vo baách ne'starš ho
závodu v Čechách, o. a k orho dodavat.le

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

uznávacích referencí a odporučení. —
oenníky,rozpočty,vzory a hotové sboší

Des np oměstekénolie ve peetvtn anoáa adomech, le pracova ma venková, čímělevnější
Oy ně o 20%,nej všadejinde.

Jebíl.100let. trvání *40lot. vinotníčinnosti.

Adresovásívědy doslovněse vyprošuje.

y

—m



Aidekupujeteknihy? Starodávné věci K
Našeknihkupectví Vástaké vzorněobslouži. - práce. V, Neškudla 90

malované knihy, sochy, sklenice, i (protokolovanáfirma)sau s... usm : : . : '
porcelán,figurky,dřevorytinyatd. í v Jabi onném: nad Oňicí (vČechách)

Ji m. > (bratrP.J. Neškudly,farářeveVýprachticich),Komisionářství koupí -doporučujeP.T.veledůstojn.duchovenstvh
Pr. Černý - Hradec Králové Nabídky do administracet. L - svůj osvědčený,a Často vyznamonaný»

třída 18. pěšího pluku, —©— | výrobní závod JÍ

obstarávákoupia prodej Podporu ujte náš. všechkostelních-paramentů,
zboží ve velkém. dn ik. spolkovýchpraporůa kovovéhouáčln“.

Telenramy: Petrol, Hradec Krát p o l [> Cennfky,vzorkyi rouchabotována ukázku
ogromy: ? " Dražstevní knihkapectvía nakladatelstu - | M se na požádání franko zašlou“

uns "== UHU v HradelKrálové, Adalbertinam. a | — ——

m — ! jE
-| 2. ' U

Poděkování. —
Při pohřbu voledůstojnéhopána, pana Pot [ona —.bo

Josefa Krajíčka, í::|
dostalo se nám tolik upřímných projevů útěchy a soustrasti, že nemůžeme: každému zvláštpoděkováti a proto“
prosíme o přijetí vroucích díků cestou touto,

Zvlášť povinnými díky zavázáni jsme všem těm nesčetným účastníkům pohřbu, všem těm, kdož účasti,
svou světlou památku šlechetného kněze uctili. Prosíme z plna srdce, by vřelé díky -přijati ráčili: slovutný pan

" okr. hejtman Jaroslav Nápravník s chotí, p. vrchní okr. komisař JUDr. Karel Walter, p. okr. školní inspektor,

p. profesor Frant. Svoboda, ředitel cukrovaru v Syrovátce, p. Erlbeck, veledůet. duchovenstvo, jež v počtu ' 29
avého spolubratra k poslednímu odpočinku doprovodilo, zejména vsdp. bisk. vikar. sekretář a čestný děkan z Rosic,
Josef Kašpar za vedení konduktu a slavné reguiem, vldp. Augustin Novák, farář z Lobřenic, za veškeré pbětavé
práce 8 obstaráním pohřbu, vldp. Josef Palouš, farář ze Ždánic, za promluvu v kostele..

Dále vřele děkujeme všem pánům starostům, a to: z Vosic, Vosiček, Rohoznice, Křičeně, Trávníku,
Polis, Žižkovse, Sedlice a Krásnice, všem obecním: výborům nejen za účastenství, nýbrž též za darování: skvost
ných kytic a věnců. Vřele děkujeme všem dárcům kytic, upřímné díky vzdáváme učitelstvu, zejména místnímu,
za vzorné uspořádání průvodu školních ditek, vřele děkujeme učiteletvu z celého okolí, jež v tak četném počtu
se dostavilo, upřímně děkujeme sl. deputaci katolického spolku z Pardubic, všem sl. sborům dobrovolných: hasičů,
vřele děkujeme zpěvákům se sbormistrem p. Josefem Vašákem v čele za přednesení tak dojemných zpěvů, vřele
děkujeme těm, kdož místo věnců vzpomněli účelů dobročinných.

Ruku vděčně tiskneme všem těm nesčetným zástupům, které zvěčnělého v tak imposantním počtu do
provodily k odpočinku poslednímu.

Všem Vám za každý ústní i písemní projev soustrasti voláme z hloubi srdoe upřímného:

„Zaplať všem Vám Pán Bůh mnohonásobně!“
"Ve Vosicích a Německém Brodě, 1. února 1916.

Zarmoucení příbuzní.
Ir

VE

Upřímnýbol nad ztrátou drahého, nezapomenutelného bratra, strýce a Švagra,.pana

KarlaBitnara,
amírnily nám četné projevy vřelé soustrasti a veliká účast na jeho pohřbu,

Bůh odplať všem stonásobněl
V Hradci Králové, dne 2. února 1916.. : 

(fo pozůstali.

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Tiskem Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové. — Vydavatel a zodp. redaktor: Joset Polák,
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Průběh války.
Již začalo čtvrté válečné půlletí. Nepřátelé se

domnívali, že jim bude vydatnou podporou čas a
veliký prostor, na jakém mohli v různých konči
nách operovati překvapující ofensivou. Na všech
stranách však odraženi centrálními mocnostmi s
krvavými četly. I tam, kde útoky byly prováděny

' poučily nepřítele, že narazil na nejdokonalejší při
pravenost.

Celý svět s dychtivostí čekal, co dokáže pyšná
největší námořní moc, jak anglické lodi se pokusí
© soustředěný útok na pobřeží německé. Zatím
wšak loďstvo anglické dosud zachovává úzkostli
vou opatrnost; přesto ztratilo tolik jednotek, že
svět nevychází z údivu nad mrštností německých
ponorek. Balfour přiznal, že za těch 18 měsíců
války loďstvo německé není menší než na počátku
boje. Zepeliny byly podceňovány, čekalo se na zá
zraky aeropianů, zvláště francouzských. Ale pro
střelená křídla nepřátelských létadel padala u ve
likém počtu k zemi za svého zápasu s mistrným
letci našimi a německými.

Po některých vážných zkušenostech | seznalo
se, že rozhodné rány přece jenom padnouti musí
sa pevnině. Pevné držení půdy, na kterou jsou ko
mec konců odkázání i ti, kteří bojují na moři a ve
vzduchu, jest nejbezpečnější zárukou vojenského
triumfu. Ti, kteři ze svého území prchli, nebudou
dlouho vzdorovati jinde. A právě na pevnině jak
obrovské plochy zabrány centrálními mocnostmi!

A tak válka, která se protáhla nad očekávání
mnohých, přinesla našincům ještě větší vavříny
mež v prvém roce. Nepovedla se ani málo rytířská
spekulace čtyřdohody, obmýšlející vyhladovění
statečných států, jež se přece musily proti bez
práví brániti.

A tu jest vhodno připomenouti, že neodejdou
rozvážní Slované ze světového zápasu bez veliké
vojenské cti. Jak si počínají Slované rakouští, jak
kouževnatě bojují pod prapory naší říše, dobýva
Híce tak společně s jinými věrnými Rakušany vá
lečných úspěchů, jest známo obecně. K tomu však
se otvírá brána osvobození ruským Poláktim, a
Bulhaři dosáhli svých dlouho čekaných národních
ellů

Nuže, čtvrié půlleti války zastalo nás při vědo
mí síly, mohutnosti.

Na ruském bofšti dne 3. t. m. ztroskotal seve
rovýchodně od Bojan překvapující ruský výpad
proti našim předním posícím. Naše létadla vrhala

- 8 úspěchem pumy západně od Čortkova a severně
od Zbaraže. 8. února napadli Rusové severozápad
ně od Tarnopole v noci jeden z našich opěrných
bodů, který byl posunut vpřed. Ale sotva tam
vnkli, již zase byli vypuzení, Dne 9. odraženy ru
ské útoky u llluxtu a na dráze Baranoviči-Ljacho
viči.

Na západním bojišti byl jižně od Sommy v noci
ze dne 6. na 7. odražen silný útok francouzský.
Anglické vojenské tábory byty bombardovány ně
meckými létadly. Západně od Vimy dobyla němec
ká vojska dne 9. první francouzskou linii v rozloze

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKÁ

V Hradci Králové, dne 11. února 1916.

800 m, zajala přes 100 nepřátel a ukořistlla 5 stroj
ních pušek. V Kněžském lese sestřeleno německou
pěchotou francouzské létadlo.

Na přímořské Irontě dne 3. t. m. u tolmínského
přediností naše vojsko rozšířilo své posice západ
ně od Santy Lucie. V příkopech nepřítelem opustě
ných nalezeno bylo mnoho mrtvol a střeteckéio
materiálu.

Hlásí se i jiné úspěchy. Zatím však se připra
vují vojska obou stran k pozdějším bojům rozhod
ným. Černá Hora jest úplně pacifikována, takže
jest uvolněno mnoho našeho vojska k akcím na
jiných stranách.

Volné"listy.
Ludvík XVI. Když hlasování bylo skon

čeno a hlaey epočítány, za ticha, v němž snad
let mouchy bylo by alyšeti hývalo, předseda
Vergniaud bled a hlasem bolestí se chvějícím
oznámil: »Prohlašuji jménem konventu, že tre
stem, který stanoví Ludvíku Capetovi, jest trost
emrlii.« Většina byla třiapadesálihlasová, alo
bedlivým zkoumáním vyšlo na jevo, že po ode
čtení jistých šestadvaceti hlasů, které prohlásily
se pro amrt 8 výhradami, s tichou prosbou
o milost a které vykřiknuty byly pod tlakem
bázně, a po připočlení těchto hlasů straně dru
hé, Ludvík XVI. byl odsouzen na smrt vlastně
většinou jediného hlasu.

Poslanci, kteří vzpírali se kralovraždě a
mezi nimi ti, kteří o nevině Ludvíkově byli
přesvědčení, často před památným hlasováním
uvežujíce o síle stram-hlasy počítali. D ufabť
stále, že většina vyzní pro nevinu, neboť sou
kromé rozmluvy tuto jejich naději značné pud
píraly. Bohužel, hrůza, kterou násilníci pouštěli
v novinách a po ulicích, způaubila, že v po
slední rozhodující chvíli ustoupilo neen oněch
čestadvacet, ale také někteří jiní. Jaké bylo
napětí a jaké naděje vkládány v každý vzácný
hlas, svěděí výjev, jehož vzpomněli jsme již

v nočním rouchu 8 noční čepicí dal se donésti
na lenošce do sněmovny, aby mohl hlasovati
pro královu nevinu.

Hned po prohlášení rozsudku tři královi
advokáti vstoupili do sněmovny, protestujíce a
žádajíce o odklad a odvolání k národu. Po avých
dvou druzích ujal se slova starý advokát Males
herbes, jenž přerývanými větami a se slzami
dovolává se lidského citu a spravedlnosti pro
d brého a nevinného krále, Včichni ho pozorně
poslouchají, dívají ee na jeho ctihodné šed:ny
a poctivé tváře, ale odvolání k národu mu od
mítají, protože ll -re © luzvu předem tak vy
jednala. Advokáti žádají tedy odkladu. Sněmovna
se usnáší, že se o tom zítra bude jednati a pro
dnešrk že se schůze kor.čí, sllurae, která ne
chtěla ani odkladu, proti tomuto usnesení bouří
a nyčí. Zuřivci z chodeb a galerií hrnou se ven
a oznamují r zhorleně zástupům, že sněmovna
udhlasovala odklad. Nespokojenost se šíří pa
celém městě, a všecky schůzky a kluby jaka

LÍSTKY POSTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

Inserty počítajíse levně.
Obnovavychlsí v Pátek v poledne.

bínské hlučí řečmi a podezíráním, že Giroudisté
stálým hlasováním a odklady chtějí všechno
nějak vyt-čiti.

Druhého dne vo eněmovně poslanci hovoří,
jak který umí nejvýmluvněji a nej:bratněji.
»Horae rázně žádá, aby rozsudek byl hned vy
konán, umírnění shledávají všechny možné dů
vody pro zdržení a důkladné zkoumání věci.
Navrhuje se. aby blasy byly znovu ačitány. Ná
vrh byl přijat, a dle toho se zdá, že bázlivci
litují svého hlasování a bojují nyní úzkostně
o nějaké východisko. Nové sčítání hlasů však
ukazt je, že p. čitáno bylo správně, a »H-ra«
s galeriemi se z toho výsměšně raduje jako
dravec, jemuž byla podatrčena kořist a jenž
zatínaje v ni své spáry dává na jevo, že ji za
nio na světě nepustí.

Po té celý den sněmovna se hádá, křičí,
a průtahům pomáhají leokteří z většiny, kteří
hlasovali pro smrt a kteří se hrozí evého činu,
neboť hlasujíce pro smrt, byli toho mínění, že
hlasy jejich nerozhodnou a že tak budou u
chránění od vzteku luzy. Teď e ostatními na
bývají opozděné rozhodnosti a odvahy, které
bohužel neuplatnili v pravou hodinu. Luza po
zorujíc odklady, dává se do divokého jeku.
»Hlasujte konečněte ozývá se prudce z chodeb
a galerií, které se proměňují v dýmající sopky.
»hlasovat, hlasovatl« hřmí ce všech elran, a
řevem tím chvějí se takořka zdi. Nuže, hlasuje
se. Hlasování trvá celý den v sobotu a celou
noo. Předseda Vergniaud, ačkoli hlasoval pro
smrt, hlasuje nyní pro odklad, a za odměnu
dostává se mu vzteklých výkřikův a prokletí
do horoucích pekel. Zchátralý a bídný člen
krá'ovského rodu, Filip Egulit=, jest si důsledný,
neboť hlasem svým každý odklad odmítá, Po
slanee, který následuje, 8 drlivou iromí a ne
konečným pohrdáním praví: »Pratože tento Fi
lip praví ne, já pravím ano'« Po slovech těch
rozpoutává se nová bouře vz'eku přihlížejících
Jakobínů. »9mrt zrádcům! Na lucernu 8 nimi!
Ped žilot'nu'« Ruce prudce mávají ve vzduchu,
tváře zběnilců blednou nebo se de venají a cči
podlévají se krví. Strach mezi poslanci ujal se
zase svó vlády, a výsledek hlasování jest, že
proti odkladu vyslovila se sedmdesátuhlasová
většina. Jakobíni radostně zahičoli.

o

Motitel. Když ministr spravedlnosti Garat
dostal úkol, aby rozsudek králi v Templu vzná
mil, počal se třásti a vzdychati: sJak smutné,
jak hrozné to poslání'e Král dustav zprávu, po
chvilkovém přemýš.ení žádá, aby byl poslán
k němu zpovědník a aby mu bylo dopřáno tří
dní přípravy na emrt. Zpovědníka k němu po
aílají. ale prodloužení tří dní odmítají, Krále ub
klopuje z nfalé ticho, nemá na blízku přátel a
obranců. Kněží rozhodili sice v naci po uliofoh
brožury, volající po osvobození krále, ale né
kteří při tom byli zatčení a vaazení do žaláře
a podnik, jak ani jinak nemohlo býti, potkal se
s nezdarem.

Stala se jen jedna smutná událost, klerá
nebyla pokusem o záchranu, nýbrž vraždou,
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svůj hlas: odklít; Fkdálil sů zů eně
movny dě obědval.Když o i elletteřBt. Pirgéku EdEVzdalbítskéh fášé ab

KdyžpR Past k "he za Jitý muž
černých M Malý krátoVáltý gafiišta, jmé

nem Pářiš.. ní Phaistje A by se Paris.sÁnole $Hlásovkl jste prd SMH! Čátřsčenče,
A gáfdistá fižiknuvezmi žá td stvíů Hdplatu!«

irél téhovanýtim řožfňáchne ke Kofdem,
pod kábáteři, A VFází břitkol sbřň € bok po

slančův. Mujitéli ice Fovrišf RO chopí, ale
vrůpěu rohutn Hen so žipottcí, a Parisu ně,

Lepellštiee, jénž býl 8mrišlně ráňish v so

bou (odpoledne, u ná po půlnoci, tedy dvě
odiny před tím, než bylyve sněmovně sečiený

Řlásy, které většinou vyzněly přo urychlenoopravu královu. Gardista byl pronásledován,
byli vysláni lidé, aby vyslídili jeho stopu, ale

unikl jim. Nemoha se nikudy dostati přes hra
nice, jako osamělý trosečník spáchá v odleblé
vesnické hospodě sebovraždu zastřelením. Za
vraždání Lepelletiera nahnalo Jakdbínům hodně
strachu. Krvelačný Robespierre poděšén vidí
yšude kolem sebe vrahy a pronáší domněnku,
že teď asi bude konvent povražděn.Jeho dlová
docházejí souhlasu, Jakobíny obthází tchořo
vina, leckde ozývá se nářek panické bázně, A
velitel ozbrojené pařížské moci, Santorre, zděnj

násobil a hned po té ztrojnásobil vyeohny stráže, aby věrných vlastencův ochtánil proti brán
ným odpůrcům, jichž mimo uprehlého gardistu
nebylo. '

Napoleon. Končem +. 1816 olšař doštul po
prvé dopis od své matky, ktérá Hu ožnátno
vala, že jest zdráva a že hodlá přijíti za ním
na ostrov. Dopis mu byl odevzdán otevřený,
což ho tak rozlobilo, že jej po přečtení roztrhal.

Bylo mu posláno také prpraí jeho týna, kterému dáno byloteprve potom, když dlouho bylo
zadržováno anglickými úřady. V tu dobu byl

Las Cases tak neprozřelelný, že svěřil jednomumulatovi dopis, svědělcí Napoleonovu břatru
Lucianori, ve kterém ei stěžoval, jak jest 8 himi
nešetrně zacházeno. Mulat, který byl náhončím
Hudsona Love, odevzdal psaní srému pánovi,

šest týdnů do žaláře, potom dal je vývézti na
mys »Dobré naděje«, a po některé době dopra
veni byli do Evropy. Napolbon ve émutném
vyhnanství byl tím zbaven věrného druha, jenž
podpíral jeho ducha a všemožně ho zabavoval,
aby teskná osamočenost byla zmírňována. Las
Cases, dostav se do Evropy,-nezahálel. Jezdil
od jednoho panovnického dvoru ke druhému,
a snažil se vzbudlti útrpnost e osudem Císařo
vým. Také matka Napoleonova současně poslala
dopis kongresu spojených mocnářův a dovolá
vala se soucitu pro svého syna, ale nepochodila
ona a bez úspěchu namáhal se Las Cases. Pro
Napoleona v Evropě nepohnula ee již ani ruka,
dějiny jeho života u panovníků byly již zavře
nou knihou, jinými slovy, přání a smýšlení

- evropských mocností bylo totéž, jako v Erbe
nově baladě: »Ty mrtvý lež a nevstávej!«

Jakkoli Hudson Love dlouho se zdráhal

zprávou, že kongres vyloučil Napoleanovo dítko
z nástupnictví Parmského vévodství. Napoleon
přijal tuto zprávu na pohled pokojně a tvář
jeho se pobnutím ani nezachvěla. Ževšak ze
zdánlivého toho klidu nedalo se souditi o vnitřní
lhostejnosti, o tom sám pozdějise vyslovil v tento
rozum: »Mohl bych vyslechouti zprávu o smrti
svého syna, své manželky, všech svých pří
buzných, a tváře mé se nezmění. Vše zdálo by
se v mém zevnějšku pokojným a klidným. Ale
když ve své komnatě dlím samoten, pak trpím
a pak dobudou vrohu lidské mé city.«

Napoleonovo zdraví na ostrově hynulo, a

na počátku r. 1818 se vyjádk že dlouho živnebude. Zavinil tu mnoho nedostatek pohybu.
Vycházky a vyjíždky jeho byly tak hlídány a
mnohými předpisy tak okle:ť vány, že Napoleon
raději pobýval doma. Měl o to takó s Hudsonem
Love časté spory anglický lékař Napoleonův,
O-Meara, který kromě toho byl žádán i za do
nášeče; ale čestný muž ten, jako pečoval o zdra
ví velikého vězně, tak rázně odmítal i všeliké
slídění. Proto necitelný a surový ředitel posta
rál se o to, že O Meara byl anglickou vládou
odvolán. Dne 25. července OMeará se loučil
a Napoleonem, který mu dal listy, určené císa
řově rodině a projevil žádost, aby nikdo z pří
buzných na ostrov ze ním nechodil, aby nebyl
svědkem jeho ponížení. Požádal teké O-Meatu,
aby mu poslal zprávu 6 výchoťě jeho dýna a
obejmuv svého lékaře, pravil: »3 Bohem, ne

* vidíme se již nikdy.c
Po návratu do Evropy O-Mexřa výddi

tiskem svůj denník, kterým osvětleny byly po
vaha a smýšlení císaře, nepřáteli tak poníženého
4do té RoBý úd Angtitánů ták inálo požňaněfo:
(i něco dříve, než O-Mear brali d
Mvrony1jenerálOvurgeměwhraběnkuKloviho.

lonová, č'mž společnost Nápějtěhořů MBGN6se
zmenšíle.

: .

Zdraví se horší. Počátkefň +.1810 dr.

Antomarohi, rozený Korsičat; čet ARŽádostrodiny Napoleonovyod angitéké vitdž Aovolení,

že se mohl odebrati na olea a býlí disktovýmlékařem. Pu moohých ob f6h a Měpohodiné
plavbé Antomarchi přistál dhB18. září 4 břehu
ostrova. Přijéli s ním také dfa katoličtí kněží.
Hudeon Love přijallékaře:věltní vlídné a po

zřal ho ke sob což v Nap lovnah Wbudilopodětřehl: Jákmile věal tísář « křAJANSM dm
několik slov promluvil, nerozpakoval se věno
dáti ňu důvéhů-A svěřil 66 MU tpříříně 8 po
ruchámi svého zdraví. Dr. Antomarchí nesho

dovalse s tím, co HudsonLore z psířovu mu před tím vykládal, Sh dal, že Nápo
leon byl skutečná neduživ, ačkoli nebylo j-šlě
žádného nebezpečenství. Antomarchi všem -žně
86 dožádovál, ab ýlá zřúšého příllšhé obíňe

žošánl svobody Apolebiáty. A došožověl, že
pob ba zdraví jého jést Bůtný. S svá důkto
rová všák týzhivalů dd přáí ink, jákohý naHožnošti nebo něltožňdsll Výčhážsksleařových

kkvlňelů Bězpějnošt tropě. o
áBolěoh Antomářéhihožděypátá M drhi,týkajícími se r.d:ny Las Casesa a protýkaj Foz

filuvu p žňámkáfií o 668 něduživosti: $Budu

dtátědlojsko R it žaživáKÍsbropakýh půnvtňíBů?< sPředkátě Jač, odBovědeí Ahromitřthi.
»Nikali, dokluře«, odpotědší Napdlévh, bůtlád
Angličanů má zamýšlený úč.ňef, hěv dežím
dlodho $ tomto bodářblá Antofmáéchi 58 G6;

ňoval, aby Napole n přotéck se jehe lékař
skými rada á ční úUněhěhluzvykal novému způsobu života, jak jej lékař upravil. Cisař
dé dothifal, že čhuraví játrhřní, ktérýž nedulí
V pájhhů tom zhusta ed přihází, 4 slěžoval bi,
Že celý rok býl bež lékařské pomoci.

Zá tři čas zalíbil se Antimátčhi Náboléonovi tak, žémů poričkud nahrazoval přátele,
kleří se musili z ostrova Vystěhováti. V důvěřné
čhvíle šdilel šé s Antomarchim o dvé zármiitky
á intimní hoře. Kromě jiného mu výprávoval,
ják jednatelé a slidiči Hudsonovi ehtěli do pří
bytku jeho vniknouti, áby se přesvéděili o jeho
přítomnosti, ále že je zastřašil od násilí rážným

rolilášením, že zastřelí prvního z nich, ktétý
odváží se do pokoje vstoupili ©

Osmnáct měsíců Napoleon z příbytku ávého
nevýcházel, a všechny domluvy Antomarchiho,
áby aspcň koňmo vyjížděl, 'odráželý se od hr
dosti císařovy, která téžce nesla, že i zdravotní
procházky mají býti podrobeny dohledu a před
pisům surového Hudsona Love. 1

Lékař, nemoha Napoleona přiměti k vy
datnějšímu pohybu tělesnému, zaměstnávál ho
šspoň prací záhradnickou, kleré císař ochotně
ee oddával. Pořídil si veliký slaměný klobouk,
s podobnými kloboúky. podělil i několik Č ňanů,
kteří mu pomáhali. Tyto klobouky však způso
bily na ostrově veliký rozruch, neboť anglické
úřady větřily v tom smluvené znamení pfipra
vovaného spiknutí, a Hudson Love div se a ro
zumem nem'nu!. Vyptával se vojáků, donášečů,
jezdil po ostrově, na podřízené úředníky se
zlostně rozkřikoval, že nekonají svých povin
noslí a že ještě maličko, a jenerál Napoleon by
jim byl z ostrova zmizel. Svolal taté poradu
důstojníků, s nimiž konal o hrozícím nebezpe
čenství porady a ustanovil nová pravidla bdě
losti a přísnosti.

Napoleon, byv o poplachu zpraven, z Hud
sonem si zažertoval. Se slaměným kloboukem
na hlavě vsedl na kůň a ovalem uháněl až po
samé hranice, které mu kolem Longvodu byly
vykázány. Sotva to stráže zpozorovali, udeřily
hned na poplach, bubny zavířily, ozvaly se také
výstřely, zpráva, letíc stráž vd strále donikla
až k Hudsonovi, který všecek poděšen a ne
ustrojen. vskočil na koně a tryskem ujižděl na
místo, aby se ujal velení a uprchlíka chylil.
Když poplach dostoupil vrcholu, Napoleon byl
již zase v Longvoodu, a Love zaměstnával sc
znovu bedlivýza pátráním, co a jsk bylo. Napo
leotl žert ještě opakoval tím, že podruhé vyslal

ostrov s Antomarchim.
Jakmile byl spatřen slaměný klobouk na

hlavě cválajícího jezdce, povstal poplach podob
ný prvému.

hnáni —

Provolání!
Jeho cís. a král, Výsost arcikníže Leopold Sal

vatoř s Nejvyšší rodihoi Svojí vyznáměhál ktál.
Česktě půtideniií návštěvén. Jeho čis. a král: Vý
sost podnikl tito cestu přěfevším š účýsíem, po
zuati činnost
Zelaské úřadovitý bro králbvsttř Češké Vdovské

"ho a slrotětho fondu v Praze,
kteráž úřadovna se těší protektorátu Jeho a Nej
Jasnější choti Jeho paní arcivévodkyně Blártký, d
také proto,

království zavědenot přo zaopatfenípo

-a Zhen

de Po pálětýchvojínechz královstvíČey Vhehňi Eltíme 36 výšěně závěřání Jeho
tis. a král. Výsosti a choti Jeho Vyšáké za tuto
poktu a účifiřou Bodport žiBatření vděv a sirotků
bo padlých tojirišch v Českém; nějpřiměře

býph zpěvebot Stvd žá to bude zdlisté, jestliŽE Gin SHE které Vysócímanželé VénujíSvůi
zůfem měroli ták vynikálicí, obmyslímé fůry.

W tím úééem se zamýšlí zahájit fozsáhlou .
Řeh

u s jedrolným příspěvkem, z níž ná vzejíti

3 6kacdid úřčívěvodyLeopottů Bělýštorá a arci
věvědkyně Blanky.

. Zveme všecky, jichž příjmy se válkou podstat
ně nezmenšily a jimž žádaný dárek hezdáse -těš- 
kou obětí, aby si hetížihi přispěti k věnování tomu.

Dar každěho jednotlivce má činiti 10 K
Při obětovnosti obyvatelstva tak často již 0

svědčené není o tom pochyby, že toto věnování.
které má Hiill httěho Vysokých manželů, získá u

šlechtilémuúčehuZo onboky a sirotků povojihéch zhaměnitbu částku.Docházéjicí dáti bu
dáti veděny V patřňosti c. k. okř. héltfižnstVíni a
uveřejňovány novinářní.

Úvěmnídružstvo Bliska

Přijímá tklady has Čkladní khižky k Ačty: —
Úvěřyošobní a živnostenské 72 podtiínek fej
výHodnějších. Vkdsné střádanky

Politický přehled;
Souštřěděníčeškých politickýchdir. Dé 7.

i. m. sešel se výkonný výbor slrány n 1) Poskončené debatě předložil předseda dr. Kářel
Mattuš tento návrh: Výkonný výbor strany národ
ní, slyšev zprávu o jednání mezi zástupci střán:
národní, svobodomyslné, nářodně-šociální a po
krokové, směřujíchh k náprávě poměrů mežl če
skými stranami politickými, jednak soustředěn

vě| Střámu jek
právě ©jmerováný stran
nou se jměnem strany nářodní ná zákla
dě dohody oměéží nimi ujednaně při one
chání volnosti přístupu pro stranu státoprávní,
jednak utvořením svazu všech českých stran po
Jidckých v žemích českých schvaliije toto jednání
á dohodu uzavřenou a usnáší se, aby v důsledku
dohody výkonný výbor nynější strany národní
(staročeské) a tim zároveň strana sama pováažo
valy se za rozpuštěny, jakmile se ustaví výkoriný
výbor nové strany národní. Výkonný výbor vítá a
schvaluje další záměr, aby zřízen byl svaz všech
českých stran politickýchv zemích českých. Do
výkonného výboru nové strany národní vyšle vý
konný výbor tři členy ze svého středu. — Návrh
tento byl přijat všemi hlasy přítomných, jeden člen
zdržel se hlasování. Př i ukázal k velikému
významu přijatého návrhu a vyslovil naději, -že
slibný počátek důležité akce bude dovršen doko
nalým provedením toho co celý národ toužebně
očekává. Nato přikročilo se k volbě tří členů pro
výkonný výbor nové strany, národní a zvolení
byli: dr. K. Mattuš, dr. Jos. K. Slavík a dr. Brabec.
starosta karlinský.

Jednotná pollilcká dfganisdte rakouských Po
laků uskutečněna. Dne 6. t. m. skončeho jednání
mezi předsedou Polského kola drem ryt. Biliňským
a předsedou polského národního komitétu. Jawor
ským, Také v otázce zřízení jednotné representáce |
bylo docíleno úplné shody. Vstup sociálních detno
kratů, národních demokratů a východohaličských
konservativců do polského národního ©komitétu
byl v zásadě stanoven. Také se skupinou Stapiň
ského bylo prostředkováním dosaženo dohody. O
docilení všestranné dohody zasloužili se mimo hr.
Ooluchowského jmenovitě rakousko-uherský Vy
slanec v Sofiji. hr. Tarnowski, jehož ústí dlužno
děkovati vstup Podolanů. do národního komitétu.

100,000.vagonů kukuřice pro centrální doc
nosti. Ústřední komise v Rumunsku udělila pro
prodej a vývoz obilí zmocnění, aby podepsána
byla smlouva o nákupu 100000 vagonů kukuřice.
sjednaná konsorciem ústředních mocností.

Mezi Německem a Spoj. Státy došlo v záležito
sti »Lusitanie« v hlavních věcech k dohodě.

Papežský delegát v Japonsku. Z Lugana,7, (
nora. »Osservatore Romano< sděluje z Tokla:
Včera přijel do Tokia Msgre Petrelli Jako p:
"ský delegát, aby mikadovi odevzdal papéžské
blahopřání. Byl přijat v dělší audienci mikádem,
ktéřý vžKázál papeži Benetiktovi upřímné díky.

V Petrohradě zasedání dumy a hosudarstvěh
ného sovětu má trvati až do 22. února, — Pró Ye
likou drahotu bude část petrohradského obyyětěl
stva odvezena. Především se přeloží 135 továtěňi i
s dělnictvein do těch ruských měst, kde zásobová
nt fest přiměfenější.

Novárevolucev. Portugalskaonen *marcisleime 3. ftiora: V Meabonské Tobse byl



pumou zab't srážmistr z dva repuhlikánští gar- ©
dissé. Útočníci byli zahnáni revolveravými vý
uřely. V ných čtvrtůch vybuchlo několik pum a
způsobilo věcnou škodu. Úřady učinily bezpeč
nostní opatření. Palác guvernérův střežen vojske 1.

Na dělnických synd kátě obklíčena vojenským!uv. Povstalci snažili se přivodiii všeobec::
stávku. ÚDopravana pouliční | dráze zastaveta
Všichni zatěení byli 'n.ernováni na válečných lu
ích. Axiiace zmoautněla v Setubaly, San Pedru.
Cortu. Ledandu a Moatemaru. kde byli purkmistři
mučení a vak popravení, dáte v Aguarantes F. I
gariu a v iných místech, kde davy vnkly do špý

ckgrá tolníku a odvlekly obilí. Bo těchto mís. 'vy

sáno by'a a vyské % | část-Spyjguvan rus Ypůjčcev appntkyv část
<e BDmůjaný venů na vyrovnání ruských státních
výloh byla podepsána. -

"Sfanayiskn. španělského minigierského přpdas

vá válek. Romanones prohlásil, že španělskáv

šel již okamžik pra přátelské zakročení. Španělsko

i“ ký projev peatrality. President Wilsnu .
prollé Spojené Státy jsou a chtěly setrvaji
s celýmk ma v míry a přátelství.Světový mír
nezáviší na Spoiených Státech, jež srosijy z oby
vatelstva -veškerého světa. nýbrž ng ostatních dí

Jechleh zeměkoule.

ZáložnavHradci Král,
Japské náměstíč. 1

Vklady na knížky.4"
Půjčky.—-Úvěryosehní, a

fekompt6čié z směnek.

KulturníJiskvy.
ovzdyší stajetí XVI. Zvláště

příma horečka;

jakrl
ledán kámen moudrosti, pátránp.

z předmětu málocennýchzlate, dryáčnicky ehlašována, jak alchymisté prodlouží 4

ský ivotna39—609let atd. VPrazebyly zátnány Každoročně tajemným uměním tisice
do odruhů z Iyatie, Pojska, Francie, Anglie. Četní

Neegipříchazeji na mízina tím, že platili alehymistickým podyodníkým báječné sumy, anehp že si

M pvali drahé předměty k vlastním pokusům.
Na každém českém zámky byl nějakýalchymista

Ý ovšem z, Pošetjost idskéžil nádhemě. Jan
Zajle £ + senbyrka, potomek jedné z nejstaršícha nejsav tjších rodm českých, zdědil majetek,

se páčil ug několik milionů. Byj velikým
iprovatelem věd a uměn měl knifovau pro

n eu Ale—bybvášnivýmalchymistou,

1zajel žebrákem.Po své smrti ;r. 1616)ažalvl f dluhy, synové jeho, žili v nouzi ve
z Rožmberka stál Angličan Kel

v| datě nek ch tří let 300.000zl.-Životopisecvv “ v Březanpřiroce 1592praví:»Pan

o né fr! vejce od těch podvodnýchalchyed divné zd sebe činil.jako
i dě (P tofová z Hirštemherku,hejtmanu,M“ dal sc stváeti, že dvě tajnosti umí, před
n v ka ci lednoystříbra v zlato ryzí proměňo

va PApronásobným užitkem, druhé (podruhé)
A edn n stastříbratř lotyčistéhofajnzlata

P Chlěy pán tomu se naučiti,kdyby mu
ukzaf. přis o mu darovati, a kPS se zapsal,

ob átů."Hadtovýše p pho jim věřil,že„ed té
ne nanavedl, i a nh i zemíný s jé u raví, růstAvad omhlnt na jámu00dátů ©

mhJe: v jistém místě do,zem pokropovav k tomu

sýpensní vodamiZa něk terý den, dohlídnuv%i
když svý|ichvfivá vybralsemeno,vývás reč a tak pána podv

Pan Vilémbyl línak pán velice rozšafný. pre
slul svojí moudrou pojttickou rozvahou i za hrani
cemi. Ale uegapadia ho tázati se Hirštemherka.
proě chce od něho peníze, dovede-li si zlato dělati

Neřekl druhému, aby zkoušel jako semero

na řed svůj dukát vlasmí Dobře napsal Komenský
o dichyrmstech ve svém u světa: »Těch
“ p je padarmo dostividím;kteří|

by kamenedostává, BálPádoého pevidím. Zlato ,
, žetito vaříev životškvaříc, e pro

mak ují 3k oskvařnkAle nití neodsuzume své zmámené předky.
nyní mají vynikající slovo jasnovid

Pant a válečnípěroczyláštěv osvícenétricijská, byla
eV tel usedlé K původ

jménykoriéové raj IménoBain

M nabylitituly3z. Vorličné«,pPennse Balbje
sh Voplšnéneb| py 2

známý člen r ornck,

an krátovéhradeskývpFNÉkv P

letíKel a . %já ele.pal|DA se [
pegžaké a byv tu povýšen 73 eh

umění vyučoval na některých školách s dobrým
prospěchein; skládat i latinské básně. Stal se za
kladatelem pražské větve Balbínův. Pra své plat
ne služby byl povýšen r. 1553 j s bratrem svým
Filipem do stavu vladyckého, takže odlud psali se
Balbínové z Vorličné (nejspíše dle usedlosti své u
Hradce Králové). Byl držitelem gruntů' Šosovníc
v Praze, Nymburce a statku zemského Ovčár u
Kutné Iory, Zemřet r. 1570. — Nejmladší syn On
dřej, také Lair'nus zvaný, usadil se v Německém
Brodě, Zemřei r. 1582. Druhý syn Jana byl Filin.
zakladatel královéhradecké větve Balblnův. V,
učil se řemeslu malířskému a usadil se v Hradu.
Zdá se, že malby ve starších kancionálech hra
deckých on sám vytvořil. | primátorem byl a s
bratrem svým nadán jest titulem »z Vorličné.. Ze
mřel kolem r. 1575, zanechav syny Jana a Jiřího,

v Hradci; patřila mu též Lhota pod Libčany. R.
1584 byl přijat i se synem Bedřichem do stavu ry

tířského. Zastával úřady veřejné, byl přítelem věd
spíval valně na skvostný graduál, v

němž k r. 1585se nachází pěkná jeho podpbízia.
nadělali

svým nezbedným a bujným životem otci starostí |
dost a dost. Když r. 1589 otec zemřel, rozdělili se |
po dlouhých soudech tak,.že Bedřich dostal Lhotu
Liběguskou, Jan dostal Dřevíč, Daniel 3 Adar do- ;
my. a granty v Hradci. Bedřich zemřel r. 1399 a

statek těm dostal Adam. Daniel zemřel v Hrad
ci bezděrek , Adam byl suken kráječ; statku Lhoty
byl držiteleem na krátko, nebať byla r. 1621 připo

lena k ření pardubskémy. | on zastával v'Hradci některé veřejné úřady. Jan zemřel morem

mřej r. 16]9 na ránu, kterou utržil, bojuje na sira- |
ně gisařské proti stavovskému —vojsku. Lukáš|
držel Dřevíč Žd v Hradci, později byl purkrabím'
v Pardubiglcji. R. 1620 prodal Dřevíč a odstěhoval *
se do Hradce, ale j'ž po dvou letech zemřel..Měl:
6 syný. z nichž všichni zemřeji nedospělí až na

vej nejslavnějším
rodu.

Nestálose stálice. Již r. 1717 Halley konstawoval,
že domnělé stálice leti prostorem světovým také;
s velikou rychlostí. Poněvadž. však jsou od nás

mužským potomkem| svého

prve průběhem stoletého
letí prostorem světovým rychlostí asi 20 km za
v:cřinu. Dvšem s ním leti i všecky leho oběžnice,

měsíce, jež k nim náležejí a také komety, jež tvoří :sluneční dvořanstvo. Ale kolem kterého přemoc-!
ného středu náše sluneční soustava kolotá, posud;

sobil, věnoval pro týž účel 400 K. Na mešní fundaci
ye svém, farním kostele u sv. Tomáše na Malé
Straně odkázal 400 K a na mešní fundaci v Kostele
u Všech Svatých na hradě pražském, kde byl ka
novníkem, děkanem a později proboštem, 600 K.
Jiným církevním účelům slouží tyto odkazy: ku
stelu u sv. Tomáše na Malé Straně 300 K, opatství
v Želivě celkem 450 K, kostelu u Všech Svatých
800 K. záduší kostela v Chotči, jehož patronát ka
pitola u Všech Svatých přičiněním Kryštůfkovým
převzala, 400 K, chrámu sv. Víta na dostavění a
výzdobu 900 K, kostelu v Humpolci 600 K, k zá
duší břhitoyního kostela v Humpolci 40 K, na ka
tolické nusie 600 „Božímu hrobu 300 K (zvěčnělý
byl rytířem řádu Božího hrobu), ke zřízení kaple
šv. Václava v Humpolci základ 200 K. Celou řadu
odkazů věnoval Kryštůfek katolickým korporacím:
tak Svatováclavské Matici [000 K, Bratrstvu k u
ctění nejsv. Svátosti oltářní v Humpolci 30 k.
spolku »Vlaste 200 K, družstvu spisovatelů při
»Vlasti 300,K, historickém kroužku při »Vlasti-,
jehož předsedou byl, 500 K, Katolické lize 100 K.
Konfereuci sv. Vincence u sv. Tomáše na Malé
Straně 200 K..Piovu spolku v Praze 600 K. Z ná
fodních karporací naších obmyslil Kryštůfek Ústř.
Matici Školskou odkazem 800 K; dále na obecně
vrospěšné, vzdělavací a dobročinné účely odká
zal: Českým školním bratřím v Bubenčí na iejich
český katolický učitelský ústav 10.000 K, témuž
učitelskému ústavu zvláště ještě 4000 K, Kojeji Ar
nošta z Pardubic 1000 K, chudým v Humpolci 200

biskupskému | katolickému | gymnasiu v Bubenči
2000 K. Konečně založil Kryštůfek v poslední vůli
dvě rodinné studentské nadace. odkázav na jednu
12.000 K a na druhou 8000 K.

Sochy, oltáře aj.
provádí absel. ©.k. odborné školy
4 ©.k. umělecko--průmyslové školy

Jan Dušek wChrudimi.
Obrana.

„Nad pádem vzdušných zámků filosofle. Sociali
stický spisovatel filosofický.Koelsch napsal nedáv
no významnou pravdu: »Dnes jest disciplina všu
de, jenom ne v myšlení.

1 ten fenormenalismus, ten přírodovědecký svě

tový názor bez přírody jest již silně kritisován;

powsava se pohepyleSěFsměrem k souhvězdí Herkulogu, které z
šinau se vpřed rychlosti přímo úžasnou. Tak na pí.
dle proslulého kvězdářeFlamnariana jedna hvězda
ze souhvěz > elkého Medvěda« uletí za vteřinu
304 km.
mal, že jiná »stálice: se pohybuje rychlosti asi 580
km za vteřinu.

- Ani mlhoviny, které se jeví našemu zraku jako
stahé obláčky, nestojí na jednom místě, nýbrž letí
ryghleii nežti stálice. Mlhovina v souhvězdí Andro
medy pohybuje se rychlostí asi 300 km za vteřinu.
liné mihovmy dokonce až 100Akm.

Tedy patrno, že za několik tisíciletí hvězdná
obloha Lude představovati zcela jinou šachovnici
než dnes. A snad již pravnukové nynějších vědcíi
dovedou asi načrtnouti, jak se změní posice jednot
livých hvězd za 50.000 let.

K takovému honu, předstihujícímu každou
smyslovou představu, jest ovšem potřebí úžasně
razgáhlého prostoru, obrovské vzdálenosti jednot
livých soutivězdí, aby nedošlo ke katastrofě celé
hvězdné soustavy. Ale také zákon gravitace a ji
né přesné fysické zákony, jimiž Bůh řídí běh

vše nesmí selhatt | Jinak při úžasném tancid docházelo by dermě k hroznému střetnutí a
zkáze. A člověk, malý červiček na skrovné plane
tě, naivně se pyšní svou duševní sílou; docela
leckde snaží se namlouvátí, že ten majestátní let
1 účelné kolotání jest dílem nějaké náhody; že ko
losální hodinový stroj pravidelně funguje bez ff
zení Nejmoudřejšího. Tvor, který ani najpilnějším *
přemýšlením nedovede přidati své postavě loket |
jeden, hledí s pyšným sebevědomím na misírov- ;
ství. jehož nemůže ani — domysliti a dokonale
pochopiti.

Odkazyprobošta advor. radydra Fr. X. kry
štětka. U okresního soudu pro Malou Stranu a
Hradčany v Praze byla prohlášenaposlední vůte!
zvěčnělého vsdp. probošta a dvor. rady, Ph. Dra

z r. 19143 1915.Vposlední vůli jasně zračí se šle- ;

chetná povaha r kděnve který maje pro svou |osobu jen skromné potřeby, nastřádal za dlouhá:
léta dosti veliké imění, ze kterého zřídil celou fa-:
dy dobročinných 3 zbožných odkazů a na ne

hladě k hojným věnov yh učinilve pro
svých sourozenc: jších z- |

ných, Poslednívůlí X 9 ošt Kryštůte pře.devším fundaci na rodném svém městě,
Seminárnímu kostelu,ve dik k, prolesor semináře pů

0—m— mm

ká »metafvsiky<. Podobné stanovisko zaujímá i
řada jeho soudruhů. Ale zříkajíce se metafysiky,
staví se zády k tomu, co nazýváme uceleností a
zaokrouhleností názorů. Tak ovšem sami zřejně
jsou filosofy bez — filosofie. Na př. jejích zásada,
že každý může míti svoji pravdu, jest důkazem,
že jsou si svého ožebračení vědomi. Dle Macha
jest účelem vědy ušetřiti člověku myšlenkovou
práci. Věda učí ho jenom užívati nahromaděných
zkušeností celých generací a navádí ho kesbírání
zkušeností, z nichž mají opětně těžit budoucí.

Mach inluví o prvních vrozených dojmech. kte
ré bývají dočasnými náladami organismu spolu
určeny; praví, že na pozdější dojmysmyslové
mají vliv starší; prvý proces jest komplikován
druhým, procesy probíhaší zprvu samovolně, po
zději však uvědomují se zvolna. To jest ovšem
psychologie nejjednodušší, primitivní. Mach psy
chologisuje, odbývaje celou moderní psychologii
zkrátka; zavrhuje sice její moderní metody, ale.
přidržuje se jakéhosi populárního »snadno Aa
rychle.«

Při fenomenalismu není možno nluviti o pří
rodovědeckém názoru světovém, nýbrž jenom o
způsobu nazírání jistých přírodovědců na svět.
Zamítnutí »metafysiky«, zakřiknutí psychologie a
svévolné obmezení noetiky (theorie poznání) ne
má nároku na název světového názoru.

Zkrátka fenomenalisté, kteří poznali neudržitel
nost filosofických soustav dosavadních, úsilně hle
dají směr nový, ale zastavují se na polovici cesty,
rozhlfžejí se plaše na několik stran. „Vězíce jednou

nohou vkročiti. Nepřímo potvrdili, že nelze čekati
od pyšných systémů dneška žádného pronikavého
úspěchu, ale sami tápají. A tak i nové proudy isou
vážným dokumentem, jak padají vzdušné zámky
moderní filosofie. —Věru není jednota myšlení u
těch, kteří podceňují význam Božího Zjevení. A ti
sichetá zkušenost dokazuje, že na základě pouhého
rozumu lidského k této jednotě vůbec nedojde.

Přípravy. V. socialistickém časopise »fDer

Kampf«(seš. 11—12) pře €0. Eckstein,jak se nění odpůrcové názarůsocialistických snaží vsuge
rovati (uměle vnuknoutů d Inikovi »určjté ideoko

gie«. Poznamenáváotevřené: »DvěM hto ideologij Jsou dnes zvlášť důležité pro dělnictva:ná
rodní a náhoženská. S oběma těmito
(naukami o požmech, ideách) musí sociglistický

| agitátorpodstoupit boj.< —Snad by bylo lépe.



kdyby Éckstein raději v časopise, který se prohla
Šuje za vědecký, odporučil, aby ti agitátoři zmí
něné ideologie prostudovali lépe než jak se o nich
učili před válkou — a pak teprve o nich mluvili,
Ohlašovati předem boj tomu — co nebylo dobře
poznáno, znamená šíření zmatků a nikoli uvědomě
al. Začne-li se takovou metodou, ozve se starý,
všedně skřípající kolovrátek znova: »Kristus cho
dil bos. ale nynější hierarchie... Náboženství
patfl jen do kostela« atd. Vytáhnou se na světlo
staré, překonané fráze Haecklovy a j. v. Vždyť
přece ta protikřesťanská »věda« přímo úpěnlivě
volala jako smutná žebračka po reformě. Po vál
ce bude potřebí občany znavené kulturním bojem
kiidniti a vésti k snášelivému soužití. A toho se ni
kdy nedocílí tendenční stranickou agitací. Zato
však skutečné vědy se katolíci nebojí. Aby koneč
ně zvítězila upřímná snaha po uvědomění lidstva,
bude potřebí každé straně vážně zpytovati svě
domí. Nesmí se občanstvo tříštiti proto, aby agi
tátoťi různých stran měli zajištěnu výnosnou hmot
nou existenci. A právě strana Ecksteinova jest po
vinna po válce upřímně k vůli utišení vln přiznati,
lak překotně v době přísné zkoušky měnila své
stěžejné zásady, čili jak ta její věda skutečnou
vědou nebyla. Po morálním ztroskotání dobrodruž
ství staršího zajisté nelze odporučovati, aby se u
žívalo velikých davů za pokusné králíky dobro
družství nových,

Následník trůnu u armády arcivévody Joseta
Perdinanda, Jeho c. a k. Výsost arcivévoda Karel
František Josef navštívil z Nejvyššího příkazu Je
ho Veličenstva císaře v minulých dnech měsíce ú
nora armádu arcivévody Josefa Ferdinanda, boju
řící na severovýchodním bojišti. Přibyv 1. února
do stanoviště armádního vetitelství, byl následník
trůnu uvítán velitelem armády a přijal hlášení o
nynější situaci armády. V týž den došlo k prohlíd
ce prostorů, ve kterých odehrály se podzimní bit
vy. Doprovázen velřtelem armády, navštívil pan
arcivévoda následník trůnu v následujících dnech
všechny divise armády a přesvědčil se všude na
místě o jejich výtečném stavu. Nejudatnější a nej
větších úspěchů se dodělavší důstojníci a vojíni
byli při této přležitosti namnoze vyznamenání po
chvalnými osloveními, Mnohým odevzdal Jeho c.
a k. Výsost vlastnoručně těžce vybojovanou, dob

fe zaslouženouNejvyšší dekoraci. Když 6. února
dokončil cestu, rozloučil se pan arcivévoda Karel
František Josef nejsrdečnějším způsobem s velite
lem armádya přibyl 8. února opětně do Vídně,
aby podal Jehc Veličenstvu nejuctivější zprávu.

Významná volba v Chorvatsku. V minulých
dnech konaly se v novogradištském okresu zají
mavé volby ve volebním okresu; dosud zastupoval
Jej posl. dr. Hinkovič, který na počátku války
prchi, byl pro velezrádu odsouzen a zbaven man
dátu. V okresu bydlí 40 proc. řecko-pravoslavné
ho obyvatelstva. »Reichspost« líčí tuto- volbu tak
to: sAni Srbové, ani vládní strana koalice neposta
vili kandidáta, ač zvolení kandidáta koaliční vládní
strany s ohledem na spolupůsobení srbských a ú
řednických hlasů bylo zajištěno. O mandát uchá
zel se tentokrát jen křesťansko-sociální kandidát,
katolický profesor theologie, dr. Jos. Pazmann,
děkan záhřebské university. Ze 1700 doma se na
lézajících voličů volilo jej 1182, byl tedy zvolen
velkou většinou a mezi jiným také jednohlasně v
řecko-pravoslavných obcích Okucanu a Lipovla
nu. Je to neslýchané od mnoha let. Dr. Pazmann
dostavil se také mezi pravoslavné obyvatelstvo a
všude prohlásil: »Vy nejste Srbi, jste řecko-pravo
slavnými Chorvaty a jako takoví můžete a máte
s námi jíti, ježto vaši víru nechceme ohrozitit Jsme
jednotným chorvatským lidem. Srbství v Chorvat
sku je výmyslem našich nepřátel!< — Volba tato
je pro poliiický převrat ve Slavonii skutečně po
zoruhodnou

Prosba poslance Kadičáka.. Tento poslanec
křesť.-soclální strany. dne 6. t. m u J. Exc.. mi
nistra Trnky učinil následujícípodání: »Nastalými

mnohé stavby s'lníc, úprava řek zvláště horských
bystřín a nádržek vodních, v zájmu celých krajů

čím Vaší Excelenci nejuctivější prosbu: Račiž Va
še Excelence příslušným činitelům přednésti Žádost
naléhavou, aby na stavby silnic, na př. na Vyzov
sku, z Rožnova na Bečvy atd.. jakož i k regulač
ním pracím na Moravě vůbec a na Valašsku zvlá
ště byll vysláni váleční zajatci. Vždyť naši vojíni

telských konati.«
Mirový hlas. anglický..Anglický spisovatel Wells

otiskuje v >Daily Chronicle« vekmi pozoruhodné
vývody, v nichž poprvé mluví Angličané o tako
vém míru, Jak se utvoří, když ve válce bude po
kračováno. >Kóin. Volksztg.« podotýká k tomu,
že Wells snaží se svým krajanům -vyložiti myšlen
ku, zdali je ještě s výhodou pokračovaí ve válce.
To je velmi příznivá a reálně-pa"*ická myšlenka.
Jestliže Wells se odvážil navrhnorti mírovou my

členku sice opatrně, avšak přece jasně a srozumi
telně, lze se domnívati, že půda pro tuto myšlenku
v Anglii je již připravena více, nežli lze souditi z

jednotlivých u nás známých okolností. |Veliké rozmrzení Italů nad válečnými nezdary.
Spolupracovník »Neue Zůrcher Ztg.« zjistil v Italii
vlastním pozorováním kromobyčejně velkou vá
lečnou znavenost, která pochází z povážlivé tísně
v náladě obyvatelstva. Zcela zvláštní jest převrat
lidové nálady vůči iredentistům. Od Alp až k Si
cilii stalo se okřídleným heslem nyní: »Chraň nás
Buh před »neosvobozenými«! Vojíni, vracející se'
2 fronty, vyprávějí stále a stále, že právě.ti »ne
osvobození bratří« jsou nejhroznějšími protivníky
a že jihotyrolští střelci z »Irédenty« nikdy nemi
nou se cíle v řadách italských. Dále však jest vi
děti, že obyvatelé pohraničních území, označova
ných dosud za neosvobozená, která jsou obsazena
Italy, jeví veliký odpor proti »osvobozovatělům:.
»sNač přinášeti všecky tyto oběti, nechtějí-li ire
dentisté býti osvobozeni?« ptá se namnoze lid a'
reptá proti tomu, že pro věc tak bezůčelnou mají;
býti obětování synové a bratři. Tento pocit byl
ještě sesílen míněním, zavlečeným rovněž od do-|

volenců a raněných, že rakonsko-uherskou frontou |vubec není možno otřásti.
Dotazy na válečné zajatce, příslušné do král.

Českého, nemají se podávati kanceláři pro váleč- |né zajatce (Kriegsgefangenenbureau) do Vídně,
nýbrž Zemskému pomocnému spolků Červeného |
kříže, pobočné kanceláři v Praze I, Husova ul.,
č. 2 (palác Clam-Gallasův). Aby usnadněno a u-;
rychleno bvlo vyřizování dotazů na válečné zajat- 
ce, byla organisace výkazová při Červeném kříži
tim způsobem decentralisována, že převzaly Zem
ské spolky Červeného kříže evidenci zajatců, kte-'
ří příslušní jsou do dotyčných korunních zemí.,
Tak na př. do Čech příslušný válečný zajatec jest.
v evidenci u Zemského pomocného spolku Červe
ného kříže v Praze, i když-přináleží k některému
sboru vojenskému, který leží nebo se doplňuje v
jiné zemi korunní. Následkem toho žádá se obecen-|
stvo snažně, aby ve svém, jakož i v zájmu rych
lého úřadování u zpravodajen Červeného kříže|
řídilo své dotazy přímo na správnou zpravodajni.

Na osleplé a raněné vojíny, sirotky a vdovy, lnva
dy a Červený kříž ráčili dáte věnovatí: Nejmenovaná
z Rovně 8 K, slč. A. Formanová z H. Kostelce 50 h. —
O další sbírky a dary na Zemský svaz katol Orla v.
Hradcí Králové se prosí.

Poštovní doprava balíků do Uher, Omezení dopra
vy, platné od 4. Hstopadu 1915, dle kterého moht jeden '
pedavatel v jednom a témže dni zaslati do Uhef pouze
10 poštovních balíků — sé' dnem 4. února 1916 zrušuje:

l

l

'

+

(Blahoslavenství P'sma svatého)

dri 8 takových archů úpravy nedělních
a aválsčních kázání téhož aut ra

aravdou ke cín sti

Záznamy přijímá jit nvní

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové.

Církevnívěstník.
VÁCLAV HLAVSA +

a

Odešla: k „Bohuduše děsky zbožná, lidumilná,dra- |d

tělesnou schránku. —Kanovník Hlavsa tušil blížíci se.
skon již delší cobu a v posledním čase připravoval se
na poslední pouť s dojemnou oddaností da vůle Boží..
Na Hromnice (2. t.„m.) choroba mu bránila účastniti se

posvátných obřadů v chrámukathedrálním. Jeho Ex:,
nejdp. biskup tedy mu poslal hromničku do bytu. Dru
hý den ve čtvrtek se chorému poněkud ulevilo, a proto,
neunavný pracovník přišel do konsistorní sesepřednášet
své referáty, Děkoval arcipastýři zá pozornost a hlasem
sklivým pronesl, že bude hromničku tu brzy potřebovat, .
Hned však byl od přítamných vřele povzbuzován. aby.
vypudil z hlavý pochmurné myšlenky, Ačkoli při účastí
na rokování -jevila se přece jenom na tváři jeho veliká

znavenost, domlouval mu nejdp. biskup, aby si šel ra- *
ději domů odpočinout, Kanovník však odvětil, že se mu *

svými. Když se vrátil domů, přivolaný p. MUDr. Hole
ček prohlásil, že nemocný nejméně pošest dní nesmí
vyjíti ven. Dne 9. t m. večer navštívil pacienta Jeho ,

stář velikou radost. Ve čtvrtek mělo dojíti k operaci ©
Následkem těžké chřipky roku loňského trpěl srdečním ©

k čemuž přistupovaly jiné ©
komplikace. Chorý prohlásil, že se dá předem zaopat

Hiti, ačkoll již předtim opětovně byl posilován sv. svá- ©
tostmi. Byl tedy povolán před polednem dp. kapian J.
Brabec. Kanovník oblékl se do kleriky, při počátku po- *
vvátných obřadů kleké 'a odpovídal vroucně k slovům
tecítovaných modliteb. Když přijal Nejsvětější svátou
a poslední pomazání, ještě chvíli poseděl a klidně po-,
znamenal, že měl přání, aby byt pohřben v místě svého
dlouholetého působení — v Rakytnici; ale prý nyní

legy na Pouchově. Však se také připravoval na posted
ní cestu klidně jinak. Prohlásil, jaké chce míti úmrtní
parte. Pak ještě posedět do odpoledne. Když se k němu
dostavil před 3. hodinou vip. oficiál Chadraba, tu za ho- *
voru se zvedl, šel usednout na postet, hlava se mu sklu
alla — a vydech! naposled dříve, než se lékař dostavil. ©

„Bylo to o 3. hod. odpol — Když se roznesla zvěst u
smrti dobrého kněze, každý iitoval skromného, vlídné
ho kanovníka, který nikoho nezarmoutil. — Nehynoucí
pomník nostavi! sl zesmslý v kolátufe rokytnické svou :
obětavou rárodohospodářskou činnost. Jeho ústným a
obětavým přičiněním se stalo, že byla stavěna dráha z
Vamberka do Rokytnice. Hlavsa vymohl též budování
císařské silmce. © Chudý lil v onom okrese vděčně

chovního správce. Rovněž veliké věci vykonal v oboru
" katolické žurnalistiky a ruchu organisačního. — Instala

ci svou slavil v Hradci Králové dne 10. května 1914.

si získal zde svou dobrotou vetikou řadu ctitelů. Bůh
odplatiž © věrnému siuhovi svému všecky jeho dobré
skutky stonásobně! — Pohřeb zvěčnělého konati se bu

" de v Hradci Králové v pondělí o deváté hodině.
Zprávy dlecésal Vyznamenání jsou pánové: Ed.

v Č. Bělé, pověřen správou vik. úřadu německo-brad- *

vikar. sekretářem. Jos. Hoke, katecheta v Chrasti, ob
držel farní synodalie. — Ustanovení jsou pp.: Jos. Na-,

v Hradištku, za faráře v Člbuzi, Jos. Jahoda, koop., za,

za admin. tamtéž, Jan Benák, kaplan v Sádku, za ka- '
plana do I wkavce, Karel Prucha, koop.. za admin. v.
Dobrém. Vojt. kadera, kaplan, za admin. ve Stargové,

Aug. Novák. farář v Dobřenicich, za excurr. admin. fary '
vosické, Štěpán Bobek, koop., za-admim. v Dohaličkách.
— Na odpočinek vstowpill.pp.: Josef Pohl, farář v Dob: '
rém, Jos. Franz, farář ve Starkově. — Uprázdněná mí- .
sta: Fara v Dobrém, patron Bohuš hr. Kolovrat-Kra
kovský-Libšteinský; fara ve Starkově, patron Hellfried 
Faron Kalserstejn, obojí od 1. února; fara v Čachotíně,
patron JUDr. Otto rytít z Metaltů, od 3. února t r.

Případ arcibiskupa Dra. Kohma. Vysoký hodnostář

Zprávu o daru tak velkolepém přijali s povděkem jak
katolíci. tak „příslušníci kruhů jiných. Ale tu se také

znovu osvědčilačeská povaha. Ti, kteří dříve navšecky
strany chyby Kolmovy rozkřikovati a zveličovali, na
jednou manitestačně prohlašovali“ úplné smířění a vele- ©
bill arcibiskupa. docela jako nevinnou oběť církevní ja

osoby,jejiž zéno přece náležíhistorii. Tento obrat ml,
nění škodil ovšem těm,kteří kdysi proti arcibiskupovi'

všichni kněží jeho musí jen a jen mlčet a sloužit. Ale
brzy nastalo rozčarování u těch, kteří již si brousili péra
na.kritiku vatikánskéhoa vůbec Hierarchického-despo
tmu. Spravedivá věc. zvítězila, velice .bezobladný
hodnostář opusti; hranice Moravy. A nyní. jest úkolem

hodnotí napežského stolce. — Vždyť přece jest známo,
že Kohn bezohledně trestal již na pouhé bezdůvodné.

podezření, že kněze řádné při vísltacích těžce kompro
mitoval před lajky. Odváži-í se někdo otevřeně vy
tknouti mu chybu. pak mohl býti jist, že bude pronásle
dován nikoliv zájmu církevním,ale z K Iměvu.

stav bý dlouho nemohl takové šikanování | snášeti.

Ovšem dobřemáme na mysl. že „potrestal arcibiskop |
takové podřízené.kteří nevinu Svou jenom předstírali.
Ale co tu bylo. pronásledování Zbylečného! — Chyby,
jež vytýkal jiným,nikdo, nesmělvytknouti, jemu, 1 kdvž
byly. zcela. patrné, A když Již -dobře mohl „pozpati, že
odpor se množí.„nikoli jen z.důvodů osobních. ale věc“
ných, v.žájmu. cirkve vůbec, neodhodlals sek vážnému
sebepoznání, To raději hleda) umělé cestičky k 'udnlání
soka. Pravda. byl napadán faké „Ppkoutně,a prostředky
nevhódněrnl' i od některých, kteří do očí "stavěli se přá-“
telsky. Ale tfín se nedá nijak úplně omřuviti jeho vřastní



taktika. Kdyby byl včas obrátil důkladně, nebyly by mu
kritiky uškodly a konečně — by byty přestaly. Znal se
k vlně sám první papež sv. Petr, odsuzoval před celou

ubcí křesťanskor své chyby | jeho nástupcové. Netajil
bolesti nad třichy Šavja sv. Pavel, který přece náleži
k předním svěicům. Ale dr. Kohn i ve své závěti odmítá
od sebe vinu, čímž ovšem zlehčuje rozhodné slovo ŘÍ
ma. V jakésn duševním stavu tak psal, jaký oodll na
tom odmítání měle ptné vědomí dosahu, to nechť se pu
nechá soudu Prozřetelnosti. Jisto jest, že v Olomouci
chyboval, ale že před smrti ukázal vřelou lásku k ná
rodu velkolepým odkazem. Tedy vždycky jest potřebí
oddělovatiod světla stín, v každé chvíli jest mitu>
správné 1ozlišování. Nemůžeme klidně paiti ra 10,
jak proti vší nedávné zkušenosti, ba proti přirozenému
rozumu se šužká, jekoby byl Řím odsoudit velikého
spravedlivého. Při tom však vítáme s povděkem a ra
dosti velkolepý arcibiskupův dar, který zajisté může
značně prospěti národu cešému. Miloval-li dr. Kohn mo
ravský lid vřele, pak tato dáská jest zajisté pěkným ry
sem 'ieho povahy a dovede ji oceniti zaslouženě každý

upřímný Ceci.

Králověhradeckoubankovníjednotu v Hradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých|
obchodechbankovních a uhelných. Podporajte:
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

Zprávy
místní a z kraje.

"Vyznamenání Naše město i s okresem zajisté v do

vost k podpoře všech prospěšných úkomů, které s vál
kou souvisí. Vzpomeňme, jak veliké obnosy upsány
zde na válečnou půjčku, jak podporován Červený kříž,
Stříbrný kříž a jiné humánní akce! Svědčí to zajisté ta
ké o veliké horHvosti c. k. úřednictva a jiných vynikají

stodrž. rada J; Smutrý obdržel řád Železné koruny III.
třídy, vrch. okr. lékař dr. V. Kracík rytířský křiž řádu
Prántiška Josefa I., vrch. zvěrolékař Fr. Frydrych zla

A. Libický titul vládního rady a prolesor na c. k. učit.

ústavu Jan Huml titul školního rady.
Zé záložní nemocnice Červedého křiže v Hradci

Králové. Dne3. t. m. poctil svojí vzácnou návštěvou
záložní nemocnic: Červeného kříže v Hradci Králové

Jeho Excel.nejdp. dr. Josef Doubrava, biskup králové
hradecký, provázen dámami odboru. Červeného kříže s
předsedkyní chotí mísťodrž. rady pí. Marií Smutnou v
čelea předšedoupánskéhoodboru -p. dv. radou z Isa
kovicsů. Při' své návštěvě, jež trvala celé odpůldne,

ocenil vznešéný úkol všech pro vlast bojujících a po

dávaje ruku každému jednotlivci, pohovořit s nim vikd
nými slovy o jého nemocí a rodinných poměrech a po

— V upomínku na svoji návštěvu podaroval každého

mír.

Schůze miěsiské rady dne 7. února. Vzaty byly na
vědomí +rotokóly sepsané u c. a k. místního voj. veli

cejchovnímr (řadu podala se žádost za přecejchování
městské mostní váhy. — -Panu tov. dru R. Aningrovi

továmy do konce měsíce února t r. -— Vzáto bylo 'na
vědomí díkůvzdání c. a k. miňisterstva války za sympa
tický projev statečné armádě naší pří dobytí Černé Ho
ry. — Aprovisační komisi postoupí se přípis, kterým
nabízí: holandskou brasíborovou moučky »Superáor«. —

městské zahradnictví a schváleno bylo, kdo má konati
práce školnické místo školníka J. Fišera, který nastou
pí službu vojenskou. — Vzat byt na vědomí výnos zem
ské dávky ze zábav za měsíc leden vobnosu 783 K 20
h a schváleno bylo, aby požádáno bylo c. k. okr. bejt
manství za svolení k daššímu vedení Štítu železného
brance. — Poticii postoupeno bylo nařízení c. k. okr.
hejtmanství, aby přísně kontrolovala, by vydáno nebylo
více vstupenek k stání, než předepsáno jest divadelním
řádem.

Promoce. Pan Stanislav Trojan z Černožic. prak
tikant u c, k. ckr. soudu v Hradci Králové, byl povýšen

©. t. m. na Karlo-Ferdinandově universitě v Praze na
doktora práv. Srdečně gratulujeme.

Z pokračovací školy. Stávající poměry sice činí v

Zivnostech přirozený nárok na veškeru dovednost a
přičinlivost učedníků a řádné využitkování každé chvíle.
Proto však něudpadá bedlivá docházka učňů do pokra
čovací školy, tím spíše, že soustředěním vyučování pro
každou třídu mimo neděř pouze v Jediný všední den
v-týdnu vyšlo se co nejšetrněji vstříc zájmům živno
steňského slavu. I čádá řidhtelství škoty, by pp. zaměst
navatelé nebo jich zástupci s vyššího hlediska doby

věnovali tomutozákonitému požadavku ochotnou součinnost. .
Poópňrný spolek W. Zivůost. společenstva věnuje

„čjena., miatra. krejčovského a pokladn'ka spolku
3 k válečné péči pro oslepl ve válce vojíny.

"Záložna v Hradci Králové, Výkaz za měsíc leden:
Stav vkladů počátkem měsíce K 2,175.346.65, | během
měsíce vloženc K 104.638.23, vybráno K 103.095.84, stav
koncem měsíce K 2,176.239.04.— Stav půjček počátkem
měsíce K 2,237.046.07, během měsíce půjčeno 207.348 K
95 hb, splaceno K 220.869.66, stav koncem měsíce K
2,223.525.36. — Počet údů 3958. Reservní fondy 183.007
K24h. Závodnípodly 84.200K. | Pokladníobrat K
1.176.360,55.

Shromáždění členů ILI. řáám sv. Františka v Hradci
Králové bude odbývati v neděli 20.února o 3. bod. odp.
dr. Kapistrán Vyskočit z Prahy; členové dostavie se v
počtu nejhojnějším. 

Konkurs, Uprázdněa se dvěmísta mužské porce
Špitálské. Žáuost: o místa tato podány buďtež nejdéle
do pátku 18. února. Upozorňujeme, že každá žádost do
ložena býti musi dekretem o právu měšťanském a vy
svědčením chudoby.

Seznam cemna týdemmimtha vHradci Králové
dne 5. února 1916. 1 hl: prosa 90—100 K, vlkve 80 K,
lněného semene 130 K, jablek 16—28K; 1 litr máku 2 K;
1 a: jetelového semínka červeného 440—600 K, cibule
48—52 K, mrkve 15—16 K; 1 kg: hrachu 1.80 K, jahel
20 K, másla 6.40—7 K, vepřového sádla 7 K, tvarohu

"88 h, česneku 4.80—5 K, petržele 20 K, křenu 60—70 h,
' celere 24—26 h, poru 30—60 h; I kopa: kapusty 5—7 K,

drobné zeleniny 1—1.20 K; 1 vejce 16 h; 1 kus: karfiolu
10—15 h, podsvinčat 28—57 K, kůzlat 11 K. — Přivezeno

| bylo: jetelového semínka červeného 16 a, jablek 25 bl,

| celere 22, poru 10; cibule 12 hl, mrkve 9 hl, kartiolu 15

' kůzlata.

otroku, jenž Ivu trn z nohy vytáhl, začež týž se mu od
měnil, když otrok uvržen byl do arény na pospas divé
zvěři. V průběhu děje setkáváme se sice se scénami,
. jaž podstatně liší se od našich představ o přísné disci
plině ve vojsku římském, o poměrech u prvních křesťa

nů a o velebnosti césarů — ale to právě zde jest jen
vedlejší dekorací pro pobavení, obecenstva. Hlavní věc
spočívá v bravurně nahozených rysech jednotlivých fi
gurek, jejich způsobu života, názorů, prostředí, což vše
třebas potaženo závojem sarkasmu a satiry poskytuje
uvědomělému pozorovateli bohatou látku k přemýšlení.

třeba větší scény a mohutnějších technických prostřed

ků, než může naše divadio a dnešní doba poskytnouti.
Pak také odpadlo by leccos, co zdálo se mnohým směs
ným a Íraškovitým. Přesto slušt-i tak uznati snahu rc
žie | herců, z nichž zvláštěsl Klokotská dobře vy
stihla charakter své úlohy, — Upřímnou chválu zaslou
ží soubor sdružení za' provedení Dvořákovy opery

' Čerta Káča. Nehledíme tu k výkonům orchestru,
. nýbrž k snaživému podání díla velikého mistra, kterého

české hudby. Ocenění tohoto krásného díla Dvořáko
va vymyká se těmto řádkům, přesto však nelze se ne

| zmínii o gemiajitě mistrově, jemuž libreto vleklých
dialogů a prostého pohádkového vyprávění beze všech
lyrických vznětů bylo tvrdým oříškem. A řešení této
nesnadné úlohy v proplétajících a stupňujících se moti

tovech Jirky ovčáka, Káčí i čerm Marbuela, čarovná
hra tónů ed bouřných disonancí až k jemné ovčácké
písni, vše v nádherné instrumentaci naplňuje ducha i
hudebně neškoleného posluchače obdivem. Pan Geitler
jako Jirka uplatnil se znamenitě; dobře podány byly ú
lohy Káči (Janošová) a kající se kněžny (Kramperová).
Výprava použila všech technických prostředků po ru
ce jsoucíců k zdárnému Inscenovánídíla; ani balet ten

opery bude míti stejný, ne-ti lepší ještě úspěch morál
ní I finanční. — V sobotu odpoledne sehrálo sdružení ve
prospěch sirotků po padlých vojinech královéhradec

; kých. Oórnerovupohádku Zakletý princ pro dět
| ské publikum. Večer reprisa Eyslerovy operety DItě
* cirku. — V neděli odpoledne shledali jsme se ve

i Straussově operetě Tisíc a jedna moc s oblíbeným
teneristou minulé saisony p. E. OKovským. jenž byv

| propuštěn ze služby vojenské, vystoupil jako host.
, Všem je zajistě ještě v živé pamětí jeho příjemný a

| vyrovnaný hlas I hra, než aby bylo nutno znovu o jeho
[ talentu se zmifovati. Opereta založená na bohatém mo
| tivu vyprávění sličné Šeherezády- Lejty z Tisíce a
] jedné noci je plna fantastických zjevů, jež scénicky u

p'atněny značně poutají. | tempa valčíková snaží se
zhudebniti to tajemné ovzduší harému a zastřených kra

| savlc Orientu. Pan Olšovský (suttán) a sl. Sehnalová
(Lejla) provedli svoje úlohy zdařile. — Večer opaková
na Hubička. Provedení bylo na stejné výši s posled
ním až na to, že pí Kramperová trpěla částečnou Indls

posicí. Sbur pašířů silně dřstonoval.Zato tepší byl vý
kon orchestru, jenž jevil snahu procítěného podání. Ne
sporné chváty -zaslouží provedení zpěvních partií pp.
Geltiera a Klause, zvláště jejich dueto v 2. jednání. -
Tristan s Isolda (herolckáhra J. Maria) je opět
pokus, Zpracovati starou látku moderně a vdechnouti
těm krásným, romantickým postavám Tristona a Isoldy
chtění moderní — pokus aspoň pro scénické předvedění
ne zravna šťastný. Jako zaráží znateleklasicismu Hráč

postavy Trlstana a Isoldy. lelichž láska zahnívá mo
derní psychosou. Marně hledal by tu někdó Tristana a
Isoldu starofrancouzské nebo“ slaroněmecké "Ttěratury.

Už motiv jejich sblížení tak romanticky krásně sym
bolisovaný v korzelném nápojř Isoldině -je nahrazen zde
jakousi nestvůrou časové zvrácenosti vášně, jež nedo
chází ulkde ukojení a jejíž předvedení na scéně působí
divákům trapné rozpaky. A ještě Tristan představuje
muže honicího se za mátohami své iuse, neupokojeného
nikde a ničím — ale pojetí Isoldy je opravdu moderní
monstrun horrendum. Zvláštní jest, že knižní četba. díla.
jež honosí se nádhernou děkcl, působí mnohem přízni
vějším dojmem než scénické předvedení, ježto obrazo
tvornosti a představám čtenářovým ponechává | volné *
pole ničím je nerušíc. Představitelům titulních úloh pí.

za upříínnou snahu podati své role citově plasticky,
začež dostalo se jim opětovného potlesku. V hudbě Jere
mlášově nelze mnoho pozoruhodného odkrýti. Neurči
tými. ničím nepodloženými skoky intervalů a disonan
čních akordů snaží se pověděti něco nového, ale povídá
jen o této snaze. — Offenbachova opereta Dafnis a
Chloe jest rozkošnou pastýřskou scénou, beroucí sujel
z mythologie starých Řeků. © Hudba dobře vystihuje
žertovnou nevázanost bakchantek a něžnou lásku Dafnií
da a Chloe. Dobré byly sbory bakchantek a jejich vůd
kyní (Janošová) PL Kramperová (Chloe) a sL Sehna
lová (Datnis) dobře vystihly své úlohy. Hned nato se
hraná lyrická opera Leoncavallova Komedianti
měla pronikavý úspěch. Již v prologu zaujal p. Klaus
svým lahodným barytonem a vzorným provedením role
úplně inysl posluchačů. Parádní tenorovou partii Cania
podal p. Geltler s veškerým rozpětím a procítěním své
umělecké duše a cítil zajisté sám, jak upřímně obecen
stvo splácí mu opětovným potleskem jeho veskrze zda
řlý výkon. Též provedení ostatních úloh vhodně zapa
dalo do rámce krásného večera. Orchestr, jenž vzácnou

lecky soutěžiti s výkony pěveckými, podporoval snaži
vě provedení obou zpěvoher. — Ve středu opakována

Prodaná nevěsta s tenoristou p. E. Olšovským
v úloze Jenlka. — C.

Reperiolr Východočeského divadla v Hradci Král.
V pátek 11. února ve prospěch tenoristy Leona Geřtlera
opera Postilion z Lonjumeau od F. Adama. — V sobotu
12. 1. m. E. hra v předpl. a vypravena bude poprvé Wil
deova duchaplná komedie Na čem záleží. — V neděli
13. t. m. o 3. hod. odp. obříbená opereta Polská krev
od E. Nedbala. — Večer o 7. hod. Offenbachova opera ''
Hofmannovy povídky. — V pondělí 14. t m. 9. hra v“
předplacení, operetní novinka Zá láskou od O. Strausse.
Novinku tuto studuje právě Městské divadlo na Král.
Vinohradech. — V úterý 15. t m. vystoupí pohostinsky
nejlepší česká dram. umělkyně, člen Národního divadla
v Praze Marie Hůbnerová v titulní roll dramatu Gabr.
Prelsové Gazdina roba. — Ve středu 16. t m. o půl 4. *'
hod. odp. uspořádá slovutná umělkyně pro mládež hra
deckou a okolní Pohádkovou hodinku. Večer o půl S.
hod. podruhé opera Komedianti od Leoncavalla spolu
s pastéřskou zpěvohrou Dafnis a Chloe od Offenbacha.
— Ve čtvrtek 17. t m. 10. hra v přepl, bodruhé Dvořá
kova opera Čert a Káča. — V pátek 18. t m. baletní
pantomima Závoj Pierotčin od Art. Schnitzlera s hud-
bou M. Dohnanýho. — V činohře dojde na řadu nyní
Šimáčkova hra Ztracení, v opeře operní fhovinka Mil
kování od F. Neumanna, Čecha v cizině působícího.
Libreto napsal význačný modernista německý Schnitz- 
ler dle svého dramatu Liebelei V operetě po novince
Z rozkazu Jeji Výsosto od Oraniestadta přijde na řadu“
Offenbachova veselá opereta Trebizonská princezna.

Stavební opravy kanovnických residenci čís. 58
Bi a 82. V řadě budov, jež na jih ohraničují Velké ná
městí v Hradci Král. tvoří residence kanovnické čp.

ladných štítech. protějšek k vážné architektuře gotické
protější kathedrály sv. Ducha. Roku minulého zjištěno,

že domy tyto musi se podrobiti pro sešlost svoji důklad
né rekonstrukcí. Rekonstrokční práce provedeny se zře-“
telem k zásadám -o zachování památek úimělecko-histo
rických za stálého dozoru Jeho Excel. nejdp. biskupa
Th. Dra Jos. Doubravy, jenž zájem maje o památky v
diecési | mimo diecési vůbec, i této věci věnoval svoji '
réči. Jemu též př'sluší největší zásluha o zachování
těchto cenných. historických památek. Soudobá úprava
zmlněných domů umožněna byla současným téměř úmr
tím kanovníků jich obyvatelů. — Nejprve a slce v ú
noru zapačatno s opravou residence čp. 51; potom v

vystupuje. V srpnu posléze započato i s opravou třetí

pravy děly se. jak již připomenuto. s ohledem na staro
žitný a bistarický jich ráz, dále aby odstraněny byty '
závady. ohrožující značně trvání a stabilitu jejich a zá
roveň aby zadost se stalo požadavkům | zdravotnictví.
bezpečnosti a předpisům stavebního řádu. — Opravné

předem stanoveného následovně: Provedena řádná nová:
kanalkskace vodovod, klosety a lázně. Odstraněna záva
da. způsobená spodním i okolním vlhkem. pomocí iso
1ací. Zřízeny osvětlovací a větrací průduchy, odstraněny
prolézací kominy, jež nahrazeny nověmi, nyni obvyklý
mi. Zabeznočeny veškeré chatrné zdi á klenby podchy
cením a stažením kleštinami. při čemž strouchnivělé du

bové zední kleštiny postupně odstraněny a vzniklé dn
tiny cementovém zdivem vyplněny. ©Strouchnivělé
stropní honetrekce nád prvnímpatrem byly vyměně:
ny za nové, staré sešlč střechy s krytem šindelovým
býly úplně strženy a nahrazeny krovem novým s Kry-.



tinoy prejzovou. při čemž tyar střech pongchán přesně
dle stavy původního, Ma místo vyjlapanýmh nodjah Ro-
loženy dubové frýzkové podlahy, kdežto staré, zdravé
parkety byly s náležitou opatrností vytrženy, ohobly
vány a zngvu položeny. Starý sešlý dlažby nahrazeny
vhodně volenými dlažbanji šamatovými. Pofkozené a
oduté omltky průčelní řádně opraveny, ztonovány, ku

lejových náterů; rovněž i vnitřní omliky upraveny.
Dubové schody a dybová vrata portálová čistě ohnb
lována, opraygna 3 napyštěna fenmeží, čímž doc eno
na místo nevkysných nátěrů pravé struktyry dřeva. Zá
roveň vrovedeny opravy, jež byly nutny na veškerých
temeglných pracích. V nádvořích postaveny nové pří
stavby s prádelnazi | žehlírgm) a děpyníky a dvory
vydlážděny. aby odstraněno hylo: nebezpečenství pod
máčení budov. | Přitom odstraněn děuější nešvar tím.

nimž na úkor zdravotní a stavební dříve- přistaveny |
byly. Jednopatrový, barokový pavilon v zahradě resi
dence čp. 31 budezachován, opraven 4-Střehta opatře

penkové. Jednopajrový domek na dvoře residence čp.

staven. Zeď tato pro svůj chatrnýstav bude zhpěena a
nahrazena zdi novou s popžit.m starého materiálu, hy
dosavadní lagný pohled na kanovnické zabrady z Kc
mepského ulice aehbyl porušen. S pokračováním oprav
v residenci čp. 32 bylo opětně po malé zimní. přestávce
započata. takže v brzké době budou resklence tato, ja
kož i druhé dvě residence k obývání odevzdány. Záro-'
veň budiž podutčeno,že kon..ryatorský úřad při opra
vách zastupoval c. k: 'konservátor p. praf. Pippich z
Hradce králové. Technický dpzor převzal s ochntay
<. k. vrchní mženýr p. F. Figcher a vežkeré stavebil
práce provádí stavltelská kancelář p. R. Schmidta za
pečlivého a svědamitého Šízení stavitele p. Ant. Linana.,

Bozmary přirady. Není potřebl připomínati, že ke,
konci ledna se objevilo plno zvědavých oček houževna-,
tých sedmikrásek a že -kočičky« zasvítijy stříbrem.
Ale ta jest vyznanné, že v Hradci a okolí v minylých ©
dnech rozkyetly: byspiník tarahjs alpina). fialka, Star-|
ček, lýkovec, čeeřice a bledule. Pamatujeme sice i i

'

mírnější zimy než byla letošní. Ale leden sám prý od č.
1843 agbyl tak teplý jako letos. -— Tuto středy otdpoje
dne padaly drobné krupky, pak večer a v noci hustě
se sypal zvlhly sníh, který pak mrazíkem ztuhl. Celý ,
kraj se ocitl pod bílým ryhášem a větve pod tíhou sně
hu se shýbaty. Již také by] nejvyšší čas, protože pupeny i
na stromech a kinví povážlivě vzrůstaly. 1

Třehechovice, Doplňkem nřipojuieme někojik údajů
ac života a posledních dnfp. Rb. Mr. Ant.Králky, 16445
mka z Třebechovic. Zesnulý před svojí smrií, smířy se
s Bohem a rozloučiv se s rodinou, lehkým skonem ode
šel z tahoto světa. Delší již doby hblodala choroba na ;

koření jeho života. -' Před svými známými několikrát
prohodil, -že brzo odejde na kopeček= (katol. hřbitov na

kopci Brebu). Nikdo, ant snad on sám netujil, že tak
rychle skonči. | Stav nemoci, který: ponechávat jej při ;
jasné mysli a dovolovař mu bez obtíží volný pohyb. ;
náhle se zhoršil a v době několika dní stal se smrtel- |
ným. Nebožtík byl dobrého srdce, pevný a ryzí charak-|

ter. P. celý život oživovalý jej myšlenky Riegrovy '- |
zvláště o velké národní jednotě. Fříštění národního ži- |
vota vždy těžce nesl, ano jim trpěl. V dpbě, kdy strana:
národní následkem své umírněné politiky ztratila vlív
v českém národě. přiklonil se katolickému hnutí, pře

svědčen o hlubokém všívu nábožensko-mravní síly ve |.
vývoj národního charakteru. Nemálo k jeho rozhodauti |
také přispívalo podceňování tohoto. bnatí, náboženství
a duchovního stavu vůbec, jak doba často přinášela.
V životě, zvláště za svých studií na německém gymna- '
siu, poznal innobo dobrých, vlasteneckých kněží. vzpo
mípky na ně byly mu vždy milé a vlivné — jak tedy
měl býti proti nim? Veřejného života horlivě se sůčast

nil, zvláště za dob mladších; z té doby pochází jeho in- |
imní přátelství se zvěčnětými básníkem Eman. Miřiov- |
ským, a posiancem a starostou města Pardubic drem i
Formáhkem a j. Při veřejných místních záležitostech
sloužil jistě obětavě a nezištně a mět na mysli zájem l
širokó veřejnosti. Bobužel, nebylo mu vždy rozuměno. ;
Byl podporovalelem umění, věd, různých humáních in- ;
stituci, členem četných odbomých spolků. V odborných
kruzích byl oblíben pro svoji kolegřalitu. Nebylo kraj- !
ské schůze, které by se nesůčastníl, dovoloval-li mu '
poněkud jen čas; to bylo příčinou, že mu bývaly do po
slední chvíle jebo života svěřovány různé funkce. Jako
odborník ziskal si imimního přítele v zesnulém býv.
rektoru české techniky, dv. radovi Ant. Ant. Bělohoub
kovi, prof. chemie na mniversité a i Pohřeb zesnulého
konal se za krásného počasí a přes válečnou dobu těšil
se značné účasti. Zvláštmí pazormost zesnulému projevili

sl. lékárnické gremium, učitelské sbory svému býv. škol- |
nimu dozorci, katol jednota, hasičský sbor, zpěv. spo
jek »Oreb«, vysloužili. Kondukt vedi dávný přítel ze
snulého vidp. Jos. Kovář. farář z Velké Jasenice, u hro
bu pak promluv dp. Fr. Hrubant, kaplan z Přepych,
procitěnou řeč, oceňující srdca a dobré vlastnosti zyčč
nělého. Zuchováme ma čestnnu památku.

Pojička. Ředitelství c. K zkušební komise pro školy
obecná a měšťanské v Poličce přijímá prostřednictvím
příslušných c. k. okresních školních rad žádosti v Jar
ním období 7a připuštění ke zkouškám učijelským do
31. března. Zkoušky se počínají 26. dubna. — Žádosti
externistův a exteruistek za připuštění k doplňovací
zkoušce maturitní přijámá žaditelství c. k ústavu Kč
vzděláníučitelů v Poličcedp 41. března. —Žádosti za

připuštění ke zkoušce způsobilosti ze šeaských ručních

"pracípřillmá Fediieistvl tohoto Ústavy dp Wdubna.

nahízíme pra ryehlé rozprodání knihu
z pozůstalosti vadp. prasláta

Msgra Dra Antonina Bryshty;

Jmění církevní
jeho správa.

Krámská cena původní (z roku 1810)

11 K snižuje ap při hotovám zapla
1 6RRÍ Na

ws 4 koruny3 |
za brožovaný výtisk. (Velká osmerka,

stran 656.)

BISKUPSKÁ KNIHTUKÁRNA
v Hradci Králové.

Ven

Různé zprávy.
P. T. vašim kelportéska a katolickým oreggjsaslm.

Šlechetné. duše „velyji mnoho již vykonaly .pro Č Tvený
kříž, sirotky, vdavy, osleplé vojíny ajiné dobročinné
účely. Zvlášié vld. duchovenstvo a horliví naši kolpor
téři snažili se vžďy a všyde vzniklé nedastajky pilným
sblrkami mígniu. Jest však velmi potřebí, aby utrpení
hrdinných vojínů i nadále bylo dbáno a ahy na siratky.
vdovy aoslepl. vojíny Ještě vydatnějí bylo pamatnvá
no. Proto kagejme všichni bez rozdílu dílo účinné lásky!
Každý dárek bude stvrzen. zvláštním děkpyachn líst
kem. 3 uveřejněn v listech »Obupya- a »Štít-. Veškeré
sbírky 4 dary zasílejte přímo na Zgmský svaz Vplal

; Orla nebo jeho starosty Jos. Poláka v Hradci Králové.
V mnohých. domácnostech zajisté jest i nepotřebné sta
ré zlato a stříbro, jež může se postrádati; věnyjte | toto

vezmi sl v únoru za fjohu učiniti jak u odpěratelů, tak
v organisacích patříčgoy sbírky. Kde možnn, učiňte i
sbírkukostelní...

»Hl'dka.« Ročník XXXII., čísto 2. Redaktor dr. Pa

soustavy a jeil vývoj. Jan Oliva: Nový způsob vypčo
Ivání Katechismu. Em. Masák:Názory z. Krasiňského 0

Dr. K. Černocký: Problém života -ve fitosofii a hiologii.
Jan Tenora: Účast kardinála Dietrichštejma za bule
mezi arciknížete, Matyášem a Rudalfem II. roky 16f8.
— Posydky: Dr. Ant. Vlešťát, Katolická mravouka (V).
Dr. Píeilschifter, Deutsche Kultur, Katholizismus und
Welikrieg (dr. Jos. Yrchovecký). Karel Klostermann,
Ecce homo, Ivan Olbracht, Žalář nejtemnější. Karel L.

Srbik, Bludičky. M. Béňa, Děti Slovácka, velké | malé
(M). Fr. K. Krouský, Ta mlynářská chasa. — Rozhledy:
Náboženský: Římská otázka. Metpdisté v Římě. Dět
ská kázání. Případ Kokzdy.. Německý spis o Husovi.
Temno A. Jiráska. Ruský kostel v Praze. Diecésní dě

v diecési Imburské. Anglické konverse. Jen angličtí bi
skupové ng územích anglických. Cirkevní mysea. Var
šavská dlečése. Deutsche Reichskirche. Islam. Sňatky
různobarevných plemen. Redukce paraguajské. Shlrka
na -africké mísle. Sliby protiatkohotní, — Vědecký a u
mělecký: Jak zčeštiti: jména biblická. Spar o Kanta.
Přírodověda bez přírody. Nekázeň v myšlení. Bergson,
Statistika v Rakousku. Šíření knih. Posudky. Nak|aďatelé
v Polsku. Gregorlánský kalendář v Tgrecku a Ralhar
sku. Ypry. Rychlost bvězd. — Yychovatelský: Školní
knihovny. Biblická dějeprava. České Skalství ve Vldmi.
Pešťský ústav pro nervosul děti Studentský sebevraž
dy. Universita v Cbotmě a v Aentě. — Hospodářský:
Úprava pojišťování, Nové daně v Čechách. Divldeady
cedulových bank. Kursy státních papírů, Rakouská vá
lečná nůičovna. Kodaňské zápisy a gásledcich války.
Sávský most. Příjmy hereček v Německu. — Politický a
vojenský: Změny v Rakomsku. Česká strany. Soclální
demokraté pojští a oěmeští, Artorita či svahoda? Ha

beas-Corpus Act. Na bojišších. Potoováy váječnýchzpráv.Učitelévolenskýchškol.— Příloha:P. Vychodil:
Z doby Sušilovy.

Nejvyšší slavnostního

ejvy 13koko a bt «bál Českéhosjezdu českých
Svazu českých okresů (k rukám starostovým) tlu
močeu byl presidiem c. k. todržitelství (výno
sem ze dne 2. ledna 1916 č. 2402) z Nejvyššího

rozkazu stejně jako Svagu českých s adík za nejoddanělší loyátní hold,
slavnostním společném sipzdu českých obzenh a

městdae2. prosince1915v.Praze, R
r

Vatikána Ne XV.
valválkoukrutěsk otmém Vojna Hajiče

i

nellí dj Legujgnanejkázal Dno tento n:skémy biskupy ujkrgjinského ritu, Msgry ehgří
Choinyšinovi. Dar papežáv fecko-siednoceným

Ukrajincům připomene svějy opět důležitou rali
již kdysi Valikán v Úkrajně brál. Od církevního

y 15. by v16. stal.
zůstal skoro celý národ Ukrajinys do konce 18..ba až do 19. stol, kdyzapočala roselytská čin
nost [yska, katolickým. V nné dohě zajímal se
Vatikán živě a osud ukrajinských katolků,- jim“
jejich slovanský obřad hyl ponechán 4 za jehož
nedotknutelnosta práva pappžavé velmi často.
zprvu praty palské, později prati ryské vládě, se

zazárovalí Vak žádal ony — ovšem bezvý
sledně - - nojskéha kěe unda IL, Aby ve svéříši provedl rovnoprávnost sjednocených Ukrajin
ců 5 Polágy. Od Urbana VII. mnpžija se také na- 
pomjínání panežská vládě pajské republky, aby
přestupování Ukrajinců k římskému ritu uměje ne- :

podporovali. ímská stolice neonomenula skoro:
před každým sněmem Polsky. u krále a senátorů
Ukrajinců se zastávati, bez vatného však výsled

ku.Tak na př.dekret papežeLrhana v ahledně
k Řeckého k larinekém ritu,oznají ani ne omulgován. Také v

kdy ruští carové nevně se v Polskuusadili ca krále
nutili, své řecko-pravoslavnénoddané na „áe
sjednocených podporovati, zaujal proti tomu Vati
kán častěji stanovisko. Tak na př. zaslal papež
Benedikt XIV. 19. září 1744 králi list, ve kterém
vzhledem na to, že schismatikové, .za pomoci ru

ské císařovny, sjednaceným někojik kostelůa klá
sterů odejnouti usilovali,* krále napaninal aby
sjednocený vzal v ochramu a v téže záležitaali ©
voláva| se pamež současně také primasa. Roz
padnutí Pajsky a nřipadnuté ukrajinských zemí k
Rusky ctevřela ruským misionářům brány dojo
řán. [né sto let trvající krvavé »nbracení« siedRo
cených, jichž odpor zůstane vždy slavným listemi
dějiy vkrajinského národa, přiměla rovněž Sy.
Stolici častěji, aby proti postupu ryské vlády ara
testovala. Posledním z těchto projpyů byla engy
klika na Ivovského ukrajinského metropolity 2 jiné
ukrajinské biskupy, datovaná z -|d. kuětna 1874
která shrdinským« označený odpor ukrajinského
obyvaielstva 4 duchovních v jejich boji prai Fu
skému znásinění chyákla. — »Čáck.«

Domluvii Salandeg. Italská nůjčka vynesla něce
přes dvě miligrdy. Není to mac vzhledem ua »veji
ké svaté nadšení, jež zavolalo halii na bojiště, ahy

ukojila svůj sagro egpismo«<.A je to dost málo A
vážime-lj, že všighul ministéj pa týdny objížděli

»100 italských měst« a vosky agitační páky POpůjčku ivedli v pohyb. Upsané dvě miliardy l
spolkne brzo Anglie, jež Italii dává nacítiti cenp
svého přátelství. Když Italie naříkala na vysaké
tarify dopravní, Anglie tarify sníža, ale zvýšila
cenu uhlí a zakázala dovoz luxusních předmětů z
Italie, takže Italie nebude moci své povinnosti Big
titi Anglii devisaní. ©Balandra na Anglií si tFPGE
stěžoval v Janově, tepně italského zámořského ob
chodu a učinil při tom Janovu poklenu. Janav Prý
má pra Kali takovou důležitost jako bojiště na
Soči,a na dovozním bojišti janovském prý padne
stejně významné rozhodnutí jaka na Soči. Selní-li
se Salandrova proroctví, pak hudougnost. Janava
nebude zrovna skvělá. Z řečí, jež Salandra v půjč
kové kampani pronesk vanula resignace. Salandra
byl v »dušiškové náladě«. | Předvídal svůj pád.
Studentům v Turině řekl že se brzo vrátí jako
profesor mezi inládež, jež rozhodla, že Italje ná
válčiti. Starostovi turinskému odpovídal na tvr4e
ní, že válka nesmí skončiti, dokud nehude »osvobo
zen: Terst a Trident a východní pobřeží Adrie.
že úkol ten je obtížaý, ale zato veliký. len svor
ností prý ho lze dosáhnouti, svarností národa, ienž
musí podporovat nynější a také příští vládu. -Vál
ka ztravuje mnoho sil, unavuje tak mnohý, a v
čele musí býti odbodlaní a neunavení. Pa politické
minulost jich se nikdo nyní nebude ptáti.< Posla
nec za Turin Oioliti dostal tedy. amnestii, Salandra
odpouští, že Giojiti mu svěřil svou větěmu a dal
mo do ruky otěže vlády. Nyní může Ciolii přijít
a napraviti, co Salandra nedavedi v dobrém sta
vu udržeti,

Stouponedmaule ara
odporačujeme vře'e křesťanský český závod
vyšívaňak a Šiňek „Záštita“

v Cbraati u Úbradimě
Veškeré prádlopánská i dámské, výhary

pro nevěsty,ppřepychovéi jednoduchévzorněobstará „Záštita“. Vsd.duchovbnstvu naskylá se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaručené dla



Cennou četbu
poskýtují

půbiikace „KnihovhyObnovy“
Mimo jiné vyšty tyto spisy:

BrodskýBoh., Našipřátelé.Str. 100.Céha60h.
Brynych Ed., Dách katol.obdpvy. Str. 722. Cena4K,váz.xpouzdřeza6K.
BrynychEd.,Křížea kalichy.Str.49.Cena 2K,

váz. K 3.50.

Brynych Ed, Štít viry, 2. vyd. Str. 108. Cena
sníž. 50 k.

MimraFr. Obrázkyze smíšenéosady.Řada|.
Str.168.Cena80 h. —ŘadaII. Str, 460:Ce
na 2 K, váz. v jednom švazku K ábo.

Novotný Dr. Jos, Člověk bez svobodné vůle?
Str. 256. Cena K3.20, váz. 5 K.

Novotný Dr. Jos., ltféx a věda, Str. 210. Cena
K 2.40, váz. K 420.

Novotný Dr. Jos., Spiritismuá zdokozalením ře
sťanství? Str. 259. Cena K 2,60, váz. K 4.40.

Novotný Dr. Jos., Světě k Bolilí Str. 468.Cena
6 K, váz. 8 K.

PečínkováB.,Ženy,Str. 160,Cena K 2.30,v. k
ReylDr A Okolysociálnípolitiky.Str.nk 3 4.80.

Revi Dř. Pr. Jádro křesťaháké sdelolůgk: Str.
364. Cena 5 vváz. 7 K.

Řezníček Dr. V. Králověhradecké vzpomínky.
Str. 200. Cena K 1.40, váz. K 20,

Sahula Jiří, Karel IV. Jako křesťan a vlastemec.
Str.488.Cena3 K, váz.4K.

Sahula JiH, Rozmarně příhody. Řada II. Str. 320.
CenaK1.80, váz.3 K.—ŘadaIII. 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, K 48sd problémy, Str. 395. Cena K 3.50,

Objednávky vyřizuje
Oružst. knihkupociví a nakladatelství
v Hradci Králové Adalbertinum.
a oa oh s

Českoslovanská
záložna v Praze-ll.,

$pálaná ulče, číšlo šů.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 druhu
za mírných podminek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise —
„Jednoty záložen“ v Praze. ;

Doporučení o právě vyšlých n
publikacích:

Dr. Fr. Reyl:

Jádro křesťan.
sociologie

; Sr. 361. — Brož. K 5.
Ve vkus. vazbě celopl. s oobran. kart. K 7.

Dr. Jos. Novotný:

Světem k BohuStran 170. -- BrožK
Vo vkus. vazbě celópl. 3očhkáh. kárt. K*8.

N B. Dostávám nyní spisy poslední dobou
Ýaším nákladem vydané. Jsou to zdařilá

díla a zaslohojí rozší jE Jbě
přoť.ž Gymvašia,

Král. Vinohrady.

Objednávky obratem vyřídí

brk pokteoajakniheMu

Podporujte náš
podnik.

Dražstevní knihkupectví a naklaďátelství
+ Hradci Králové, Adalbetlinum.

JA
| PRAVDOU

KE CTNOSTI
Lidová kázání na všecky
nedělě a svátky roku

církevního,
Promluvlla

tiskového v Hradel Král.
(Knihovna Obnovy čis, 26.)

Antonin Kaška,
děkan v Kostelo: n. Url.

ŘadáI
SRIrká 0 21 tiskorých ar
šich velké osmerky (stran
436) obsabuje 75 thema
tických kázání.- (Cenabrož,
výtisku K 460 franko. Od

| Poručovati netřeba —aspoňne duchovenstvn | diecese
královéhradecké, které su
tora po 80 let působení jeho

kněžského předobře zná.

Objednávky vyřídí
Družstevní knihkupectví v Hradci Králové.

»Orlineriátní list“ diecéne naší v čísle 11, etr.
138, "piše o knize:

„Vř-le doporněnjeme into sbírko kázání, již
kněz"známý svojí pastýřekou borlivostí vydává k slávě
Boží, na pomoc du horním spolnbr.třím, a jsme pře
svědčení,že po obojí stránce určení svéhosbírka plně vy
hoví. Kázání — jak na lidové promlosy a'uší — jsou
v osnově jasná, v mlavě přesná, dolobami zajímavá,
bohatá látkou a prodchnots pastýřským radšením.
Zkrátká kůzání hodně t hojsou; aby 6e Jim dostalo,

jak spisovátel žádá,milého a dodáváme též vděčného přijetí.“K
Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištěňí pro případ úmrtí
mg- a věna dítkám -wa

poskytuje- Jubilejní, vzájemně dobročiuný
Živnostenský spolek

„Ohařitas“ v HralciKrál,
jenž, založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil na
podporách již na 100.000 korun získav 784
členů Jak děkovné dop:sy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnějš: -jako
pravé d. brodiní.

Spolek ptijímá muže L ženy od 24 do 45
let. Přispěrok úprávní každoroční obnáší 2 K,
z:plsné jvdnou pro vždy jest: do 30 let 2 K,
r 40 let.4 K, do 45 let 10 K. Každý člen se
zavazuje, Ž0 platí při úmrtí spo.učena 2 K,
jež se vyplatí bez průtahu buď zákovitým při
buzným aneb ú'elu a osobám, jež si člen pl
srmným problášením výboru za svého života
označil.

Při spolku trvá ol r.
poskytuje též

Wp“věno a
nedospůlým v dem jejích sňitku případně v den
dospělosti jejich aneb také při úmrtí těch,
k'eří je do odboru věuného přihlásili.

Každý pojištěnecu Ver oboruotolik Korn, kolik osob v době nároku u
bylo přihlášeno.

Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 let a
dívky do 16 let. Přihládení mohou býti kýmkoliv,

je když týž jest tělesně zdráv a nepřekročilrok věku svého. Zápisné © K je pro všecky
stejné, rovněž příspě.ek po 1 K ve výše zmí

něných případech porinné podpory. — dal

1911 odbor, jen'

čr

v prospektu, jejž na požádání zdarmazasílám
Adressa zní:

dhartn“ 1 Eradí Erin.

mři Bol Má ágpmno|)

Proč kupujete
jinde?

ské potřeby, dále uměleckéBO
hledy (jemičhd bmílečkého prove
dění jestL genda o MatceBoží,dánské
umění atd.). Velkývýběrdopisního

papiru v každé ceuč.

Lístky polní pošty.

Družstevní knihkupectví
v Hřadci Králové.

Jde kapujeleknihy?
Naše knihkupectví Vás takévzorněobslouží.ee o ov.—

Obrazy českých umělců
w lewných cenách.
Skvostné umělecké dary.
Nádherné ozdoby bytové

Fr. Ovořák:

Madona
Jemný barvotisk, vel. 95x65 cm

nenapiatý . . K 8—
ve vkusném rámu.. » 26—
v ořechovém rámu se
zlacenými vložkami . +

Liška:

Hlava Kristova
Zasklený, vel. 50x56 cm

30—

nenaplatý .-. K 4—
v pěkném rámu. . » 20—
ve skvoslném rámu . » 25—

Objednejte, dokud jsou na skladě, a ne
nechte si ujíti příležitost koupiti taklevné
„brazy umělecké, které můžete užíli jako

dar vánoční, k jmeninám a pod.
s“ Pro členydružstva 20*/,slevy."08
Ceny rozumějí se bez obalu a porta; obal

účtujeme za výrobní cenu!

Objednávky vyřizuje
Bružstěvní knihkupectví

vHradckKrál.Adalbertinum

Biskupská knihtiskárna
| vHradci Králové [3]

nabízí své ochotně služby ku prove
deni všech zakázek z oboru knihtisku.

Ceny mírné, vyřízenísprávné a rychle.ABOARE IO IEBA
Levný nákup nových
nejlepších tužek.

Inkoustové la.
M-hr 16 hal. $ Turban 20 hal. © Ausonis
74 hal. © Triumph 30 bal. e Mare 40 hal.

Inkoustové tužky notesové.
Vrolet 12 až 14 Hal. e Luna 18 hal.

Turbafi 26 hal.

lokonstové tužky
. ve všech barvách po 30 hal. *

Barevné tužky
* « | v různých cenách. © .

Přivětším nákupu jest 10, slety:
Velkývýběrkáneeléřskýchaštolnícho-tÝj,

DOzádi Wrál,Rániseríppecíví
C TEE p pm oA

K ;
alone orre .hal ad ———

ee |

M
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+ Paramenta.

Ignáce V, Naškudia 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 parámentů,
spolkových praporů a kovového náčle,
Cenníky, vzorkyi rouoba hotová na-nkázku 

a se na požádánífranko zašlou. “

ob okaotoollada sta stkuzkusko ll sh dla

Sratováclavské Matioe Školské

Uznaný za n jvýhodnější m nejlevněší ná.
kupní pramen v Rakousku veškerých

koskeL,paramoniů
rádia, praporů. příkrovů, koborrů a

Eovového náčiní ve výrobaáchne'starš he
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavat le

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

Tistce uznávacích referenci a odporučení. —
ob:ázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové sboří
k výběru franko.

Bez volkoměstskérošie ve vlaetuích dílnácha
domech, levné pracovní síly ne venkově, čímě levnější
C'D) aš o 309, neš věude jinde.
Jubil. 100 let. trvámí a 40 Jet. vlasimí činnosti

Adrenování vždy doslovné na vyprnkuje

VYTYVYVYVYÝVÝ

=

Ve prospěch

Vo'odůstojnému
duchocenst.u a

slavným patronátním
úřadům dovolaje ni dope
rmětsí veškeré kustelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
elháře, nádobky, paténky, pacifikály,
wvicny, lampy, kuditelnice,kropenky
atd. svá vlastní výroby, předpisům
elrkevním vyhovující. £turé před
měty opravuje v původníintencia
v obni slatí a stříhlí nebo proti do

platbu za nové vyměňuje. Hotové
předměty Deb výkreny zasílá nauzku franko bez závaznosti koupě“
Vášes0 posílá posvěcené. | Prdes ruční.

Sklad veškerýchsletých astříbrných klenotů, jako: fetěs
madonek, křísků, prstýnků, náramků atd. " Vatáreké

čínského všdy na ahladě.
Stare ulale, stříbro 6drahokamy kupuje za nojvpšdíceny

JAN STANĚK,
Pasíř a cinelear

Praha-l.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 14. n.
Přísežný wmalecc. k. somského irertního soudu.
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Jan Horák,
soukenník í

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle :roční salsony. keflekci.
nejnovějších drubů právých

©

8

| -© oiměných látek
(€Ásvé vlastní výroby, jakož i tu- i oizo:

Oo

O000

zemských. -.

Cetná uznání zvláštěz kruhůvole
důst. duchovenstva svědčí opoctivé ob
sluze mého ryze křesťanskéhozávoda za
dobu více neš třicetisétého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Též na splátky bez zvýšeníosa!
Velejemné látky na taláry.

©000000000000000

starodávné věci
malované knihy, sochy, skleňice,
porcelán, figurky, dřevorytiny atd. —

ws“ koupím."ii
Nabídky do administrace t 1.

O0900000000000

Komisionářství
Fr. Černý - Hradec Králové

třída 18. pěšího pluku,

ODSBOŽÍ vevelkém
Telegramy: Petrol, Hradec Král.

účast, vzdáváme

Poděkování.

vroucí díky.
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- Nejvyšší uzňání zásluh
| Červeného kříže.

„Jeho ofsařskáa královská Výsost nejjasnější
pan generál jízdy arcivévoda František Salvator
obdržel na nejpoddaněji předloženou zprávu
o činnosti institucí dobrovolné zdravotní péče
za rok 1915 od Jeho císařského a královského
Apoštolského Veličenstva tento Nejvyšší vlastno
ruční list:

Zvláštním zadostučiněním naplňuje Mne
oílevědomá neúnavná činnost genérálního in

irgpektorátu dobrovolné zdravotní péče, řízené
ho Vašimi Láskami.

Vyslovuji Vám a Vašemu personálu za to
- Bvé plné uznání.

Zároveň ukládám Vašim Láskám, abysle
vyslovil správám epolečností Červeného kříže

"y Rakousku, v Uhrách a Bosně Hercegovině
Mé uznání za jejich činnost, prodohnutou nej

"' šlechetnější láskou k bližnímu a za docílené
"krajně příznivé výsledky.

"3" Ve Vídni, dne 12. února 1916.
František Josef v. r..

*% Nejjasnější pam arcivévoda ráčil oznámiti
tentó Nejvyšší vlastnoruční list spolkům Červe
riého kříže v mocnáfství s tímto úvodem:
4.. Vysoce.oblažen tímto nejmilgstivějším
„„Ogeněním zásluh, jichž si získala sdružení
- Červeného kříže o naše hrdinně bojující ar
„gmády, tlumočím tímto tento projev Nejvyš
„ šího uznání Jeho Veličenstva, jenž platí ne

. jen všem funkoionářům dobrovolné zdravotní
. péče, nýbrž i oněm nesčetným, jichž příspěv
"ky a účinná podpora jedině nám umožňují
uskutečniti naše plány, eplniti naše povin

nosti.
AroivóvodaFrantišek Salvator,

. generál jízdy, v. r.

| Car Bulharů ve Vídní.
Historicky velice důležitou zůstane návštěva

bulharského panovníka ve Vídni. Četnými er
dečnými projevy jen ještě více utužena bratrská
páska mezi naší říší a Sofií. Vídeň ozdobena

řed příjezdem bohatě prapory, zejména v bul
Řarských barvách. Na severním nádráží dne
14.t. m. ráno byl Ferdinad uvítán slavnostně

-četnými hodnostáři. V zastoupení našeho nej
jasnějšího císaře a krále vítal vzácného hostě
J. V. následník arcivóvoda František Karel Josef.
Hudba hrála hymnu rakouskou a »Šumí Marica.c

Samo obyvatelstvo vídeňské vítalo vítěz
ného našeho spojence s velikým nadšením.
Ozývalo se bouřlivé provolávání slávy. Při každé
cestě králově opakovaly se veliké ovace. Když
v. poledne Ferdinand učinil návštěvu v Schěn
brunnu, uvítal jej náš mocnář ve slavnostním

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA
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stejnokroji polního maršálka, maje stuhu řádu
sv. Cyrila a Methoda. Oba panovníci se srdečně
políbili, načež následoval důvěrný rozhovor.

Při dejeuner v echónbrunnském zámku
pronesl Jeho cís. a král. Apoštolské Veličenstvo
tento přípitek: ©

„ S upřímnou radostí vítám co nejsrdečněji
Vaše Veličenstvo jako přítele a věrného spo
jence u Sebe. Se Mnou vítají Moji národové ve
Vašem Veličenstvu vítězného nejvyššího vojen
ského pána chrabré bulharské armády a jasné
ho nositele přátelství zpečetěného společně pro
litou krví, kteréž přáteletví spojuje naše říše
tím těsněji, poněvadž nespočívá toliko na spo
lečenství zájmů, nýbrž i na vzájemné důvěrné
sympatii a úctě. Kéž požehnání Všemohoucího
se i nadále připojí k našim praporům, a kéž
krásná země, jež ctí ve Vašem Veličenstvu
svého moudrého panovníka, jde z mohutného
zápasu těchto dní vstříc kvetoucímu rozmachu
a trvale zabezpečené šťastné budoucnosti! Prod
chnut touto nadějí, zvedám Svůj pohár na zdraví
Vašeho Veličenstva. Jeho Veličenstvo bulharský

Král Ferdinand odpověděl:
Vaše Veličenstvo ráčilo mne hluboce do

jímavým způsobem uvítati v milé Vídni, oož
naplňuje mé srdce upřímnou radostí. Moje dnešní
návštěva v Schčnbrunnu jest pro mne tím více
oblažující, poněvadž mi přikazuje vysloviti osobně
Vašemu Veličenstvu vřelý dík na udělení hod
nosti císařského a královského polního maršálka,
vyznamenání to, jež mne jako nejvyššího vo
jenského pána bulharské branné. moci nejvýš
olí a potěšuje a které smím považovati za draho
cenný důkaz otcovské milosti, za projev spolkově
věrného smýšlení a za uznání společně dobytých
skvělých branných úspěchů. Jsem hrd a šťasten,
že mohu touto novou a vojensky nejvyšší hod
ností vstoupiti do ještě užšího poměru k ar
mádě Vašeho Veličenstva mně tak drahé, s níž
jsem se ode dávna cítil co nejvřeleji arostlý.
Kéž požehnání Všemohoucího spočívá na ra
kousko-uherských praporech a praporech s námi
spojených, v těchto vážných dobách, kdy sto
jime v boji o nači existenci a o svobodu světa
proti bydře nepřátel, až k dosažení třvalého
čestného míru, jenž nás odškodní za přinesené
nesmírné oběti a jenž má nás všechny vésti
vstříc šťastné požehnané budoucnosti, S vděčným
srdoem zvedám evou číši a připijím na draho
cenné zdraví Vašeho Veličenstva, svého jasného
spojence a otoovského přítele. Jeho císařské a
královské Apoštolské Veličenstvo olsař František
Josef I ať;žije! Sláva! Sláva! Sláva!

Bulharský předseda ministerstva dr. Ra
doslavov vyslovil se nadšeně o vídeňském
uvítání. Byl okouzlen svěžestí našeho mocnáře
a jeho podrobnouinformovaností o současných
důležitých událostech. Pak prohlásil, že vojenské
operace jsou nejvýš příznivé a politická situace
nejvýše uspokojivá. Bulharsko má i postavení
hospodářské znamenité. Prohlásil další postup
ústředních mocností na Balkáně za nezdolný.

LÍSTKY POSTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

Obnovavyehlst

Tedy došlo nyní k novému utužení srdeč
ného přátelství mezi spojenými státy. A nadšení,
kterým provázeny projevy spojenectví, jest ve
lice slibnou předzvěstí i pro budouonost.

Na východním bojišti V jižní třetině této fronty
byly čilé boje dělostřelecké s horlivou žinností leteckou.
O nedávných bojích na bukovinských hranicích píše
rumunský tisk, že tu Rusové útočili plýtvajíce neslý
chaně lidským materiálem, Rakušané a Úhři že však
odrazili všechny útoky.

Napětí, na iron
tě před Soluní den ze dne roste a to tím, že stále není
jisto, zda, kdy a jak střední velmoci a Bulharsko zahájí

vách. c Soluni je nesvornosí a zprávy samy pohybují
se namnoze v mězích dohadů. — —— o

. ttalské bojiště vykazuje v některých úsecích: čis
lejši italskou dělostřelbu. Útok podnikli -Stalové jen. u
Bovce na novou (ftalům odňatou)posici rak:uskou, byli,
však s velkými ztrátami odražení. Odvážný útok. pod
nikla rakouská létadla na Milán; z 11 létadet vrhány pu
my na nádraží a továrny ve městě a všechna vrátila se
zase. neporušena, ač na ně z děl i z létade! bylo páleno.

tadel dvě nádražní skladiště v italské Ravenně, těžce
peškodila nádražní budovy, cukrovar a jiná a způsobila
několik požárů; druhá *eskádra našich létadel docilila
na čerpacích stanicích v Codigoro a Cavenello těžkými
pumami několik plných tref. : :

Na západním bojlšti zahájili Němci své útočné pod
niky. jež jimvšude přinesly úspěchy. Posledně dobyli
anglické posice v šíří 800 m jihovýchodně od Yprů, zí
skávají půďy podle sřinice z Lensu do Bethune: Fran
couzové všude marně útočl.

Klub zemských a říšských poslanců
katolicko-národních a křesťansko-sociálních
moravských konal dne 193.února v Brně po
radu. Předsedal dr. Hruban. Porady, které trvaly
přes 4 hodiny, obíraly se potřebami hospodář
skými a otázkami politicko-národními a veřej
nými. Jednáno také o obsazování biskupských
stoloů v zemích českých. Referovali přísedic,

TELEFON ČÍSLO 83
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Expositury s
XVI a XXL okresu.

prof. Šrámek a posl. Šamalík o potřebách ho
ppodářských; politický rozbovor sehéjil delší
gprévou dr. Hruban. Ugpegeno obrátiti ne na

P ka a příslušnáministerstvajménemubu s předsednictev strany, aby zabezpešena

strádatelní etarostové a radní zůstali zproštění
od služby domobraneoké.

Dále, aby byly v zájmu našeho vojska, které
mulvděčí zvláště Morava, obilní komora říše, že
zůstala ochráněna bezprostředních hrůz váleč
ných, jakož i v zájmu výživy veškerého oby
vatelstva, zabezpečeny jařní zemědělské práce,
a pokud možno, nerušené hospodaření.V tom
"směru dožadováno 00 nejširších dovolených na
setí, zvláště pro starší ročníky vojínů, včasné
a vhodné opatření jarního osiva, ponechání konf
na dobu jarních prací polních, přiměřené úlevy
posledním dvěma ročníkům škol obecných a
měšťanských pro dobu pilných prací a j.

Projednána také otázka kompetence pro
žádosti o dovolenou, zvláště také se zřetelem
pa vojíny, kteří jsou ve frontě.

výšiny měsí i venkova.0kováno dálo o zavedení 1 ho lp
„validníhoa ststoního“ c o hotaleh.

Hplateloh úřednictvu státnímu a zemskému a
všeobecně uznána a zdůrazněna zvlášíě také

naléhavá potřeba drahotního příepěvku pro kněžstvo. O tom učiněna příslušná usnesení. ©
Podána přehledná zpráva o povšechné gi

tuaci politické, zvláště se zřetelem na postup
soustřeďování českých gtran v královatví a stran
německých v říši a jejich požadavky, jak byly
uveřejněny v časopisech. Stanovisko pregidia
klubovního i stran jednomyslně schváleno a po
jednáno také o možném dalším vývoji politickém
na Moravě, ve kterém směru dáno potřebné

ke konečnému řešení, bude svolán klub.

národně sociální měl v něděli 13. t. m. schůzi,
v níž pozdravil zřízení české strany národní a
vyslovil souhlas s dohodou smluvenou mezi

tupci českých stran a eplnomocněnci národ
ně-sociálními. Dále přijat byl jednomyalně projev,

- Feuilleton.
Schillero divadle.

sTen, jenž první pronesl poznámku, že nej
vnějším sloupem státu jest náboženství, že

něho i zákony samy ztrácejí na avé síle,
aniž by tomu chtěl aneb o tom věděl, vzal tím
do ochrany divadlo 8 jeho nejušlechtilejší stránky.
Právě nestačitelnost, kolísavost politických zá
konů, jež státu (zvláště ovšem náladové a vrto
šivé republice, pozn. red) činí náboženství
nepostrádatelným, určuje mravní vliv divadla.
Zákony, chtěl tím říci, točí se kol povinností
záporných, náboženství rozšiřuje svó požadavky
na skutečné jednání. Zikony zabraňují účinkům,
jež spojitost společnosti rozlučují, náboženství
nařizuje ty, jež tuto spojitost činí ještě pevnější.
Zákony vládnou jen nad zřejmými projevy vůle,
jim podléhají jen činy, náboženství však roz

rostirá své soudniotví až do nejtajnějších zá
outí srdce a pronásleduje myšlenku až Kjejímu

„mejrniternějšímu pramení. Zákony jsou hladké
a poddajné, měnivé jako rozmar a vášeň, nábo
Ženství však váže přísně a věčně.

Soudnictví divadla počíná tam, kde gblast
sákonů končí. Když spravedlnost za zlato
oslepne a ve službách nepravostí zmlká, když

bezpráví mooných zJejien mdloby posměch sítropí a bázeň před lidmi rameno vrchnosti o
ohromuje, přejímá diradlo meč a vážky a vleče

-transakce ,

v němž ne praví: »Straga národně sociální, za
chovávajíc samostatnost svoji vůbec a sam+stat

zvláště, utvoří se stranau národní společný vý
konný výbor k vedení p-litiky zemské a říšské

statného rozhodování ve gnahách národních a
politických « ,

Z uherské sněmovny. Minist. předseda
hr. Tisza dne 14 t. m. pravil, že vpříčině za
jištění zemědělských přacíučinila vláda, oo bylov o
polský 1. Ke gkongování akce, zahájené v pol..ském táboře za příčinou ajednocení všech
polských poslaneň, konáge dae 10. března po
řada veškerých poslanců polských na radě říš
ské a na zemském sněmu. D> té doby skupina
východohaličských konservativců (L zv. strana
podolská s příslůšníky centra) rozhodne se
0 fora, zdali její příslušníci vstoupí do nejvyšší
polské národí rady.

Poláci pří ústředních moenostech. Ve
Varšavě byl konán v minulých dnech sjezd
polských delegátů aplé téměř Polsky, který

Ze 300 délegátů dostavilo se následkem stiže

nou moc nepřítomných, hlasovati pro uvedený
návrh. Mezi delegáty byli zástupci duchovenstva,
středního i velkého měšťanstva, průmyslnických
kruhů, bývalí poslanci, zástupoi- svobodných po

volání,pok publicistiky a na 40 vynikajícíchzástupců rolnictva.
Změna ústavy v Turecku. Vláda vo sně

movně dne 14. t m. navrhla, aby článek 86.
obmezující právo rozpustiti sněmovnu, byl zru
Šen, takže článek 7.o právech panovníkových

dává mu neobmezené přání rozpustiti eněmov
ničních záležitostí Halil bej ústavní změnu
nutností zjednati lepší“ rovnováhu tří mací.
Ministr zdůraznil, že ve všech jiných konstituč
ních státech jest právo panovníkovo rozpustit
sněmovnu neobmezené, neboť v jiném případě
bylo by nemožno zachovati rovnováhu a neod
wislast tří mocí.. Situace panovníkova jest

nepravosti předhroznu soudnou stolici. Všechna
říše obrazotvornosti a dějin, minulosti i bu
douonosti jsou k službám k jeho pokynu.
Odvážní zločinci. kteří dávno již na prach ztrouch
nivěli, jsou na všemooný povel básnického
umění nyní předvolání a znovu žijí k hrůznému
poučení potomstva evůj hanebný život. Bezmooně,
jako stíny v dutém zrcadle, přsdstupují příšery
jejich etoletí před náš zrak a se žádostivým
zděšením zlořečíme jejich památce. Spasná
brůza zmocňuje se lidstva a každý u sebe dobro
řeší svrómu dobrému svědomí, když Lady Mao
beth, jako děsná náměsíčnice, ruce si umývá a
všechny vůně z Arabie přivolává, aby zahladila
výpar obyzdné vraždy. Tak viditelné představení
mooněji zajisté působí než mrtvé písmo a chladné
vypravování, tak působí divadlo zajisté proni
kavěji a trvaleji než suchá mravouka a zákony.

Zde divadlo jest jen podporou světské

širší pole. Sto a sto nepravostí, jež spravedlnost
bez trestu trpí, divadlo tresoo; ato a sto ctností,
o nichž spravedlnost noví, divadlo doporučuje.
Zde jest průvodcem moudrosti a náboženství.
Z tohoto čistého zřídla čerpá své naučení a
vzory, odívajío přísnou povinnost v rozkošné,
lákající roucho. Jakými nádhernými pocity, ú
mysly naplňuje. naši duši, jak božské idealy
předvádí nám k následování! Když František
ze Siokingů na cestě ztrestat knížete jednoho
a bojovat za cizí práva, náhodou se ohlédne s
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obtížna, kdyby, jsa vázán ústavou, kšerá stanoví,
že může rozpustiti snémoynu jen v přípa:
konfliktu mezi zákonodárnou a výkonnou masí,
považoval rozpuštění poslanecké sněmovny

kazované pojrášími e átními zájmy za nu. — Návrh ten sohvělen 193
hlasy ze 208

Nentrální mírová konference ve tok
holmu započala rokovati 10. t. m. A

“ Potyrzent řeckénemtraiity: Minulýtýden:prohlásil řecký vyslanec v Sofii Radoslavovi,
Ř-oko neutrální i pro ten případ,

kdyby Bulhaři udeřili na Sojpň.
umgssko svolává zálošaíky, kteřípro

dléval: v posledních dnech jěště v Saluni.
Nálada v Italii dje spolehlivých správ

z Lugina jest velice stísněná Na různých
místech protegtóváno proti návratu dovolenod

frontě. Na samém nádraží milánském ode

raněných a odjíždění vojenských vlaků k frontě.
Jotervencionisté volají toužebně, aby Italie pálku
ukonšila. ,

Situsce Italá v Tripolska zhoršilase ne
obyčejné ustavidnými útoky domorodých mo

hahnelánů ripolské poštdyní.úřady zastariy
gvry činnost, takže poštovní dopřava Lglie
$ Tripolskem úplně přestala.

nutí mírové v Rysku mohutní Z Ba
kyrešti seoznamyje na základě informací z vy
sokých kruhů ruských, že skoro celá ruská
vláda jest přesvědčenao nutnosti brzkého míru,
protože jen takto lze předejíti úplnému vyčer
pání a těžképohromě Ruska. M

Královské nařízení anglické volá pod
vojenské prapory všecky neženaté občany.

- Úslahy Japonců čtyřdohodě. Členové ja
ponské studijní kóňise, kteří navštívili Rúsk
s cestě do Anglie zastavili v Nozesku,

prohlásili dlekodaňský tarávy sřé Ps žeruské vojsko jest hojně opatřeno japonským
dělostřelochvem a že v ruskémvojště slouží
několik set japonských dělostřeleckých důsto
níků. Těžkých japonských děl užívá se ny
w Bukoviné. Japonsko obdrželo nesmírné ob
jednávky střeliva s Ruska a dalo vétšiou svých
továren za střelivo ©moonostem čtyřdshod
k disposici. Rusko zřizuje prý nyní novou mé

zří stoupati kouř ze svého hradu, kde žena $
dítko bez pomoci zůstaly a on — jak
dále táhne slovu svému dostát Jak velikým
jeví se mi tu člověk, jak nepatrným a opovr
žení hodným obávaný, nepřekonatelný osud!

Právě tak ohyzdně, jako láskyplně otnost,
zobrazují se nepravosti v jeho hrůzném
zroadle. Když bez pomoci dětinský Lear za
noci a bouře marně na dům svých doer tluče,
když bílý jeho vlas vlaje a on běsnivým živlům
o nelidskosti svó doery Rogan vypravuje, kdy
konečně jeho zuřící bol v děsných sloveo
z něho propuká: »Dal jsem vám všechoo!e —
jek bnusným ukazuje se nám tu nevděk!

Avšak veliký okruh působnosti divadle
není ještě daleko vymezen. Divadlo jest více

než kterýkoliv dý veřejný ústav státní školompraktické moudrosti, průvodcem v občanském
životě, neomylným klíčem k nejtajnějším pil

a otupené svědomí často nejlepší účinek divadla
zničí, že ještě sto a sto nepravoslí 8 drzým je
lem před jeho zrcadlem povstane, že sto a «
dobrých pocitů v ohladném erdci diváka bez

v ledně zajde — já sám jsem náhledu,že snajMoliěrův Harpagon ještě žádného lichvářen

polepší Ze samovrah Beverley málokoho oarbanu odvrátil, že loupeživé historie Koreje
Moóra silnice bezpečnějšími neučinily
maoho přece zbývá z jeho vlivu! Jostliže
náruživostí ani neničí ani nezmenduje, a
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ruskou ofensiru. Současněbude prýučiněn |

“ Bo eg p Da SVÁjednělo prý. 9 Mfoaě! |
id typu jako něm léladla soustávy

erovy. — Že Japonsko těží všemožné
mohoucnosti Ruska zaopatřiti svó vojsko

ácích zárodů, není ovšem divu a rovněž
neláď se pozástavovati nad jeJaponci vy

[ své zásluhy o štyilohoda, Vlást po
aalbání Cingtau neučinili pro ni nio. Ale poví
da o nové obrovské ruské armádě jsou
otřějané.

Záložne v Hradci Král.,
2.1 ápdkE úáměšti č. 102.

Uady na knižky "jo "UN
k =„teen —Zálohy.

Kulturní jiskry.
Poslazeo Antonin Urban +. V bělehradské

-měmocnie:zemřel 12. t, m.na tyf a. a k. polní
"hutát A. Urban, který byl před válkou kaple
nem u Panny Marie a zemským poslancem za

úněnte Kroměříž, Hulín a Zdounky. Byl prvým

válečných zemřel první člen moravského
zeémakého aděmu. — Urban narodil se r. 1880
v: Theodorově na Zábřežeku, vysvěcen byl r.
1903 a jiš jako kaplan ve Šternberku ho jivě se
"Věnovalčinnosti sociální. Odr. 1 v Krom
-Hši rozvinul svou organisátorskou činnost di
veliké šíře. Katolicko-polit cká jednota kroměříž
há hlavně jeho přičiněnímnabyla netušeného

FósmachuKdyž br! Urbao vplen do obeoního
tupite. né svěřenmu důležitýreferát hospodářeký.A. 1913 byl vyslánod voličstvado zem

ského sněmu. Ále činnost UÚrbanovamocně za
'salovala i -na venkov; vádylejeho přičiněním

víl se okresní hospodářský evaz, pryní svého
"druhu mezi českými katolíky moravskými. Teké
veúčastnil sociálního rnohu v některýchpodni
leh -soverní: Moravy- Ždárně -pi
emancipaci českých katolíků od všeliké závislo
8 na živlechkatolickému hnutí nepřátelských.

jrbaa byl výtečným řodeikem a bystrým od"erným tterátem. Jeho: obětavostpro:blaho lidu
-nikdy neochabovala. -I A

R 1914 na podsím povolánk vojsku. Tu
působil s horlivostí nevšední. 1915 působil
na Soči, odkudž poslán na podzim do Srbska.
"Dóstal se s příslušným vojenským oddílem až

-do Albanie, kteroubyl poznal již dříve jeko turista. Pro ochuravění dostal dovolenou, ale na

zpáteční cestě propokračující chorobu byl nucen vBělehradě ulehnouti. Zemřel v horlivých
loyálních službách své povinnosti. Velice čestná
paměť mu bude zachována netoliko mezi našimi

osganisátory,alei v kruzích vojenských. Do„kézal, jak dovedídobře spojit povinnosti kato
-lického Čechas patriotisemem rakouským,

Rozluštění písma hittitského. Česká věda
-saznamenává nový, veliký úspěch. Po dru. Mu
ollovipřichází- luštit se zdarém záhady orient
sího starověku syn evangelického farářez Lysé,
profesor semitekých jazyků na vídeňské univer
sllé dr. Bedřich Hrozný. Čím skromnější jest

stupování učence toh »,tím větší výtětky jeho
vlče zaznamenává. V dubnu r. 1914 vypravil

mílo nás s nimi? 8 těmito nářuživci, s těmito
pošetilci jest nám žíti. Musímo se jim vyhnouti

aneb A potkati. Nyní však nepřekvapují násjit. Na jejich nárazy jeme připravení. Divadlo
přosradilo nám tajemství, jak je vypátrati a u
činiti neškodnými. Strhlo Jicvoměrníkuškrabošku
a -odkrylo síť, do níž nás lest a úklad raplétaly.
Vytrhlo podvod a faleš z bludného labyrintu a

výněslo jejich strašlivou tvářnostna světlo.
Avšak nejen na člověka a lidskou povahu,

nýbrž i na osud činí nás divadlo pozorny a učí
nás velikému umění, jak je snášeti. UČÍnás

také býti spravedlivějšíminapeti nešťastným« shovívavěji o nich souditi. Lidskosta snáše
Ivost -počínají býti vládnoucím duchem naší

; paprsky jejích pronikly do soudních síní
i do ardcl knížat. Zde jen olyší velcí tohoto
věta to, co nikdy aneb zřídka slyší —pravdu;
eb nevidí nikdy aneb zřídka, vidí zde — člo
věka. (Zanynějšíchlidových parlamentů a jiných

velikých změn vo opolodnosti lidské jsou tacívěltnoži ovšem výjimkou. Pozn. red.)
Nemožno, abych zde pominul velikého vlivu,

jeký by dobře vedené divadlo na národního
ducha mělo. Národním duchem lidu jmenuji
podobnost a souhlas jeho náhledů a sklonů při
wšeech, o nichž jiný národ jinak smýšlí a jinak

vyciťoje. Jenom divadlu je možno tento sou
ve vysokámstupni vytvořit,poněvadž pro

í veškerou oblast lidského vědění, každé
moapeložení života vyčerpává a do všech zákoutí

K dro
kějského. Shromážděno totiž na.20.000 desk a

krů de U dlupře +dla fsmem hitjitským,
v dupho u 4

S 13 BT Vezňámi jenom % ojedinělých údaj biblických.
. Objevení jiných dpřáv poučilo, žé tento národ

byl mohutným činitelem dějinným i kulturním;byl původu evropfkého a žil v Malé Asii u

pákojieh krajích spořádanýmíŠivotem státním.
šíval písma ypóeh „ podohřjčtih hierogiyfůmegyptským. AčŠoli od r. 1808 stále přibývalo

nových výkopů z hittitským (smem, ač
koli proslulí. odborníci. cizí dali gi všemožnou
práci s luštěním záhadných nápisů, desky byly

němé. Dr.Hrozný she al, že největší část pmátek výkopaných v Bozhagkoji jest psáná Ďa
bylohským plemňema jatykem hititským. Pi
kročil tedy nejprve k studiu toho jazyka. Texty
úchované v archivu jsou vesměs jednojazyčné,
tak že je bylo potřebí vysvětlovati z nich samých,
bez použití statodávných překladů. Hrozný vžal
za základ vlastní jména, k defnuž břipral sumír
sko-akkadské ide: gramy, v těchto textech obsa
žené a některá akkadeká slova, jež v nich byla
v plném znění vypsána. Tak se mu podařilo
vyslihnouti emyal některých vět. Nato učenec
začal vyšetřovati nejdůležitější tvary, skladbu
a příbuzenské poměry záhadného jazyka. Do
Cařibradujiž si přinesl Hrozný poznání největší
části hittitských tvarů. Dalším studiem nabyl
přesvědčení,že bittitština jest řečí indoevropskou.
Již také rozluštil zcela obsah některých desk.

Zajisté epochální vědecká kořist Hrozného
přispějeznačněk vyjasnění starodávných dějin
států kolem Středozemního moře a objasní
zevrubně mnohos toho, 00 čteme v bibli. Po
cházejíť památky hittitské ze XIV, a XIII. století
před Kristem. ©

Vojenský rezkaz protí nemravným kni

him. Zastupující německý velící generál 7. sboruarmádního zakázal pro svůj okres prodej a vý
klad výrobků nemravné liteřatury. Uvefejňuje

louhou Hatinujakových výrobků, které rožčluje-v-tytooddíly:
družnéknihyo kouscíchmládeže, spisypovážlivé
vě vlásteřecké přídině, loupežnické romány, he
mřávné spisy 8 léčebným náléřem a nemravné
Apisy- literárního -rázu. „Vojenská správa v Ně
mecku pracuje vzořné také v oblanském oboru,
pokud jest ji podřízen. ©

Nejstarší dokladkřestnáství v Číně. Již

ské osady, z nichžnejváženější byla v tehdejším
blavním městě Ši-noganfu. Tam zřídili v VIIÍ.
století věřící mohutný sloup před městem, do
něhož vydlabali v čínské řeči krátké vyznání
křesťanské víry a v němž současně hájili vyšší
význam křesťanství nad buddhismem. Roku 1625
byl tento kámen vyhrabán ze ssutin, r. 1028
uveřejníl jesuita Semedeo text. Dr. Holm, Dán
w Novém Yorku žijíoj, pořídil s neobyčejnou
pílí učeneckou papodobeninu pomníku. Odlitek

jeho poslal v těchto dnech papeži BenediktuXV.,
terý ja dal postaviti v Jateránském museu.Britický chlad. Obyčejně se mluví o bri
tickém klidu, jako o okřidleném slově. Tento
klid vychází právě z britiockéhochladu ; nemyslí
se tu chlad zo severních pásem táhnoucí, nýbrž
ohlad z britických prsou vanoucí. Kdo ze střední
Evropy navštíví Anglii a má příležitost pozoro
vati poněkud vnitřní živst anglický, nemůže
pepostřehnouti veliký rozdíl mezi srdečností
naší a upjatostí jejich. To nejnápadněji rýsuje——
srdce dovede zasvítit. Co pojilo Řecko tak pevně
dohromady? Co poutalo neodolatelnělid k jeho
divadlu? Nicojiného leč vlastenecký obsah her
a řecký duch.

Divadlo jest zřízení, kde zábava s poučením,
odpočinek s námahou, kratochvíle se vzděláním
se edružuje, zdo žádná duševní efla není napí
nána na úkor- jiné, žádná radost není skytána
na újmu ostatku! Každý jednotliveo požívá roz
radostnění všech, jež eesílena a zkrásněna z ti
síce očí na něho hledí zpět a jeho hruď má
pouze pro jeden pocit místo — a to jest: býti
člověkem!

*

Potud Schiller. Nemožno hlouběji a ideál
něji posouditi. prkna, jež znamenají svět, než
jak učinil tento veliký básník. Církev také vliv
divadelních her nikdy nepodceňovala; ve stře
dověku vlastně divadlo stálo ve elužbách nábo
ženských ber, jako. eo i antické divadlo
s náboženských obřijjů se vyvinulo. Kdyby
divadlo skutečně na rbysli mělo onen výchovný
vliv, jak jej básník líčí, pak by do jisté mí
mělo oprávnění tvrzení, jež slýcháme za našic
dní: »Divadlo jest ohrámem budoucnosti.« Jest
liže však na těchto prknech se předvádějí někde

pouze výstřednosti,ne na vah nýbrž jakooporučení, pak bude i v budoucnosti divadlo
sice také chrámem, avšak tím, kde se koná
pouze — modloslužba! Obod.

obřadnost rodinná w-Britů! G0 u PBHnedovede často ani vyjádřiti nával pí

"$ b mavln adru o
Ý tá o rokýjé o nl 6 syn Sebvdá-li se dcera, zdá se rodinný poměr Sn
“ tně zpřetrhán. Navštíví li pak syn neb dobře
opětjednou otoovský dům a zdrží-li se tu sdád

slušný syn aneb hodnádcera zcela klidně úči

vyrovnají. Tím větší chlad ovšem jeví se vEměrech mezi lidmi navzájem lhostejnými. Cha
rakterisuje to nejlépe anekdota: Rychlíkem
cestuje bohatýBrit, s nímž jeho sluha jede vo

voze. pro zavazadla. Na jednom nádraží narazírycHiik ná vlak nákladní, při čémž vůz se za
Vazadly jest roztříšlén. Pane, volů ulekaný kon
duktér k Britovi, stalo se neštěstí. — Tak
klidně se ozývá Brit. — Vůz se zavazadly feél

roztříštěn. — Tak? — Váš sluha byl při R
roztrhán na kusy. — Tak? — Co mám sučinit? — Přineste mi z něho onen kne, v něm
jsou klíče k mým zavazadlům! — Ch.

Obrana.
Protikatolická lež. Četné listy s chvatem

oznamovaly, jsk prý v Neapoli karmelitský mnich
zavraždil svého provinciála. Ale »Corriere d' Italia«
vysvětlil včasně, že o vybájených jménech kar
melitských mnichů nikdo v Neapoli neví a že
se nenachází v tom městě ani podobný klášter,
kde by se takový případ stal. Protikatolické
listy zajisté po prvních poplašných zprávách
měly k vážné informaci jistě zrovna tolik pří
ležitosti jako katolický »Corriere.« Jistě telefonem
a jinak informovaly se včasně jižproto, aby
aféru mohly nafouknout a rozmazat. Přesto
však čekaly, že sám tisk katolický jendenční
pcdvod odhalil. Patrno z toho, jaké cíle štvavý
tisk italský sledoval. :

Hvězdopravci poznali svůj den. Astrolo
gie (hádání z -hvězd na budoucnost) kveile
v Evropě zvláště v druhé polovici století XVI.
a na počátku stol. XVII Čím pohnutější události
v dějinách se připravovaly, tím více kvetlo ha

nedávna skomírala, nabyla veliké síly při rychlém
vývoji událostí světodějných. V Londýně bylo
středisko astrolegů různých národů, které neslo
název »Rufael Aetronomioal Ephemeris of the
Planets Placer;«tato společnost zasílala za po
platek sesterským zahraničním sdružením tabul
ky k výpočtu postavení hrězd a jejich vztahů
v určitých letech. Astrologické společnosti roz
šířily se i v Německu a vydávaly své listy
s velikým výdělkem. Prorokovaly dle postavení
hvězd různé věci, ale tak neurčitě, aby v pří
padě nezdaru dovedly krýti svůj ústup. Takovým
umělcům však vláda německá dovede rázněji
šlapati na paty než držitelé moci v Paříži a
v Londýně, V Mnichově před konšelským soudem
odhaleny podvoďné a výdělečné rejdy hvězdo
pravců a s »umělcie naloženo dle zásluhy.
I takové případy svědčí, jak jest potřebí právě
v nynějším století duši lidské pevné kotvy
v křesťanském náboženství ; kde by toto echázelo,
tam by byly i duše inteligentních kruhů vítanou
kořistí astrolegů, jasnovidek, kartářek, chaldej
sko-persko-indických věštkyň a jiných výdělkář
ských individuí.

provádí absol. c. k. odborné školý |,
a c. k. umělecko-průmyslové školy

Za válečného ruchu
Správa rakonsko-uherských a německých

vojenských úřadů v Srbsku vychází vstříc
pokejnému obyvatelstvu dle mož 4 Srbskéobyvatelstvo, zůstavší doma, věudě nejplněj
ším pochopením oceňuje dobročinnou,páčira
kousko-uherské vojenské správy, porovnávajíc
epochu strádání a nemilosrdné brzohlednosti
v dobách, kdy klesala jejich národní. správa.
V době, kdy srbská státní pokladna neměla už
cd dlouhé doby žádných penězpro. jiné než
bezprostředně válečné účely, vyplácí rakousko
uherská vojenská správa srbským. úředníkům

pravidelně jejich platy, popříp dě jejich pensi,příslušníkům rodin srbských státních. úředníků
a důstojníků poskytuje vyživovací příspěvky a
tisíce Srbů jsou stravovány na útraty vojenské
správy. Administrativní práce,která sahá až do
nejmenších podrobností, pečuje ollevědomě o zno
vuzřízení hospodářského života a tím o blahobyt
těchto území. Po čtyřech letech nejhlubší bídy
a samovlády vojenské a politické intriky, která
v této namnoze postižené zemi znemožňovala
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každou pokojnou práci, otvírá se za činorodého
vedení rakousko-uherské vojenské správy jako
v ruském Polsku také v'Srbsku nová óra za
bezpečených možností výdělkových. Poštovní
dopravá upravuje se v srbském území obdobně
jako v ruském Polsku. Jako tomu tam bylo
v prvních měsících okupace, není také v Srbsku
pošta ještě otevřena pro civilní dopravu. Jak
smile však kontrolní aparát bude organisován,
bude zahájena poštovní doprava. Poštovní do
prava s cizinou není také v ruském Polsku ještě

zahájena. 2..
Papeže sprostředkovatelem míru chce

míti sám soč. dem. list italský »Avanti.« Svou žá. |
dost opírá o tu okolnost, že se papež chová k vál- :
čícím státům nestranně a že má také potřebnou
autoritu pro sprostředkování míru.

0 velmi dobrém poměru mezi Turky a
Bulhary napsala »Národ. Práva« v podstatě
toto: Epochální vojna sjednotila v Bulharsku
všechno obyvatelstvo, přestaly všechny různosti
00 do politického vyznání víry i národnosti.
Turci v tom boji dávají na jevo ohvalitebnou;
horlivost, ano oni přinášejí v boji za bulharské
národní ideály ještě větší obětí než Bulhaři,
rotože se musejí přizpůsobovati zájmům bul

kým. My musíme s hrdostí konstatovati, že
náš poměr k Turkům v každé příčině dnes je
normálný a úplně odpovídá duchu doby a nové
kultury. Jen nemnozí nemohou věřiti novému
stavu a pochopiti, že dorozumění s Turky je
hotová událost a že můžeme úplně spoléhati
na jejich dobré přátelství. Důkazem je na př.
jejich ochota, s jskou plní v bulharských řadách
svou vojenskou povinnost. Někteří z jich pře
dáků, jako krajský mufti Aochmet Solakov v Tr
nově, vyvíjejí znamenitou agitátorskou Činnost,
aby své souvěrce poučili, že jsou nejen Turky, :
t j. mohamedány, nýbrž i bulharskými podda
nými, a že jedno druhému neodporuje. On sbírá
"mezi Turky i příspěvky na bulharský Červený

kříž avydal k nim písemné provolání, jež zůstane dokumentem.
Obrovské auglické ztráty na moři.»Magiar

országe uveřejňuje zprávu, že na základě eezna
mu »Liverpool Underwritere Aesociation« ob
nášela r. 1915 cena utonulých anglických lodí
asi 20,854.578liber šterlinků, t j. okrouhle 600
milionů marek. Ztráty obnášely:

roku 1918 6,221.000 líber, i
roku 1914 13.630.854 liber,
rokn 1916 29,854.678 liber.
Ztráty roku 1916 obnášely o 23 miliony

liber (460milionů marek) více, než v posledním
mírovém roce 1913. Novostavbami není možno
ztráty úplně nahradit. Dle výpočtu »Lloydu«
vyhotovily doky roku 1915 pouze 048.629 tun
lodí v ceně asi 12 milionů liber. V normálních
dobách lze novostavbami ztracené lodi nahradit,
nyní jenom částečně. Obchod trpí posud nejvíce
tim, že vláda rekvirovala celou třetinu obchod
ních lodí anglických pro válednou službu.m
———

. Grkovní věstník.
Deputace lardského spolku u Jeho 'Exc. nejdp. bi

skupa dra. Jos. Doubravy. V pondělí dne 14. února do
stavila se k Jeho Excelenci deputace lurdského spal
ku, sestávající 2 kons. rady a profesora reálky bodonín
ské dra. Aloise Kolíska, pokladníka spolku, Ant Ka- .
Bpárka, faráře u Panny Marie Sněžné Praha-il. a jed
natele spolku Jos. Rěsslera, faráře v Solnici, aby ode
vzdala diplom. čestného členství. Deputace byla velice
blahosklonně přijata.: Vsdp. rada Kotísek vděčné vzpo
menu! zásluh, jichž si J. Éxcel. o českousekci při euch.
kongresu v Lurdech získal, jakož i obětí, jež pro my
šlenku: lurdskou přinesl. Vdp. pokladník Kašsárek pro
blásil, že J. Excel. byl ma poslední valné hromadě jed
nohlasně jmenován čestným členem spolku. Ujistil, že
spolek pří svých pobožnostéch "jest J: Excel. pamětliv
na modlitbách."aby tak dal na Jevo svou: vděčnost za

———

to lásku- dobrotivouobětavostpřieuchar.kongrese

všem poutníkům věnovanou. Prosí, aby nejdp. biskup
přijati ráčil diplom z rukou spolkového jednatele. Ode
vzdal jej s přáním, aby J. Bisk. Milost i nadále by! :

spolku nakloněn Nejdp. biskup zřejmě dojat děkoval |za tento spontauní: projev a velkou pozornost a ujistil. |

že okamžiky v Lurdech ztrávené bude vždy. počitatí k
těm nejkrásnějším chvílím svého života. — Přeje lurd-;
skému spolku hojného požehnání nebes a co nežvětšího
rozšíření na nivách českomoravských, vyslovil se ve
lice pochvalně © uměleckém provedení skvostného di
plomu. Vyzvai deputanty, aby ©se zapsali do pamětní
knihy. Velice laskavé přijetl, jehož se deputaci dostalo, .

jest vyznamenaním pro lurdský spolek a spolu důkazem, *
s jakým zájmem nejd. arcipastýř lurdské hnutí a: činnost

spolkovou sleduje. Toto vzácné uznání z úst tak povo
laných bude spolku mocnou vzpruhou k větší ještě hor

livosti tam, kde se jedná o kult Panny Marie.
Ze semináře, Msgre dr. Šulc, velezasloužilý profe

sor na bohosloveckém učelištř královéhradeckém, do- |

vršíl v těchto dnech 70. semestr svých přednášek. Této |
vzácné příležitosti použili alumni bisk. semináře, aby ;

sku a vděčnost. Oslavili významné toto jubileum tím, |
že věnovali dne 15. t. m. Msgru dr. Šukovi album s při-

veň pak Literární jednota bohoslovců svému dlouholeté

hlásil na znamení, že ve svém učitelském působení bu
de pokračovati s neztenčenou horlivostí: Non valete.
sed avete! — Dr. O. Domabyl počíná nyní 50. semestr

učitelského působení v kněžském semináři: dr. J. Jindra
a dr. J. Novotný počínají 30. semestr. .

Dar. Msgre dr. František Šulc věnoval Literární
jednotě bohoslovců králověhradeckých na její ušlechtilé
účely 40 K.

Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

Zprávy
místní a z kraje.

Pohřeb kanovníka Václava Hlavsy. Dne At m
ráno konal se pohřeb šlechetného církevního hodnostáře |
z domu smutku. Vzhěedem K' nynější mimořádné době
dostavil se velice čemý počef vynikajících přátel a ctl
telů zesnulého prokázat duši drahé poslední ořátelskou
službu. Na pohřbu účast brali: zástupci důstojnického
sboma, úřadů státních s místodrž. radou J. Smutným v
čele, zástupcové městské rady královéhradecké se sta
rostov dr. Fr. Ulrichem, zástupcové škol, autonomních
úřadů, bohostovci, řeholnice ati. Tklivě působila velice
četná účast koláturníků rokytrických, kteří přijeli vy

spořitelny a četných spolků. Dostavil se sám rokytnic
kýpurkmistr Pr. Rotter, ředitel panství hr. Nostitz-Rle
neka, správce škol V. Hanisch, okr. inspektor Kaempf,
ředitel velkostatku rokytnického Maček, lesní Baronek:;
z hasičského sboru přibylo k pohřbu deset členů. Pa
trno, jak si váží koláterníci velké práce svého du

herných věnců bylo přízdobou rakve; mezi nimt -byly
věnce od hraběte a hraběnky | Nostitzové, ©hraběnky
Marie Nostítzové, velkostatků rokytnického, města Ro
kytnice a Vamberka, dvor. rady dra Netolitzkyho. Kro
mě kněžstva královéhradeckého přibylo k pohřbu 54
kněží přespolních; z Králického vikariátu všichni V za
stoupení opata želývskéhopřibyl sekretář a hampolecký
děkan P. Norbert Beneš. Byli tu'i pražský farář u P.
Marie Sněžné Kašpárek a dr: Kofisek z Hodonína. —
V kathedrálním chrámu slavné rekviem slotžil a po
svátné obřady konal Jeho Excel. nejd. arcipastýř dr.
Josef Doubrava. načežčesky a němeokypronesl tkllvou
prorituvu tohoto obsahu:"S modlitbou za v Pánu ze
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snulého v duši mě pojí se vzpomínka vděčná. Rozpomí
nám se, že po 38 let s horlivostí pastýřskou působil v
dachovní správě; povotán byv na čestné místo v kathe
drální kapitole i v biskupské radě, s neúmornou horli
vostí a láskou věnoval se novému povolání svému. Jen
krátce! Ne plná dvě jéta zde pobyl; ale i tento krátký
čas postačii k tomu, abychom poznali a ocenili milého
kanovníka Hlavsu. Vroucí zbožnost a dojemná oddanost

srdce jeho zračila se v tváři i čelém jeho jednání. Za
jisté že- všichni důstojní bratří i lid, s nímž se srýkal,
sé druží se mnou v 4éto vděčné vzpomínce; sklánějíce
se nad rakví jeho, z duše volají: Ave, anima pla —:s
Boheri duše zbožná, důše dobrá! Milým a váženým
stal se v Pánu zesnulý nám všem. Milým 1 váženým
byt nám, kdož krátce jen s nýmjsme se 'stýkati. Milým
a váženým zvláště však byl těm, jimž po 38 let věnovát
všecky síly své v pastýřské péči. Vědí to důstojní bratří
i zbožný lid na horách Orlických a vděčně vzpomínáii
ho. Mezi tímto lidem toužil v Pánu zesnulý skloniti hla
vu svou-v pohrobní odpočinek. A jelikož pro nepřízeň
doby válečné nebylo lze pomýšleti na nskutečnění přá:
ni toho. alespoň věrného srdce svého poslední pozdravy
zasílal věrný pastýř věrnéma druhdy stádci. A byl- 'v
Pánu zesnulý takto milý a drahý nám všéru, jak drahý
a milý musil býti těm, s námlž poutala ho páska pokre
venství! Ano — mmsil jim býti milým a drahým, vždyť
byl jim —-jak víme — druhým otcem; když ztratili út

ce, on uvázal se v péči o ně, je vychovával, o ně se stá
'ral, jim nahražoval lásku a péči otcovškou. Ký div, že
všichni stojíme tu před oltářems tounejvroucnější pros
bou k nebesům: Regujem aeternam doná el, Domine,
et lux perpetua hiceat ei! — Pohřební kondukt vědl
vsdp. gener. vikář dr. Jan Soukup. Ačkoli pršelo; bylo
velice četné účastenství jak hodnostářů a přibyvších
hostí tak hradeckého lidu. Před klášterní budovou kon
dukt se zastavil, gener. vikář vykonal posvátné obřa
dy a modlitby a pak srdečně | promluvil o vzácných
vlastnostech nezapomerutelného kanovníka. Připomněl,
že kath. kapitola v Šestiletí provází ke hrobu šestého
svého "člena. Zdůraznil že všecky činy zvěčnělého
vedla vřelá. obětavá láska. LÍčII, s jakou dojemnou od

hodlaností se připravovál Hlavsa na poslední pouť.
. Pak se pomodli gener. vikáf s přítomnými za zvěčnělé

ho. Bohoslovčí, kteří velice zdařile provedli liturgické
zpěvy již v kahedrále, zapěk nyní procítěně závěrečný
sbor. Pak se hnulsmuteční povoz na Pouchov, kdež
spustili do hrobky těšesné ostatky zvěčnělého bývalí
jeho kaplani. Slzeli všichní přítomní; vždyť pohřeb tak
tkvý udá se zřídka. Němečtí hosté rokytničtí za svou
obětavou námahu (byloť vlakové spojení značně stíže
no) byli odměněni srdečným přivítáním, jakého se Jitň

jeden vynikající účastník, že klíčem k řešení národní 0
tázky jest dobrý, zbožný til V Hlavsově jednání máme
živý doklaď; tento duchovní správce taktním jednáním
doved] zažehnati mnoho národnostních třenic a měl dů

věru u národnosti obojí. Inspektor Kaempf pravil, že
Hlavss sice mnoho trpět za své Ideály, ale slavně zvl
tězil a stal se miláčkem všech. — Z trnů rozvily sé rů
že, jichž vůni dýchal zesnulý s uspokojením v posled
ních letech svého života. Kéž láska Boží dovrší svými
nehynoucímidary to, co Hlavsovi věnovala zvláště v
posledních okamžicích a při pohřbu láska lidská! ©

Královéhrnáecké odbočce londu pro péči ovrátivší
se vojímy ndevzdán byl prostřednictvím slov. p.c. k.
místodrž. rady J. Smutoého. příspěvek obecníio úřadu
ve Lhotě. podlebčany Jakožto: výtěžek z dobročináého
koncertu 840K. e

.Řtéja želyrnéhobrasce v. Fradci Králové, jehož vý
těžek slouží ve prospěch vdov. 2.. sirotků pa :nadtých
vojinech okresu krájovébradeckéha odevzdány byly
prostřednictvím -slov. p. c.k. místodrž. rady J. Smutné
bo u c. k. okr. hejtmanství složené příspěvky: Od obce
Bležna 29 K. od p..V. Mokerského, starosty v Bletaš
10 K. od p. starosty obce Sedlice výtěžek div. před
stavení 132 K a od obecního úřadu v Pouchově '50.K.

Šlechetným dárchm vzdávají se diky, O další příspěvky
prosí parkmistrovský úřad v Hradci! Králové. +

Vyzaamenání. Par vrchní Inženýr Fr. Fischer,
- přednosta stavebního oddělení při c. k.-okr. héjtmanství
""wHradci Králové, fest celémů krají Znám svou pečítvov
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bor-zajátvůř:©"obě:nermocnice-vojenské:v Milovisích

ského <velitélství -v Litdeměřicíchdne 9.. března. Písem
né, kolkem za 't K-opatřenénabídky dlužno podati nej:
déle "de FW;Hod: dop. zmíněného dne. V nabídce jest: n

tográm*v'čislicícha písmenech;jakož i připojítivadlum

rozhodnuti; které mu bude sděleno telegraficky du ken

ce měsícebřezná. Přednost mají žadatelé, kteří uere
Nektuif'ha úlevu“v pinění branné povinnosti. Sližší pod

inteodantary. *

nánj téměř všichni:solsté. a. cělý::sbor,i orchestr.
Vstupenky..jichž ceny jsou.vzhlédem- k velké režiine:
patrně zvýšeny, Jzeobdržeti : od pátku 25. t m,
hod. odp. m knihkupegtví. p. "Tolmana. ——

Východočeské. divadlo. V reprise. Straussovy upe

se s. tenoristou p. Olšovským, jenž obdržel trvalé enga
gement u Národního divadla v Brně, kde hodlá pěstovati

— Benefiční večer p. Oeitlera, k němuž si vybral upa-.

kováníopery..„Postillon z Lonjumeau, dokázal

února 'c:5! hod. odp.'v' zasedací síni okresního zastupi

býti směly třídy města jmény Jeho olsařské a králov

ské Výsosti nejjasnějšího p. arcivévody. Bedřicha, ge
neralisia "armádya" Jeho Excelénce p. Fr. 5v. pána
Konrada z Hotzendorfu: chefa generálního štábu. -
Vykorá se prěsemtace na "uprázdněné místo faráře ni
NovémHradci. Králové. — Rozhodne se o: služebních

požitcích: měst. lesního p. Jos. Tykala a o výší pem

stujaje K"Tozšíření ulice č. k: 670/4 na Pražském Před

městí žásti "pastviny č. k. 636 ve vl. 746 desk zemských

zaplané „vě“výměře2a 80 čtv, m a5 416čtv. m —

KářTY"předpisá "cestovních výloh bro městské úřední

ený "rápy vzhšedemkpřechodnému ubytování voj.
hudby ©Živn.-čtět. Jednotě. —Udělí se-nadace Fr. Pa
lackého pro techniky. — Žádost p. Fr. Bachmana,měst.
policejního strážníka, za nadaci, založenou býv. staro
stru p. K. Cotliňem. ——.Verifikace protokolu.

“ Nadějný Ilterál. rodák královéhradecký padl. Dne
28? listopadu 1915-padl na vrchu Oslavlia u Gorice po
sháchačfilosofie, kadet-aspirant p. Emi Šabrt z H'in
ného u Dobrušky ve věku 23 let. Absolvoval s výbor
ným prospěckem liradecké gymnasium, načež věnoval

kových kolejí, studiu češtiny a latiny. Složil předepsané

zkóusky s výborným prospěchem. | Již v době studii
nasijních psal básně, z nichž některé byly uveřej

něhy. pod pseudonymy Planý, Slabý. Sbírká básní, jež
byla nalezena v jeho pozůstalosti prozrazuje jemného.
básnicky založeného ducha ušlechtilých názorův a cílů,
a svým založením ukazuje na směr „Máchův. Snivá
tesknost. chvění se o svoje štěstí vane tklivými jeho
vetší. Nelze béz hlubokého pohmat čistí nyní tyto ver

še, které i jehovlastnímu osudu tak přiléhají. Zde u
kážka: .

"Ó štěstí, Štěstí,jek se mění náhle!
Před mžikem plálo mnohoskibnou září
a teď se šklebí s úsměškem v zlé tváři
a srdce šťastné prve — teď je zprahlé!
Ptala se duše, okamžik proč stačí,
by naděje květ zvadl jako mrazem.
ptala se duše v úpěnlivém pláčil«

Vpravdě zhynul nadějný květ Byl Ideálním studentem,
pln ušlecistlých snah a jeho nadání a snažlvost oprav
Bovaly k nejkrásnějším nadějím. | Zvěst o jeho skonu
hloboce zachvěla myslí všechjeho přátek kteří v něm
ztrácejí druha krásné. ušlechtilé povahy.

Úmrtí. Dne 14. t m. v sanatoriu dra Šimsy v Krči
n Prahy zemřel v, 50. roce svého věku cirvalně známý
právník, královéhradecký advokát JUDr. Josef Hodoval.
Byi svědomitým abystrým obhájcem, takže se těšil
mezi mandanty veliké důvěře. Kruh jeho klientely byl
Skroký. Vynikal již za studií a uplatník své vlohy k do
bru mnohých. V posjedním čase duch jeho se zachmuřil
zvláště proto, že v Zálož. úv. ústavě vázi značný jeho
vklad. uložený pro diky, o něž se pečlivěstaral. Po
hřeb konáse dnes o 3. hod.odp. z chráma sv. Duchana
hřbitov pouchovský. — Smrt sklátila mladý, nadějný
květ, skromnou, svědomitou úřednici; slč. Jana Boští
kova, účetní veřejné okresní nemocnice v Hradci Král.,
zemřela neočekávaně za -chrloá krve 16. jnora v 21.
roce svého věku. Byla již několikrát vážně nemocna;
P. správce nemocnice umožnál jí několkrát delší dovo
lenou bez její prosby, Alepostup vnětřní choroby nebylo

možno lidskýmiprostředky zastaví Nad rakví. mladé

/

se dneso2. hod zdomusmutkuna Malémnám.č.116.
— Ve Výravězemřel 13. Lm. bodrý rolník ahostinský

konán 16. t m.na hřbitovčernilovský.
, Meleza Mosczsková v Firadci Králové. Ve středu

21 t m. vystonpi ve zdejším Klicperově divadle zna
menitá česká subreta si. Hélena Monczaková-ve Fallově
operetě Rozvodená panl Slečna Monczskovůje
našemuobečenstvus dosíatek' zdáma zdoby dřívější.

Zajisté tedy jeji uměleckévýkony budor: se těl zvýšené pozornosti.
Vsobotu2. t. m. má částnývečerReda Walter.

Hfaje se velkolepá Ooethova tragedie Paust v překla
dy Jar. Vrchlického s beneficiamtem v titulní roli. V ú
leze Markéty vystoupí jako host Eva Vrchlická,

i

l

kromě kytice, věnované studujicími obchodní ukademie,

tolik projevů uznání v bouřlivém potlesku, že nestačil
ani znova, a znova se děkovát Přejeme p. Geitlerovi
úspěchu toho upřígině v naději, že vypracované a u
mělecké jeho výkony připraví nám ještě mnoho krás.
ných chvi. — V neděli odpoledne reprisa Nedbalovy
Polské krve, jejíž provedení utrpělo zřejinouin

dispasicí p. Plskáčka. Krásné a vroucí partie 2. jednání
pozbyly tím -veškerého půvabu. Intimnost scény téhož
jednání byla rušena příliš ostrým světlem velkého lust

konstatovati, že obsazení a podání této operety v loň

„opera, (neděle večer) Hofmanovy
povidky pmóvedenabylacelkem, zdařile. Pan Ueitler.
který s občtovnou kolegiálností zároveň s pp. Branal

nosti v Kostelci zdárně zahájí saisonu, přes veškeru
únavu cesty sehrál svou úlohu s velikým úspěchem.
Kromě něho zasluhují plného. ocenění pěvecké výkony
basisty p. Patočky, jehož vystoupení umírněnou a vy
rovnanou hrou j správným ovládáním lahodného hlasu

brých rukou.. Sesllený orchestr hraje nyní dobře. ale
místy opět přhHlšsitně. takže přehlušuje úplně zpěvnou
linii v jejím jemnějším muancování. — V Straussově

|

které nově aňgažované síly, mézi nimiž p. Bukovský

(pán 2 Ottinghausenu): nejspiše zashihuje pozornosti.
Jeví' přes svoje mládí slibný talent a jeho

jetí. Znamenitá byla dvojice p. Piskáček a pl. Vanerová,
známá nám už z minulých her, jichž charakteristická

pravým kaleidoskopem figurek, kde hemží se hrabata,
kočí, baroni, sluhové, komtesy, květinářky, dámy, ta
nečnice atd., a dobrým svým. provedením, o něž.kromě
uvedených měl velkou zástuhu p. Branald (baron Mucki)

ny reprisy Offenbachovyzpěvohry Dafnis a Chloe,
Leoncavallovy opery Komedďianti (čestný večer
dirigenta p. Vaňka) a Dvořákovy opery Čert a Ká
ča. — Činohra sehráka v sobotu »duchapinou« veselo
hru O. Wildea Na čem záleží. Hra má průhledný
děj, při němž hned v I. jedn. lze souditi, jak dopadne a
který vleče se líným tempem po čtyři jednání a byl
ještě špatnou souhrou ve 2. jedn. zdržován. Dva přátelé
John Worthing a Algernon Moncrlefi. kteří k svým
alotriím používají jednak vymyšleného bratra, jednak
nemocného přítele. zamijují se do dvou dívek, jichž je
diným ideálem jest jméno Arnošt. Proto oba přátelé
klamně si je dávají, což způsobí malou zápletku. Vše se
však brzy prozradí a oba dojdou v brzku odpuštění,
čímž by celá komedie mohla skončiti. Do toho je vple
tena skutečně triviální episoda o ztraceném dítětř ses

Dítětem tim není nikdo jiný než Worthing. který kon
cem konců přece se jmenuje Armošt, má bratra a mluví

pravdu, ač celý život lhal.Paradoxon — 4 takových
paradox ve slovech a jednání osob je ve hře tolik, že
brzy přestávají baviti a rozkuštění toho, na čem tu

vlastně záleží — už je skoro zbytečné. O souhře již u
činěna zmínka. I jednotlivé úlohy vypadly chabě. tak
Algernon p. řed. Jeřábka, jenž vůbec neadá se míti ja
ko herec velké štěstá; kanovník Shasuble p. Muška byla
neživotná figurka lontkového dlvadim.V podání ostat
ních osob jevřhase jakási únava a místy i nechuť, ač
dámy je představující, sl. Klokotská a Petzová, jinak
vynikají svými výkony; ba i p. Walter, jeden z nejlep
šich členů činohry, nebyl svůj, což lze vysvětliti tím.
že on dle bezpečných informací se vlastně v činohře
exponuje. Zdařile pojala mis Prismovou pí. Renetoví.

Oazdina roba, V úloze Evyvystoupila:pobostinsku

Hubnerová. | Její skutečně umělecká hra vzbudila u
vděčného posluchačstva, jež vyplnilo úplně přes nepřiz
nivé počasí dům. neutuchající zájem a nadšení pro celý
s přirozenou reelností kreslený děj a zahrnata byla

srdečnou pochvalou. Umělkyní. kromě stále se- opakují
cího potlesku dostěto se krásného věnce.. Ostatní berci,
blavně p. Brunald (Samko),. jevil upřímnou snahu no
dátí 20 možní nejlepší výkony, takže celkový obraz
byl velmi zdařilý. — Nutno. veřejně vytkmouti stále se
opakující nepřístojnost, že obecenstvo nemůže si dosud
uvyknouti. choditi včas do divadla, čímž zvláště před
stavení činoherní: se ruší. Při tom ještě nesprávnou a
nesouhlasnou administrací předprodeje a prodeje lístků
přihůzejí se nemilé případy, že lidé se zakoupeným!
lístky nemají se kam posaditi. čímž nepokoj ještě vzrů

stá,- Zvláště v- tomntovpřípadě blide účinná“nihrava Fe..
strany: ředitelství:dívaztia,ježto. je- slyšeti stále se nno+*
žicl stesky na -neochotnévytižování - předprodeté“lístků..

takže tunozí.přestávají jeviti o divadt..zájem, nečhtě-:
: jíce, se. vystavili různým nepříjemnostem,. což „mohloDY"«
. míť na návšlěvu: divadla zvláště x pozdější Čobě suisány.-neblahý vliv. -- €.-- :

. Seznam cen ná- oýdesální trhu v-Hradci Královo
„dne 12..února 1916.1 Itr: prosa ke krmení 1.60 K, vik“:
ove-40- 70.h, hrachu 1.80K, 1 hl jablek 0—2 K:+ a:
- petržele 30—38 K,' celere -32-34 K, cibule 40—44 K.''

křenu 30—60 K, mrkve 20—21 K; 1 kg: jahel 2.10—2.20'
K. máku 4.20 K. másla 6.40—7.20 K, tvarohu 80—88 h,
česneku 4.80—5 K, 1 vějce 16—18-h; 1 kopa: kapusty
5—10K, poru 80 h — 1 K,1 pár podsvihčat 70—-110K,
1 kůzle 10.20 K. — Přívezeno bylo: máku '10 litrů, je
telového semene 1009 litrů, jablek 22 hl; g: pětržele 8.

celere 6. cibule 4, křenu 2, mrkve- 4; kóp: kapusty 2
poru 0: podsvinčat 257 kusů a 3 kůzlata.

Úvěrní družstvo Eliška:
- zapsané společenstvo8 r..0

vHradociKrál.,Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek néj

výhodnějších. Vknené ntřádanky

Pouchov. Vldp. (vikařiátní sekretář, bisk. notář a.
farář:Filip Jan Konečný rozloučil se-v neděli13. tm"
se svoukoláturou v. kostele vroucí povzbuženímčet-*3
ných věřících.aby vytrvali v těch ideálech, k nimž je“

vedl v kostele, ve škole i v orgánisaci. Za iiedlouhou :
dobu svého působení vykonat v kolátuře velice" mnoha:

i Ačkoli spisoval horlivě dále své články iilosoifeko-ná.“ :
| boženské. pokračoval zdatně v organisování svěřeného

stádce a pomáhal v organišáci' obětavě i (kolátuřám|
jiným. V debatách byl řečníkem vždy pohotovým 'á“
oblíbeným. Nevyšel nikdy z rovnováhy, i "když se ha 1
něhn útočilo nespravedlivě, nemístně: © Dovedí taktně“
odrážeti různé námitky. Kdož byli dobré vůle, všichni *

jeho vystupování na schůzích veřejných Chválili. Tako- *
vá 'řečnická činnost ovšem není žádným medem, vyža-''

i duje velikého duševního napínání a naposled i při velké

opatrnosti 1zmrzí občany zásad jiných. K takové akch
jest tecy p tfebí vzácně oběťavosti. Alé ti, Kteří $ p.
farářem hoslivě spohopracovali, dovedou oceniti dobře
oběti, jež společné katoloké věci přinášel. Vdp. Koneč

ný vrací se do řádu sv. Dominika v Praze, zanechávaje
u nás stopu světlou, zářivou. Bůh mu odplať všécko a
Popřej mu většího klidu, než jakého mohl užíti za ny
nějšího času v duchovní- správě. M

Lužec na Chlumecké. Ve středu 9. £. n. dotrpěla *
všeobecně známá paní Magd. Náglová, roz. Duchoslavo

r va, choť býv. řídícího učitele zdejšího u věku 57 let
plicní a srdeční chorobou. Jaké přízní všude se těšila.
bylo lze poznati v den jejího pohřbu, který se konal dne
12. t. m. za četné účasti jejích pokrevenců, příbuzných
a přátel. V domě smutku zapěly dívky lužecké za do
vedného řízení Boh. Klenky, řiklícího v. v. z Chlumce,
smuteční sbor od St Jelena »Hle dokonán jest běh«.
Obřady vykonal -a kondukt vedl místní dp. duchovní
správce do farního chrámu, odkud po zapění »Libera«

od J.Horáka v exekvilch ubírat se průvod na hřbitov,
kde po modfitbách a zapění »U hrobu: (od Vágnera)
uloženy tělesné ostatky neohrožené ženy v chladný rov
nedaleko chotě, ktěrý před třemi měsíci tak náhle ze
mřel. U hrobu bývalé pani řídící ze Staré Vody u Lužce
věnoval dp. farář tklivou vzpomínku, při které nezůsta
lo ani jedno oko nezaroseno. Z řeči jeho poznali jsme,
že zná velmi dobře stasti i strasti stavu učitelského.
Pohřbu sůčastnila se nepřehledná řada žen z lidu, dítky
školní se svou učitelkou industriální, členové obecní
ho zastupitelstva. choti nájemců dvorů velkostatku chlu
meckého atd. — Vympinilose jí, co faráři z Raisova »Zá
padu«. Volala před smrti: »Vyneste mne, prosím vás,
jako řídící ze školy. Jenom ne z vejminku.« Odpočívej

sladce, duše šlechetná v očekávání slavného vzkříšení!
Dvůr Králové a. L. (Pohřeb p. Fr. Kadice, 2. k. cej

chovního. otce dp. katechety Fr. Kadice.) Občanstvo
královédvorské ukázalo dne 6. února, kterak umí oce
niti zásahy i toho, kdo se do popředí netlačí. Doprovo
dilo nevídaným počtem zesnulého p. Fr. Kadice na svaté
pole a vydalo tém svědectví že nepohlíží na význam
člověka jenom dě toho, jak soudí o něm polřtické stra
ny a jejich listy. Směte můžeme tvrditi, že ani takoví
významní lidé, o kterých různé- listy do světa rozhlašují
hlačnou chválu, nedocházejí spontanního uznání, jsko
tento vzorný manžel a otec, jakož[ tichý pracovník ve
svém oboru úředních i soukramých povinností a k tomu
horlivý katolický křesťan Z kruhů úřednických. skol
ských a občanských snad všichni byti přítomní. Kondukt
vedi vldp. děkan Al.-Sedláček, který nad řakví promiu
vil jmenovitě o tom, jak zesmtý vlastní příl vyšinuí se
na místo nikoli bezvýznamné, kterak v životě rodinném
osvědčil se jako vzorný vychovatel, jenž církvi vycho
val zdatného kněze, našemu školství horlivého pedago
ga a kruhům občanským zdárné síly, kterak svého ná
boženského přesvědčení nikterak neskrýval, nýbrž bez
jakékoli chlubivosti svící dobrého příkladu svému okolí
svíti), začež dojista zasluhuje našeho upřímného přání,
aby ve světle věčném patřili tváří v tvář fa nebeského
Odplatitele. Při průvodu a obřadech asistovalí pp.: Prof,
Jos. Šťastný, c. k. gyma. katecheta, Th. dr. Arn. Štern

berský a Th. dr. Ant. Keppl, kaplaní královědvoršíí, V.



: akton yděčňosti a plety
k zásmýthna, jenž ma by doby gytmusijních studii
skýtečným záshíjčem zešmlého jého otce. Zářoveš s
j pohřbu Jako zástupce lidovéha spolku

p. Jos. Fabin, předseda. Za rakví

ž P. T. pe.: d
ře c. E, okr. héjtanství, MUDr. Jindřich

Schélhof, c. k. vrch. okr. lékař, starosta města H. Št
brt, mám.starosty J. Holub, členové městské rady: dr.
Ant. Schmidt, ©-k.'okr. soůiice a přednosta V6trdu, s ú
ředaictvem, Pr. Hlávka, c. k. fin. koncípista a přednosta
ber. relerátm, c. k. berní správcé. Metzer s úřednicívem,
c. k. vrolg. pošt. správce Ant. Schňte, c. k. pošt. kontro
lor.L. Tázler a úředmictvo, c. k. vrch. akr. zvěrolékař
B. Pisehl, kom. rada a továrník Jindř. Klazar, dr. Jos.
Moravec, městský fystk a předseda míst. odboru- Ú. M.
Š, pl M. Kudrmovská, předsedkyně míst, dam. odboru
Ú. M. Š., dr. Fr. Jeřábek, předseda m. odb. N. J. S., de
putáce kfesť, soc. spolků v Milétíňé a ve Diofe Král.,
ředětel c. k. gyimnaská J. Kohout a členové prof, sbořu,
ředitel c. k. odb. školy tkalcovské Fr. Jakubec, řed.
měst. obch. školy Ant. Škna, c. £. okr. Skol. inspektor
Jos. Vamtl, zástupce ředitelé ob. a měší. školy divčí

Fr. Duštk, členové sborů učitelských, ředftef ob. šRoty
I. obv. Jaň Týsovský, t. učitel ob. školy IJI. obv. AJols
Pavlík a členové sboru, říd. něm. školy Woperschielek,
přednosta fil. Rak.-uherské banky Malý, ředitel měst.
spořitelny J. Knap, vrch. revidemt c. k. sev.-záp. dráhy
V. Žatlonkal,revident téže dráhy J. Brandejs, c. k. cel
chovníŠlavík, Jos. Herkner, děkana Jos. Kařík,kaplan
z Jaroměře, ředitel měšť. školy Prřeiningr ze Šmiřie,

polic, komisař Šubř, c. k. četn. střážmistr Veselý. nadlč
káraik Mg. Ph. Macháček z kláštem MIL bratři z Kuk
su, přednostá stanice: v B. Třemešné Ševčík, c. k. vrch.
soudní oliclál Rorduje tamtéž, F. uč. matiční školy v
Nemajové J. Rejí, F. úč. T. Klejnz Kocběfe,. místostaro
sta okr. zastupitelstva královědvorského Jj. Rěset tam
též, státkát Pr. Říhaz Vrchovnilcea mn. jiných. Ž kon

dolenčníchspon třeba zvláště-vytknouti srdečný dopls Jeho Milostivsáp.- gen. vikáře křálovéhřadeckého
Msgře TR. dr. J. Sdukupa. Všech účastníků bylo nej
měné 2000a všemi jim, zvláště pak: vpředu“hinenovaným,
nálelí upřímné díky těch, kdož nad rovem drahého ze

rmntků, ve klérém přávě tato neobyčejná účast byla
neřašledníni přamenem. útěchy. Ave; anima -pla!.-Kdo
chitá úctiti památku p. csjchóvního, věnaj mlfodař na
oslřelé vdovy a slrotky po českých hrdinech třeba k
rukám dp. V. Štěpánka, kaflana k Miletině, jenž ke
sbírkám pro své okolí je defegován samou Žemskou:ů
tadovnou, aby mohl příspěvky: kvitovatí v novinách.
Zavše zaplať Pán Bůhl ©

Vyznamenání v Pilaikově, Za zástuhy o Červený

"kříš byli nejiasnějším p. atctvévodou Frantiskem Salva
toréem jakožto zástupcem protektora spolku Červeného
křiže Jeho Veličesstva při spolkové záložní nemocnici
v Pilníkově vyznamenání pp. MUDr. Perd. Woska a
vdp. farář Fr. Kutnar čestným odzitákem IS. třídy s vá
lečnott dekorací. Představená pilníkovské fillálky kon
gregace sv. Hedviky M. Romana Měrzová stříbřnou
medailí 3 válečnom dekorací. Sestry téže kongregace:
Narcisa. Onalberta, Justiniána, Nazariá, Rodolphlna a
Perdinandina bronz. medailí s vál. dekorací. ©

Čáslav.Výroční valná hromada křesť.
sac. vzděl spolku pro Čáslav a okoli, konaná30.
ledna; navštívena bylaletos Přirozeněslaběji než léta
minulá, Než | přesto bylo účastenství vzhledem k jiným
počemě Ueko slihějším mistním spolkům zcela uspoko
jajíefih. Jetnatelská zpráva za uptynšlý rok nemohla
podistí oviém tak živý odraz Čiznosti spožkové jako
jindy.přecevšákbyl 2ni možněPoznat, že výbor
nezahůlel a mefhohá se projevovat vnějším Zivotem,
tim více se věnotál životu vělthtimu. Pečoval zvláště
oútiržení a rozmnoolení členstva, o úpravení otázek

podpůřného a pohřebního fondu. o rozšířeníkatolického
tiská a zvláště pak věnoval pěti záfežitosti spolkového
domu. Při všech těchto důléžitýth pracích todporován

času stojí kat. spolek na pevné a -silné půdě, hledě s
«pinou důvěrcu v biťomenost. Spofkové finaňce stolí si
taků dobře, jak obížsníla zpráva pokladní. | Znamenitě
vzrostlo jmění spolkového dotnu mecenhfšstvím + narí
A, Urbaňy-bvé. Spolek tezapomínal na žádnou akci
mářtnání, náboženskoh a homůnaí. Na poslední účely ad
-velí jednak přímo jeťnák nepřímo značné dary a to
ve- přospěthosleplých. vojínů, fomdt vdov a sirotků bo

válečné péče. Při nových volběch zvolení byli: Zá pro

J. Ryšavý, c. k. vrch. oflclšl. za jednatele vip. Havefka,
-za pokladníka p. J. Paelíš. 22 Uleny výbora pp.: Píla.
JJLamp, Pr. Kerouš, Pr. Misli, Fr. Vobřátil pí. Jeřáb
kóvá, Nováčková, Prokopová: ra duch. rádce dp. prof.
náb. Pr. Kohout. Revise Očtů svěřena p. Lampovi st a

sl. Jelinkové, Lze donfati; že spolek, v jehož čele stoří
opět hóřliví a obětaví členové, vyvíňe | dále stejnou
zdárhoň Činnost a2isláne pevnou a úedehvějnot baštou
kat Zivota| dále ato jak v městěnašemtak vcelém
Jehóokofí.ZdafBahf—Koncert spolku pana
dívek ve proshich ošačení chudých GB, zvláště pak
stroťků válečných, měl zdařítý průběh Bylo viděti.

Govede agfiní čnmtet několika obělavých členek.
Bak jest prý velmi pěkný. S koncertem spojena

žo

náv, Pořádený naržským odborem
kříže,žonánbudev sobotudík 19. důofá

: dívadte. Oblběné hněné místrověy jakož 1 šlecheáný 6

obecenstva. Doportětjemé. — Únobní Dosijádní
místal c. a k. vojehští ktráti dýp. Ťóráš Pokorný a dř.
O. Stobdda rozlosěili st s sil fiikstviy, Byvie pře.
ložení ma nová přisobiště. Dp. T. Pokéřný příkázán byl
službou do Pardubic. dý. TR. Br. SvěBiýše k c. k. super).
orátu v Těrezině.NZ jeji místa, v jedí) sdoššií: dě
sazen byl dp. c. a k. Krát Čéřítý, dfeckádhi lifbriiříčký,
katéchétáz Bakova.—Příznatný žjbv čásový.
Jako v jiných měsfech 1 u nás od nějáké dóby rozmatíla

kventovaných ulic, vědotičtěti ké kóskjá, rozbilá svůj
stáek vyktadáčka kárél, Kterů v brát řozšíříla svou
práitsí tak štřóce, že 1 z dálněho veřítova spěcitají zvě
davé ženy a divky, aby sl dáty hždafý bšad švěf ébo

Jinák brvicené páštěky. ba-1 BAHÍhedktyčháh 16 Věšení
se svým krfšith k věltkyníAžejejšti vtdedění — vé
H. Býtá by vskůtní Zahodnů, abý sE PIGA tětníh úpad

kovýHižjevýí nět čihíto. ZašročEH"dřečiní,jéhodby
si něctéří PPA), mihikzé vědní Čaká 4 číléřl, ebof sč
tim EMI dotyčným řýkldátkám zbytutní říklámá nů
bo pdvášbváný Jsčlí za »fřůčědníce přávdý«. Kafň pří
vésti ihůže tálé pibetítá pověra některt Nysteričké zeiy,
patro z Redavičho řáldádí v sBítěcnkkh Žlebech. kde
se z VÝKJANŘbavěsttého chhudiňakého Čtyřokého jistá
osoba zBÍ4žňilá a rinísá býl dopřávěná do Bohnte.

Také splííňetékt křtnšky ntRoží sk u úds poslední
dobé povážívě; než 6 lon Judy.

Sdfilté. V neděli 4. údóra pořádal žeňský pomocný
spdřehČeřý. kříže © máti úluhé nádražní restauraci

| přátelské vbčířek.Hašdediů.bohatý. břogřambudí. velký
zájem a Břólo mislMtSh řestáňřáční, hojně vydekořova
né přísiéhim a záskáhtiů p. Clíňra, solva poštačovaly

I prá Moja úávštěvh. HudebníČísla býla vesměs velice
„zdatt:4.Vprovedéňíkaždého.čis „zřačlla.se. veliká
píle a pěťifvě hastálování SL Leďetová a Meižíšová
hrály vědce 5 zvolitý st klásická díla, která jsou

p Pro pochopení : ; Přesto však čísla podá
» na tak obratně, 2 odíhěnějé pochvalou. Arii Lidanky

a Veniny příjemným 4 zvučkým hlesem zazpívaly sl.
Orofova a Fiteřova. Pan ně, Kos svou procítěnou, mistr
nou hrou-na housle pehvátil všecímo obecenstvo, takže
právem se pravil, Že.housle v tuce jeho jen zplvají.
Součkova sBlnidička«byla též sehrárta znamenitě záslu
hou p. uč. Kosa, režiséra. Hrájj staří haši ochotníci pí.

. Machíčková, Jetelová, pp. Daněk, Ságner: z nových
| sit pak sl. Plšeróva, jp. regenschori Kašpar a Ledeř,
| Že slaří herci setrafí ks bezvadně, o tom jsme z dlou
1 holeté jejich zdárné působností byl přesvědčení. Zvé

žeb Thalie. Než hráli zdárně nad očekávání SL Fišero
va svou toli vežice dobře vystihla; hísvně v 1. jednání
(výstup s Vladimírem) bylt jsme překvapení jejím ži

1 vým výkonem. Do úlohy starého lesníka dobfe se vžil
p. Leder,.jeho hluboký bas se tu. dobře. uplatní. V úlo
ze Vladimira výn!ki p. Kašpar, zvláště pěkně a s živými

| gesty hrál na místě, kde Vladimír ukazuje svoři vzdo
| rovitost. Též si. Orofova, zpívajic arli z Prodané nevů

sty, líbila se každému svým plným, příjemným soprá
nem. Program ukončen byt valčíkem z Polské ktve,

| jelt zdáříle pro sok byartet upravíí p. Kašpar. Tento
horlivec se ujáž svědemíté nacvičení a řízení hudeb
nich čísel, takže ma patři největší zástnha za tak skvělý

| výsledek, | Osvědčil se tu jako znamenitě budebník a

znalec svého oboru a zároveň ukázal, že dovede se po
staratí o to, bypráce jím započatá zdarsm byla koru
nována. Děkujeme všem. kteří jakýmkoli způsobem. se
přičinili o zdar tohoto hndebního večírku, jehož čistý
výnos věnován byl slrotkům po padlých voříňech. Doru

i fáme, že zdařitý výsledek bude poblďkou naším oběta
vým ochotnfkům, aby co nejdříve připravili; nám opět
něco podobného. — r.

LhHemyší.Kato!. soc. jednota v Litomyšli koná val
noh hromadu v neděli20. února o 5. hod. odp. vespol
kové místnosti -U černého orla«. Zdař Běhb!

| Různé zprávy.
„Tříbarevné navštívesky. Zákaz ohlodňě používání

různých tiskopisů v barvách států nám nepřátelských
týká sc 162 navěitvétek a doplknic v barvách červéno
mědro-bítých, vyýdaňých kdysi Ústřední Matici Škol
skou,jakož i t. zv. národníchobětí vtěchžebarvách.
To budiž dodatkem k zákazu prohlášenému v Úředním
Mstu z r.. 1938 str. 54, TO, 82. pruhlášomo.

Věčná tmá a chořožm jsou údělem ubohých dívek v

šlechetná srdce dárkem, odlizeh a pod. nezapomenon,

1adm. 1. 1. uveřejní, ,Objsénájeknilityprolnzžroty.Dr.Sobůlský,snů:
poručík,zažobnilpro raššně vojiny za 190K500 výti0

|

se tyto wublíkace>Au

zhřešti Nem). Mistr. J. Kóhjer; 109ex. za I K, 50024.
4 K. Obrázky ke sv. přijňínání od J. Kohlerá (s odpust
kovou modlitbou), 100 za IK, 560 za 4 K. Křížová ce- 

sta (obr. Fr. Bíika, 2 texty a píseň s sápévem od K.
DLutinova). (Vřele doporafena :v-Časopisu -katol +ju
chovegstva!) 1 ex. 20 b, S0 za 8 K. — Polní listky se
zbožnými pozdravy (50 za 1 K), — Zpivejte Pánu.
(Sbírkanovýchpísní,1 ex. 20b, 60 za 8K)

Archa, Ročník IV., č. 1. Prostějev na Moravě.

Řídí K. Bostál-Lutinov. Obsahově bobatá a z om
vždy elegantně vypravená revne Dostálova nastoupili
IV. ročník své činnosti. Obsah Archy jest velmi pestrý
a bobatý. Archa všímá si všech děležitých otázek kul
turního a uměleckého života a proto revní (6 K ročně)
upřímně doporučujéme. Obsah č. 1.: Běda, kdo by po
vstal! K. D. L. — Kanovník. Románek. Ze života kněž
ského vypravuje X. Y. — Modlitba vojínova v době
války. 2 hebrejštiny dr. Jan Hejčl —Skladba. Aut. Pet

stuškové, Filologickáexkurse. -Napsal peol. Oldř. „Sey
kora. -- Ža kardinálem Banerem. — Aposiroty K. Skři-

vana. — J. Kóhler: Sv. Lukáš. — Sv. Augustin. Histo
rický nákres. Píše Jos. Hanák. -- Dr. J. Snášel: Kato

-Mekýromán.—.K.D.Lytinov:Za dr. Ťbegů.Kohňem..
— Modlitby a meditaceArookta Řlo.ně PřekládáV.
Ondrouch. — Vigneta fary de Mórimant — Okná: Mo.
numentální dilo »Mistr Jan Iuš«. — Katolická mráva
uka. — Thěolěgická fakulta v Olořadci — Ž. Inělá her
báře. — Legenda o sv. Lukáši. — Jazyky a vájká. -
Spisy a myšlenky sv. Pramiišká z Asski. — hlálová
Rembrand Komenského? — Důjiný městetka Prýštáku,
—. P. Pr. Hrbáček. — Protichádně křítáký. — Slóvo k
chystanému výdání Perikop.

EHM
Ek májóvé pobožnosti

Záznamy příjíthá již nyní

Družstevní knihkupectví
v Mradci Králové.

Rozlišujme.
Občané, kteří na svůj štít napssli heslo, že

se nemá posuzovati spolubližní dle kabátu, nýbrá
dle své skutečně vnitřní hodnoty, sariti přečasto
proti své zásadě jednají. Misto co bý se diýsli
na všecko jasným zraltem vlastním, pohlížejí na.
jednání různých apoledenských tříd stranickými

br lemi svých sociálních, kulturních ajinýchlidských dvgmat Jednomu člověku zcela od
pouštějí to, co při jiném velice přísně káfají.
Jednoho občana zasypávají chválou za tu vlast

Některý inteligent v zájmu obecného dobřá
rozvíjí nad svou povihnostvelice důležitou prácí
do značné šíře. Jde po pracné námaze p
kou nalapat se čerstvého vzduchu, aby pak t
mohl pružně pokřadovat. Nacestě setká so

a lidmi, kteří protojsou upoutání knižším prá
cem ručním, i dě jako ohlapci jevili go:k všelikému vyššímu sebevzdělání — i když
k tomu měli příležitost. Ale již se začnou ožý
vati ironické posnámky, jak de to »takblo
hodině chodí na prooházku«, že by takový pán

měl zkusit, jak se jiní lopotí a pot Odpovkůse na zcela nevčasné poznámky io zoelá
klidně, jest ještě bůře. Iátelirent ší takově

výrazy, před nimíž řadějiprohá.

A jak takovývýstup posoudí kriby, ktékési dávají samy název lidových? Omluví nespřá

vedlivépoznámky šmahem, »kry jsou to jslidé, těmse nesmíve zlé břá

vzdátání se- V ÚsBR vrém menším 5



št ný james láz k řailášnníjg tak! J nejproatéí člorěk našich dal gly
obecné škole přečasto,jakne má k svému

shora. Zná Eepatero a zvláště osměBoží přikázání zrovna tak jako inteligent. Při
nejmenjím ví aspoň tolik, že nemá ostouzet
občana, jehož dobře nezná a že nemá za ním
vyajlat hýnlivé názvy. Jestliže by užil téže zlob
né methody inteligent proti němu, ihned by ho
takový útočník poučoval kárným hlasem, co se

>slyší. Hned by vyskočil jako poraněný k obrauě
své oti a svého stavu. Ví-li tedy, co mají činiti
jiní, má sibýti vědom i společenský povinnosti
vlgstní, Neurvalost není privilegiem žádného

vu-a árá se právem.iu lidí negramotných.
mezi kreny indiánskými a Černošskými vládne

-celé řada etiketních pravidel, jichž přestoupení
působí veliký odpor. Tím spíše lze požadovati
'v zemích civilisovaných ode všeho občanstva

-snahu -po obstojnám společenském soužití.
-Jaké jemné, vlídné povahy nagházíme mezi

zejmědělci, kteří přece vykonávají práci velice
»drgnon! A naopak: některý ik, který se
vzdělával na některé střední škole, stáré se po
věstným pro své bezohledné výroky. A tuhned
se hlásí o slovo zase předsudek: »Takhle jste

-Se vzdělával? To gavědčyjete divně, ad jete-etadoval.c — Chyba! Učitelé, vědy, školy na
-prosto nemohou býti volání kzodpovědnosti sA

rubé porušení spoledenských způsobů, jakého

PEK jájako Shtapseve
výstlod:

.

pe dopouští takov
-iné pošlnati,
„rítiletý. Vychovatelé sice mohgy jeho
„nopti do jisté míry
tresty, ale nejsou zodpovědní za jeho zlou vůli,

které dovede prorážeti celé mřižoví rad a vý
strah najlepších. Áni věda ani prostodushost
„pehrá ty vážnou roli; zde rozhoduje výhradně

v
ept | zločincem, často nastává velice choylo

- stiváotlzka, zdali jest jeho vina horší neltotéž.

ták dkník člověka,kterýořea ji$ od
svýho dětstvítaké velmi dobře ví, že na př.

,kedsti, ě týca | t
JEté Vromua"řálůsrěvnímbývají často vě

inteligent vážně teprve ve věku po
krošilém, nebývá horší než řemeslný provinileo

sterý místo užitečné práce již od mládíprostý. k

mavitých a šrirných.

% kar v hostincisedíkroužekP jal
„Bgentů.Ačkoli jegt,t Rocha: e sto
Pre m Pro áhověkiba k nN s n

Je rophovoří o zbyt tegh, kte inteligeptůpaprosto nezajímají. — Samozvaný host jíž po
Shříloo, pozoruje, še jaksi přišel navhod; řečník
vázne, latí se zřejmým rozčilením a při od

shodu Bubuje, jak jsou ti páni málo lidaví, jakpohrdají ošumělým kabátem atd. — Zase veliký

Frodo ak! Tatáž úzká spolednost by třebas ve-vém kroužku novítala přílišvlídněani inteligenta,

Antimní kroužek má své zvláštní zájmy; vada
jje se vůbec lidí těch, kteří jsou jiné letory,
ých názorův a ollů. Na vetřelce pohlíží tak
lo na cizince, který se vetře do rodiny při

přirozeně není důvěrný.
A co platí o inteligentech, totéž se osvěd

-šuje při lidech prostých. Sedí-li pohromadě ně
kolik přátel stavu dělnického, nezvou tito k sobě

pány. Naopak jsou rozmrzeni, jestliže neznámýnteligent přisednutím k jejich stolu porušípřízi
intimního, nenuceného rozhovoru. Tedy vždy
veliký pozor, než se začne mluvit o kastovniotví!
Různé třídy a společnosti mívají důvodný strach,
aby samozvaný host nepřikládal jejich otevře
pému hovoru jiný význam, aby z jejich řeči
nevyvodil úmysly, kterých zde není.

Na hodnotu lidí zámožných pohlíží se brý

emi stavovskými. Některý občan jestUpoztánk těžké práci svou vlastní vinou; ale.ospbuje sí
-důrazně právo kritisovati ostře lidi šetrné, kteří
jenom dlouhým řetězem sebezáporů se dopra
+ovali k dobrému postavení. Kritik se domnívá,
Še mu právo nepříznivého soudu jest dáno již
jeho nižším stavem; také jeví silný sklon ko

neralisování, k paušálnímu kárání všgob, kteří
nosí lepší kabát. Ale nemá povinnosti k rozli
Šování? Nemá před pronesením soudu napřed
se přesvědčiti o skutečných poměrech jednotli
vých bohateů? Před soudem úředním ani veliký
přovinileo stavu nízkého není potrestán dříve,
sokud všecky okolnosti zevrubně se nenváží.

jí-li tedy opravdu všude býti stejná práva,
pezaslouží ani člověk zámožný překotného od
muzenídříve, pokud mu není dokázáno. sku

né provinění. Rozeznávejme! Vždyť některý
hateo žije daleko sbrovněji než muž, který

Jimaje existenci zajištěnu, žije ze dne na den,
— nad své příjmy. Mnohý zámožný občan

vá svého jmění daleko větší měrou k obec
dobru než k prospěchu vipstnímu, žije
velikých důchodechvelice skrovně. Ne

uzujme tedy boháče podle toho, co mají, ale
lé toho, 00 ai ponechávají ze svých příjmů pro:

nA potřebu. 4 fy jestaprávoý odhád

Tehos biký. Nebunrí mé pol jinýsládá di :uho proťo, aby mobl teprve
A5 lek skyělý dar položiti na oltář podniku

obecně prospěšného. Některýsice rozdává hned
štědře, ale aby byl chválen v novinách atd.
Proto neodsuzujme ihned bezohledně ani vyššího
ani nižšího.

Ve Francii pohlíželylidové vrstv pa šlechtu

o ktem. fd noginářskáškola je vycvičila v předsud nejnejapnějších proti ur-zen
cům i kruhům měšťanským. A co vidíme nyní
v Gase veliká zkoušky? Gustav Tery píše, jaké
napětí tam zavládlomezi buržoasií a socialisty.
»Lidový« ministr Thomas povolává domů jádro
vojů své atrany. Dělníci v továrnách vydělávají
daleko více než v čase míru, zatím co šlechtici,
měšťané a sedláci krvácejí na bojištích. Nařiká
ee, že j-st na pochodu socialistická diklatura,
která ee stává nesnesitelnou. Již tedy sama re
poblíka přiznává chyby předemokratisování spo
lečenských bádů A není jinde p měr za války
podobný? Nepadá na bojištích mnoho šlechticů
odhodlaně, zatím co patfntovaní lidovci hledají

daleko za frontou bezpešný útulek v dílnáchi jinde? To je- také důkazem, Mě nespravedlivě

byla před vane povaha urozencův a jinýchlivoýoh kruhů podceň „vána.
' hbujine kou Hlátolsky,poznávejme

jem: pak zajistéae DAV a ravediivýc

posud v a K Rána PAbárnkdatví.

Drévo člověk prostý, I jeha vnitřní kvalita

M on ona u vm rozhodnéprřký občanjiný, nepálí lidovpst i nejisté
MM oktonýnů Pk u dou jak kat
potřebí před úsudkem napřed se přesvědčiti.
Mětnické okresní zastupitelstvo konalo řádnou
schůzi, kterou zahájil okresůí starosta V. Nový
především tím, že uví'al jiko »vzácného hosta«
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Jeho Jasnost prin e Ferd nanda z Lobkoviců,

(ené vrátil se nanějaký čas z bojiště, a požádalho, aby--zauja u
lu. Prino Dobkone odxzětil věsk prostě a

: ; aka. len, ká,
Lr Rav de: mmně adm dyntné

brýl
stavovského mámení a před posudkem rádná
zkoumejme! : :

cene- l
nabízímepro rychlé rozprodání knihu“

Wagra BergAntonina Brychty: |Jmění církevní a

Krámská cena původní (z roku 1910)
11 K smižuje.se při hotovém zapla

ww 4 koruny "08
za brožovaný výtisk. (Velká osmerka,

BISKUPSKÁ KNIHTISKÁRNA

o v HradciKrálové.

u Hradce Králové blízkolesaa vody
jest.velmílevněga prodej. — Dotazy

: - čestné mistou přasednického

jzně, že není zde hostem, nýbrž členem aboru

Tody vádyoky vozlišujíne, odhodaa

l l Zavelmisníženou |

z pozůetalonti ved: praeláta

jeho správa.

cenína |

stran 656.)

Vilový dům

do adm. t. I.
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla n
(protokolovaná firma) sy :

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

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů“ kovového náčiní.

Ceanfky,vsorkyi ronoha hotovéna ukázku l
a se ngpožádání Úraniko:zašlon. a———ó

00099060 40009009
Jan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších drahů pravých

vlněných látek
avé vlastní výroby, jakož i to- i 0izo

zemských.v
Cetná uznámí zvláštěz krahů vole
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
siuze mého ryze křesťanskéhozávodu za
doba více než třicetiletého působení.
D'iňte, prosím, malon objednávku na

zkoušku.
Též na splátky bez zvýšení cen!

Welejamné látky na taláry.
O00000000007%00000

Felgdůstejnému
duchovenstvu s

slavným patronátním
úřadům dovolujes! dape
reětt) veškeró kostelní nádoby s
náčiní a to: monstrance, kalichy,

Svisny,lampy kodlelničekropehkyceny, lampy, nice,kro
atd. né vlastní by, předpisům

olrkevním vyhovující. Ntaré pře
měty opravuje v původníintemcia
V ohnizlají astříbií nebo profi do
plstka za nové vyměňuje.Hótevé

ředmětyneb vý zaslá úku
úsku franko bez závásnosli kot

Věss6 posílá posvěcení. Práce
Sbiad slatých a stříbrných klenotů, jako: fet

madonek, ý ků, rstýnků, náramkůatd. a Notašsképrytény, Fišy, jídelní náčiní ze stříbra pravého
čínského všdy na skladě.

tanaslato,stříjro a drahohemykupujenamejoyášigemy

JAN STANĚK,
079 iř a coiseleur 2Praha- » Karoliny Světl 12. a.

ny u k RedPřisgbnýmelesc.b.somobéhů:

Starodávné věci
malované knihy, sochy, sklenice,
porcelán, figurky, dřevorytiny atd.

Wes“koupím. "S
Nabídky do administrace t I.

00300

OOOOCOOCOOCOOO0000000

sn9 osu sn
| :„ Komisionářství

Fr. Černý - Hradec Králové
třída 18. pěšího pluku,

obstarává koupi a prodej
ip sbožíve velkém.
"| Telegramy: Petrol, Hradec Král.

SEU LL o nee
Ve prospěch

© Sratováclavaké Matice Školské.

. Uznaný p drjhodnějí a nejlevněší nákupní pramen v usku veškerých

kosleL,parameniů
prádia praporů. přikrový, koberců aovového máčimí ve výrobaáchnestarš ho
závodu v Čechách, o. a k. dvorníhododavat le

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

Tisíce usnávacíchreferencí a odp
obráskové oeníky, rospočty,vzory ahoto
kvýběru franko.

“ A ooo ne vo Korg onrOmeC MS S DEvmáenamovéS bolí
Zabil.109let trvání p (Ainf vaeánéčinnnetí.

Adresování vědy doslovné te vyprošuje.

vá zboží.
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DÍKŮVZDÁNÍ.

(SOS)90)02100)(08)GE)(0€) JACLAVA HLAVSY
sídelního kanovníka, skutečného biskupského konsistor
ního rady, majitele zlatého záslužného kříže s korunou,
bývalého biskupského vikářeokresu králického, bývalého

faráře a čestného měšťana v Rokytnici atd. |

IVY

byly nám velikou útěchou přečetné projevy soustrasti a veliká. účast
při. pohřbu. - |

| Vzdáváme tudíž nejvroucnější díky předně Jeho Excelenci nejdp.
biskupovi Dru. Josefu Doubravovi za vykonání posvátných obřadů i za
tklivou promluvu, oceňující tak vřele zásluhy zesnulého. Vsdp. prelátovi
gener. vikáři Dru. Janu Soukupovi děkujeme za vedení konduktu a srdečná
slova nad rakví zesnulého. o — o

"Rovněž uctivě a srdečně děkujeme četně se dostavivšímu ostatní
mu veledůstojnému duchovenstvu, slavné radě 4 váženému sboru hašič
skému města Rokytnice a jiným velectěným koláturníkům rokytnickým,.
kteří přišli poslední službu zesnulému prokázati v počtu tak značném.

Povinnou, hluboce cítěnou vděčností jsme zavázáni slovutným
©zástupcům sboru důstojnického, úřadů politických, autonomních, ředitelů

škol, městské rady královéhradecké, ctihodným školským sestrám a vůbec
všem těm, kteří jakýmkoli způsobem snažili se náš bol zmírniti..

Upřímný náš dík platí slovutným pánům MUDru. Holečkovi a
MUDru. Honzákovi za pečlivé ošetřování chorého.

Za všecky služby vřelé soustrasti a lásky k bližnímu

Pán Bůh zaplať stonásobně!
V Hradci Králové, dne:15. února 1915.

Kathedrální kápitola
v Hradci Králové

jménem svým i za příbuzenstvo.
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Pohřebnímu ústavu p. Elsnera vyslovujeme za pečlivé vypravení
pohřbu plnou spokojenost. í
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Pro naše vojíny.
Nejjasnější panovník náš vyslovil srdečné potě

šení nad velke zdárnými výsledky | horlivých
správ společností Červeného kříže. Tato pochvala
ovšem neznamená, že již hlavní práce lidumilného
podniku jsou vyvrcholeny. „Nejvyšší uznání jest
povzbuzením, aby se v humánní obětavosti stále
intensivně pokračovalo.

Neporozuměl dobře obrovským potřebám Čer
véného kříže a jiným lidumilným podnikům zave
deným pro podporu občanů válkou postižených ob

"čan takový, který něco udělí jen tenkrát, když jest

osobně k daru vyzván. Vždyť tyto institucevyža
dují stále nových a nových nákladů, mají blaho
dárně působiti i v době poválečné, kdy mnozí oy
zůstali bez nutných prostředků k zhojení váleč
ných ran.

Jestliže takové instituce Se podporují i ve stá
tech poražených, tím horlivěji má v té příčině je
viti obětavost obyvatelstvo státu vítězného, jakýin
jest náš; říšetriumfujícíje s to vojínůmv nejrůz
nější formě jejich podary v čase míru vrátiti.

Mějme na zřeteli, jak na frontě i takový vojín.
který vykonává službu velice obtížnou, ihned za
pomíná na svou námahu, jedná-li se o pomoc těžce
postiženému spolubojovníku.

Změřte obětavost vojínů s obětavostí vlastní
— a jak malou se vám bude jeviti vaše oběť v při
rovnání k práci vašich vojenských bratři. Ti hrdin
ně i vlastní život nesou na oliář společného blaha
státu; ti odrážejí s náporem všech sil útočníky,
"kteří by chtěli poškoditi rakouské obyvatelstvo.
Kolik jste dali na Červený křiž v miru?

Dohánějte tedy, co dříve zemeškáno.
Čím více pochopí který národ v naši říši nuť

nost podpory společné věci, lim větší úctě se bu
de těšiti v době míru u svých spolusousedů. Nuže
— vpřed v šlechetné a tklivé závodění s jinými ná
rody rakouskými! Čím lépe se ruka k ruce přivine
v době kritické, tím bude významnější vzájemné
poznávání různých národův a jejich krásných
vlastností. Tímto způsobem se upraví cesta i k
zvýšené nacionální snášelivosti v čase pováleč
ném.

Přispívejte tedy na Červený křiž! Pomáhejte
tam, kdekoli toho potřebu poznáte, i když zpříma
nebudete vybídnuti, Bude vám odměnou vřelý
vděk obrovského počtu našich hrdinů!

Průběh války.
Východní bojiště. Nová velká ruská ofen

niva, očekávaná po obhlídkových pokusech v po
lovici únore, dosud se nedostavila. Zato po ně
kolika dnech hlášení nezměněné situace ohlašuje
úřední zpráva úspěch rakouských zbraní, které
v neděli před strypskou frontou zahnaly nepří
tele jihovýchodně od Kozlova (západně od Tar
nopole). ti německé části východní fronty
podnikli Rusové několik marných útoků na růz
ných místech, především před Dvinskem, na
Berezině; běží tu též o výzvědné operace, což

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA

potvrzuje i rakouská zpráva, znamenajíc zvýše
nou leteckou činnost na oboustranách.

Na Balkáně. Drač už je uzavřena na souši
se všech stran. Zpráva našeho gen. štábu ohla
šuje totiž, že útok na Drač byl už zahájen a
že hned dosáhli pozoruhodného úspěchu. Oddí
lům, postoupivším z Bazar Šijaku (východně od
Drače na řece Arčenu, podařilo se dobýti ital
ského předního postavení. Současně jižně odtud
osunula se rakouská vojska blízko k italským
ranicím, jihovýchodně od Drače. Albáneké od

díly, které obsadily Kavaju, postoupily pod ve
dením rakouských důstojníků na západ a do
sáhly pobřeží Jaderského moře. Velmi platnými
pomocníky osvědčují se Albánci, bojující na
straně rakouské; obsadili také Berat, velice dů
ležité místo na řece Semeni, západně od Elba
ssanu, pak Pekinj a jihozápadně od Elbassanu
Ljušnu.

Albánské řeky právě nyní,
kdy je tam počátek jara a potoky a řeky jsou
rozvodněny, jsou vážnou překážkou postupu.
Cesty musí býti teprve řádně upravovány a
krajina vyčišťována i od nejmenších nepřátel
ských oddílů. Postup na souši bylo dále nutno
uvést v soulad s rozšířením a dalšímvybudo
váním pobřežní plavby, která následkem ohro
žení z moře musila býti rovněž zajištěna. Také
roti Černé Hoře, která teprve složila zbraně,

bylo potřebí učinit opatření pro všecky případy;
odtud lze si vysvětliti pozvolný postup v Alba
nji. — O Soluni zatím není bezpečných zpráv,
ač na druhé straně jest zase jisto, že čtyřdohoda
všemi prostředky usiluje Řecko zlákati do vleku
svého, které však naproti tomu stále hlásá
neutralitu.

Z italského bojiště oznamují se dělostře
leské boje na sočské frontě, zvláště u Plav
velmi čilé. Odvážní rakouští letoi napadli pak
továrny v Lombardsku, při čemž dva z nich
zaletěli na zvědy až nad Milán. Jiné loďstvo
napadlo letiště v Desenzanu na Gardském jezeře;
při obou výpadech byly pozorovány četné trefy
a všechna létadla vrátila ee neporušena,

Na západním bojišti po čilejší dělostřelbě
zahájila opět německá pěchota úspěšné útoky.
Tak Němci východně od Souchezu vyrvali Fran
oouzům 800 m jejich postavení a zajali 319
mužů. Boje rozpoutaly se také mezi Šommou
a Ojsou, na Aisně, v Champagni a j. Rovněž
aviatikové obou stran svedli četné boje, hlavně
za francouzskou frontou. — Hlavní stan německý
23. února oznamuje, že německé vojsko útokem
blíže Verdunu prolomilo francouzskou frontu
v šířce nejméně 10 km a až 3 km hluboko,
Franoouzové utrpěli velmi krvavé ztráty, nechali
v rukou německých 3000 zajatců a četný, dosud
nespočítaný materiál. ©

Turecké bojiště. V těchto dnech obrátil
k sobě pozornost pád Erzerumu na Kavkaze.
Ve čtyřdohodě je nad tímto ruským vítězstvím
nesmírný jásot. Turecká úřední zpráva na pra
vou míru však uvádí mnohomluvné zprávy ne
přátel. Fantastické zprávy, šířené Rusy, že prý

Obnova vy V pátek v poledne.

v Erzerumu ukořistili 1000 děl a zajali 80.000
nepřátel, příčí se pravdě. Ve skutečnosti nebylo
v okolí erzerumském žádného boje. Erzerum
nebyl vlastně žádnou pevností, nýbrž otevřeným
městem. Zastaralé tvrze v okolí se nacházející
neměly žádné vojenské ceny. Armáda turecká
ustoupila beze ztrát do posio západně od Erze
rumu, zničivši před tím posice ležící 15 km
východně od města, jakož i na místě samém
60 starých děl, která nemohla býti dopravena
jinam.

Volné listy.
, ©Překladatel. Jaromír Hrubý, jenž počátkem
února letos v Praze zemřel, byl členem redakce
»Národních Listů« a, jak jsme se z posmrtných
zpráv dověděli, byl novinářem svědomitým a
důkladným. Tato jeho činnost pozornosti obe
censtva ovšem unikala, neboť údělem novinářů
jest, pracovati v zákulisí a nedožadovati se
uznání a pomníků. Jestiť žurnalistika ohromným
strojem, jehož hnací silou a pružinami jsou in
teligence, které všechny projevy a události ži
vota zpracovávají a v příslušných formách před
kládají obecenstvu, aby stravy té dobře mohlo
pojídati a zažívati. A jak stroj tento své výrob
ky každodenně ze sebe chvatně chrlí, čtenářstvo
jak náleží sobě pochutnávajíc snadno zapomíná,
oo napětí, námahy, duševního tepla a varu tají
se ve stránkách jemu předkládaných. Obchodí-li
se nebo zlomí některé to kolečko ve stroji, vloží
se tam hned jiné, a práce jako rozjetý oř uhání
bez závady dále, nebo, abychom užili jiného
obrazu, se stromu žurnalistického opadává list
za listem, ale hned v zápětí vyrůstají jiné.

Veřejnost, čítajíc novinové články Jaromíra
Hrubého, přímého duševního styku 8 ním tedy
si neuvědomovala; za to však určitě jsme věděli
o jeho studiích národopisných a překladech
z ruských stežejných klasiků. Hrubý byl pře
kladatel povolaný a pomazaný. Překlady jeho
jako z kovu ulité svědčí o jeho mravenčí píli,
o znalosti jazyka, originálu a ovládání češtiny.
Dostojevského, Turgeněva a Tolstého posud ni
kdo nám tak dokonale netlumočil jako Hrubý,
neboť, možno-li tak říci, vedle ruských originálů
pořizoval originály české, k čemuž, kromě vlast
ností již uvedených, bylo potřebí pronikavého
porozumění a básnické nadšenosti, Překlady
Hrubého jsou mistrovská díla, jimiž do nejmen
ších podrobností a odstínů vniká ve zvláštností
a rázovitého ducha ruských autorů. Řekli by
chom, že originál a překlad jsou jednou věcí,
zračící se ve dvou proti sobě postavených zr
oadlech. Věta za vě'ou plyne, tak přirozeně
a tak lehce, že nepociťuješ žádné námahy a že
nemusíš se zastavovati, abys dobíral se smyslu,
jako se bohužel přihází při mnohých překladech
jiných, pořizovaných řemeslně a ledabyle. Za
touto snadnosti a pohotovostí četby v překla
dech Hrubého tají se však ohromný kapitál
práce, a lze si představiti spisovatele, jak 8 úlo
hou svojí zápasil, jak zmocňoval se myšlenky
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hledalpřilehavéhovýrazu,jak seřazovala utvá
řel, až vyběhla vypilovaná a uhlazená věta. ne
soucí náklad myšlenkové totožnosti a jejího
zvláštního vyjádření. 

Jest velikým uměním věrně překládati ruské
klacíky, Kdežto západoovrogští spisovatelé vy
slovují se pod vlivem vše uniformující kultury
skoro stejně a neodlišné, ruské spisy oblěžkány
jeou problémy a chmurnými starostmi, které,
vyrůelajíce z nejvnitřnějších tajů ruské národní
povahy a vzdělanosti, v tvůrčí činnosti 8pisova:
telské nabývají slovesního a myšlenkového rou
oha, jehož typičnost vnímavému čtenáři bije
v oči. Hrubý tyto překladové obtíže zdolal a
úlohu svoji rozřešil tak, že mu náleží podiv a
zasloužená chvála. Nejen že věrně vyjadřuje
ony těžké a pesimismem zabarvené otázky ži
votní, ale jímá dovedným vystižením srdečného,
teplého a přátelského rozhovoru, kterým ruští
lidé přetřásají denní své starosti a práce. V pře
kladech Hrubého stýkáš se přímo se spisova
teli, elyšiš tepy jejich srdcí, zasvěcuješ 8e ve
způsob jejich tvorby a brzo se udomácníš mezi
lidmi, jejichž život, tužby, naděje a vášně tak
přirozeně a sytě jsou kresleny. Hrubý pojal
ruská díla v jednotě i podrobnostech, vposlou
chal se v jejich myšlenky, rozjímal o nich, a
vládna kouzlem českého slova, vybvořil pře
klady, v nichž zladěnost mluvy sn+ubí se s krá

Hrubého ceníme, jest umění, kterým věrně vy
stihl každý záchvěv myšlenky a citů románo
vých a povídkových osobností. Namátkou uvá
dime místo z povídky »V Předvočer«, v němž
Turgeněv obírá se s Bulharem Insarovem, jako
nositelem národních idejí »Od písní přešel Ber
seněv na soudobé postavení Bulharska a tu po
prvé zpozoroval, jaká proměna dála se s Insa
rovem při pouhé zmínce » jeho vlasti. Ne že
by jeho obličej vzplanul neb hlas zvýšil, ne!
Všecka bytost jaho jakoby silela a rvala se
vpřed, obrys rtů atával se ostřejším a neúpros
nějším, a v hloubi očí vzplanul jakýsi hluchý,
neuhasitelný oheň. Insarov nemiloval šířiti slov
o své jízdě do otčiny, ale o Bulharsku vůbec
mluvil s každým ochotně. Mluvil zvolna...
o útisoích, hoří a bídě svých krajanův, v jejich
nadějích. Soustředěná promyšlenost jediné a
dávné vášně jeho vyznívala z každého slova.«

Možno otevříti knihy Hrubého na kterékoli
stránce, a všudy nalezneme, an překládá při
mykavě, svědomitě, jednim slovem: klasicky.
Jsvu tedy překlady Hrubého vzorem pro všechny
překladatele dobré vůle a jsou zároveň uzlova
tým bičíkem na ty, kteří z cizích literatur vy
bírají páté přes deváté a kteří na místo jemného,
citlivého péra v ruce třímají hrubý klacek.

+

Ludvík XVL Staletým křivdám a útiskům
padl za oběť král dobrák, který, maje za rádce
silného muže, na příklad nějakého Naprleona,
byl by přivodil obrat v soclální bídé, která Ivím
podílem přispěla k veliké revoluci. Bezpráví
plodí bezpráví, a nevinný, dobrý Ludvík, nesa
viny svých předchůdců, byl toho dokladem.

Na žádost královu byl poslán do Templu
zpovědník abbé Edgeworth, národností Ir, kte
róho Ludvík znal z chvalué pověsti. Král přijal
náboženskou útěchu zbožně a pokorně, a jest
ku podivu. jak trpělivě a odevzdaně přijal ne
odvratitelný osud. Král žádal, aby se mohl roz
loučiti se svými drahými, a bylo mu vyhověno.
Kdo dovede vylíčiti hrozné ty okamžiky loučení,
kdo jest s to, aby výmluvně vystihl bolest a
dusivé hoře, rvoucí erdce těch, kteři naposledy
v tomto životě se objímali?

Diváky této tragedie byli komorník Cléry
a městská stráž, která dívala se na královskou
rodinu zasklenými dveřmi. »O půl devátlé«, jak
komorník vypravuje, »otevřely se síňové dveře.
Nejprve objevila se králová, vedoucí za ruku
svého syna, potom Madame Royale a Madame
Alžběta; všechny draly se v královo náručí.
Několik minut bylo ticho, přerušované jen vzde
chy. Králová učinila pohyb, aby zavedla Jeho
Veličenstvo do pokoje, kde čekal abbé Edge
worth, aniž o jeho přítomnosti věděli. »Nikoli«,
pravil král, »pojďme d« jídelny, jen tam mohu
vás viděti.« Vešli tam. Zavřel jsem dvéře, které
byly zasklené. Král usedl, královna apočinula
po jeho levici, Madame Alžběta po pravici, Ma
dame Royale naproti, mladý prine stál mezi
otcovými koleny. Všichni naklonili se k němu
a 00 chvile ho objímali a líbali. Tento bolestný
výjev trval beze čtvrli dvě hodiny.

Neslyšeli jsme žádných slov; viděli jeme
jen, že kdykoli král promluvil, zdvojnásobilo se
štkání princezen a králové a trvalo několik mi
nut. Po chvílích promlouval král opětně.«

Když násilně se od sebe odtrhli a loučili,
královna zavzdychyla: »Slib nám, že se zítra
ještě uvidíme.« A král odpovídá: »Ach ano, ano,
ještě jednou, a teď jděte, miláčkové, a modlete
se za sebe i za mne.«

Na podiv jest, že král spal tvrdým spán

kem až do páté hodiny ranní, kdy ho komorníkCléry vzbudí

nek snubní prsten, jejž si, zabrán ve vzpomínky,
nastrkoval na prst a potom požádal Cléryho,
aby prsten odevzdán byl králové jako poslední
»s Bohem«. Po šesté hodině přijal Nejsvětější
svátosti a s abbém Edgeworthem chvíli se modlil,
chvíli rozmlouval a pak projevil rozhodnutí, že
se svými drahými rozloučiti 8e již nemíní, pro
tože by to bylo nad lidské síly.

V osm bodin dostavili se městští radové,
jimž král dal svou poslední vůli a požádal jich,
aby vyřídili rozličné vzkazy. Odevzdal jim laké
stopětadvacet. luisdorů, které byly vypůjčeny od
advokáta Malesherba. Městští radové přijímají
peníze neochotně, a ve tvářích jejich zračí se
odpor proti tomuto královu přání. Čas rychle
ubíhá, a když odbila devátá, Santerre, velitel
pařížské ozbrojené moci, ohlašuje, že jest dlužno
vyjíti. Král ještě cosi promlouvá, a když uply
nuly asi tři minuty, Santerre důrazně znovu
připomíná, že nelze déle prodlévati. Krél duo
nuv na zemi odpovídá: »Pojďme!«“

Žilotina. Zavířily bubny, a zvuky jejich
donikly do komnaty, kdež dlí králová, její dítky
a Ludvíkova sestra. Pohřební víření bubnů
rozdírá jim srdce a jest jim znamením, že již
krále neuvidí. Králová a její Švekruše propukají
v usedavý pláč, taktéž oči dítek zalévají se
slzami.

Jakmile vyšel průvod ze vrat Terplu, v zá
stupech ozvalo se několik hlasů: »Milost, milost'«
Zvolání toto však ihned umlká. V ulicích panuje
příšerné ticho, rušené jen rachotem povozu,
v němž král jest vezen pod žilotinu. Bylo“na
řízeno, aby nikdo nevycházel na ulice, pročež
mimo vojsko není viděti živé duše; všechna
okna i krámy jsou zavřeny, žádný povoz nesmí
se objeviti. Asi sto tislo vojáků stojí v řadách
po všech uliofch a náměstích, dělostřelci mají
v rukou doutnající zapalovače. Jakobíní, jak
zřejmo z takové vojenské přípravy, dobře se
zařídili, aby jim královská oběť nebyla vyrvána,
a přese všechno to ještě měli dosti strachu ze
spiklenců. o nichž 'se domnívali, že jistě odně
kud vyrazí. Vojíni stojí němi, a ticho, rušené
toliko rachotem králova vozu, působí děsivým
dojmem.

Král cestou přečítá si v knize modlitby
umírajících a má tolik silné vůle, že myšlenky
své soustřeďuje k odchodu z t-hoto života.
V tyto vážné chvíle stává se velikým. Náměstí,
kde stojí žilotina, Place de Revolution, jest na
pěchováno děly a vojíny, kteří hustými a čet
nými řadami obklopují kolem do kola popravči
lešení. Za vojíny tisní se diváci, neboť zákaz©
nevycházeti z domů, pro tot) místo neplatí.

Zvrhlý nišema, králův příbuzný D' Orleans
Egalité, mezi davy sedi na skvostné kolesoe.
Králův vůz, před nímž řady vojska se rozovřely,
zastavil u lešení. Král ještě chvíli se modlí, pak
se vůz otevírá, a Ludvík XVI. vystupuje, aby
byl okázale zavražděn vlastním lidem, jemuž
ničím neublížil.

»Pečujte o Edgewortha«a, král dí poručíku,
a ukazuje na svého zpovědníka. Poručík, jenž
s oběma seděl ve voze, přitakuje hlavou. Král
se asi obával, že luza kněze, bude znepokojo
vati. To byla prvá jeho slova po vystoupení
z vozu. Král přikročuje ke schodům vedoucím
na lešení, a v tom na povel zavíří bubny. Lud
vík XVI se rychle obrací a vzkřikne strašlivým
hlasem: »Ticho'« Po té váhaje poněkud vystu
puje na popraviště, a za ním bere se kněz Jest
oblečen v tmavohnědý kabát, šedé kalhoty a
bílé ponožky. Na pokyn katův svlékl kabát, a
bylo viděti bílou flanelovou vestu s rukávy.
Když přistoupili katovi holomci, aby ho svázali,
král se vzpírá. Kněz připomíná, že Spasitel byl
také svázán, a král již neodporuje. Majs svázané
ruce, odhalenou šíji a zrudlý obličej, přistupuje
na kraj lešení a promlouvá hlasitě: »Francouzi,
umírám nevinen, pravím vám to 8 popraviště
a hotov jsa objeviti se před Bohem. Odpouštím
svým nepřátelům, přeji si, aby Francie.. .« Dále
nebylo ho slyšeti, neboť kdosi z důstojníků
vzkřikl: »Bubenfdi'e A bubny rachotem svým
pohltily jeho slova. Kati chopili se krále, bylo
jich šest, povalili ho a přivázali o prkno. Abbé
Edgeworth, skloniv se k němu, promluvil: »Synu
svatého Ludvíka; vstup na'nebesa.« Sekera do
padla a přeťala život krále, jenž byl etár osma
třicet let. Bylo to 21. ledna 1793.

.-“. nei

Velikán churaví. Ohoroba doléhala na
Napoleona stále urputněji, Nemohl se již ani
pohybovati, nohy otékaly, bolesti v bocfch a
v zádech se množily, pozbýval chuti na jídlo,
dostavovaly se hojné poty, a pokoušely se o něho
často mdloby. Hlavní zábavou jeho bylo, že si
hrával e dětmi jenerála Bertranda, které k němu
často docházely. Někdy pozoroval mravence,
lezoucí na oukřenku, jindy vyrážíval se pohyby

ryb v zahradní nádržce. Když „by polekaly,stěžoval si, že všechno, čím se baví,přichází
v niveč. Velmi dojala ho zpráva o smrti sestry
jeho Elisy. »Nuže, doktore, sestra mi ukázala
cestu.« Potom ulehl a kázal zavříti okenice.
Chtě býti. se svým zármutkem sám, požádal

lékaře, aby se vzdálil, ale brzo ho zase zavolal
Stal se eklíčeným a mluvil bez ustání o svém
synu a manželce. Rozmluva byla tak trapná, že
Antomárchi snažil se řeč obrátiti na jiné věci.
»Rozumím vám«, Napoleon děl, sbudiž tedy,
Zapomeňme, může-li srdce otcovské vůbec za
pomenouti.«

Od počátku března r. 1821 Napoleon nevy
oházel již z pokoje. Nemoc se rozmáhala vío a
více. 4. března dvakráte pokoušel se vatoupiti
do vozu, musil však slabostí ulehnouti na po
stel. Chvílemi něco málo pojídal, ale nepocitoval
posily. V polou března zhoršila se nemoc jeho
tak, že noby byly stále studeny. »Ach, doktore«,
zvolal, »jak trpím! Proč se mi vyhnuly dělové
koule. když takto bídně hynu? Býval jeem
druhdy tak čilý a činný a teď hýbám sotva
očními víčky.« Když nemoc brala vždy ne
bezpečnější povahu, Antomarchi, nechtě sám
býti zodpověden, se svolením císařovým pozval
anglického vojenského lékaře, dra Arnotta, který
ovšem nemohl, než zjistiti blízkou smrt.

- Důstojník, v Longvoodu alužbou meškající,
měl uloženo, aby každý den na vlastní oči se
přesvědčoval o přítomnosti císařově. Protože
však Napoleon ležel na lůžku, důstojník, dbaje
šetrnosti a slušnosti, uloženou povinnost do
písmeně nevykonával, a Hudson Love hned
čenichal v tom nějakou zrádu. Přišel tedy sám
s celým štábem svým do L-.ngvoodu a vyhro
žoval důstojníkovi přísnými tresty, nebude-li se
říditi dle předpisů. Zalím však, protože do
komnaty císařovy docházel anglický lékař, Hud
son Love bral to za dostatečný důkaz, že zaje
tec jest skutečně přítomen. V tu dobu dostavén
by! pro Napoleona nový a pohodlnější dům, do
něhož měl se přestěhovati, což však na radu
lékařovu ae nestalo.

Počátkem dubna zhoršila se nemoc tak, že
Antomarchi považoval za svoji povinnost Ber
trandovi a Montholonovi oznámiti, že přišel

ležitosti. Stalo se tak. Když pak jednoho dne
stav císařův ne zlepšil a když přátelé mu blaho
přáli, Napoleon usmívaje se pravil: »Klamete er,
milí přátelé, pravda, že se mám něco lépe, přen
to však přece cítím, že se blíží můj kon-c.«

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.

Vklady na knížky 4“|o "UN
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

Politickýpřehled.
Ministerská nařízení, Nařízením ministra

vnitra v dohodě se súčastněnými ministerstvy
upraven jest vaječný obchod v Rakousku. Vejce,
jež se dovezou do Rakousko-Uherska, budou
ministerstvem vnitra nabídnuta legitimované
nákupně ve Vídni, aby je převzala. Podniky
železniční a paroplavební jsou povinny každou
zásilku vajec, dopravenou do Rakousko-Uherska,
oznámiti uvedené nákupně. K zasílání vajec ze
eprávního území některého politického zemské
ho úřadu je třeba jeho schválení. Nákup vajec
od místa k místu a od domu k domu na účet
firem, majících své sídlo mimo správní obvod
dotyčného politického zemského úřadu, dovoluje
se toliko oněm osobám, které se mohou vý
kázati písemným povolením ministerstva vnitra.
— Nařízením ministerstva financí, obchodu a
orby omezuje se dovoz a průvoz zboží z ne
přátelských států, na př. fiků, pomerančů, datlí,
lihovin, vína, tkanin různých, krajek, klobouků,
rukaviček atd. — Důležité nařízení vydáno pro

ujednati nižších cen, nežli 4 K za 100 kg. řepy.
Průměrná cena cukrovky v uplynu'é kampani
činila asi 275 K, činí tudíž zvýšení 125 K.
V Německu zvýšena byla nedávno cena oukrov
ky pro příští kampaň na 460 K a v Uhrách na
450 až 480 za 100 kg.

O stanovisku konservativních velkostat
kářů píše vídeňská »Information«, že strana
tato i budouoně přidrží se dosavadní politiky.
Zachová si i nadále úplnou neodvislost od ostat
ních stran v zemském sněmu, bude však pokra
čovati v podporování všech spravedlivých snah
národa českého v rámci svého starého progra
mu, jehož hlavní péče směřue k rozvoji zem
ské samosprávy a k všestrannému kulturnímu
rozvoji českého národa.

Sjezd německé strany křesť.-sociální ko
nal se minulý týden ve Vídni. Zemský maršálek
princ Liechtenstein prohlásil, že rakousko-uher
ské mocnářství vyplní úkol a ojednotí k oba
polné ochraně všecky malé národy, kteří sídlí
mezi Němci a Velkorusy. Ustavní otázky, jež
Rakousko očekávají, mohou býti rozřešeny jen
tak, že národní přehlasování bude nemožné;
národy nelze přehlasovati.Starosta vídeňský dr.
Weiskirohner v resolucí žádá vydatné zákony



"a posléze dal podnět k opatřením, abyeo možná
nejlépe zajišléno bylo zdraví a zdatnost dorůsta
jící mládeže, by co nejdříve vyplněny byly me
zery, způsobené v řadách našeho lidu.

Sjednocení Poláků. V minulých dnech
konaly se ve Vídni porady polských předáků,
týkající se sloučení všech stran polských v Kole
polském. Jednotlivci se obávají přílivu radikál.
ních a sociálně-demokratických živlů do Kola
polského a nejvyšší národní rady.

Ve sněmu uherském ministerský předseda
hr. Tisza na různé d :tazy odpověděl, že takořka
jest nemožno již duvs činiti opatření pro pře
chod do klidných poměrů. Ocitáme se ve válce,
jejíž ukončení nelze nijak předpovídati, a proto
jest dnes nutno, aby veškeren národ, vláda i
společnost soustředily všecku svcu pracovitost
na řešení úkolů válečných. Dále odpověděl br.
Tisza, že nepokládá změnu dosadního volebního
zákona za včasnou.

V Srbsku zabraném zavádí se ve všech
úředních a veřejných stycích výlučně počítání
času dle kalendáře gregorianského. Ve veřejném
jednání obcí, sborů a stran během r. 1916může
býti počítáno vedle kalendáře gregorianstého
také ještě die kalendáře stárého. Pro církevní
rok platí zatíza jako dosud kalendář piliánský.

V Rusku od 22. t. m. zasedá opětně ruská
duma po delší přestávce, jež trvala po 6 měsíců.
Car dumu zahájil a ministr zahraničních záleži
tostí Sazanov pronesl v dumě řeč, v níž nynější
celkovou politickou situaci a tím stav nynější
války a vyhlídky do budoucnosti vykládal ve
smyslu dobrých nadějí pro čtyřdohodu.

K soustředění.
Nová městská strana už tedy- nyní jest hotova.

K solidaritě nutily mocně světodějné události. Ny
ní se ovšem vážně jedná o to, aby se svory upev
nily, čili aby politická sjednocenost nesla prak
tické plody i po válce. Již nyní ovšem jest jisto,

„že při příštích volbách naprosto nebude panovati
tak veliká česká roztříštěnost jako r. 1911. Vždyť
již tehdy nejpodivnější kompromisy byly svědec
tvím, jak se některé strany cítí slabými k samo
statnému vystupování, k nezávislé politice.

Jedna strana docela již hledala cesty k čestné
mu ústupu s politického kolbiště vůbec. Válečná
doba poskytla stranám, jichž naděje do budoucno
sti nebyly téměř žádné, vhodnou příležitost, aby
splynuly s mocnější stranou, která se nyní tvořila.

Vyslovujeme jako synové českého národa
srdečné potěšení nad tím, že příští politické závo
dění nebude v naší vlasti tak kombinované a tolik
trapné. Ale posavadními akty ocitl se náš národ
teprve na poloviční cestě vnitřního politického
zmohutnění. Především jest potřebí, aby to, co
posud vykonáno, bylo důkladně utvrzeno, Nedáv
né zkušenosti učí, že svory mohou lehce v nestře
ženém okamžiku povoliti a že jest tedy zapotřebí
národní disciplinu přitužiti. Již nyní jest patrno,
jak strana národně-socální se stará, aby pro pří
pad uplatnění separatistických zájmů měla zadní
dvířka otevřena k okamžitému odskoku.

A pak — statistika nás imformuje,.že městskou
stranou vchází do společné bratrské budovy
vlastně jen malá část českého voličstva. R. 191i
bylo odevzdáno v Čechách při volbách do říšské
rady 616.971 hlasovacích. lístků. Z těch bylohlasů,
imladočeských 56.673, staročeských 2803, státo
právně-pokroko 20.881 a pokrokových 4984. Ná
rodní socialisté ij s připočtením některých hlasů
státoprávních mělí 87.144 hlasy. Tedy i když se
tyto všecky hlasy sečtou, vidíme, že se spojila

utvořený není ještě příliš pevný, takže Jest nutno
ještě delší námahy, než se stane hradbou úplně
spolehlivou.

Vzpomínáme při této příležitosti na výsledníci
činnosti >Národní rady<, která měla také spojo
vati, měla býti nezdolnou stráží. A jak velká byla
její autorita?

Nyní se jedná o to, jak se utváří v budoucnosti
poměr strany agrární, soc. demokratické a naši
ke straně městské. Náš užší výkonný výbor 13.
ledna po uvážení všeho prohlásil, že neshledává
v utvořené koncentrací úmyslné zneuznávání a po
minutí ostatních stran českých, jmenovitě konser
vativních, nýbrž upřímné vyznání odchylného ná
zoru v otázkách kulturních a upřímnou výzvu k
podobnému jich soustředění na kulturním pod
kladě konservativním. >Toto ideové rozhšení stran
nemá býti překážkou solidární součinnosti všech
ve společných záležitostech všenárodních a k to
mu cíli má býti zvolen společný ústřední výkonný
orgán jakožto představitel vůle všenárodní.«

Také dr. Mattuš na dotaz strany katolicko-ná
rodní odpověděl: »Jest naším cílem svaz českých
stran při zachování jich samostatnosti a utvoření
společného vedoucího výboru, jenž by byl autori
tou národní, po níž toužíme.«

Tedy až pozná. městská strana svou sílu, až
sama bude mfti jistotu svého trvání, přikročí k
další podpoře solidarity národní.

požadovati, aby byla pokládána jak vzhledem k
národní práci tak vzhledem k své početnosti za

na nás se všech stran, abychom na společné pod
niky platili atd., musí se nám také přiznati jistá
práva. Vždyť jisté kruhy prohlašovaly přímo za
národní zradu, když se k nám některý vážený
člen jiné strany přidal. Takový člověk proti prud
kým útokům rienalezl zastání nikde. Takové pří
pady v budoucnosti již se nesmí opakovati a důle
Žitost naší strany žádný upřímný vlastenec nesmí
přezírati.

Úvěrnídružstvo Eliška
zápsané společenstvo Sr 0.

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

výbudaějších. Fkusné střádanky

Kulturní jiskry.
Resoluce o tisku, přijatá na konferenci bisk. vi

kářů v Hradci Králové dne 23. února 1916. V ob
vykléč každoroční poradě bisk. vikářu projednány
byly vedle četných předmětů, týkajících se du
chovní správy, některé otázky veřejné důležitosti.
Tak přijata byla také následující resoluce: 1. Kon
ference bisk. vikářů diecése královéhradecké, za
předsednictví Jeho Excel. nejdůst. arcipastýře Tit.
dr. Jos. Doubravy pořádaná, plně oceňuje význam
katolického tisku, jenž zejména v nynější válečné
době vykonal cenné služby církvi i vlasti, budě
v lidu živou důvěru v Prozřetelnost Boží, šíře ci
ty loyality k panovnickému domu, ©doporučuje
věrné plnění vlasteneckých povinností, skýtaje
katolickým vojínům posilu v plnění těžkých povin
ností a útěchu v útrapách nemocí, rozptyluje utr
hačné lži, které nepřátelským tisken byly Šířeny
o církvi katolické i jejích orgánech a šíře účinně
charitativní snahy podpůrných válečných akcí.

2. Ježto beze vší pochybnosti očekávají nás
katolický tisk i za doby míru zvýšené požadavky
v hájení pravdy Kristovy a jejích hlasatelů, dopo
ručuje konference co nejdůtklivěji diecésnímu klé
ru i věřícímu lidu, aby vydatně hmotně i mravně
dobrý náš tisk podporoval a ve všech vrstvách
šířil, čímž zabezpečí si nejmocnější moderní obra
nu křesťanských idejí ve světovém zápase my
šlenkových proudů.

3. Doporučujeme podporu tisku denního i vzdě
lavacího, jenž zejména trpí nedostatkem odběra
telův a příznivců. Předplácejte a čtěte >Čecha:,
>Sv. Vojtěcha«, diečésní listy: >Obnovu«, »Štít«,
»Jitřenku« a >Časové Úvahy«; v německých kra
jinách: »Reichspost«, »Volksbote«, >St. Bonifacius
Blatt«; podporujte odborné časopisy: »Časopis
katolického duchovenstva«, publikace sv. Prokop
ského dědictví, »Dědictví Maličkých« a i.

4. Oběť katolickému tisku věnovaná je jistý
nutný druh pojištění našich dosti ohrožených posi.
proti možnému jich zhoršení. Kdo pochopil váž
nost doby, bude považovati podporu katolického
tisku za přední svou povinnost. ©

Není pochyby, že časový projev zástupců
diecésního kléru zaslouží nejbedlivějšího povšini
nuti v táboře katofickém.

K sjednocovací akci v českém táboře píše ví
deňská korespondence >Zentrum<: »Splynutím
Staro- a Mladočechů, jakož i realistické strany v

| jednotnou národní stranu, s níž také národní soci

věcech solidárními, pokročilo seřadění městského
občanstva tak dalece, že nejrozhořčenější strani

| cké boje pro budoucnost jsou vyloučeny. Podmín
ka pro zdárné pokračování a rozšíření sjednoco
vacích snah je tedy dána. Agrární strana, která

jeví ani v politickém ani v národním ohledu žádné
odchylky od splynuvších měsiských odstínů, odpa
dá tedy i zde každý mandátový spor, takže doho

které se netýkají zájmových protiv hospodářských.
Sociámnídemokraté, kteří okázale vystoupil pro
národní souručenství s přesně národními stranami.
budou tedy zajisté pro solidární postup na tomto
poli. Právě tak Jest pravděpodobno, že moravská
strana lidová a pokroková neodmítne připojení.
Zbyli by tedy ještě jen katoličtí národovci, o jichž
národní spolehlivosti nelze pochybovati. Tito vy
stoupili již na počátku války pro semknutí v če
ském táboře a jest Jisto, že jejich politicky vyško
lení vůdcové nyní také činně nápomocni budou k
k provedení slednocovacího plánu, pro který se
dříve dokonce i osobně exponovali. To lze pova
žovati za jisté přes jednotlivé nevlídné hlasy v tl
sku strany. Dnes nejde o splnění politických bodů
programových, nýbrž o postavení a uplatnění jed
notlivých národů rakouských jako celku a to vyža
duje také v sebe uzavřenou, národně sjednocenou
representaci.« V úvaze poukazuje se na konec, že

Naše strana ovšem politické mohutnění našeho
národa: bude podporovati ráda. Ale ovšem bude

»dle veškeré pravděpodobnosti v blízké budouc
nosti národ český odkázán bude jedině a zcela sám

na sebe a že již nyní postup každého jednotlivce i
každé strany musí býti určován tímtc výhledem.«

Rektor České koleje v Římě dr, Dvořák a smír
cara Ferdinanda s katolickou církví. Nyní, kdy
smír cara Ferdinanda bulharského s katolickou
církví je oficielně ohlášen, lze upozornit na záslu
hu, kterou si o důležitou a významnou tuto událost
získal rektor České koleje v Římě t. č. v Praze dr.
Dvořák. Za pobytu v Římě vešel v přátelské sty
ky s tamějším bulharským atachéem a nabyl !a
kové důvěry, že svěřeno mu bylo jednání o smír
krále Ferdinanda s papežskou Stolici. Dílo se zda
řilo. Když na podzim r. 1915 meškal dr. Dvořák
v Olomouci u velkého dobrodince České kolejev
Římě, kardinála Bauera, blahé paměti, pozván byl
telegraficky do Vídně, kdež mu bulharský atachéc
odevzdal vysoké vyznamenání a vzácné dary od
cara Ferdinanda za služby prokázané v záležitosii
smíru králova s církví.

O vztazích českých sektářů k zednářství v [7.
stoleti přinášejí >Naše Listy« důležité zprávy. V
»Nár. Politice« (v č. 36.) chválí se německá knížka
Ecksteinova o Konenském a Českých bratřích a
praví se tam dále: »Velmi cenná jest dvacetistrán
ková předmluva vydavatelova, v niž rozvádí '
vztahy Komenského k modernímu zednářství, te
dy myšlenku, o níž se u nás psalo velmi málo a
které snad vůbec nebylo dotčeno v nedávných ju
bilejních článcích a knihách vydaných o husitství
a českobratrství pří loňských oslavách kostnického
mučedníka.«

Proto »Naše Listy. poukazují na str. 26U—261
Svátkových »Obrazu z kulturních dějin českých«,
kde se praví: >Již v druhé polovici XVII století
a ještě více v prvních letech věku osmnáctého po
čaly se v Anglicku působením některých učencův
a vzdělancův sestupovati společnosti za tím úče
lem, aby vzdělání a zásady lidskosti byly šiřeny
ve společnosti občanské, aby osvěta vnikala ve
vrstvy co nejširší a lidé aby se při všech rozdílech
stavu a povolání přece pokládali za bratry a pu-.
skytovali si pomoci vzájemné. Vznešené takovéto
snahy byly poprvé vyslovovány ve spisech pro
stulého našeho Jana Amosa Komenského, jež vele
duch tento psal za pobytu svého v Anglii a zejmé
na ve spisu »Panegersia« (Obecné probuzení) roku
1667 vydaném. © Sestavil zde jaksi program pro
veškeré člověčenstvo, jeho povznesení ve vzájem
né lásce a šetrnosti, k jehož provádění svolával
veškeré národy a při němž vše mělo míti jediný
cíl na zřeteli: blaho člověčenstva. Zbudován měl
tím býti chrám moudrosti, jenž by se podobal
chrámu Šalomounovu a nad ninž by bděl nejvyšší
stavitel světa: Bůh. Zásady tyto přisvojily si ře
čené společnosti filantropické v Anglicku a když
se Komenský později přesídlil do Nizozemska, hlá
sal tam ústně i písemně zásady tyto, takže i tain
padly na půdu úrodnou a zavdaly příčinu k za
kládání podobných spolků lidumilných, které si
daly jméno »přátel kříže« a ty pak zavdaly první
podnět k tomu, že bylo podobné zřízení přeneseno
též do vlasti české, jak doleji dolíčíme.c

Myšlenkový vztah Komenského k zednářstvu
vyvěrá v Anglii. Tam nezůstali pouze při ethi
ckých zásadách velikého Moravana, nýbrž hledí
ce k výrokům jehó o zbudování nového chrámu
Šalomounova a ke slovu jeho, že Bůh jest nejvyš
ším stavitelem světa, zvolili pro filantropické spo
lečnosti, aby působení jejich bylo tím učinlivější,
organisaci | středověkých hutí stavitelskyých čili
zednických, které se byly ze všech zemí evrop
ských nejdéle v Anglii udržely, totiž až do polo
vice XVIL století, potom však za politických pře
vratů tehdejších a pod vlivem nové dohy i tam za
své vzaly. Od starých těchfa hutí zednických pří
jat jest název >»svobodných zeťiníků« nebo »zedná
řň«, přijato též pojmenování spolku jakožto s»lože«
a roztřídění členů ve tři třídy, totiž v učně, tova
ryše a mistry, od nich konečně vzaty izevnější
odznaky umění stavitelského, totiž modrá zástěra
zednická, lžíce a úhelník i ostatní příznaky, které
pak postupem času byly až do titěrností nápodo
bovány, takže nové tyto společnosti szednářské<
byly skutečnou kopií středověkých hutí zednic
kých, aniž by se byly s těmitéž v dějinném neb po
stupně organickém spojení nalézaly.

Bližší vysvětlení o vztahu našeho národa k zed

1912—14 »Vlast«.
Komenský zajisté byl ve styku se zednáři v

sťanského názoru světového. V pozdějších stole
tích však zednářstvo prozradilo až přílišnápad
ně, že cesty jeho vedou k opaku; poznalo se to v
Anglii. Stojíme tudíž před podrobným luštěním o
tázky velice důležité. Poměr Čechů k zednářství
ve stoletích XVIL—XIX. dlužno důkladně prostu
dovati, čím se ozřejmí dějiny zednářstva vůbec.

Největňí posnvadní ajezd zionistů (šidov
ských starověrců) konal se v červenci minu
lého roku v severnamerickém Bostonu. Sello
se na 7000 delegátů. Hlavní thema jednání bylo:
p»Stojíme před zabráním Palestiny jako nového
Davidova království.« Parník, který s delegáty
plul z New Yorku do Bostonu, měl židovskou
vlajku. Patrno, že si židé starobylých tradic
svých předků velice váší, nezapomínajíce na



ně v žádném dílu světa. Všdyť hnutí zionistické
stále mohbutní.

2. čislo »Cyrtila« přináší pokr
Dra. Orla o kanoionáleFranutově.
jeat též článek Bozděchův o pěstování církevního
zpěvu. Paedagogický přehled literatury zpěvu,
psaný po pečlivé přípravě, jest zajistě velice
praktickou pomůckou učitelům zpěvu.

Přibývání katoliků v Německu. Od r. 1870.
klesl v Německuprotestantismus ze 6489 na
61.82 */, obyvatelstva, katolicismus stoupl na
proti tomu z 38.566 na 86.31 */,. Protestanský
orgán »Kronika asvěla křesťtanského« sděluje,
že v Německu je nyní 24,260.260 katolíků, 21.850
kostelů a kaplí katolických a 22.137 světských
kněží a že katolioké řády vydržují v Německu
214 sirotčinců e 4.686 sirotky a 740 nemocnjo.R

a—

vání článku

Obrana.
Na gumových podpatcích utajeně a rozpačitě

se chodí kolem naší strany, která přece v době
válečné první pozvedla rozhodný hlas pro národ
ní souručenství. O stranách jiných, zcela slabých,
které stejně o solidaritě valné většiny národa roz
hodovati nebudou, mluví nynější representanti če
ské politiky s velikou uctivostí. Nevadí jim, že
malé trosky těch stran ještě ke všemu si hrají čá
stečně na oposici, tváříce se, jakoby se mělv
vstoupením pod společnou střechu národní oběto
vat. Zato však naše strana, která jediná má pevný
názor světový a jež jest tolik četná, bagatelisuje
se jako národní — přítěž.

Stojí za přečtení některé věty »Nár. Listů« ze
dne 21. t. m., kde se mluví o okružním Sánku
svobodomyslných, psaném ve prospěch silné měst
ské strany národní. Okružní článek poukazuje, že
>zbývají ještě dvě strany, které mají učiniti pří
slušná rozhodnutí. Především strana pokroková,
jež, jak známo, byla zastoupena v jednání prof.
dr. Drtinou a dr. Šámalem, kteříž splnomocněni.
projednali její likvidaci a vstup do národních stran.
>Také prvá enunciace nového politického útvaru
byla oběma předáky podepsána. Vyplývá z toho
tedy jasně, že o straně pokrokové nelze pochybo
vati a že její formální schválení a rozhodnutí se
k činné spolupráci další je pouze otázkou blízké
budoucnosti. Jestli nedávno byla uveřejněna infor
mace v moravském denníku pokrokovém, která
by mohla provésti jakoukoli změnu, považujenie
tento výklad za nemožný, neboť by přímo byl na
mířen proti nejvážnějším mužům pokrokové stra
ny, plnomocně jednajícím za stranu o lepší orga
nisaci národní. Jak prof. dr. Drtina, tak i dr. Šámal
zajisté lépe musili znáti situaci než brněnský den
ník a zajisté také oba jsou. zvyklí zodpovědno
sti a loyálnímu dodržení úmluv. Se stranou státo
právně-pokrokovou nebyla dojednána akce. Chce
me a musíme však věřiti, že i tato strana jest si
vědoma nutnosti dokonalé přípravy a pohotovosti
národních sil, jakmile na polích bitevních zavlají
bílé prapory míru, že i ona přeje si, aby malý ná
rod v úžasném víru poválečných snah a zápasů
moh! bezpečně a s vírou jíti vpřed a že tedy také
ona postaví se ve službu myšlenky | sjednocení
všech pracovních sil národních. Bez uspořádání
městských poměrů nebude lze úspěšně | vyvršiti
další národní souručenství se stranou agrární, so
ciálně-demokratickou a ostatními stranami zemí
koruny české.«

Tedy svobodomyslná strana přímo úzkostlivě
pečuje, aby národní solidaritu posílili postední Mo
hykáni té strany, která vnesla do národa největší
roztříštěnost za pomoci živlů nečeských a která
se vlastně rozpadla po přemetech málo slavných.
Ale nejzajímavější jsou řádky poslední. Prý se
musí vyvršiti souručenství >sé stranou agrární,
sociálně-demokratickou a ostatními stranami«. -
Které pak to jsou »ostatní strany<? Jest věru po
divno, jak se prodlužuje kurs pštrosí politiky i ve
chvflích tolik vážných. Svobodomyslnému okruž
nímu listu totiž nechce jíti z úst jméno strany na
5í. Vždyť tato strana jest jediná, na jejíž dvéře
posud agitátoři souručenství nezaklepali, Kdybyste
naléhali na odpověď, proč pánové chodí kolem na
ší silné strany národní jako kuře kolem jezera, od
povědí po silných rozpacích: »Vaše strana jest

bezpečenství.« Ale po takové odpovědi můžeme
prohlásiti jasně: »Kdyby se nebylo utvofilo tolik
stran protikonfesních, jichž hrot namířen výhradně
proti konfesi naší, nebyli by katolíci hledali nut
nou sebeobranu V utvoření strany konfesní. Celé
knihy důkazů můžeme uvésti, že naše konfesní
strana naprosto nezkracovala nezadajných práv
konfesí jiných, Přečasto jsme přece zdůrazňovali,
že přejeme jiným konfesím taková práva. jaká
sám! pro sebe hájíme.

Na kterou konfesi nebyly pořádány soustavné
útoky, ta ovšem se nemusila hájiti založením
vlastní strany. Také by takovým rozlukovým či
nem vzhledem k počtu svých stoupenců skoro na
žádném okrese v zemích koruny české politicky
ničeho nezískala. Opatrnost velela připojiti se ke

-stranám jiným a diktovati si za, podporu velice dů
Ježité podmínky. Nedivili jsme se, jest to přiroze

né; každá náboženská strana, která chová úctu
k odkazu svých přediů, snaží se drahé dědictví
uháliti všemi dovolenými prostředky — i na půdě
politické, poněvadž parlament se nevyhne rokování
o církevních otázkách. Ale jestliže se zcela ote
vřeně a hlučně prohlašovalo, že v říšské radě se
bude jednati výhradně proti zájmům konfese naší
a jestliže ani jediná strana neslibovala, že se nás
vážně zastane, měli jsme právo k takové defensi
vě jako konfese jiné. To jest jediný »hřích« naše
ho programu, Ale uvážlivý polštik nesmí přezírati
náš program národní, nesmí zapornínati, co všecko
naše strana v Čechách i na Moravě vykonala v
politice pro společnou věc.

Kdo stojí opravdu o souručenství všech Čechů,
musí zaťukat všude, kde skuteční Češi jsou. Ji
nak k vůli jasnosti mělo se ihned vymeziti, v jakém
rozsahu se zvláště městské souručenství zamýšlí.
Vždyť přece naše strana mělav městech v Če

„chách a na Moravě voličů více než pokroková a
státoprávní dohromady. A že vůbec rozlišování
na strany městské a venkovské jest choulostivé a
v důsledcích povážlivé, pověděli jsme již jinde.

Denuncianti. »Dzenník Poznaňský« ozna
muje.: Na počátku války bylo ve Východních
Prusích zatňeno několik polských bněží, ale za
nedlouho byli propuštění na svobodu jsko úplně
nevinní. Jejich biskup se dotásal po příčíně jich
zatčení a nyní dostal odpověď od velícího gone
rále II., XVÍL a X. oboru, že provedené vyšetřo

vání zůstalobo výuedku vsí generálvýslovaěuštěným vyslovil své politování a ora
brohlásil, . příšínou zatčení byla nesvědomitá
denuneiace. Spolu byla vyšší veliteleiva vysvá
na aby proti podobným mrským denunciantům
zakročovala s největší stí. »Dzon. Pozn.«
dodává, te po celé trvání vojny nebylo jediného
případu, že by se Polák dopustil trestního činu
proti pruskému státu.

Sochy, oltáře aj,
provádí absol. c. k. odborné
a © k. umělecko-průmyslové škol

Jan Bušek wChrudimi,
Za válečného ruchu.
Dik arcivévodyEng P ratečskéma. V. valMel na jihu

tě gen. Aakomedk«aroivémoda Eůgan zaslal

místodržiteli w Terstu a Přímoří sy. P FrejeSkenemu tento vlastnoruční list ze 16.t m.:
Sesrláštním uapokojenímjsem pozoroval, s jakou
radostnou obětevostí obyvatelstvo Terstu a PH
moří všech kruhů, bez rozdílu národnosti, nege
břemena války, jimiž toto pohraniční území je
bezprostředně postiženo, a s jakou vlasteneckou
oddaností praouje ne poli válečné péčejek pro
vojíny na frontě, tak i pro zraněné a nemocné
ve vnitrozemí. Cítíra se nucen vyploviti obyva
telstvu Terstu a Přímoří za to svůj a svých u
dátných vojínů vřele procítěný dík a žádám
Vaši Exoelenci, aby to veřejně" oznámila. Arci
véroda Euge p. plukovník. .

fak si Bojí its zednáři rázy. Jako
začali válku volkýr i 8 , zrovna ták za
na těžká zranění Italře pjí theatrálních frází.

méně tři říše.Hlavní strůjcové loupežívé války
italské sedí za větrem, pozorně počítají, co jím
válka nese do privátních kapes a vojsku posí
lají velice laciné pokroutky slibů, nadějí, po
vrbuzení. Aby se hněv lidu neobrátil na ber
ohledné kořistníky, hledí pohodlní pánové udr
žovati dále zlobu proti Vatikánu. Takové »hrdin

ství« se„Projevuje na př. v milánském listě»>Popoloď Italia« 19. ledna t. r. Tam se čtou
tyto věty: »Hrdí Gallové vstoupí do Vatikánu
a jejich nohy krví zbrocené se postaví na sva.
tých stupních. — Lid nechce koláče zbožnosti

vy a nesklání se před ním. — Dnes jest
meč světější než kříš. Strašný satan mohutní
znovu v plamenech a staví svou širokou patu
na symbol poddanství bez svobody (totiž na

popeše) který neumí ani nechce držeti se slaými k oohraně slabých. A my voláme po způ
sobu pohanů. Prosit (aťžije) satanu osvoboditeli.a
— Taková slova jsou neobratným napodobová
ním Carduocihe a ve ohvílích pro Italii tolik
těžkých zapáchají komedianstvím. Těchto diva
delních výstupů se loknou oentrální mocnosti
asi tak jako orlové komářího bzikotu. A oož
ten papež? Zavinil snad on, že již přes 600.000

italských vojáků v Ioupešné váloe svůj životztratilo? Vždyť přece italští katolíci vůbec varo
vali před dobrodružným a nespravedlivým
útokem na branice Rakouska. 

Věru prapodivné hrdinství! Jelikož Italové
roti Rakousku nesvedli nic, ohtějí zednáři do
ázati svou sílu aspoň na besbranném. Aby

zklemaný italský lid za vlasy nepřitáhl strůjce
války k zodpovědnosti, jiš syní tito provinilol
dryáčnicky ukazují k pepešskému sídlu s po

křikem: »Chyfte hole Mazlení se satanem ti
liké provádějí hoslívě po půl gtolotí, alo
divadelní výstupy staly se velice fádní jiš
válkou; každý teď vidí, že satan právě mnoho

há, aby se svým modlářám za veliké únespěc

li ve Franeii. Pařiši
klony odvděčil.

Proti slovní demagog
jiš tak důkladně zrak, še za
nyní rozvážný Francouz (kteřel křen války

ranku. Senátor
ohnivé fráze n
rébokoli tábora) ani jednoho
Birenger v »Action« kárá, že ve sněmovně sbor
neúmorných frásistů páchá čirou komedii Po
slanoi nemají pořádati proti senátu před zžen
štilou galerií útočné řečnické produkoe. Důle
žitější jest za války práce ve výborech neš slovní
turnaje v sezeních veřejných. Sama vláda by so

m vzdáti takových řečnickýchkousků, kterépříliš páchnou divadlem. Vždyť jeden držitel
mocí se naivně chlubil: »Nemohu si stěžovat do
války, moje řeči by osmkrát po nárožích celé
Francie vyvěšeny.« Takovépříklady působí na
kažlivě u mladých zástupců lidu, zvykají si po
kládat za činy holé tlaohy. Válečný parlament
musí umět zachovat kázeň, pevné držení a 0
pravdovost. Lid si nepřeje sněmovní síň, kdese
hraje divadlo, ale jinou, která pracuje... Mo
žno-li ještě příkřeji odsuzuje rámusovitý, alo
docela neschopný parlament Roux-Costa
dour, radikální socialista. Ve svém bázaníčku
v listu »Rappels předkládá svým soudruhům
tyto peprnosti: »Jenom řečnit a řešnit! Jsou
Posedlí řečnickým běsem. Jen hodně mluvit a
nepovědět nic. Chyba některých stala se zloči
nem všech. A protože už nejsou než samá slina,
dáseň, jazyk a plíce, pokládají nás sa sobě rovny:
Myjejichlibovládutrpímea-vešejnostčímdéle
širší nás trpce odsuzuje. Musíme m proatit
z dospotjagým nyšlekdbponýmh© loupých Ua
chalů, jinak bude vše ztraceno. usime je do
nutit, aby se podrobili disetptině, navléknout jim
svěračku, síce nfs dovlekod ažpo sám kraj ne
b í. TXHdé rám porazí ment i répu
biku. Raději bych je vlastní rukou zardoustí.«

Nm varovnáslovaHREmší Koneohlas v i? Novérány j a dva
národy přemýštetíuětrkívě, Prokoáhhorovké vy
ovepování na odlé čáře zblafhuto.

Fe Záložního úvěraího ústavů v Hraětí
ové. Vyrovnání Záložníhoúvěrního ústaru

byle vrebním semiským somlem| právoplatáů
potvrzeno a vyrovnatí řízemíjesttit rkebčeno.

Ústav 1 března t r. pe 17 ň
opětně převidednoučinnost. Títato dnem stano ze

také meu první Ós/,zsíoplátbe spolu 39,„ně
úroky £vyrosnábého kupitálu za dobu od 1. ledna
1015.Dosavadnívkladní kafškya pokledaiěnípe
ubéskyústavusearušleoabřalís0.novýnnivklad

il Hoby,po případě,dle pfůnivkladátedů,běžsýtsi účty. ,
Odjte 2br/,nívrážky, jakož 404,

kapitán na- a ústav- již vb

svýchknihácha K wšemvkletatelům uvolněnou Gě/,ní s i 6 utolaškýzní úmoty
s u nezvlášímím-účtěveprospěsh.Tento

vklad zúvočí4 aje 1.běesnomústy
a můfp si jej kdykoliv bez jakákoliv

ak-vzhledem

-vryoblém vyři siran,jest ntáskním;vitla
datelům mofno ti vkladníkníšky' za
příčinou výměny 24 -nové vkladní listy jiš po
čínaje dnečším dnem. Předložení stené vk
knížky k účelu výměny za nevý vkladní ligt
není: vázáno vůbec:šádnou- lhůtou a nepšedlo
šením vkladní knížky neutrpí vkladatel žádné
újmy, poněvadž uvolněné splátky připisují se
mu automaticky na jeho účet a zúrokují se-jako
kašdý nový vklad dnem uvolnění 4*/,ty.
nebude třeba vkladní listy při kašdé jednotlivé
splátce opětně zasílati, poněvadž uvolněné další
splátky připisovati a úročiti se budou rovněž
automaticky. Jest naprosto nutno, aby majitelé
vkladních knížek při zasílání nebo předložení
vkladní knížky udali přesnou adresu svou a
bydliště, aby jim vkladní list a další zprávy

v záležitost přidělených akcií mohly býti zaDy'
Návrhy valné hromady týkající se odkolko

vání starých akcií a utvoření nového akciového
kapitálu byly vládou zásadně schváleny. Jest
však třeba, aby sohválena byla také souvisicí
s tím změna stanov. Jakmile se tak stane, vyzvání
budou staří akcionáři. ku předložení akcif za
účelem odkolkování. Ústav a jeho filiálky při

jme však již teď od svých akcionářů za úče.em pozdějšího složení staré akoie do bezplat
ného uschování a správy a vymění tyto bez
dalšího vyzvání za nové akcie. .

Průkaz o přidělení 10*/,ní kvoty v nových
akoilch ústavu, po případě oznámení o u
svém na účtě syndikátním, obdrží vkladatelé
současně s novým vkladním listem. po předlo
žění staré vkladní knížky, PRO

—a + “
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Rádná valná hromada ústav která svolí
BONOU vní radu, vypsána bude ihned, jakmile

-dojo ( sehválení směny slanov. Do nové
valcé hromady povede dozor nad správou ústavu
bývalý vyrornací správce, ředitolský rada Žeza
ské banky pan Dr. Záveský spolu s býválým
vyrovnacím sborem, jako důvěrníci věřitelstva
loňskou valnon hromadou zrolení.

| Spolek pojištěnců »Praky« konal v těchto
„dnech svoji řádnou valnou hromadu. Z jednatelské
„zprávy nabyli všichni přitomní přesvědčení, že
poměry v pojišťovně nejsou nijak zlepšeny proti
dřívějšku, že náprava správní radou stále slibo
vaná se nestala, naopak, že poměry jsou horší
dřívějších. Třeba "tudíž usilovně. pracovati dále,
aby v zájmu pojištěnců došlo ke konečné nápravě.
Na četné docházející dotazy se strany pojištěnců
sděluje spolek, že v nynější době nelze všechno
uveřejňovati, jak by bylo žádoucno. Přihlášky

členské přijímá jednatel spolku p. Fr. Vojč, Král
"Vinohrady 880.

Církevní věstník.
Žádost za zvýšení duchovenských platů jistě jest

„spravedlivá Vždyť 1 stavy lépe honorované v nynější
„mimořádné době důvodně poukazují, že jest potřebí
: přiměřeně upraviti jejich platy. Skupina memeckého du
- půovenstva v Jablonci n. Nisou 11. ledna uveřejnila pří
: Slušnou resoluci, která byla uveřejněna v »Reichspostu«.
Vyjímáme z ní tato slova: »Není pochyby, ale zkušeností

„naprosto je dokázáno, že existenční poměry velké části
duchovenstva už před válkou nacházely se v takovém

stavu, který už neodpovídal společenskému postavení
knězovu. Jak tísnivě pociťuje se nynější nouze v nej

„širších kruzích duchovenstva, které beztoho svůj cha
„trný příjem ještě vice ztenčilo, kdežto vydání nehledic
„jen k drahým vyživovacím poměrům, ale i k nejširší
charitativrí činnosti, bylo nuceno zvětšovati. | Ducho
venstvo je ochotno dále úsilovně pracovati v této do
bé pro veřejné blaho, i když jeho práce nebude vše

. Stranně oceněna... . Duchovenstvo žádá zvýšení kon
: gruy a pense, misto 100 K kvinkvenálek 200 K triennál

ky, jak maj! učitelé a učitelky obecných škol v Če
chách.«- — Dle téhož »Reichspostu«=| valná hromada
křesť. soc. jednoty na návrh poslance dr. z Bachlé se

„jednohlasně usnesla, aby c. k. úřednkům a sluhům dra
hotní přídavky byly poskytnuty a kněžstvu zvýšena

*kongrua. o
Platy 'dmchovenstva. Jak se nyní vede tormato

stavu, o tom obtížno v této době šiře se rozepsati. Ale
jiš z toho, že stavy lépe honorované žádají vytrvale
výhodnější úpravy platu, lehce lze se domysliti, v ja

"kém postavení jest kněz. Právě kurátní klérus má hyní
práci valně rozmnoženou. Pracuje'na několik stran o

*bětuje se, ale zázraky nemůže činit již proto, že sám
tak málo má. Dříve se poukazovalo na štólu, nyal I tato
námitka odpadá, jak snadno každý může poznati. Leckde
spíše se kněz prosí, aby rodině, kam přišla smrt anebo

"kde jest křest, něco uštědřil. Místo frází o kněžském
blahobytu jest potřebí střízlivě srovmati, co má ročně
úředník s 12 lety studií, učitel měšťanské školy se 7
lety studií — a kněz, který studoval 12 let, aby pak

*konal | veliké a zodpovědné slažby pro společný pro
spěch státu. Bylo by snad nespravedtivo, kdyby měl

školy? Poukazuje-li někdo na rodiny stavů jiných, smí
přece zase kněz pamatovati nějakým grošem na příbu
zenstvo. které valnou větělnou bývá nuzné. — Jeden

*kněz píše »Našinci«, že základem pro vyměření doplat
"ku k příjmům benelicla byla by fase. Tím by nastalo

platové vyrovnání kněžstva se stavy spolupěsobícími na
venkově, lakož | poměrné vyrovnání benefici. — V do
bě, kdy kněží snaží se horlivě spolupůsobiti v lidumil
ných zařízeních ve prospěch lidu postiženého válkou,

- zajisté jeví se dvojnásobná potřeba úpravy Jejich platů.
*Duchovní. pracující v nejrůznějších humánních výbo

rech, netoliko povzbuzují a agitují. Musí platiti předem,
má-li jejich hlas doznati příslušné ozvěny. Jistě tedy

" každý rozvážný a loyální příslušník naší říše zlepšenou

úpravu platu bude horlivému duchovenstvu přáti.
"Důležité rozhodnutí správního soudu o náboženském

vyznání dětí bezkomlesiiních rodičů. Správní soud za
předsednictví presidenta sv. p. Schwatze rozhodl v po
stedních dnech c stížnosti Emila Schěllera z Jablonce n.

stvím, aby dal své dvě školou povinné děti vyučovali
v některém náboženství státem uznaném. A v podoc
ném smyslu rozhodlok jeho odvolání | ministerstvo.
Také správní svud zamítl Schěllerovu stížnost a připojil
se k důvodům ministerstva vyučování, že náboženství

*le jako povinní předmět podstatnou součástí —školního
vvucování. Jestliže rodiče dětí. bez vyznání jsoucích,

< dimž je vyhraženo vyvolitl pro ně vyučování v něklerén
- z uznaných náboženstev, práva tohoto nepoužijí, mohou

úřady samy ustanovki náboženství, v němž se má vy
učování díti.

Dědictví sv. Prokopa a Časopis katolického ducho
venstva. Vydavatelství Časopisu katol. duchovenstva v

“ Praze, kn. arcib. knihtiskárna 1-1040, uvolilo se 'aska
vě, že bude členům Dědictví sv. Prokopa v Praze I.-1040

-účtovati Časopis katol. duchovenstvav téže ceně. jako
členům Akademie křesťanské, t. 1. 7 K ročně místo 9 K.

*Douřáť, že při této výhodě počet předplatitelů Časopisu
toho vzroste, což jest na jého záchranu nezbytně nutno,

- a Sa.es Him razmnaří 1 načet členů Dědictví Svatopro

kopakého, jak jest velice žádoucno na prospěch a Ú
spěch vědecké bohoslovné Lteratury české, Mimo to

(do r. 1910) si objednatí, obdrží je po K 4.50. Novi od
běratelé Časopisu obdrží ročník, v němž některé letošní
pojednání počalo vycházeti, za 6 K. Nezapomínejme tu
díž ani na Časopis katol. duchovenstva, ani na Dědc
tví sv. Prokopa (Praha I.-1040), ani na Akademii! křesť.
(Praha-lI., Ferdinandova tř.), ani na Bohovědný slovník
(Praha-II., 200).

Pamětal spls proti chystanému zvýšení za církevní
pohřby, o němž přinesly listy zprávu, líčí věc zcela hi
nak, než jak se ve skutečnosti má. Dle stylisace zprávy

má čtenář dojem, že jedná se o zvýšení štol. poplatků
do míry závratné. | Zvýšení obnáší pro kněžstvo: při
nádherné třídě, tedy při třídě nejvyššk která je i na
veliké osadě sotva jednou za rok, poněvadž je to třída
továrníků a velkoprůmysiníků, celých 40 K (!), při Hl.
tř. 31 K. při VL 6 K, při VÍL tř. se cena snižuje o 6 K.

Pohřby chudých tedy získávají. Zvýšením tedy není vin
no duchovenstvo. Staré sazby štolové jsou z doby, kdy
naše peníze měly směnnou cenu o 100—300 proc. vyšší
nežli dnes. Nedávno jsme četli, že s ohiedem na ceny
životních potřeb bylo úředníkům přidáno, mzda dělníků
i řemeslníků stoupla velice, i lékaři zvýšili své ceny a
když kněz. na něhož vždy a nyní zvlášť se dělá tolik
nároků, žádá o několik korun více, tu hned píší některé
městské rady memoranda. © Vysokými cenami ponřbů
není vinno kněžstvo, nýbrž osoby docela jiné. Pohřební
řád hned na 1. str. své od těchto cen, které si stanovili
sam! zástupci pohř. ústavů. zrazuje a doporoučí jim
docela jinou cestou. nežli memorandum duchoven
stvu imputuje. Kde stojí psáno. že ten či onen
městský | pohřební ústav musí ročně| vykazovatí
25.000 až 100.000 K čistého zisku a při tom k vůli
tomu nejen duchovenstvo, nýbrž i jiné pohřební čini
tele že musí zkracovati? Kde stojí psáno, že pohř. stav
měst. nebo soukromý mwsl přirážeti na režijní cent
rakví 100—300 proc. na katafalky 270 proc. atd.? Zde
je pravá příčina zdražování pohřbů a tu mají městské
rady, jako majitelky pohř. ústavů, vděčné poleosvědčn.
vati humanitu a obecenstvo chsániti, neboť mohou říci:
Náš pohřební ústav nemá tolik vydělávatí, ba ani tolik
vydělávati nesmí, musí být humanní, co na bohatých vy
dělá. to chudým přidati má. A jakmile to udělají, hned
mohou být ceny pobř. tříd víc než poloviční, Ale není
humaaním, když městský pohř. ústav jen pohřby lep
ších tříd obstarává a pohřby chudých, na nichž nemůže
nic 'vydělati, vůbec nebéře. O těchto věcech by se dal)

právě psáti pěkné a vděčné memorandum. Ale chrániti
obecenstvo poukazováním na několik korun knězi da
ných a při tom brátl 100 proc. i větší zisk, není hezkým.
Vývody memoranda, právnicky ven a ven nesprávné.
pravý stav věci zamičují, takže čtenáře jen v omyl u

s vádějí. Jakými zbraněmi mermoragdum bojuje, ukazuje
nejlépe to, že na něm uveden je podpis starosty Smi
chova, který memorandum právě. pro uvedené důvady
jako právník peďepsati nemohl a také podpis odepřel.
Pro tyto veliké nedostatky se memorandum s účelem
musilo naprosto minouti jak u úřadů, tak i u obecen
stva: schází mu věcnost. správost a ještě něco, co pra
vým jménem charakterisovati nechceme.

Jemsice. U věku 78-let dne- 19. (. m. skonal věrný
sluha Páně vdp. Josef Bettlach, konsistorní rada a ase
sor bisk. konsistoře, biskup. notář, rytíř řádu Františka
Joseta 1., čten okresní školní rady, čestný občan obce
Konárovice, Veletova a TH Dvorů, člen mnoha spolků.
Již vysoká vyznamenání a četné manifestační projevy
důvěry věřících svěděl. o Šlechetnosti a horlivosti sta
řičkého děkana jilemnického. — Narodil se r. 1837. na
kněze vysvěcen r. 1862. Pohřeb konán 22. února. Běh
přijmiž zbožnou duši do ráje svého! .

Duchovaí správa lužecká vzdává tímto srdečný dík
Družstevnímu knihkupecíví. a Biskupské —knihtiskárně
za obstarání nové knihy narozených a za skvělé vypra
venl jednotlivých částí této matriky. Jenom naše knih
tiskárna může zhotoviti vzorné toto uspořádání, které
vyhovuje předpisům státním a moderním požadavkům
matričným. Nemůžeme jinak než ryze katolický svůj
závod všem duchovním správám doporučiti. Něco po
dobného umí jen svůj svému obstaratl. — Farní úfad
v Luže, 15. února 1916.ZB-=

Zprávy organisační
a spolkové.

Našim stoupencům, členům Sdružení
českých katol. zemědělců! V době krutých
bojů na severu i jihu naší říše volá Vás výbor
našeho Sdružení k valné hromadě do královské
Prahy. Volá Vás, aby učiněno bylo zadost

zákonným povinnostem, ale také proto, aby pebudoucnost, dosud plnou nejistoty o hospodář
-ský vývoj našeho národa a zvláště českého
venkova -porokoval s Vámi o důležitých a na
léhavýeh otázkách národních i stavovských, a
aby pro dobu poválečnou vztyčil směrnicedalší
své práce a svého působení. Veliký počet nej
lepších bratří pracovníků a členů našeho Sdru

„žení mešká v poli válečném, kde zaměniv pluh
za meč obětavě koná svoji povinnost. Ti všichni,

obě vrouoně budeme vzpomínati, budou v myšenkách jistě s námi. Proto tím více jest sva
tou naší povinností, abychom, kdož doma jsme,
do jednoho se dostavili k této naší valné hro
madě, která tentokráte poprvé konati se bude

pod střechou našeho družstevního domu. Valnáada Sdružení českých katol zemědělců
koná se v pondělí dne 28. února 1916 o 10.
hod. dopolední v zasedací síni Zemského Svazu 
v Praze-II., Spálená ul. 15. Kdyby v ustanovenou
hodinu dostatečný počet členů se nesešel, koná
se druhá valná hromada o hodinu později za
každého počtu členů ($ 18. stanov). Valnou
hromadu předchází zádušní mše sv. o 9. hodině
ve chrámu Páně u Nejsvětější Trojice ve Spále
né ul. za. zemřelé a na poli válečném padlé
členy. Pořad jednání: 1. Zahájení valné hromady.
2. Posmrtná vzpomínka prvnímu předsedovi
Sdružení Frant. Šafránkovi a všem padlým a
zemřelým členům Sdružení. 3. Zprávy: a) jedna
telská b) pokladní ©) revisorů účtů. 4. O poli
tické situaci promluví prof. Th. Dr. F. Kordač.
5. O naší činnosti po válce promluví p. Jan
JiH Krejší, rolník z Hrazan. 6. Volby funkcionářů,
7. Volná podání. Na valnou hromadu mají při.
stup členové a jimi uvedení hosté. Legitima0e
vyzvednětež si v Sekretariátu Sdružení (Prahy
II., Spálená ul. 15)až do valné hromady. V Praze
8. února 1916. Antonín Šachl, rolník v Hůrkách
F. J. Skrbek, úředník Zem. Svazu. Milo Záruba
faráž v Jiřícloh. Jan Jiří Krejší, rolník v Nra'
zanech, Josef Kuška, farář v Kování, Jan Krejza
rolník ve Zderazi, Václav Pavliš, rolník v Osík u
Ant. Adamovský, rolník v Načeradci. Jos. Bez
děkavaký. mlynář v Rohozné.

Křesť. soc. vzděl. spolek pro Čáslav a okolí pořádá
Z7. února o 10. hod. dop. v místnostech »U jelena« ve
řejnou schůzi lidu. Program: 1. Charitativní činnost
církve a státu za války světové. Referuje P. Jan Ha
velka, kaplan v Čáslavi. 2. Význam válečného pojistě
ní. Ref. p. V. Bartovský, úředník c. k. voj. pojišťovací
ho úřadu. — Důležité, dostavte se všichni! Ženy i mu
ži, ukažte své porozumění pro důležitou akci naší doby!

Královéhradeckou bemkovníjednotu v Hradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obckodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podník.

Zprávymístníazkraje.
Náměstí Jeho cís. a král. Výsosti arcivévody Beu

řícha v Hradci Králové. Na prosbu purkmistrovskéhou
úřadu, aby die usnesení měst. zastupitelstva ze dne 18.
t. m. pojmenováno býti smělo na věčnou paměť hrdin
ného udatenství naši armády a jejích slavných vůdců
jedno z náměstí Nejvyšším jménem Jeho cís. a král.
Výsosti p. arcivévody Bedřicha. došel starosty města
dr. Ulricha následující telegram: »S radostným zadost
učiněním ráčila Jeho cís. a král. Výsost Nejmilostivější
pan polní maršálek arcivévoda Bedřich přijmouti na vč
domí Vaši nadšenou vlasteneckou holdovací depeši. ří
zenou na Jeho Výsost a armádu a svoliti, aby nové 16
stavené náměstí v Hradci Králové Jeho vysokým jmé
nem bylo pojmenováno. Na Nejvyšší rozkaz: Hrabě Her
berstein, generálmajor a generál, adjutant.«

Též od J. E. p. chela generálního štábu Fr. svah,
pána Conrada z Hótzemdoriu došlo na telegrafické sdé
lení žádosti měst. zastupitelstva, aby vilová třída v
Hradci Králové jeho jménem pojmenována býti směla,
souhlasné vřelé poděkován:. :

Pochvala udatmosti 18. p. pluku. Dle došlých
nás zpráv dostalo se tyto dny od generalmajora Oefab
ka 3. praporu 18. p. pluku opětné skvělé pochvaly za
jeho udatné činy v posledních dobách.

Usnesení městské rady ze dne 21. února. Poukážou
se k výplatě obecní a školní přirážky obc! Věkošům «
obecních a fondovních pozemků v katastru jejím ležici,
dále účty za odebrané brambory pro zásobování města.
— Poukáže se k příjmu obnos K 381.60 za práce prove
dené na plynovodech u soukromníků. — Vzato bylo na
vědomí díkůvzdání vid. kathedrální kapitoly za sou
strast nad úmrtém vldp. kanovníka V. Hlavsy.

Návštěva | deputace města Debreczina v Hradci
Králové a 39. p. pluku byla, jak známo, následkem trva
lých neodkladných úředních zaměstnání členů její nz
pozdější dobu odročena. Starosta města dr. Ulrich za
slal starostovi města Debreczina, dv. radovi dr. Mar
kovi. na oznámení odložení návštěvy tuto depeši: »S
opravdovou lítostí přijali jsme zprávu o odračení Vaší
vážeré návštěvy, na kterou jsme se všichni nejsrdečněji
těšili: jakkoli pochopujeme. že v této veliké, zodpověd
nosti plné době Vaše vzdálení z Vaši domovinys obtí
žemi jest spojeno, oddáváme se přece příjemné naději,
že Vaše návštěva. kferé celé město se srdečnou radastí
vstříc hledí. v dohledné době uskutečnění svému blíže
se přiblíží. — Na tuto depeši došel starosty města dr.
Ulricha následující dopis dr. Andrea Marka, král. uher.
dv. rady a purkmistra města Debreczina: »Jak jsem Vám
již naší depeší oznámil, musili Jsme k svému největšímu
politování následkem neodkladných služebních agend

zamýšlenou návštěvu odlnžiti. Tato návštěva byla již
do nejmenších detailů vypracována a my již jsme se na
ni chystali s obzvláštní radosti: tím bolestněji pocítili
jsme překážku mezitím v to přišlou, zejména kdvž jsme
2 Vašeho nám zaslaného telegramu s největší vděčnosti

nak. že město Hradec Králové našemu příchodu

* velkou radostí a láskou vstříc hledk,V tomto tele
gramu utěšuje nás výrok Vašeho Vysokoblahoradí. %e



příchod náš v pozdětší době s radostí očekáváte. Vyslo
vujíce Vašemu Blahorodí a prostřednictvím Vaším obe
censtvu města Hradce Králové za toto Vaše srdečné
chování náš dík, vyrozumíváme Vás zároveň co nej
zdvofiteji, že deputace, jakmile to služební agenda do
voN, cestu do Hradce Králové nastoupí. Konečně pro
skme Vaše Vysokoblahorodí a obyvatele města Hradce
Králové pod Vaším prozíravosti plným vedením stojící.

„v plné důvěře, abyste lásku a blahovůl. Svojt důstoj
nickému sboru a mužstvu pěš. pluku č. 39, kteří poho
stinství Vašeho města požívají, i nadále laskavě zacho-
vall.«

Vzácná návštěva. Dne 29. února poctí Hradec Krá
lové návštěvou Jeho Exc. vysoce urozený pan hrabě
Coudenhove, místodržitet král. Českého. K radostnému
uctění této vysoké návštěvy činíme ke všem P. T. ma
jitelům domů v Hradci Králové výzvu, aby po celé 4
terý 20. t. m. domy své ozdobeny měli prapory v bar
vách říšských a zemských. Příjezd Jeho Excelence k
biskupské residenci 2 slavnostní uvítání tamže stane
se o půl 11. hod. dopolední. — Městská rada v Hradci
Králové, 24. února 1916. Starosta: JUDr. Fr. Ulrich.

Na-osleplé a raněné vojíny, sirotky a vdovy, iuva
dy, Červený kříž a nezaměstnané katolické dělnictvo

ráčili dále věnovati P. T.: Vdp. J. Portman, Chleny 1 K,
vdp. L. Prchal, Vojslavice 10 K, odbočka Hospodářské
ho sdružení křesť. zemědělců ve Střebsku 3 K. farní
úřaď Nové Hrady 6 K, V. Havran, Pohoř 5 K. — O dal
ší sbírky a dary na Zemský svaz katol. Orla v Hradci
Králové se prosí. .

K uctění památky p. dr. J. Hodovala, advokáta v
Hradci Králové, věnovali jeho královéhradečtí kolego
vé, advokáti, mimo věnce na rakev obnos 35 K místní
odbočce vdovského a sirotčího fondu ozbrojené inoci
(štít brance).

Spořitelní a záložní družstvo První všeobecné jed
moty úředníků v mocnář. rakonsko-uherském v radci
Králové, zapsané společenstvo s ruč. obmez., konati bu
de 34. řádnou valnou hromadu v neděli 12. března o 10.
hod. dop., po případě o hodinu později v kanceláři druž
stva v třídě 18. pěš. pluku č. 543 (proti Adalbertinu).

Ředitelství c. k. gymnasla, c. k. reálky, c. k. ústavu
pro vzděl. učitelů u obch. akademie v Hradci Králové
žádají slušně za bezpečné, spolehlivé a zevrubné zprá
vy o nynějších i všech bývalých žácích. kteří konali
nebo ještě konají službu vojenskou v nynější válce; ze
jména vítána budou od pp. rodičů, příbuzných a sou
druhů sdělení: kdy studující aktivnou vojenskou službu
nastoupili, ra kterých bojištích nebo ve kterých sbo
rech válečných se ocitli, kterých bojů nebo bitev se sú
častnili, kterých vojenských hodností dosáhli, kde jsou
nyní zařaděni, kterých vyznamenání došli a dále: byl-li
raněni, kde byli neb jsou léčeni a konečně, zdali snad na
poli válečném nalezli hrdinnou smrt Ústavy potřebují
těchto dat k sestavení památníků, které by na ústavě ;
mavždy hlásály rekovnost a obětavost těchto mladých
bojovníků a které by byly zářivým příkladem všemu
studentstvu.

Repertolr Východočeského divadla v Hradci Král.
V pátek 25. t. m. operetní novinka Z rozkazu Její Výso
sti. — V sobotu 26. t m. ve prospěch R. Waltra Góthe
ova tragedie Faust a Markétka; hraje pohostinsky Eva
Vrchlická, člen Nár. divadla v Praze. — V neděli 27. t.
m. 0 3. hod. odp. podruhé a naposledy opereta Pan pro
fesor v pekle. Večer o 7. hod. opera Carmen. -- V pon
dělí 28. t. m. 13. hra v předp., podruhé a naposledy ba
letní pantomima Závoj Pierotčin. — V úterý pohostinsky
vystoupí Zdenka Kvapilová, člen Nár. divadla v Praz:“
v titulní roli hry Ďáblice. — Ve středu 1. březma ope:c
ta Skvělá partie. - Ve čtvrtek podruhé a naposledy
cpeza Milkování, -- V pátek Fallova opereta Dolaruvé
princezny. — V sobotu vystoupí pohostinsky v opefe ;
Hubička člen Nár. divadla E. Burian. — Činohra studuje
nádhernou komedii Polopanny od Marcela Prévosta. 0
pera připravuje Dvořákovu Rusalku. V operetě studuje
se Ofíenbachova Trebřzondská princezna.

Východočeské divadlo. Schnitzlerova baletní vanto
mima Závoi pierotčin nebyla publikem náležitě
oceněna, patrně následkem nezvyklosti podobných věcí
na malé scéně. A přec pantomima, nebo dle starého po
jmenování pantomimus, hrál už ve starověku zvláště
ma dvoře císařů římských velikou roli a ve svém znovu
zrození došel pěstění i od předních naších hudebních
skladatelů, jako Kaána z Albestů, Kovařoviče, Nedbala
a 1. Starý pantomim je scenické předvedení dramatické
ho děle pouhým tancem a rytmickými posuňky. Z prv
ků tohoto pantomimu a souběžně zvláště mezi lidem
oblíbeného mímu, jenž žertovně napodoboval scény 0
byčejného života. vznikla improvisovaná pantomimická
fraška Italská se stálými postavami. Mezi jinými jsou
+o pierot, plerotka (Colombina), harlekýn ji svádějící a
pětvorný šašek — titiž, které předvádí nám Canlo (v
»sKomediantech«. Osob těch | základního jejich vzájem

-ného vztahu použil Schnitzler ve své pantomimě, stři
žené ve slohu biedermayerovském, přidav mysteriesní
zjev otráveného plerota a motiv ztraceného svatebního
závoje. Poněvadž hlavním požadavkem pantomima Je, i
aby posuny splývaly s výrazem hudebním tak, jako
slovo s hudbou v opeře, připadá tu hercům obtížný ú
kol vyládřiti celý děj pouze mimicky v naprostém sou
ladu s rytmem hudby. Z toho patrno, že k provedení
je třeba sloučení výborného talentu dramatického s hu
debním, což není požadavek zrovna nepatrný. Proto
dvojnásob sluší oceniti snahu ensembiu, jaká jevila se
v provedení Schnitzlerovy pantomimy na naší scéně.
Hlavní pozornost upoutal výstižný výkon primabaleriny
al. Voláčkové. jejiž Plerotka ukázala plně velké umění

slečnino, které Částečně se nám jevilo už v baletních
vložkách operních. Její pierotka hraje a tančí nejen tě
lem, nýbrž celou duší a to je význačným charakterem
pravé umělkyně. Pan Walter. (plerot) hrál souladně s
celkem. U harlekýna B. Burdova postrádali jsme onoho
rytmisování pohybů a posunů, jež stojí v ostré protivě
proti komvenční mimíce herecké, Hudba Dohnányi-ho,
nijak banální ač ve snaze po disonanci poněkud vý
střední, náladově podbarvuje celý děj. V orchestru bylo
znáti dominantní převládání dechových nástrojů nad
smyčci. — Cislerova tragikomedie SoucIt je -hodně
sytými barvami vylíčená historka, vytažená kdesi z
novinářské lokálky. Jinak obrázek schůze a rokování
venkovského výboru není podán špatně, ač působl snad
trochu drasticky. Souhra byla veskrze dobrá, ježto hlav
ní úlohy (na př. představený p. Branakdův, první radní
p. Poláčkův) byly v osvědčených rukou. — V reprise
Hofmanových povídek (v sobotu)v roli Olym
pie a' Antonie vystoupila pohostinsky pí. R. Charvátová,
em. primadona vinohrad. měst. divadla. Její dramatické

vytvoření obou postav i výkony pěvecké projevovaly
osvědčenou sílu, Herecky stála Antonie pí. Charvátové

vení stálo ve znamení oslavy slavu profesorského. Od
poledne opakována Eyslerova opereta Ta nebo žád
ná, kde profesor prodělá očistec na zemi. Moor ve své

čer, strčí jej přímo do pekla, ale ani tam není chudák
možný a dostane se konečně do nebe. Hrálo se s veli
kou chutí, hodnou lepší věci. Vážné chvály zaslouží
taneční výkony sl. Vojáčkové, Nechvílové a Horové.
Jediný orchestr upřímně doznával ubohost celé věci,
Obecenstvo zato bavilo se výborně, takže při nedostat
ku lepších věcí v oboru operety lze čekati ještě několi
keré opakování této výchovně »zušlechťující« práce. —
Šimáčkova hra Ztracení (v pondělí) dýše těžkým
vzduchem, nasáklým alkoholem a otráveným dechení
různých spekulací s cenmými papíry i s tělem lidským,
jež končí bankrotem života. Představitelé hlavních úloh

liké umění, aby hra nebyla jednak šablonovitou afekta
cí, jednak nezmírala chorobným nedostatkem ukázně
nosti a vkusu. | Po této stránce nedostalo se kusu ve
výše zmíněných rolích vhodných interpretů, takže kro

vinnost přispětí při hašení obně zvláště stupňovanou a
veřejné orgány -budou asj častěji nuceny k prachn za
chraňovacím přibratí ; jiné osoby než členy -hasičských
sborů. Aby se předešlo všelikým nedorozuměním a kon
fliktům, upozorňuje se veškerá veřejnost na tyto okol
nosti a žádá se, aby v pádu potřeby s porozuměníma
ochotou bylo při zachraňovacích pracích spolupůsobeno
a zejména bez odmluv a hádek nařízení veř. orgánů
uposlechnuto.

Seznam cen na týdemním trhu v Hradci Králové
dne 19. února 1916. 1 hl: vikve 80—100 K, cibule 26—30.
K, jablek 24—35 K, 1 g: jablek 60—90 K, jetelového se
mínka červeného 500—600 K, 1 kg: Jahel 2.10—2.20 K,
máku 3.40 K, másla 5.60—7 K, tvarohu 80—92 h, mrkve
24—28 h, česneku 5—5.20 K, petržele 32—36 h, celere
36—40 hb, křenu 30—50 h, 1 kopa: kapusty 3—12 K,
drobné zeleniny 120—2 K, poru 1—1.20 K, 1 vejce 15
až 16 h, 1 kůzle 10—12 K, 1 pár podsvinčat 70—120 K

sty 8, drobné zeleniny 10, mrkve 5 a, 121 kusů podsvin-.
čat a 12 kůzhat.

o Všestary. V neděli 20. t m. konal se pohřeb
p. Jos. Kadečky, desátníka pěš. pluku, jehož mrtvola
byla převezena z Polského Javorníka, kde odpočíval
sen věčný více než 14 měsíců. Padl jako hrdina v boji
8. října 1914. Hrob jeho zdobil prostý kříž, který dnes
tkví na hrobě jeho na hřbitově všestarském, kde padlý
hrdina leží po boku matky své. Nápis na kříži: »Zde
odpočívá bohater Austriacky« jest a bude trvalou u
pomínkou na milou tvář statečného poddůstojníka, jenž

vpravdě byl — jak v pohřební řeči bylo připomenu
— bohatýrem v nejušlechtilejším slova smyslu, bohatý
rem něžné lásky k Bohu, drahému otci a milým source
zencům, bohatýrem vroucí lásky k rodné obci a milené
vlasti, za niž položil mladistvý život svůj u věku 28 let.
Účastenství na pohřbu bylo nevklané; imposantní orů
vod pohřební svědčil o oblibě a úctě, jaké v Pánu ze
snulý pro krásné vlastnosti své požíval v širém okolí.

Manczaková má náležitou vervu k svým. rolím, ale
přesto nezabíhá nikdy v krajní výstřednost Proto její
výkony vždy došly upřímného uznání. Jana sl. Moncza
kové byla citově velmi dobře založena, rovněž dobrým
partnerem byl jí p. Branald. Pan Piskáček s pf. Vanera

Tance nezdály se dobře nacvičeny, zvláště holandský
tanec ve 3. jedn. nehledě k nepoměrnému hluku dře
váků působil nesouladným krapotem nepříznivým do
jmem. — C.

Divadlo. V prvé polovici měsíce března bude Vý
chodočeskou společností uvedena na scénu původní še
ská opereta K. Hašlera a E. Starého Skvělá partie,
v níž pohostinsky vystoupí subreta smíchovského di
vadla sl. Zdenička Stříbrná.

dovozu obilnin a luštěnin v listě našem se uveřejňují
přesně dle úředních záznamů; jsou tedy zcela správné.
Přesto však obecenstvo sl stěžuje, že na trhu marně
hledalo v příslušných dnech prodej hrachu, čočky atd.
Obyčejně vzácnější druhy zmizí, aniž vědí koupěchtiví
kam. Jistě by prospělo vyšetření, kteří jednotlivci rych
le a pokoutně zabírají na úkor veřejně kupujících ledacos
výhradně pro sebe. : .

Kurs pro umělé (elektrické) žehlení s leskem. Jako
učitelka -získán byla mstruktorka žehlení na pražské
zemské škole průmyslové. Kurs potrvá týden a komati
se bude v budově Měst prům. musea dénně ve skupi
nách po 4—5 návštěvnicích. Přihlášky přijímají se v

svým nezapomenutelným přítelem vdp. c. a k. polní ku
rát královéhradecký Stan. Kordule, jenž v pohrobní řeči

zmínil se o význačných vlastnostech v Pánu zesmulého,
jehož dobré, šlechetné srdce poznal za doby svého ka
planování ve Všestarech a jehož upřímného přátelství
si vážil, Při dojemné řeči té nebylo oka. v němž by se:
slza neperlila a htasitý pláč ozýval se hřbitovem, neboť“
každý účastník ve chvíli té chápal, že rodina ztrácí
svého předobrého syna, vzor a ideál svých sourozenců,
radost a zdobu rodného domu, útěchu rodlčů, © rodná:

obec jeho z nejlepších občanů svých, jenž od mladosti
své navyklý sebeovládání, otužování a odříkání,vystro
jen bohatou zkušeností byl s to, aby povolání mu Bo
hem určené zdárně vypinil, rodné obci a vlasti své k
ozdobě byl. Konduktu súčastnili se vldpp. farář vše
starský Matěj Jičínský, farář studenecký Fr. Říp, farář:

star. Na pohřbu podl bralo celé širé okolí, zástupci při
fařených obcí; nad hrobem na rozloučenou se členem
svým zapěl zpěváčký spolek všestarský. Mezi hosty
pohřebními zvláště jmenujeme p. okr. hejtmana pardu
bického Nápravníka: a spanilnou jeho choť. p. dr. Svobo-
du. koncipistu královéhradeckého hejtmanství. Plné u
znání jest vysloviti též pohřebnímu ústavu p. Richtra:
za pečlivé obstarání exhumace a převážky. zvláště pak
p. účetnímu téže firmy Prokopovi, jenž s nevšední 3
chotou a radou celé rodině nápomocen byl. — Již k
soumraku skláněla se zimní neděle, když do hrobu spu
Štěny byly tělesné pozůstatky statečného hrdiny a z
duše všech linula se vroucí modlitba: Odpočívej v po
kojl! Buď odměněna od Boha, duše statečná a zbožná"

Třebechovice. Dne21. .února zemřel zde zbožný
lékař-lidumij p. MUDr. Josef Syruček, který neostýchař
se katolickou víru veřejně vyznávati a v tradicích zbož-

náměstí, kde vyložen jest arch přihlašovací, v němž

nutno vedle adresy též hodiny,které se návštěvníciho
dí. vvznačiti.

KazisvětstvL U Piletického potoka neznám! škůdco
vé celé řadě stromků nsekli nebo ulámali korunky. Jest
to holý zločin a to tim horší, že ničemové z takového
řádění nemají pražádného užitku. ©Zde nestačí dozor
zodpovědných orgánů, protože škůdcové dovedou vy
číhati nestřežený okamžik. Jest potřebí, aby obecenstvo
všecko, které tudy chodí, všímalo si podezřelých zje
vů a pachatele ihmed udalo.

Netečnost obecenstva při požárech. Bylo opětovně
pozorováno, že při požárech sběhnuvší se obecenstvo
považuje za svou jedinou úlohu ukojiti svou zvědavost
a namnoze místo aby bylo v nouzi nápomocmo svým
spoluobčanům, buď jenom netečně přihlíží. svoje kriti
cké dobré rady pronáší, anebo dokonce tlačením se k
hoříchm obtektům v zachraňovacích pracích překáží a
je ztěžuje. Dle ustanovení $ 13. řádu v příčině ohně
ze dne 25. května 1876 č. 45 z. z. jest však každý oby
vatel obce, ano 1 osoba cizí, byvší k tomu od starosty
neb od úředních orgánů vybídnuta, povinna bezplatně
a osobně k uhašení ohně služby konatl. kteréž ustano
vení zákona není nijak omezeno v obcích, kde je zřízen
hasičský sbor. Zejménaza. dnešních výminečných po
měrů, kdy hasičské sbory jsou velmi oslabeny, jest po

vodním lékařem, pracoval téměř do poslední chvíle.
Přicní katar sklátit 66letého zasloužilého kmeta do hro
bu. Svátostmi mu posloužil dp. Kava. S rodiou zesnu
lého truchií celé Třebechovice, které dobře znaly obě
tavost svého tékaře. Pohřeb konán ve čtvrtek do ro
ďinné hrobky.

Kyšperk. V pátek 18. února po 2. hod. odp. zazněl
smutně zvon a na zámecké věži zavlál černý prapor:
tak oznámeno, že k Bohu odešla šlechetná duše vysoce
urozené paní, hraběnky Anny. ze Stubenbergu, v požeh
naném věku 86 let. Delší dobu již churavěla, v Meranir
a posledně v Karlových Varech se léčila, s radostí se
však vracela do Kyšperka, jejž a jehož chudé milovala.
Za nejhojnější účastí města | okolí uložena do hrobky
na hřbitově v Kyšperku. Pohřební obřady za asistence
místního a paťronátního duchovenstva vykonal vsdp. dr.
Fr. Šuk, profesor a kanovník z Hradce Králové, zastu-.
puje J. Excel. nejdp. biskupa dr. Jos. Doubravou. V chrá—
mu Páně pronest dojemnou a působivou řeč, — V zc
srmmlévysoce urozené paní odchází příkladně zbožná ka
tolička, chrámům jejího panství šlechetná patronka, mě
sto Kyšperk ztrácí v ní podporovatelku všeho ušlechti
lébo a dobrého, nnzní rmoutí se nad ztrátou štědré do
broditelky a chudé díťky širého okolí nemají již dárkyně
neunavné. | Kéž dobrotivý Bůh splatí ji vše odměnor
hojnou v životě věčném!

—

Nákladem V. Kotrby v Praze. Český sborník boho

všdný. Pořádají dr. J. Tumpach a dr. Ant.Podlahy. Seš.
M. obsahuje výklad Cansis — cesta křížová. Cena 1.40



X — Promluvy o Panně Marii, Cyklus 3. Pořádá P.
Fr. Žák T. J. Sešit 2. a 3. Za 1.K. — Poklad věřících,
Lidový list k uctění Nejsv. Svátosti OK. Řídí P. SL
Švec. Vychází jednou měsíčně, Roč. 17., čís. 1. Před
platné na rok 1.50 K. — Ludmila v 6. svazku roč. 17.
přináší dvě pozoruhodné práce. Václ, Šlosara Doubrav
ského: »Ze Svatohorského údolí«, legendu historickou
z doby války 30leté. Druhou povídkou jest Fr. Čecha
»Na Janovické poště«, maloměstský obraz. Na Ludmilu,
ročně 6 velikých svazků, předplácí se na vydání vázané

450 K, nevázané 2.50 K. — Rajská zahrádka. Roč. 25,
čís. 4. Pořádá V. Špaček. Vychází měsíčně mimo červe
nec a srpen zs předplatné 1.60 K.

Z nakladatelství Benediktinské kaihtiskárny v Brně.
Slovo Boží na nerčle a svátky. DII IV. (Sváteční -—
leden až červen.) Podává Fr. Janovský. Cena 3 K. -
N= břehu věčnosti. Sedmero řečí svatopostních, věnova
ných památce našich padlých hrdin od Váci. Kubička.
Cena 1 K. — Škola Bož. Srdce Páně. Pořádá P. P.
Hlobil. Roč. 50., čís. 2. Vychází měsíčně za roční před
platné 4 K. — Květy Marianské. Pořádá P. Krist. Lux.
Roč. 33., čís. 2. Vychází měsíčně. Roční předplatné 2.59
K. —.Anděl Strážný. Časopis pro českou mládež. Řídí J.
Dvořáček. Roč. 35., čís. 5. Předplatné roční 1.70 K.

Aug. Rozsypalová: Dívčí poesie. Ve prospěch péče
o invalidy, Malá, velmi úhledně Českosl. akc. tiskárnou
vytištěná knížka veršů je také památkou na válečná lé.
ta. Napsala ji a vydala za Jednotu katol. učitelek Aug.
Rozsypalová. Knížka má býti prostředkem úlevy tění,
kdož vrátili se z války zraněni, jim má býti usnadněn
život, mají býti zachránění před smutným živořením.
Některé verše jsou jako krásná přání, ktěrá inožno na
psati na pout životem, jako: »Nevěstě.« Boží ruka ve
de nás hvězdou a někdy temnem, ale víra ve velkou
hvězdu betlemskou člověka neopouští, i mučednictví
má svoje oslavené brány. Jsou světélka, která poutní
kům země odhalují tajemnou krásu. A verse -Divčí poe
sie“ chtějí býti takovými světélky. Človék nalézá úté
chy v chrámě přírody, s její velepísní duší a vůní domo
va. Člověk má svoje »požehnané chvíle-, zjasněné do
brotou Boží, chvíle citového soustředění, kdy jakoby
zmizelo velké divadlo světového požáru. Pra takové
chvíle chtěla spisovatelka uchystati svůj dárek a obrací
se jim k myslím dívčím, nejméně dotčeným strastmi
života, poněvadž jich dosud neznají v celém dosahu. A
bdlesk jejich důvěry a naděje může posilovati i dospělé.
Verše jsou hlubocenné, procítěné, jež každý rád pod
píše. — Knihu tuto možno obdržeti v knihkupectví Če
skosl. akc. knihtiskárny v Praze W., Spálená ul. č. 15,
za obnos 1 K.

Vlast. Majitel a vydavatel Družstvo Vlast v Praze.
Roč. 32., čís. 5. Předplatné na Vlast činí 10 K. Obsah č.
5.: Michal III. Podává B. Malina. — Touha. Báseň od

F. Leubnera. — Tři terna. Napsal V. Šlosar-Doubrav
ský. — Z veršů Jana Karníka. — Vše pro dítě. Napsal
Alf. Pryč. — Naděje. Dr. M. Kovář. — Bělostná růže
Sporcků. Napsal Jan Voborský. —. Pohledy do života

-církevníhoa vlasteneckéhona Moravě od J. ZD:— Korespondence F. Douchy. Vydává dr. Otto Stehlík.
— Z našeho venkova. Napsal Adam Chlumecký.

Květy lásky. Lidový měsíčník, věnovaný zájmům
"křesť. clarity, zvláště opuštěným dětem. Roč. 12., č. 2.
Řídí Ant. Hoffman. Administrace na Král. Vinohradech.
Předplatné na celý rok 2.40 K.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F. Vaněk.
Roč. 14., čís. 3. a 4. Kazatelna vychází nejméně deset
krát v roce za roční předplatné 7 K, nákladem Em.
Šprongla v Pelhřimově.

Mllenky. Spisy Růž. Svobodové, sv. Wi., seš. 15.
-a 16. po 32 h. Nákladem »Unie<«v Praze.

Zákon o nakažlivých nemocech lidových, s provádé
„cími svými nařízeními. Napsal dr. F. Tlustý. Za 1 K. Li
dových rozprav lékařských č. 132. Vydává J. Otto v
Praze.

———

Besidka.
Bystrozraký.

Karlík Závorů měl oči jako rys, až v Pls
"kově lidé trnuji. Kde nikdo ničeho neviděl, tam
Karlík činil překvapujícící objevy, až se rozná
Šeli řeči: »Ten mládenec by mohl nalézti pod
zemní proudy i bez kouzelného proutku. —
„Jakmile se na něco podívá, už se to třese. —
Dovedl by spálit strniště a v noci provrtat oblo
hu. — Má oči uhrančivé; podívá-li se na tebe
upřeně, už se káciš jsko shnilá tyčka. — Toho
udělat hajným anebo detektivem, žádný provi
nileo by mu neunikl; vidí lidem i da portmonky
a uhodne, co měli k obědu.«

»Karlíku, ty bys mohl pořádst parádní vý
stupy v cirku«, hovořil jednou s upřímným ob
„divem Francek Luskův. »Mám přece tak dobré

| oči, že vidím. kolik ukazují věžní hodiny tři
kilometry od Pískova. Ale tvému kouzelnictví
se nanaučím, kdyby se mí sliboval zlatý paláne

shm, má-li se vyzkoumat něco velice uta
„jeného, nestačí jen oči; to musí vyrukovat na
pomoo všecky smysly, a hlavně — víš — je
potřeba míti fortel, bystře přemýšlel. A cvikem
eo stává člověk stále bystřejší.«

Kurlík vynikal v indiánském hledání stop
již jako školák. Věděl, kde v kierém sadě se
uvelebila pěnkava,kdo »má« kos, sýkora a jiné
Jpldotvo.V potoce obytal rybičky rukou; dovedl

lou rukou naohytal veliký koš. Jakmile poští
pané, oteklé prsty poněkud ae zhojily, přinesl
koš druhý. Bylo to dítě přírody, které by se
bylo zcela spokojilo s takovým stavem české
země, jaký byl ještě za Křesomysla. Pro Karlíka
nové vynálezy, vzdělavací četba a umělkované
zábavy neexistovaly. Jen do přírody, do pole
a lesa — a tam všecko zpytlovat zrakem

Ovšem, taková romantická nálada ještě ne
znamenala zvláštní prospěch pro hospodářství
Karlikova otce — udřeného chalupníka. Karlík
pracoval na poli jen potud, pokud byl k tomu
přísnými slovy doháněn. Jakmile poněkud po
volila pouta otcovské kontroly, hned se oddával
romantickým zvláštnostem cikánského rodu.

Když opustil navždy školu, měl radost, že
ho k pořádku a kázni bude nyní honit již
jenom jedna autorita, která nebyla tak tuhá
a důsledná jako pan učitel. Jakmile Karlík
zvětřil vhodnou přiležitost hned pláchl do lesa.
Tam míval k mladším druhům výklady jako
starý lesní. »Uvidite, že tuhle zítra vyrostou

Hm

nikdo ani netušil. V tomto dutém dubu jsou
netopýři. Počkejte, k večeru k onomu otvoru
hodím suchou větví — a hned vyletí. — Na té
vysoké jedli »má« hrdlička. Dlouho tam nevydrží,
protože nad lesem lítá krahujec. — Vidíte ty
chlupy pod stromem? To je znamení, že zde
hvízdá v noci sova.« — A tak se o Karlíkovi
říkalo, že vidí houby růst. Spěchal-li do lesa
někdo na houby pv šesté ranní hodině, už ho
jiní varovali: »Nechoď tam, nabereš cedníkem;
vždyť tam skončil svou obchůzku právě Závora.
Zbyla-li tam nějaká liška, jistě ji ten mládenec
zrakem spálila — »Kdyby tenhle Závora byl
hajným, všichni pytláci by se dali na pokání,«
prohlásil jednvu starý Hruška. »Takový ostro
vid by je chytil za límeo dřív, než by pušku
nabili.« .

Závora si pořídil takó střelnou zbraň, ale
užíval jí velice opatrně již proto, že oposice ta
tíkova byla tentokráte velice bezohledná. Přes
lo za nějaký čas trousily se pověsti, že Karlík
dovede vystřeliti na sto kroků vrabci pravé oko,
A tyto řeči jedn u mu prospěly. Jednou při
noci dosti zachmuřené vystopoval v koruně
štěpu škodnou. Živil se tam labužnicky Tonda
Rošťův, který byl obecuě známou strakou. —
»Honem lez dolů, já tě vidím i za větvemi, to
mne znáš«, zahřměl Karel. Slova nepomohla,
hnízdící dvounožec jako by spal, »Slezeš či ne
slezeš? Mám nabito sekanými štětin -mi.« Teď
už milovník cizího ovoce byl povolučjsí. Vlasy
8e mu ježily smrtelným atracem...

pKarlíčku, tys na něho vyzráli« pochvalo
val druhý den večer kamarád Vinca: »Tonda
se umí skrývat v sadech jako chřástal, nikdo
ho posud nelapile. ,

»Hm, k tomu musí být fortel. Je-li na nebi
jen malý skrejek měsíčku, už jest vyhráno. Po
stavíš-li se před strom tak, že měsíc prosvítá
skrze vělve, rozeznáš sňadno každý chvějící
se list. Pokročíš maličko sem a tam a za chvilku
ti město poví do všech podrobností, co Be na
etrumě děje. Dnes je viděli trochu lépe. Měsíční
lesk tuhle na řeče hned tni poví, plouží-li se
pod povrchem vody žába, či zda sebou mrskla
ryba. Hned poznám, je li to ryba větší či menší.
— Hm, podivej so, tamlile na druhém břehu
si vyšlapuje strejc Kořánek.«

»Ty věru jsi ve spojení 8 raráškem. Jak

zrak, ale vidím poslavu tak temnou, že ani
nevím, je-li to muž či žena.«

»Chacha, to musíš hledět do vody. K tomu
ani není potřebí vinek pozlacených od měsíce.
Jen si všimní, jak vrby druhého břehu jsou
vidět jasněji ve vodě než nad zemí. A pohlédní
dále, jak streje ve vodě hlavou dolů stříhá
nohama jako nůžkami. Ve vodě se večer lépe
rozeznává než ve vzduchu. Matný lesk vodního
povrchu odráží silnější, určitější obrysy.

V Zimě tě upozorním, jak ve tady svolávají
koroptve na nocleh. Vybíhají zvědavě na břeh,
na určitá místa, že bych snadno některou chytil
rukou.« O

»No — ty čtveráku, kdyby ses věnoval
eskarnotératví nebo zlodějskému řemeslu, žádný
kolega by se neměl tak dobře jako ty.«
7 »Bnad — ale taková čistá společnost jistě
by mne brzy udala už z hněvu nad velikou
konkurencí.. .«

Pak se rozhovořil, že bude zílra česat
v zahradě prostřední vysokou krašku. Vincovi
blýsklo oko šelmovsky. Počkej, ty ostrovide,
před kterým nebylo bezpečno žádné hnízdiště

roháčů a veverek| Jsi-li hrdý na svůj fortel,
Vinoa ti taky nějak dokáže, že nepřišel pozdě,
když se rozdával rozum. Fortel proti forteli!

Když krásný úplněk stříbřil listí stromů na
Závorově zahradě, Karel ve svělnici nevydržel.
Sotva však učinil několik kroků od prvníšvestky,
zočil na vysoké hrušní jakéhosi velikého chlapa.

»Hybaj dolů — anebo '« Ale zloděj si nechtěl
napomenutí všimnoti. Jenom házel pravou rukou.

»Půjdeš či nepůjdeš?« dopálil se Karel. —
Zase účinek žádný. »Teda — ještě počkej, věak
tě sundám hned.«

Závora spěchal pro zbraň. Chtěl bouchnout
aspoň na slepo pro postrach. Když sevrátil, ni
čema na hrušce lpěl jako jarní jmélí na lesním
kmenu. »A teď honem dolů. nebo střelím.«
Sotva to dořekl, ozvala se jako odpověď střelná
rána. Bylo to z pistole, z revolveru či z čeho?
Karel zkoprněl; na filosofování nezbývalo mu
času. Proto raději ihned hledal úkryt za vrátky.
To tak! Bouchne neškodně a sám může přijít
o život; ke všemu by měl ještě oplétání se
soudem. To by mu pár hrušek přišlo draho!
Zatím ve světnici Závorově bylo pozdvižení.
Karlík honem vysvětloval, pokud věděl. »Zhae
eněte lampičku a dívejte se oknem. Možná, že
tam ještě ničemu uvidíte.«

A chlapík opravdu bestarostně si na hrušní
hověl dále. »Víte co, musí se počkat, až sám
sleze. Pak si na něj počíhám v zákoutí,« mínil
starý Závora. »Jen aby ještě do okna nestfelil.«

Na tom zůstalo. Ale starý vetřelec pořád
ještě na hrušní. »Snad si tam ohce zařídit
kvartýr,« poznamenala zlostně solka.

Za chvilku zaboucháno na chalupu od u
lice. Když Karlík otevřel dveře, uviděl Vincu.
»Cuž.tak pozdě? Co to neseš?«

sInu měl jsem ti to přinést již dávno dříve.
Nasbíral jsem obsah toho ranečku pod naší
hruškou. Někdo je tam sklátil — a tak jsem
sí myslil, aby je nějaký poberta nesebral.«

»Táák? A neslyšels nějakou ránu jako
z pistole“ Nezpozorovals. na stromě drzého
zloděje? Ješlě tam posud sedí!«

vCha — Cha,« ten si divně pochutná, až
pozná, že i zloděj může býti okraden,« smál
se Vinca. »Víš, toho vetřelce 8e neboj, ani
vrabci neublíží. Pachtil se pro tvůj prospěch
zadarmo. Však jste hrušku stejně chtěli zítra
očesat.u . :

A Vinca po těch slovech pelášil rychle od
dveří. »No —-tohle'a rozkročil pomatený Karlík.
Ale protože měl fortel. po několika vteřinách
už seznal celou situaci. Teď se mu rozblesklo,
proč starostlivý Vinca tak spěšně střídal nohy
k. domovu. »Tatínku, už půjdeme spat. Na
stromě nestojí z[3děj, ale přivázaný hastroš. Po
dívejte se, jak se mu klátí ruka po větru.. .«

nAle kdo tohle spáchal, tomu bych dal
takovou ránu!« rozpřáhl se starý. »Takhle člo
vóka pulekat, dělat si šašky! . . . Beztoho 8e ti
někdo vymstil za vlastní kousky.«

Když z Karlíka vylezlo podrobnější vzsvět
lení, již se starý poněkud uklidnil. »A abych
řekl rovnou: už je čas, abys nechal bláznění!
Jak jsem už několikrát pověděl, Mařka Vránova
za tebou běhá, je to rázná a pečlivá hospodyně.
Teda se ti hodí. Udělá z tebe rozumného člo
věka.a

»Hm, jen kdyby neměla tak ostrý zoubek.«
»Tebe tím zvubkem ještě nikdy nepíchla;

ostatně vyčiní jen tomu, kdo zaslouží. A už
bych taky rád, abych tě nemusil komandovatsáma....

Bylo v obci dosti smíchu, když se poznalo,
jak Vinca doběhl i ostrovida Karlíka. Od té doby
Závora byl přece poněkud vážnější.

A za dva měsíce byla svatba. Kariíkovi bylo
sice při ostrém komandu s počátku těsno, ale
pak si zvykl; vždyť mu to bylo k dobrému.

Jednou při sotkání mu řekl Vojtěch Brázdů:
»Poslouchej, zdá se mi, že tvůj fortel je ten tam.
Tvůj bystrozrak dříme. Nebyls poloslepý když
sis tu Mařku bral?

pViděl jsem vždycky dcbře — ale před
sebe. Za Mařkou jsem nechodil, ale ona za mnou.
A protože nemám taky oči na lopatkách, dů
kladně jsem ji prozpytovat nemohl. Když někdy
málo vidím, Mařka mi svou řečí vytře zrak —
nu a tak jsem znovu bystrozraký.«

Veledůstojnému
duchovenstvu a

ulavným patronátuím
úřadům dovoluje at dopo
rmělti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,
svícny, lampy,kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. btaré před
měty -opravuje V původní intenci a
v. ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové

předměty neb výkresy zasílá nauázku franko bez závaznosti koupě“
Věase posílá poročosné. Prdca ruční.

Sklad vedi zlatých a stříbrných klenotů, jako: fetěxů,
madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. " Notářské
Prsteny, tabatěrky, jídelní náčiní ze stříbrapravého

čínského všdy na skladě.
Store alato, stříbro © drahokamy kupuje ze nejvydší osmy

JAN STANĚK,
pasíř a oiselaur

Praha-L-079., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.
Přiosšný mmaleco. k. semakého trosiního soudu.
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Rozpočtyochotněazdarma.

D naší rodině F :
pel jsm- OLOVĚON.ranami na noze
a ač skoušeli jsme mnoho prostředků, nic to nespo
mohlo. Konečněsvěřen nám byl od v čhlasného
lékaře recept masti, kterou 8e rány v kratičké
době zahojily, jakož i všem, kdo masť tu použili.

Stejně trpícímju ocholen „receptaděliti. ICarelProcházka, Praha tb. Ferdinand. třída 1987/a.

pianino
zánovní neb obehrané

koupim.
Nabídky do adm. t. 1.

l l

Paramenta.

Ignáce V, Naškudla syn
(pretokolovaná firma)

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

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvo
svůj osvědčený a Často vyznamonaný

výrobní závod |

všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i ronoba hotová na ukázku

se na. požádání tranko zašlou. u

Ve TOS

SvatováclavskéNeos Školské.
Umaný m njrodnější « nejevsšjí 6

no E P ZÁDA

koslal, paramentů
rádia, praporů. příkrovů, koborců a
ovového máčiní ve výrobaách nojstaršíhe

závodu v Čechách, e. s k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
obráskové oenníky, rospočty, a hotovézboží
k výběrufranko. 9

Bez velkoměstské režie ve vlastuích dílnách a
domech, levné pracovní síly ne vemkově, čímě levnější
csny ně o20/, neš všude inde.
Jubíl 100 led. trvání a 40 leč.vlastní činnosti.

Adresování vědy doslovné se vypročuje.

Rd A ,Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kellekcl
nejnovějších druhů pravých

viměných látek
své vlastní výroby, jakoš | tu- i oizo

zemských.v
Cetná uznání zvláštěz kruhůvelo
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více neš třiostiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen!
Volejemné látky ma taláry.
J2OO0OO0OOO0000

Vilový dům
u Hradce Králové blizkolesaa vody
jest velmilevněeg Prodej — Dotazy

do adm. t. I

Komisionářství
Fr. Černý - Hradec Králové

třída 18. pěšíhopluku,
obstarává koupia prodej

zboží veVelkém.
Telegramy: Petrol, Hradec Král.

Dikůvzdání.

desátníka pěš. pluku,

Za bolem zdrcenou rodinu:
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Průběh války.
Drač a Verdun — tato dvě jména letí nyní

stětem, zvěstujíce nezadržitelný postup našich
šikův i armád spojenců! Znovu 88 přesvědčili
Italové a Francouzi, jak tvrdé bašty napalli;
znovu si krvavě a bezvýsledně rozráželi čela
úpornou defensivou. Uváží-li se, jaké překážky
našinci mueili za nejnepříznivějšího počasí zdo
lati při postupu k Drači, pak cízina ze skvělého
úspěchu vidí, jak horlivě věickni národové ra
kouští bojují za celistvost a zmohutnění této
říše. —

Nová porážka Italie nastala dobytím Dra
če. Naše hrdinné vojsko pod velením generála
Kóvesse v palbě italských lodních děl brodící,
plovající i na vorech dobylo v sobotu mostu
východně od Drače a porazilo zadní voje ital

6, načež v neděli ráno ješté za Šera prapor
rakouský vtrhl do města, v němž Italové zapá
lii. Dobytí Drače jest stkvělým válečným činem,
čímž našemu vojsku otevřena cesta do vnitra
Albanie. Pro Italii znamená pád Drače nachý
lení se celé posice v Albanii, které Italie potře
bovala, proražení závory, kterou [talio obmyslně
zavírala Jaderské moře a východ k cestám svě
tového obchodu našemu mocnářství, ješlě jako
svému spolkovému spojenci. Italský tisk význam
dobytí Drače' všemožně zinenčuje. Třídenní boj
u Drače etál Italy na 3000 mrtvých a 7až 8080
ranětrýeh. Máře vojta virhla do Drabe ték
rychle a mocně, že Italové museli tu nechat
velké zásoby střeliva, pušek a 25 děl. Také
čvýcarské zprávy ujišťují, že ztráty Italů a Es
sadových Albánců byly přetěžké á vysvětlují to
uKvapehým ústupem Italů. Avšak psk témůže
býti sni řeči o tom, že Italové vyklidili Drač
dobrovolně, což by bylo také těžko erovnati
s velikou kořistí, získanou naším vojskem
w Dračí.
-| Boje ve Francti. Mezitím, co státníci čtyř

dohody jali se vyjednávati, kdy a kde se má
sejiti předběžná porada zástupců čtyřdohody,
ay vykonalá přípravy pro vlastní válečnou
poradu, na které má býti vypracován vlastní
jarní plán společné vfensivy, začali su Němci
vé Francii býbati. A najednou pronikla zpráva,
že na planině Woevre, východně od Verdunu,
německé vojsko ve frontě 40 km široké vniklo
do mohutných polních opevnění, jež jednak
chránila příchod k vlastnímu pevnostnímu pásu
verdunskému, jednak palbvu svých těžkých
baterií ohrožovala německé spojení za posiční
čarou. Němci zasazují velkou ránu Francouzům
u Verdunu, tam, kde toho nejméně čekali. Po
čítali s tím, že i Němci považují Verdun za
nedobytný a proto, že tam k větší akoi nesá
hrou. Jeť údolí Maasy poseto železo-betonovými
pevnostmi, jež tu tvoří moderní »čínskou z: de.
Dobytím tvrze Douaumontu podařilo se Němcům
prolomiti vnější pás tvrzí verdunských; doby
tírti>hardaumontských opevnění byl průlom roz
šířen. Ač odpor francouzský není tu zlomen,

jakož patrno z opakovaných, sle ustavičně marných francouzských protiútoků na tvrz Douau

V Hradci Králové, dne 3. března 1916.

mont a Hardaumoni, postupuje německý útok
Bebatidnb, Jkk ně boveru od Verduňd, ták ná
severovýchodě a východě a Němci zallačují
ustavičně francouzskou frontu. Pruto vkrádá se
sňatek do francouzškého velení a strach sě
plíží do Paříže.

Z italského bojiště hlášeny jsu opět či
lejší dělostřelecké boje u gorického předmostí
a na okraji planiny duberdobské, kdež po obou

vyrazila k útoku, byla však za velikých zirát
odražena,

Mírové vyjednávání na Černé Hoře. Jak
již 17. února bylo »známéno, c./a k. vláda, vy
hovujio prosbě na Černé Hoře zůstavších černo
horských ministrů, pokumilase dopis uvedených
černohořských hodnostářů dodati ve Francii
meškajícímu králi prostřednictvím král. španěl
ské vlády. Dle sděléní neutrálního místa, na
které se za tím účelem vláda obrátila, postavily
se zamýšlenému dodání nepředvídané, z Francie
vycházející překážky do cesty, které znemožnily,
aby černohorská žádost za jmenování mírových
vyjednávačů byla králi Mikuláši dodána. Z toho
plyne. že král Mikuláš je vlastně ve franoouz
ském zajetí a že se nesmí ani 6 černohorskou
vládou prostřednictvím neutrální moci dorozu
míva'i.

Zostření války ponorkami. Rakousko
Uhersko a Německo,ohlásily na počátek března
zostření války ponprkami v tom smyslu, že
s ozbr. jenými obchudními loďmi bude se naklá
dat jako s loďmi váločnýhi; t.j. že budou tor

ponorky potopily dva francouzské pomocné
křižníky před Le Havre a jeden ozbrojený
anglický strážný parník v ústí Temže. Ve
Středozemním moři pak byl potopen franoouz
ský pomocný křižník, který plul s vojenským
transportem 1800 mužů do Soluně; zachránilo
se pouze 696 mužů.

Poměry církve v orientě
za války.

(14) Kdo si dnes v Evropě vzpomene na
orient? Nejvýše piše se o Suezu, Egypté, Erze
rumu, Bagdadu, ale o Sv. zemi?! Poměrů řeho'í
a katol. církve na východě věímá si jen katol.
list a přece budou tyto poměry, zvláště t. zv.
otázka patronátu v orientě nutným předmětem
jednání mírového, poněvadž i na nich jsou sú
častněny svými zájmy jak státy válku vedoucí,
tak vlády neutrální a ony nejsou jen rázu ná
boženského, nýbrž i soc. politického a diploma
tického.

Jaké byly tyto poměry před válkou. jak se
vyvinuly ve válce a jak se utváří pravděpo
dobně po ní?

Před válkou měla Francis ještě z doby Bour
bonů a pozdějším mírem — nemýlím-li se —
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Inšerty očítají se levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne. | Ročník XXII,

na si dala, přes domácí rozluku církve od stá
a, těm zá ořén ni něm záležeti, Hikoli k vůli
oírkvi, nýbrž k vůli svému politickému prestyži.
Jednalo ve sice, aneb po rozluce 80 myslilo, že
papež k této věci zaujme po výminečných zá
konech proti církvi určité stanovisko, Ale obtíží
bylo tolik, že se nedaly překonati, a to nikoli,
že nebylo státu, který by patronát převzíti chtá),
nýbrž že nebylo toho, který by jej převzíti mohl.
Italie by oň byla stála a při vypuknulí světové
války počal si italský konsul hráli na protektora
církve, ale turecká vláda na to nepřistoupila a
bylo by to také trvale nemožné již z ohledu
postavení papežské stolice v Italii.

Ve válce se o protektorátu nem'uví, ježto
francouz3tí a italští řeholníci a řeholnice větši
nou odcestovali — až na část františkánů, kteří
mají tam již jakési domovské právo. Turecká
vláda (ovšem nikoli z důvodů církevních, ale:
politických a válečných) zabavila jejich školy,
úslavy, nemocnice, poutnické domy, lékárny a
lazarety. Ale vlivem gener. konsula rakousko
uherského a našeho velvyslance v Cafihradě
stalo se, že kostely a kláštery zůstaly otevřeny
a jen místnosti nepotřebné k vůli f.rmálnosti
byly v nich zapečetěny.

Turci v tom směru neučinili nic jiného,
než co evropské státy si připravují navzájem
a chceme li býti k nim poctiví, musíme přiznat,
že nešli ani tak daleko, jako tyto, neboť to by
se nestalo v Italii, aby tam mohl zůstati a úřa
"dovati biskup rakouský, jako na př. v Jerusa
lémě mohl zůstati kustos Sv. země Části mni
chů kteří volili zůstati, nabídnut čestný inter
nát, jako na př. v Jaffá v t. zv. nové farní bu
dově. Některé objekty musily býti vyklizeny
z ohledů strat gických, k čemuž má vláda kuždá
nesporné právu.

Jak bude po váloe? Tak plá se celý svět
a neví dnes nikdo. Beze vší pochyby konec
"války určí sám budoucí poměry. Nesdílíme ná
zory jedné části katol. tisku, že by se mělo
Rakousko s Německem ujmouti osiřelých ústa
vů na východě, ježto prý Turecko po válce ne
připustí řeholníků z -nepřátelských slálů evrop
ských aneb jen v skrovnější míře. Také ne
myslíme, že t. zv. patronát v jakékoli [ rmé
bude opět vzkříšen. Předně tu nebude důvěry
mezi vládami — vždyť hrozí již dnes Anglie
centrálním mocnostem hospodářským osamoce
ním a zničením —- aby mohl patronát některé
mu státu býti svěřen. Nezbude, než aby si každý
stát avé řeholníky chránil tak, jako chrání své
civilní příslušníky, t. j. skrze své koneuláty a
aby Turecko samo zjednalo ve savé říši lepší
pořádek, než jaký panoval mezi jeho křesťan
skými národy před válkou, kdy ortodoxní Ře
kové jako příslušníci tureckého stálu ze všech
měli největší moc.

Bude-li osmanská vláda bděle zakročovati,
budou míti konsulové zřídka příčinu k zakro
čení v Cařihradě a tu lze se nadíti, že touto
válkou i tam a to vlivem Německa a Rakouska
nastanou opravy, jakých tam třeba bylo víe
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Pak však nebude také třeba, aby řeholníci
francouzako-italští musili býti nahrazeni, což by
znamenalo sekvestraci cizího majetku nejen po
čas války, ale i pro další budoucnost a to je
přece nemožno a z budoucího mírového kon
gresu napřed vyloučeno. Válku nevede katol.
církev, jejímž majetkem řehole jsou, nýbrž moc
nosti a ani ty nepovedou a nemohou ji vésti
trvale, nemá-li se svět státi věčným bojištěm
zbraní, nýbrž závodištěm na poli křesťansko
kulturním, nejméně psk smí zatahovati do
svých sporů moc, jejížto poselstvím je mír mezi
národy.

Německo jako stát převážně protestantský
podporovalo misie protestantské a bude je pod.
porovati i v budoucnosti, kdežto Rakousko ne
může býti nuceno, aby opuštěné ústavy v orientě
samo převzalo a dále vedlo. Frančtina je řeč
světová, jíž mluví na východě každý Evropan
a skoro každý vzdělanější Moslím a bylo by již
z toho důvodu těžko najíti sil, jež by i v tomto
směru vyhovovaly. V listopadu odcestovalo
z Německa 8 františkánů, aby na východě pra
covali v ústavech; ale co je to na celý orient?

Potřeba kněží je u nás citelnější než u ná
rodů obudších a proto tolik Italů mezi řehol
nictvem v orientě, Jihoslovanů a Španělů. Ne
zbude tudíž, než aby i tato otázka patronátu
a majetku ofrkve katolické v říši turecké byla
na budoucím kongresu míru projednána a
upravena.

Církev zachovává v dnešním kolosálním
zápase světovém neutralitu a zasluhuje, aby
stejně šetrně i s ní bylo jednáno. Ovšem kde
nebude prokázána francouzská neb italeká pří
slušnost vlastnictví, tam nikdo nebude moci
zazlívati turecké vládě, jestliže bude příliv
2 těchto zemí obmezovati, čistě národní však
majetek, jako jsou ku př. poutnické domy či
hospice, budou po válce vráceny zrovna tak,
jsko konfiskované jmění rakouskýchpříslušníků
v Anglii neb Rusku a naopak.

Feuilleton.
Baskické povídky.

PřeložilJiří Ronovec.
Úvod.

Jsou-li o některém národě evropském známo
sti co nejmenší, pak to platí plnou měrou o národě
Basku. Od nepaměti žije tento malý kmen, 800.000
hlav čítající, po obou stranách západních Pyre
nejí. Baskové sami prohlašují se prostomyslně a
hrdě za nejstarší národ na zemni.Odvozují svůj pů
vod již od potopy světa. »Za potopy«, tak psáno
v.jich kronice, »zachránilo se několik lidí, podob

jsouc několika olivám, jež na stromech zbyly,
několika hroznum, jež na vinných keřích uvízly a
mezi nimi byl též Aitor, zakladatel Basku.«

Z toho jest vidno, že jsou Baskové národem
velice sebevědomým. Baskický spisovatel hrabě
Garat pokládá Basky za Feničany, kteří asi před
5000 lety (tedy přece 3000 let před Kristem!) v
Pyrenejích se usadili. Ale Baskové o tom nechtějí
slyšeti. Dle jiné verse jsou prý Baskové potomci
finsko-tatarkého jezdeckého kmene, ve vojště hun
ském za Attily do západních Pyrenejí vniklého.
„Vespoň řeč jejich prý nápadně mnoho vykazuje
společných slov s řečí turánsko-mongolskou a pro
to prý je lze připočísti k guránskýmnárodum Asie.
Tyto podrobnosti nalezl f princ Lucien Bonaparte
i:dr. Retzius, švédský anthropolog. Od nepaměti
žijí v zálivu Biskajském, kamž byli Kelty zatla
čkni.

1 Zajisté jest důležitou vědeckou otázkou, jak

a kmen, pošlý od asijských národů, zatlačen
1 až na nejzazší kout Evropy.
Že vykazuje řeč baskická společné gramatické

podrobnosti s řečí maďarskou, tureckou, finskou,
“

-Konfiskace platí jen pro čas války a ne
znamená pro ten který stát žádných jiných vý

otázka budo tvořiti jeden z prvních bodů bu
doucího mírového jednání. Dozná-li celý avět
dnešní válkou pronikavých změn, jakých posud
žádná světová událost nepřivodila, nevyhne se
jim ani katol. církev. Dej Bůh, aby jí to nebylo
na škodu, ale aby vyšla iz tohoto ohně Čistá
a vytřibená!.

Politický přehled.
Cil českých ústavních snah. Ministr m. 8.

dr. Fiedler v »Naší Době« v úvaze »Společná
myšlenka českých programů ústavníche píše,
že cílem českých snah ústavních nemůže býti
prostá obnova starých, zašlých poměrů, nýbrž
takové vnitřní, celému rázu a potřebám pokro
čilé doby odpovídající státní zřízení, myšlenka
totiž, že stát historický a národnostně tak slo
cžitý, jakým jest Rakousko, bude nejpevněji
ztmelen, poskytne-li svým národům přiměřenou
decentralisací svého vnitřního zčízení d ata
tečnou míru volného prostoru, na kterém by
v duchu svých názorů vlastní činností zabezpe
čiti mohli svůj vě-stranný rozvoj.

O soustředění českých stran píše »Mor.
Orlice«, že vyjednávání mezi táborem str:n Čes.
lidu a konservativním velkustatkem nebylo d 
sud vůbec formálně zahájeno. Především musí
prý býti zjednán naprostý zásadní programový
i taktický pořádek mezi vážnými a opravdový
mi etranarní českého lidu všemi, a teprve potom
bude lze přikročiti k ujednání takové či onaké
součinnosti tohoto tábora © českou šlechtou.

Obnovený svaz něm. stram ve sněmu u
snesl se vyzvati německé poslance z království
Českého na říšské radě, aby pojednali ve spo
lečné schůzi a poslanci německé 800.demokracie
zvolenými v Čechách Valná hromada obnove

jest jisto. Patří k nejkomplikovanějším řečem vů
bec. Tázán-li jest Bask na svou řeč, odpoví oka
mžitě, že řeč jejich jest řečí nejstarší na světě a
a samým Bohem inspirovaná, >Jest tak přirozena
pokolení lidskému jako holubu houkání, psu ště

kot.« Není žádnou zvláštností v řeči baskické slo
vo 0 50 slabikách.

Z 800.000 Basků žijí tři čtvrtiny na území špa
nělském. Střediskem jejích jest lázeňské město

jich střediskem jest krásné lázeňské místo Biarritz.
Jsou národem smělým, svobody milovným, přísně
katolickým.

Dnes mají Baskové slušnou literaturu hlavně
překladů. sledující cíle praktické a náboženské.
Nynější jejich moderní básníci jsou: Oyenhart, Ar
turo Campion, Manuel Bueno, Vicente de Arana a
jiní. Z tohoto posledního přeložili jsme pro své
čtenáře několik prací,

Prudinský most.

Pedro z Puyany byl hněvem rozpálen. Jak lev
v kleci pobíhal nahoru a dolů, zuřivě křiče, s obli

ného svazu něm. slran na sněmu prohlásila pak,
že trvá neoblomně při staré zásadě Němců
v Čechách, ž- odmítá všeliké rozšíření samu

vybudování zemské samosprávy Čechuzákoně
ním práva sebeurčení a sam »správy německého.
lidu na základů národnostního ohraničení správ
ního území a rozdělení v kraje po válce.

Uherský sněm byl 28. února Nejvyčším
reskriptem odložen.

O národnostní otázce v Rakousko-Uher.
sku přednášel v Berlině dr. Naumann po svém
návratu z říše naší. Var-val před myšlenkou,
politiky germanisační. řal si, aby účty z mi
nulosti, kteřé v Rakousky Uhersku každá národ
nost neněmecká může předložiti, budoucnost co.
nejpříznivěji vymazala, a vyslovil přesvědčení,
že cesta z Hamburku dv Bagdadu jen tehdy

+

aby mezi těmi body ležící ob'asti jazykových
a národních kmenův jich svéráznosti respekto
valí a jim ponechali samostatnost.

Kultura a náboženství.
V článku psaném ve prospěch lidové university“

(v Národní Politice 15. února) píše dr. Ant. Uhlíř:
»Národ jest především duševní, kulturní společen
svi. Kdysi náboženské city a myšlenky převažo
valy nad vědomím národním, ale vědy novověké.
vyložily význam a pravou podstatu citů a idei ná
boženských a zakládaly společenský život na po
jmech určitějších a citech jasnějších; dnešní ná
rodní vědomí nesporně jest podmíněno a zesíleno
touto novodobou vědeckou kulturou. Hospodářství
a všecka organisační a technická zřízení jsou te
prv vnější důsledky tohoto prvotního vnitřního
společenství kulturního, jež se nazývá národem.
Český -vývoj v posledním století ukazuje to zře-'
telně: od pisemnictví, v němž se rozvíjely myšlen

ky náboženské, mravní, umělecké, vědecké a filo= ———————Ú
-Pedro z Puyany byl jako syn

zapřísáhlým nepřítelem výsad a svobod Basků.,
Nemohl živou mocí klidně snésti, že se Baskové
těší výsadě, že mohou obchodovati na každém mí
stě území bayonnského a nemusí platiti žádných
daní. Poněvadž věděl, že most Prudínský jest pro,
Basky přechodem nejvíce užívaným, zmocnil se
tohoto mostu a postavil na něm ozbrojené stráže,
které nesměly propustiti nikoho, kdo nézapravil:
dříve pevně stanovené clo. Aby omluvil tato opat-,
ření. vyhlásil Puyana, že pravomoc bayonnská;
vztahuje se až tam, kamž dosahuje příliv a odliv.
A poněvadž toto místo jest u Prudínského mostu,
pak má tam právo poroučeti jedině zemský: správ
ce a tím jest jedině on. Baskové, odvěcí zastanci.
svéhu svobodného obchodu, ohražovali se usilovně
proti tomu neoprávněnému opatření, které bylo
jak nespravedlivé tak pro ně škodlivé. Poněvadž

pána >Landes«

rozbitého nábytku podávalo již dostatek dukazu
jeho hněvu, ano i krásná skříň z kaštanového dře
va, nádhernými ornamenty vyzdobená, shroutila
se pod mocným kopnutím jeho nohy.

Pedro z Puyany neznal se hněvem a proklínal
až úzko. On, mocný admirál a místodržící bayonn
ský kráie anglického, nadával a klel jak pohan.

Této noci v tomto právě okamžiku bylo mu
zvěstováno, že Baskové zavraždili stráže na mo

tyto stráže postavil tam on, byla to jeho krvavá
urážka: | proto zuřil a planul divokou touhou po
pomstě.

padli konečně s nevýslovným roztrpčením stráže
a porubali je na místě. Těch několik, již mohli uté
ci, nezachránili nic než holý život.

To byla příčina, proč Puyana byl tak hněviv,
proč zuřivostí se chvěl, proč hrubým hlasem
vzkřikl: »Já se pomstím! Já se pomstím!«

* $

Dvěéře se otevřely a do komnaty —vstoupilo
krásné děvče. Třeba věděti, že Laura z Puyany
patřila k nejkrásnějším děvčatům země a pravili
to ti, kteří vědí. kolik krásek bylo v Daxu, Saint
Severu. Mont-de-Marsanu, Labritu a Peyrehora
de. Neboť jedině tyto byly okrasou tohoto písčité

ho kraje. který se rozkládal po břehu zálivuBls
kajského

Když spatřil svoudceru, utišil se Pedro z P

any, jakoby kouzelnýmproutkem byl dotčen. jÁ



ofické, postupovali .jsme k politice. a hospodář
ství; zatím ovšem prohliboval se náš kulturní zá
klad, a jest otázkou času, kdy naše národní kultu
ta projeví se i v české politice soclální. Síla národ
ního vědomí tkví jen v tomto kulturním základě.
Obsah a hloubka národní kultury — toť jediné mě
Htko, jež historie klade na každý národ; národ,
který nemá smyslu pro pravdu a spravedlnost,
jest dějinami lidstva odsouzen. Velikost národa ne
ní v jeho množství, ale v jeho duševním bohatství.
Proto jest nejdůležitější, aby v národě se šířilo
činně účastenství ve společenství kulturním; údo
vé trpní národ seslabují.« j

K těmto myšlenkám jest potřebí opravných po-.
známek. Jak to, že převažovaly kdysi náboženské
city a myšlenky nad vědomím národním? Správ
něji a jasněji lze říci tolik: český lid byl vlastenec
ký proto, že netoliko byl spiat společnými páska- :
mi kultury a zájmů sociálních,nýbrži z té příčiny,|
se byl prodchnut živým náboženským | cítěním. i
Jest velice choulostivo mluviti o převaze citu ná- *
'boženského a národního; oba city se vzájemně
"prostupují a podporují. Z té okolnosti, že se ve
středověku nemluvilo o vlastenectví tolik | jako
nyní, ještě naprosto nevysvítá, že by býval tehdy
národnostní cit menší. Tehdy totiž neopanovalo
český národ vlastenecké řečniště, zato tím výraz
něji mluvily vlastenecké skutky. Láska k vlasti
byla pokládána za vlastnost a povinnost tak samo
zřejmou, že nebyo potřebí o tom Široce mluviti.

-Vyhledejme protějšek! Matky se na řečništích
nepovzbuzují, aby své dítky vroucně milovaly —
a co té mateřské lásky všude posud! Kdyby se ně
'která mezi sousedkami často chlubila svým vřelým
citem pro dítky, propadala by posměchu. Proč?
Protože živá láska mateřská jest něčím tak přiro
zeným, tak samozřejmým, že není potřebí o potře
bě takové vlastnosti rozpřádati dlouhé rozpravy.

A zrovna tak se ve středověku mluvilo pramálo
o patriotismu. Na př. neznáme vlasteneckých řečí
našich předních dobrodincův a mučedníků z doby
knížecí. Ale jak hlasitě mluví jejich skutky! Vřelý
cit vlastenecký byl ve středověku u nás podmíněn
již tím, že devadesát procent národa bylo připou
táno pevně k rodné půdě, živíc se zemědělstvím.
„Majetnictví zděděné půdy již z praktických příčin
povzbuzovalo k vlastenectví více než celé knihov
-ny a než dlouhé řady parádních řečí,

vlastenecký cit valem odumfral právě za veliké
ho vzestupu kultury, kdy vychrleny celé přívaly
patriotických promluv. Tehdy řečník byl osobou
nejvýznamnější; který inteligent nedovedl lid u
chvátiti ladným proslovem, pokládal se za nejne
šfastnějšího tvora. A přece — zájmy vlasti zapro
dávány za úplatkovou čočovici, protože hynul cit
náboženský, který všecky ideály dovede posvě
titi, vzpružiti a utvrditi. - Proniká-i | náboženství
člověka opravdově, nutí ho k vlastenecké zodpo
vědnosti, přísným hlasem ho odvrací od záludných

zištných rozběhů, jimiž by bylo poškozeno množství.
Srovnáme-li počínání mnohých lidových zá

stupců nedávných let s tím, co středověcí předko
vé naší odhodlaně za národ vytrpěli v dávných
dobách, seznáváme snadno, kdy vlastně árodní
city byly mohutnější. Národovcem přece není
pouze člověk takový, který z vlasteneckých člán
ků, rad a proslovů si připravil pěknou existenci;

když blížilo se vesele k němu krásné, mladé děv
če, počal se ten tigr jak člověk smáti.

Pedro z Puyany zbožňoval svou dceru a pouhá
přítomnost tohoto ušlechtilého stvoření stačila, by
utišila bouře, které tak často v nezkrotném srdci
admirálově bouřily. Láska, kterou choval Pedro z
Puyany ke své dceři, byla tak veliká, že hraničila
až s nemožností. Chtěl, aby jí nikdo nemiloval,
aniž aby byla kým jiným milována, než jim. Byl
žárlivým i na služebníky obého pohlaví, s kterými
zacházela Laura s onou mírností a dobrotou, jež
byly základními rysy jejího charakteru, jenž byl
tak odchylným od charakteru jejího tvrdého a su
rového otce.

Pro místodržícího soustředila se veškerá radost
života v jeho Lauře. Nikdy nemluvil a též nechtěl,

- aby kdokoli jiný mluvil o jejím sňatku, opovrho
val oněmi nesčetnými obdivovateli své dcery, 0
bávaje se, že by ho mohla méně milovati anebo
na něho zapomenouti.

Co by tomu řekl Pedro z Puyany, kdyby vě
děl, že jeho dcera, jeho Laura, miluje jednoho Ba
ska, syna oné nevázané chásky, kterou on smrtel
ně nenáviděl! Co by řekl, kdyby věděl, že Laura
z Puyany nakloněna jest nejšlechetnějšímu mladí
ku z Ustaritzu, posvátného to města hrabství La
buru, udatnému Gastonu z Irube, a že ustavičně ;
len na něho myslí?

Byl však dalek na něco podobného myslitl.
Puyana pevně věřil, že jeho dcera nikoho nemiluje
než jeho. Jako vždy, spatřil-li svou dceru, narov
naly se vrásky jeho čela, tak i dnes, co byli po
spolu, bavil se obávaný místodržící, směje se a

"žertuje jak malé dítě,
Ale když dalo mu mladé děvče dobré noci a

odebralo se do svých komnat, když Puyana ve své
komnatě opět zůstal sám a spatřil rozbitý nábytek,

ovšem dodáváme hned, že itakový vlastenec nů- ;
že býti mužem charakterním, opravdovým.

Které pak vědy vyložily význam a pravou pod
statu citů náboženských? Byly to snad ty novodo
bé »vědy«, které bily hlava nehlava do nábožen
ských dogmat? Anebo různé konfese odkoply
vlastní výklady významu a podstaty svého učení,
aby přijaly vysvětlení moderní? Odpovídáme, že
věda přes svoji úpornou námahu nevyložila o pod
statě a významu citů náboženských pranic víc,
než co vyložily jednotlivé církve, Nebo snad vě
da rozluštila či potřela náboženská nadsmyslná
tajemství? Ovšem dobře lze uhodnouti, kam vlast
ně bezdůvodné tvrzení dra. Uhlíře směřuje. Čte

nář mezi řádky má vyčísti, že pro moderního vlastence náboženství má význam daleko menší než
pro naše předkv a že mnohý důležitý úkol nábo
ženský přejímá mocnější dědic —-.kultura.

Ale již krátký pohled do historie starodávné i
do situace nedávných let nás poučí výmluvně, že
positivní náboženství nelze nahraditi kulturou — a
že úkoly náboženské jsou zrovna tak veliké jako
ve středověku. Předně věda a všecka kultura roz
pačitě mičí na nejvýznamnější, tisícileté otázky
lidstva: Odkud jsem, jaká jest vlastně podstata lid
ského žití, jaký konečný cíl netoliko všeho pokole
ní lidského, ale i celé světové soustavy? Existuje
a jaký jest život zábrobní? Jak, kdy a kde se vy
rovnají veliké protivy, jež zříme v společenském
životě současném? Takové a podobné otázky jsou
pro kulturu knihou stále otevřenou. Dále kultura
neporoučí, nedovede „ukládati mravní závazky
vůli; pouze konstatuje, vykládá výhodu či bez
úspěšnost některých akcí, ale neřídí svědomí, Vel
mi výstižně o obmezeném úkolu kultury promluvil
univ. prof. Mareš. A že světská morálka, lidské
autority nestačí na přinucení lidské vůle k morál
nímu dobru, tedy i k vlastenectví, dokazují dosta
tečně výmluvné přklady. Není ani potřebí uváděti
dlouhou řadu citátů ze spisů předních evropských
myslitelů; vždyť zkušenost učí všude zřetelně
sama.

Každý národ potřebuje k svému zachování na
předním místě mravnosti a pak teprve vyšší kul
tury. Mravnost pak jest podmíněna positivní, ži
vou vírou. A náboženské morálky jest dbáti tím
pečlivěji, čím technický pokrok se více rozvětvu
je; vždyť právě novodobých objevů zneužívali
atheisté k velikému poškozování lidstva, Telegrafu
se zneužívalo ke klamným zprávám, filmů k detek
tivním sensacím, papíru k tištění lží a rozvratu
národa ald. Nevolala se hlasitě z mnoha stran, že

zvláště technický rozvojmá státi pod patronátemnáboženství? =
Prý novodobé vědy. zakládaly společenský ži

vot na pojmech určitějších a cílech jasnějších, než
jaké obsahuje náboženství! Zatím však vidíme, že
právě novodobá kultura snažila se umělkovaně
pojmy jednoduché činiti pojmy složitějšími a že ti,
kteří si osoboval na kulturní obzory patent, za
váděli zmatek nad zmatek. © Vždyť přece jsme
zřeli výslednici. Jestliže se mezi sebou v národě
hádá a vzájemně se zrádcuje pět až deset stran,
kde isou ty určitější pojmy a jasnější city? Vždyť
se přece každá strana chlubí, že stojí na půdě nové
kultury. A pak i kultura skutečná, jak ji dnes zří
me, jest větším dílem majetkem všelidským, často
spíše působí v národě rozluku než pevné semkautí
příslušníků národa. Ba ani kultura čistě národní—„
jenž připomněl mu opět, co se stalo u Prudínské
ho inostu. bylo slyšeti opět jak dupe nohama o zem
a mohutným hlasem křičí:

»Já se pomstím! Oh, já se pomstíml<

Dvacátyčtvrtý srpen roku 1341zůstane navždy
truchlivým dnem vzpomínky pro oba břehy Nivy.
DvacátÝčtvrtý srpen roku 1341 byl den, který si
Pedro z Puyany vyvolil, aby se nad Basky po
mstil.

Místodržící bayonnský věděl, že se onoho dne
v sousední vesnici slaví svátek svatého Bartolo
měje, pátrona této vesnice a že nejvzácnější z Ba
sků při této slavnosti chyběti nebudou. Po pomstě

+

protahovala.

francy, jejíž unavení obyvatelé k odpočinku se již
odebrali, Jedině v zámku Miotském planula ještě
světla; zde trvala slavnost dále, jež tak neurva
lým, tak barbarským způsobem přerušena býti
měla!

Poněvadž země těšila se míru a Baskové nižád
ným způsobem si nepomyslili, že by se místodrží
cí bayonnský za onen Prudínský most mstíti chtěl,
ježto hájili jen svých nohama Šlapaných práv, zů
stala brána zámku dokořán otevřena, volna pro

. každého, kdož chtěl vstoupiti a na hostině podílu
brátl. Tak se stalo, že Puyana a jeho soudruzi bez
překážek přišli až do samého sálu.

'nedovedla pevně sešikovati členy národa kžádou
Ve solidaritě, k mohutnému souručenství.

Pravdou jest. že »národ, který nemá smyslu
pro pravdu © spravedlnost, jest dějinami lidstva
odsouzen«. Alr jest schopna takový smysl vypě
stovatl pouná kultura? Vždyť přece krátce před
válkou -- za tak velikého rozpětí kultury — před

pili veřejným provoláním proti jednání mužů uče
ných, poctěných nota bene důvěrou širých kruhů
voličstva, Proto síla národního vědomí a svědomí
rozhodně nemůže tkvíti jen v tom kulturním zákla

není jen v duševním bohatství, ta také tkví v do
bré vůli šlechetně a prospěšně duševního bohatství
využitkovati. Účastenství ve společenství kultur
ním tolik již v národě našem zmohutnělo! Ale prá
vě tento rozkvět prozrazoval stále více, že tu
schází ke skutečnému blahu a k pevné vlastenec
ké kázni -- jedno potřebné.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo s r. o.

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

výhodnějšíob. Vkusné střádanky

Nové obzory národně-výchovné, Lipský pro
fesor Spranger ve své přednášce v berlínské »Ú
středně pro výchovu a nauku« pravil, že člověk
lidumilný vkládá všecku cenu v kulturu jednotliv
ce, člověk politický však touží, aby kultura jedin
cova byla podřízena nadosobnímu vyššímu ústrojí,
Do sklonku 19. století panovala v německém škol
ství idea prosté humanity, jakési všelidské a ná
rodní kultury. Individualita byla přeceňována. Ny
ní však hlásí se důrazně o slovo výchova pravé
politické vzdělanosti se základní zpruhou moci;
ta nabádá jedince, aby podřizoval vlastní vuli
vyššímu mocenskému tělesu a tímto směrem ji
otužoval. Oba ideály tílnou k nadosobní mravno
sti. Nejsilněji vyjádřeny jsou její formy za výcho
vy vojenské. Všecka inoderní kultura národní tí
hne k mohutné nadosobní organisaci vůle. Tím
směrem sluší přizpůsobit novou výchovu. Třeba
nějen vypěstovat osobnost, ale zároveň vychovat
schopnost organisační a schopnost vpravit se do
organismu. ©Pouhá citová vnímavost jedince už
státu nestačí. Třeba, aby vzdělanec záhy zvykal
věleňovat vůli i vědomí vyššímu ústrojenstvu. Jak
nový názor znenáhla proniká, nasvědčují mnohé
známky, obzvláště organisace dorostu, jež svými
sborovými cviky a projevy vnáší odraz nového
ducha veřejnosti už da školy. Jedinec druhdy u
straněn a osamocen vidí se dnes stržena společeu
skými a politickými formami nového života. Doba
válečná dokonce zasáhla velitelsky výchovou vří
mo vojenskou. Ovšem nesmí být humanitní ideál
vytlačen politickým. Jako zdravý stát spočívá na
svobodné mravní síle svého občanstva, tak sluší
nolitický ©momení pokládat za pouhý důraz a
vrcholek všeobecné vzdělanosti. Zde nemůže býti

© pak se odehrálo, byýlo opravdu hrozné. Ba
skové, kteří neměli žádných jiných zbraní než své
paže, nábytek a podobné předměty, které se v
blízkosti jich nacházely, byli barbarsky pobiti u
přítomnosti svých manželek a dcer, jichž zuřivost
těto bandy rovněž neušetřila. Puyana nechal jen
pět šlechticů na živu, pravě, že třeba jich ušetřiti,
aby byli soudci v záležitosti mostu Prudfnského.

Založivše ještě v zámku oheň, dali se místo
držící a jeho chasa na cestu k ústí Nivy, oznámiv
še zajatým, že se budou moci k svému největšímu
uspokojení přesvědčiti, že příliv skutečně až k mo
stu dostupuje. Všickní se tázali, co Puyana zamý
šlf, nikdo však toho nemohl uhodnouti; což doka
zuje, že mezi těmi všemi ničemníky nikdo nebyl
horší než místodržící bayonnský.

Když přišli k mostu Prudínskému, obrátil se
Puyana k zajatým a pravil jim, že přišel okamžik,
kdy., jak jim již dříve oznámil, za soudce státi měli.

jim voda až ke kyčlím dosahovala.
Příliv, který právě počal vířiti, zaplavoval stá

le více a více pět šlechticů, kteří rychle ve vodě
zmizeli. Jeden z nešťastníků byl statečný Gaston
z Irube. snoubenec Laury z Puyany, muž, na kte
rého právě v tomto okamžiku krásná dcera místo
držícího bayonnského myslila.

Když vrátil se po dokonané hanebnosti mstivý
místodržící do Bayonnu, čekalo na něho bolestné
překvapení.

Laura z .Puyany zmizela a veškero pátrání po
ní bylo marné.

Jakou bolest zakusil místodržící, to nelze slovy
vypsati. Bolem šílený vzbouřil celé město i okolí,
poručil všem, kdož od jeho vůle záviseli, aby pá



snahy, aby jménem velkého celku vymazÁně byla
vzdělanost drobného je incé, Naopak je přítomhý
úkol něnécké skoly úplně soutílasný s úkdlem stá
tt: uvést vrcholný vývoj jedřnecké síly v soulad
s úkolya potřebaminárodního celku.

iž čašto isnč poukázali, jak individuelní sebe
výchova byla přeceňována. Jakmile dorost lesklé
běskousiyšél, hned pro ně zahořel; vždyť wu zna
ménálo svóbodo. pdpoutání, Ale mládéž misto co
by byla využila takové koncese k posile svých
dobrých individuelních vlastností, odmítala od se
Ve Vážné povinnosti k národnímu celku; přijímaia
práva, ale pohrdala nemilými závazky k těm, kte
Av jeji prospěch pracovali do úpadu. Současně
vvšení inísto dirklačného sebepozriání — hledaia
vzory k »úpravě« své individuality, vzory nej

pohodlnější, jež formálně ná vené zdály se nejvice“ Imponovaii. »Svou« in ividualitu hlédal mla
dík zevně, vypůjčoval si ji a — dělal herce. Proto
ts >individualiťty« byly si tak podobné každé de
sítiletí jako vejceveici. protože byly pápouško
vány dle spolešných sezónních vzorců; proto ia
ké skutečné typy mizely.

A tu nutno zdůrazniti, že život skutečný není
divadeiní pósou, není sportem prováděným za 4
čelem osobní reklamy. | Kde smysl pro společné
vážné povinnosti se zatemní, kde přestává poroz
umění pro zodpovědnost jednotlivých konů. vůči
národnímu celku, tam také mizí přirozeně právo
na společenské výhody. Při každé důležité akci je
dinec má míti na zřetel. zda zapadne jeho čin
harmonicky do rámce jiných úkonů pro blaho ná
roda. Zdravá podřízenost ušlechtilé individualitě
neškodí; úaopak ji :říbí, zušlechťuje a přivádí k

Sn ná n
uatlyáí činnost cickve a státu za války

pěné Nápsi a SřoitaselP. J ddkká,kašlán
V Sou Cena 20kní,

Cena 20h.Malá, jen 32 stran čítájíc

ka, alé jak obsažná! Výlíčena jest v ni podrob
5 sv. Otce Pia X.a Benedikta XV., dolo
bnými dokumenty, ktěré soust vně uspo

fáďány, podávají jasný obraz, jak církev laskavě3 vpravdě mateřský pečovalaa pečuje O naše
bratřy v poli mečkající. Ješť to nejkrásnější a ne
pádnělš odpověď ná ty mnohéveřejněi skrytéú
toky proti kat. náboženství ajeho zástupcům. A
spolu s tím vylíčena jest všecka fa otcovská, u
šlechtilá a dobročinná snaha našeho nějvzněšeněj
slho mocnáře. aby polevěna, zaž nána a Napra
vena byla utrpení těch, teří v zápase válečném
lakkolí stížení byli. Nemůžeme než co. nejvřelejí
knížku tuto doporučiti všem katolickým čtenářům.
zvláště našemu duchovenstvu. 0) Jednejte si
a dejte číst a poznáte,jak mnohý předsjidek zmi
ží ze srdcí vašicty osadníků! Objedňávky vyřizuje

s isovátel. sh výnos věnován jestvojínůní >K

dě činn
ená cennými

sleplým. Při větších objednávkách sleva. -—
Dlouholetá zúslužná činnost českého vydava

tele cís. rady Otty. Ve službách české kultury
stojí tento nejpopulárnější nakladatel a knihkupec
již 45 let. R. 1871 započal svou činnost, která če
ské kultuře přinesla již tolik požehnání, Tisíce če
ských knih nesou jméno J. Otty jako nakladatele.
Vzpomeňme na Ottův Slovník Naučný, Zlatou

rahu, Světovou knihovnu atd Co jinde bylo vy
láváno za hmotné podpory bohatých korporací,

k tomu se odhodlával Otta s velikým risikem sám.
V tom jest vzácný rys jeho povahy, že nedbal vý
děikuz podprůměrných knih sensačních, že nehle

trali po stopě Lauřině a bloudil celý den kolem,
nedávaje si ani okamžiku pokoje.

pravém břehu Nivy. Výčitky svědomí, nebo snad
osudná předtucha, přivedly ho na místa jeho zlo
činu zpět. Když dostihl mostu Prudínského, na
stala již hluboká noc. Mohl však ještě v záři ině
síce spatřiti bledé hlavy šlechticů, které předešlé
noci dal na pilíře mostu přivázati.

Vskutku, pět obětí nesmiřitelného mistodržicí
ho nacházelo se tam dosud. O půlnoci mohli pak
Baskové přijíti, odnésti' jich mrtvoly a křesťansky
je pochovati.

V tomto okamžiku nemohl Puyana zabránit.
by se přes tvrdost svého srdce nezachvěl,

Ale — spravedlivý Bože! Které jest to ženské
stvoření, úplně bíle oděné, jež opírajíc se o ram
pu mostu, pozoruje ony nešťastníky k pilířům uvá
zané?

Jest to mladé děvče, bledé a krásné, s bohatý
mi, černými vlasy a plných, ušlechtilých forem.
Není žádné pochyby: není to nikdo jiný nežLaura
z Puyany. Mistodržící vyrazil ze sebe výkřik zdě
šení. To zpozorovavši, zvedlo mladé děvče zraky
a poználo svého otce.

sLauro! Má dcerol« zvolal Puyana.
Mladé děvče neodpověděl.
Tu učinil Puyana několik kroků k mostu. Mla

dé děvče. jež nespustilo s něho očí, vztýčilo se
s výrazem uražené královny.

sLauro! Má drahá Laurol« volal Puyona ne
ustále.

»Prokiatče! Proklatče!« odpověděla Laura jas
ným, pevným hlasem.

JPuyana zavrávoral, jakoby bleskem zasažen;
přece však učinil ještě někofikkroků k mostu.

děl kořistiti hmotně z knih protiněboženských,
pórnografických. détektivek atd., "ačkoli jiní Vydá
vali bez rozpaků Všecko, z čeho kynůl véliký zisk.

vzdělavací, podpěrůje četbu ušlechtilou. Aby v
konkuřenci četných výdělkářů obstál jeho podnik
tak skvěle, hylo mu ovšem zapotřebí také vzácne
duševní bystresti, pronikavého odborného rozhle
du. Jesiližé se inu dostalo četných vyznamenání,
pak zajisté každý upřimný přítel české kultury
prohlásil: akověč vysoké ocenění bylo plně za
sloužené, Mitovníci českých dobrých knih přejí
cís. radovi, aby se dočkal v plné svěžesti r. 1921
padesátiletého jubilea své zdárné práce.TIT
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vězda pokoje
32 kázání k A love Battle
post á piáhoslavacivhma svatého.
Napsala proslovil Antonia Kaška,

* děkan v Kostelčí nad Orlicí. © :
Vydáno nákladem Politického Družstva
tiskovéhov HradciKrálovějakočíslo 26
»Knihovny Obnovy.c 'Střau 120,úpravy ne
dělnícha svátečních kázání »Prdvdoú ke
5777 etnostie"téhožautora. © V

Cena bražovaného,výtisku K 179 fapka

Byla-li duchovenskými kruhy přijata sbírka lidoctnosti“s o m najchkázání „Praydou kgct vým nadBoE nko
lého přijetí nalezne.CD

Ov Pee Králová ©
v

—Církevní věstník
Zprávy diecéení. U vyřízení kanonické generální

visitace ve vikariátě ledečském jmenováni jsou pp.: Ka
rel Vimr, b. víkář v Čestíně, Pavel Langr, farář v Či
hosti, Václav Vačkář, děkan v Leděl, b. notáři, Alois
Peměkl, farář ve Zruči. osobním děkanem. Expositorium
canonicale obdrželi pp.: Josef Bartoň, larát v Bohdančí,
Jan Karásek, farát v Kácově, Maxm. Smrčka, farář. v
Pertelticích. Jar Procházka, farář v Petrovicích, Fr.
Kulhavý, farář ve Smrdově, Váci.. Kouba. farář v Souti
clch, Fr. Khun, děkan ve Světlé. Tom. Koutník, larář
v Zbraslavicích. Parní synodalie: Jan Pořický, katecheta
v Ledči n. S. — V Pánu zesnuli: Vsdp. Vác. Hlovsa
(V Vuln.), sídelní kanovník, konsist. rada, majitel zlat.
zásl. kříže s kor. atd., v Hradci Králové, + 10. února
(naroz. 1851, vysv. 1876). P. Pamcrat. Drechsel, O.S.B.,
konsist, rada, duchovní správce v Šonově. Ť 1. února
(naroz. 1638, vysv. 1863). Jos. Bettlach ( Vuln.). jubilar,

(O OD
Když to zpozorovalo mladé děvče, stouplo si

na ranipu a vztáhlo ruku, jakoby chtělo svému otci
poručití, aby se zastavil.

Jak krásna byla! Její postava jak vznešená,
jak majestátní! Jak leskly se její oči! Jak světla
planula pod bílým čelem, nad nímž vlály černé
vlasy, provívané divokým větrem nocí.

Nešťastné mladé děvče zešílelo; ale šílenství
neziněniic jejího obličeje ani nezkřivilo ani nezo
hyzdilo ho.

»Co činíš, Lauro, má dcero?« volal Pedro, kte
rý byl zoufalstvím strnulý. >Sestup dolů, pro Bo
ha, dítě mého srdcel«

»Prokiatče! Proklatčel« odpověděla Laura hla
sem právě tak pevným jako dříve.

"Tu učinil Puyana, sám zoufalstvím šílený 4 ne
věda co činí, dva neb tři kroky k mostu a v lom
okamžiku vrhla se Laura do vin řeky.

Mistodržící strnul hrůzou. Chtěl se vrhnouti do
řeky a zachrániti svou dceru; ale bylo mu, jak by
k zemi byl přikován.

Mezitím objevilo se mladé děvče opět na po
vrchu; objímalo mrtvolu Gastona z Irubu a s pla
noucíma očima pohlížejíc na svého otce, křičelo:
>Buď proklat! Proklati«

Puyana padl beze smyslů k zemi.

To byl ten slavný místodržící a admirál, jemuž
několik let po těchto událostech pro jeho nesčíslné
zásluhy vyhradil král Eduard Ill. anglický právo,
by mu byla placena daň za každou velrybu vzáli
vu Biarickém chycenou. Ovšem dceru jeho Lauru
nemohl mu král již navrátiti — ani klid jeho svědo
mí, jejž od té doby ztratil .

koasist. rada, děkan v Jilemnici, + 19. února (n.r10206
18Ď, vysv. 1862).— Uprázdněná místa: Prabbeada Uj
lersdoriská v kathedrální kapitole, právo Jmsnovací:
svědět Jeho Veličenstvu, od 10 února. Čachotin, (at,

patron Ótto rytiť Metal, od 3. února. Jilemnice,děkat
ství, patron. Otto hrabě Harrach, od 24. února. Hradiší
ko, fara, patron. Zdeňko Bohuslav, od 1. března. Rohy
llčky, fara, patron. Otto hrabě Harrach, od L března.

Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci
Králové doporučujeme co nejlépe při věškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporajíe
při každé příležitosti svůj vlastní podnikS RLUREKCASLee T

Zprávy
místní a z kraje,

Jeho Excelegce mistodržitel království Českého
Max brabě Coydgohovg v Hradci Králové, Naše město
podalo v čase válečném skvělé důkazy loyality jak
syvu obětavou činnosti nro společný prospěch číše,
manifestačními projevy. Návštěva náměstka Jebe
Veličenstva v naší zemi poskytla městu i okresu
vítanou příležitost, abychom dokumentovali znovu SX
novskou oddanost k nejjasnějšímu panovnickému rody.
abychom projevi nadšený hold vysokému hodiostáři,
Soravujícímu prosiulé království ve jménu Jeho Vel
čenstva. Přípravy k uvítání rozvinuty do takové šíke,
že překonaly všecko učekávání vysoce urozeného k
stě. — Jiz před vjezdem na královéhradecké nádraží
byl Jeho Excelence mile překvapen vlajícími „rapaky
barev zemských i tíšských v Dobřenicích, | Urbanicich.
Praskačce a Kuklenách. V 10 hod 2 min. ráno přibyl
p. místodržitel na naše bohatě vyzdobené nádraží v prů
vodu svého sekretáře p, dra. Armošta rytlře Vatery.
Zde se dostalo Jeho Excelenci prvého uvítání od pp.
místodrž. rady Smutgčhu, | komisaře dra. Fiedera a
starosty města dra. Ulricha. Starosta ujistil p. misto
držitele o nevchvějné věrnosti Hradce Králové k posvát
ný osobě Jeho Apyštvlského Veličenstva 4 konstatoval
vřelou radost celé obce nad poctou, klerý se I ayy dy
stává. - Jeho Exgel. mile dojat poděkoval za lovájpl
pozdrav a projevil uspokojemí, že spatší rozkvětajícl mě
sty. Následovaty pozdravy pp. okr. starosty králové
hradeckého KL Srdínka, okr. starosty nechanického, Be.
Bednáše. Pak promlyvil Jeho Excel. spředala venstvy
cbcí Pražského Předněstí a Kykleu. Představeno mu,1
úřednictvo zdejšího nádraží. V. hustém špalíra, zde stála
školgl mládež Kuklen. Praž. Předměstí Ployšt a ŠNob.
Dvorů, mávajíc praporky barev zemských a, říšských, za
nadšeného volání slávy, opětovanéha od čatnéko. RGcAAr
stva, Stydající c. k. pagdagozia zanotil; kymnu, rakop
ských národů. která vyslechnata s: obnaženýmiWa
mi ode všech přítomných. Nato jedno školy; Jika RG
Jaly vysoce urozenémy návštěvníku nádhernou kytígi.
«- Následovala jízda Pražským Předměstím, bohatě vy
zdobeným prapory. Všude obecenstvo pozdsavovalo zů
stupce mocnářova voláním slávy. Na celé cestě byl p
iestodržitel předmětem nadšených ovací. — V iaggl
samém panovala povznešená nálada jako, o velikém svát
ku. Všude vlály vstříc vznešenému hosti prapory V
basvách zemských, říšských a uherských. Když povozy
vjižděly do Hradce, ozvaly se s Bílé věže slavapstgí
fanfáry. V okamžiku, kdy již vzácná návštěva byla nz
náměsti, zahrána od. těchže hudebníků hymna rakouská.
Na náměstí před biskupskou residencí čekalo obrovské,
niokruhovité dvouřadí vítajících hodnostářů a škol.
Mládež zdejší mávala za volání slávy praporky podobně
jakc venkovská na nádraží. Volání to i zde hromadně o
pětováno. Bylo zde kolem 3000 lidí. —- Jeho Excel, u

brány residence byl přijat nejd. arcipastýřem u jeho
duchovenstvení. Žačka městského dívčího lycea po
dala panu mistodržiteli skvostnou kytici. -- Pak
pan místodržitel učinil nejprve návštěvu v pokoji
Jeho Liskupské | Milosti, aby mu blahopřál k 61.
narozeninám. Slaveným právě téhož dne. -- Nato
vkročil v téže residenci do císařských pokojů, 20x po
cil svým oslovením přečetné vítající občany. Napřed
Jeho Excel nejdp. biskup představil p. místodržiteli
členy kapituly a jiné místní duchovenstvo. Pak prorly
vil vys. urozený pán s důstojnictvem, jež uvedl mlsíní
veiitel p. plukovník Florlanu. Následovalo představení
člent městské rady, okresního zastupitelstva králové
hradeckého a nechanického, deputací obecních předsta
venstev, úřednictva krajského a okresního soudu vede
ného p. dvor. radou Maškem a p. stát. návladním Opal
kou, úřednictva finančního ředitelství « p. ftnan“, radou
Andresem v čele, ředitelů zdejších středních škol, evan
get duchovenstva s dpp. faráři Hrejsou a Čapkem v
čeje. israelské nábož. obce, poštovních úředníků, úřed
níkč živnosten. inspektorátu, dráhy, čelných činovníků
kcrporací a spolků atd, — O 12 hod. 45 min. Jeho Excel.
odebral se poctít svým pozdravem p. místodrž, radu

v inistnostech úřednických byl mu představení úředníc.
uktes. hejtmanství, úřadu berního a berního referán —
Kdyz si byl prohlédl Jeho Excel. budovu kněžského se
mináře, sěšlost stavby, zchátralost zařízení, hygienickou
nezpůsobilost, slíbil všemožnou pomoc k nápravě.
Pak odebral se do reservní nemocniceČerveného křížev
budově c. k. odbor, školy pro umělé zámečnictví. Byl
zde přijat od dam apánů odštěpných spolků Červ. kř'
že, v jichž čele stáli pí. choť mlstodrž. rady, Marie
Smutná a p. dv. rada z Isakovlesů. Prošež jednojlivými
místnostmi, projevoval plaau, spokojenost nad účejným



uspubádáním a.rozmlouval s raněnými a nemocnýmivo
jiny. Njednomsále milebyt JaloExoclehce překvapen
výstavou, kdaž bylo mázorně naznpčeso a vhodné u
spořádáno, co ničsto 1 akres pro válečné humankaí 6
kony obětavě vykonaly. Výstavu velice pečlivě uspoří
daj p. šediéei lospndářské školy kuklenské Michálek.
Jehe Excel. informoval se o všem podrobně a vyslovo
val největší uspokojení. — Po vykonání několika ná
viáěx yrátii se r. místodržitel do biskup. residence, kde
ze odhývale za účast předních hodnostářů £ města a
akojí o 2hua.3) m.hostina. Zdeproneslnadšeněvys.
urozenému: bosti přípitek Jeho Exeel. nejd. arcimastýt
dr. Josef Doubrava. Projevi ve jménu všech nelíčenou
radust nad návštěvou vznešeného hodnostáře, ujistil jej

Joyýlní oddaností adejšího obyvatelstva. a pogkázal, jak
magilestační projevy tiumočí vroucí zájem dynastický
všech. — Tu p. snistodržitel odpověděl řečí, která na
plojla shromážděné velikou radostí. Poukázal na to, že
obyvatelstvo naše dokumentovalo, jak krásně lze slou
čiti-žívé národní vědomí s dynastickou věrností a loy
elitou k celé říši. Veliké uznání projevil záslužné číit
nosti nejd. arcipastýře po dobu válečnou a prohlásil. že
takové obětavé jednání jest vzorem občanských ctností,
patriotické činnosti a loyality v době tak mimořádné.

Též oceaji vřelými slnyy neupavnou a účelneg práci P.
starosty dra. Ulricha, jakož i tolika projevy doložené
smýšlení hradeckého občamstva. Ke kagci pronesl přípi
tek k poctě arcipastýře, znovu mu gratuluje k jeho pa
rozeninám. — Po půl 5. hod. odjel p. místodržitel s
nejdp. biskupem do akciové strojírny kuklenské, která
tolik práce-již vykonala pro dokonalou výzbroj rašeho
chrabrého vujska. V první síni uchystáno překvapení:

u nohou Jeho Excel. p. místodržitele ulito žhavou litinou
heslo Appštolskéhc Veličenstva: Viribus Unitis. Vzne
šený návštěvník Informoval se o vší práci velice po
drobně, | sledoval s velikým zájmem stroje k výrobě
průmyslových zařízení i hotovení výzbroje a nábojů.
— Náslodovale cesta k vlaku. Na stanici starosta Iradce

Králové vyslovi' ještě jednou nefuctivější dík za vzne
Šenou návštěvu, ujišťuje, že věmému obyvatelstvu ni

kdy nevymizí z paměti. Vzapšený návštěvník rozloučil
se s nešip. arcipastýřem. jinými notabilitami a
zástupci odbočky spolku Červeného kříže. Za opětov
rých hromadných ovací Jeho Excelence vstoupil u 6
hod. 4" min. du vlaku, aby odjel do Prahy. — Vzácmí
návštěva zapechsla v Hradci a okolí nejkrásnější do

Eo obyvatelstva, jež bylo krásným průběhem slavnost
nihc dne 29. únara nadšéno.

Ber) Rudollnu, Zdejšímu ústavu hlachoněmých 0
devzdány byly vysocedůst bisk. konsistoří soírky mi
Idarů. které došly poštou během měsíce února a to z
vikariájů: Poličského A2 K, Královéhradeckéno A6 K,
Poděbradského 30.25 K, Poličského (dodatečně z izrnosti
Telecí) 240 K a Kosteleckého (z famosti Lično) W K.
Přímo na ředitelství ústavu zaslán byt prostřednictvím
p. JUBra. Jos. Brejchy, advokáta v Hlinsku. odkaz +pl
Marie Tůmové, vdovy z Hlinska v Čechách v částce
1% K: sl. okresní- výbor v Kostelci n. Orl. věnoval 20 K
jako příspěvek na rok 1915; p. JUDr. Boh. Tolinan, c
k. náměstek stát. zástupce t. č. v Plzni, zaslal 6 K a
nejmencvaný daroval hluchoněmým 2.70 K. — Ředitel
ství ústavu vzdává všem šlechetným dárcům uctivé dí

vance další vzácné přízní. Zaplať Bůh!
Na osleplé a rasěné vojíny, slrotky a vdovy, lava

lloy, Červený bříž a nezaměstnané katolické dělalctvo
ráčit! dále věnovati P. T.: Vldp. Fr. Janoušek, Vápno

„3 K, ní. Marie Vrbická lamtéž 1 K, dvě pražské členky
Ulravižného klanění 1 K, Anna Novotná, Praha III, 2 K,
vldp. I. Cisař, Voděrady 10 K, V. Černý. Owezd 2.12
K. —-O další sbírky a dary na Zemský svaz katol. Orla
v Hradci Králové se prosí,

Uprázdáněná nadace. Dne 25. března udělí se poži
tek z nadace založené zemřekým kontrolorem Záložny

stva Františka Josela I. v obňose 82 K, určené pro
zchudlé členy Záložny. Žádosti buďtež podány du 29.
března v kanceláři Záložny,

Východočeské divadlo. Neumannova opera Milko
vání je dilo po stránce hudební velmi pozoruhodné,
ale pro širší publikum, zvyklé na zpěvné arie a sytě
znějící sbory. aspoň pro první poslech dosti nepřístup
né. Libreto psané Schnitzlerem dle jeho dramatu Liebe
lei oplývá zvlášť v 1. jedn. střídajícím se, živým dialo
em. Řešení podobného úkolu viděli jsme v ženiálním
dile Dvořákově Čert a Káča. Nesmann, ač zakládá dílo
své thematicky s výraznými motivy jednotlivých osob
(na př. vesely motiv Mizzi), přece pomáhá si jeckde
pouhou zvukomalbou, tak zvláště tam, kde jedná se o
vystižení duševního stavu jednajících osob. Tak zdařile
je charakterisována scéna v 1. jedn. kde Lobheimer
vyzván k souboji upadá v tesknotu a zoufalost. Ponuré
a táhlé základní tóny fagotu přerušeny jsou ostrými
výkřiky trubek a trombónu, stupňujíce zoufalost, | Jež
přechází decrescendem rozvířených tympanů v resigna
si ned osudem. Motiv vzpomínky v Intimní scéně 2. jed.
krásně ve smyčcích se nesoucí mluví k dušt Reprodak
ce zpěvních partů. psaných v moderním těžkém slohu.
je velmi obtížná, proto tim více dležno oceniti výkony
interpretů pí. Kramperové, si. Sehnalovy, pp. Oeillera,
Klanse a Waitra, které právě zde daly zaskvíth se Jejich
umělecké eradici. Bravurní souhrou vyniklo hlavně 54
mo sebou živě 1. jednání. Mizzi sl. Sehnalové byla velmi
šťastně vytvořena, skotačivě- veselá, v: lásce oddaná;

-Kramperovů. Lze jen litovati že orchestr: přehlnšoval

| Bapronto zpěv. Ve výpravě jevily se některé nemilévady. V. jedn.má býti naBlole dvojívíno, což jasně
vyznívá z přípitku Theodorova. Lampa scházela na sto
le, ač zpívá se. „Okamžitě lampu rozsvěť!« Theodor má

mer o ní zmiňuje. V ouvertuře k 3. jedn. místo výstřelu

z revolveru partiturou předepsaného prasklo prkénko.
Bude třeba, aby chéf výpravy věnoval provedení padob

zmínkou o souhře bylo vytčeno, byla bezvadná. Skla
datel opery je Čech, chéf opery frankfurtské, bývalý ka
pelník opery v Kolně m. R., nyní jako nadporučík ve
službách vlastí.

kde ji měl referent příležitost shlédnouti. Mimo to hrá
no Milkování v Darmštatě, Stuttgartě, ve Vldní a Lip
sku — všude s pronikavým úspěchem. — Oránichslaet
tenovaopereta Z rozkazu Její Výsosti utrpěla

»Zaskočivší« ji sl. Klokotská zbyla se svého úkolu na
dané poměry zdařile. Největší pochvaly obecenstva dc
šla výborně kreslená figurka uzenáře Škroba kornika p.
Políčka. Celek nesl tíži deprese, vzniklé z neočekávané
nepřítomnosti hlavní osoby a doznal různých změn, což
reprisou bude jistě napraveno. — Provedení Gocthova
Fausta bylo celkem vekmi slušné, k čemuž nemálo

recitačního umění a také herecky byla v úloze té velmi
čťastna. Totéž lze řící o Faustu p. Waltrově, o jehož
výkonech v činohře stala se už několikráte pochvalná
zmínka. Jeho přednes i herecké pojeti Fausta zvlášť co
starého učence vystupovalo nad úroveň prostřednosti.
Mefisto p. Burdův byl spočátku dosti nepřirozený, ale
průběhem hry nabýval ostře kreslených kontur, takže
koncem 1 Fausta zastiňoval. To ovšem mohlo se státi
jedině škrty posledních partií. kde Faust, seznav mar
nost požitků pozemských. vytrhuje se z područí áblo
va a stává sc zase svým — silným. Řešení úpravy je
viště při stále se střídajících obrazech bylo dobré. O

„statně Paust pro scánické předvedení zvlášť na menší

| scéně není zrovia vhodný. Musí se moho škrtat a tim
| odpadne mnoho krásného a přesto ještě hra unavuje

svojí délkou a tím zase unikne mnoho, co zasluhuje nej
vyšší pozornosti. Takové věci jako Goethův Faust dají
se jenom pročíst, promysHt — a -procítit. — V odpolední

: nedělní reprise Moorovy operety Pan profesor v

pekle dobře uplatnila se milým svým zjevem i smaží
vým provedením úlohy sE“ Pečínková v roi Zdenky,
kterou převzala záměnou. následkem trvající choroby
st. Skalské, Večerní představomí Bízetovy Carmen
lze dobře přiřaditi k oněm krásným večerům, jakými
byla provedení Hubičky a Komediantů. Je zvláštní. jak

některé věci, třebas svou uměleckou potencí nehluboké,
dovedou. takřka elektrisovat poskuchačstvo svým před
vedením. K ním patří jistě Carmen. Dobrou interpret
ken této role jak po stránce herecké tak pěvecké byla
jako host vystoupivší s!. R „Svátková. K ní čestně se
řadil don José p. Geitlerův. Tato úloha je jistě z těch,
které našemu tenorovl pro svoji dramatičnost nejvice
»teží«. Pí, Kramperová založila svou Micaelu velmí jem
ně a vroucně. Fscamillo p. Klausův — pěvecky zdařilý
— byl poněkud měkký a dobrosrdečný na hrdého torre
adora. © Ostatní úlohy zároveň se skvělou výpravou
vhodně zapadly v celkový rámec. I výkony orchestru
byly vhodným mirněním se velni dobré. — Po reprise
pantomimyPierotčin závoj (pondělí)následovala
v úterý Hašlerovaopereta Skvělá partle s hudbou
Starého. Libreto Hašlerovo, známého to skladatele ka
baretních chansonů, Staropražských písniček, oblíbe
ných říkáni c různých panenkách atd, obsahuje konglo

. merát fraškovitých scén, propletených čistě pražskými
vtiny, v nichž dobrý komik, jakým je nesporně p. Po
láček. působí silně na slabiny smichuchtivého posluchač
stva. Hudba Starého nevyněká nijak nad prostřednnět.
ba neobsahuje ani zvlášť Hbivých melodif, ale celek
rozhodně vyrovná se různým vychvatovaním výrobkům
cizím. Kromě beneficianta p. Poláčka největšího potie
sku sklidila sl Sehnalová ze svou něžnou a citovou Tí
ňu. dále pí, Vanerová, sl. Renetová. p. Piskáček za pn
dařený kuplet o -gentlasech«, pp. Bukovský, Martinec
— a ovšem p. Geitler, který tentokráte z lásky k bliž
nímu propůjčil svůj tenor i operetě. — C.

Živnostenská banka Iillálka v Hradci Králové vy
dává u svých pokladen obstarané nové kuponové archy
ke svým akciim a to proti navrácení příslušné obstarací
stvrzenky.

Meteorologická zpráva v Hradci! Králové za měsíc
únor 1916. V měsíci únoru bylo 15 dní se srážkami (6
dní pršelo, 9 dní se chumelilo). Celkem spadko 45.8 mm
vody. © Před rokem 1915 bylo 15 dní srážkových, při
čemž spadlo 32.7 mm vody. Ježto 10letý průměr jest asi
42 mm, byl letošní únor. mírně vřhěínež normál. Nej

, důležitějšími dny byly 9. a 16. únor, kdy déšť se sně
hen: padal. Spadlo každého dne ast 10 mm. Nejnižší te
plota v únoru dosažená byla — 12"(v nocí ma 22. února).
nejvyšší na sluncí 20" (28. února). Snfh ležel v 7 za se
bou jdoucích dnech (od 15. do 22., kdy roztál úplně).
Od rána do večera mrzlo (na neslanečných místech po
3 dny). Průměrná teplota byla zase mad normál.

Seznam cem ma týdemmím trku v Hradci Králové

©dne 26. února 1916. 1 1: prosa 1.80 K; máku 3.40 K, 1 hl:
cibule 35—38 K, mrkve 20—30 K, brambor 7 K. jablek
24—32-K. 1 kg: jahel 2.20 K. másla 640—720 K. vepř.

sádla 6.20—7.20 K, tvarohu 88—96 b, křenu 40—BU2,

česneku 5.60—6K. 1 a: petržele 30—40K, jetelového st
mínka červeného 480—560 K, 1 vejce 13—14 h, 1 kopa:
kapusty 4—10 K, drobné zeleniny 1.40—2 K, podsvinčata
64-84 K, kůzlata 9—13 K. — Přívezeno bylo: hl: jotel.
seminka červeného 10.5, máku 0.5, cibule 3, mrkve 5,

Pohřeb MUDra. Josela Syručka v Třebechovicích
konal se 25. úmora. Lze právem říci, že jej vypravila
peta a láska. Svěděl o tom nejen nevídaný zástup ú
častníků, ale [ neobyčejné pohnul, jež zfejmě se zračilo
ve tvářích všech. kdo přišli dát poslední s Bohem své
mu milovanému a váženému lékaři. Průvod pohřební,
jenž ubíral se z domu smutku do farního chrámu, zahá
jila škcinl mládež; následovaly P. T. spolky: dobrov.
hasičů, voj. vysloužilců, kat. jednota, zpěv. spolky Oreb
a Libue se svými prapory, členové měst. zastupitel
stva, učitelské sbory škol měšťanské a obecné 4 učit.
stor z Nerasic. Kromě těchto korporací nozorovali jsme
mezi účastníky p. starostu Jana Bujeta v zastoupení
okr. výboru. MUDra. Vlad. Součka, jednatele a spolu
delegáta žuvy lékařské, p. Syručka, zástupce ukr. ne
mocenské pokladny, p. V. Zástěru, správce vcikostatku

nic*vo, zastrupené strážmistrem 1. tř. p. Vojl. Švecem a
šikovatelem V. Žabkou, desetičlennou deputaci iy, „Da
vid Kreimer, továrna na usně a j v. Z duchovenstva
přssomní byli: vsdp. J. Domašínský, bisk. vikář traktu
opočenského, byv, spolužák zvěčnělého, vkdp. J. Kovář,
farář velkojesenický, dp. F. Hrubant, kaplan přepyšský,

V. Hájek a místní kaplani s vklp. děkanem Ferd. Ha
nouskem v čele, jenž vykropil mrtvolu v domě smutku.
Při rekviem, jež celebroval u hlavního oltáře vsdp. J.
Domašínský a u ohářů postranních vdpp. Hanousek, Ko
vář a Hrubent. tklivým dojmem působily smuteční zpě
vy. přednášcné dívčím pěveckým sborem, a zvláště só
lo, zazpívané úchvatně učitelkou sl. Jiřinou Erbenovou.
Z farního kostela znovu rozvinul se průvod, ubíraje se

ním hřbitově dm rodinné hrobky. Po skončených smu
tečních obřadech, jež vykonal vkdp. J. "ovář, rromlavil
mad rakví zemřelého místní kaplan dp. Jos. Kava, rodák
třebechovický, delší řeč, v míž ocenil zásluhy jeho ja
ko občtavého, svědomitého lékaře, vzorného katolíka a
ušlechtilého spotuobčana.

Řeč při pohřbu MUDra. Jos. Syručka. Když roz
kvílel a rozplakal se v úterý ráno umíráček, že p. dra.
Syručka není mezi živými, nebylo snad jediného srdce,
jež by mad touto smutnou novinou bolestným dojmem se
nesevřelo a nejedno oko zarosilo se slzami. A nemusím
ani vysvětlovati proč. Vždyť ta Imposantní účast vaše
při dnešním pohřbu, to pohnutí a ty slzy, jež zřím je
ště nyní ve vašich očích, to vše mluví lépe a mluví vý
mluvněji, než bych já dovedl povědět svými slabýmu
slovy. Stojíme dnes s žaluplným srdcem nad hroben
muže. jenž byl ozdobou svého stavu, ozdobou církve a
ozdobou našeho města. — Náš drahý zesnulý narodil se
16. února 1850 ve Lhotě pod Libčany. Nižší gymnasium
studoval v Broumově, vyšší v Litomyšli a po studiích
universitních promován byl r. 1876 na doktora lékařství.
n dvouleté lékařské praksi v Polešovicích na Moravě
a v Božejově u Pelhřimova zahájii jako městský 4 vč
vodní lékař svou blahodárnou a záslužnou činnost v na
šem městě. Plných 38 let ztrávil v našem středu a za
dlouhou tu dobu srostl téměř s naším životem a jeho
svědomité a obětavé plnění těžkých povinností ušínilo

skutečnosti a zrak vlhne slzami. Pravil jsem, že oběta
vě plnil své obtížné povinnosti. Neznal oddechu, nedbal
únavy, nešetřil svého zdraví a života, když slo o to.
přinésti zdraví a život trpícím. A požehnal-li Bůh jeho
práci, bylo mu to tou nejsladší odměnou. Než nejen tě
lesné úlevě biižních věnovat obětavě všechny své síly
a své vzácné a vynikající vědomosti. Nevím, doveal-li
kdc totik útěchy a tolik důvěry vlíti nemocným a tak
účinně stírati slzy zarmouceným jako zvěčnělý náš p.
doktor. Sám vzpomínám, jakým utišujícím lékem bylr.
mé duši kažďé jeho slevo, když v té či oné chorobě
žádal jsem jeho rady; ba již pohled na vlídnou jeho
tvář dovedl pozvednout klesající mysl a vdechnouti na
vou naději v život, A těto drahé jeho tváře. jež přini
Šeia útěchu a světlo všude tam, kde smutek a žal kladly
své těžké stíny, již nespatříme. Čestně nadl v plném
knrání svých povinnosti jako oběť svého povolání. na
kaziv se u nemocného. Čestně padl jako hrdina na poli.
čti « slávy. A jestliže svět věnčí hrdiny věncem csmr
telnosti a nehynoucí paměti. nepochybuji, že i jej ověnčil
Pán korunou věčné slávy a že Spasitel přivinuk ho ve
svon sladkou náruč se slovy: To dobře, služebníče věr
ný: Ze jsi nad mátem byl věrný, nad mnohým tcbe u
stanovím: vejd: v radost Pána svého. Blahoslavení nmli
losrJní. reb cni milosrdenství dojdou. — A byl-li náš
drahý zemřel“ ozdobou vznešeného stavu lékařského,
bvt neméné i věrným a živým údem církve sv. On ne
jen obětavě pracoval, ale | — se modlil. A pravím-li. že
se modlil myslím tím nelen modlitbu v užškn slova:
suyslu, ale že vůbec snažil se konati s plným přesvěd
čením a prost malicherných ohledů a zbabělého stra
chu před lxdmi všechny povinnosti katolického křesťa
na. »Jsou dva zjevy — rapsa) slovutný spisovatel Alb.

ukazují. První je hvězdnaté nebe — a druhý je malé
ditě, když se vroucně modlí.« Beze vší pochyby —- je
to úchvatný pohled na bvězdnaté nebe a nevinné dlič,



dež se modli, ale nevím, není-li ještě úchvatnější a je
stě. dojemnější viděti vroucně se modtit, zpovidat, den
Páně světit a ostatní povinnosti náboženské konat do
spělého a to vysoce vzdělaného muže. A právě v naší
době, kdy pořád ještě straší mělká fráze, že věda a víra

si odporují. Řekněte sami, zdali náš drahý zesnulý ne
spojoval v sobě vysoké vzdělání s hlubokou vírou a
zbožnosti? A jak žil, tak | umíral, Vědět, že ne my sami
budeme se souditi, ale že naším soudcem bude Důh.
Znal slovo sv. Jana: »Ve mnohém zajisté klesáme všich
ni; praví-Ji kdo, že hříchu nemá, lhář jest a není v něm
pravdy« -- a proto, když cítil, že se už přípozdívá a den
jehu života se nachýlil, vroucně přijal svátosti umírají
cích. Toužil, aby vše, co v něm zbyb ještě křelikého,
nedokonalého, aby smilování věčné očístilo dříve, nežli
strom Života jeho dopadne; a proto jistě o něm platí slo
vo Ducha sv.: Blahoslavení, kteří umírají v Pánu. A já,
když chci potěšiti vás, kteří nad jeho rakví nejbolestněji
Ikáte, nemohu vás potěšiti lépe, než slovy našeho Bož
ského Těšitele: »Já jsem vzkřižení a život... Kdo jí
tělo mé a pije krev mou, má život.. « — Zvěčnělý
p. dohlor byi konečně i ozdobou našeho města, vzorem
ryzího charakteru, mužem pevných křesťanských zá
sad, ušlechtilého srdce a ideálního snažení. V tom jistě
se mnou souhlasíte všichni, kdo měli jste příležitost

. aspou poněkud ©blíže ho poznati a s ním se stýkal

„čané a po dlouhou fadu let vysílali ho do sboru svých
zástupců, vykazovali mu čestné místo, jež plným prá
vem inu patřilo. Celou hloubku jeho ušlechtilosti nejlé

jícím klečeii jste u jeho smrtelného lůžka. Ztratilo-li mě
sto v zesnulém jednoho z nejlepších svých občanů, ztrá
cíte vy v něm něžného, mitujícího otce a nejlepšího pří
tele. Ne, neplačte zoufale nad jeho hrobem. Vím, to tělo
rozpadne se v prach, odkud bylo „vzato, ale ve trávě,
která se na hrobě rozzelená, ve stromech, které mu bu
dou házeti svůj stín, ve zpěvu ptactva nade hrobem a
především ve vašich vzpomínkách a modlitbách bude to
šuměti: Buď požehnána památka jeho na věky! Vím,
že tělo jeho rozpadne se v prach, ale zdaž rolník-rozsé
vač pláče, že jeho zrní zaseté musí zpráchnivěti, zdaž
neraduje se spíše, že přinese užitek stonásobný? Ne

„menem; jednuho dne zas povstane z mrtvých váš dra
ohý. a my pevně doufáme, že tenkráte to bude sám Bůl,
který inu řekne: Buď požehnána památka tvá na věky!
—Nyní však nezbývá, než abych se s Tebou, drahý náš
bratře, rozloučil a poslední s Bohem Ti dal. S Bohem.
především jménem těch, kteří byli Ti nejbližší a jimž
duše Tvá žehná s výšin nadhvězdných. S Bohem jmé
nem všech přátel a soudruhů v povolání. S Bohem jmé
nem církve, jejíž jsi byl věrným synem, s Bohem za tu
církev bojující, která uvádí Tě v tuto hodinu v lůno
cirkve vítězné. S Bohem jménem těch, jichž slzy jsi 0
sušil, jimž v bolestech jsi ulevil a zdraví přinesl; a inož=
no-li, abych mluvil za sebe, s Bohem jménem naších
dávných přátelských styků, které mme naučily Tebe ctít
a milovat. S Bohem konečně za všecky, kteří v hinbo
kéní pohnutí kolem hrobu Tvého dnes stojí a nemají
lepšího přání, než aby Tj Bůh vše odpřatil životem věč
ným. Na důkaz tohoto svého přání spojujeme opět své
ruce a povznášíme svá srdce k Otci milosrdenství, vo
lajíze slovy modlitby Páně: Otče náš.. „«

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knižky "o
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

Joselov. Ve dnech 21.—25. února konáno veřejné
přelíčení s dodavatelem obuvi c. k. armádě J. Levitem,
továrníkem z Pardubic. Žaloba podána byla <. k. stát.
návladnictvím proti J. Levitovi na základě $ 327. voj.
trest. zákona, který stanoven fest na zločin proti vá
lečné moci. Stručný obsah žaloby byl tento: Jakub Le
vit, továrník z Pardubic, pověřen byl na počátku války,
ahy dodal c. a k. armádě 50.000 párů bot. Z první zá
silky 8000 párů přijalo c. k. ministerstvo jen 1000 párů
— ostatní vrátilo výrobci nazpět jakožto k vojenským
účelům naprosto nepotřebné. © Levit však prodal tyto
vrácené boty prostřednictvím svých agentů c. h. eráru
opět — s výslovným jim rozkazem, aby boty ty nebyly
odevzdány c. k. oděvnímu depó ve Vídni, jez kvalitu
jejich dobře znalo, nýbrž pro operující c. a k. armádu
na jižním bojišti. Levitovi se skutečně podařilo, že 3000
párů tím způsobem vojsku bylo dodáno. Chtěje bek pře
dejíti smutným následkům svého podvodného jednání.
žaloval Levit své dělníky. že dobrou kůži, kterou jim
ke znracování bot dal, zpronevěřili.a boty pro vojsko
zhatovovali z materiálu bezcenného. Než vyšetřováním
prokázána nedostatkem důkazů nevina dělníků 1 státní
návladnictví upozorněno na vlastního vinníka J. Levita,
poda'o naň a Jeho agenty Ern. Grmeyera, Jeorga Griina
a Georga Filbogena žalobu na zločin dle $ 327. vol. tr. z.
Žalobu zastupoval c. k. nadporučík auditor Martinek,
žalované hájiti 4 advokáti vídeňští, mezi nimiž vynika
jící obhájce ve věcech trestních dr. Rosenfeld. Soudem
znalců výrobní cena dodaných bot s 25 proc. výdělkem

uznána na 4.50—6 K, c. k. erár zaplatil za ně 15 -17 K.
Boty uznány za bezcenné, nehodící se an! vojsku. kona
Jícímu službu ve vnitrozemí, tím méně k těžké službě
polní, kamž větší část dodána. Výslechem svědků doká

zámo,že boty vBdenní službě,zníž jen dva dny byly |
pochodovými, úplně byly roztrhány. Obhájci obžato
vaných snažik se všemožně s úsilím, námahou a řeč
mickou vervou dokázati nevinu svých klientů, ale proti
ním drtivě působity pádné, bezvadně právnicky odů
vodněné vývody p. nadporučíka Martínka, takže obža
lovaní uznáni vinným! a odsouzeni: J. Levit na 10 let 

žaláře, E. Unieyer ma 3 léta a O. Elibogen ma 4 léta ve
směs těžkého žaláře. Obhájci i státní zástupce podalt

zmateční stížnost.
Čáslav.Divadelní představení tak zvané

Herecké svépomocí z Prahy ukázalo znova, že páni z

Prahy se domnívají, že pro venkov jest všecko dobré
a že ničím lépe se k povznesení, vzdělání a zušlechtění
venkova nepřispěje, než když se předvede nějaká las
civnost. Aspoň sehraná veselohra »Když láska bloudi«
přes své dánské autory, kteří patrně mají táhnouti jako
oslavované dánské mlékařství, máslafství a pod.. nese
všecky zámky obyčejných pudových frašek. Jak zna
menitá byla tato hra i souhra, patrno z toho, že mnozí
i z toho dosti řídkého obecenstva utekli už před koncern
a kteří tam zůstali až spadla opona, odlehčovail sl: po
druhé ml mohou zas přijít! Pražští pánové by měli uvá
Žil, že co se líbí snad velkoměstským bezstarostným
rozkošnákům, to uráží a dráždí v těžkých starostech
žijící a strádající venkov. Víme, že se tám některému
bonvivantu nezalíbíme, ale jest třeba jednou fici ote
vřeněpravdu. — Veřejná schůze lidu svolaná
křest. soc. voděl. spolkem na neděli 27. února do sálu
»U jelena« měla zdařilý průběh, ač návštěva vzhledem
k stávajícím poměrům a méně případné hodině byla po
chopitelně slabší. Přednáška dp. Jana Havelky »0 cha
ritativní činnosti církve a státu v nynější světové vál
ve« byla velmi pěkně propracována a bravurně předne
sena. Přednáška vydána byla také tiskem a lze ji lak

zisk její připadne vojínům ve válce osleplým — co nei
lépe doporučiti. P. řečník sklidil také za svojí obětavosi,
jakož i za informativní výklad a skvělý přednes hojný
potlesk. Druhá část schůze měla býti věnována otázce|
válečného pojišťování. P. Bartovský, úředník vál. pt
jišťovacího ústavu, jenž otázku tuto měl osvětlit. byl
nucen však pro zdravotní indisposici obmeziti se na pcu
hý přátelský rozhovor, v němž nicméně podal účastn
kům vehmi mnoho důležitých a výstižných pokynů, tak
že hned na místě byly učiněny přihlášky k pojístkám.
Schůze zakončena byla provoláním slávy J. Veličen
stvu a slavné naší armádě.— Rozpočet král. mě
sta našeho projednáván byl ve schůzi obecního za
stupitelstva 23. února. Proti roku minulému nedoznává —
žádné zvláštní změny. Také úhrada jeho bude táž jako
r. 1915. Obecní přirážka obnáší 65 proc., školní [5 proc.
Schválení rozpočtu dálo se hladce, jen delší debata 102
vinola se o otázce aprovisační.

—

—Osobní. Místodrž. rada p. K. Vojáček vyzna
menán byl J. Veličenstvein titulem a charakterem dvor
ního rady. | vážené choti jmenovaného dostalo se. jak
se dozvídáme, vzácného vyznamenání za jejl práci ve
prospěch Červeného kříže. Kurát dp. J. Černy, hterý
nedávno přelóčen byl z Pardubic do Čáslavě, přidělen
byl shižbou do pole. Na jeko místo nastoupil dp. Jindř.

Svoboda, dosud c. k. kurát v Terezíně. — Inspekce. |Ve dnech 27., 28. a 29. února ineškal u nás na inspekční
cestě Monsgre dr. R. Zháně.. c. k. superior z Tcrezína. |

Ve všech objektech navštívil nemocné vojíny, rozmlo:t- |
|

|
|

vaje s každým v jeho rodném jazyku. Jest znatelem tok
fka všech jazyků rakouských národností, V c. x. reserv
mimšpltále a v pozorovací stanici v budově okr. choro
bínce měl pro vojíny mši sv., spojenou s nadšenou a
b'uboce ďojemnou promluvou. O vedení všech objektů
vyslovil se s plným uznáním.

Jilemnice. Smutně zněly zvony děkanského chrí- |
nm Páně v Jilemnici v úterý dne 22. února, kdy sezvá- |

něly naposled milému a vzácnému duchovnímu pastýři, |

1

|
1

vsdp. děkanu jilemnickému Josefu Bettlachovi, ©jehož
pohřeb toho dne se odbývat. Hojná účast duchovenstva,
jichž 28 se sjelo. aby milého jemnostpána doprovodili
na poslední jeho cestě, tak i účast věřících svědčila o
veliké jeho oblibě. Bylť zesnulý p. děkan povaha vlíd- ;
ná, vždy usměvavý, dovedl prohoditi nejeden vtip, kte
rým mile pobavil a potěšil. V kostele nad rakví překrá
sně promluvil dp. íaráf Fr. Říb ze Studence. Smuteční'
obřady, jakož i mši sv. sloužil vsdp. vikář a čestný ka
novník Fr. Proschwitzer z Vrchlabí, osobní přítel ze
mřelého. Pohřbu súčastnílo se c. k. úřednictvo s p. okr.
hejtmanem Fr. Kadlcem v čele, patronátní úřad, městská
rada jilemnická, okresní výbor, úřednictvo hraběcí, c.
k. profesoři reálného gymnasta s žáky, učitelstvo všech
místních škol i z přifařené Vlchové s dítkami. katolická
jednota s dámským odborem, zpěvácký spolek Brani
slav, sbor dobrovol. hasičů v Jilemnict a Jj. v. Jaké :
úctě těšil se p. děkan, viděti bylo z nádherných věnců,
které ma rakev jeho věnoval sám osvícený pan patron
hrabě Otto z Harrachů, c. k. okr. školní rada v Jilermní- :

ci, městská rada jilemnická, patronátní úřad a J. v —;
Městská rada dokázala při úmrtí svého děkana, že věr

na zůstala zářnétradici a pletě, s jakou svého času po
chovala miláčka svého p. děkana Bartoše. | tomuto p.
děkanovi svým nákladem vypravila pohřeb, dala zříditi
důstojnou hrobku a sifbila postaviti pomník, jenž by. byl
vhodným protějškem pomníku p. děkana Bartoše. Činem
tím zazlouží sí sl. městská rada úcty za tento velkole
pý projev lásky k svému duchovnímu pastýli, který té
měř 16 roků působil v Jilemnici, kterou tolik miloval, že
se nemoh! odhodlati opustit ji a jíti na zasloužený od
počinek, dokud ho Pán nepovolal ma odpočinek nejdelší.
Budiž mu země lehkou! R. i. p.

Za velmi sníženou
cenu

nabízíme pro rychlé rozprodání knihu |
z pozůstalosti vadp. praeláta

Meagra Dra Antonina Brychty:

Jmění církevní
jeho správa.

Krámská cena původní (z roku 1910)

11 K snižuje se při hotovém zaplaoení na

Be 4 koruny "W
za brožovaný výtisk. (Velká osmerka,

stran 656.)

BISKUPSKÁ KNIHTISKÁRNA ||
v Hradci Králové.

Různé zprávy.
Vellce prospěšná opatření. »Nár. Listy« 19. t. m.

píší: V poslední době rozmohla se po Praze netušenou
měrou prostituce, která provozována jest většinou taj
ným způsobem. Mravnostní oddělení pražského bezpeč
nostního oddělení vyvíjí s prostředky po ruce mu jsou
cími borečnou činnost, aby zamezilo hrozivému šíření
se nakažlivých pohlavních chorob, hlavně příjice. Té
měř každodenně prováděny jsou v podezřelých místno
stech zdravotní prohlídky, při kterých zatčeno bývá ně
kojik desítek různých žen. Z těchto 50—80 procent do
praveno bývá do nemocnice, některé potrestány jsou
policejně a ostitní, většinou osoby, kterým jest pobyl
v Praze dočasně zapovězen, dopravovány jsou k pře-

stupkovému soudu. Nyní nastala nová praxe. Jsou totiž
ženy, které řemesině provádějí prostituci, dodávány k
soudu pro přestupek $ 5. zákona o tulácích. Včera od
souzéna byla 2Oletá Marie Vašičová do tuhého vězení
na 5 dní a 2iletá Marie Slavíková do tuhého vězení na
10 dní. Mimo to bylo v rozsudku uvedeno, že obě dív
ky mají býti dodány do donucovací pracovny. Vefejný
žalobce ohlásil odvolání z nízké výměry treswu. — C.
k. policejní ředitelství v Praze vydalo 3. února tento
výnos: »V poslední době byly proneseny zejméma z
kruhů. jež vytkly sl za účel ochranu dítek a mládeže,
stížnosti ohledně škodlivého vlivu kinematografických
představení ma mládež po stránce mravní i duševní. jež
to při představeních před 8. hod. večerní pořádaných,
které ve smyslu $ 23. min. nař. ze dne 18. září č. 1912 F.
z. jsou přístepny dětem a mládeži, proti určitému zaění
tokoto paragrafu bývají předváděny obrazy, jichž ob
sah dle $ 18. odsl. 2. cit. min. nař. jest označen nepří
stupným pro osoby mladší 16 roků. Vzhledem k tomu
nařizuje c. k. roHcejní ředitelství, že k odpoledním
představením /až do 8. hod. večerní trvajícím), jichž:
program nebyl censurními lístky schválen jako pro mlá
dež přiměřerý, resmí býti za žádných okolností připouš
těny osoby mladší 16 roků. Rovněž tak nemá mládež
vůbec přístupu k představením po 8. hod. večerní, ne
hledě k tomu, zdali předvedený program lest pro tuto
přístupným čili nic. — O tom, jak noviny svými inserty“
přispívají k šíření prostituce, píše sám »Ostravský
Deníke: »Malí oznamovatelé velkých listů přispivají k
rozšiřování pohlavních nemocí takovou měrou. že by
bylo záhadno, aby je policle dala pod kontrolu. Tajná
prostituce pomocí doplsů Je tím nebezpečnější, poně

různým řečem, při čemž ovšem frančtině se dává před
nost... Také tento skandál nepřestane dříve, dokud
policie nezakročí a to nezakáže. Tato výnosná ozní
mení jsou rozhodně příčinou nestoudností a nemocí.«

Slepota, chudoba a neduhy jsou v nešťastných dív
kách v Útulně a chorobinc! slepých dívek v Praze III.
na Kampě spojeny. © Tam dobrodinct dárek pošlete a:
vděk vyhastých oži těch sl zajistíte. T adm. t. ) uve

řejní. .
Z dopisu akademika faráři. Pan JUC. D. L. náal

nevysílá již tak hřejivé paprsky. Zato v srdci mém va
ne libý dech a záře útěchy mocné Matky nebeské, U
mne nevymizí sladká vzpomínka na posvátné Lurdy,
třpyticí se vírou a blahou nadějí. Zdá se ml, jako by m



bílá Madona Pyrenejská svým přelíbezným úsměvem
vroucně kynula a slibovala mi slovy plnými něhy, že
k ni opětně — do Jejího města Lurd — -zavítám a že
nynější úděl můj jest jenom životní zkouškou, v níž
nutno mi osvědčil, jak jsem sten a trpěliv.+

| o

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

Jan Dušek v Chrudimi.

Literatura.
Chvlíka na kazatelně, Právě přichází vhod každé

mu knězi v nynější době přetíženému pracemi, jakož i
obecenstvu, které nemá mnoho času. Jinak praktická
tato sbírka několika pětřmimstových kázání na neděle a
svátky církevního roku, sepsaná p. S. Hrnčířem, kapla
nem u sv. Štěpána v Praze, jest pouze za 3.20 K. Refe
rent knihy té vyslovil se velmi příznivě: Jsou to hrozny
plné šťávy 4 bohatost myšlenek jest obďivuhodná. Kni
ku takovou jsme již nutně potřeboval a zajisté přijde
vhod každému kazateli.

Na stříbrném globu. Dobrodružný román o cestě
na měsíc a o životě tam. Přeložil St. Minařík. Nákladern
Kočího v Praze. Seš. 4.—7. po 20 h.

Nákladem Jos. R. Vilimka v Praze. | Spisů F. X.
Svobody: Řeka. Román o 4 dílech, 3. vyd. Seš. 2., ce
na 30 h. — Dívčím srdcím. Sbírka četby. V 1. čísle no
vého ročníku jest románek T. E. Tisovského: Lidka
Maříková, filosofka. Sešit za 14 h.
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arevná

kostelní
DÁMA ao,
Fr. Uhlíř,

Cenniky a rozpočty na požádání
zdarma.

W
Paramenta.

Ignáce V, Naškudla syn
(protokolovaná firma)

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

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvo
svůj osvědčený a často vyznamonaný

výrobní závod 1
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenníky,vzorkyi roucha botová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

s- | Novinka "08

Komisionářství
Fr. Černý - Hradec Králové

třída 18. pěšího pluku,

OS BORvevelkém
Telegramy: Petrol, Hradec Král.

ma.
| PRAVDOU

KE CTNOSTI
Lidová kázání na všeci

neděle a svátky |cirkevního.

Promluvil a vydal
nákl. Politického Družstva
tiskového v Hradei Král.
(Knihorna Obnory čís. 26.)

Antonin Kaška,
děkan v Kostelci n. OH“

Řada I
Sbírka o 21 tiskových sr
dich velké osmerky (stran
436) obsahuje 75 thema
tických kásání. - (Cenabrož.
výtisku K 460 franko. Od
poručovati netřeba —aspoň
ne duchovenstvu diocese
královéhradecké, které su
tora po 90 let působení jeho

kněžského předobře zná.

Objednávky vyřídí
Družstevní knihkupectví v Hradci Králové.

„Orjinariátní list“ diecóse naší v čísle 11, str.
. 188, píše o knize:

„Vřale doporučujeme tuto sbírku kázání, jiš
kněr známý svojí pastýřskou horlivostí vydává k slávě
Boží, na pomoc dachovním spolubratřím, a jsme pře
srědčeni, žepo obojí stránce určení svéhosbírka plně vy
hoví. Kázání — jak na lidové promlary sluší — jsou
v osnově jasná, v mluvě přesná dolobami zajímavá,
bohatá látkou a chuuta pastýřským nadlením.
Zkrátka kázání hodoa toho jsou, aby se jim dostalo,
jak spisovatel žádá, milého a dodáváme též vděč
ného přijetí.“ .

dádkákáákáká
Stozpencům našich organisací

-odpornčujeme vřele křesťanský český závod
vyšívaček a šlček ,„Záštita“

v Chrasti u Corudimě.
Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy

:pro nevěsty, přepychové i jednoduché vzorně ob
stará „Záštita“. Vad.duchovenstvu naskytá se zde
příležitost konpiti prádlo kostelní, zaručené dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte osjednávku na
zkoušku a bodete jistě spokojeni!

OP Odporučujteve svém okoli! il

Pilně čtěte ffa rozšiřujte oc

Úpadek vědy.
Rozhovor, který s universitním poslu
chačem filosofie o tomto předmětě

měl

Jan Gělina.
Stran 40. Cena 16 haléřů.

Objednávky obratem vyřídí admini
straoe „Časových.Úvah“ v Hradci

Králové.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
mg- a věna ditkám -wa

poskytoje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž, založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil na
podporách již na 100.000 korma, získav 7M
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže i ženy od 24 do 45
let Příspěvek správní každereční obnáší 2 K,
zápisné jednou pro vědy jest: do 30 let 2 K,
do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý člen se
zavazuje, že oplatí při úmrtí spolučlena 2 K,
ješ 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

We“věno "U
nodospělým v dem jejích sňatku, případněv don
dospělosti jejich, amob také úmrtí těch,
kteří je do odboru věnného přihlásili.

Každý pojištěnec u věnného odboru obdrší
tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
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 nepřekročil
55. rok věku svébo. Zápisné 6 K je pro všecky
stejné, rovněž příspěrok po L K vo výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adressa zní:

Spolek „Charitas“ v Hradol Králové.

Dr. Fraatišek Reyl,
předseda. jednatel.

Knihovna „KAZATELE“ číslo 43.

Chvilka
na kazatelně
Sbírka několika pětiminutových kázání

na neděle a svátky círk. roku.

Sepsal
Silvestr Hrnčíř,

vrchní kaplan u sv. Štěpána v Praze.

Cena K 320.

Nákladem

R. Prombergra, knihkupce, Olomouc.
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Jan Horák,
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.

Cetná uznání zvláštěz krahů velo
důst. duchovenstva svědčí o poctiv+ ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třiceti'etého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen!
Velejemné látky na taláry.

000000000000000000



W ; Svatováclavské Matice Školské u Kdo ka MRAod pW í
Uznaný za n jvýhodnější a nejlevněší náha pramen©brk roce PORITELNA |

VE VYSOKÉM MYTĚ
koskel, parameniů
prádie praporů. přikrový, koberců aovovéhe máčimí ve výrobaách nerstáršhe
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavat.le

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

Tisíce uznátacích referenci a odporučení. —
ob:áskové cenníky, rozpočty, vzery a hotovézbuzí
k výběru franko.

Bez velkomňstaké redie ve vlestuích dílnách a
domech, levné pracovní síly na vomková, čímě levnější |
ony aš o 30"/, neš všude inde.
Jabil 100 lot trvání © 60lot. visetaitěinnosti

Adremovánívšdy denlevné ne vyprnánia er A4 :
m > = : -Zak ženor. 1820.

Fm SPECIRLETK
záložnav Praze-i., Přnoymb 1 en

Spálenáulice,čisto46.n.8 9x) ÚÁměrs.dekondre$
1ia/ej| Idkařelnétně“ věklátery; jakbřto příjemný

: občerštěující prájkádek doporučovaný

přijímá vklady a zúrokuje je

co nejvýhodněji k»
a vyplácí, majíc stále větší botovost, vklady i ve větších obnosech bez výpovědí. Hl

Za vklady ručí královské věnré město Vysoké Mýto veškerým svým jměním
i svými přijmy, jakož i aktiva spořite'ny.

Kní>ky spořitelní požívají i jistoty sirotěí: a přijímají se za kance a vadia
u všech úřadů.

Daň důchodovou platí spořitelna ze svého. :

A

Půjčkyposkytujeze:sazbyvelímírné:
Telefon čís. 16. Pošt. spoř“ čís. 70.108"

Velodůstojnéma
duchoveňstvu a“

slavným patronátním 
úřadům: dorolejesi dy.
eřřiti veškeré kostelní nárdobyza:
náčiní a to: monstrance, kalichy,

Abáře, pádobk ,pténky, Pacifkaly,ny, lampy, telnice, kropenky
atd. Jé vlašráťvýroby, předpisům
oirkevním vyhovující. tstaró
měty opravuje v původníintencia
v ohni slatí a střibří nebo proti do
platku za nové éňuje. Hotové
edměty neb výkresy zasílá nau
úsko franko bez závaznosti koupě“

Všecí posli posvěcené. Prdes ruční.
A. J. Andres v Ústí u. Orl. Sbladveškerýchslasých«stříbrnýchklenotů,jako:le

žení do dne vybrání dle dohody a dle doby s bd , jako: řeténů,
výpovědní.Poskytujepůjčkyvšehodruhu tětántenejjemáějšíh“Iikérů. K a ktříbrepravého
za mírných podminek, zejména směneční Taktéž.doporočuje se ku koupi pravého franc. číňkeř vidý 'na-slttadé.
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách ooguscu, srěmské slivovice jakoži pův.jam. | «*drahoBiěky?bpujese náfvjšio00y
zvláště výhodný. — Povinná revise rumn a všechdruhůnejjemnějšíchlikérů:„vcenách JAR SVDANĚK .

„Jednoty záložen“ v Praze. nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a a elačlear!. »

hostisským povolajist“zvlášťvýhodnéo08y.| praha.].979/, al: Karoliny Světlé, čís, 12. a.
Ž ZO HA | Přísežnýzaklac c. k. zemskéhotrestního soudu.

Poděkování do Třebechovica okolí.
Hluboce dojati nesčetnými, upřímnými projevy soustrasti v těžké době nezměrného žalu nad ztráton

našeho předrahého otce a tchána, pana ©

MUD= Josefa Syručka,
městského a obvodního lékaře,

děkujeme vroucně všem milým přátelům a známým, kteří tak sponlanním, dojemným a srdečným způsobem pro
jevili svoji účast při jeho úmrtí a pohřbu a tím uctili jeho světlou památku.

Zvláště vyslovujeme svůj srdečný dík veledůstojnému duchovenstvu, které do Třebechovic zvláště za
vítalo: vldp. Jos. Domašinskému, biskupskému vikáři, děkanu v Dobrušce za sloužení slavné zádušní mše svaté,
vldp. Jos. Kováři, faráři ve Velké Jesenici, který obětavě průvod vedl, jakož i dp. Frant. Hrubantovi, kaplanu
z Přepych, ctihpp. Váci. Hájkovi a Jos. Kryštofovi, theologům z Hradce Králové.

| Podobně i místnímu veledůstojnému duchovenstvu: pánům Ferd. Hanouskovi, děkanu, Jos. Kavovi a
Frant. Sípovi; kaplanům.

Taktéž vzdáváme srdečný dík pánům: MUDru Šim. Klepetářovi, mistnímu lékaři a MUDru Zippe-mu
z Iradce Králové za vzorné a neúnavné lékařské ošetřování, MUDru Ladisl. Součkovi, jednateli župy lékařské,
J. Syručkovi, starostovi okresní nemoc. pokladny z Hradce Králové a vldp. faráři Josefu Čapkovi.

Neméně povinni jsme upřímným díkem: slavnému okresnímu výboru, jenž zastoupen byl členem výboru,
starostou města p. Janem Bujetem, slavné městské radě a obecnímu zastupitelstvu s p. starostou Janem Bujetem,
slavným učitelským sborům škol místních i venkovských, dále slavné Katolické jednotě a váženým spolkům
hasičů, vojenských vysloužilců a zpěváčkému spolku Oreb = Libuší, těž i vážené dětnické deputací fy. David
Kreitner £ synové, veleotěné slečně Jiřině Erbenové za přednesená sóla, jakož i dp. kaplanu Josefu Kavovi za

©© řízení dojemných zpěvů při zádušní mši evaté a procitěnou úchvatnou řeč pohřební.
"Také děkujeme srdečně váženému c. k. četniotvu z Třebechovic a p. správci velkostatku Jenikovice

Václavu Záatěrovi, jakož i všem dárcům krásných květinových darů.
Ještě jednou

nejsrdečnější díky a vděčné „Zaplať Bůh!“
V TŘEBECHOVICÍCH a ML. BOLESLAVI dne 27. února 1916.

Rodina Syručkova a Maixnerova.
Um = : m

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové, — Tiskem Biekupeké knihtiskárny v Hradci Králové. — Vydavatel a 2zodp. redaktor: Josel Polák..



Průběh války.
Který panovník válce nechtěl. který hleděl

do krajnosti udržeti svou říši ve stavu míru,
má zajisté plné právo těšiti se z úspěchů svého
boje obranného. Jak Německo tak Rakousko
zaznamenává nová vítězství. Jest velice nápadné,
jak veliký počet důstojníků francouzských a
italských se dává zajímati od vojů centrálních
mooností; to jest již známkou zcela pobleslé
sebedůvěry. Zato však na naší straně dokazují
jak důstojníci tak prosté mužetvo divy udat
nosti.

Na východním bojišti bylo minulý týden
živěji, ač spousty sněhu nedopouštějí dosud
"větší boje. Dne 3. března pokusili se Rusové
dostati se u Dubna na západní břeh Ikvy, byli
však naším vojskem odražení; rovněž vypuzení
jsou Rusové z postavení svého u Alsevičů (se
verovýchodně od Baranovičů) na německé fron
tě. — Zároveň rakouský generální štáb odmítá
nepřátelským tiskem houževnaté opakovanou
zprávu o velké a šťastně pokračující ruské ofen
sivě na Dněstru a u Černovoů, dokládaje, že
tamější naše fronta už půl léta trvá beze změ
ny. — Ale dle úřední zprávy ze dne 7. března
oddíly armády generála-plukovníka arcivévody

"Josefa Ferdinanda vyhnaly Rusy z jejich opev
nění u Karpilovky (v úseku Putilovky, severně
„od železnice Kovel—Rovno) a samy 6e v něm
pevně usadily. Severozápadně od Tarnopole
odňal létací náš oddil Rusům 1000 m zákopu
a zničil jej. V tarnopolském kraji, na Dněstru
a na besarabských hranicích vzmobla se na
obou stranách dělostřelba.

Na Balkáně při dobytí Drače ukořistili naši
34 italských děl a 11400 pušek. O nastávajících
bojích © Soluň kolují samé dohady. —

Na italském bojišti boje přerušeny mimo
řádně silnými atmosferickými srážkami a v ho
rách také nebezpečím lavin.

Západní bojiště. Úřední zpráva německá
ze dne 4. března ohlašuje, že územní zisk Něm
ců u Verdunu činí 300 čtver. kilometrů. Fran
couzové ztratili tu přes 17.000 nezraněných za
jateů, 116 děl a 161 strojních pušek. V sobotu
a v neděli bylo u Verdunu poněkud klidněji,
ale bitva nepřestala. Jako ee Francouzové po
koušeli dobýti zpět tvrze Douaumontu, tak po
koušejí se o protiútoky na ztracenou vesnici
Douaumont a linie k ní přiléhající. Ale jako
dosud bojují s naprostým nezdarem a velikými
ztrátami nejen. mrtvých a raněných, nýbrži za
jatých. Velký hlavní stan 7. t. m. oznamuje, že
německý útok pokračuje a vykazuje pozoru
hodný úspěch na východní frontě verduneké,
kde Němci dobyli útokem vesnice Fresnes. Také
v Champagni a v Argonnách měli Němoi
úspěch. Eranoouzská úřední zpráva sama při
znévá, že západně od moských vrchů prorazili
Němci a postoupili podél železniční trati a prud
kým útokem v téže chvíli podniknutým zmoe
nili se vrchu. — A z velkého hlavního stanu
8. března se oznamuje, že na levém břehu Mosy
byly útokem dobyty v šířce 6 km a v hloubce

potoka Forgesu. Vesnice Forges a Regneville,
výšiny Havraního lesu a malého lesu u Gumie
res jsou v rukou německých. Protivýpady Fran. !
couzů byly krvavě odraženy. Velká část posád- |
ky dobytých posic zahynula. Nezraněný zbytek
58 důstojníků a 3274 mužů byl zajat. Vedle toho
ukořistěno 10 děl a jiného válečného materiálu.:

Zostřená válka ponorkami. V americkém
kongresu spor o ozbrojené obchodní lodi vy
volal trpké chvílo i pro presidenta Wilsona,
který víc a více kloní se na stranu Angličanů.
V kongresu celá řada předáků byla toho ná
hledu, že loď ozbrojená není lodí pokojnou a
že kdo na ni vstupuje, ocitá se na bojišti, kde
neutrál nemá co dělati. Tak i v Americe přijato
vážně rozhodnutí Rakouaka a Německa, že od
1. března na každou ozbrojenou loď obchodní“
budou bez varování útočiti naše ponorky. Ne
divno pak, že odhlasování resolucí o zahraniční
politice bylo do pondělka odloženo, poněvadž
se stoupenci Wilsonovi obávají, že by utrpěl
porážku. — Oposice proti zatahování Spojených
států do války roste vždy více. Stoupenci míru
pořádají denně projevy a demonstrace. Agenti
čtyřdohody ovšem se namáhají všemožně, aby
strhli Ameriku do války.

přes 3 km posice nepřítele po obou stranách |
|

Volné listy.
Ludvík XVI. Po dopadu hrozné sekery

kat Samson uchopiv královu hlavu ukazuje ji
zástupům; a- v tom zabůrácí bouře výkřiků:
»Af žije republika'« Jest nesnadno pochopiti,
že lid, když zavraždil svého krále, v témž oka
mžiku dovedl se veseliti. Duše davů často od
strašuje svojí necitelností, a dějiny na četných
místech dokazují, že tak zvaný hlas lidu, vede
ného nesvědomitými demagogy, byl by lépe
učinil, kdyby se byl vůbec neprojevil, čímž
ovšem neříkáme, že počínali sobě vždycky
správně lidé z kruhů vysokých, vlivných.

Kat nadnášel hlavu královu a davové má
vali klobouky, vojáci nastrkovali na bodáky
čapky, studenti rozběhli se po Paříži, aby zprá

ští radové kývají hlavami pravíce: »Stalo ee,
stalo se.« Lidé tlačí se k popravišti a namáčejí
v krvi šátky, příkladu tohoto následují i zbroj
noši svými kopími, ženy i muži roztrhávají
hnědý králův kabát, jehož útržky nosí se ještě
dlouho potom v prstenech. Na všechny tyto
výjevy Filip D' Orleans dívá se z kočáru, a jeho
trudovitý, zbýralý a vášněmi strhaný obličej
neprojevuje nejmenšího dojetí. Nadívav se na
dílo, o které svým hlasováním se přičinil, od
jíždí do svého paláce.

Druhého dne ministr Roland, znechucený
a zarmoucený, hlásí, že se vzdává svého úřadu.
Ministr tento, známý svou poctivostí a svědo
mitostí, nemohl déle snášeti toho, co páchalo
se jménem svobody a bratrství; osvědčil, že
v šílené revoluční horečce přece jen byli ještě

Inserty počítajíse levně,
Obnovavyčhkaí v pátek v poledne.

Král popraven byl v pondělí, a ve člvrtek po
hřbívali zavražděného poslance Lepelletiera St.
Fargeau a vykázali mu místo v Pantheonu veli
kých mužů. Dopustili se nevkusu, že mrtvola
byla vysoko nesena na polo obnažena, a rubáš
odhaloval smrticí ránu; na odiv neseny byly
též krví zbrocené šaty a kord, jenž poslancův
bok prok'ál. Předseda konventu Vergniaud krá
čí s poslanci. na něž snášejí se s oken věnce
z dubového listí, a nad hrobem vůdcové stran
řeční.

Do popravy královy svornost mezi republi
kány byla jak tak zachována, ale po smrti Lud
víkově rozpoutaly se všechny vášně, vražedné
chtíče, úklady a vyhlazující nenávist. Vně Fran
cie poprava Ludvíkova byla pak poplašným
znamením ejednocujícím. K armádám, jež dorá
žely na Francii z východu, přibyli Angličané a
Španělé. Sotvaže zpráva o smrti králově stihla
do Londýna, Anglie hned odvolala svého vy
slance a vypověděla válku, a po Anglii následo
valo Španělsko.

“

, Zapomenutá velikost. Pověděli jsme již
minule, že Ludvík XVI. právě před smrtí svou
stal se velikým a že umřel statečně. Představí
me-li si spousty násilí, urážek a křivd, kterými
byl zasypáván, pomyelíme-li na nespravedlnost,
která jim smýkla pod katovu sekeru, jest se
nám podivovati, že vůči sopce zuřícího jakobi
nismu zachoval klid a že ani jediným hrubším
slovem nestihal těch, kteří mu připravili tak
hrozný a smutný koneo.

rál, jenž po všechnu dobu svého života
byl dobrácky poddajným, měkkým a nerozhod
ným, před smrtí jakoby divem mění se v žulu,
pevnou vůlí pořádá poslední své věci a dojímá
se velikosti a rozhodnosti muže, jenž ví, že
jmenovitě v tyto smutné chvíle dlužno mu se
vztýčeným čelem trůniti nad spoustou všeho
toho bahna, surovosti a burácejícího vzteku.
Bera se ke schodům na lešení vedoucím, jest
překvapen lomozem bubnů. Obráti se rychle a
vzkřikne: »Ticho'« Slovo, před emrtí, ale co
v něm královského vplitelství a opravdové du
ševní eily! Kdo na jakobínskou zrůdnou násil
nost odpověděl bleskem tohoto slova, ten mravně
zvítězil. »Ticho'« Slovo to znamenalo: Což ne
vidíte, zběsilci, že jdu na smrt a nechápete, že
vaše bubnování jest znesvěcením těchto mých
posledních okamžiků? A a lešení spoután pro
mlouvá: »Francouzové, umirám nevinen, od
pouštím svým nepřátelům.« Nemožno neuznati
opravdové velikosti toho, kdo říká tato slova
svým vrahům, kteří ani v posledních těchto
chvílích vůči své oběti nemají nejmenšího
soucitu a kteří hned po smrti její dávají se
v jásot.

Danton jda na smrt nazval zběří dav, jehož
býval miláčkem, proklínal Desmoulins, spflali
Lebas, Conthon, Just a všichni ostatní, jež zuři
vost zplodila a zase pohltila, ale Ludvík XVL,
na němž epáchána nespravedlnost největší, du
ševním šlechtictvím převyšuje všechny a poy
sledními slovy ve svém životě v propast hanb.
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Ab

eráží ten oddíl revoluce, jenž pro něj uchyslal
vraždu. V prelední chvili života pronésti tato
slova odpuštění, slova klidu a vznešené křesťan
ské rozvahy, říci tato slova zuřivcům, kteří ží.
snějí krve odsouzencovy a nemohou se již ani
dočkati skonu jeho, vmetnouti talo slova vstříc
všem těm advokátům, spisovatelům a soudcům,
kteří jsouce poslanci ve sněmovně hlasovali pro
smrt, pokořiti tímto způsobem tehdejší francouz
ekou inteligenci, promluviti tato slova pokolení
přítomnému a budoucímu, státi takto jistě a
Pevně na své mravní podstaté a ve svém pádu
ve hrob dovolávati se spravedlivého soudu dějin
ného, toť — vznešená velikost.

Proto opakujeme, že Ludvík XVI před
svou smrtí projovil takovou duševní sílu, které
w něm v době kralování nikdo nepoznal. Svo
bodomyslní dějepisci francouzské revoluce, uvá
dějíce jen suché zprávy o smrti, skutečn sti
této si nevšimli. Dávajíce se uchvacovati blysko
tavými výroky. které pod žilotinou divadelně
pronášeli rovoluční předáci, nemají porozumění
pro to, co mluvil král a co tají se v suchém
vypravování jejich tak, jako drahokam skrývá
evou cenu v obalu zeminy. Dějinám však, chtě
jíli býti nestrannými, sluší nalézati umlčované
pravdy a vytyčovati v pravém světle povahy
a otnvsti osob, které nepřízní doby postaveny
byly v šero, Proto, promluvivše o posledních
slovech Ludvíka XVÍ. s hlediska dušeslovného,
nevykonali jsme nic jiného, než povinnost,
která náleží všem, kdož hovoří 'o minulých
událostech. : .

" Girondisté. Strana tato stála u kolébky
revoluce a pomáhala ohní tak dlouho, až počal
páliti ji. samu. Girondisté byli v pravdě pře
avědčení, že Francii třeba jest jiného pořádku
a právního vnitřního ústroje, aby odklizena byla
nesnesitelná bída společenských vrstev a dostalo
se práv po staletí utlačovanému a vydíranému
lidu, který, dožadoval-li se spravedlnosti, býval
obyčejně za to ještě trestán; ale tito výmluvní
a filosofičtí advokáti chtěli, aby revoluce postu
povala dle jejich přání a předpisů, v čemž
ovšem hrozně se zmýlili. Rozhoří-li se jednou
revoluční hnutí, nikdo — ani prví jeho hlasa
telé a vůdcové — nemůže předpověděti, co

PřeložitJiří Ronovec.
VicentedeArana:

Ochoz z Marmexu.

Který jest to jezdec, jenž s majestátním klidem

jasného pramene. až se džbán naplní, nespouští ho
s očí. Stále za ním hledí, Ale oči okamžitě sklopi
la, když k ní jezdec přijel a v jeji andělský obličej
zabodl svůj mírný a přece pronikavý zrak.

»Pozdrav tě Bůh, krásné děvče! Nevíš snad,
v kterém směru nachází se zámek Lamindano?«

>Za touto horou, na výšině, jež údolí vévodí.
Tato příkrá stezka Vás k němu dovede.«

»Znáš snad náhodou jeho obyvatele? Praví se.
že Rodrieo Urtiz z Lamindano má velice krásnou
dceru.«

>Nelže. kdož tak praví: Alida z Lamindano jest
nejkrásnějším děvčetem z okolí.«

»Nebudou ji chyběti tedy nápadníci?<
>Má jich více; ale nikdo z nich není tak vzne

její snoubenec, kterýž v brzku má přijíti na zámek,
kde jest již s největší netrpělivostí očeKkáván.«

>A krásná Alida — miluje onoho šlechtice?<
>Nemůže ho milovati, ježto ho dosud nespatři

la. Rodrigo z Lamindano a jeho důvěrný přítel Ini
"go « Marmex ujednali tento sňatek již několik mě

všechno bouřlivý vrkán vytrhá, kde a jak
skončí,

G.rond.sté usilova'i o republiku, v níž by
hlavní slovo měly střední třídy: inteligence,
advokáti a bobatí kupci. Vykřikovali sice také
hesla rovnosti, volnosti a bratrství, ale myslili
při tom, že věci dlužno uspořádati tak, aby ne
bylo dotčeno měšce a rozličných výhrad, kte
rých střední třídy nechtěly se vzdáti.

Ve straně girondistické měli účastenství
také obřané, kteří, vedení jsouce společenskou
ješitnosti, nemínili ve všem všudy emísiti ee
s divokými »bezkalhotníky«, jimž běželo o sku
téčnou rovnost ve všech vztazích společenského
života, a zvláště do posledních důsledků rovo
lučních vzpírali ee jíti ti stoupenci Girondistů,
kteří rmnobo odkoukali ze způsobův a mravů
šlechty a kteří načichli sporty a všelijakými
jinými zábavami. Slovem, Girondisté domáhali
se revolucí nápravy, která, poulevíc lidovým
bědám, nezasahovala by rušivě ve výhrady,
požilky a práva jejich stoupenců. Proud revo
luční však hnal se docela jinou drabou, než jak
si Girondisté představovali, nepřijal jejich logiky,
ba neměl legiky vůbec.

Rovolučními. vůdci stali se lidé, kteří do
vedli vnitřní bouřlivý var vyjádřiti příslušnými
elovy a činy, kteří nerazili cest, nýbrž hnutím
byli sami nesení. Žhavá láva proudila a valila
se divým nepořádkem, ničila a sama byla ni
čena, až zaveden byl pořádek mečem a kulemi.
Girondisté se namáhali, seč byli, aby zažehnali
prudkost bouře, k níž rozdmychali vitr, ne
příznivým sobě proudům zastupovali cestu, kde
jak mohli, ale všechna mámaha jejich byla bez
úspěchu. Neprospělo jim ani to, že leckdy se
zuřivcům přizpůsobovali, jako na příklad bylo
hlasování o smrti a životu královu.

Po králově popravě počala hrůza řáditi
divočeji, protože nebylo již žádné autority, které
by aspoň trochu musila dbáti, a tu posléze Gi
rondisté poznali, že jest jim půda rvána pod
nohama a že běží již vlastně o jejich hrdla.
Z tohoto pozdního poznání vznikla zoufalá roz
hodnost jejich, že se budou brániti do posledního
dechu, a brzo potom konvent se tak soustředil,

Mezi těmito dvěma stranami nastal boj na ži

síců po narození Alidině. -Její snoubenec, Ochoa z
Mařmex, čítal tehdáž sotva devět let. Od toho dne
byl rytíř Inigo z Marmex a jeho syn stále mimo

k vám zalétla. Za poslední války s Maury vyzna
menal se Syn ještě více než otec; ale starý zemřel
nešťastnou náhodou v jednom z posledních bojů.
Ježto válka jest ukončena a Maurové jsou přemo
žení, vrátí se osiřelý syn brzo do Biskaye zpět a
ožení se s Alidou z Lamindano.«

Zatím co bavil se tak rytíř s mladým děvčetem,
nahnul se džbán, hroze spadrutím. Děvče to zpo
zorovalo a dalo si jej na hlavu. Pak zdvořile po
zdravílo rytíře a šlo po cestě vedoucí k zámku La
mindano. Rytíř však stále stoupal za ní, pravě:
»Těší mě vel'ce, že jdeš stejnou cestou jako já;
půjdeme spolu dále se bavíce.«

sJdu do zámku Larmindano, v němž žiju se svým
strýcem a se svou sestřenicí Alidou.«

»Jest to možné? Tys neteří zámeckého pána
z Lamindano?«

sZdá se vám lo býti podivným, ježto vidíte mě
chudě ošacenou, se džbánem na hlavě? Ale jest
tomu vskutku tak. Jinenuji se Oraziosa z Lamlnda
no a můj otec byl bratr Rodriga Urtize.«

>Ach! Takhle zachází pán z Lamindano se svou

»Ne tak příliš, jak se domníváte, neboť služeb
nictvo i zbrajnoši na zámku jednají se mnou. velice
laskavě. A pak rriluji práci; byla bych ovšem mano
hem šťastnější, kdyby se mnou můj strýc i má ses

vot a na smrt, a jejich vzájemný vztek, jak
vrstevník té doby, stává se vztekem bledým,
Hlavní zápas se dál v konventu, který byl věr
mou ozvěnou veřejného mínění a kterému při
bývalo zislepeného radikalismu a fanatismu.

Girondisté v konventě vynikali výmluvností
a uhlazeností a řeči své vyzdobovali politickou
filosofii, kdežto členové Hory řečnívali prndae,
divoce. směle a často dravě, neboť i oni věděli,
že přohra v konventě a ve veřejném mínění
znamená prohru životů. Stoupenci Girondistů
byli občané, kteří chtěli svobodu a pořádkem,
kteří se lekali bouřlivého převratu a strachovali
se o své jmění. Hora zase byla podporována
zástupy hlsdových a strádajících a hýčkána byla
těmi rezhodnými vlastenci, kteří usilovali o ta,
aby, padni co padni, v život vešly volnost, rov
nost a bratrství. Hlavní oporou Hory byl ovšem
Paříž, jehož obyvatelstvo bylo vůdcem všemu
francouzskému venkovu.

*

Napoleon. Předvídaje blízkou smrt, Napo
leon jednoho dne ke svým přátelům promluvil:
»Áž budu mrtev, budete míti příjemnou potěchu,
že se vrátíte do Evropy. Ten z Vás se sbledá
se svými příbuznými,onen s přátelia známými.c
Zamičev se na chvilku, vzpomnělsvých slavných
a již mrtvých jen-rálů: »Ano, Kleber, Dessiz,
Bessieres, Duroc, Ney, Murat, všichni mne po
zdraví a budeme rozmlouvati o skutcích, které
jsme společně vykonali. Já jim budu oznamo
vati pozdější události evóho života, Budeme vy
pravovati o svých válkách Scipionům, Hanni
balům, Caesarům, Bedřichům, a to bude naší
radostí« Vtom vstoupil do komnaty lékař Ar
nott, jemuž Napoleon nejprve učinil několik o
tázek nemoci se týkajících a potom rozhovpřil
se o zrádném jednání anglické vlády. »Přišel
jsem chovaje důvěru ke krbu anglického národa,
Žádal jsem pohostinství, a proli všemu právu
spoutáp jsem byl okovy. U ruského Alexandra
by! bych býval jinak přijat, císař rakousk
František choval by se ke mně čestně, sám kr
pruský ukazoval by ee šlechetným, a jenom
Anglicku bylo ponecháno klamati a podpicho
vati panovníky a světu poskytovati nevídaného
divadla, jak jedinému muži mstí se čtyří moe
ností « .—————],,——Ú
třenice šetrněji nakládali, ale ti nemají pro nme
nic jiného než tvrdá slova a ještě tvrdší pohled.c

»Proč jich tedy neopustíš? Měla by ses lépe,
ať jest to kdekobv.c

>Kam mám jíti, nemám-li žádných jiných pří
buzných? © Má ubohá matka zemřela, když jsem
přišla na svět, můj otec podlehl špatnému naklá
dání, jehož příčisou byl bratr jeho Rodrigo, kterýž
nespokojen, že mu jen statky uloupil i o živet tiší
cerým způsobem mu ukládal. Pak, když stala jsem
se sirotkem, do svého domu mě vzal, aby se mohl
chlubiti svou velikomyslností a svým dobrým kře
sťanským citern.c

»Jaké to ničemné jednání! Jak tě velice Htuji,
ubohé dítě! Na Šléstí jsi milostna jak anděl a dou
fejme, že tě brzy nějaký mladý a šlechetný muž
z okoli z tohoto hrozného otroctví vysvobodí a za
choť tě pojme . .. Nečervenej se, odpověz upřím
ně. Má-li tvá sestřenice tolik obdivovatelů, máš
zajisté i ty nějakého?«

»Nevěřte tomu! Má-li se nějaký mladý muž,
jenž zámek navštíví, jen poněkud zdvořile a způ
sobně ke mně, nebo projevuje-li o mne jen nejmenší
zájem, neotálí Alida i strýc dáti mu na jevo, že
jeho přítomnost jest jim nepohodhma a že si přejí,
aby se vzdálil. Vyslovují se, že nepotřebuji žádné
ho Jiného mliovníka než Jana hrbáče.«

»Jana hrháče? Který jest to člověk? ©Hrbáče
pro tebe, která jsi tak rovna a krásna jako jedle?«

»Ubohý Jan jest nebožák, zakrslý blbec, a pro
to je těší, mohou-li říci, že mě s ním sezdají, čímž
se donmívají, že mě timto způsobem pokoří.«

»Proto se nemusíš trápiti. Nebude- ti chyběti
zbožňovatelů i bez hrbu, Ale myslím, že bys is
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"Oddělení pozemkové.

Vzp-m-nuv všech protivenatví, kterých
bylo mu zakoušeti na netrově od vlády anglické,
doložil tato slova: »Vaše pohroma (anglická)
bude podobna pohr-mě pyšné republiky Be
máteké, já pak, který umru na tomlo holém
skalisku, odloučen od své rodiny a všeho zba
ven, ponechám hanbu smrti své panujícímu
dumu ang ickému.c

2t. dubna povolal k sobě kněze Vigna'iho,
který přijel na ostrov ©Antomarchima pro
jevil mu přání, co rořizovati pn jeho smrti.
sNarodil jsem se katolíkem, toužím vyplniti po
vinnosti, které mi náboženetví mé ukládá, a ú
častniti se útěch, jichž uděluje. Každý den bu
dete sloužiti v kapli mši sv. a vystavíte na 04ma
čtyřicet hodin Velebnou svátnst. Až budu mrtev,

istavíte ollář u mého úmrtního lůžka a bu
ete sloužiti mši svatou každý den, pokud ne

budu pohřben.«
Dvacátého pátého dubna císaři se ulehčilo,

i za-htélo se mu něčeho pojísti; byly mu tedy
podány suchary, ovoce a víno. Lékař, jenž tyto
„pokrmy ze způsobu stravování vymýtil. přijed,
rosh.rleně vytýkal nešetření svých příkazův a
projevil obavu, že tělo nemocného na tuto ne
opatrnost odpoví. A nemýlil se, nebuť brzo Na
poleuna lámala horečka,rozmáhajícse víc a více.
Dva dni po té nemooný přestěhoval se z malé
své komnaty do salonu a v noci zimnice nabyla
povahy lak nebezpečné, če údy olsařovy pro

„mihly ohlad a veliká slabost. V tu chvíli pak
dal Antomarchimu tento rozkaz: »Židám, abyste
po mé smrti tělo pitval, ale zapovídám. aby se
mého těla dotekl některý anglický lékař. Po
teboval.li byste však při tom pomoci, přizvele
ei k tomu jedině dra Arnotta. Přeji ai, abyste
erdce mé vložil do lihu a odovzdal milované
sné manželce Ludvice, která dlí v Parmě. Řekněte
jh že jsem ji vroucně miloval a že jsem ve
svých citech vůči ní neochabl; oznamte jí všech
mo, čeho jste byl svědkem a 00 souvisí 8 mou
emrtí a zdějším pobytem. Žádám zvláště, abyste
můj žaludek bedlivě pr zkoumal, čeho se d.
pátráte zevrubně napsal a opis len dal mému
synovi. Ntálé dávení ukazuje, že žaludek můj
asi nejvíce jest nemocí zasažen a domnivám sv,
že atrádám žaludečním rakem, jenž do hrobu
aprovodil i mého otce. Po mé smrti odebeřte
se do Říma k mé matce a ostatním příbuzným.
Zpravte je o všem, co jste slyšel a viděl, vy

vujte jim, jak jsem žil, jak jsem trpěl a
terak veliký Napoleon vypustil ducha ve sta

vu politování hodném, zbaven všeho a zůstaven
toliko s-bě a avé nlá:ě.«

blbým Janem šťastnějí žila než se svými příbuz
nými; neboť, jak vidím, mají protí tobě ukrutnou
nenávist.« ,

Mladé děvče neodpovědělo. | Šlo vinoucí se
stezkou s dovedností a lehkostí, že se zdálo, že ne
nese na zlatých vrkočích džbán, ale květinový
věnec. .

Mladý muž šel po jeho straně a neustával ob
divovati se krásnému a sladkému obličeji mladé
ho děvčete. Tímto způsobem došli až k zámku.

Rytiř pozoroval velikost a sílu zámku, jenž
měl podobu pravouhelníka: vnější zeď byla na
svých branách ozdobena čtyřmi věžemi, které
byly opatřeny výstupky; hlavní křídlo bylo obrá
ceno k jihu a veliká okna. kteráž byla v silných

plen zaklenula, dedávala zámku vzezření silnéhoradu.
Poněvadž pažení bylo vytaženo, most spuštěn

a vnitřní brána otevřena, vstoupil rytíř i mladé

střílnami jako prvá, objevila se zrakům; velkou
gotickou branou, jež se nato otevřela, vstoupil na
velké hradní náměstí, v jehož středu zvedala se
hlavní věž zámku Lamindano.

»Prosím tě, rozkošné mladě děvče«, pravil ry
tf, >ognam svému strýci můj příchod, Oznam mu,
že Oehoa z Marmexu touží ho spatřiti.«

»Ochoa z Marmexul« opakovalo mladé děvče.
A nevylíčitelným pohledem popatřivši na rytíře,
vstoupilo na široké schody vzhůru se pnoucí, jež
k Mavním dveřím vedly.

Oh, jak Iitovalo krásné děvče, že tak otevřeně
mlrvilo s cizincem!

u
——

===

Filiálka v Chrudimi.

Kroměříž,
Třebič.

—is
Noe potom byla bez spánku a k ránu cí

sař pozbyl p-měti a mluvil s cesty. Když nabyl
zase jasného vědomí, vypil, Žizn.v jsa, mnoto
vody, která ho poněkud občerstvila. »Kdybych
se uzdravil, postavil bych u pramene léto vody

manik a dal bych jej ověnčiti«, prznamenal,
když pocítil chv lkové zlepšení. +At umru, ne
budou-li ostatky mé dány v klatbu. jsko má
osoba, přál bych sobě odpočívati v Ajsccinské
katedrále na Korsicevedle svých předků. Pak li
mně nebude dopřáno hrobu v mém rodišti, nechť
mě pochovají tady, kde vyvěrá tato občeretvu
jící voda.«

N'kolik dní trval etav nezměněným, alr
druhého května dostavila se opětně h: rečka a
e ní blouznění, ve kterémž rozprávěl bez pře
stání o Francii, o svém aynu, jenerálech a ar
mádě »Denaixe, Ma«seno! Zvítězíme, p: spěšte
a šeňle útokem, dáme jim'a Probrav se, pocítil
a ničeho nic takové tělesné vzpružení, že shoupnul
ne s lůžka achtěl vybrati se do zahrady. Anto
marchi přiskočil, sby ho podporoval, ale wtom
nohy nemocného se podlomily a zvracoval se
na znak a přít:mní jen jen žeho zachytili. Do
mlouvali mu, aby ulehl, ale císař j'ž zase ni
koho nepoznávaje stál na svém, že musf do
zahrady.

Sochy, oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné školy
a e. k. umelecko-průmyslové školy

Jzn Dušek v Chrudimi.
Novýprojev papežův.

Korespondenční kancelář dne 4. t. m. oznamu
je, že »Osservatore Romano« uveřejnil tento dopis
papežív gener. vikáři kardinálu šL Pompiliovi:

Za strašného konfliktu, který drásá Evropu,
nemohli jsme jako pastýř všech duší zůstati Iho
stejnými neho mlčky se dívati a zapříti svaté po
vinnosti, které nám uložilo vznešené Bohem svě
řené poslání míru a lásky. Proto jsme se namáhali
od počátku svého pontifikátu opět a opět se srdcein
stísněným podívanou tak strašlivou, abychom svý
mi napomenutími a radami pohnuli válčící národy
ke složení zbraní a aby uklidnily své spory na přá
telské napomenutí, jak lidská důstojnost káže.
Vrhli jsme se takřka doprostřed mezi válčící ná
rody jako otec mezi své bojující syny a zapřísa
hali jsme je jménem onoho Boha, jenž jest spra

a
Po uplynutí několika vteřin objevil se Rodrigo

Urtiz na prahu, následován několika sluhy. Jeden
z nich odvedl koně pána z Marmexu do stáje, za
tím co pán záínku Lamindano vstoupil po schodech
až na prvý stupeň, pozdravil zdvořile příchozího
a odváděl jej do velkého zámeckého sálu.

Tam očekávali jej paní zámku Lamindano a

Alida, její rozkošnádcera. Ochoa z Marmexu byl
tak zvědav spaiřiti svou snoubenku, že svou po
zornost nevěnoval ani širokému vlysu, jenž umě
lecky z dubového dřeva byl pracován, ani nádher
ným kobercům, jež stěny pokrývaly, ani skvost
ným pokrývkám, mistrným kusům umění, vkusu a
trpělivosti.

Dědička Lamindana byla vskutku krásna, ano
velmi krásna, roztomilá jako její sestřenice. Přece

laskavost, Jak tomu bylo u Graziosy. A přece tyto
vlastnosti jsou vždycky nejkrásnější ozdobou její
ho pohlaví.

Její matka. choť Rodriga z Urtize, nepředsta
vovala nic liného, než kostru potaženou žlutým,
sevrklým pergamenem, Měla nepřirozeně veliký
nos, podobný zobáku dravého ptáka a svítící oči,
jež vzbuzovaly dojem zlomyslnosti, tvrdosti a na
dutosti.

Rodrigo z Lamindana představil rytíře oběma
damám. Přijaly ho zdvořile a Ochoa z Marmexu
okamžitě počal se baviti s chotí svého hostitele.

Alida pozorovala ho potají a zdála se býti se
svou zkouškou spokojena. Neboť Ochoa z Mar
mexu byl vskutku velice hezký mladík a jeho nád
herný černý oděv a lesknoucí se zbraně, které

——a.
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Oddělení pro zboži.

vedlností a láskou bez konce, aby odřekly se ú
myslu vespolek se zničiti, aby konečně jasně pří
mo nebo nepřímo svá přání vespolek si vyložily
a pokud jest spravedlivo a možno, vyhověly aspi
racím národů, jakož i aby, bude-li toho potřebí,
přinesly náležité a nezbytné oběti sebelásky a
zvláštních interesů ve prospěch obecného blaha
velké obce národů. To bylo a jest jedinou cestou,
aby nesmírný konflikt dle pravidel spravedlnosti
byl urovnán a doveden k míru, který neprospěje
jediné straně, nýbrž všem stranám a proto jest
spravedlivý a trvalý. Pohříchu byl náš otcovský
hlas až dosud oslyšán a válka se všemi svými
hrůzami vede se lítě dále. Nicméně nemůžeme a
nesmíme, pane kardinále, mlčeti. Otci, jehož syno
vé jsou v divokém boji, není dovoleno, aby ustal
napomínati jen proto, že jeho prosby a slzy jsou
bez úspěchu. Na druhé straně víte, že naše opěto
vané volání po míru, třeba nemělo touženého ú
činku, přece mělo hlubokou ozvěnu a plynulo jako
balcám do srdce: válčících národů, ano i národů
všeho světa a vzbudilo živá, vroucí přání, aby
krvavý konflikt byl urovnán co nejrychleji. Nemů
ženie proto nežli znova zdvihnouti svůj hlas pruti
této válce. která nám připadá jakoby sebevraždou
občanské Evropy.

Nesmíme opominouti, dovolují-li nám to okol
nosti, abychom naznačili každý prostředek, neha
abychom poukazovali na to, co by mohlo prospěti
dosažení touženého cfle. Nyní skýtá, pane kardi
nále, příznivou příležitost právě několik zbožných
Paní. jež nám projevily úmysl, duševně se spojiti
za nastávajícího svatého postu k modlitbám a po
kání, aby snadněji vyprosily od nekonečné slitov
nosti Boží konec strašlivé metly. Takový návrh
mohl býti jen vítán nám, kteří doporučujeme usta
vičné modlení a křesťanské pokání častokrát za je
dinou útěchu při drásání našeho a kteréhokoli lid
ského srdce timto strašlivým bojem bratra proti
bratru a za nejúčinnější prostředek vyprositi si od
Pána vytoužený mír. Žehnali jsme proto návrhu
z celé své otcovské duše a chválíme jej nyní ve
řejně, poněvadž si přejeme, aby vš'chni věřící si
ho osvojili. Spoléháme určitě, že nejen v Římě,
nýbrž po celé Italii a v ostatních válčících zemích
shromažďovati se budou katolické rodiny jmeno
vitě ve dnech neibližších ve chrámech pokání za
svěcených daleko od světské podívané a radová
nek k vroucím a stálým modlitbám a křesťanské
lítosti, které za dnešních časů jsou svrchovaně
místny a zřejmě odpovídají žalu každé šlechetné
duše. Zvláštní napomenití posíláme všem mat
kám. manželkárm, dcerání a sestrám bojujících,
které něžnou myslí živěji nežli které jiné osoby

stále nosil, zvyšovaly ještě krásu jeho obličeje a
majestátnost jeho postavy.

>Čo se to stalo, můj šlechetný příteli., zvolal
pán Lamindano, sže jste přišel tak sám? Co se 'o
slala, že ani praobyčejný chlapec vás nedopro
vází?«

sZanechal jsem své služebníky v domě svého
přítele Cionzala z Idokilizu, kde budu až ke dni
své svatby bydleti.r

»Nejsem za dobré s Gonzalem alituji, že budete
bydleti v jeho domě.«

»Neměl jsem nejmenšího vědomí o této nevůli,
neboť bych byl voli! jiné obydlí, které by bylo ví
ce dle vašeho přání. © Ježto pán z Idokilizu iest
mýr. přibuznýín a mým přítelem a ježto jsem vě
dě, že jeho hrad jest zcela blízko vašeho, domní

bydleti. Úonzalo chtěl mi dáti s sebou sluhu, který
by mě sem byl dovedl; nepřijal jsem ho, ale vy
žádal si toliko, aby mi naznačil cestu, kterou jsem
měl nastoupiti; chtěl jsem Jíti sám. Zbloudil jsem
vsak a snad bych bloudil horami ještě nyní, kdy
bych byl nepotkal vaší krásné neteře, s kterou
jsem přišeř od pramene až sem.«

Za této ječi přišla doba oběda. Ochoa z Mar
niexu přisedl ke stolu a Graziosa posluhovala se
smutnou, ale oddanou tváří.

Všickni vzdávali čest bohatým a vybraným
pokrmům, vyjma Alidu, u níž nahrazen byl hlad
radostí. Myslila již na žárlivost, kterou vzbudí u
svých přítelkyň, až opřena o rámě mladého a krá
sného šlechtice u oltáře se objeví. Graziosa mezi
tím donášela vybrané pokrmy a vzácná vína;



cítí a chápou nesimírné neštěstí dnešní děsné vál
ky, aby svým příkladem a svým mírným naléhá
ním u rodmného krbu pohnuly. všechny | členy
svých rodin k ton:u, by vysílali k Bohu nepřetrži
té a vroucí modlithy a k Jelto božskému trůnu při
nášeli dobrovolné oběti, jež ukonejší spravedlivý
hněv'Boží.

Bylo by nám dokonce velmi milo, kdyby kato
lické rodiny bojujících národů konaly toto dílo lá
sky. obzvlášť v den, který jest zasvěcen vzpomín
ce na"vznešenou oběť Boha-Člověka, který chtěl
vykoupiti a utěšiti svou bolestí všechny syny A
damovy, kteří v oné na věky památné hodině Jeho
nekonečné lásky obraceli se na něho skrze Jeho
bolestnou. avšak nepřemoženou Matku, královnu
mučedníku. a tak docházeli milosti, že mohli sná
Seti bolestné ztráty a úzkosti pevně a s křesťan
skou pokorou a kteří k němu úpěli, aby skoncoval
zkoušku tak dlouhou a strašlivou, a rádi bychom,
ježto almužnami i hříchy bývají vykupovány a
spravedlivý hněv Boží konejšen, aby každá rodina
dle svého majetku přinášela hřivnu lásky na pro
spěch chudých a nešťastníků. Ježíši tak drahých
a zejména na podporu ubohých dětí těch. kteří
padli za této strašlivé války. Posléze udílíme Vám,
pane kardinále. a zminěným katolickým paním a
rodinám z toho srdce apoštolské požehnání, doufa
jíce, že i rodiny zemí neutrálních sůčastní se toha
to dila křesťanského slitování z něžného soucitu
pro lidská wirpení a ještě více z nadpřirozené do
brotv srdce. jež má děti spojovati v jediném ne
beském Čtci.

Ve Vatikáně, dne 4. března 1916.
Benedikt XV.
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Eskompt účtů a směnek.

Politický přehled.
O politické soustředěnosti píše dr. Fiedler

v Nár. Listech delší úvahu a mezi jiným tvrdí
také, že důležitější než různá organisační opa
tření, jež by souručenství v některých stranách
předpokládalo, bude, aby jako základna pro 8po
lečný postup stran v souručenství spojených
vytyčen byl také společný program politický,
vyznačující aspoň zásadní směry souručenského
postupu v oborech za společné uznaných. V době,
kdy na všech stranách ozývá se heslo o potřebě
vnitřního obrození Rakouska po válce, kdy for
mulují se v jednotlivých táborech velmi přesné
i dalekosáhlé programy k tomu cíli, nebude
moci český politický šik vkročíti na politické
kolbiště jako celek, aniž by si byl úplně jasný,
jak si obrození to představuje,

Sjednocení polských stran. Po formálním
vstupu polských sociálních demokratů do Kola
polského poslanec dr. Leo předloží na plenární
sohůzi materiál pro budoucí úpravu poměrů
finančně-hospodářských. K ncem března nebo
počátkem dubna konati se bude v Krakově
schůze všech polských zemských i říšských
poslanců i polských členů panské sněmovny a
členů nejvyšší polské národní rady, na které
stane se hlavní projev polské ejednocenosti na
venek. ,————— 2,
ubohé děvče opatřovalo všecko obezřele a S 20
rozuměním,

Nebylo třeba ni nejmenšího pokynu neb roz
kazu; zdálo se. že dopodrobna vystihuje přání
všech. Ochoa z Marmexu, živější povahy, počal

vati a obraceie se na pána Lamindana, pravil:
»Doufám. že zařídíte onen den tak, že nebudu ko
lem: sebe žádný smutný obličej vidětil«

-Rozkazujte všemu, čín: vládnu; ©rozhodněte

by se potěšili.
»Ano, onoho dne rád bych. viděl úsměv na

všech ohličejích a radost ve všech srdcích. Nemohl
bych býti šťasten, kdyby všickní necítili se býti

ráž truchlivou býti se zdá, své vzezření onoho dne
pozmění, Její truchlivost zdá se býti onou, jakou
mají všechny panny, jež po sladkých poutech láský
touží. Jest mladé a krásná. na mou věru! A nebu
de zajisté těžko nalézti jí šlechetného a dvorného
mladíka, jenž by ii za choť pojal.«

Ochoa z Marmexu pravil tato slova tónem po
někud pichlavým a týmž tónem odpověděla mu
paní zámku Lamindana, nepřipustivši k řeči svého
manžela: *Toto mladé děvče nestojí zato, za tu ná
maltu, aby jí by! ženich vyhledáván. Má již dlouho
jednoho .. „<

»Je-li pravda, že si ho sama vybrala, pak jsem
přesvědčen, že mm nebude chyběti ani na ušlechti
losti ani na ctnosti.c

»Těmito všemi přednostmi«, zvolala Alida, zlo
myslně smějíc se, a Jinými ještě neméně vzácný
mi honosí se Jan hrbáč.«

Korutanští všeněmci prohlásili, že ani
nejskvělejšími vojenskými číny nemohou býti
vnitřní oblíže řešeny vojensky Nezbytnou pod
mínk+u pro rozvoj státu našeho jest však řešení
národnostní otázky, především jasná a cilevědo
má úprava jazykových poměrů, aniž by se tím
říkale, že četní, náš stát obývající národové
mají býti potlačování nebo Zbavení samozřej
mých práv v pečování své národnosti a řeči.

V italské sněmovně oposice dělá vládě
obtíže. Tak sociální demokraté navrhli urychlené
projednávání rozpočtu ministerstva zahraničního.
Ministerský předseda postavil se proti návrhu
a proti tomu, aby vláda byla nucena nyní po
dati zprávu o mezinárodní situaci. Válečné stra
ny postavily se za Salandru a návrh pociali
stický zamítnut 268 proti 40 hlnsům. Ve schůzí
sněmovny 7. 1. m. edehrály se přičiněním 800.
dem. poslanců pusté scény, namířené proti Sa
landrovi, takže týž pohrozil rozpuštěním eně
movny.

Změna ústavy v Turecku. Po řeči mi
nistra zahraničních záležitostí Halila beje achvá
lil renát turecký 36 hlasy proti 4 znění článku
7. v podobě, jakou navrhla vláda a kterou sně
movna echváliln. Clánek dává sultánovi neob
mezené'právo rozpvuštěti sněmovny.

V Číně jest postavení presidenta Jančikaje
stále kritičtější. Na jedné straně revoluce v zemi
pokračuje (rozdmychují jí ovšem také Japonci)
a na druhé atraně Japonsko se náp rem stále
větším hledí Čínu kladením svých požadavků
znásilnit. Už ony ústupky, které dosud Čína
povolila, jsou velmi značné; povoli-li Čína také
tentokráte, pak je ztracena.

nabízíme pro rychlé rozprodání knihu
* z pozůstalosti vsdp. praeláta

Msgra Dra Antonina Brychty:

Jmění církevní a
jeho správa.

Krámská cena původní (z roku 1910)

1i K snižuje se při hotovém zapla

cení na

We“4 koruny "8
za brožovaný výtisk. (Velká osmerka,

stran 656.)

BISKUPSKÁ KNIHTISKÁRNA
v Hradci Králově.

Lidé bez mozku.
Ovšem kdo přišel o mozek celý, musí ze

měříti.Vždyť v té hmotě jest tolik žilek a nervů,
že fysický život těla bez tohoto složitého spa
rátu nelze si předetaviti. Ale — jest možno

sHrbáč Jan?< pravil sničje se Ochoa z Marma
Xu. >Jíž jméno nevzbuzuje dobré mínění o osobě.

1 Milovník s hrbem! Opravdu, ti, kteří praví, že
hrb vzbuzuje u dam obzvláštní pocity, mohou mit

: na konec pravdu?«
Alida. Lamindano a jeho choť přijaly slova mla

i dého muže s bouřlivou veselosti. Nešťastná Gra
' ziosa chvěla se na celém těle. Krutost rytífova
| překvapila ji a zranila; sotva zdržela se slz, imíž

naplnily se její krásné oči.
Ochoa z Marmexu to zpozoroval. Pocítil Sou

I strast s ubohou? — Tolik však jisto, že upustil od
svého posměšného tónu a obraceje se na pána [.a

i mindana pravil:

»Ježto den svatby tak blízký jest, považuji za
svou povinnost, můi Šlechetný a ctný hostiteli, aby

" žádné zklamání nenastalo, sděliti s vámi cosi dů
ležitého. Pamatuiete se, pane, na rytíře Sancho

1Esmaldi? Viděl jste zdravějšího, silnějšího a vse
: lejšího niladého muže? Dobře. Kdybyste ho nyní

spatřů. nepoznal byste ho. Smutný, bledý, slabý,
mlčelivý; není ani stínem toho, co kdysi býval.

| Nadán slabou povahou a neobyčejně dobrýmsrdcem, neměl od svě svatby jiné vůle ani my

| Slenky než onu své choti. kterou něžně miluje:
* miluje ji tou měrou, že choť ho úplně ovládá, proti
p němu nedůstojně páše tyranství, že s ním jako se
i sprostým otrokem zachází. Sancho Esmaldi nemá
i již síly, by rozlomil tyto těžké řetězy, které ho

tlačí a které Io na konec ještě udusí. Za nic na
světě nechtěl hych se v podobném postavení na

cházeti a bylo by velikou zpozdilostí neučiniti za
včas náležitá onatření, by se tak nestalo. Budu ml

z lebky vyjmouti část mozku, aniž by tím u
trpěla- tělesná a duševní schopnost člověkova.
Moderní chirurgie otvírá netušené obzory, o
nichž se právě materialistům minuléhostoletí
ani nezdálo. : 2

Dne 30. září r. 1916 »Národní Listy« re
ferovaly dle zpráv řčsko-německýchlistů.z Fan
cie toto: »Jednadvacetiletý voják byl granáto
vou střepinou poraněn na hlavě. Do lazarety
byl dopraven umírající, e velikou zlomeninou
lebeční kosti na zadní části hlavy. Při operaci,
ihned. vykonané, odetranil chirurg vyhřezlou
hrotu mozkovou a vyňal z nádoru uprostřed
mozku tři třísky kosti. Operovaný se „brzy u
zdravil. Později utrpěl novou ránu na hlavě,
jež vyžadovala nové operace. Opět byla odstra
něna část mozku, byl proplehnut nový nádor
a znova odatraněny třísky kosti. Voják pozbyl
tak asi třetiny levé poloviny mozku, přes to
však úplné ozdravil a lékaři prý nemohou kon
statovati zmenšení jeho achopností. Případ tentd
je s to, zmásti dosavadní znalosti o úloze ústřed
ního orgánu nervového.« .

Týž list 29. úaora t. r. znovu oznamuje:
»Pařížský chirurg Guépin uveřejnil z posled
ních dnech v »Tempsu« zprávu,o klinickém po
zorování mimořádného významu. Jedná ce s
vojína, kterému byla operativně vyjmuta celá
třetina mozkové hmoty. Uzdravující se voják
jeví přes toto enormní množství ztraceného
mozku zcela normální schopnosti, v naprostér
rozporu 8 dosud fysiologií hlásaným tvrzením
o lokalisování funkcí v mozku. Přes nespornou
ztrátu jistých center má schopnosti všecky,
myslí, mluví, chodí a má sebekázeň všech po
bybů jako dříve. Chirurgie mozku a etejně'i
jeho fysiologie dospěla die Guépina tak k. úpí.
nému převratu v názorech, což je však pře
hnáno potud, jak podotýkají německé listy,
z nichž citujeme, že již dříve byly známy pří
pady, že ztráta význačných částí mozkovýc
zůstala bez vážnějších poruch.« :

Z druhé zprávy sice nevysvítá jasně, zda
se zde jedná o případ loni oznámený. Ale dvojí
informace potvrzuje aspoň určitě tolik, že-b
veliké moci chirurgie nebyla vyslána do světa
sensační kachna. o

Již jediná zdařilá operace toho druhub
vedla k velice vážnému přemýšlení o bajkác
lidí, kteří se odvážili tvrditi, že člověk duše
nemá, že duševní jevy jsou vlastně hmotařskou
funkcí mozku. : V Jh

Ale skutečnost potvrzuje více — i slova,

totiž již vlce.ráte byly vyňatý z lebky živého

trpěl vážnějších poruch. Docela r. 1914 z Pa
říže došla zvěst, která vzbudila veliký úžas
v kruzích odborných. Dr. Robinson podal pa
řížeké Akademii zprávu o muži G2letém, který
utrpěl zranění zadní části lebky, tak že od té
doby churavěl. Záchvat padoucnice po roce u
činil konec jeho životu. Při pitvání dr. Robin
son seznal, že mozek nebožtíkův se jeví jen
jako tenká vrstva. Při zářezu vytékal hnis. Ale
— zničení mozkové hmoty nevedlo k žádným
charakteristickým poruchám. Po zranění hlavy
onomu starci pouze sesláb! zrak. Tedy skoro
bez mozku onen kmet přemýšlel, rozufaně se
rozhodoval, podržel své vzdělání. Proto také
dr. Robinson projevil náhled, že materialistické
domněnky o funkcích mozkových nutno podró
biti důkladné revisi. "

lovati svou ntanželku a nepřivedu jí žádnou So
kyni; bude úplnou paní mého srdce. Zato bude se
musit podrobiti úplně mé vůli, ať po dobrém ať po
zlém!

Nyní pak. aby si zvykla považovati mě za své
ho pána a velitele, přeji si, by alespoň nějaký kra
tičký čas ty nejnižší práce v mém domě konala.
Bude nositi vedu od studně, čistiti náčiní a pečo
vati o veškeru čistotu v domě.«

Alida i její matka nevěděly, co si mají o rytíři
mysliti Daumácí pán Lamindano považoval sice
tento Žert za poněkud silný, ale neodpověděl jedi
ným slovem.

Konečně ža okamžik, tnarně | potlačuje svůj
hněv, řekl: »Vím příliš dobře, že žertujete, neboť
nemohu uvěřiti, že byste byl schopen snížiti Ali
du z Lamindana jednou tak, aby se zabývala tak
nízkým: pracemi.c

»Jsem dalek žertu; naopak, mluvím zcela o:c
vřeně; nelíbí-li se vám snad to, čo jsem právě
řekl. hledáte-li prU svou dceru muže, jakým jest
Sancho z Esmaldi, pak musíte jej jinde hledati, ne

„boť svn mého otce pevně jest odhodlán, nedati se
niiakým způsobem svou paní říditi.«

>U svaté Panny't« zvolal Rodrigo Urtiz, vstá
vaje a odstrkuje židli stranou, »podobnou drzost
nelze dále snášeti: k takovému sprostému člověku
hodila by se dvera sedlákova a ne dcera šlechti
covale

Paní Lamindana a její dcera opustily okamžitě
stůl; prvá, by vyhnula se urážkám rytířovým a
Alida. vysokámyslná Alida marně se namáhala,
by zůstala chladnou a pohrdavou.



Všecky tyto a podobné zprávy dokazují, že |
. hmata mozkové není původcem. myšlení, sebe

vzdělání, že neřídí lidakou vůli. Názory. morální
a-kulturní nejsou výronem mozkových záhybů;

„tu pracuje něco vyššího, co dovede uvažovati:
" a abtíti i bez závisl.sti na hmotě mozkové; jest

to lidská duše..
„ „ Materialisté, jichž horlivými dědici jsou mo-.,

| nisté, docela jali se vysvětlovati, v kterém koutě
mozku jest sídlo schopnosti počtářské, v kterých |
záhybech tkví zřídlo filosofie, která část mozku:
sest schopna uměleckého tvoření. Paroelovali
mozek jako šachovnici na různá pole, z nichž
každé prý má svůj úkol přesně vymezený.
Později někteří připouštěli, že jisté schopnosti
mohou také přecházeti do jiných částí mozku;
k takovému vyznání byli přinuceni, když sku
tešná věda dokazovala, že materialistické expe
rimenty jsou pro vědu úplně bezcenné Konečné
moderní veliké objevy popravily materizlistické
ty pověry zcela.

Materialismus stal se staromodním i v kru
zích protikřesťanských. Zato však ve vědě kráčí |
vořed vítězně vitalismus, který v novějším zkou
mání podstaty a účelu.mozku nachází vydatnou
podporu. Nyni zkrátka přední odborní učenci
tvrdí, že naprosto nestačí k vědeckému luštění
života hovor o fysických známých silách, f 1efo
risaci, chemii a pod. Naopak jest potřebí uznati
sílu vyšší, která si hmotu podmaňuje, která i
hmotu fysicky zdánlivě nezpůsobilou dovede:

|

i

i

!

překvapujícím způsobem upraviti účelně k oži- !
vení. Jestliže tedy tvrdí naše náboženství, že
v živém těle jest lidská duše, která může txi- ;
stovati i po rozkladu těla, shoduje se tat) pravda
zcela dobře 8 vědou nejmodernější.

Úvěrní družstvo Eliška

vHradoiK ráal.,Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní « živnostenské za podmínek nej
výbodnějších. |—— | Vkusné střádanky

Kulturní jiskry.
Divy všehomíra. Shledalo se dávno, že naše

slunce v přirovnání k jiným stálicím jest tělesem
poměrně skrovným. Bylo pilně zkoumáno, kde se
ast nalézá nějaké ústřední slunce, které by svou
gravitací mělo vliv na pohvby celé hvězdné sou
stavy. Někteří soudili, že snad ústředním sluncem
jest Alkvone. Tato domněnka jest již vědecky

odmítnuta. Přesto však se vyšetřilo, že jest Alky
one tělesem tak ohromným. že i naše slunce jest
proti ní tipaslíkem, Podle nejnovějších výzkumů je
Alkyone a s ní celá skupina >Kuřátek« od nás
vzdálena asi 250 světelných roků; to znamená, že
paprsky i při své závratné rychlosti potřebují 250
let, než proniknou z oné hvězdy k nám; nyní vidí
me ten lesk kvězdy Alkyone, jaký vydala před
půltřetíím stoletím — r. 1666 po Kristu. Kdyby se
naše slunce pošinulo od země do vzdálenosti tak
ohromné, zdálo by se nepatrnou hvězdičkou. kte
rou bychom bez pomoci velikého dalekohledu ani
neviděli. Světlo urazí za každou vteřinu 300.000
kni; sluneční světlo potřebuje asi 500 vteřin, než k
-zemi dospěje. Uvažme tedy, jak obrovská vzdále
nost nás dělí od Alkyony! Jestliže řekneme, že(O

Jen mladý muž zachoval svůj klid, jen on zu
stal chladným a jistým. Zvedl se klidně od stolu a
dal výraz svému překvapení: >Nevím, jak mohla
má upřímná slova, má uznánízasloužená „prosto
srdečnost, způsobiti zde tak veliké pohnutí. Io
mrníváte se opravdu, že jen sedlákova dcera povo
Jána jest zabývat. se takovými pracemi, jež se |

"vám sprostými býti zdají? Váš bratr, otec Grazi
osy z Lanindana, byl též takový hrubý Špalek?
— Pojďte biíže, krásné děvče a nebojte se!« obrá
til se rvtíř ke Uraziose. »eru vás pod svou.0
ubranui. Povězte mi, nečinila byste ráda tu, co|
jsem pravil a ještě více pro svého chotě, kter“ by
vás miloval a byl vámi též milován? Aie ne, jest
něco jiného, co vám chci říci. Kdybych vám řekl,
Že vás miluji, že mě vaše tichost a vaše oddanosí,
podmanily, kdybych si vás přál za choť, přijala
byste mou ruku? A činila byste to pro mne, jenž
vás tak miluji, to, co jste činila i těm, kteří vás
nenávidí? Odpovězte, prosím vás; nebojte se ni
čeho, neboť isem zde. abych vás chránil. Přijímáte
mé nabídnutí?«

Sotva slvšitelné »ano< splynulo s chvějících se
rtů Graziosiných. Když to ustyšel pán Lamindano.
jeho zuřivost počata opět řáditi. I Alida počala tu- «
piti ubohé děvče, zatím-co zámecký pán hroze
pěstí, učinil několik kroků k ni. Ale Graziosa u
prchla k pánu z Marmexu jako ptáče, jež vidouc 
jestřába, utíká se pod ochranná křídla své matky. *

Ochoa z Marmexu podal jí svou ruku, by do- '
"dal Jí mysli, a druhou rukou zabránil, by nepři
blížil se až k ní Rodrigo Urtiz.

Pán Lainindano, rózzuřen nejvyšší měrou, sáhl,
"si za Das, hledaje eneč neb dýku; poznav však, že

světlost a velikost nejjasnější hvězdy celé oblohy
(Siria) se. rovná 1000 jednotkám, . pak by. naše

krát větší a světlejší než naše slunce. Ale což te
prve Alkyone! Ta by byla asi 580krát světlejší a
mohutnější těleso než slunce. Jak obrovské množ
ství planet dovede tak obrovská hvězda ovládati,
lze se domysliti, Vždyť již naše slunce otáčí tolika

Oslava 25lelého trvání Hlstorického kroužku úruž
stva Vlast koná se v neděli 12. března o půl 6. hod.
večer v divadelní dvoraně Jednoty katol. tovaryšů v
Praze-l., Anenské nám. č. 209.. Prograni: I. Zahájení
schůze. 2. Slavnostní báseň, napsal a přednese spisova
tel Jan Voborský. č. Slavnostní přednáška univ. prof.
dra. Fr. Stejskala: »Co se po stránce historické vyko
nalo a co ještě zbývá vykonati«, 4. Vzpomínky na Hi
storický kroužek. Promluví: vidp. Vlast. Hálek, před
seda družstva Vlast, dr. Mat. Kovář, c. k. školní rada a
prof. na odp.. p. Tomáš Jos. Jiroušek, ředitel družstva
Vlast a jiní. 5. Zakončení schůze. Blahopřejné dopisy a
telegramy buďtež poslány na družstvo Vlast v Praze-ll.,
Žitná ul. č. 26 n.

Zápis do I. třídy dívčího vyššího gymnasla s prá

pro příští školní rok 1910 -17 bude konán zcela pravidel
ně jednak na konci tohoto školnho roku před prázdni
nami. jednak o prázdninách 16.—18. září 1916. — V ty
též dny bude konán zápis do dívčí dvojtřídní obchodní
školy. do prakdckého kursu ke vzdělání vychovatelek,

lek pro Školy obecné 1 měšťanské. Přihlášky přijímají
se denně. ©Prospekty
O.S F.

U bypernacionalismu (fanatické národní
pýše) pravil Dr. Kordač 28. února na valné
hromadě našich zemědělců: »Moderní »pokro
ková« společnost, edvrátivší su v nevěře od
Boha, učinila ei nového bůžka v — hyperna
cionalismu. Jemu se obětují oběti nekrvavé i
krvavé. Nekrvavé jsou hmotné i duševní etatky
národohospodářského rozvoje a pravého kultur
ního pokroku, které se ničí neb zanedbávají
v dlouholetém politickém bojí — nacionalismu.
Oběti krvavé — jsou statisíce a nyní již miliony
nejdražších životů lidských ... Dějiny převratů
staletých trůnů a dynastií v Italii a válečného
štvaní národa proti národu, jmenovitě proti říši
rakouské, dějiny atentátů... — jest ovocem
moderního principu nacionalismu. A podle ovoce
pozná každý myslící tento strom. Ale právě
proto každého, kdo myelí, přímo zaráží, když
uprostřed koncentračního úsilí národa českého
se veřejně hlásá heslo: »Naším náboženstvím
jest — nacionalism!« — Křesťanští národové
racy románské, germánské a slovanské, tvoříce
svou společnou kulturou křesťanskou až do dnes
hybnou sílu kultury světové, dosáhli takové
ideální výše křesťanské humanity a byla jim
větípena taková absolutní potřeba, aby tento
ideál byl v životě uskutečněn, že na stupni
nižším neb dokonce na stanovisku protikřesťan
ském ani obstáti nemohou. — Osudem národů
křesťanských a tudíž i českého jest buď vzne
šený ideál rodiny »dítek otce nebeského« anebo
zkáza otroků vášní bez náboženství, bez mrav
nosti a bez Boba. Fragmenty těchto kulturních
světových národů v říší rakouské na rozhraní
evropského západu a asijského východu rozlo
žené a jako svazky manželskými — o felix
Austria nube — v jednom soustátí spojené,
slévají se v ohni přítomné války v nerozburný

U
jich tam není, zaťal pěsti a vyrazil slova bezmocné
zuřivosti, Co by byl zato dal, kdyby byl v tomto
okamžiku czbrojen, kdyby měl meč nebo dýku.
aby srazil k zemi svého protivníka!

Marmex vytasii svůj meč a učinil několik kro
ků k Lamindanovi, nepouštěje ruku Graziosinu ze
své.

Rodrigo Urtiz křičel: »Ach! Vy mě chcete te
dy zabiti? Gh. vy jste přece v mé moci a neunik
nete mil

»Jsem ve vaší uci, to jest pravda; ale přísa
hám při spáse svého otce, že vás zabijí, nenechá
te-li nás volně odejíti, zavoláte-li své lidi, učiní
te-lí nejmenší poplach. Odstupte tedy, pane, a U
pokojte své dámy. Předložte si, co chcete učinit!
Vaši sluhové mě mohou zabiti. ale vy zemřete
první; ostatně mém příbuzné a upřímné přátele,
kteří mě pomstí... Ach! Vy se ohlížíte no dve
řích? Běda vám. překročí-li někdo práh této kom
natv, by vám pomohl! Dříve nežli sem kdo veide,
probodnu vaše srdce svým mečem. Potážete se
tedy jen s chytrostí, necháte-li mě s vaší neteří
volně | odejíti; poněvadž jste však | schopen,
poslati za námi své ozbrojené lidi, jsem nu
cen k vůli bezpečnosti učiniti vám. návrh,
abyste nás sám až ke hradu Idokilizu pro
vázel. Váš život bude na této cestě pro naši
bezpečnost neilepší zárukou. Ku předu, pane, ku
předu! Provázejte nás k sídlu mého příbuzného
Gonzala z Idokilizu; půjdeme tam pěšky, není tam
příliš daleko, a ušetřen bude těž můj kůň. Doufám,
že ho dobrovolně vydáte, požádá-li ho kdokoli ve
jména mém a nebudete mne, doufám, nutiti, bych

celek a zocelují se, aby viribus unitis bez majo
risování národa národem vzrostly z velmoci
evropské v mocnost světovou a tmelem společné
křesťanské kultury západvevropské utvořili mezi
národní středoevropský svaz nepřemožitelné síly
fysické na ochranu kulturního vývoje ducha
v neporušitelném míru světovém.c

1! Právě vyšlo !!

Bvězůapožoj
Pirma svatého.

Napsal a proslovil Antonin Kaška,
děkan v Kostelci nad Orlicí.

Vydáno nákladem Politického Družstva
tiskového v Hradci Králové jako číslo 26.
»Knihovny Obnovy.« Stran 120,úpravy ne
dělních a svátečních kázání »Pravdou ke

ctnosti« téhož autora.

Cena brožovaného výtisku K 1*70franko.

Byla-li duchovenskými kruhy přijata sbírka lido
vých kázání „Pravdou ke ctnosti“ s takovým nad
Šením, jak svědčí četné objednávky, nepochybu
jeme, že sbírka májových promluv neméně vře

lého přijetí nalezne.

Zakázky vyřizuje

Oružstevní knihkupectví
v Hradci Králové.

Veliké zásluhy mnichův o pokrok chorvatské
vzdělanosti. | nejliberálnější, protikatoličtí histori
kové jihoslovanští uznávají jednomyslně, že řád
františkánský a pavlánský | velice se zasloužil o

Dalmácii, Chorvatsku .a Slavonii. Protikatolický
časopis >Savremnik. doznává, že »františkání a
pavlání mají na každé stránce chorvatských dějin
zapsány řádky, ba celé stránky zlatým písmeni«.
Pavlánský řád dal Uhrám i Chorvatsku prvního
největšího státníka v osobě Jiřího Utješinoviče,
františkánský prvého lidového básníka 'v osobě
Andreje Kačiče-Miošiše (1702—1710). Všecko, co
literatura do osmdesátých let minulého věku Bos
ně přinesla, jest zásluhou františkánit,

Značné jsou zásluhy těch řádů o církevní ma
lířství a církevní hudbu chorvatskou.

Připočteme-li ke všemu nesmrtelné zásluhy ve
likého Strossmayera, snadno uhodneme, proč Chor
vati svojí kulturou daleko předhonili Srby ze sou
sedního království. Katolicismus ukázal se mohut
nějším kulturním činitele než srbské pravoslaví,
rozdrásané neblahými bacily zednářství.

Čím je nám astronomie? Tak se táže ve
feuilletonu »Nár. Politiky« dne 3. t. m. Růžena
Studničková a odpovídá slovy poeticky vzlet
nými. Ale při tom snaží se obcházeti hlav
ní účel hvězd, jejich nejjasnější mluvu. Prý000-3-—.
obléhal váš hrad. abych ho dostal zpět. — A ty.
Grazioso, má nejmilejší, nechvěj se! Opři rámě
své o mé a neboj se! Miluji tě tak velice, že se
dosti silným cítím, abych tě bránil proti celému
světu. Netruchli, nevěř, že bys mohla býti otro
kyní Ochoji 7 Marmexu. Ty nejsí ani Alida z La
mindanu ani choť Sanchi Esmaldiho; ty nebudeš
pokládána za tu, za jakou ona pokládána býti za
slubuje. Fy budež mou královnou a mou pomocní
cí; budu šťasten. budu-li tě moci učiniti spokoje
nou, budu-li mocí vyplniti tvá přání — a bude-li
třeba i na kolenou budu ti sloužiti. Ochoa z Mar
mexu jest něžným a laskavým ke všemtěm, kdož
dobří a mírní jsou: hrubý a nepoddajný k těm.
kdož na podiv vysokomyslnost staví!

Několik sluhů zámku. kteří ze zvědavosti pří
šli, naslouchali v předsíní této podivné roztržce.
Daleko jsouce vzdálení úmyslu. brániti své pány.
zmizeli brzo, aby novinku sdělili s ostatními sli
žebníky a ozbrojenci. Prote vyhledali si nejpříhod
nější místo, s něhož chtěli dívati se na průvod obou
rytíř a mladého děvčete. Napřed šel zámecký pán
Lamindano, jenž marně si dodával vzezření spoko
jeného muže, ahy ti, kdož io spatřili, neviděli, iak
jest ponížen,

Óchoa z Marmexu a (iraziosa šli za ním v ne
veliké vzdálenosti. .

A co vyprávěl dvorný mladík po cestě krásné
panně? Mluvil tiše, velmi tiše, takže bylo nemožno
rozuměti jeho slovům. | Ale byly to bez odporu
pěkné a sladké věci, neboť mladé děvče klopilo s
blaženým úsměvem oči. o



vír- planetních skupin jest »hymnus, jejž pěje
celé přroďa na oslavu života.který ji eee
nicí a účelem veškerého stvoření a jemuž pod.
roBeny jsnu všechny atomy.c — Tohle by byl
skrovný úřel stvoření — a c-lé skupiny hvězd
by dokazovaly, že se zdařil jenom Částr-čně.

jdyfpřecetělesetielelrátvělětje-u-bezorgie
měbkéhu života. Zatím Co 8e na zemi a“udrma
© k+reo pole, jesk celá plnoha: „Iirmse, S rim AL
lyony, celých tisfoů planet a měsíců bez oby
watelstva, bez rostlin. A kde život jent, tanr
rychle zmíré. tak že ozen hymnus zaznívá Častěji

ky. Tedy kdyby výsledníci a účelem veške
rého stvoření byla pouze oslava života, byla by
to výslednice ekrovná, dchazelo by tu Wtisí
osrým zklamáním a nezdarům. Bů“ však vy
twořil přírodu tak, že ničeho nečiní zbylečně, že
jest v ní účelné všecko. Pojem + elávy životne
jest velice neurčitý; může si prd tím myaliti
Maždý cokol. Jest pr.třebí říri něco reálnějšího.
Naše náb. ženství praví, že účelem stvoření jest
oslava Boží, zjevení nejvyčší dskonal sti a 1e
lebnosti Nejvyššího a na druhém mistá p- dmí
nečná blažen.:st tvorů. Toto vysvětlení tuké vd
povídá zkušenostem. e tím Bouhlasí naše kos
mucké poznatky Vždyť celé to překotné a přece
+ak Jadně usp-řádané kolotání hvězd ukazuje
Mvyššímu centru, hledí k Mistru. Čím jet nej
větší hvězdnatý kolos v přir-vnání k nejvyššímu
roz :ne ? Jost otázka, zdali j-diný tvor Živý ne
má větší cenu než obrov-ká neubývunáhvězda.
T-dy jen se nebát jíti k Základu všeho! Pak
teprve se nám důkladně světy oživí, pak naše
poetické vzrušení bude míti působivější podklad,

Studničková ví, že největší hvězdáři a pří
rodozpytci byli lidmi nejzbužnějšími, protože
se nerozpakovali ze svých výzkumů odved.ti
metafysické důsledky; věřili v život záhrobní.
Ale přece dí, že tito mužové »vzhližejt němě
ku branám života záhrobního.c

Význam pohřbení geocentrické soustavy
Studničková přeceňuje,kračejíc poslušně ve sto
péch frázistů. Praví docela: »Odevuzení Galileiho
jakožto kacíře bylo důsleduem nemožnosti,
wsoublas uvésti učení vtěleného.slova s objevy
vědy moderní.« Jsou to sl.va kaučukovitá
naivní, ale autorka ví, co si Z nich čtenář ud
nese. Kde jaké vtělené slovo« mluvilo proti
Galileimu? Naráží-i zde pisatelka na Krista, pak

přemet jako F. V. Krejčí svým objevem o »ženě
ze Sarepty, o níž mluví Skutkové apoštolští.«
Spor a Galileim se přece netočil k-lem slov
Kristových, ale kol řádků knihy Jvsue. A ka
novník Koperník, jenž geocentrickou soustavu
pobrobil dávno pfed vědeckým bádáním Gali
eovým, měl o poměru s»vtěleného alove« k slu

neční soustavě nábled zcela jiný než Studněčková. Ctil Písmo po svých objevech zrovna
tak jako předtím. Církev věsk byla nucena po
staviti se proti těm, kteří si přáli docela měniti
zbytečně text bible. Vždyť pisalelka posud 8a
ma říká, že slunce vychází a zapadá, že stojí
v zenitu, že vyšla hvězda atd. Bible nemohla
k starým lsraelitům mluviti o ekliptice, rotaci
a pod.

Zato však autorka praví pěkně: »V přírodé
vůbec není odborů vědeckých, tam jest jediná
jen nesmírná, jevící se inteligentním dyna
mismem ... Jediným skutečným bohatstvím jest
nám ono, které si v duši odnášíme v záhrobí.a
A tyto pravdy chápali křesťané již dříve, než
došlo k nádherným objevům Koperníkovým.

(O
Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci

Králové doporačujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a ahelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

Z
Církevní věstník.

" Úmrti. V Solnici zemřel dne 8.t-m odpoledne vidp.
děkan v. v. Ferdinand Blecha. Pohřeb koná se v pon
děl o půl.11. hod. dopol. — Ctihodný, zasloažilý tento
kmet narodí se r. 1837 v Rychnově n. Kn. Na kněze

vysvěcen r. 1861. Všecka léta duchovní správy strávil
v Solnici. Byl kaplanem nezapomenuteiného povídkáře
Ehrenbergra. Když spisovatel se stal kanovníkem, byl
Blecha jmenován farářem. Blecha byl tichým, ale pil
ným a svědomitým pracovníkem na vinici Páač. Za své
zásluhy jmenován čestným konsist. radou. Odpočívej
v pokoji!

Svatopostmi čas počíná popeleční středou; v en
den církev světí popělec, t j. popel z pozůstalých u
schlých ratolestí květné neděle předešlého roku. Kněz
znamená popelem čela věřících za tím účelem, aby se
věřící živě upamatovali, Že nastaly dni pokání a čas k
očištění hříchů; dále aby majíce před očima svou bříš
most a pomijejicnost, se pokořili a tak ještě více byli
povzbuzení ke kajicnosti. Dříve se uděloval popelec to
liko veřejným kajicníkům; k ním se však přidružovali
samosí z pokory a pobožnosti, tak že konečně nstanove
ao, aby se uděloval popelec věřícím bez rozdílu. Na
zmsemeníkajicnosti konají se ve svatopostrí době boho
almžby častěji v rouchu barvy fialové, zahaluje se zhu
sta obraz nad hlavném oltářem rouškou, v níž vypodob

něbe:zammeníkříže,aby. našemyllenky: ze více:svusiře
dibeU uwtegamné:Kristan.
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PRAVDOU

KE CTNOSTI
Lidová kázání na všeck
neděle a svátky ruku

církevního.

Vromlu il a vydal
n -kl Polnickoho Družetvn
tiskového v Hr.del Král,
Knihovo.a Obnory čis. 26.

Antonin Kaška,
dekau v Kostelci m. Url.

ŘadaI
Sbírka o 31 tiskový h are
dich velké osmerky istran
496) obsahuje 7Ď thema
tický h kázání -Cena bruá.
ofteku K 460 f anko. 0.1

poručovati netřeba— sepob
ve duchovenstvu | dierese
královéhradecké, které su
tora po lot půsohení jeho

kněžského předobře zná.

Objednávky vyřídí
Družstevní knihkupectví v Hradci Králové.

„Or inarintní jist“ diecůse naší v člolo 11, etr.
188, plže o knize:

„Vř-le d p ročujeme tato shírku kázání, již
„knězsnámý sr ji pastýtskou horlivostí vydává k slávě
Boží, na pomoc du horním spolnbr třím, 6 jeme pře
s.ědčení,še po oboji stránce určení »véhosbírka plně vy
hovi. házáf — jak na -ido-6 promlu y o.uší jsou
v vsnově jasná, v m'nvě přesná +olohami zajímavá,

bohatá látkou a„prodebnnt pastýtským +a 'šenímZkráka kázání hod a t bo jsou, ahy se jim dostalo,
jak spisovatel žádá, milého a dudáváme též vděč
ného přijetí.“ .

Zprávy
místní a z kraje.

Válečná výslavka v Hradci Králové obrazem velice
záslužné práce ohrešu ve prospěch válečných úkomá.
U příležitosti návštěvy J. E. p. místodržitele uspořádá
na byla v Hradci Králové v místnostech záložní nernoc
nice Červ. kříže (zámečnická škola) výstavka pomocné
péče válečné, již uspořádal ředitel hospodářské školy
p. M. Michálek. Výstavka svojí věcnosti a ladným u
spořádáním působila na návštěvníka neobyčejně přízni
vě, V průčelí výstavního sálu trůnilo v paknovém háji a
Jesní zelení na mocném postavci skvostně provedené
poprsí Jeho Veličenstva, proti němuž rovněž v háji
květin umístěn Štít železného brance města Hradce
Král., jehož výnos jest úctyhodný. Na levé straně sálu
nalézala se výstavka výrobků invalidního kursu tobol
kářského fy. Derma v Třebechovicích, jejíž majitelem
jest cís. rada Netuka. | Dále na této straně umístěna
bohatá kolekce různého druha prádla, jehož tisíce a tl
síce kusů věnoval damský odbor Červ. kříže vojínům v
poli a lazaretech, ukázky zavařenín ovoce, doplněné
pěkným názorným diagramem. jež komitét proopatření
vojska a nemocnic zeleninou a ovocnými konservami
tomuto účelu ve značném množství odvedi. — Umístě
ny zde sáčky, opatřené červeným křížem a naplněné
cukrovím a ovocem. s krabičkami cigaret, jichž roku
letošního při vánoční nadílce damský odbor Červ. kří
že přes 1100 vojínům věnoval — Pan místodrž. rada J.
Smmtný vystavoval zde ve 3 svazcích od počátku války
vyšlé »Pražské Noviny«; rekonvalescentní oddělení pěš.
pluku č. 18 slaměné boty do pole jako ochránu proti
mrazu, jež rekonvalescent; vyrábějí a lež do pole vojí
nům jsou zasílány. — Městské dívčí lycenm vystavilo
úpravný a přehledný dlagram své činnosti v oboru po
mocné válečné péče. — Nahoře na stěně této strany
byly zdařilé diagramy, znázorňující výsledek I, H. a L
válečné půjčky na okrese a rozděléní účasti obyvatel
stva a korporací polit. okresu Hradce Králové na I.
vál, půjčce. Dále přehled Invalidních kursů, jež na o
krese jsou projektovány a částečně již v čizmesti, a spi
sy řed. Michálka, jednající o péči o zemědělské válečné
invalidy v král, Českém, o provádění kursů pro tyjo, 0
návštěvě invalidní válečné školy ve Vídni a Eberelche
dortu, o kursu pro válečné uprchlíky a | —Prodější
strana tvořila přehledný obraz přímo velmi bohaté vá
lečné péče, jež město a okres Hradec Králové v obora
pomocnéválečnépěčevyvinul.—Tak zřelíjsmezdo
velký diagram, znázorňající vzrůst členstva Červ. kří
že běhemválky ato z původních 6členů mapočátku
válkyaž k nynějším velíkémepočtu 2079člení Dé

náš: jané v příčině.této. svoji vlasteneckom.peviangní
podilonámvedlyumístěnévelké.mapeokrasu.Hraje.
Králové, vniž znásemměnorozdělení čiemstvaČerv: ki
že na jednotlivé obce okrasu. Na. mapětóto uvedemmrom-.
dělení členstva Stříbrného kříže, jehož. seubrnný, pežote
podával nám zvláštní diagram. z něhož zřejmo, že- zá
kándatelé Ssříbrného kříže mohou s výsledkem | své
práce rovněžplně býti spokojeni.Zvlášťpěkný:a. peče
livě provedený-diagram byl .onea,.kterým znázorei| po
fadatel vánoční nadílku pro vojíny r. 1915. Dle něho.
pro vánoční nadílku pro vojíny bylo věnováno celkem
13.297.97K a zajisté velmi. stušný obnos tento rozvrĚen
na diagramu ladně v podobě různě velkých. vánočních
sáčků, opatřených čísly, zaačícími úhrnnou věnovanou
sumu příslušnému tělesu vojenskému. Velice záslažnou
činnost obou odborů Červ. kříže znázornil rovněž vas
ně a přesně provedený diagram, ukazující počet ošetřo
vacích dnů v záložní nemocnici Červ. kříže v jednotit
vých měsících od listopadu 1914 až do doby nynější,
z něhož zřejmo, že celkový počet ošetřovacích dní do
Stoupil do té chvíle výše 39.935, počet dokazující, jak
blahodárná jest činnost Červeného kř.že a že zasluhuje
plné podpory vší veřejnosti. Zajímavým byl diagram
o ošetřovacím nákladu na osobu a dtn v nemocnicích.
Červeného kříže v různých místech v Čechách. Hradec
Králové patří mezi ona místa, kde tento náklad: — dfk
svědomité hospodárnosti stravovatele p. Jar. Urbana,
maj. Grandhotelu — jest velmi mírný, číně pouze 2.45 K
denně na osobu, kdežto průměr zemský činí 3 K 11.5h.
Co vše damským oďborem Červ. kříže (prádla a ]. po
třeb) -pro vojíny bylo odevzdáno. naznačeno zde pře
hledrým soupisem, svědčícím o bohaté činnosti damt
Červ. kříže, v jichž čele tuto záslužnou práci řídily
hlavně pl. M. Smutná. choť místodrž. rady co předsed
kyně a pí. Zd. Pokorná, choť generála co mistopředsed:
kyně. kteráž svými stálými návštěvami raněných ne
unavnou péčí o ně projevuje, kdežto domácí. správu la
zaretu obětavě řídí pí. R. Jirotková, choť phurovníka.
— Nejvýš svědomitá pomocná válečná péče našeho u
čitelstva znázorněna pořadatelem výstavy ve dvou ú
pravných diagramech, z michž zřejmo, že učitolstvo v
prvním roce války pro účely válečné péče a výtěžek
různých slavnosti a podniků odveďo úctyhodný obnes
16.31281 K, kovů sebralo 17 a. ostružinového Hetf. 190
kg. cupamninyvyrcbilo 65 kg. papírových. podešvů přes

ství plátna, peří atd — Vlastencckom obětavost našeho
občanstva nejlépe dokázal přehled válečných nadací,
jež dnes v okrese našem. dostoupity. přímo obrovské vý
še — téměř 170.000.K. — Dvě velké mapy okresu. krá
lovéhradeckého ukázaly nám počet a rozdělení váleč
mých uprcháíků dle obcí okresu a národností a rozdělení
válečného pojištění dle obcí, — Dalšt dagram naznačo
val nám obětavost našeho Jidu v poskytování příspěv
ků na hemánní účely pomocné válečné péče, jež dnes
dostoupily již více než 67.008 K, číslo, které podává dů
kaz o patriotickém a obětavém smýšlení obyvatedstva.
—. Konečně ve výstavce umístěny fotogralické snímky
výstavky vánočních darů pro vojíny. holdu starostů: k
narozeninám Jeho Veličenstva a slavností v době té. po
řádaných jakož j různé fotografické snímky, týkající
se záložní nemocnice. — Uspotádání válečné výstavky
jest zástužným dílem, tvořícím prvé počátky | příštího
válečného musea a znázorňajícím nám přebohatou. čin
nost, již v oboru válečné péče vyvinul okres a. město
Hradec Králové.

Štit železnéhobrance v Hradci Králové.Paa místo
držit rada J. Smutný odvedl Štítu žel brance v Hradci
Králové ve prospěch vojenského rakouského vdovské
ho a slrotčího fondu na místo poděkování za došlá mu
v poslední době blahopřání k Nejvyššímu vyznamenání
udělením řádu železné koruny III. tř. 20 K. — Jeho. Ex
celence Max hrabě Coudenhove. místodržite! král Če
ského. při své návštěvě dne 29. února vysloviv se s po
chvalou o potěšitehném úspěchu Štítu železného brance
města Hradce králové, věnoval fondu jeho 50 K. —
Štítu Žel. brance města Hradce Král ve prospěch rak.
voj. vdovského a sirotčího fondu složeny byly tyto při
spěvky: Od královéhradeckých advokátů k uctění Da
mátky dra. J. Hodovala 35 K, p. Fr. M. Hanaše, ústř.
ředitele spojených strojíren akc. spol, 100 K, cís. rady
St. Netuky, továrníka v Třebechovicích 20 K. okr. hosp.
záložny v Hradet Král. k netění památky zesnalého čle
na Hditelství p. A. Petra 20 K, choti bar. Viléma Kčnigs
wartera 20 K. dále prostřednictvím slov. p. J. Smutného,
c. k. místodrž. rady, k jebo rekám složené příspěvky:
Starosty J. Košťála z Praskačky 10 K. důchodního a
Kotyka z Dobřenic 20 K, Jos. Neškudly, hostinského ve
Lhotě pod Strání 149%K, Hosp.-čten. besedy v Třesovi
cích 10 K, vdp. Petra Šimka, faráře v Libčanech 5 K.
Obč. besedy Komenský na Praž. Předměstí 22 K, sboru
učitelského obec. a měšť. škoty chlap. v Hradci Král.
15.80 K. — Celkový výnos Štítu čtní dnes K 11.06611.
Slechetným dárchm vzdávají se díky. O- další příspěvky
prosí purkmistrovský úřad v Hradci Králové.

Východočeské| divadio. | Provedení Schčnberrovy
Ďáblice v činohřepatří k pěkným večeržm salsony,.
Jichž ostatně bylo dosud velmi málo. Jest jistě význač
ným rysem umělecké stavby dramata, | dovede-řt jeho
děj po pět jedméníkrajněnapímatapěklejme| bed
jsou-li takrřia stále na scéně jem tří osoby. Kramě toho
hloubka psychologického Hčení, přirozenost charakteri
stiky povah a strhující tragika redinaého Života jsor
působivými momenty kry. Žena najezin výbornou tnéne
pretku ve Zdeňce Kvapilové-Rýdiové z Národního a
vadlavPraze.Rovašiidobřea choraisasistichy.půzobivěbytpodánmužp.Jánského,jehožangažovánímčino—



bra mnóhoziskala. Ba ivýkonp. řed. Jeřábkaby)ta- 
OCASE"Adk ošený s 'olíikěu, —Repriáa Nedanasvy
bpery Milkování dosvědčilá, co řečeno tu byhb'o
hepochopení obecemtvem. Miikování rozhodně se nelíbí
publiku chtějíchnu něco vidět, slyšet líbivé melodie a
se bavit. Jinak získalo :provedení roprisy ve výpravě
wkusnějším zatízením Kristina pokoje, kde ocitla se také *
bibilotéka, a výsiřeem v ouverinře k 3. jedn. — Pucot- |
hlova opera La Eohéme nese zřejmé stopy hudeb- '
hích snah moderní italské opery: dramatickou živost
R působením na nervy posluchačstva docířiti úspěchu, |
lokazujíc, že jeji skladatel byl současníkem Mascagného '
a Leoncavalla, známých to veristů Falských. Při libretu
psaném dle Murgerova románu Scénes de la vle de Bo
héme a vykazujícím tytéž chyby,- totiž nedostatek re
mllsmu a příkš mnoho sentimentaiismu a Inoristické
tkAivosti, nemohl Puccini oplrati se o prudký dějový
spád, nýbrž.snaži se melodickou a silně citovou huďbou
zakrýti vnitřní nedostatky děje. © Tento citový dojem
apůsobil, že Bohéma byla daleko příznivěji přijata obje
censtvem než Neumannova Milkování. © Při provedení
Bohémy sešly se na scémě nejlepší síly ensembtu oper
níto. £ dam pí. Kamperová a al. Sehnalová v bomtéž
koltrastu Jako v Milkování (Mimi — Krista, Musefte —
Mizzi) vytvořily zdařilé postavy griset. | Pp. Geirler.
Klans, Patečka a Piskáček byli dobrým? představiteli
bokémských postav. Poěkud sentimentální role Ru-.
dalfa vadila dramaticky — založenému p. Geitlerovi v
správném hereckém výrazu, zato však pěvecký výkon
jeho vynikající lahodou a modulací hlasovou byl potle
skem plaě uznán. Nejisté nástupy sborů, umístění solistů
příhě v voradí a podivně aranžovaný průvod hudby ka
aHy v P. jedn. celkový dojem. — V druhé reprise Eysle
rovy operety Ta nebo žádná vystoupili pražští ho
sté ní. M. Vilímová, subreta od Vinohradského divadla,
v úloze Zošky a n. Vilím,operetní komik, jako profesor
Větrin. Nelze sice upříti pí. Viímové působivé lehkosti
a jistoty velké scény, přesto však vzpomíná jsme ml
lého a inteligentního zjevu sl. Skatské v úloze té, o jejfž
opětné vystoupení jeví se v nejširších krazích vřelý zá
jem. Srovnávati pak při tomto ojedinělém vystoupení
široce rožplátý herecké talent tak rutinovaného akté
ra jako je p. Branald s kabaretním výkonem p. Vilíma
pokládám 2a zbytečné. — V hedďěli odpoledne opaková
na Hašlera-StaréhoSkvělá partie při domě zcela
venkovem naplněném. — Večer Kalmánnova opereta
Cikánský primáš byk celkem chladně přijata.
Dět sám kromě sentimentálně podaného motivu vítěz
ství moderní hudby nád starou ckánskou neobsahuje
alc poutavého. Pi. Vanerová. ač úlobu nakvap přejala,
byla zahrnuta za svou Sari, podanou s jemnou inteli
gencí a s půvabem exotického rázu, častým potleskem.
Ne zrovna podařenáívarietní produkce cowboyů ma zač.
2 jedn. měla býli nějak vhodně uvedena, aby nepůso
dila tak násilně, — V Shawově veselobře Pygmali
oň shlédáli Jsmese opětně se známým: satyrikem.
Profesor Higgins jako starý Pýjžmalion vytvoří z dívky
ulice vzdělanou dámu, jež zamkne koncem úplně jeho ci
ty. Charakteristika Higginse, očitele Správné výslovno
+8 a dobrých mravů, ad nějž není v celém kuse revá
zanější a kláckovitější figurky, a jehd psychologický
vžtah k žáčce Flite Doolitlové jsou ostrým šařkasmem
na moderní mělkou výchovu. Oni dva jsou hlavními 0
sobnostm! děje; vše ostatní je dostř ploše podáno a lec
cbs, jáko dlouhé rozpravy starého Dolitla, plné narážek
dosti nesrozumitelných, dokonce unavuje. ©Pozornost
věškerého posluchačstva, skládajícího se toho večera
vesměs z distingovaných kruhů, upoutala Elisa pl. Sed
láčkové-Urbanové z Národního divadla v Praze, jejíž
svrchovaně elegantní a sličný zjev a přirozeností svou
strhující výkon herecký odměněn byl nadšeným potle
skem. Pan Jánský ve svém Higginsu moh! do nejvyšší
míry rozvinoutí svůj skvělý talent a potvrdil jen náš
úsudek, o něm v posudku o Ďáblici pronesený. Obsa
zení ostatních úlch, zdařilá souhra, jakož | vkusná vý
prava byly dobrým doplňkem k vytvoření | ladného
obrazu celku. —V reprise Bizetovy Carmen hrála v
titulní roli domácí osvědčená síla, beneficlantka toho ve
čera. pl. Janošová. jejíž svědomitost v studiu a pěkně
nesoucí se alt širokého rozsahu mě jsme příležitost se
znati již v různých operách. Návštěvníci divadla maji
jistě v dobré paměti jeji výborně podanou Káču z Dvo
řákovy opery, kterážto úloha jí rozhodně z toho, co
jsme viděli, nejléne svědčí. Zdařilý pěvecký výkon pí.
Janotové v Carmen byl opětovným potjeskem upřímně
uznán. —.Pro sluderistvo a kruhy Interesujicí se o umě
lecké podání formy pístové uspořádají. přední umělci o
pery pp. (eitler a Klaus odpolední pěvecký koncert ve
prospěch válečné péče. Program vykazuje pečlivý vý
běr písní klasických i moderních. Určité datum bude
později oznámeno. — C.

7 Repertolr Východočeského divadla v Hradci Král.
V pátek 10. t. m. oblíbená opereta Dolarové princezny
od L. Palla. — V sobotu 11. t. m. vystoupí pohostinsky
člen opery Král. zem. Národního divadla v Praze E.
Burlan ve Smetanově opeře Hubička. — V neděli 12.
t m. odpoledne o 3. bod. podruhé a maposleďy opereta
Dolaťové princezny. Večer o 7. hod. opereta Jak ten
krát v má. — Vpondělí na všestranné přání Nedbalova
opereta Polská krev. — V úterý dává se Mozartova
opera Figarova svatba. — Ve středu vystoupf pohostin
sky člen Národního dřvadla v Praze Miloš Nový v ti
tminí roli veselohry Gardový poručík od F. Molnára. —
Ve čtvrtek vypravena bude Dvořákova opera Rusalka.
— Sezóna nkončena bude 23. t. m. Pro zbývající reper

tolr uchystána v činohfe nádherná hra Polopanny od
Marcela Prévosta. V 'opeře bmdou reprisy Bohémy a

Figarovy svatby. V operetě bude vypravena klasická
Trebizondská princezna od Offenbacha.

Fušlečkízábavy. Přes zákaz v Úř.list z 1. Wstopa

vě taneční zábavy ve prospěch Červ. kříže, z nichž
však dle šetření neodvádí se Červ. kMži buď zcela žád
ný obnos, anebo tak nepatrný, že diužno bezpečně zato
míti, že pořadatelé jména Červ. kříže jen k tomu účelu
zneužívají. Bohužet došlo prý již při tom i k výtržnostem
a staly prý se dokoňce případy, že se súčastnil tako
vých tanečních zábav ranění a nemocní, vojenským ne

mocnicim přikázaní vojín na úkoi svého uzdravení. —
Okresní hejtmanství přivádí proto shora uvedený zá
«az v pamět a žádá, aby se jim obecní úřady bezpodmí
fečně řídily,
Sezima cen th týdemním trhu v Firkdci Králové
dne 4. března 1916. 1 litr prosa 72 h, 1 hi: cibule 36—39
K, mrkve 20—30 K, 1 a: jetel. seminka červ. 480 —5720K,
máku 300- -420 K, 1 kg: jahel 2.10 -2.40 K, másla 5.20—
7.60 K, vepř. sádla 6.20—7.20 K, tvarohu 84 hb —1 K,
česneku 5—6 K, petržele 30—36 h, celere 30—40 h, kře
nu 49—80 h, 1 kopa: kapusty 3—16 K. drobné zeleniny
80 h— 120K, poru 1—2 K, 1 vejce 14—16 h, 1 podsvín
če 40—52 K, 1 kůzle 7—11 K. -- Přivezeno bylo: hl:
Jetel. semínka žerv. 23.40, máku 1.25, cibule 11, kop: ka
pusty 30, drobné zeleniny 40, 21 pytlů mrkve, 286 kusů
podsvinčat a 42 kúzlau.

Miletín. Již ja začátku nynější války utvořil se
u nás pomocný válečný sbor (4. srpna 1914), který si

vzal za úkal podporovati válečné akce především míst
ní a pak i všeobecné. Pokud působil samostatně, byl je
ho předsedou starosta p. Jan Vundrouš. pokladníkem

pomocný válečný sbor okresní, k němuž se náš místní
sbor připojil, stal se jednatelem p. F. učitel Kočárník a
kaplan funguje jako substitut pokladníka. Tento náš vá

K. pro Červ. kříž odvádí právě obnos doplňující dosa
vadní příspěvěk na 100 K, pro fond vdovský a sirotčí
po padlých českých vojínech odvedl 150 K. Tyto po
slední obnosy z největší části vzrostly z dárků věřících,

s podobenkou našeho farního kostela, darované místním
kaplanem, jakož i za jiné podobné tiskopisy, též jim vě
mované. Suffragia, jež jsou jeho přimem, jsou také ur
čena pro tyto charitativní účely, aby věřící nejen zí
skali zásluhy sv. almužny, nýbrž aby při tom pamato
valř svých dřahých prosebnou modlitbou. — Kolem No
vého roku došla sem nabídka vídeňského | Stříbrného
kříže na dalání pamětních tabirtek padlých našich vojí
nů. Při dobrobnější úvaze shledáno, že takovéto jednot

livé tabulky v našem fařním chrámu Páně sotva by
našly přiměřeného umístění a že by rušily celkový ráz
vnitřní úpravy svým poměrně značným počtem. Jednali
Jsme o tom se slov. ředitebem e. k. odb. školy sochař
sko-kamenické v Hořicích p. Václ. Wemzettlem, který
uznal totéž a projevit ochotu podporovati naši žádost
k vys. c. k. ministerstvu veř. prací, aby nám zmíněná
škola mohla vyhotoviti a za příznivých podmínek pře
dati epltaf společný, který by harmonicky doplňova!
vnitřní výpravu kasteta, jež téměř výhradně je dílem

epltalu pracoval p. architekt Emil Dufek, profesor jme
nované školy a míižeme směle řící, že je nádherný. Prá
vě tyto dni byla žádost c. k. ministerstvem veř. prací
příznívě vyřízena. K našemu milému překvapení došel
také osobní přípis Jeha Fxcel, p. c. k. ministra veřej.
prací dra. Ot. Trnky, kde oznamuje, že vzhledem k vla
steneckému účelu podané žádosti a k vylíčeným okol
nostem výminečně naší žádosti vyhověl a že na výlohy
5. posiavením epitalu spojené zasilá svůj osobní dar,
který došel k rukám dp. Štěpánka. | doufáme. že pa
mátník tentn brzy ro ukončení války začne hlásati bu
doucím věkům, kdo z naší osady padli na poli cti a slá
vy. a. že zvláště pozůstalí dobrovolným příspěvkem bu
dou následovati světlý příklad Jeho Excel. p. ministra.

Dolní Dobrouč. Triduum, jež dne 5., 6. a 7, t. m. ve
zdejším chrámu Páně ze vzácné ochoty konal dp. Jos.
Rohledr, kaplan z České Třebové, osvěžilo v nynější
pohnuté době zdejší křesťanský lid jako jarní shunéčko
přírodu. Krásní slova dp. kazatele přivedla množství
věřících nejen do chrámu Páně, ale také kz zpovědní
cím a ke stolu Páně. Byloť u sv. přijímání v těch dnech
více než 800 věřících, z nichž na 200 dítek a přes 600
dospělých. Poněvadž dp. kazatel přišel z místa, kde jest
jedna z nejobtížnějších duch. správ, ocení mnozí z
posluchačů tím více oběť, kterou přinest zdejšímu věří
címu lidu a nemohouce mu pro 1ychlý odjezd jeho již
ústně poděkovati. zasílají v-duchu za nim vroucí »Zaplať
Báh«<,slibujíce, že dlouho na horlivého kněze s láskou a
modlitbou vzpomínati budou.

, Brandýs m.Orl. V těchto dnech byl vyznamenán za
služby prokázané Červ. kříži bronzovou medailí na vá
lečné stuze s dinlomem od J. V. Františka Salvátora
zdejší kaplan dp. Th. Dr. Cand. Ant. Mikan.

Něm. Brod. Přednáškový večírek katolické jednoty
ZT. února +U Panských« konaný přes nepříznivě počasí
plně se vydařil, o čemž svědčí čistý výtěžek 72 K, od
vedený zdejší okr. komási pro péči o mládež jako příspě
vek na strotka po padlém vojínn. Mimo to sebráno p.
předsedou Zadinon 21 K na katolickou četbu pro vojíny
v lazaretech a v poli. jež odeslány administraci »Po
klada věřících«. Za zdar večírku dlužno vřele podšěko
vatř obětavým dpp. řečníkům prof. a katech. J. Sobotko
vl z N. Brodu a J. Poříckému, katech. z Ledče. Před
náška p. profesora byla bez nadsázky řečnickou perlou
fak formou tak obsahem. Za napiaté pozormosti p. před

1 nášející dovodil svým milým, přesvědčivým způsobem
| uwániřstvýchovy nu podkladě náboženském, 'povkaztje,

Ze vvilngělimmKristovo chová v sobě 2íkony človělíz

| všestranně rušlechťující a vetdoucí k pravé dokonaldsti,
| z čehož plyne důsledek, že lepší budoucnost zledná se

lidstvu jenom tím, když náboženství Kristovu přiznána

. bude jeho důležitost a lid bude pilně k tomu nabádán,
* aby se odvrátil od bludných nauk, Vychovávajících jej

k požitkářství a sobectví a dal se cestou ukazovanou
Kristem, vedoucík idealismu a obětavosti. V přednášce
zdůrazněn 1 patriotický moment poukázáním k tomu,
že náboženství je nejlepší záštitou státu, neb ono učí
křesťana podrobovati se zákonným vrchnostem jakožto
od Boha zřízeným, vrchnost zase jest Bohem vedena k
spřavedlnosti a lásce k poddaným, čímž vzniká pevný
harmonický svazek mezi oběma, který je zárukou zdár
ného vývoje a života státního. Mnoho krásných myšle
nek dalo by se z řeči p. profesora uvésti, než obmeze
nost místa tomu brání. — V druhé přednášce vedle stu
chového mělí jsme též zrakový požitek vzácného druhu.
Ve svém populárním výkladu zavedl nás p. katecheta
Pořícký do rodiště a působiště sv. Františka z Assisí.
Půldruhé hodiny jsme snili, v duchu putujíce pod azur
ným nebem Italským, prožívajíce ty doby, v nichž svě
tec assiský jako oráč zkypřoval půdu ušlapanou roz

, mařilostí a požitkářstvím a zaséval do ní svým vlast
| ním příkladem nové símě střídmosti a sebezáporu, zá
. kladu to pravého štěstí a spokojenosti zde na světě. —

Obě přednášky byly nám opravdovým občerstvením a
útěchou v těto pohnuté době. Nezapomeneme tak hned
na ně a chováme vroucí přání, brzy zase něco tak krá

b sného poslechnouti.

|

|

| — —
|

Různé zprávy.
Jak jest italská loupežná válka »pPopulární«,o

tom nás poučují nejnovější vášnivé výjevy z ital
, ské sněmovny. Iné 6. t. m. byly podány interpe
, lace, proč jsou válečné podpory rodin | vojínů
1 skrovné. Ministr vojenství odvětil, že vydání na
' podpory dosáhlo měsíčně výše 43 milonů lir; více

vláda činiti nemůže. Ale ani po výkladu dvou dal
1 ších ministrů nebyli interpelanti uspokojení. Před
| seda Salandra činil oposici prudké výtky. Tři so

cialističtí poslanci volali: »Nuže, nechte inluvit!
Proč se vyhýbáte rokování?« Prampolini dodá
vali: »My nechceme míti nákubek, jaký jste vnu
tili lidu. Tu Salandra prohlásil: xZdá se mi, že
sněmovna, kdyby věci takto dále pokračovaly, ne
mohla by sloužiti zemi dle potřeby a viděl bych
se nucena předložiti koruně přiměřené návrhy.c
— Nato došlo k bouřlivým projevům oposice. 50
cialisté volali: »Začínáte s vyděračstvím také již
proti italské sněmovně? — Paplrový diktátor! —

. Hrozíte tozpuštěním sněmovny, protože cítíte, že
nemůžete sněmovnu více udržeti? Nestydíte se
pronášetl takově vyhrůžky?« — Z Curychu se 7.
t. m. sděluje, že vládní kruhy italské mají z oposič
ního chování socialistických ©poslanců | veliký
strach. Vždyť se ví, že socialisté již před vypuk
nutím války protestovali proti útočnému vojenské
mu tažení. | Nyní, kdy v Italii po toliká ranách
stoupá bída, oposice přirozeně mohutní.

O moderní pověrečnosti žen v »České Revui: jest
pozoruhodná úivaha. Poukazuje se tam na úpadek víry,
přesto však lidé mají pocit, něčeho lepšího, touží po ně
čem vyšším, než co před sebou vidí, v čem denně se po
hybují. Zejména žena svou vnímavosti je blízko pozná
ni duševního světa, ale nedovede si ho osvojit a proto

„ upadá snadno v blady. v pověry. Ale vedle toho život
ducha, duše, jimž žijeme a jejž si neuvědomujeme, jehož
jsoucnost tušíme aspoň i tehdy, nedovedeme-H jej správ
ně odlišit a odhadovat, jimž dáváme se vodit, hlásí se
tn o své právo a vede ženu tain, kde je jí zdánlivě při
blížen. Je to úpadek víry náboženské, oficiální a hledání
nevé pravdy životní. Protože náboženská pravda je mo
derní ženě zastřena, projevuje se různě a lidé chápou
se jí dle stupně svého vzdělání. Ale pověry i hledání

duchů je i pád materialismu, neboť lid a zejména ženy
správně cítí, že hmota nevyčerpává život, že život je
něčím víc, že zákony Života zcjména duševního neply
nou z hmoty, ale naopak: že duch oživuje a je podkla

| dem hmoty. Ta nedovede vyjesnit si prostý člověk aobrací se tam, kde se wu duch života zjevuje. A protože.
duševní život, jeho jsoucnost ukazuje, že Život nekončí
zánikem hmoty, je nejpřirozenější, že člověk hledá ta
kové styky, které zdají se mu o tom podávati důkaz.
Lze tedy označitih včechny zjevy pověr jako hledání
vyšší duševní podstaty lidské a u žen zejména jako bez
prostřední tušení či vnímání jeho existence. Lidé potře
bují poznávati vyšší duchovní pravdy, aby viděli život
a nebyli kořistí domněnek a pověr. Uvědoměním o žl
votě duševním. pravém a skutečném, který je, zaniknou
pověry. Jen v nesrovnalosti života a učení o něm spočí
vá pověrečnost, neboť je nutno vyrovnat to, co vidíme,
s těm, co cítíme. Proto dnešní pověrečné zjevy jsou spí
še dokladem intelizence a duševního hladu, | vnitřní
prázdnoty, která má býti naplněna novými poznáními
a pojmy. Nic nevadí, že tyto poznatky nebudou mocí
býti jiné než základy starých věr, neboť nemůžeme
poznati více než co je — život duševní — nejsme schop
ni duševně žíti více, než k čemu máme schopnosti, a.
pokrok náš jest jen pomalý; ale to, co dříve bývalo ví
rov z oddanosti, bude dnes oddaností z poznání a po
chopení. Bude to náboženský pokrok, který přivoďuje
takto Žena svou touhou po něm. — Takové tedy dednk



ce se činí nyní (dle referátu »Národních Listů«). Odmy

slíme-li si některé přepiaté úsudky, vidíme, že Kberálo
vé nyní značně se přibližují stanovisku našemu.

Besídka.
Epitafy.

Nad hostinským. ©

»Dolil jseml« — Tak černou křidou psáno
ná hostinci, kdyžtě jednou ráno
přikradla se kostnatá smrt jak stín tiše
do nálevny; zachrastěla u šenkyše.

„Rozpačitě pronáším svou zdravici.
V tom mi vyrazila z ruky sklenici.
Křičím, sténám: »Vari, běda!
Co jsem spáchal, smrti bledá?
Pečínky jsem nosil jako dorly,
v sklenicích mých byly malé porty.«
Nemoh! jsem říci víc;
vyšuměl mi život z plic...
Dlouho dost jsem smekal, sloužil, strádak
běhal, sčítal, na pivovar střádal.
Umazovali si hosté čárky,
někteří pak za celičké várky
značný peníz dluží dlouho dosud.
Koho potěšil by taký osud?
Ale budiž i těm odpuštěno,
kteří poskytli mi toto věno.
Vždyť tvář hostinského v rozčtlení
též se někdy zlopověstně měni.
Vytýkal-li mi kdo malou míru,
vzkřik* jsem: Viz, kde necha? tesař dlruf
Naposledy vyražen jsem z vlastních dveří sám.
Že to bylo za mé chyby, skromně uznávám.
Černá lilína srovnala zde šenkýře i hosty,
o vodě tu svorně žijem se stálými posty.

Na křídu zde nelze hýřit.
každý se s tím musí smířit.
Nechť můj spánek nevyruší vnější svět!
Dobře jsem se nevyspal dřív dvacet let

Nad zahradníkem.

Hřbitove, hřbitove, sade můj zelený,
tebe jsem posázel stromky a semeny.
Potom však právě sem přátelé rozmilí
samého štěpaře do hlíny vsadiši.
Naposled také strom zdravého kořene
složí v zem dřevo své trouchnivé, zmavené.
Kles! jsem zde mrtev do syrého lůžka,
jako do škarpy když shnilá padne hruška.
Červi nevrtají pouze štěpy, hlohy,
podlehne jim také sadař přeubohý.
Toť již byla předzvěst mojí Smrti věrná,
že se mi tak bujně zvedla ředkev černá.
Ten rok na mém kyprém sadě zkvetlo
tolik žkttých, fialových květů!
Tolik temných lyšajů se slétlol
Také černé můry při poletu
bloudily tak hustě v říši moji,
až jsem tonal v rmutných předtnch roři.
Řekl jsem si: Zlá jsou tato znamení,
jedovatá míza do žil pramení.
Však již na prstě se zdula rakovina,
jenom má to byla věru vlastní vína:
nožem jsem se zranil, když jsem očkoval.
Zle mř bylo, tichý sten se z úst mi dral,
když mi lékař těžkou ránu ronboval.
Rovb však spolu s prstem hnil,
život unikal mí z žil
Podzimní když listí k zemi šelestilo,
tenkráte nž celé moje tělo hmilo.
Příjemno tu není v těsném vlhkém dole.
Myslilť jsem, že budu dřímat v květin kole.
Zatím nad mým rovem ční
pouze vrba smateční.

Nad krejčím.

Užil jsem dosti roboty,
šil jsem | páral životy.
Jednou kýs přízrak u hlavy
inojí se náhle postaví.
Nežli jsem v děsu zvolak »Stůj!«
příšera párá — život můj.
Moje jehla obratná a čilá
na sešití tehdy nestačila.
Zato však mne do srdeční žíly
píchla jiná jehla ze vší síly.
Obličej mi smrtka vyžehlila,
urovnala vrásky jako cíhličkou.
Zda mne tato služba potěšila?
Vždyť říme obdařila úzkou rakvičkou.
Nejhladší tvář málo platna. milí páni,
je-li kolem očí modré lemování.
Byl jsem člověk velmi živý,
přislovečně pohyblivý.
Uvažte ach, jak jest také rtuti,
má-li tady ležet bez pohnutí!

„/ o » »

Gbjednáme Ďám
všeckypotřebné knihy a časopisy. Neru třeba
objednávati jinde, obsloužíme Vds též vzorně.

Družstevní knihkupecíví a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinam.

RWašeknihkugeciví
nabízí Vám své služby k obstarání
všem knih, časopisů atd. Adresujte

. laskavě:

Družstevní knihkupectví a nakladatelství
v Hradci íKrál., Adalbertinum.

Českoslovanská
záložna v Praze-il.,

Spálené ulice; číslo 46.n.

na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dne vybrání dle dohody a die doby
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho druhu
za mírných podmínek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.
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Rozpočtyochotněazdarma.

Pilně čtěte
! a rozšiřujte©

Rozhovor, který suniversitním poslu
ohačem filosofie o tomto předmětě

měl

Jen Bělina.
Stran 40. Cena 16 haléřů.

Objednávky obratem vyřídí admini
strace „Časových Úváh“ v Hradci

Králové.

Volodůstojnému 
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům: dovolujesi dopo
ruělti veškeré kostelní nádoby a
nášiní a to: monstrance, kalichy,

svícny,jammr výrobynledbtetatd. své , přepodpisů
církevnímP oyhovujíc“ "btaré před

m opravuje v původníintenci ai zlatí a stříbříneboproti do

platku za novévyměňuje, Hotové
Podněty neb výkresy zasílánauásku franko bez sávazností koupě:

7 “oráenýchposvěsené.Práce ruční.
Shlad vačborýchsletých otřídrných klenotů, jako: fetěsů,madonek, ků,prstýnků, náramků atd. : Notářské
Prsteny, tabatésky, P dolnínáčiníse stříbrapravého

čínského vědy na skladě.
Stare slato, stříbro a drahobamykupujesa nejvyššísmy

JAN STANĚK,

Přissěný smnelecc. b. somskéhotrestního soudu

Paramenta. CH

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (vČechách)
(břatr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích) —

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný „f

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

se na požádání franko zašlou.

Na živeploty
hloh (a j. druhy)

esazovaný,30 až 70cm vysoký, 6—12 ,
Pdle kusůza KZá, de všechnydmky

lesní sadby
e k. lesmistr Rudotf Hackor

vv rod Králové z vlastníchškolek.Žádejte
úplný ceník a návod k sázení nakl Žádeje

Komisionářství—

r. Černý - HradecKrálové |třída 18. pěšího pluku,

ODSBožíveválkám
Telogramy: Petrol, Hradec Král.

w
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Vep
SvatováclavskéAe Školské.

pa men m rýboěí polorější vé

koslal, paramenků
raperů. kre koberců

ororáky zlšísí Eo oýrobsáchnejjstaršíhozávoduv Čechách, ©. a k. dvormíhododavatele

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

Tisíce uznávacích releremcí aodporeobrázkové oenníky, rozpočty, Vzory8 vé zboží:
kvýběru franko.

Bezvalkomskakéreie ve ově čím jovadj:domech, pracovní veskov levnější:
Cenyaš o 90, měnež všude inde.
Jubíl. 100let. trvámí a40 lot. vlastníčinnosti.

Adresoránívědydoslovnésevyprošuje.

8Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle reční salsony kollekci
nejnovějších drahů pravých

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

zemských.

, =

Cetná uznání zvláštěs kruhůvelo
důst duchovenstva svědčí o pootivéob
sluze mého ryze křesťanského závodu za 
dobu více neš třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení een!
Velojemné látky ma taláry.



Portugalsko proti nám.
Země bouřlivých revolucí vstoupila konečně

do stavu zřejmého nepřátelství proti centrálním
mocnostem. zvláště proti Německu.
7 Tu můžeme klidně zvolati: >Lepší otevřený ne
přítel než falešný neutráli« Portugalsko jest ubo
hýn vasalem Anglie, na níž záleželo r. 1910 hlav
ně, má-li zůstati trvalým státní převrat, k němuž
došlo krvavou revolucí notorických zločinců. Již
ti ozbrojenci a jejich velitelé, kteří křiklavě poru
šili slavnostní přísahu, byli lidmi bezectnými. Co
však teprve říci o těch, kteří uchvátili nejvyšší
moc! .
„ Jestliže byly v čerstvé paměti jejich zločiny
minulé, ozýval se pak křik do nebe velající portu
„galského lidu nad kupením ničemností dalších. Ni
kdy portugalský lid předtím nebyl uvržen do jař
ma tolik nesnesitelného. Proti vuli pokojného lidu
„týráno kněžstvo beze všeho soudu, zákeřně usnu
cování předáci portugalských katoliků. Všude se
heružili náhončí samozvané vlády, aby tajně na
slouchajice, denuncovali zednářským — ininistrům
každé volné slovo kritiky. Žaláře plnily se »pode

. zřelými« tak hustě, vězňové, čekající na řádný
soud, zakoušeli taková utrpení, že velké davy ra
ději z novopečené republiky -se stěhovaly,

Volby dlouho nová vláda zdržovala. Věděla
dobře, že má proti sobě ohromnou většinu lidu.
Proto předem zavírala ústa vynikajících nespoko
jencu popravami, žalářem anebo vyhnanstvím,
rozšiřovala prolhané zprávy o reformách, o portu

p $alském >klidu«,studovala volební terén jako předTozhodující bitvou; rozestavila všude na místa ne
. jistá své agitátory a špehy. Když však pozorovala,

že skutečný hlas lidu by prostředkem voleb přece
-jenom pokácel všecka křesla zednářských minist

« rů, vyloučila pod různými záminkam, velikou část
obyvatelstva z volebního práva. Zato však při
znala volební právo vojíněm — ovšem jen za tím
účelem, aby vojsko volilo republikánsky ve pro
spěch protikatolických despotů. Rafinovaní saano
vládci už to zařídili tak, že ani konservativní vo

„jín neměli při volbě svobody.
Zkrátka forma voleb byla tak úžasná, že proti

ní v tisku projevovali odpor i nepřátelé katolictva.
Tak skandálních voleb ještě svět neviděl. Každý
špatný prostředek ke špatnému cíli, k udržení ty
ranie byl vládě dobrý. I svobodomyslné kruhy
portugalské žasly, v jakých kleštích se to ocitly.

Ačkoli bylo vření veliké, bylo lze čekati, že se
obyvatelstvo smíří se strakatými poměry, jestliže
ministerstvo v státě žebráckém konečně podnikne
nějaké sociální reformy. Ale generální zkouška u
svědčíla malé velikány. Ukázalo se, že noví vlád
cové přišli s velikými a plnými ústy, ale prázdný
mi kapsami, do nichž radikální výkřiky jim měly
zaváti zlatý prach. Zvyšovány daně a dělníci,
kteří pomohli k převratu, S velikým překvapeníni
shiedávali, že se jim »za odměnu« vede daleko hů
ře než za vlády královské. Když vléda nechtěla
pomoci po dobrém, vybucaovaly pumy, došlo k
několika velikým a krvavým bouřím.
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Začaly také revoluce politické. Nie divného!
Vychováncí bezcitných zednářů zkoušeli své u
měn ná vlastních učitelích. © Došlo docela i kč
vzpouře námořní. Že úspěch takové revoluce v
Portugalsku jest hračkou, přesvědčili se sami zed
náři při svém bombardování míst, kde tušili mož
nost odporu. Dvě tři lodi zcela slačí na několik
portugalských převratů; jen jest potřebí, aby spik
lenci předčasně něco nevyzvonili. Všecka bezpeč
nost práva kolísala se v republice až do dnešního
dne na zčeřených vlnách.

Kdo něco v Portugalsku měl, byl tak bezpe
čen, jakoby se usídlil v kráteru Vesuvu. Proto ta
ké hospodářská podnikavost ochabla. Nač se lo
potiti, nač střádati ve prospěch hrabivců tajných
i veřejných? A zase nové jevoluce z bídy! Dochá
zelo k nim i za nynější světové války.

Za takých okolností vláda přirozeně váhala
přidati se otevřeně na stranu čtyřdohody; vždyť
chudinka měla tolik prácos »děláním pořádku« do
ma! Ale Anglie nutila, hrozila! Když portugalská
vláda rozpačitě pohlížela na výzbroj svého nečet
ného vojska, Anglie zahřměla: »Máš aspoň mladé
lidit Ty nám dej, abychom vyplnili citelné meze
ry, které děla německá vyryla v řadách naších a

. trancouzských! O výzbroji ještě společně si poho
voříme.« Ostatně Portugalsko jako ubohý sluha
musilo steině. mnoho služeb učiniti pro Anglii již
před váikou, takže málo -padá na váhu nynější 0
tevřené nepřátelství. .

Když portugalská vlfda kradla Německu lodi.
aby je zašantročila do válečných služeb Anglie,
nemohlo Německo váhati s vynpovězením
války. | Diplomatické“STýky Německa s Portugal
skem přerušeny 9. ořezna a 14. března byl vyzván
i v. k. vyslanec rakouský, aby opustil zemi s per
sonálem našeho vyslanectví,

Není-il dosti na veřkých porážkách mocných
zednářů italských, dostanou svůj mrzutý díl tím
spíše volnomyšlenkáři portugalští. Teď jim ani ne
pomohou jejich sideoví« náhončí, kteří vystupo
vali na podiích jiných států evropských, aby por
tugalské kousky nějak vykrášlili ornamenty lesk
lých frázi. Král Jan Lucemburský zvolal: :Čím
více budeme iníti nepřátel. tím větší nabudeme ko
řisti.“ Tak i Rakousko s Německem zcela klidně
může patřiti na vyčerpaného liliputána, který se
přihlašuje o ránu. Evropský tisk obecně nepřiklá
dá zasažení Portugalska do války zvláštní váhy.
Ale snad právě proto k střetnutí musilo dojíti, aby
v Portugalsku poraženém konečně zavládlo trochu
skutečné občanské svobody a bezpečnosti.

Provolání k podpoře opome
nutých rakouských občanů.
Povznášejícím způsobem obrací se všeobecný sou

cit účinnou podporou ke všem těm, kteří nezaviněně

me především pamětlivi býti těch, kteří při vypuknun
války bydlíce v zemi nepřátelské byli z ní vypovězení.

' Tyto politovánihodné bytosti potřebují nernéně naší po
| moci než iprchlíci naší říše, kteří prchajíce pfed nesří

tají se levně.
V pátek v poledne,

telem, musili opustití svůj domov, vzavše s sebou ná
nejvýše v rychlosti aspoň nejcennější věci, kdežto vy
povězeným | našim krajanům bylo dovoleno sotva své
tělo ochrániti a vzítí s sebou jen nejskrovrější hotovost,
jež sotva dostačila, aby mohli dostilmonti své vlasti.
Tak došli naši krajané nebo jejich rodiny, odtržení od
svých živitelů, násilně zbavení všech hmotných pro
středků, do své otčiny — vrací se právě na stá vypo
vězenců do vlasti — a očekávají vším právem, aby jako
nevinné oběti krutého boje byli uchránění zde před bí
dou a hladem. Mnozí z nich. kteří ao řadu roků byli za
svým povoláním nebo zaměstnáním vzdálení ze svého
domova, vrací se ještě plni lásky a eddanosti k své sta
ré vlasti, přece však jako odcizení. neboť ani přátelé,
ani jejich příbuzní nepodávají jim pomocné ruky a jsnu
proto více než ostatní poukázini na štědrou pomoe a
Podporu.

Velký počet naších rajanů. kteří žijí v dálných ze

mich, jsou činnými tam ve službách národního našeho
hospodářství. Nesměji se toho an! dověděti, že se zapo
mídá nich a jejich rodin ve vlasti a'že jsou -bez pomoci
bídě a nouzi na pospas vydáni. Nemůže se státi, aby
Jech oddanost k vlasti byla tím uvohěna.a aby se po
zději jí zřekli v důvěře, že naleznou ve službě jiných
účinučičí acirany. A

Těchto opuštěných a útrpnesti zasluhujících nebyla
ještě zvlášť vzpomenuin a jest proto nahradili to, Co
promeškáno.

Jsme přesvědčení. že stačí jen poukázati k tomu,
že potřebují také tito nutně pomoci, aby nikdy neutu
chajicí ochota pomoci a nikdy nepřekominá všeobecná
obětavost byla také k rim obrácena. —

Podepsané, pomocné kommitépro vypuvězené obča
ny rakouské ze zemi nepřátelských snaží se jim za Spo
lupůsobení vlády radou a skutkem přispěii. Chce nej
votřebnějším prostředky k živobyti poskytnouti, způ
sobilým k práci napomocno býti k dosažení výdělku
a těm, kteří nejsou jinak potřební pomoci, aspoň do
časně přispěti.

Vyprošujeme si dobročinnou podporu všech svých
úbčanů a žádáme, aby laskavě peněžité, příspěvky byly
zaslány buď na pomocné komité pro vypovězené ra
kouské občany ze zemí nepřátelských, Vídeň III, Am
Heumarkt 10 — nebo »Dolnorakouskow eskomptní spo
lečnost< (Niederčsterrelchische Eskompte-Gesellschaft)

ve Vídní I.. Am Hof 2., pošt. složenkou č. 104888.

Vkleň, dne 22. ledna 1916.

Pomocné komilé pro vypovězené rakouské občany ze
zemí nepřátelských.

Konrád prin: Hohenlohe,
c. k. ministr vnitra, předseda.

Na Balkáně, Od dobyti Drače nebylo z albán
ského bojiště zpráv. Až 11. března rak.-uherský
generální štáb oznamuje, že rak.-uherské vojsko
dospělo až k severnímu břehu řeky Vojuzy. Po
stupu našeho vojska postavily se italské armády
dvakrát na odpor, ale vidouce se ohroženy ustou
pily a stojť nyní na jižním břehu Vojuzy. Silnicí
z Tieri k Vojuze ocitla se v našich rukou nejdůle
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se v rak.-uherské moci celá střední a severní Al
banie, -—Boje o Verdun účinkují i na Soluň. Anglo
francouzská armáda u Soluně byla totiž přeskupe
na; přední postavení zaujali Angličané a Francou
zové vrátili se do Soluně, aby byli připravení k
dopravě do Francie. — Čtyřďohoda neustává zne
hodnocovati neutralitu Řecka.
řecká však posledně zamítla tři požadavky čtyř
dohody.

italské bojiště, Zpráva rašeho generálního štá
bu oznamuje, Že se na sočské frontě zase vyvíjejí
nové velké boje. Od 13. března útočí Italové s vel
kými vojsky, byli však všude odraženi. Tak odra
ženo bylo Italské vojsko v úseku u Přavy, u gori
ckého předmostí na dvou místech, v severní části
olaniny doberdobské a u sv. Martina. Sobečtí Ita
lové jistě neútočí proto, aby Francouzům ulevit,
nýbrž z toho důvodu. aby Italská armáda mohla
se pochlubiti alespoň doma nějakým úspěchem,
jenž by zkonejšil rozčilení italského lidu a S0U
časně odvrátil nebezpečenství, hrozící italské vý
pravě

Západní bojiště. U Verdunu se Němci drží dále
a zároveň získali v Champagni, na levém a pravém
břehu řeky Maasy. Kořist bojů © Verdun, v obvo
du Maasy | zvýšila se zalím na 43 důstojníků,
26.042 mužů nezraněných zalatých, 189 děl a 232
kulometů, Za těchto bojů o Verdun nemluví se již
potupně v tisku francouzském o Němcích, nýbrž
uznává se německá statečnost a nabádajíse Fran
couzi, aby sami šli do sebe a přiznali neohrožené
mu nepříteli onen obdiv, jaký sami chtějí míti pro
sebe. — Ve válečné radě čtyřdohody prohlásil prý
francouzský generailsimus Joffre jménem vlády
francouzské, že Francie vzhledem ne povážlivou
situaci u Verdunu všechno své vojsko soustředí
na půdě domácí a vzdá se všech ostatních bojišť.

zi Německem a Portugaiskem válečný stav. Por
tugalci totiž ve své politické a zejména hospodář
ské závislosti na Anglii přinucení byli zabaviti ně
mecké parníky ve vodách portugalských. násled
kem čehož Německo vypovědělc Portugalsku vál
ku. A následkem toho byl také náš c. a k. vysla
nec v Lisabonu vyzván, aby požádal vládu repub
liky portugalské o svoje pasi a opustil zemi s per

| Feuilleton.
Beskické povidky.

VicentedeArana:
Růže lspastorské.

PřetožilJiFf Ronovec.

Proš pláčete,panny iepasterské? Proč pro
zrazují vašeobličeje, jindy usměvavé, tak hlu
bokou bolest? Proč lomíte rukama s tak pro
sebným pobybem a zvedáte k nebi své krásné
oči, plnéalz?

eny v předsíni kostelní vám povědí, še
věk váš není věkem nářků, ale věkem smíchu,
tance a zábavy. Povědí vám, že obličej panny
musí se vždy ukazovati usměvavý a růžový
jak červánky, jež do zlata zbarveny jasně po
nebi stoupají, aby zemi rozjasnily a erdce člo
věka potěšily. Ale ach! Staré ženy v předsíni
kostela ispasterského dobře vědí, že by tnarně
dnes napomínaly, abyste usušily slzy svoje. I ony
pláčí, pláčí hořce; bylo by možné, abyste také
vy neplakaly? Bylo bynějaké panny, která by
neplakala, vídouo matky stápěti se v slzách?

Stalo se cosi vážného v lepasteru, něco, co
mysli pobouřilo, něco, co každým srdcem za
ohvělo.

Zatím 00 panny a stařeny truchlivě plakaly,
byli mladíci, na jichž obličejích zříti bylo lze
více hněvu než smutku, shromážděni na Širo
kém prostranství před kostelem, kdež hlasitě a
s neobyčejnou vášnivostí hovořili.

Bami starci, jichž otihodná čela věnčena
byla šedinami atáří, jež všecky bolesti, všecky

kam vrhnou stotisicovou armádu portugalskou.

Avězda pokoje
32 kázání k májové pobožš
nosti o blahoslavenstvích

Pliima svatého.
| Nepsal a proslovil Antonín

děkan v Kostelci nad Orlici.

Vydáno nákladem Politického Družstva
tiskového v Hradci Králové jako číslo 26.

| »Knihovny Obnovy.c«Stran 120,úpravy ne
. dělních a svátečních kázání »Pravdou ke

ctnosti« téhož autora.

Cena brožovaného výtisku K 1*70franko.
Byla-li duchovesskými kruhy přijataabírka lido
vých kázání „Pravdou ke cín s takovým nad
šením, Jak svědčí četné objednávky, nepochybu
jeme, sbírka májových promluv neméně vře

lého přijetí nalezne.

Zakázky vyřizuje

Družstevní knihkupectví 
v Hradci Králové.

Politickýpřehled. -©
Svaz něm. říšských poslanců z Čech konal 14.

března ve Vídni schůzi, v níž prohlásil, že souhlasí
' plně s usnesením vané hromady něm. zemských

zemské samosprávy na úkor říše a očekávají, že
! zemská samospráva Čech zdokonalena bude zá

trpkosti, všecka sklamání přetrpěli, nezůstali
klidnými. Nesnažili se, by utlumili všeobecné
pobouření, neboť zdálo se to marným počíná
ním. Bolest i rozbořčení zračily se v jich obli
čejíob; jedni obrátili své truchlivé obličeje, aby
setřeli si tekoucí slay a druzí, ačkoliv uplynulá
léta sohladila v niob žár vroucí krve, přece
zatínaji zuřivě pěsti. Co se stalo, že zničen byl
mír, štěstí i záviděníhodný pokoj, na něž ai

pokojné i počestní obyvatelé ispasterští taknavykli?
Přepadly legie římské nanovo území, jehož

nikdy dobýti nemohly?
Odvážil se snad Augustus objeviti se před

Basky, kteří ho tak často pokořili?
Vládkyně světa nemá již legií ani voje

vůdců, které by k boji vedla. Jest tomu již
dávno, co ziratila plášť imperatorský; jest tomu
již dávno, co orkán smetl s její hlavy korunu
světa. Po trůně Caesarově následoval trůn ná
stupce Petrova; tito dobyli učením Kristovým,
kázáním a dobrými příklady mnohem větší
imperium než ono, kterého jiní mečem dobyli.
Snad Ordono, ničernník, zvedl se ze své hrobky
a blíží se v čele Leoneských a Asturskýcb, žá
dostiv pomatíti porážku u Arrigorrisga?

Nikoli! Princ Leonský dříme dále pod svým

kamenným náhrobkem v Paduře de Arrigorriaga. Nionemůže ho již vzbudit! mimo zvuky
trub při posledním soudě. *

Příčina bolesti i hněvu mladíků jest jiná
Kdyby přítomnost cizinců uváděla v nebezpečí
neodvislost Biskaje, střežily by se panny slzami
svými podlamovati bojechtivost svých bratří;

hraničení správních okrsků a krajského uspořádá
ní Rakouska po válce. Výkonný výbor svazu teké
zmocněn, aby zjistil, lze-li docíliti, aby něm. sgc.
demokratičtí říští poslanci z Čech ujali se záktřad
ních požadavků něm. národa z Čech.

V Hulharsky předložila vláda sobrání zákon
nou osnovu o zavedení Řehořského kalendářeode

e 1. dubna 1916. Všechny termíny mají býti po
e zákonné osnovy datovány o 13 dní dříve. Pra

voslavné svátky budou tohoto roku slaveny sou
časně s katolickými. Většina oposičních stran sou
hlasí se zdvedením Řehořského kalendáře.

Porady severských států. ©Dne 11. března
skončeno v Kodaní vyjednávání ministrů z Dám
ska, Švédska a Norska. Projednány různé otár
ky, které vzmikly v uplynulémobdobí po schůzce
králů v Mahmo v prosinci 1914. Projeveno opět
přání po zachování loyální nestranné neutrality a
aby dále bylo pokračováno v dosavadní součinino
sti a za tím účelem aby se konaly schůzky člehů
nebo zástupctr vlád, když by toho poměry vyža
dovaly. .

Ve Francii mají“ také krisi. Ministr vojenství
Oallieni podal žádost za propuštěnon, prý ze zdra
votních důvodů, ale president Poincaré žádost jeho
nepřijal. Bezprostředním důvodem k podání Zá
dosti za propuštěnou byly Galllenimu události u

měr mezi ministrem války a parlamentem.
Krise v Hali. S vládou Salandrovou nejsou:

spokojeni ti, k vůli nimž hanebně zradila Rakousko
a kteří chtějí. aby vypověděla válku i Měmecku.
Válku Německu vypovědět vláda se zdráhá, po
straněpřiznávajíc,žese obáváválkys Německem;
váhání vlády jest ovšem vodou na mlýn oněch
stran, jež byly proti tormm,aby Halie opustila svou
neutralitu. Socialisté jsou také proti vládě. Vláda,
jejíž čirmost v hospodářských opatřeních se me
příznivě posuzuje, nezodpovídá dotazy, války se
týkající. -- Ministerská krise má prý svůj původ
v Londýně. Mezi vládami anglickou a italskou za
vládá totiž od delší doby jisté napětí, neboť Italie
nechce prý dostatečně podporovati moc anglickou

vati také intrikami proti nynější vládě italské.

-———-—-"——-———————

naopakhleděly byů tím více rozplameniti, bydo bojese vrhli. Kdybycizinci překročili hra
nice, nemařili by mladící i starci ni jediného
okamžiku prázdnými slovy a jalovými výrazy,
nýbrž pospíšili by si, aby v čas dorazili na:
svá místa, hotovi dáti život svůj za neodvislost
vlasti.

s o
W i

Vidíte tam omen pěkný domek, výšinu ko
runující, obklopený kaštany a ořechy? Obalí-li
se tyto stromy na jaře listy a květy, zastíní
domek úplně; dnes však lze jej dobře spatřiti,
ježto jsme uprostřed zimy.

Tento domek jest obýván Martinem z Lan
cariz-u, od nějaké doby vdovcem, a jeho dcerou
Marif, jež v celém okolí nijak jinak se nenaz
než růže Iepastorská; Marie jest děvče osm
jar čítající a krásná jak úsměv anděla a právě
tak dobrá jako krásná; proto všickni ji milují,
proto ji zbožňují.

Jest tomu již dévno, 00 ové něžné srdce
věnovala soudruhu svých dětských her, Pedrovi
z Belandie, hezkému a veselému jinochu, jenž
rovněž všemi byl milován. Láska mladých lidí

nebyla pro nikoho kejemstvím a víra, že v krátkém čase nerozlučiteíným svazkem budou pou
táni, byla všeobecná.

Nešťastnou náhodou došla pověst o vzácné
kráse Mariině k uším Sancha Ortize z Mendi
Guny, starce, jehož surové ohtíče ani léty se
nezmírnily a jehož milostná dobrodružství byla
známa v celé zemi. Jeho jméno každý vyslovo
val s ošklivostí a odporem. Ortiz z Mendiguny
byl nebezpečný a nesvědomitý záletník a bylo



- kátofické“ ©Čechách.
Vážná dobe,jíž deský národ bjedí vatěje,

vyšhásje,abypolitickýútvarjehobyl60možno
nejjednodušší a tím i nejucelenější.

Dobe poválečná musí český národ
pro politické události, které nezbytně budou ná
dodorali, připravoný.

Tato nutnost uznávána jest
stnsami hezrogdílu, aprojuobě strany kato
eb, totiš česká olroma hřesťaneko-sociální«
násodně-kvaservativní katolická rozbodly 60 3 lé
heň důsodu -přispětik ucolení českého národa
tel, jsk toho vážné nynější poměry vyžadují.

, Na základě jednomyslného usnesení jeakdiélní schůze národněkonservativní katolické
strany se dne27. ledna1936 a širšího výkon
ného výboru české strany křesťanskosociální

s 28. února 1916 usnesla n0 idiato stran na následujícím prohlášení:
1.Oba výkonné výbory praosidia

stran národně-konservativní katolické a české
hřestansko-tociálníslučují se dnes

nie dnem definitivně v jeden eslek.
2. Ve schůzích takto rozšířeného užšího a

diršiho výkodného výboru předsedati budou
otřidavě bývali předsedové obou stran nyní sjed
noeených, pe případě v jich zastoupení bývali
místopředsedové. Na venek zastupují výkonný
výbor rovněž bývalí předsedové sloučených
stran, po případě bývali místopředsedové.

4. N6s edkem tohoto obapolného
ustsošoní sestavují dnešním dnem
bě bývalé české katolické atrany

jee ž Šinaost u votupuje v život jejné česká strana katolická v
ohách.

4 k definitivní aměněnásva strany

je pouzevalný sjezd strany kompetentní přisloučené strany katolické až do doby val
sjezdu atraný of:clelnínázev: spojenástéana katolickác«
, Majíe ná zřeteli účel svého

splynutí, jakož i zájem celonárodní,
oghotná jest spojená katolická atraná připojití se chystanému snu
středění českých stran a spolupů

0

výboru.
V Praze, dne 4. března 1916.
Za praesidium atrany národně-konservalivní

fatoliské: praeját Dr, Josef Burian, předseda,
ředitel Ervin Červinka,místopředseda.

. Za praenidium české strany křesťansko au
eiální: statkář Frant. Šabata, předseda, univ.
profesor Th. a PhDr. Frant. Kordaě, míst
předseda.

Kulturní. jiskry.
Adresa Svatému otci. Na konferencíhlavní

rady pro péči o obyvatelstvo ve Varšavě bylo
usneseno, žzaelati Svatému otci adresu díků.
V adrese tó vyliduje se nynější stav země, po
kud jde o zásobování potravinami, a vyslovují
se Svatému ctei nejsrdečnější díky za jeho inter
venci u vlády ang'ické, aby byl získán suublaa
Anglie k dovozu potravin dv království pol
ského. .

málo vsí v celé Biskaji, ve kterých by nebylo
pamětníků jeho čistých kousků. Náležel ke
straně inů; byl avými soudruhy nená
viděn, nedali v ničeho na sobě znáti,
ježto podpora mocného Sancha byla jim v usta
vidných rozepřích proti stoupencům jich protiv
níka Oneya nepostrádatelnou. Krása Mariina
učinila na něho tak hluboký dojem, že si umínil
dosíci jí za každou cenu. Jeho zločinné přání
ztroskotalo o otnost krásného děvčete, které
nezapomnělonaučení, jež jí dala její dobrá matka.
Tu připadl Mendiguna na myšlenku odvléci ji
násilím z jejího rodného domku; ale zapudil
brzo tuto myšlenku, neboť obával ee následků,
jež by z toho povstati mohly. Věděl, jak velice
jest milována růže Ispasterská v celém okolí.
Obáva. se, že by mnozí proti němu zbraně po
zvedli a jeho staří nepřátelé by toho využili
k novým rozbrojům. Byl by pak nucen utéci se
do Francie a přenechati své zámky, své statky,
všecko své jmění jich milosti, neboť byl pře
svědčen, že by žádný rytíř z celé Biskaje ne
přijel jeho hájení, kdyby dopustil se tak spro
stého činu.

Z tohoto důvodu a pak že neměl žádného
vlastního syna, aby mohl mu zanechati své
jméno i své bohatství, rozhodl se, že požádá

artina z Lancariz-u o ruku jeho doery.
Martin z Laneariz-u miloval svou dooru,

ale byl při tom mužem velice hrabivým, jenž
vašoval bohatství za nejvyšší cíl, po němž

lidé mohou toužiti, Jeho veškorá láska soustře
dila se na staré ořechové truhlici, ve které sta
rostlivě opatroval své úspory v lesknoucích se
zlatácích.

„dl L: Klésiemo,malíř alko Mtetořických,zejménakostelních. náe.-v *fradci Králové dn: 3. června 183.
Po abso'vovaných studilch navštěvoval oď r. 1944—48
c. k. nialířskou akadenň ve Vídni. Práce jeho vynikají
živostí barev « něžnost! postav. V Hradci Králové jsoti
od něho malovány obrazy Křížové cesty v kostele Na
nebevzetí Panny Marie, které dala zfiditi pant Konstan
cle Riedlová, zdejší měšťanka, za 600 zl. konv. m. Mi
mo jiné obra:y maloval ma stěně v kapli školních ses
ter v Hradci kr/l, čtyři evangelisty a dva v městském
pívovafe. — V:lice zručně a dovedně namalovat podo
biznu biskup: Ianla v csobní velikosti. Podobně | vy
zdobil Křižovoucestou kostely na Pouchově a v Cerek
vicL Oltářní malby od ašho jsou: v Třebechovicích sv.
Filoména, na Pouchově sv. Jan. Nep. a Kristus na kří
ži, v Cerekvici sv. Jan Nep. a sv. Vojtěch, v Opatovi
cích Srdce Pána Ježíše a Panny Maric, v Bílém Ko
stelcl sv. Josef a Panna Maria, v Novém Hradci Král.
Narození Krista Pána a sv. Josef, na Janském vrchu u
Trutnova sv. Vojtěch, v Bohdašíně Panna Maria krá
lovna nebes, ve Skuhrově totéž. — Mimo lo pracoval

různé © práce „pro | faráře Lichtenberga v Kartou
zích u Jičína, pro archiváře Svobodu a pro Váci Pe
finu ryttře z Čechorodn atd.

Hradecký rukopls jest název velmě důležité sbirky
různých staročeských památek, nalezené v Hradci Krát.,
odkudž dostal ji Dobrovský darem od biskupa Haye.
Posléze dostala se do knihovny iobkovické. Hradecký
rukopis pochází v nynější podobě asl z polovice XIV.
stol. a obsahuje legendu o sv. Prokopovi, bajku o lišce
a čžbánu, satiry o řemeslnících a několik skladeb dit
chovního obsahu. Tiskem vydáno něca z něho od V.
Hanky, celý pak otištěn od Ad. Patery 1881 za pomoct
prof. Martina Hataly nákladem Českého musea, Již r.
3798 vydal ji Puchmaver v Sebrání básní a zpěvů, r.
1066 vytištěna s ilustracemi ve Světozoru. — Legen
da osv. Prokopu, Legenda tato má za předmětži
vat českého světce a proto také složena jest na zákla
dě domácích pramenů. Liší, kterak sv. Prokop na učení
vyšehradském prospíval v slovanském jazyka a zvo
len byv kanovníkem na Vyšebradě, zalíbil si život pou
stevnický. Usadil se nad S47avon. Tu vystavěl mu kní
že Oldřich klášter, v němž Prokop žil jako opat, význa
menávaje se imnohými skuťky zázračnými. Zemřel r.
1055.Legenda pak dále vypravuje, jak za knižete Spyti
hněva mniší slovanští z kláštera sázavskéhu byli vy
puzení a latiníci na jich místo usazeni, až za Vratisla
va opět do kláštera se vrátili. — Složena byla od ně
kterého mnicha kláštera sázavského. Pramenem byla mi
jednak tradice o sv, Prokopov! v klášteře zachovaná,
jednak kronika mnicha síázavského. — Baika o liš
ce a c džbánu, zachovará v mkopise nradeckén,
jest jediná zbývající bajka kromě některých narážek
v jiných staročeských památkách na bařky nyní nezná
mé), která jest původu domácího, slovanskéhu. V cizo
národních sbírkách bajek podobného obsahu práce se
nevyskytvje, zato však známy jsou podobné ve sbír
kách slovanských. Základní myšlenka morální, kterou
skladatel sám naznačuje v poslednich čtyřech veršich,
jest, že se £ chytrý člověk mnohdy dopustí zpozdilosti.

Je to myšlenka pro bajku vhodná, a také obraz ze ži
vota zvířecího, jímž se tato myšlenká znázorňuje —
kterak liška, obraz chytrosti ve světě zvířecím, ztratila
život svůj děbánem, jest vhodný a pěkně provedený,
Tak sě liška přemů/řila, svój život marně ztratila; od
čbána z bitny slepeného zbyla Uška života svého. —
Satiry o řemeslnících. Práce tato patřík nej
zdařilejším mravoučným skladbám staročeským. Vyli
čvje a tepe zlořády a nepravosti sedmi stavů: ševců,
konšelů, kovářů, sladovníků, lazebníků, řezníkův a pe
kařů.-- Desatero kázanie Božíie. Je lo veli

Kolikráte za den otevřel tuto ctihódnou
truhlici! Jak leskly se jeho zraky. když prohlí
žel si své drahocenné poklady!

Proto s velikou radostí přijal návrh San
chův; návrh, který v jeho očích obsahoval pro
Marii štěstí a bohatství. Proto určil pevně den
svatby, aniž by se v nejmenším tázal růže

1epasioraké, neboť Martin nepochyboval, že dcerajeho bez reptání poslechne.
A vskutku tak bylo. Když s ní otec sdělil,

že v několika dnech svou ruku pánu z Mendi
guny podati má, nevydalo nebohé dílé ani
vzdechu. A přece pomyslila na bolest nebohého
Pedra, kdyby uviděl ji jako ženu jiného. To
propůjčilo jí poněkud síly, by odporovala a řekla,
že srdce její není volné... Ale když její mírné
oči pohleděly v otcův přísný obličej, poděsila se
tak, že nemohla úat otevříti

vÁch, má drahá matko'«, myslila si, »proč
nejsi zde, abys mě chránila? Prosím Boha, by
mě dříve k sobě povolal, než budu s tímto
mužem spojena, který ve mně vzbuzuje jen
bázeň, ošklivost a opovržení.« — Dnes jest den,
kdy má se svatba odbývati, V několika hodinách
bude Marie z Lancariz-u bohatou a vznešenou

dámou v Mendiguně. Sancho jontjiš v lapasteru;přišel ještě za ranního šera, následován několika
sluhy a ubytován v domě avé nevěsty, s kterou
okamžitě po obřadech do Ermua odebrati se
zamýšlel. V několika hodinách bude růže Ispa
sterská ohotí Sanchovou; něžné mladé děvěe
spojí se na vždy se surovým guvernérem. Něžná
hrdlička epojí se nerozlučitelnými svazky s kru
tým sokolem, svým přirozeným nepřítelem.

ce oblíbená mraroučná báseň staročeská. Probral se
v nl jednotlivá příkůrání Bažl a při každěm se vyžitá
troft dreh K4, kteří prozi něrnu hfeší, jinně hrozí st od
souzetím a věčnými tresty, nezanechají-lí svých hří
chá. Jednání těch. kteří.proi přikázáním Božím bfeši,
nazmačuje se jen někdy krátce, někdy však telon po
vídkou Z povídek tAchto některé json původní, jimiž
skladatel tepe zlořidy výhradně za jeho doby v Če
chách se vyskytufici, některá však, počtem S, kou vži
ty ze středověké sbírky, řešené »Oexto Romanorm:.
Takto zove se sbírka proto, že většína povklekt fest
odvodu římského, ale mnoho také orien'álského. | Do
češtiny přeložení Oesta R. okolo r. 1400 a zachovím v
univ. knihovně pražské. -- V.

Záložna v HradciKrál.,
Janské náměstí č. 168.

Vklady na hnižky 4“|o -08
Půjčky. — Úvěry osobni. — Zálohy.

takompi úělů a směnol.

O náboženském přesvědčení napsal v s.
čísle »Ženský avěte: »Náboženství jest odbytou
věcíte — hlásají mnozí. Ano, jen kdyby dodali:
pro mne, pro A, pro B atd. Pokud neslyším
hudby, nevím, co jest to hudba... Pokud jsem
ucpána předsudky proti Bohu, necítím, nepozná
vám Boba. A pak čestné jest říci, plají-li se
mne: Ty alyšíš? Neslyším! Já neslyším. Jak
divné, že druzí slyší! — To odpoví pravdivý,
zatím co ohluchlý a klamem posedlý bude vo
lati: Já neslyším, ale vy také neslyšíte, neboť
neslyším Ji já, nemůžete ani elyšeti!

Nenazýváte nás vlastně IháM, vy, jimž ná
boženatví, jimž Bůh jest hodnotou neznámou?
My vás lháři nenazýváme — buďte t vy k nám
spravedliví! Myslyšíme, vidíme, ctíme Jej;proto
Jej vyznáváme. Vášpředsudek je klamný —
dejte jen pozor, aby nebyl nečestný a zaslepený.

-Z klamu vyvádí snaha po upřímnosti; ze Iži a
urpatnoati nic vás nevyvede, kromě té anahy.«

Tedy již v kruzích liberálních začínají se hle
dati posttivní hodnoty náboženské také, Dost dlou
ho se tu prováděla pštrosí politika. Mohlo se
jasně seznati, že víra živá, činorodá prostupuje
celý život jednotlivcův i veřejný život celých spo
lečností. Žádná idea tak mocně neřídí všecky křoky
lidské jako náboženství. Ale přes to se říkalo po
hodlně, polovičatě a nelogicky: »My nejsme
proti náboženství, a'e — víra jest záležitostí
sonkr.mou.« Náboženským zásadám ehovívavě
se popřával pensijní úlulek do vymření spolu
s příkazem: Ať se neopovážíš blasitě mluvili,
o nějaká veřejná práva se hlásiti'«

Zatím však celá povaha každé konfese vo
lala důrazně: »Buď anebo! Musíte připustiti. že
mé zásady, obsahující příkazy i pro život veřej
ný, mají právo k realisaci; jinak člověk věřící
ocitá se v poutech. A myslíte-li, že pro život
veřejný víra ge nehodí, pak jen důsledně řešte

otázku náboženskou dále. Pak totiž ani ty zásady, které pokládáte za méně významné pro
celé společnosti, nezaslouží tolerance. Vždyť
přece každý Životní názor jest nejdůležitější
pákou lidských úkonů a nadějí. Tedy buďto po

| přejte víře triumfální pochod anebo — až ovšem
předložíte neklamné důkazy nutnosti toh: —

—=.
Proto pláčí panny ispasterské, proto hněrem

rozpálení jsou jinoši a hrozí, že vniknou do
domu Mariina a uemrlí ničemného Mendigunu
a donutí lakomého Martina, by ruku dcery svž
dal dobrému Pedrovi z Belandie. 

Plačte, plačte, panny ispaeterské! Divoký
dravec chce vám uloupiti něžnou hrdličku, kte
rou tak milujete; nemilosrdná ruka choe zlon.iti
stonek nejkrásnější a nejvonnější všech růži,
nádhernou růži ispaaterskou.

Jak krásnou jest Marie! Bělost jejího těla
odráží se podivuhodně od růžové barvy jeji licí,
a proto dostalo ae jí jména růže Ispasterská
v zemi. kde bledých lící zřídka lze viděti. Její
velké, kaštanově hnědé oči jsou mírny a jasny;
široké čelo a krásně zaokrouhlené obrví d. dá
vaji jejímu obličeji majestátního a přísného

; vzezření. Ale právě naopak zdají se malá ústa
býti stvořena jen smáti se. Nádherné zialé
vlasy korunují důstojně tento obličej královny,
bohyně.

Marie jest vysoká a štíhlá; plny něhy jsou
všecky její pohyby. Jest nejkrásnější dívkou
ispasterskou a mnozí ujišťují, že v celém kraji
Busturie nenalezne ae druhé, která by se jí
mohla rovnati. Pověst o její kráse nerozšířila
se jen v Ledueitio, Guizaburuago, Bedarono a
v městech sousedních, ale doletěla až k smavým

břehům Urolo, jenž vyvěrá v pověsných skaláchOrduna a zavlažuje krásné město Bilbao. A ne
lže-li kronika, přišel jistý mladík pěšky, aby si
mohl a Marií za nedělního večera za zvuku
tamburiny zatančiti, z farnosti Urgoiti do lepa



postupujte.proli věroudným představámna celé
čáře Polovičatost „obojetnost vymatí se naposled
všuda.« —Proto není divu, že konečně dochází
k. řešení. logickému a důstojnému 1 v kruzích
těch, které se do našeho tábora nočítati nechtějí.
© „Katollctví -— síla Rakouska, Rakousko přesto, že

je směsící různých národů, zachovale si jednotu a sílu
obdivuhodnou; k tomu. kromě jiných činitelů přispěla
hlavně katolická víra rakouských národů, která je sdru
žovala. a národnostní sváry tlumila, Jakým sbratřením

cký sjezd ve Vídni r. 1912, kde všichni národové byli
zastoupení v nadšené jedřotě a svorně kráčell v prů
vodu třídami vídeňskými a tulili se k svému mocnáři!
Tento moment by státníci rakouští neměli nikdy pouštět
z paměti! Co v jiných státech nahrazuje jednota ná
rodpostní, to u nás působí jednota víry. A jest ranou
do srdce Rakouska každá rána proti této jednotě ná
boženské. Národ náš velice trpce zakusil, jakým osla
bením a neštěstím jesi rozdrobení náboženské,

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo 8 r. o.

„VHradoiiKrál., Adalbertinum.
Příjímá vklady na vkládní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky

Za válečného ruchu.
Připravujte se! Podobá se, že bude vypsána

nová válečnů půjčka. Kdo z majetných kruhů dří
ve většího cbuosu neupšal, zajisté nyní svou lik
navost napraví, povzbuzen jsa horlivým upisová
ním jiných ve lhůtě minulé. Upozorněte všude své
známé. jak pokročila naše vítězství od poslední
půjčky, která zaručují obnosům státu svěřeným
plnou bezpečnost a výhodné zúrokování.

K válce s Portugalskem. Portugalsko u
padalo od r. 1910, kdy prohlásilo se republikou,
stále hloúběji do vnitřních zmatků a rozvratů,
do hospodářského zbědování — krátce řečeno
ve stav úpadkového státního bospodářetví trva
jící již drahná léta za dřívější monarohické státní
formy. Držela je nad propastí všestranného roz
hledu pouze pomocná ruka Anglie. Portugalská
republika byla vasalským státem Anglie a dle
jejího rozkazu musila konati protiněmecká jel
nání, která jí nyní vynesla vypovědění války
Německem. Portugalsko dle sčítání z r. 1911
má 5,960.065 obyvatelů. Roku 1912 vystěhovalo
be z Portugalska 88.929 osob. Rozpočet na rok
1919—14 vykazoval 7689. milionů eskudů
(eskud — asi 5 K) příjmů, 74.91 mil. eskudů
vydání. Portugalské osady v Africe, oslrovy
kapverdské, Guinea, St. Thomas a Principe,
Angola a Mozambik mají 2,070.000 čtverečných
km s 6,460.000 obyvatelů, v Asii (Zadní Indii)

918 čtver. km u E81U0C0 cltyvateiů. Tyto
osady jsou úplně pod dozorem anglickým v
ohledu hospodářském. Portugalské území v Evro
pě měří 91.943 km. Dle branné soustavy, zave
dené r. 1911, má portugalská armáda čítati
v míru 30.000, ve váloe 260.000 vojáků. Do roku
1922 měla býti provedena reorganisace, která

měla Portugalsku opatřit ve válce 500.000 vojí
nů (aktivního stavu, zálohy a milioe), Následkem
neustálých vládních zmatků a peněžní tísně(O ————ě
steru. A farnost Urgoiti leží u paty obrovského
Gorbea v dalekém údolí Orozeo.

Oh, nešťastná hodina, ve které dolétla do
údolí Ermua pověst o neskonalé kráse Mario
z Lancariz-u! Nešťastná hodina, ve které pán
z Mendiguny chválu o kráse růže lepasterské
uslyšel!

. .
»

Pověst o nastávajícím sňatku rozšířila se
rychle v předaíních sousedních chrámů. Ale
zpráva tato nepřekvapila již nikoho, neboť již
drahný čas nebyl záměr Sanchův a ješitoého
Martina tajemstvím; též bylo tomu již dávno,
co mladí z okolí přísahali, že nesvolí k vyko
nání tohoto ničemného záměru, i kdyby měli
k násilí sáhnouti.

Nyní nadešel okamžik činu. Nesmějí ztrá
ceti ani okamžiku. Zapomněli snad, co slav
nostně přísahali? Ne, stokráte ne! Vidíte je, jak
práce své opustili a pěšinami do Ispaster tá
bnou. Vidíte je, jak běží strachem, aby přišli
včas, by překazili toto neslýchané spojení.

Široké náměstí ispasterské naplňuje se lid
mi hustěji a hustěji, čím více blíží se hodina
svatby. Ale v tomto pohnutém množatví obybí
ten, jenž zde býti má, by je vedl, jemuž nej
více na tom záležeti má, aby se sňatek neusku
tečnil, jedním slovem, Pedro z Belandie. Všiokni

tají se po něm, ale nikdo nemůže dáti uspo
kojujtoí odpovědi. V tomto množství, které jako
bičované mořské vlny se pohybuje, není nikoho,
kdo by byl viděl Pedra, nebo věděl, kde se
nalézá. Ode třídnů zmizel z vesnice.

zůstává většina tohoto kontingentuna papíře;
000

stejnoměrná, kádry jsou slabé, vzdělání důatoj:
nického sboru velmi nerovnoměrně Duch vojska
je zéslabován také politickými agitacemi, zasd
hujícími stále du armády. Válečné loďstvo por
tugalské je nepatrné, má úplně zastaralý po
břežní pancéřník z roku 1876, čtyři zastaralé
chráněné křižníky, z nichž nejnovější je z roku
1899, osm dělových člunů, tři torpédoborce,
čtyři torpóédovky a jednu ponorku. Německé a
portugalské územi stýkají se jan v Africe. Ně
mecká východní Afrika hraničí na jihu s Mo
zambikem, osadou portugalskou. Tam však již
vojska německá a portugalská epolu válčilu
skoro od začátku světové války, takže nepřá
telství, trvající fakticky, bude jen proměněno
ve formální válku. Přímě'e-li dohoda portugal
skou vládu, aby vojska po:tugalská bojovala
nyní v řadách dohodových, je dosud nejisto.

na Porlugalsko, nedosáhla však tohot3 cíle.
— Našinee.

Díky invalidů pepeži. Z Vídně ae ozna
muje 11. března: Prostřednictvím av. Stolice
z ruského zajetí osvobození rakousko uherští
váleční invalidi zaslali papeži děkovnou adresu.
Diplomatickou cestou došla nyní odpověď, která
jest obsažena v tomto rozkaze ministeretva války
vojenským velitelstvím: »Zaslaný děkovný pří
pis Jeho Svatosti papeži způsobil tomuto velkou
radost a uspokojení. Jsho Svatost vyslovila všem,
kdož tento přípis podepsali, svůj dik a dala jim,
jakož i jich rodinným příslušníkům apoštolské
požehnání. O tom mají býti nyní ještě ve vo
jenských zdravotních ústavech dlící vyměnění
invalidi zpraveni veliteli.«

Papežova odpověď na pozdravný list
uherských biskupů. Papež Benedikt XV. od
pověděl na pozdravný list uherských biszupů,
kde projevovali szalé stolici svou vděčnost za
její snahy ve prospěch míru a osvobození vá
lečných zajatců, dopisem, v němž se m j. praví:
Vás bolí hrůzy válečné a slibujete, že uvážíte
všecko to, co jeme pro lásku Krista Pána pod
nikli na zmenšení a zmírnění válečného neštěstí,
a že budete Ikáti k Bohu o mír, po němž m
všichni tak vroucně toužíme. Váš dopis a hod
nosti, které zaujímáte, jsou nám zárukou za
všecko to, čeho s nadějí očekáváme od horli
vosti svých vrouoně milovaných bratří a co se
srdcem vděčným vítáme a stejnými pocity opě
tujeme, a zač jednak jakožto zástavu nebeského
blaha, jednak jako důkaz sšvó blahovůle lásky

pině udělujeme své Apoštolské požehnání v Pánuém všem svým milým synům a vysoos dů
stojným :bratřím, jakož i Vašim stádům, nad
nimiž bdí Vaše starostlivost a Vaše horlivost.

Statistika zločinnosti v Srbakn mělabýti
známa dříve, než některé kruhy začaly této zemi

přáiě pochlebovati: Policejní president srbskéholavního města, dr. Dušan Djoka Alimpič, uve
řejnil krátce před válkou etatistiku zločinů
v Srbsku. V době 1905 až 1909 bylo spácháno
2300 vražd, 202 vraždy dětí, 1892 pokusů vraždy,
653 loupežných vražd, 3240 založení požárů a
10.588 případů sprosté loupeže. Skoro 20.000
zločinců u obyvatelstva jen 275 milionů duší
v pětiletech! A z těchto zločinců nezaměstná
vala soudů ani polovice, 54 procent jich se do

Jehv nepřítomnost v tomto okamžiku vžbu
zovala všeobecné podivení. Jední se obávali, by
ruky na sebe nevložil, druzí se domnívali, že
upadl do nějaké léčky, kterou mu Sancho na
strojil; ba nechyběli ani tací, kteří připisovali
jeho nepřítomnost nedostatku zmužilosti.

Mnozí se domnívali, že neopomene dostaviti
se v pravý čas a proto obraceli úzkostlivé
zraky k pilnicím, které na prostranství vedly.
Ale všickni trpce pociťovali, že Pedro není
v jich středu, neboť všickni milovali jej jako
bratra.

A kdobyho též nemiloval, toho nejlepělho,
nejveselejšího, nejroztomilejšího z mladíků?
Pedro jest duší olrkevních slavností ve vesnici,
ohválen v předelních sousedních kostelů; od
Lareda až k Dovu není ušlechtilejšího tanečníka
a tak neúnavného. Jest zároveň nadaným ver
šovcem, jenž v četných poetických praclch krásy
Biskaje a Guipurzoa opěval.

Ale proč se skrývá v tomto rozhodném
okamžiku? Hodina se blíží, evlčky již na oltáři
rozžaty, kněz očekává anoubenoě.

Lidé jsou nelrpělivi, když vidí, že Pedro
se neobjevuje. Ohnivější radí, by na něho neče
kali, ale jednali. Leč většina se zpěčuje. Jaké
mají právo, mařiti tuto svatbu? S Pedrem v čele,
s Pedrem, který Marii miluje, jsou hotovi ke
všemu. :

Hodina se blíží; hodina se bije a Pedro
nejde. Ubohá Marie! Ubohá růže Ispasterská!
Bylo by možné, aby zanechal tě tvůj milý
tvému osudu? (Dokončení.)

vedlo různým způsobem, vyhnonti.:ubžal: bá a
troalů;:A S ddaostl Fobavě< tšajání
vrahovébyl již propuštěnína: základě milosti
po ročnífů a IMlčlém Zaláří. "Založenf“ohně se
vůbec z)ídka dý- tratce. Byla:tedy -anbelté/'sp
lečn st pr -sáklá“zlděinany „apůlačnísátí 100008:
až 200.000 ©s5b,kto á-vsudo zvadala.drze Hiagu
V celé zeni kvetla živnýot-loupeěných“vřabů
nevyhladitelně: -© *' 44 KEENe <hd „. sV

Poštovní doprava do Portugiiska dést přechodně
zostavena. 244 vm .

Na oslepié a raměné vojímy, slrotky a vdovy, tamé
Ilóy, Červený kříž Mmezaměstnené katolické děluicivo
ráčili dále věnovati P. T.: Barbora Krejčová, Česká:
Třebová 2 K, Anna Šinkorová, Zhoř 1 K, Vzájemnost,
Hronov 2 K. farní úřad v Borohráďku 20 K, Marie Bla
žinová 5 K (a na Kampu 5 K), nejmenovaná z Č. Skali-.

Orla v Hradci Král. se prosí: 

P

JAY V EVO

Na skladě má a dle přání též objedná

Breviarium Romanum
vydání čtyřdílné (Ed. Pustet), k němuž při
vázáno Proprium bohem. a Lectiones Con

tractae v ceně od 50 K do 120 K..

v Hradci Králové

Církevní věstník.
Zprávy dlecésní. Vyznamenání jsou u příležitosti

generální kanon. visitace ve vikariátě Dolno-Královi
ckém pp.: Fr. Machač, děkan v Dol. Královicích, jme
nován správcem vikariátu s propůjčením Exposit. ca
non. Fr. Tejkl, farář v Křešíně, jmenován bisk. vikářem.
Expositorium canonicate obdržel pp.: Václav Lachmau,
farář v Borovnici, Josef Najvrt, farář v Čechticích, Fr.
Víša, farář v Hněvkovicích, Ludvík Souček, farář v
Keblově, Jos. Klapka, farát v Křivsovdově, Fr. Šáda,
farář v Lukavci, Boh. Dvořák, farář ve Viklanticích,
Václav Stýblo, farář v Zahrádce, Ant. Vlasák, farář ve
Zhoři. — Ustanovení jsou pp.: Jos. Smíšek, farář v Č.
Petrovicích, za faráře ve Mříčné, Václ. Oléva, admin..
za faráře v Radhošti, Jos. Frey, admin. ve Mřfčné, za
faráře do Telecí, Jan Prokeš, exposita ve Stříteži, za
faráře do Něm. Vyskytné. — V Pánu zesnal: Ferd. Ble
cha. jubilár. konsist. rada, b. notář, děkan a o. v Solnici,
T 8. března (nar. 1837, vysv. 1861). — Uprázdněná mí
sta: České Petrovice, [ara patron. Karla br. Stubenber
ga, od 1. března. Křešín, fara patron. nábož. mmtice,
od 9. března 1916.

NO ———

Bilance Moravské agrární
a průmyslové banky.

Správní rada Moravské agrární a průmyslové ban
ky v Brně konala dae 8. března 1916 schůzi, na níž byla
předložena bllance za uplynulý obchodní rok, vykazující
po srážce správních výloh, daní atd. čistého zisku
K 958.395.12, což odpovílá 6.85 proc. výnosu z akc.

kapitálu. :
Správní rada navrhne valné hromadě, svolané na

2. března t. r.. aby vyplácena byla 5 proc, dividenda,
t. 1 20 K na akcii, k čemuž jest zapotřebí 700.000 K (0
proti4 proc. divldenděza rok 1914),dotace řádnémure
servnímu fondu K 76,543.98, zvláštnímu reservnímu fon
du pro hursové ztráty při cenných papírech K64.803.08,
pensijnímu fondu úředníckému 70.000 K a po výplatě
tantlemy správn radě a dozorlímu výboru zbytek K
4308.56 převede se na nový účet. Tim celkové fondy do
sábnou výše 1,020.000 K, 7.29 proc. v poměru k akci
ovému kapitálu. .

Účet ztráty a zisku jeví následující položky v kor.:
Výnosy: 1915 proti 1914

Přenosziskuz r. 1914... 2.460—|- 2—
Úroky z běž. účtů, směnek. a

cenných papírů . . . . 5,270.6P7— — 1,891 118—
Výnosy obchodu bankovního,

sbožím a pozemkového . 1,256.0:0G—|- | 577.808—
Převod = kursového fondu. | 24.803—I 24.003—

6550.866-— — 1,288.281-—
Výdaje:

Úroky ze vkladů a resskontov.
eměnek . . . . ... « 4842.719— — 1,727650—

Slušné úřednictva B862.671——| 8.900—
Daněa poplatky... . 208.814-+ 8481
Vydáníeprával. . . . 400.151—| 422 —
Odplsy . < 2 68-869— - 8.400—
Ztráta na cenných papírech.. -24.808—+ 3.088—
Zak... 2.2 908.896-—+ 408.664—

Celkem . . . 6,659.886- - — 1.88.881-—
Čistý zisk je proti loňsku větší o 402.564 K a re

Sutuje především z větších výnosů na účtě odměny
a z obchodů se zbožím a pozemky, kdežto výnosy úro
kové a něco poklesly, Vysvětluje se to tim, že tentokcá



te odpadly větší úrokové zisky z eskomptu směnek,
dále pak be*VZhledem oa infmofádné poměry“ jest nutno“

trvale Atiekk 'pdkladnípřěbytky, resp: na nepatrný
úrok“utožené "vkfřdy kdykok volné, jakož | proto, 'že
značné obnosy dali jsrhe“k disposici na přechodní záto

velký ch darů '4 "podpor(pro účely:válečné péče. Ostatni
cifry ziskové 1 ztrátové nelší se od výkazů dřívějších.

tokráte vyznačuje 'se“ pestřejšími pohyby a přesuny;

které přívoděny Jsou dlouhým trváním: sťětové války.
„Tak čint:

Aktiva: .
hotovost pokladní (1916 proti 1014

. 2,089.647-— + 1,508.44-—

dlužníci; .. :
v běš. účtech. 92,640.496 + 4847496—
v repositních |

účtech.. - 6,457.979- — 4108.063—
v ulošen. ihned.
„spl. přeb. - . 5,036.491 + 5,036.501—

v- sálohách. na

„boží a poz. ©
v komis, pr. 8,077.782 49,812497— + 3,269.866-—

Cenné papíry - - 3,399.604—+ | 887.640—
Směnky . . . 16,127961— + B,618005—
Devisy, valuly a mince . 106.667——.| 72.963—
Budovy a pozemky . 1,081.677— + 252.363 —
Nábytek a zařízení © 244.021 - 9.460-—

Celkem . . . 69,501.9644— - 20,843.124—

Passiva:
Akciový kapitál . 14,000.000—
Reservní fondy © Bos.oěe— | 38402 
Věřitelé: .
na běž. účty . 30,992.606 3 + 29,568.576-—
na vkl. kníšky 19,994.848 53.927.454— | 1240547- —

Reportní věřitelé . . 5,065.848-—
Nevybraná dividenda 4681— + 387-—
Traasitní úroky . 102.781— +- 88.496—
Zisk sa rok 1915.. © 958.395: — 402.604-—

Celkem . . . 69,801.964.—| 20,243.124-—
Z bilance jest zjevno, že ústav pečoval o největší

mobilnost, jak o tom svědčí velké pokladní hotovosti,
„ihned solatné přebytky a zvýšený stav cenných papírů
hlavně uklídacích. zhodnocených dle nynějších kursů,
v žádném případě ne výše, než jaké bvly kursy dne
25. července 1914. Pro mobilnost slouží dále zvýšená
zásoba směnek, odůvodněná tím, že rceskomptního cb
liga unebo snad úvěru v jiné formě ústav vůbec nemá.
Obnos dlužníků v běžných účtech stounl'o 4.847.495 K
21 h. ve skutečnosti však stav dřívějších dlužníků znač
ně pokiest následkem zhikvidování četných obchodů, a
nově povolené úvěry týkají se jen krátkodobého finan
cování státních dodávek, úvěrů aprovisačníchpro ob
ce, financování v průmyslu mlynářském a pad. Jsou v
tom dále vklady u bank. vázané určitou výpovědí 4
dočasné lombardy třetí rak. válečné půjčky, jíž u ban
ky upsáno bylo za 25 mil. K vedle 9 mall. K na půičku
druhou a 4.200.000 K na půjčku první. Vynikající měrou
súčastnila se Moravská agrární a průmyslové banka na
zálohování zboží, většinou importovaného z Cíziny a
proto udržovala větší pohotovasti | neutrálních | devis.
Vklady na vkladních knížkách vykazují normální zvý
čení o K 1,240.545.60,kdežto vklady na běžných účtech
se více než zdvojnásobily. V prvním roce války nastal

ně vyrovnává, nýbrž následkem nové organisace prode
je produktů zemědělských a způsobu ©zaměstnanosti
průmyslové dochází po dobu války k novým přebytkůin.

Počet pobočních závodů rozmnožil se o letní lá
zeňskou expositrru v Luhačovicích. Z průmyslových
podniků, s nimíž jest banka v blízkém styku, vyplácel
Akciový pivovar se sladovnou v Břeclavě 7 proc. diví
dendy (proti 6 proc.), s velmi dobrým výsledkem pra
<ovaly' pro. aprovisační mletl parní mlýny cukrovaru
v Kroměříži, mlýn a pila, spot. s r. 0. v Bilovicích (10
proc. dividenda), mlýny v Přívoze a ve Střebovících ve
Slezsku. Cukrovary v Němčicích a Kroměříži měly vel
mi příznivou konjunkturu. cukrovar v Sokolnicích byl
již převzat a zahájí novou kampaň na vlastní účet. No
vě získán pro zájmy banky cukrovar v Libňovsí. -—
Brněnská spedice a skladiště, akc. spol. v Brně, | se
svojí filiálkou jest podřízena vojenské správě pro vo
jenské účely zásobovací. Z ostatních podniků pracují
Moravské ocelárny a železárny, akc. spol Olomouc,
Ferrum. akc. spol pro průmysl železářský, Frýdland
ská akclová továrna na železné zboží, lahož i Minerva,

ravsko-slezských konservových závodů. spol. s F. 0.
v Mor. Ostravě a v Dědicích, filiálka v Praze při zří
zení soolečnosti pro nákup a prodej bramborů v Praze.
Brněnská diskontní společnost v Brně pracuje normál
ně a zeela dobře prospívá. Obchodní oddělení v centrá
le a ve filiálkách, hlavně zase ve filálce pražské, vy
kazují tentokráte zvýšenou činnost a veliké obraty na
účtě zboží.

Z úřednictva a zřízenců banky odešlo 130 vykonatl
vojenskou povinnost. z nichž 10 nalezlo na bojišti smrt.

Aide kapujete knihy?
Naše knikkupeciviVás také vzorněobslouží.

| P. T., farním a vikariát "úřadům |

| nr0 letošní visitaco a sv, biřmování:
nabízíme u nás vydanou a velioe zdařilou
reprodukci perokresby od. mistra Švabin

ského: J. Exc. nejdp. biskup

LDL Jadran
| Menší obraz, dle f.tografio knihtisk.
j provedený, v pěkném passepartout ve for-.

mátě 40x47 za K 130.
Malý obraz, zvláště vhodný jako upo
mínka pro dítky- pří av. biřmování, po

notlivé po 8 hal,

tisku: Jehu Svatost

papež DADOŮKŮAV.
Formát obrazu 67x51 em, stojí pouze K 5.50.

: Ap- Rámy"S
k obrazům obstaráme v cenách levných.sme

Dále duporučujeme:
Poučení o generální visitaci 50h.
Orationes In visitatione cano

nice generali recitandae 30b.

Matrika biřmovanců « přídník,arch... ee
Biřmovacílistky, e latinek.letem,100 výtisků . . .-- 35 h.

Objednávky vyřizuje,

Družstevní knihkupectví

Zprávy
místní a z kraje.

Vlastenecký projev rolnictva politického okresu
královéhradeckého. Ačkoli rofnichvo zdejší utrpělo v
roce 1915 veliké škody na polních plodinách a mělo zá

konitý nárok na částečnou slevu pozemkové daně, pře
ce přihlásilo se dosud následkem akce zahájené zdejším
berním reierátem již 51 obcí které ochotně odvolaly
své žádosti za slevu daní. Tímto způsobem zřejmě pro
jevilo rolnictvo dotyčných obcí vzácným a uznání hod
ným čipem své vlastenecké smýšlení a svoji obětavost
ve vážné pro stá: době. Zajisté, že také všechny o
statní obce bez vyjímky (včetně velkostatků) co nejrych
leji budou následovati onoho zářivého příkladu. | Tutu
vlasteneckou akci budeme i nadále stopovati až do je
jího úrlného skončení a neopomeneme o výsledku po
dati zprávu jak širší veřejnosti, tak | na vyšší místa,
ovšem s uvedením dotyčných obcí.

Městská rada v Hradci Králové dne 15. března:
Jednotě div. ochotnků Klicpera propůjčeno bylo měst
ské divadlo na den 2. dubna. — Schválen byl účet o
příjmu a vydání z domu čp. 12, jehož část obci nále
ží. — Schválen byl nově upravený návrh dletního řádu
pre měst. úředníky. — K příkazu c. k. okr. hejtmanství
provede se soupis bramborů. — Vzat byl na vědomí
protokol sepsaný o kolaudaci silnice z Hradce Králové
do Střebše. Nadace K. Collina pro řádnou osobu.
která o chudého sírotka královéhradeckého pečuje, byla
udělena Anně Kofránkové. — Povolena byla jedna řád
ná podpora chudinská, dvě chud. podpory byly zvýše
ny. jedna žádost za chud. podporuzamítnuta.—Schvá
len byl rozpočet na opravu žlabu na ob. domě čp. 122.
— Učiněna byla opatření v příčině udělení dovolené
vojínům na nolní práce. -- Schváleny byly poukázky
na voj. ubytování v týdnu od 6.—14. března, různé ob
jednávky. týdenní a lesní konsignace a návrhy aprovi
sační komise.

Vzácný dar. Pan Cyril Roičík. přednosta tratě v
Hradci Xrálové, odevzdal Štílu železného brance mě
sta Hradce Králové ve prospěch rak. vojen. vdovského
a sirotčiho tondu výtěžek sbírky, kterou velevážené ú
řednictvo a zřízenectvo zdejší stanice severozápadní
dráhy učinilo k uctění památky zesnulého p. vrch. lé
kaře c. k. stát drah MUDra. Alberta Gutha, v obnosu
122 k.

Měsíční shromáždění členů IL řádu sv. Františka

Lode konati v neděll 19. března v seminářském kostele
sv. Jana Nep. v Hradci Králové P. dr. Kaplstrán Vysko
čil, člen řádn sv. Františka z Prahy. Členové dostavtež
se v nočtě eejhojnějším!

Symlosický koncert, provedený ve středu 15. t. m.
kapelou c. a k. pěš. pluku č. 39 ve prospěch péče o in

validy, měl veskrze zdatilý úspěch. Již program slibo
val nemalý hudební pcžitek a provedení jeho nijak ne-.

ského orchestru s hlubokým procítěním reprodukova-.

ných děl. Důkazem toho byla velmi jemně a s pocho-:
penínt provedená Beethovenova symlonie V., jejíž. psy
chologický odklad vyžaduje skutečně vřelého pojetí,
jakého se také dílu tomu dostalc. Se stejnym zdarem
provedeny Lisztova syiní. báseň: Tasso, ILamentoe Tri
onio, plná barvy a ohně instrumentální kresby a Geld
markova owvertura k Sakuntale. Nejvíce zajisté pře

Kvapilo a zaroveň plně uspokojilo správné pochopení
a efektivní provedení skladeb českých mistrů Dvořá
kovy rhapsodie č. | a Smetanovy Vltavy. Orchestr pro
jevivší při tomto koncertě jak vnitřní zdatnost tak mí
strné ovládání, zaslouží plné chvály. — Rozbor jednotli
vých čísel programu při své stručnosti byl ořesný a
velmi přehledný, — C.

"Východočeské divadla. Ve čivrtek uspořádal odbor
Ústřední Matice Školské ve prospěch sirotčího a vdov
ského fondu veškeré ozbrojené moci představení, k ně
muž našťastně vybrána veselohra :!) F. z Wildenbru
chu Chocholouš. Úspěch finanční byl jistě značný,
soudíme však. že by pro takový večer, kdy. přichází
na činohru poměrně nejvice lidi, věnujících s upřimnou
radostí příspěvek k pomocným účelům válečným, mělo
pořadatelstvo vybrati kus cenný a ne takový, klerý ne
uspokojuje ani věcně ani morálně, Zdá se býti dokonce
sntělosti nazvati kus veselohrou, nad kterým by člověk
raději splakal. Hráno bylo celkem slušně, zvlášť sl. Klo
kotská zasloužila bv, aby mohla své znamenité vlohy
uplatniti v lepšich kusech. Na ostatních, až na p. ředi

- K chvále souboru i správy Východočeského divadla
sluší uvésti, že ke konci saisony neochabuje ve svých
výkonech. nýbrž je stupňuje, což vidno i z výběru ku
sů zbývajícího repertoiru. Tak v operetě — pokud 0
všem o relativní ceně a vkusu operety mluviti lze —
k nejzdařilejšíín večerům počítám provedení Dolaro
vých princezen, jež bylo celkem velmi efektní
až na ntenší vady. zaviměné indisposicí (?) p. kapelníka.
S bezvadným výkonem pí. Vanerové (Daisy) | dobře
souhlasil herecky působivý výkon sl. Sehnalové (Ali
ce). Vedle osvědčeného rutinéra p. Piskáčka (Fredy)
znovu upozornil na sebe pěkným svým hlasem, pečli
vým provedením a příjemným vystupováním p. Bukov
ský (Flick). Z ostatních zasluhují zmínky sl. Renetová

ček a Zachystal v komických rolích. — V sobotu opako
vána potřetí Sinetanova Hubička. Reprisa la převý
šila předešlou zcela jasně se jevící propracovanosti a
pečlivostí v nastudování, přednesem sborů i celkové ú
pravy. Hlavního lesku večeru tomu, jejž řadím k nej
lepšín. v opeře, dodalo pohostinské vystounení známého
barytona Nár. divadla p. E. Buriana. Ve vědomi slav
nostní nálady snažil se ostatní podati nejlepší. Tak
vedle p. Geitlera a pí. Kramperové, o jejichž výkonech
v této opeře již bylo referováno, upřímné chvály za
slouží sl. Sehnalová a pí. Janošová za zdařilé provedení
pěveckých partů. Mužský sbor pašířů, opíraje se 9 0
svědčené sily pp. Bukovského a Snopka, zněl poměrně
čistě. Ouvertura byla proti předešlým | představením
rytmicky správněji podána a celý výkor orchestru,
skládajícího se nyní z dobře kvalifikovajých sii, byl
jedním z nejlepších v saisoně. — V neděli odpoledne
opakovány Dolarové přincezny « týmž úspě
chem — Večer ve známé z loňska operetě Jak ten
krát v máji hrála po delší chorobě zase sl. Skalská.
Její vystoupení bylo nvitáno bouřlivým potleskem a
výkony její vchmi živé a přiléhavé upřímně byly od
měněny. Mimo ni vytknouti nutno zdařilou hru p. Pi
skáčka, zvlášť jeho burleskní výkon ve 2. jed. a cha
rakteristické traktování osobnosti rozdílné vékem p.
Branoldem. -—Z velmi slabé návštěvy reprisy Straus
sovy operety Za láskou (v ponděli) může si vzíti
Hiditelství mučení, že nedoporučuje se dávati kus, v
němž reklamou oznámeno je pohostinské vystoupení
hosta, jenž nepřijede. — V úterý dávána Mozartova ko
mická opera Figarava svatba. Tímto dílem za
ložil Mozart vlastní uměleckou formu komické opery,
které neznala dosavadní opera italská a francouzská.
Hlavním rysem jejím jest ostrost charakteristiky v in
strumentaci, jíž kresleny jsou jasně povahy vystupují
cích osob. K provedení této klasické práce bylo by tře
ba pečlivějšího, stylovějšího podání, než jevilo se ve
výkonech ensembiu i orchestru tohoto večera. Vyjma
p. Klause, jenž pu stránce herecké i pěvecké vyhova
val požadavkům opery, nevžili se ostatní správně v
ducha huaby Mozartovy, ač snad jinak zbyli se čestně
svých partů. komickým živlem celé opery je povedený
lišák Figaro; náležité pochopení této úlohy bylo daleko

muž v Mozartových operách pro jeho symfonický cha
rakter, přesný a Jokonalý výraz dramatický, jasnou har

v dynamice a přesnosti svého úkolu. — Oznámený
koncert písní pořádá se určitě v sobotu 18. t. m. ve 3
h. odp. Prográimu sestavenému z písní nejlepších mistrů
této formy našich i cizích, jak svědčí jména Schumann,
Schubert, Brahins, Smetana, Dvořák. Fibich, Fórster a
Novák, předchází instruktivní přednáška prof. Mikana.
Večer téže soboty má benelici oblíbený bary'on p. Č.
Klaus v reprise Figarovy svatby. Představení Marlná
rova Gardového poručíka nemohlbýti rele
rent přítomen. — C.

V pondělí 20. t. m. má čestný večer Mírko Bukov
ský. aperciní tenor. Hraje se časová válečná operčta
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opora Figgrovasvatha. —49. t. m. o 3.kod. odp. nepo
sedy Dvořákovaopera Rusalka. Večor 9 7. hod. Trebí
zondská princezný. — 40. t. zn, ve prnepěch M. Bukov
ského npsreja Jeníčekse vrátí... — 21. L m. vypřa
vena bade kra Polopapny od Marcela Prévosta. Nád
beraé toto filo na venkově pospd nebylo dáváno. —
22. L m. ve prospěch A. Sebnalové naposledy Pucclního
opera Bohéma. -- 23. L m. ukončena byde sezópa v
Hradci Králové Sinetanovou operou Prodaná nevěsta.
V partii Mařenky vystoupí pohostinsky sl. Miřovská,
zdejší. rodačka, člen opery Nér. divadla v Praze.

Východočeské divgdip uspořádá cyklus her od 25.
do 31. t. m. v Náchodě v městském divadle, načež od
jede dp Liomyžle. 16. dabna nočiná česká sezóna v
městském dímadle v Č. Budějovicích, která potrvá do
12. června. Po skončení této navštíví Divadlo sdruže
ných měst výchufločeských ještě města Písek a Tábor,
načež nd 1. července nastanou prázdniny,

Drzá krádež spáckána byla V úterý masopustní v
domě chudých vedle přvovaru. V ten den šly jedna ze
stařenek toho domu odpoledne se pomodlit do kostela
Panny Marie. Když se asj ta hodinu vrátila, měla vi
sagl zámek u dveří pornuchaný, ojavřaný, ve světničce
stalici nřemístěnou.| Leknatím hned nepoznala, co se
stalo. Později siledula, že i zámek u šatní skříně jest
porouchán a dvéře jen přiskrčemá, dole v zásuvce vše
přeházem a nouzdru | s penězi ukradeno. Ta by) ob
nos,klerý si mugila dlauho sbírati, aby si kogpiti mohla
to nejnutačiší.Geobata je zcelachudá, chorohsáa k
prási sa výdělek JW neschopná. Podpora ad obce jest
velmi malá, nestačí ani aa nejnutnější výživu. Nyní zů
984 zcela bez popěg. Kdo by věděl o stopě ničeraného
zloděje, neokr laskavě ihned podá informace úřadání.
Šlechetní dobradlaci učiní též skytek velmí dobrý, jest
liže okradené osobě nějakoe podporou přispějí..

Nemírné porážesí vepřevého dobytka. Již při po
stedném soupisu stavu dobytka bylo majitelům wysvět
lena, že soupis nesleduje žádných dajlových neb rekvi
sičních účelů. Pončvadž však v jednotlivých okresich
se dále rozšiřuje pověst, že prý je v úmyslu rekviro
vati vepřový debytek a rolníci se tám svádějí k před
časnému a nemírnému porážení vopřů, uznává c. k.
místodržitelství Rutným,prohlásiti zmíněnou pověst za
bezpodstatnou. V tom smyslu buďtež obecalmi úřady
pěstitelé vepřového bravu poučení. Osoby, které by se
provin'ty rozšiřováním takových nepravdivých a zne
pokojujících pověstí. buďtež oznámeny c. K. hejtmanství.

Co jest nejdáložitějšímpředmětem konsumu? Ta
bák rozhodně předčí mouku a mléko. Když předešlý tý
den rychlostí blesku se rozšuměla zpráva, že došel do
hlavní trafiky druh tzbáku netrpělivě očekávaného, na
stal poplach nevídaný, Mužské pohlaví sešřkovalo se
rázem k hromadnému útoku, jakoby se jednalo o něja
ky runna miHardovoubanka. A davy vzrůstaly, huče
ly, volaly, drah do druha sirkal, prodávající v tralice
div že při obsluze nepadli námahou do mdlob. Přední
místnost., kam se nyní valí zástupové meorf, jest tra
fika, drnhou divadlo, třetí blograf a pak teprye prodejny

mouky. .
Dřevěné podešvy. Ve strojírně p. J. Jakoubka ve

Vel.Bělčiu Třebechovicbytyv minutýchdnechvyróbe
ny první podečvy dřevěné,které svojí elegancí, lehkosti
a trvanlivostí získají si vbrzku zvláštěmezi méněmajet
nými vrstvami veňikéobliby. Podešev vyrábise ze dřeva
topolovéto, olšového neb i vrbového a jest úplně tva
ru podesvu koženého, takže se mu noha dobře přizpůso
bí. Již v prvých dněch zahrnuta Lylo výrobna vělmi
četnými zakázkamí. Výroba děje se sirojně, tudíž vel
mi rychle « vkusně. | Výhradní prodci tobotc nového
výrobku převzala firma Fr. Černý, velkoobchod a ko
misionářství v Hradci Králové, na kterou jest včechny
dotazy řiditi, Jednotivě se podešvy neprodávají, nýbrž
pouze ve větších partiích pp. obuvníkům a obchodní
kům. Na přání kupujícího dodá firma též svršky buď ko
žené neb látkové. Nový výrobek, jehož vzor byl naší

zarnosti.
Seznam ces na týdenním trhu v Hradci Králové

dne 11. března 1916. 1 hl: prosa 100—120 K, cibule 32
K. brambor k sázení 20—22 K, jablek 36 K, 1 a: jablek
72 K, vikve 90—98 K, jahel 260—265 K. máku 340 K.
jetel. semínka červ. 400—450 K, Iněnéh> semene 120 K.
cibule 70 K. mrkve 30—40 K, 1 kg: másla 6.40—7.60 K,
tvarohu 88—96 h, česneku 5—6 K, petržele 40 h, celere
30—60 h. křenu 40—80 h, 1 kopa: kapusiy 5—6 K, drob
né zeleniny 2—2.20 K, poru 1—1.20 K, 1 pár podsvinčat
72—108 K, 1 kůzle 3—10 K. — Přivezeno bylo: hl: je
tel. semínka červ. 35, cibnle 18, brambor 8, jablek 10,
kop: kapusty 45, drobné zeleniny 50, mrkve 32, pod
svinčat 26(Gknsů a 85 kůzlat.

Královéhradeckon bankovní jednotu v Hradci

Krátové doporačujeme co nejlépe ři veškerýchobchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé přiležitosti svůj vlastní podnik.
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výe, které přede ení oslavilo tak velko
jpýmúpolstý ehragan:py časirýho deselá
renbergra, bylo dne 13. březma Učhščmob dávných

JE et čvidaného, okázalého pohřbu kogs. měly a dě
na Ferd. Blechy, zasloužítého dlouholetého faráře a0i
kého a nástapce Ebranbergrova, který po S3letém
ilužném veř působení poslední 2 roky ve

8 mekked0e 8 břesnav pdfeňnanémstá $ tt
zemskou ponf dskonal. Zvěčíšý získal ši "nej

jl domitějšího vykokávání všech Povinabět | aprávce
dychovního veliké zásluhy péčí o důstojnou

ratho chrámu, o zbudování krásné káple na novém
Mbkově, o zřízení městské opatrovny, Sltdron bidřěpo

rou nermajetných studujících a Iřdí potřebných, dobřotos
a ušlechtilostí srdce, ryzín charakterem a horlivost
vpravdě apoštolskou o obrczení dylčka tčstohéjédho ve
farnost! pořádáním příležitostních slavností a mislí. A
týto zásinhy došly posledního, mohutného a významné
ho uznání. — Církevní obřady započaly se v domě
smutku, kde tělesné rozůstatky zvěčašlšhoad býv. je
ho prvního kaplana, nynějšího vsdp. vikáře a děkana
velkoouřímského Fr. Tomýřia za četné asistence kněž
stva vykropeny byly. Když průvod do smutečně vyzdo
beného a bolatě osvětleného farního kostela dospěl
vystoupil na kazatelnu poslední kaplan zesnulého, ny
nější farní administrátor skuhrovský dp. Jos. Pecháček
a učinil uctivou a tklivou řeč o zásluhách býv. svého
otcovského šéfa nad rakví téhož. Po slavných zádušních
slyžbách Božích ubíťal se volíkolepý, od školního žactva
zahájený, takořka nepřehledný průvod na hřbitov sol
nický, kde rakev u hrobu před vchodem do hřbštovní

kaple byla složena. Po vylomaných posledních obřa
dech smatečrích a po zapění jímavého sboru promlu
vů způsobem dojemným a všechna srdce uchvacujícím
starý přítel v Pánu zesnulého, slovutný rodák sokucký
p. MUDr. Jar. Hruška, starosta král. horního města
Kladna: Za vežňřého pohaeíí zmfstvíTarůř dn. Jos. os
Mer všem účastníkém jménem duchovní úorávy a tří
pozůstalých sester vřelými slevy poděkoval Pohřbu se
súčastnili: slov. p. c. k. místedež. rada Wumscb s Rych
sova n. Kn., který místnímu farář] jménem úřadu pol

tekého a c. k. okr. školní rady komdolenčníprojev učl
si. připojiv. že by! svědkem vysoce zislužné, dřoúho
letéčinnostizvěčnělého,jehožpamátkave larnostlsob
nické v úctě potrvá, Dále vysoce uroz. pl. baronka Růž.
z Kčnigswarlerů, jež za sebe. uroz. chotě svéha, nyní
vojenskou povinost v Hrodici Král. kemajiéého a jeho
matku pí. baronkir Charlottu z Kčaikswarterů 3 skvost
né věmoe na rakev poležiti dala. Mino jmenované již
sáčastnili se pohřba následující vdpp. spolnbratři: dr.
Wigo Doskočil rektor semináře vHradci Král.,jakozá
stupce Jeho Exc. nejdp. biskupa, který mimo to ještě
zvláštní kondolenčnídopis fergímm řadu zaslat ráčil,
a vys. důst, biskupské konsistoře, děkan Kubánek z

Rychnova a. Km. děkana bisk. notář Ehé ze Solnice,
faráři: Selichar z Něm. Rybné, Portnan z Chlen, Šinde
Hř z Kostelce n. O., Kučera z Kladrub, Pohl z Dobrého,
Pohl z Liberka, Hvězda z Vamberka. Novohradský z
Černikovic, Póler z Vel. Zdobnice, Šelc z Kačerova,
Švore z Lukavice, Kračmar z Neb. Rybné, Mejzlar z
Chlumu, Petr z Častolovic. duch. správce Tesaf z O
patovic, katecheti: Jirsa ze Žamberka, Komárek z Vam

2 Kostelce n. Orl., Holan z Dobrušky, Vosyka z Rych
nova n. Kn., Mihulka z Vel. Ouříma, Hauf z Vamberka
a bohoslovec Lugr z Hradce Králové. Dalšími účastní
ky byli zástupci uroz. patrona p. bar. Vil, z Kónigswar
terů a patronátního úřadu, sl. rada a zastupitelstvo mě
sta Solnice, zástupcové obcí přifařených. slov. pp. cís.
rada dr. Šimberský z Rychnova n. Kn., c. a k. setník
Fr. Skřivánek z Kostelce n. Orl., MUDr. Am. Mojžíš.
přednosta c. k. pošt. úřadu v Solnici Pulchart, st. učit.
sbory ze Solnice a Kvasni, jakož i velect pn. učitelé

omluvil svou neúčast telegraficky nebo písemně obtíž
ným spojením železniční aneb neodkladnou zaměstna
ností. Všechny zpěvy v kostele a při průvodu byly
krásny a provedeny vedle zpěv. sboru od šetných 0

— Vpravdě velkolení a dojemný pohřeb svědčí n ne
skonalé příchylnostl a vděčné lásce, kterou si byl v Pá
nu zesnulý získal a jest zároveň potěšitelným důkazem,
že náš národ ve všech svých vrstvách kněze laskavé
ho. horlivého, svůj úřad svědomitě konajícího také na

odpečinku a po smrit sl upřímně váží. V Pánu zesnulý
po všech svých záslužných prácech a po všech svých
bolestech nechť odpočívá ve svatém pokoji ve stím
hřbitovní kaple, kterou byl zbudovali

Chamec n. Cidi. Na severním bojíšti na břehu řeky
Samu u města Niska padl 27. června 1914 p. Ant. Tom
sa, odb. učitel měšť. školy z Nového Bydžova a lamže
v lesku byl pohřben. V minnlých dnech byt exhumován
a převezen do Chhrmce. Pohřeb zesnulého statečného
vojína konal se 14. března,za obrovské účasti četných
přátel, ctitelův a známých, kteří horlivě závodHi v dů

kazech úcty a lásky. Sešlo se množství jů, bez roz
dflz povolání. stavu, konfese. V prů: hřbitov
byla mládež obou škol obecných a mětťiájřch. vojí
al-rekonvalescent! ze záložní nemocnice Červ. kříže,
spolek dobrovol. hasičů, c. k. privil. sbor ostrostřelechý

z

sl
s"šě

sýšněř
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3 52.
Svátosti vykonané údy Ustavičného - flá "Nejsv.
Svátosti oltářní a členy Živého růžence, Přihěští byto.
že příbríny k pobožáostem | dítky, jejichž účast zvy
šovala dojem slavnostní. Povzbuzeny rády na hreniiiee
modřily se růženec radostný, zpivaty Hiarile kořojtnkké
dle Ferd. Lehnera, a vše korunováno předesem $VEt0
horského Zdrávasu. — Dne 6. února vykonána návšíšva
Sanctisstma, při níž předneseny maličkými Htaiše k
nějsv. Srdci Páně, po nichž zapěn hymnus »BHž Tobě,
Baže můj«. Dojem byl velice krásný a úchvažný. Ddo
13. února adorace maličkých | vyzačla v komsiflerci
místního správce duchovního, ve zbíváné Mřžále k
Pám Ježíši a v přednesu písně >Až pomine témtos. —
Dne M. Bnora návšíěva Nejsv. Svátosti oltářní oboka

cena zpívanými litantemi 'oretánskými de ORtáře,kte
ré skončeny plsní „Maria Panno<. — Kemečáě 27. Bittrn
adorační hodina vykonána, při níž mimo sv. růženěc
bolestný s rozjímáním a meditaci kněze »Válka a Nejsv.
Svátost oltářní« předneseny litanie ke všem svatým.
Pak zapěna vložka umriánská »Tvá úcta« a »Tvé oko«.
Adorace skončeny hymmem »Bože, chválíme Tébe« a
hymnou »Za drahou, svatou víru svoji«. Rádi sž vapomi
náme oplymalých chvil tak něžných, a Jiného si mepře
jeme, než aby úctak Nejsv. Svátoaái n nás žila, vzrů
Stala a kvetla.

Hořice. Drahotmí poměry v městě. Píšemc-li o
těchto poměrech u más, můžeme směle přidati: +2 jin
de«, protože jinde uvjsom jinačí. Jen v jedné věci jspie
proti mnohým Jiným měštin ve výhodě, že o nonzi
chlebové neb o nedostatku mouky letos ještě nevíme,
protože okres je zámežný, nákep snadný a město se
zavčas postaralo a zěsoby všcho druhu. V příčině
zdražování je to ovšem jiná kapitolu. Je všedbecným
přesvědčením,že by k nynějším zdražení — spol ne
tak rapidně —nedošlo, kdyby k němuobecenstvo sa
ho nepříspívalo svým až bezhlavým zásobováním se,
jež vyhnalo ceny mnohých poťffebk tak závralné výši.
Stát ovšem jako největší konsument na pemíze nehledí.
Platídobře,protožermusíbýti rychleobslosiženvem
Kde vem. Ale obecenstvo si mohlo jistou réservu mlo
žiti a pěstovati v tak těžkých časech místo sobectví
více vzájemnosti. Vždyť dnes mají prý některé rodhry
až 50 homoticukru doma a nedávno našla se u tříčlen
né rodiny spousta mouky, beroucí již zkžzu. Není to'
hřích páchaný na zájmech veřejných, v první řadě na
státu, jenž se o zásobování obecenstva má starati a
stará? Kdyby vždy včas zjištěn byl komtingent zboží,
zvláště toho, lež opouští vufkoprůmystové a veškoeb
chodní závody, mohly také ceny lednoťtivých potřeb
býti přesněji určery. Vezměme kávu! Té je posud dost,
ale schovává se a šíří se řeči, Ze přijde na 10 K přesto.
že stát má dostatek kávy, která není sice tak jemná,
ale jeto přec káva.Před 2týdry jsemplatil za 1 kg
kávy 4.60 K, před týdnem 6.40 K a dnes žádá týž kupec
8 K a více. Je to káva z téže zásoby a za stejnou cenu
získaná a až se odkudsi s půdy snese nový pytel, bude
stát 1 K 10h. Jsou to poměry přirozené, prodávají
se i ty niti v jednom kráměpřaděnkoza 2 h, vedle
však již za 30 h? NěkoNk lidí zbohatne, aše co širší obe
censtvo, odkázané na měsíční neb týdenní plat, co my
kněží s naší nbohou kongruou a čtolou, jež dnes nestojí
vůbec za řeč? Pořitické úřady a vbce jsou prací apro
visační přetíženy, nelze na vše pamatovati a vše u
praviti — krátce je válka. Proto mají svědomité práci
úřadů přijíti na pomoc také Hdé jiní a snotupracovati
všemožně na uspokojení lidu.

o

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

Jan Dušek wChrudimi.

Různé zprávy.
Pánům zemědělcům! Na základě výnosu

vys. c. k, ministerstva orby ze dne 3. března
1916, čís. 9362. Rakousko dováží v normálních
letech z cizozemska veliké množství vagonů
tukových surovin, jichž dovoz nyní následkem
opatření našich nepřátel jest velmi omezen. Tím
vzniklé slabší zaopatřování obyvatelstva nutno
domácí výrobou zvýšili. Tohoto cíle nejsnáze do
ofliti lze zvýšením osevu rostlin olejnatých, neboť
z těchto vyrobené tuky byly by již letošního
podzimu k disposici, nyní zaseté obilí nebude
možno dříve skliditi než rostliny olejnašé a tuk
vyrobenýzobilin použitýchku krmenídebytka
teprve příštím rokem k spotřebě by se dostal.

Mimo toho tvoří zpracovánímolejnatých semenvyrobené pokrutiny jak známo ce čenné



o Mokaati Pk),
přicházív dh kk WaiLušnéhosemHouživalo.we ba «jse bu výrobě oleje a pe

syvjem 8vlná dnunadlašv o
plodinou60nejvvrat bylyosety.P ondemáku, ktorého vdoví míru pouze k jídlu bylo,

-používána,těvsíz8BYDějářehpošněnůra účelam
;výroby o polao v pejeělijm rozměru,

"se zvýšití. Zemědělec“[ ridýz u ph nejvěšší
né Dlez Upře síJedu tedka“doo: J
Plátna avi: „pýnoe z hektaru přibližně

nez)ne ořech,
uvlášiních vydi
(Při prostředním

rovná se K 1500—

aa: v oukřoyée,nnéatd. -zvýší
a "K 600— až

nosu 400 kg máků z hektarg),

meziplodiny v krrpné řepě a možno růměrgě,ekliditi: máku as 900 kg po K 160 — — K
1850G©—řepy krmné ss 80.000 kg po K3,

K 900— teďy čistý výnos z hektáru K 2260—
- Aby v tomto výpočtu uvedená ceňa K 150—

he každých okolností zemědělcům zaručenay'a,
odstraněním dovozuíoh překážek, ze zámeří,
následkem čehož by ineiný coizozemebkýmák se

moh! dovážet, ulošilo c. k.p iotaneivo osyÚstředně pro oleje a tuky, abc. spol ve Vídni
I, Rubonrag 8/10) dodržovati následující ná
veky: 5. Údředas pro oleje « tuky převezme
od pěstitelů kaddé mnočství máhu, bloré jí do
BL.štjna1016bade nebldnute,sacenu K 150—.
Conetate rosumígesa 100kg zdravého, ěusečevého » přestvaného zboší relé obch

jehosdi, která dokázstelně z pl deriným
hos mákosm oselé v rose "116 b2 Mbovolné rakouské stanice. Ústi
pro oleje:a tuky dodá 2.
oleje a Weby aleší jako záruku z8 dodržov
hořéjšího zárasku obnos K 5000.000— u ie

koudžo-uhersté banky kdisposici o. k.Hao.oleje
bm oniby.9 Diepřání náč Uaišednaron odba tuky ve zvláštních případech é n
lohy, úzojá A Gotřečna Š

tocš kteřív seobaj jáprohlu,,Benemaj

u u
tí, Himářné moglatí tohoto,

zá Orey veš siK00—neM0kapřevzslé mmažatví máku poO —vrátí
způsobku sell 6 množ

stvín etě do 15.ae 191za náhradu

K MO— s 100 bg F našlou. Palakná
Slafovaní A ss tuky, Vídeň[, Stubenringfo 810 sfi ieposici.

Udání v tohto formulářloh uvedená musí býtidetyšnými rolníkya obecnímstar
8 Ústřednapro oleje a tuky fest one M

[ uzavříti s rolníky smlouvu odpovídající
uvedeným podmínkám. Tato opatření uči

ěnáku zajištění pěstování máku neznamenají

-aikterak zmenšení aájmu o Iněnépov ků i tohojeví se veliká potbeba. Ústředna z Bo
jí svého času nehídnudé Inéné mě
1916za cenu K 100— za MO ke mpo ok
nehoře uvedených převzíti; na přání jest Ustřed
na ochetne také ohledeě Inčnéhe semeno salou
vy uzavřít. Na základě předohozích důvodů
vybízí c. k. miristerstvo orby v zájmu zonrěděl
ství, jakoži i v zájmu všeobecném, aby rolniobvo
mék a len 00 nejvíce selo a pěstovalo. — Ra
kouská ústředna pro oleje a tuky akc. spol.
byla zřízena na podnět vlády k opatření tuzem
ské potřeby olejů, tuků a tukových výrobků
(vyjma másla a vepřového sádla) Jest pod
stálým dozorem ©. a k. válečného minister
stva a o. k. ministerstva obchodu a jest po
vinna výtěžek přesahující 69/,ní zúrokování
akciového kapitálu k účelům všeobecně prospěš
ným dáti k disposici.

Veledůstojnému duchovenstvu ozna
mujeme, že

nové vložky
do breviáře

„Lectones Contractae““ K 1-80 brož.
a Proprium bohem. váz. K 4-80,brož.
4 K na skladě má a objednávky vy
Fizuje ORUŽSTEVNÍ KNIHKUPECTVÍ
vwHradci Králové AGalbertiaum

U NNANHNN
Redakční wpozorašal, Svým pp. dopisovatetům

-sdělujeme, aby nyní pravidelně počítali s redakční u
"závěrkou v poledae ve čtvrtek. Co dojde později, dá
$e jenom někdy a to s velikou obtíží do čísla téhož
týdne zařaditi. Nuno nvážíti, že tiskneme v poměrech
mimořádných, kdy je také méně pracovníků v tiskárně.
—Jest zvláštní, žečasto největší požadavky m Obso

„WE nyní někteřílidé,kteříjí dřívenečtlia aniaj hažíňe úědají Jedsě dřdjevaj mmmnděsní,proě
ipodněco z Wneb oné obce(často věci skrovaéhový
seemu) ihned uveřejněno nebyla. Ale při tom — anl

n je Ohnovu Tedy na vytěštění

šěkterých Čistě osobních zpráv mají takovým nespoko
dále platiti nemajetní (aráři a kaplani, chndí rol

nie a dělníci. To jest věru zvláštní logika! Každý má j
fmatovati, že má-li časopis vážná povlanosti ke svým
čtenářům, má. také. čtenáfstvo povinnosti k Histu. Kdo
msá nynější veliké zdražení všech tiskařských potřeb,

přa hmotný zisk, ale že naopak vydavatelstvo list udr

sěchuveřejnéhop. ža na učidoplácí|
' Negí-li v této: Zdamii už“ fist.se také nedisknebéz
„elikých vydání. Kdo ho tědypotřebuje "máběléevšeho“
pipomínání pochopiti, že má povinnost k ligtu jpké.
Basilá-li se Fada exemplářů vajínům a do lazaretů zdar-“

máčením.

p Uměníčírkeskězůk: Ad, malířa romagátormění církevního Jos. Hůbsch na Král. Vinohradech

|: maloval nový oltářní obraz sv. Any a sv. JoachymaDro farní chrám Mal Ston v Dahnácii. Témuž uměici

|-kěřeno bylo vymaloví.ní oltářního - cbrázu pro novou
pli v Chelsdettí dá Rýně v Němechu, posavesoa na

čt ve válce padlých vojínů.
O 'smmtných náštedčich utrácení dětí před narore

mémv různých státech napsaly dne 1I. března Nár. Li
„ply<: »Mesi sárícemím movesozemců a úmyslným patrá
cením nemarorench činí fartrejství velmi podstatný roz
díl, který jest spíše křiklavým. Neboť úkladné zmaření
nemluvněckéhc života mizývá se i vědecky vraždou
a také se tak tresce jenom tehdáž, mohlo-li němluvně
už křičet (aby nekřičelo. bývá té vraždy nejokamži
tějsím motivem), kdežto ve všech ostatních případech,
kdy ještě nemohló křičet, ježto ještě nemohlo dýchat,
mlaví kriminalista. jak známo zpravidla rozený básník.
o Zločino proti klíčícímu žívetu. Blelog to arci sotva
uzná, neboď jemu je zmar života vždycky jeho zničením,
ať zurážen a rozbit zralý plod kyjem, anebo byl-li se
třesen se stromu žtvota jako předstírané padavče, děl
ve ještě, než zakulatil. Biologu nikdo nenamluví, že ne
jde o zmar života ani tenkrát, když se zamezí jeho za
setí, úmyslným zahozeníu zrsa na skálu V tom směru
jest pak Rdská shovívavost už mejchonivavější, neřest
né počínání takové je vůbec beztrestno nejen se stano
víska kriminalistického, ale promijštehno, ano někde I

chvelitébno se siasirviska socřelogického, jež mluví d
národohospodářském významu »antikonceptivní opatr
nosti« a připouští průmysl jeho prostředků, jakož vů
bec morální fiosofie ve své skutečné praksi ohromně
mnoho slevuje s nejvlastnější theorie. Všechny vědy,
asi medicinskou nevyjímajíc, smířily se (v praksi) s tou
to neřesti. úěkde Bechtěnou dokonce i za prospěšnou
instituci. Všechny, vyjma staď jedinou statistiku, kte
ráž nenávidí číselné nezjístitelnosti a musí se v těchto
končinách dát o pohybu obyvatelstva spokojiti vekni
pevrehími, třebaže výmluvnými odhady, jako byt na
př. výrok generálního ředitele veltovárny na pryžové
zboží, jenž věrojatně ujišťuje. že konsum pryže amtemo
bilovými pneumatikami jestě dávno a daleko zůstává za
spotřebou její antlkonceptivními 'opatrnostmi. Tak se
mstt tropická vlast gumielastiky biísna plemeni za své
vylidnění od původních svých amtochlesů zamezováním
mllkné bělochů za vyhubené statisíce barevných, čímž
konečné zalidnění zeměkoule Mfffm plemenem uvádí se

je pravděpodobnější vlastně povlovné vylidaění Evro
py. Ovšem že autority, kteréž udělují antikonceptivním
možnostem souhlas třeba sebe podmíněnější, velmi do

"bře st uvědomují nejzazší závěr tohoto strpěného zla,

sy, než že z důvodů blakobytné její prosperity dopo
ručítelno jest umělé zabraňování jejiho vzrůstu znásil
něním přírody, tedy hříchem proti ná který co nejstraš
něji odemstiví se zcela zřejmou hrozbou vyhubení

právě onomu rátodn. jenž -- abychom tak řekli — ve
vysušování zřídel svého života by) nejčílejší!<

Růžena Rokosova
z Hradce Králové

h

a

František Drtina
ze Šopky u Mělníka

slaví dne 19. března t. r. své zasnou
bení v úzkém kruhu rodinném.

(Místo zvláštního oznámení.)

v Hradci Králové,

těch, též v němčině a ke zkouškám.
Pakláéky de adm. t. 1. pod značkou

- — — »Děkladněc.

Komisionářství

Fa Červý- HradecKrálové
"těž JA.pěělkepluku,

obstarává koupia prodej
zboží ve velkém. s

Telegramy: Petrol, Hradec Král

Votodůstojnému
duchovenatvu s

slgvným potronátným
úřadům dovolujesi dopo
ruštát veškeré kostelní nádoby s

náčimíBiobur rhralaerrhi, o Kbokoekyboye.bnpy žá
Birkovnímper járýd"taré

opravuje v úvodníněpsů
v ohni zlatía stříbřínebo protšdo
platku za nové je.PHotové

čty nebvýkresyzasílánauúsku frankobeí závaznostik
Vše as posílá posvěcení. Práce .

Shad sletýcha stříbrných kimofi, jako:řekěsů,v hry měs náramkůatů.Ž otářeké
vrstvy, tabadárky,Kn dolní náčinízo pravého

čínského vždy nu skladě.
Stars olato, atříbro «drahokamy Inupujesa nejeyěříamy

JAN STANĚK,
pazíř a eiseleur

Praha-L-979., už. Karořiny Světlé, čis. 12. n.
Příměsý malec c. k. zemského trestního soudu.

Levný nákup nových
nejlepších tužek.

Inkoustevé la.
Mohr 16 hal, © Tarban 20 hal. © Ausonis
24 hal. © Triumph 90 hal. © Mars 40 hal.

Inkoustové tužky notesové.
Violet 12 až 14 hal. » Luna i8 hal ©

Turban 26 hal.

Inkoustové tužky
* ve všech barvách po 30 hal. .

Barevné tužky
. © | v různých cenách. © .
Pi většímnákupu jest 10, stevy.
Velkývýběr kanceléřských a školních potřeb.

Družstevní knihkupectví
v Hradci Král., Adalbertinum.

nabízíme pro rychlé rozprodání knihu
z pozůstalosti vsdp. praeláta

Msgra Ora Antonina Brychty:

Jmění církevní
jeho správa.

Krámská cena původní (z roku 1910)
11 K snižuje se při hotovém zapla

cení na

aw" 4 koruny “U8
za brožovaný výtisk. (Velká osmerka,

stran 656.)

BISKUPSKÁ KNIHTISKÁRNA
v Hradci Králové.
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Málečná obuví jm | zojájnía průmislokábanků:
p na den20.března1916 7

© 1. hodině dopoledne

= III. řádnou=|
Evalnou hromadu akcionářůf

JÍ dozasedací síně Zemědělskérady|
| (nový zemský dům) v Brně.: -E

POŘAD:
1. Výroční zpráva za rok 1915.
2. Zpráva dozorčího výboru. ..
8. Usnesení o rozdělení a upotře

bení čistého zisku. 
4. Doplňovací volby správní rady

a dozorčího výboru.
! Dle $ 18. stanov mají právo valné|
M hromady súčastniti se akcionáři, kteří složí. fi.

nejméně 10 akcií alespoň 8 dní před val- |

OO000000000000000c
Jan Horák,
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollokei
nejnovějších druhů pravých.:

vlněných látek |" '"*
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

v zemských.
Cetná uznání zvláštěz krubůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé 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.

©|
Ve prospěch

W Svatováclavské Matice Školské.
Uznaný za

kupní pramen v ně a nejlevněší náusku veškerých

prádla, praporů. příkrovů, koborců a
kovového máčiní ve výrobaách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —
obráskové cenníky; rozpočty, vzory 8 vé zboží
k výběru tranko.

Bes velkoměstakérežie ve vlastuích dílnách a
domech, levné pracovní síly na venkově, čímě lovnější
sny sž o 20%, neš všade inde.
Jabíl. 100 let. trvání m 40 lot. viastmí čimnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

„JE -=Paramenta.

Ignáce V, Neškuda syn.
(protokolovaná firma)

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

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

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

se na požádání franko zašlou.

í nou hromadou do pokladen banky buď í
| v centrále v Brně, anebo ve: filiálkách (f
M v Holešově, Chrudimi, Kroměříži, Moravské |

Ostravě, Německém Brodě, Olomouei, Opavě;“:h.
Praze a Třebíči.Na každých 10 akcií pří-sf
sluší 1 hlas. Akcionář k hlasování opráv..
něný může se dáti zastoupiti akoionářem
k hlasování oprávněným, jenž vykáže se|
písemnou plnou mocí dle předepsaného |

Raše knihkupectví
nabízí Vám své služby k obstarání
všedi knih, časopisů atd. Adresulte

laskavě:

Družstevní knihkupectví a nakladatelstvi

vHradci Král., Adalbertinum. j formuláře.od oprávní rady. . jh
V BRNĚ, dne 11. března 1916.

Rodinný domek| =
prodám. Bližší zprávy u pí. M. Staré“

na Pražském Předměstí.

KL MM..

'bjednáme
všeckypotřebné knihy a časopisy. Nenutřeba
objednávati jinde, obsloužíme Vás též vzorně.

Družstevní knihkapectví a nakladalelstv
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Za příčinou úmrtí a pohřbu našeho nezapomenůtelného bratra a strýce,

"Ferdinanda Blechy,
kněze-jubilára, č. konsist. rady, osob. děkana, bisk.

notáře, býv. faráře solnického, majitele zásí. medaileatd.
dostalo se nám tolik upřímných projevů, že považujeme za svou povinnost, vřelý
dík vzdáti všem, kteří hojivý balsám útěchy vlili v rozbólestněné nitro naše. —

V prvé řadě uotivě děkujeme Jeho Excelenci nejdp. biskupu Msgru Dr. Jos.
Doubravovi za milostivě zaslaný kondolenění projev, dále slov. p. ©. k. míst. radovi
Wunechovi za obětavou účast a vzácnou kondolenci, vysoce urozené pí. baronce
Růženě z Kónigewarterů za účast a věnování tří skvostných věnců, vysoce důat.
p. Dr. Hugovi Doskočilovi, kons. radovi a řediteli semináře v Hradci Králové jako
zástupci Jeho Exoelence a nejd. bisk. konsistoře, vsdp. vikáři a děkanovi Františku
Tomičkovi z Vel. Onříma za sloužení zádušních služeb Božích a vedení konduktu,
dp. administrátorovi Jos. Peoháčkovi ze Skuhrova za tklivou řeč nad rakví zvěčně
lého, všem vldp. spolubratřím z blízka i dáli, slov. p. MUDru Jar. Hruškovi, staro
stovi z Kladna, za úchvatnou promluvu na hřbitově, zástupcům vysoce urozeného p.

| p. barona Vil. z Konigawarterů a patronátního úřadu, sl. městské radě a městskému
| Zastupitelstvu, sl. sborům učitelským ze Solnice a Kvasin, jakož i pp. učitelům

z okolí, slov. p ofr. radovi Šimberskému z Rychnova n. Kn. a slov..p. 0.a k. setníku
Skřivánkovi z Kostelce n. Orl., přednostovi c. k. pošt. útadu p. Pulchartoví, el. c. k.

| velitelství četnické stanice, el. dobr. sboru hasičskému, odětěp. spolku nÚerv. kříže«,
| vojínům z místních lazaretů. milým studujícím, žactvu měšť. škol rychnovských, ze
| Solnice, slov. p. Dru-Ant. Mojžíšoviza láskyplné ošetřování.
5 "' Dále děkujeme za přečetné ústní, telegrafické a písemné kondolence. Konečně

| děkujeme majitelce pohř. ústavu pí. Cimrové za svědomité obstarání a vypraveníohřbu. o
P Všem a jednomu každému zvlášť platí naše upřímné

"Zaplať Pán Bůhl“l

l

| V SOLNIČI, v březnu 1916. ,
l Za duchovní správu:

P. Jos. Rěssler,
farář.

Za příbuzenetvo:

. Marie Blechova,
| 0 nestra.



„Vsobotu15.března1916konalasenaKrálVlmo
hradech předběžná porada zástupců obou jmenovaných
svazů a obou jejich fiaasčních odborů, aby vypracovala
pokyny, jakou činnost měly by české okresy a české
obce podmíkmoutipro zdar. čtvrté válečné půjčky.

. Po referátě p. prol. dra. Drachovského a sekretáře
dra. Lašťovky rozvisala se dvoukodlaná debata, ve kte
ré bylo usmeseno doporučití opět okresům a obcím i při
čtvrté půjčce účast co největší, pokad možšo ne menší
než při půjčce třetí; vydatl okresům a obcím pokyby,
Jakorganisovati. poačující a propagační čímaost v jed
notlivých obcích a ve všech kruzích obyvatelstva okre
su, sděllii okresům | obcím,že sesí (řeba, aby s usee
sením o subskrioci čekaly, až půlčka bude vyhláškou
mleistorsivaBmasciolicielně vypsána,nýbržže Izo =
sněsení © tom, v jaké výši subskripce se sáčastní, učisiti

+Protemtopostuprdělenyohresůma městůmZávaž
učsdůvody,z mich:mimojimé | ita, že takové usnesení
učisšné před jakoukoli výzvou bude povzbuzující způ

pf tuto ofemsivu výhradně z důvodů politických, zvláště na nátlak z Paříže. Die úřední
zprávy ze dne 20. března dobyla naše vojska
italských postavení před Pevmou, u tolmínského
předmostí a na Rombonu a postavení ta jeou
pevně v naší moci. Zajato tu na 1070 Italů a
ukořistěno 9 atrojních pušek, — Arcivévoda
následník trůnu, polní podmaršálek a viceadmirál
Karel František Josef na sočské frontě podnikl
několik vojenských prohlídek.

Západní bojiště. U Verdunu se Franocou
zové houževnatě snaží zdržeti německý postup,
totiš protiútoky, jimiž se hrozně vysilují. Fran
couzský tisk sice snižuje význam povnosti ver
dunské, naproti tomu anglické listy přiznávají,
že Němci obsadili už předpolí všech větších
tvrzí kolem Verdunu. takže je mohou všecky
ostřelovat z těžkých děl. V severozápadním ú
soku u Verdunu dosáhli Němci nového úspěchu
dobytím všech silných francouzských posio v le
se a u lesa sevorovýchodaě od Avooourtu. —
Čtyři německá létadla podmikla nový útok na
východní pobřeží anglické.
+ Na moři. Před Dračí torpedovala: naše po

sobem jako vzor působíti na všechné občanstvo. potopil. ,
"Podrobné oběžeíky rozesílají se z -obou svazů všem

sáriženýmokresům:a obcím. : — =O =. "Volnélisty.
W.. „A or"Průběh války.
ná ruské, šakse daloočekávati,při

. aloRusko 'na jó Eranotia új
oferisivu; především proti frontě Hindenburgově
v krajiněmesiDvinekema Miňskem,totižmezi
By jezerem—Postavamia poobounách ješera Naročského. Hindenburg připra
vif- Kuropatkinovi, který vedl rašké vojsko,
strášné uvítání; jen u Naročskéhojezera napo
čítáli Němci přes 9000 mrtvých Rusů. I náale
dující nárazy ruské měly výsledek stejně ne
šťastný. Rovněž odražení Rusové jižně od Rigy.
Vědle toho vyrazili Rusové na frontě rakouské
na předmostní opevnění dněsterské u Usoieszka,
na Gevérnim břehu Dněstru. Toto opevnění po
šeštiměsíšní otatečné obraně našimi vyklizeno;
posádka se slavně probila ruskými posioomi ke
svým u Zaleščiků. — Dne 22. března úředně
sč ošnamuje z německého hlavního stanu, že
BRůsovéútočí na čĎetnějších bodech a podnikají

výpady dnem i.-noof. Nejsilnějšíútok namířenbyl opět proti frontě severozápadně od Postav;
Rusové byli odražení všude — I náš generální
štáb oznamuje varůst činnosti rnské téměř na
celé frontě, z níž výslovně uvádí území Kor
mínského' potoka, Strypy a východní Halič.
Všude byli Rusové i zde. zahnání.

: Na italském bojišti pátá ofensiva italská
otrvala sotva několik dní a útok zastaven,

když shledáno, že anitento no

k jinému cili nežli k seslabení italské vojenskémoci. Nezdaritalské ofensivy jest tak úplný, že
původcové její snaží se svalití se sebe zodpo
vědnost za ni. Jeneralisimus Cadorna podnikl

| Smrt Ivova. Když se blížil konec života,

evotf horlivost a Fonorňospst a každý usilovalúkaz své' oddanosti. Dnem
a nocí střídali se u jeho lůžka, a protože císař
v pokojinesnášel syětla, prokazovali mu svoji

uhu -potmě, Císař měl stále jasné vědomí a
to se tkne stravy, nepožíval než vodu s po
merančovou šťávou. V poslednídni jeho života

dalo se na déšť,a vítr buráceltak prudce, ževrba, "kterou sedával, byla vyvrácena. Pá
tého května neklidné noci dostavilo se
opětněblouznění, ve kterémž mluvil nesouvisle
a již namáhavě. Poslední jeho slova byla:
»Francie, veliká armáda, čelo vojska! Potom
umikl navždy.

- Zdálo se, že poslední plamínek života jeho
již zcela uhasl, ale po chvíli bylo slyšeti hlu

boký výdech, a lékař, prozkoumav tep oznámil,
že ještě žije V tom přikvapila do komnaty
hraběnka Bertrandová se svými čtyřmi dětmi,

klekla s nimi u lože a uchopivši ruku cífsa
fovu, ronila na ni slzy. Pohled na umírajícího
velikána ji tak zktušil, že musila býti odvedena
skoro násilím. Skon Napoleonův trval do ve
čera, kdy oči jeho obrátily se v sloup. Tepna
chvílemi bila a chvílemi ustávala, až před šestou
hodinou rty jeho se lehce zachvěly a — Na
poleona nebylo již mezi živými.

Sotva se družina ze svého bolu poněkud
vybrala, již tu byli dva Angličané, aby se ©
smrti Napoleonově přesvěděili. Dr. Antomarchi
dal mrtvolu pečlivě umýti a uložiti na jinou
postel. Přátelé prohlížejíce zápisky. císařovy
nalezli dodatek závěti, ve kterémž, proti přání

své družině ústně pronesenému sobě žádal, aby
tělo jeho pochováno bylo na březích Sekvany 
prostřed francouzského národa, jejž tak vroucně 
miloval. Hudson Love.dověděvse. toho, jizlivě
se rozesmál a prohlásil, že ostatky Napoleonovy 
musí zůstati na ostrově,-Gentlernan tento,-sou
střeďuje ve své osobě všechnu anglickon“ ne--:
návist proti císaři, neustával ho pronásledovati::
ani po smrti, z čehož jest zřejmo,že: tehdejší :
ministři angličtí přes všechuo pozdější vy
mlouvání dobře věděli,jakého člověka strážcem
ustanovili. Družina musila se zákazu Hudsona.:
Love podrobiti a za hrob vybrala místo, na
které ukázal sám Napoleon a které bylo upra-"!
mene vody, jež císaři skýtávala tolik- občer
stvení. Anglický Cerberus prohlédnuv -sesvým“
štábem místo, udělil k tomu milostivé !svolení. +
a -potom se také uabídl, že pošle "sádru -na +
otisk Napoleonova obličeje, ale družina: podě-'*
kovavši opatřila si sádru odjinud. *

Vlasy, které císař v-poslední vůli odkázal
svým příbuzným, byly ustřiženy a k účelu tomu“

pečnvě schovány. Obličej a tělo mrtvoly byly *ledy a jinak bez proměny. Jeden koutek-ást '
podržel výraz spřívětivosti a druhý ustrojil se-'
v-trpký úsměv. Oči byly: zavřeny a -povšechné'

příjemné vzezření působilo,jakoby spal. Na'těle .ylo viděti několik jizev ia památku, že ne: 
chybělomu v bitvách-osobní statečnosti: Při
pitvě byl rozpoznán žalrdeční rak, na:kterouž
nemoc sámNapoleon .hádal, věda, že.tytéž pří-!
znaky.. provázely.:chorobu, jež- byla -příčinou J
smrti jehootce.a dvou sester. Antomarchi vyňal *
srdce avložil je do stříbrné,lihem naplněné*
nádoby. Po pitvě a balsamování komorník cí
sařův oblekl mrtvolu v -stejnokroj plultovníka *
myslivcův; uniforma byla zelená a Napoleon 

nosil ji nejraději: Na pis položil červenou'stuhu čestné legie a řá železné: koruny, nohy“
obuty ve vysoké boty s malými ostrůhámi, a *
na hlavu dán historický třírohý klobouk: Plátno,
kterého lékař užil při pitvě, bylo roztrháno a*
po částech rozděleno mezi přítomné císařovy *
přátele. Po těchto přípravách mrtvola vysta::
vena byla v ložnici uspořádané tak, jak-to Na::
poleonpředsmrtíby]nařídil. 1

Když zpráva o smrti císařově roznesla -se*
po ostrově, veliká síla lidu se sešlo, aby mohli
spatřiti zesnulého hrdinu. Nejprve vešli an-'
gličtí důstojníci a po nich ostatní lid. Druhého *
dne byl nával ještě větší, a to s zápověď
Hudsona Love, který těžce nesl, že sláva Na
poleonova nebyla překonána ani smrtí.

. *

„, Ludvík XVI Minule jsme dolíčili. pravdy,
jak král dívaje se smrti v oči vznešeně sobě
počínal a jak královským majestátem svým vy
dal dějinné hanbě krvavou nespravedlnost,
která na něm byla spáchána. A přece veške
rou revolucí zaznívala slova o lidských prá
vech, z nichž neměl býti vyňat ani král se
svojí rodinnou. Tato kralovražda zůstává skvr-.
nou, která se nedá smýti ani vyličováním ve-.
likosti revoluce, v níž život lidskýprý nic ne
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znamenal, ani sofistikou, která snáší všeliké,
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bye rozpoutala občanskáne č | P lokta téZ bon totí lz kulby +Kr Bis nazvané g sepsan t
slavem Sciaygsem.

sLudvík KvLn dí Scla +byl
a

nešťastný člověk, ale revoluce nou Jeneméně vejjkg, ' to velika ne šehy od

souzenípá na M byloředtímv historiB agzuzdnou vly, Še měla gávabu
hati rázem pa pogfa.«— Po sšem sou
du revoluce bylan velika, kdyby provedla
svou es té hezuzdnogti,neboťbezygdnost vraž
dící 3 všechno hlava nehlava 4 ničící
nemůže nikdy býti příznakem velikostí v pra
vém a vznešeném slova toho významu.

»Y tom zápase revoluce«, praví Sclavus,
»byl Ladvík XVI.jen drobtem, byl atomem,
bacilem, jen rozjitřuje ránu.« — Život krále a
život jeho posledního poddaného nejsou nikdy
drobty, a přirovnávati lidský život k atomu,
jest bludem, jehož nemožno zastříti zdánlivě vy
sokým hlediskem dějinného posuzování. »Lud
vík XVI žebral už o vyhnanství... ale kr
vavý konvent raději chtěl, aby s králem mohl
se rozloučiti se slovy: »Syuu Ludvíka Svatého,
jdi do mebele Raději chtěl ho míti v nebi, než

ns zemí neboť láska Bourbonů postačila jens oslých ato let svárů, vojen 4 zmatků. —
K tomu poznamenáváme, že zlovolností liché
úsudky spisovatelovy nestanouse pravdou.

ví)statně Ludvík KVI. byl sťat uži54 letpo stětí anglického Karla I na náměstí před
palécem Whitehall v Londýně jménem uej
vzneženějších dvou slov phabeas corpuse, slov

rokuitajících v celé francouzské revolucie, —
Dobrá! Kdyř tam a tam zastřeliličlověka,mů
žene « toko vyvozovati, že jest nám právně a
mravně dovoleno zastřeliti tohoto našehočlo

věka„doost nevinného? Usuzování toto byloby hodno rytíře Abruzských hor a nikoli kul
turmího spisovetele, jenž buď co buď musí
vrpědu bex okras nazvati vědycky vraždou. A
devoláváJi se spisovatel toho, že slova ohebeas
cogpuse prokuitala revolucí, pak své hledisko

re ještě důkladněji. Slova a pojem sha

, W
m velikým a

fo,še

ge vznikly v Anglii, když úředním
j byla jektě latinaa později užívalo se
slovtěchma jstin, mluvícícho 0

svoboděsohbní tak se stalo, še zá

entem r. sóp vydaný, dle kterého
oů nesmí býtizbaven osobní svo

y o případy v uvedené,pojmeno
k? prda Uznáváme,všechny

3 Tp

nou
a

důvody dovo

oti osobuím
s aprávům nevršeny byly v ohromnou
výli, ba vlastně svobod a práv takových vů
beg ani nebylo, sle ma druhé straně, měříce
občanskou rovunstí i svého krále, byli dlužní,A ooo pohv

nousich. omi anci,
vkoaventé král byl souzen, všemožněse na
máhali, sby našli nějaký právní hřebíček, o
který šaloba a odsouzení mobly by se opříti,
filosofovali, nadhazovali a připouštěli tu ouu
meřopat, obraceli paragrafy a kroutili formu

lei, olevšechnobezúspěchu.»HlabeasCorpus-Actr zpali, ale ten mluvil proti nim. P

Feuilleton.
Baskické povídky.

Vieconteda rana:
Může lepastorskáé.
PřeložJiří Ronoyec

Pabončení.)

Jedny stará paní, ktorou si Ermuz sebou
vsal, strojí a zdobí nou Marii s největší
péší. Jost teba, by evila se nevěsta vzneje
ného gurernéra u oltáře ozdobena jak královna.

Mario jest bleda a smutna; jiš není onou
tusměvavou a zářící růží (spasterskou. Pozoruje
a chladnou Ibostejností drahá roucha a lesknoucí

, Jarýzní jeat obrállena opraví ráro
»Brzg avléknoj ae mne všecka tato slav
[ roucha a obléknou mě šedým rouchem
ch. Ob, jak toužím po tom, abych ležela

v ghladnémhrobě na břiitově, vedle spé dobré
ye

»Zanechto tryohlivých myšlenek«,těchl
esn my poyoln 

ilperl 8aceoo,čá
o budeteoltiti nejšťastnější paní'c

sách nel P

wplám?(Ob.nibáy
mérty |

poslanci Hory gordický uzel rozťaliprohláše

Jessí se sei |ním, že komyenívůči králi

násilí.bráni4(iřpeko ot o

lexaader Buslý

dá byn u
b ost k d
v nějak omlouvgti.

ten vy n
N n na p své l nyal svýmbyttrem a jehož fleghetnosti davolával ne ještě
vg vyhnanství, vahgg velmi kolfsgyou
a čkterých nkáchi4 adnou. Prvá léta
pa vání jeho byla plna ujlechrilé dobroty a

úmyslů,hd nnskámulidupí a pysní spojepépvobodyazál na smožný rozvoj vzdělanosti duševní a tělesně.
Alexanderbyl přístupen požadavkům dlouho ně
teného lidu, naslouchal ochotně jeho steskům
a sliboval potřebné reformy ve státní správě.
Vzdělání jeho bylo vynikající, čehož důkazem
byla uhlazenost mluvy a myšlenkovábohatost
jeho písemností. Napoleon, jenž byl znatelem
lidí, rozpoznal v Alexandrovi nevšedního du
cha a rytířskost smýšlení a nikdy se netajil,
jak si tohoto cara váží.Bohužel však, žese na
děje, které lid ruský do Alexandra skládal,
proměnily v pouhé vanutí větru. Byli skla
tmání Poláci a na prázdno vyšel ruský lid. Když
nošťastní Poláci pozbyli výkvětu svého muž
stva v bojích ve prospěch Napoleonův, od ně
hož doufali znovuzřízení rozdělené své vlasti,
konán byl, jak známo, kongres, který udělil
samostatnost jen nepatrné části bývalého slav
ného království. Část tato byla dána ruským
carům, kteří od té doby měli se jménovati také
»Polskými králi.c

lského auémuCar Alexander při zahájení
r. 1818mluvil slovakonstitučního krále,a hrál
si ne vzkřisitele Polsky a zároveň prohlásil, še
dá ústavu i svým ruským poddaným, jakmile

jen důležitostjs od nich bude oceněna. Re.všech těchto slibů sešlo, Čímž vina byla nejen
povaha Alexandra L., jenž rád se blýskal o

pravnými sliby a jich neplnil, ale projevovaloSev tom neblahé působeníArgkčejevovo kterýšta
muž, jsa zabedněným stoupeucemstarého
řádku a zkostnatělým b atem, stal ae nej
vlivnějším důvětníkem svého mocnáře.V jeké

koncenadějnésb Aisan: dospěly,9:
zřejmřlose 4 oh y danév údžím novinám,abyse neodvažay j jtucia a
slovatohovůbesE oo obklopo.
val se víc a vícečetníkya ŠpeADSsovalčetná vyhaanstyína Sihiř,znepokojoval

, bezpečnost, jezdil nekjidué ve své
Hši s místa na místo,až posléze projevil tonby
po řivotě mujšském.

Koncem roky zes Alexander s carovan.

pro
o by rev E

vil patovon 6 sám odebral se na Krym, adkydě
vrátil ae velmi sklíčen. Osobní lékař zjistil sil
nos horečku, a k tomu přišla do Taganro
zpráva, še jsou spiknutí, která pragikla všech
nu armádu. To prý zhoršilo nemoc tak, že car

tj prosince182:A as věskPolipocovajíma y t y vša V
hned vzniklou doniněnku,če car uezemřel N
kolik měsíců před smrtí přemlouval ve Varšavě
svého bratra Koastantina, ahy zanechal mar
ností světských a odebral se s ním do Říma.
Před odjezdem do Taganrogu, jsa úplně zdráv,————————,,—— 2,7

pdste bleda a oltíte se slabou z rozdilení,
ale to rychle zmizí ve vašem věku. Obrafte své
myšlenky me příjemnější věci.«

»Nemožno; nemyslim jiš dloubý čas na nig
jiného mež ne smrt.c

»Zemřítil Zemříti v ogmnásti letesh, seměítí
v kyětu šivote, kdy somavás vše usmívá©
kdy vám kašdý obrěloy s smaroy badouenost
přislibuje?«

»Oh, jsem nešfaatna. Pedro F Belandie mi
loval mne, a soy očekávali ©důvěrou, že ne
jednoho ne přílišvzdáleného dne kněs
Sivokspojí Byle jsemdfastna; mé oži jes
úsmávy oplývaly a moje líce nestratily nikdy
červené barvy růží. Opouštěla jserm své lože,

kdyny opouštělisvéa s sřad nezmi3píseň,©klepoujen M eeků pordravile.Procházela “
i hory, srdce volné, radostí kajiétí hobile sena
se za motýly a pletla věnce ze všech téch

krásných květin, jimif krajina naše„oplýváS jakou netrpělivostí očekávala jsem ne.
„b ipP náměstí i

dralů,léto aHarv ně .

ok ala: sAle běda! Jednoho
nádrozjařenějšínež obyšeně vale ptala

jsem po ho popříčině. Odpověděl mů še 2

Pos rhdostp nebcí sge ja o + ČITARY O mos Fý
a že budeme míti brzo u. Pozoroval

i i povink to počal
vyoheslovatí vysoké Ahotojenstsí(énehomaže,

Jy
enami ukásal,

můj ubohý Pedro.

napsal poslední vůli ve prospěch careviče Mí

ěky i ikea

jn V vylo
A

eganáraI. v i 3
no

uste

s f etrobrady nařízego,aby
poustevník hykrů st gle aby my
projevována pejs ic o ič alavijK málo 4 kým se stýkal a mluvij-jj kdy
ský vyhýbal fe i nej zmínce p svém

nlvoĎ . Ačkoli Jeckomubylodivno, še Pomič

prakbo ené ati k 3P omska ustáv, | mlu
viti, proto „od dávnauvyklí a Me bý-..
valá knížata a nejvyšší hodnostáře v tresta
neckých okovech. . :

Účastenství k poostevnkoví ožiylo, kdyšcar Alexander II. přibyl r. 1837 do omska 6
když se dal zavéstí k Fomičovi, s nímž drahnou
chvíli sám rozmlouval. R. 1870 Fomič zemřel

a dle wvéhgpřání b Va
u nbyo omku.| dm rabarem Elotágeřízeno, aby domek Byluchoráu ve stavy, V

kém byl za životaFog! R. 1893 uynějcar MikulášII. na své cestě po Sibiři zavítal
do řomska, zašel do domku Pomičova a po

modlil se 8 u prostého„dtáře pousteval.kova. Do dneška móžno viděti malou stříbrnog

ikonu (obraz)v oltáříku Pomičovu.Jest eds
še p smrti Alexandra I. dvůr radspohřešil malou stříbrnou ikony, kterouž car cho
val stále přisoběa které přičítal zvláštní jak
tajemný význam. Přím mínění © totočaesti
pičově s Alexandrem I. byle potyrsene.

o

Vyučovací ja dní sajínavo,jak válkyhých h aji (nané pravý

ek opravo ronličnéblodvěmlačsí: vatra,
pada ZYL pásů národy.Pak buu VZ me ovasího a. „Bov

učají-t dedítky jažykem mototakýne,stá ní
se z nich nevědomci, kterými život sem

jas svého nárade a i
kulturního . Od té doby, ca próvo

všelídskýtm, jest velikou chybou
dítky nebyly vyučovány.jazykem jim 6

)

svět ná nm ist » 1 E 469,pranáp

zelo.kdežvletttet tě ABO protoP by

tam vydán zákon, dle jehož 30. fo
vysčavací jvě ve jkojéch mateřiingjes

dalo ětší t nevzdělengstiA účdalo většinou v propast ne
toho atrádalo u býdou a we

ch zóged VT
chovávatelských«, psav giněnýjistn6
mecký,jest dítky vyučovati poy

ateřštineu Nedostajkylidavéhy v

a lidové výchovyve v sbony:
Děsledektohobyl, že é ději noěk

- Řekl mněmimo to, še jest relmi bobatýmp

myšam, který v v kraji vejiké po FBěf
sorgosii, aBo i V ilii, kde králové nenmu četná privilegia jakoodměnu za v

slušby.Že jestage s nejvyššíchblaramboino . a práce
A oby mě Úplně nadšeni a obdivem
vypravoval mi o různých hrdinských i
které ho tak jvily. Řekl v jišomi, ž
zá k ohn mýmkok Do dea

danás soudraby porubal.o slora způsobije u m hrůze.

Chyšla jsem se při pomyšlení, brně jdkovým mušem svůj oelý život jráviti mi

mávovjšap bezcitnm, ice kopÁ
suřovýSanchoo k led ČL!
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nebot daptsla že mi úadá zmužil
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Oddělení pozemkové

Zeituný« : »Dle nového ministerského nařízení,
protože údaje dřívějších úřadů bruselských o
národnosti obyvatelstva a o žactvu považovány
Jsou za nesprávné, jest znovu kmenovou pří
slušnost dítek zkonmati a rozhodnutí správce
školy o národnosti musí přezkoumáno,býti
ještě školními úřady. Kde bude shledáno více
něž dvacet dítek jazyka druhého, bude zřízena
odbočka s mateřskou vyučovací řečí těchto
dítek, kde jich bude ve třídě aspoň deset, bude
vády ze dvou ročníků pořízena odbočka po
dobná.« .

Nelze si přáti nic jiného, než aby toto
rozumné a spravedlivézařízení, které německá
správa vádí v život v Belgii, zavedeno bylo
ve všech státech.

Politický přehled.
Novela k občanskému zákonníku. Císař

ským nařizenín ze dne 19. března t. r. nabývají
platnosti všeohna ustanovení novely ke vše
obecnému občanskému zákonníku podle usne

„sení panskésněmovny; vláda tu však také něco
změnila nebo doplnila. Ustanovení o věcných
přěvech obsahují pro poskytování úvěru prů
oýslu důležitá ustanovení o výhradě a vlast
nietví na strojích, dále předpisy o právu. sou
sedském a o zápovědi zastavení a scizení. Dílčí
novela obsahuje nová ustanovení o vzdání se

. dědictví, o důkazu obsabu zničených testamentů.
v"Ustahovení o nájemní smlouvě jsou hlavně
"w zájmu nájemníků bytů přepracována. Nové

upraveno právo o pracovních, služebních smlou
vách a smlouvách o dílo. V odstavci o promlčení
a © zákonných lhůtách zkracuje ae především

: žádná 30letá promlčecí lhůta na 3 leta téměř
©pro všechny obchody všedního života. Císařské
"nařízení platí teprve 1. lednem 1917, ježto jest
třeba, aby všechny súčastněné kruby mohly ce

lépe něustředění městských stram. Dne 21.
března se v Praze konala ustavující schůze
společného výkonného výboru strany mladočeské
a přičleněnéstrany národně-sociální. Do před

nictva zvelení jsou dr. K. Mattuš za před
sedu, dále také bývalí miniatři dr. Fiedler, dr.
Fořt, posl. Maštálka, dr. Př. Šámal, dr. Hůbsch
man a V. Rejmon.

mš:ků nemohl odpověděti, tak strašně ohromila
bolest jeho hlas. Konečně mi řekl, že před ně
jakým časem se dověděl i mnozí mladíci ispa
sterští ze sousedních obcí, že pán z Mendiguny
přeje si mne za ohof a že tomu můj otec ne
odporuje. »Ale«, dodal, »všickni nás milují, mne
i tebe, tak, jak velice nenávidí Sancha Mendi

unského. Všickni zavázali se slavnou přísahou,
e toto apojení překazí, jestliže se odváží tvůj

otec s oním mužem poslati tě k oltáři. A oni
"vyplní svou přísahu; pošlou Mendigunu do

la a tvého otce donutí, aby dal tvou ruku
onomu, kdo tvé srdce má.«

Pedro se nemýlil; všickni byli ochotni po
moci mi... Pozorujete ten temný hluk? To
jsou mladíci ispasterští i ze sousedních obcí,
kteří před kostelem se shromáždili. Objeví-li se
u nich Pedro z Belandie, veta bude po surovém

Sanchoví z Mendiguny! Jest zde dosti stromů,
na něž by se pověsil on i mnoho jeho oddaných
stoupenců. Učiní to, nepochybuji o tom; a můj
otec, ač lakomý a tvrdý, bude donucen zasnou
biti mě s tím, koho miluji. A nevěříte, že by
byla přítomnost mého nešťastného snoubence
nutna, aby tito velikomyslní mladíci na San
chovi spravedlivou pomstu vzali a mého otce
zadrželi, aby neodporoval mé vůli? Staší již,
abych u okna se ukázala a o pomoc volala.
Nejsem růže Ispasterská?<
„ "© Mladá dívka mluvila ohnivě; její hlas byl
"pevný a jasný.

sPedro věděl, že by ani rozumové důvody
"ani úpěnlivé prosby nepohnuly mým otcem a

proto byl odhodlán násilí zlomiti násilím. Ale
pokusila jsem se ho upokojiti a podařilo se mi
to. »Nevěřím«, pravila jsem mu, že bychom

ární
filiálka v Chrudimi.

umnálkátáně úrokujeton

Teklon: 48.

Polská národní rada konala v sobotu
+ Krakově schůzi, kdež jednohlasně schváleno,

budou' opět sjednoceny polské strany nejrůz

nějších směrů, pečovala příště výhradně o vybudování a zachování polských legií, kdežto Kolu
polskému bude vyhraženo řešení všech národně
politických záležitostí.

V italské sněmovně musel ministerský
předseda Salandra slyčeti výtky a útoky se
všech stran, ale žádná z nich neprojevila ochotu
převzíti utvoření nové vlády, a proto si Salandra
zaše vynutil votum důvěry od těch, kdož
k němu důvěry nemají. Ministerský předseda
prohlásil, že po 30 letech opustila Italie starého
spojence, Rakousko-Uhersko, aby se jí nevyčítaln,
že se dopustila vydéračatví. Ovšem neřekl, přeč

ministr zahraničních záležitostí Sonnino
kladl Rakousku vyděračné požadavky a proč
tak naléhal, aby vše dostal beze smlouvání hned
a proč současně hrozil, že jinak si to Italie
vezme se zbraní v ruce. Salandra nestyděl se
přoblásíti, že Itallé tydla £ trojspolku de vztý
čenou hlátou. Novými spojenci jest přý »spra
vedlivě oceňována.« A talk se stalo, že italská
eněmovna 394 hlasy proti 61 uložila vládě, aby
zůstala a sama napravila, co pokazila.

Japonci vnikají na ostrovy Filipinské, kde
chtějí zatím hospodářsky opanovati, což budí
ve Spojených Státech velké obavy. Zároveň
přičiněním Japonců vzrůstá v Číně povstání.

provádí absol. c. k. odborné školy
a e. k. nmělecko-průmyslové školy

Jzn Dušek wChrudimi.

Sigmund a Praha.
Velmi často se v našem národě vzrušeně mlu

vilo a psalo, co by se bylo stalo s královskou
Prahou, kdyby býval Žižka na Vítkově poražen.
Odpovídalo se obyčejně, že by býval osud Pra
hy zpečetěn a že by se byt národ ocitl v těžkém
jařmu. Toto nekritické tvrzení mělo ovšem určitou
tendenci; bylo agitačním prostředkem radikální fi
losofie českých dějin. .

Uvažujme však chladně! Sigmund měl pano
vati nad českou říší, jejíž hlavní město bylo Jak

musili sáhnouti k takovým násilným prostřed
kům, které by se mé matce v nebi nelíbily.
Budu ji prositi, aby nás ósvítila. aby nám dala
znamení, jsk bychom v tomto nebezpečenství
měli jednati. Jsem přesvědčene, že matka, která
tolik mých alz = takovou láskou a něžností
usušila, když jsem ještě byla dítětem, i nyní je
ueuší a nám mír a radost vrátí.«

Ach! Zdálo se, že několik dní byla má
matka k mým alzám nevšímavá, hluchá k mým
prosbám; konečně jedné noci, po dlouhém pláči,
myslíc na ni a proso Boha, aby mě k sobě
povolal a zbavil mě bolestí tohoto smutného
světa, přepadla mě náhle mdloba a já usnula.
Pojal mně pocit nebeské radosti a v tom zjevila
se mi má matka, ozářoná nebeským svitem a
láskyplně se na mě usmála. Její hlae, který po
tolik již roků nedošel mého ucha, slyšela jsem

Pravila mi, že musím býti poslušna roz
kazů svého otce, a že Pedro nesmí sáhnouti
k násilným skutkům, ale musí vše přenechati
dobrotě Boží.

vOn vás oba před svou tvář povolá«, do
dala, »ještě před tvým spojením se Sanchou
sMendiguny. Brzo opustíš tento hanebný svět
elz. Přijata do nadpozemských končin ráje, kde
ve společnosti blažených budeš požívati radosti
věčné.«

»To není nio jiného než sen'« dodala stará
paní.

—50 ne! Já ji viděla, já s ní mluvila. Proto
jsem tak klidna, proto. jsem též neodporovala
přání svého otce. Pedro neodporoval jako vy,
Pedro mi uvěřil. Pedro očekává, že ta, kteráž
mě porodila, svou přípověď splní.

svými uměleckými památkami, tak politickým,
průmyslovým a obchodním významem přední obcí
střední Evropy. Sám jako chlapec v Praze pobý
val; bylo to nejmilejší město jeho vznešeného ot
ce; věděl dobře, co všecko Karel IV. k zvelebení
Prahy učinil, jaké naděie do ní kladl. V panovni
cké starosti o rozvoj Uher a říše německé byl či
lý. Lze si tedy mysliti, že by byl rodné město své
ho nezapomenutelného otce zpustošil a celý ná
rod do prachu zdeptal? Již veliká chytrost Sig
mundova zatlačovala takovou domněnku. Vždyť
měl král v zemi české vládnouti. Jistě jaka císař
německý hodlal z Prahy říditi osudy tří říší dle
příkladu svého otce. Vždyť již zeměpisná poloha
Prahy byla k tomu tolik výhodná!

Sigmund napomínal r. 1418 Václava, aby se
proti husítskému převratu rázně postavil. V pří
přsku k Sigmundovu manifestu se čte: >Táké král
Sigmund vece: »Věz každý Čech, Němec i Latinlk,
že jedva té radosti a času dočekám, že Viklefy
Husy topiti budou.« © Ale biskup pasovský stoje
před králem vece: +Máme je páliti jako kacíře...
Tehdy král Sigmund odpověděl: »Ne, ne tak; nebo
Čechové nejsů ještě praví kacíři, jedné (ledaže)
na víře pechybili. Proto kučží Viklefi a Husí mají
topení býti; ale světským pánóm i měšťákóm i
sedlákóm má se milostivě státi: neb sů mměti (do
malvali se), by je Hnsie dobře vedli.« (Patacký
JI, 281.)

Když žádali r. 1419 čeští stavové Sigmunda v
Budíně po poslích, aby kališníkům ponechal někte
ré jejich novoty, prodléval král s určitou odpově
dí. Zatím v Praze páchány od husitů násilnosti a
pustošení církevních domů. Dne 29. prosince 1419
slavné poóselštvočeské mělo audlenciu krále v
Brně. Sigmund byl právem roztrpčen, když v'po
selstvu spatřil proradného ramenáře Čeňka z Var
temberka, jehož se ostatně husité brzy nasytili

však vytýkal Pražanům jejich přečiny proti kato
lictvu; nařizoval, aby odstranili ze svých ulic ře
tězy i s koly a zničili náspy zbudované proti praž
skému hradu. Nechť přestanou Pražané také pro
následovati mnichy a jeptišky. (Fontes rerum bo
hem. V, 353-354.. Tomek: Dějepis Prahy IV.
10, 25.) .

Pražané poslechli, katoličtí uprchlíci se vraceli.
Ale znovu nastával obrat hlavně přičiněním pře
mrštěného apokalyptika Jana ze Želiva, který se
snažil vylíčiti Sigmunda v nejhroznější podobě,
přibíraje na pomoc falešné výklady Zievení sv.
Jana. Zase nastal útěk katolíků z Prahy. Šířeny>=-=>=>=-——————

Je tomu teprve několik dní, co jsem Pedrovi
přání své nebožky matky oznámila. To bylo
naše poslední setkání a slavnostnější než všecky
ostatní. Byl večer! Slunce zapadlo za hory;
jeho poslední paprsky dodaly předmětům zdání
nevýslovné teskn sti. Ptáci umlkli; jen červenka
pěla ještě ve svém hnizdečku. uprostřed hu
stého křoví.

»0) Pedro pravila jsem mu. »moje matka
vyslyšela konečné mé prosby; naše slzy konečně
ji pohnuly.«

Pedro naslouchal! mi s hlubokou téměř ná
božnosti, dávaje na vše pozor. co jsem pravila,
s očima slzami zalitýma. Když jsem skončila,
přiblížil se ke mně. vzal ruce mé do svých
rukou a pobnutým hlasem mi řekl. že přání
mé matky bude poslušen.

Od té doby jsem ho nespatřila. Zmizel ze
vsi, ale vím jisté, že se dnes, v den svatby na
blízku nalézá, aby, jak mi přislíbil, tomuto roz
vášněnému lidu zabránil neštěstí vykonati. Ne
boť on i já pevně doufáme, že obřady se konati
nebudou a že Bůh v daném okamžiku ku po
moci nám přispěje.

- Proto mě vidíte tak klidnou a oddanou,
proto jsem též dovolila, abyste mne oblékla
v tato drabá roucha a navlékla tyto drahokamy,
i když košili si obléknu rubášovou,i když lože,
po kterém toužím nebude ložam svatebním, ale
chladný hrob na hřbitově« ©

Mezi tím dokončila stará služebnice ústroj
Marie z Lancarisu.- 0

»Oh, jak jste krásna'e právila sťará paní.
»Nejmoonější princ mohl by vás s pýchou vésti
k oltáři... Ale jste poněkudbledaá chrějete
se; unavilo vás to dlouhé vypravování. Sedněte



. rdla, horlivě axitováno i m venkově. Dokanatý
, požár revoluce podpálil veřejný manifest k náro
" du Čeňka z Vartemberka z 20. dubna 1420. Vpro

volání byly 1ži do očí. bijící. V něm také řečeno:

menati, žeť král Sigmund jiného nemíní, než krá
lovství toto a korunu a zvláště národ český po

* tupně a ukrutně vypleti a zahladiti.« Ani toto ne
bylo pravda. Katoličtí Čechové tvořili v Čechách
ještě obrovský počet; těm Sigmund uškoditi nemí
nil. Čeněk také věděl, že jsou zdeveliké zástu
py nerozhodných. Aby tedy co nejrychleji všecko
do odboje vehnal, hrozil těm, kteří by nechtěli
pod husitský prapor: »Tehdy podle práv propadli
byste čest i hrdla i zboží vaše, víry své přirozené

* jazyku svému i koruně nedržíce.«
Ale provolání Čeňkovo v celé řadě vlivných

kruhů selhalo. Naděje- Sigmundova na úplnou po
rážku stoupla právě proto, že mu byl znám veliký
pečet těch Čechů, ktefi byli s ním ochotní táhnouti
na zdolání odboje. Pražané vycítili, že situace je
jich jest vratká. Proto nové poselství husitské do
Kutné Hory k jednání o kompromis vyslali.: Praž

- ští poslové docela přinášeli dary. Svým pokorným
chováním utvrdili Sizmunda v mínění, že je s hu
sity již nyní zle. Proto král přísně vykládal, že
jest jeho povinností hubit: kacířství; nemíní od to
ho ustoupiti, i kdyby měl celé království zpusto
šiti a cizozemci osaditi; ba docela — i kdyby měl
svoje země i s tělem a s duší ztratiti, (Fontes V,
369. Tomek IV, 54.) Takové pohrůžky staly se od
vladařů v různých státech častěji, aniž byly spl
něny. Mohlo se tedy předpokládati, že i zde jest
od slov ke skutkům daleko. Okamžité vzplanutí
Sigmundovo nebylo tak nebezpečné jako chiliasti
cký program táborský, který pod trestem věčného
zatracení přikazoval zcela nelítostné hubení »ne
přátel zákona Božího«. A konečně — Sigmund ne

. mluvil o hubení národa celého; hrozil jenom, že
všech prostředků použije — k vyplení kacířství.
Až by tohoto cíle dosáhl, pak by ve své přísnosti
polevil. Sigmund také řekl. že chce Pražanům ně
kterou milost učiniti, jestliže svá obranná zařízení
odstraní. V těch slovech se sktývala přípověď,
že i s původci krvavých nepokojů husitských na
loži se mírně.

Ale řeč příliš bezohledná | přispěla revoluční
akci Jana Želivského a jeho soudruhům vaně,
zvláště když Táboři chystali se Pražanům pomo
ci. Na druhé straně však v době, kdy Čeněk z
Vartemberka zradil husity, skoro všichmi šlechtici
strany husitské osvédčovali Sigmundovi politickou
poddanost; ba docela větším dílem dostavili sedo
jeho ležení. aby mu sloužili proti husitům. Tato
aristokracie jistě nespěchala zpustošit se Sigmun
dein celé království; vždyť jí vlastní zájmy velely,
aby se země dle možnosti šetřila. *

Konečně došlo k velikému boji. Před Prahou
se moh! přesvědčiti Sigmund ihned, zdali by jeho
čeští -spojenci s pustošením Prahy | souhlasái.

povali proti násilí, páchanému od žoldnéřů na če
ském obyvatelstvu okolním.

Po bitvě na Vítkově cizí velmoži radili Sigmun
dovi, aby střílel na město z děl a tak Prahu bořil.
Páni čeští však protestovali. Ačkoli Sigmund po
velikém nezdaru měl silné pokušerí k odvetě, za
kázal bombardování města. Vždyť ostatně husité
učinili již samí « Praze zkázu velikou; proměnili

P
si a oddechněte si na chvíli. Zapuďte ty smutné
myšlenky, které vás pronásledují a trápí. Odejdu,
ale brzo se vrátím, abych vás odvedla, neboť
hodina se blíží a můj velitel miluje dochvilnost!«

" +
e

Aoh! Zvony kostelní „zvoní s celou silou

Marie vyzváněti měly, oznamují; že se růže
lspasterská odebrala na onen lepší svét.

Když se stará služebnice objevila,aby ji
odvedla na rozkaz Mendiguna, jenž netrpělivě
toužil, aby již obřady odbyty byly, polekala ji
bledost mladého děvčete. Nemohla potlačiti vý
křik zděšení. Komnata naplnila se lidmi. Martin,
který byl mezi prvními, vzal studenou ruku
dceřinu do své a přiložil ucho k praům a
naslouchal úzkostlivě. Srdce Mariino přestalo
'Hlouci!

Neštastný otec, bolestí i výčitkami svědomí
zdrcen, padl bez vědomí k mrtvole své deery. .

Plačte, plačte, panny ispasterské! ©Marie
z Lancarizu již nežije. Jako poupě, utržené se
stromku nelidskou rukou, dříve než dosáhlo
vrcholku své krásy, dříve než-li nabylo lesku
a vůně, tak byla i růže Ispasterská surově vy
rvána z milující zahrady tohoto světa, aniž byl
se ukutečníl sen její o lásce a štěští, aniž by
se byla spojila se svým milovaným Pedrem.

Plačte, plačte, panny iepasterské: Ona, kte
rouž jste tak milovaly. kteráž byla pýchou před
síně chrámové, již není.

Ale ne, neplačte! Země není stvořena
proto, aby obývána byla anděly; Marievrátila
se jen do své vlasti. V oněch neskonale slad

Malou Stranu ve spáleniště. Ale druhý den (15.
července1420)cizí velmožipřeceporučilina Pra
hu prudce stříleti, Jakmile však Sigmund střelbu
uslyšel, ned bombardování zakázal; udělii vel
možům přísnou důtku, aby mu zbytečně nemičii
jeho dědictví. (Srv. Tomek: Děj. P. IV, 83.) Jest
liže takto se choval Sigmund od Prahy odražený,
býval by snad jednal vášnivěji jako vítěz?

O zpustošení Prahy a jejích nejvzácnějších pa
mátek postarali se důkladně sami husité. -Bez
ohledným způsobem srovnány se zemí starobylé
budovy posvátného Vyšehradu. Malá Strana a
Hradčany ocitly se v troskách skoro úplně. Bez
citně bořeno a páleno i na místech jiných. Sigmund
by byl rozhodně v Praze tolik zřícenin nenakupil.
A což ten očistec. kterým mučil Jan Želivský sa
mé kališníky až do r. 1422! Nikdy předtím obyva
telstvo pražské nezakusilo tak veliké tyranie! Od
chovanci Želivského po násilné sinrti svého mist
ra řádili v Praze tak, že »stala se jest v Praze
větší škoda, než když jest král Sigrmind ležel oko
lo Prahy, maje lidu více nežli ste tisíc.< (Staří le
top. češ., 51.) .

A což ty spousty, spáchané od husřtských vojů
v království v dalších letech při »hájení země«!
Kdyby byla vojska Sigmundova zvítězila, bylo by
došlo místy k velikým zádavám. Ale při brzkém
skoncování války byla by naše země utrpěla so
tva desetinu těch škod, jaké jí způsobili Táboři.

1! Právě vyšlo !!

Hvězda pokoje
32 kázání k májové pobož
nosti o blahoslavenstvích

Piima svatého.
Napsala proslovilAntonin Kaška,

děkan v Kostelci nad Orlicí.

Vydáno nákladem Politického Družstva
tiskového v Hradci Králové jako číslo 26.
»Knihovny Obnovy:c Stran 120,úpravy ne
dělních a svátečních kázání »Pravdou ke

ctnosti« téhož autora.

Cena brožovaného výtisku K 170 franko.
Byla-li duchovenskými lýjhy přijatá sbírka lido

ch kázání „Pravdou ke ctnosti“ s takovým nad
šením, jak svědčí četné objednávky, nepochybu
jeme, že sbírka májových promluv neméně vře

lého přijetí nalezne.

Zakázky vyřizuje

v Hradci Králové.

Kulturní Jiskry.
Důležitý návrh pedagogický. Matici Cy

rilomethodějské v Olomouci došel tento přípis.

| Pb T. Matici cyrilometodějské v Olomouoi!Potřeba názornosti uznávána všeobecně také

kých a šťastných prostorách jest něžná růže
chráněna před nepřízní a bouří.

Sancho Ortiz z Mendiguny neodvážil se
doprovázeti mrtvolu své nevěsty ke hrobu. Obá
val se hněvu obyvatelů ispasterských, kteří mu
ne bez příčiny přičítali smrt mladého děvčete.
Proto pln spěchu ojebíral se na svůj pevný
hrad Ermua.

Vyžádal si svého koně a okamžitě nastou
pil cestu a nečekal na své lidi, jimž při od
jezdu poručil, by všecky přivezené věcizabalili
a bez omeškání jej následovali. Sebou vzal jeo
své páže, jehož jméno již kronika nezachovala.

ato sdělůje e námi kronika, že ani páže
ani pán na hrad se nedostali. Jakého konce se
dožili pán i jeho sluha, nesnadno říci. Mínění
se rozcházejí.

Jedni praví, že více mladíků ispasterských,
jichž hnév dostoupil vroholu, když upatřili útěk
guvernérův, jali se ho pronásledovati, aby po
metili smrt Mariinu. Když se jim podařilo do
stihnouti ho, napadli ho s velikou zuřivostí a
přes zoufalou obranu padl pod jejich ranami.
Páže zemřelo v obraně svého pána.

* Druzí tvrdí — a to zdá ee mi býti pravdě
podobnější — že pán i páže dostihli břehu
řeky Legueitto, kteráž tehdáž neobyčejně byla
rozvodněna, ježto sníh na Sierra Oiz, na kteréž
vyvěrá, roztál. Mendiguna chtěl řeku přebroditi,
odmítaje rad svého pážete. Mendiguna skočil se
svým koněm do řeky a páže skočilo konečně
za ním. Nějaký čas přemáhali statečně mocný
proud a blížili se již ke druhému břebu. Ale
proud nedal si jiš kořist svou odníti. Mendi

při vyučování dějinám biblickým. Proto vzniklasejména u Angličanů opatřiti“ pří
slušnýmIussona,4. j. sbírkouPřnůsek(eLa),
originálů, modelů, map, zejména plastick

kož I hresů:klaré znteneňejé číkot v li
lčený. Ježto mravy ty a obyčeje dosud zrojdlí

se namnoze v dnešní Palestiné, pojaty do mubsa
biblických storožitnostítaké předměty, ktgré
zobrazují Palestinu dnešní. Látky je množetví
tak veliké, že nelze tu zabíhati do podrobndstí.
Budiž toliko poznamenáno,že u nás již před
lety zřídil prof. dr. Jaroslav Sedláček »Museum
starožitností bibliokých,«a že nedávnoi v Brně
založil spolek katechetů něco podobuého. V úatě
podepsaný se domnívá, že by bylo pěkným ú
kolem Matice cyrilomethodějské, t j. jejího od
boru. »Pedagogické akademie«, kdyby se této
myšlenky ujala a později, až nastanou příznivější
doby, ji uskutečnila. Přispěla by tím ke vzdě
učitelů náboženství samých, i jejich posluchačů
a žáků, kteří by mohli býti do jmenovaného
musea voděni. V úotě podepsaný prosí, by Matice
oyrilomothodějská přijala přiložených 300 korun
válečné půjčky jakožto základ na zřízení a vy
držování tohoto musea palestinského a jest
ochoten i dále peněžitě i věcně podnik podpo
rovati doufaje, že dojde i v širších kruzích po
rozumění a pvdpory. — V Olomouci dne 9.
břdzna 1916. — Prof. Dr. Jan Hejčl. 2

Stíny káltury. Básnilo se mnoho'o indi
vidualismu a — místo typů vychování byli
papouškové. Výraznou individualitu hledali žáci
»osvoboditelů myšlení«e — miino sebe, u vzorů
cizích; pátrali, která individuaiila by se hodila
nejlépe do rámoe poměrů moderních, aby hodně
imponovala. A tak místo vykristalisovaných in
dividualit vzrostli — obratní herci, papouškující
svorně dle stejných lejster. »Vzdělejtedů
kladně rozum a pak po odmítnutí náboženských
předsudků vzrostou celé davy rodičů, kteří vy
chovají děti lépe než naši prostomyslní otcové '«
Tohle heslo řadilo se družné k volání po sa
mostatném vývoji individualit. Zapomělo se
však, že ani člověk nejvzdělanější nebude do
brým vychovatelem bez silné vůle, kterou vy
žaduje obtížný úkol paedagogioký. Vždyť řádná
výchova vyžaduje veliký sebezápor — zvláště
u rodičů. Jest potřebí sílnou vůlí regulovati
přirozený oit k dětem; lásce jest nutno vykázati
příslušné meze, jedná-li se o pokárání hrubších
poklesků miláčků. A právě cit náboženské zod
povědnosti dovedl vůli našich zbožných otců
moeně uváděti na cestu pravou.. .

Nyní však právě matka moderně vychovaná
představuje při evém duševním styku s dětmi
hotovou alegorii rozpaků. Počíná si někdy až
příliš nejapně, kráčí od extrému k extrému —
dle okamžité nálady. Varšavský list »Mysl Nie
podlegla« praví upřímně o inteligentních rodi
nách: »Zklamalijsmese ve vzdělaných matkách.
Přesvědčili jsme se, že setba vzdělanosti padla
celkem na neplodnou půdu. Zaniká typ matk
dávné, ženy prosté, přísné, umějící si dupnouti,
kdy třeba, a místo toho rozmnožil se typ matky
velmi mužné ve schůzi, velmi výmluvné ve
veřejném shromáždění, ale zapomínající, že má
jazyk v ústech, když má pokárati vlastní dětí.
A jak vypadá otec? Otec ponechává výchovu
dětí matce. Oteo je hladký a také se synem
hladce vychází. Umí syna prosit, rozkazovat mu
neumí. Jsou-li v naší rodině takovéto podmínky

O
guna i jeho páže náhle proudem stržení do

Bubny a odnesení rychlostí blesku. Neobjevilise již. . o
.

Jest noc; imavá, studená, noc smutná a
tichá, kdy i nejmenší a nejtišší zvuk slyšeti
možno. Jsme na hřbitověispasterském .....
Zde jest země ještě nedávno zkypřená; tento
dřevěný kříž jest nový a bez odporu sem ne
dávno daný. Oh, to jest jistě hrob růže Ispa
sterské, oné, jíž obdivuhodná krása stala se
v Busturii příslovečná, ano elavena byla i v ce
lém hrabství Biskaje.

U paly toho kříže klečí muž na obladné
půdě. k níž zarosené zraky jeho jsou upřeny.

Jest to Pedro z Belandie; jest to snoubenec
Marie z Lanoarizu.

Ach, jeho bolest jest hrozná! Matka jeho

snoubenky nesplnila svého slibu, že oba„pvezme k sobě! Odvolala Marii, nechavši zde
jeho osiřelého, samotného s jeho zoufalstvím a
s jeho slzami.

Dlouhý čas klečel na kolenou; ruce měl
na prsou zkřížené, oči k zemi upřené. Pak
sklesl unaven na hrob, polibky celuje zemi,
kteráž v sobě chovala jeho poklad, pronášeje
při tom jednotlivá, nesrozumitelná slova.

Konečně se nehýbal. Vyčerpán alabostí a
bolem, usnul na hrobě své snoubenby.

Zatím počal pedati sníh. Padal ve velkých
vločkách a padal oelou noc. Pokryl úplně jako
bílou pokrývkou Pedra z Belandie, kterýž se
jiš ze evého hlubokého spánku neprobudil.
Usnul— na vědy... sb



-vnitřní, bude-li divu, še 00
lečnost úplně rozpadne, nadejde-lizhoršení pod

sínek o ote se DÁM,žeování nynější inteliganoe je málo,
"anebo 'dovelé bezcenn 8 | doufati. že

rodina ispo

Ídy vychovály pokolení, jakého nám"bytý rodiny vychovaly pokolení, jakéhon
"třěba. "Všido "panuje doch slabosti, měkkosti,
"ústupností, všude vidíme nedostatek oharakterů,
"lidí zdánlivé, úpadkové. Matky %inteligence na

prosto neumějí býti matkami. Svým povinno
Zsteín nerozuměji. Nemají vážnosti u dětí. Ne
umějí na avé dětíari doblédnouti. Neumějí ro

:zeznati, s kým mohou svým dětem dovoliti,

aby se o kohosmějínavštěvovat,kohose mají vystříhat« — Hodiloby se i na matky
v jiných krajích.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.

Vklady na knižky Ú"|o "UN
„-—Úvěryosobní.—Zálohy.Oskompibětůasměnek.„P

Kritiky o Sedlákovu »Mistra J. Husovl« jsou velce
zajímavým kaleidoskepem. Někteří kritikové obcházejí
posud kolem díla opatrně jako kolem vlčí jámy. Proto
časopisy jim přístupné, které s pochvalou oznamovaly
káždou husovskou sbírku rozbředlých frází, dosud o |
Sedlákově díle neiiuví. Konstatujeme, že mlčící libe
rální kritikové pníří do řady kdí obezřelých, kteři vědí,
jak těžko nalézti na souborném díle Sedlákově vážné
slabiny. A chvélitit Te by šlo ztěžka.

Jiní však rezvimuji již naivní hovornost Zábavný
byl posudek v -Nár. Pořitice“, kde si kritik zaměnil
skutečného autora brněnského s gener. vikářem praž
ským drem. Sedlákem. Patrnc, jak asi sledovat kritik

" autorovu práci přípravnou (desíriletou), - která —budila
* přece v kruzích literárních značný zájem.

Nyní přispěchal do č. 70. Venkova (ze dne 22. bře

zna) se svým posudkem Silvznvs. Patrno, že se na
přemýšlel dost. ce klasickéniu dílu Sedlákovu vytknouti.
Ale kořist příliš skrovná! Na př. p. kritik praví: »Sedlák
užívá každé příležitosti, aby pokud možno odhahl slabí
ny Hikovy. Proti tomu, pokuď se to srovnává se sku
tečnosti, nelze nic namítati, Ale Sedlák začasté (!) tu
ubližuje pravdě. Tak na př.. když z opatrných odpovědí

©Husových na články Viklefovy brzo po jeho uvržení
do žaláře usuzuje, že Hus zapřel Víklefa.« — Kdyby
Sllvanus znal aspoň zběžně působení Husovo třebas i ze

opisů Wberálních. jistě by tak neopatrně | neodkrýval
-mezery svého vědění. Nuže, vždyť Hus v Kostnici své
ho předního učitele zapřel ještě daleko zřetelněji než od

kými otci veřejně: +Cn mě viníte Viklefem? Co mi do

„ něho? Však jest Viklef nebyl Čech, anéť jest otec můi,
"ale bylť.jest Anglis; prutoť, psal-liť jest bludy, nechť

zaň Anglišové odnovidají.- (Winter: Život církevní, 7.)
Že taková náhlá změna stanoviska uvedla nejbližší přá
tele Husovy v úžas, jest známe odjinud. Kdo však člán
ky předložené v Kostnici Husovi srovná s jeho naukou
v Čechách, nepotřebuje znáti ani určité prohlášení Hu
sovo, aby se přesvědčil, jak Husovy odpovědi odporují

žitost: k odhalení slabin Husových. Pomíjí docela i ně
které slabiny, které uznávají sami liberálové. Kdyby byl
Sadlák na př. seřadil vedle sebe veliké protimkavy Hu
sovy. které se nedají ničím zatušovat, byl by usvědčil
jadrně Husa jeho vlastními výroky. Také mohl Sedlák
prosté uvésti zjištěné zprávy, jak se choval Hus mírně
k svatokupchu « jiným provinilcům viklefským, vystu
puje současně bezohledně proti bezíáhonným reformáto
rům katolickým. Mohl vylíčiti. jakým způsobem vyhle
dával Hus přízeň nejvlivnějších velmožův a hlučící u
Hce a jaké očividné nepravdy sypal na hlavy svých so

sebezáporem volil raději na čas odmlčení.
Kritikovi se nelíbí, že »Seďlák-theolog obírá se hlav

ně věcmi. jež zajímají theologa a církevního právníka.«:
Pro vše ostatní prý nemá ani dostatečného porozumě
ní (1). Prý. »moderní kritický životopis by vylíčil, proč
se Hus dal na dráhy, po nichž kráčel, byl by více. dbal
kausálního (příčinného) nexu (spojení) událostí. Ale zde

jeho stanovisko.To mubrání objektivněvyložiti a oce
niti všecky okolnosti a složky, jež vedly Husa ke ka

„chství.«
Předně konstatujeme. že se tu ozývá starý a již dů

kladně potřený předsudek. Chce totiž kritik namluvití,
že Sedlák jako katolický kněz nemohl pověděti pravdu *
celou, že někde objektivitu byl nucen hoditi pod stůl.:

"Zatím však lest pravdou, že v novohositských kruzích
se. Ihalo o době Husově až příliš křiklavě, jen aby páno

* vé zůstali věrní svému »stanovisku«. Hus byl přebarvo
ván dle potřeby jednotlivých stran tak náslině, že byl
věra div, proč se protl takovému mrzačení dějin ne
ozvala v zájmu českého lidu korporativně unbversita.
Katotičtí historikové však opravdu otvírati Wduoči, mlu
vlll a posud píší o Husoví poznanou pravdu.

A nyní dále! Copak vlastně zajímá historiky kato
Hcké I nekatolické na Husovi nejvíce? Která pak okol
snost vtiskla ma čelo Husovo zvřáštní význam? Snad

relormace? Vždyť před Husem byla v Čechách řada re
formátorů samostatnějších a důmyslaěíších. Či amad

Janova atd. Anebo česká Iterární činnost Husova? Vždyť

á lo dávno před Husem. Netoliko tedy theologa a cír
kevního právníka, nýbrž každéhu Čecha musí přede
vším zajímati charakter Husova církevního odboje. Kdo
nepozná nešťastných poblouzení Husových, tomu zůsta

kdo ví, jak se Husovo učení lišilo od katoliokého, pocho
pl také snadno povahu častých schůzí a apelů Husových,
pochopí, proč se Hus rozešel s reformátory ryzích, obě
tavých charakterů, proč tak lichotně mluvil o významu
velmožů v církevní správě atd. To bylo právě příznač
né, že jiní bistorikové tak dlho se vyhýbali důkladné
mu řešení nejdůležitější stránky Husova působení. Tu
zela veliká mezera, která křičela po vyplnění.

Dodávánie, že moderní ctitelé Husovi — pokud tro
chu životopis mistrův znají — spíš mají Seďlákovi dé
kovati než vytýkati, že nepověděl zatím o příčinném
vztahu událostí vice. Dověděl: by se. jak zadlužení vel
moži dychtivě čekali na převrat. jak trápili bezcitně
vynikající kněze již pled vystoupením Husovým, jak
hleděli potlačiti práva městská atd. Dověděli by se. jaké
lidičky Václav dosazoval na mista kněží vyháněných.
jak hyčžským byrokratům dávali viklefisté pokoj. Sou
střeďujice svou palbu klavně na' konservativní upřímné
reformátory. Také by musil Sedlák věnovati někoilk ka
pítol husitskému blouznění apokaliptickému a chiliasti
ckému, které se stalo nak direktivou táborského pro
gramu.

z činnosti Mistra Husineckéhu zdůrazňováno bylo hesla
míru.«<-A tato slova uspokojí zajisté i každého neka
tolika, který pohroužil do doby husovské zrak hluboko.

rním a vikariát, úřadůmP.T. fa

nabízíme u nás vydanou a velice zdařilou
$ reprodukci perokresby od mistra Švabin

ského: J. Exo. nejdp. biskup

TA.DT. Jas. ÚDOdravů.
Ve formátě 67x51 stojí pouze K 4-.

Menší obraz, dle fotografie knihtisk.
provedený, « pěkném passepartout ve for

mátě 40x47 za K 190.
Matý obraz, zvláště vhodný jako upo

Í mínka pro dítky při sv. biřmování, po
14 hal., 50 kusů za K 5—, 100 kusů za

K 8—.
1 Pohlednice s obrazem Jeho Exo. jed

notlivé po 8 hal., 100 výtisků sa K 5.—.(...
Ň Jako protějšek nabízíme dle orig. obrazu ve

lice zdařile provedenou reprodukci světlo- |
tisku: Jeho Svatost i

papež Benědiků AV
Formát obrazu 67x51 em, stojí pouze K 5.50.

Mp- Rámy "UE
k obrazům obstaráme v cenách levných.sna

Dále doporučujeme:
Poučení o generální visiteci 50h.

| Orationes In visitatione cano
nica generali recitendae 30h.

Matrika biřmovanců s příčník.,8harch . . . ———

Biřmovaci listky, s latinsk.textem,
100 výtisků .

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupecsví

Hradci Král., Adalbertinum,jv

Za válečného ruchu.
Konce patriarchální role. Již předválkou

se houževnatě tvrdilo, že černohorský panovník

vysvětluje »Neue Zůricher Zeítunge. proč Mi
kuláš po projevu ochoty k smíru s Rskouskem
náhle změnil své stanovisko. Za 56 let vé vlády
nastřádal král pro svou rodinu velmi slušné
kapitály, poušívaje subvenol tu od Rakouska, tu

od Ruska a ukládal je ve Vídni, Berlíně, Paříži
a Londýně. Vynikajícím způsobem súčastňoval
„se obchodů bursovních. Zástupce jeho ve Vídni
byl dokonce pro velké objednávky bursovní
stíhán soudně. Když nastala válka, hleděl král
svojejmění z Vídně a Berlína dostat do Paříže

"a Londýna, počítaje, že © Francií a Aoglil se
d> rozporu nedostane. Když padl Lovšen, prosil
král alsaře Františka Josefa o mír a odjel do
Skadru aby tu mírové podmínky dojednal. Sem
vísk došla za ním zpráva, že Franciea Anglie
rozhodly se jeho kapitály zabavit, ujedná-li
a Rakouskem mír. Mikuláš ocitl se v rozpacích.

8 jedné strany zájmy národa, s druhé zájmysoukromého majetku! Naposledy tedy zvítězil
zájem soukromých milionů. — Tak patriarchální
role dohrána.

Vzorky bez ceny do 850 g jsou přípustny
k těmto c. a k. polním poštovním úřadům:
6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19/I1, 20, 22,
22/11,23, 24. 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65,

| 66, 68, 69, 70, 71, 72,73, 74, 75, 78, 79, 81,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 93,
98, 100, 101, 102, 103 104, 105, 106, 109, 110,
111, 112, 113, 115, 116, 116/IlI, 118, 119, 123,
125, 126, 127, 128, 132, 136, 137, 139, 141.
142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 156, 157,.
162, 163, 164, 172, 173, 174, 176, 179, 180,

: 182, 183, 184, 185, 186, 189, 200, 202, 204,
i 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215,
" 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,

226, 227, 229, 230, 231,233, 235, 236. 241,
253, 254, 256, 257, 258, 264, 265, 271,
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309,
311, 312, 313, 314, 316, 320, 321, 322,
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 337,
339, 341, 350, 361, 352, 358, 351, 355,
502, 503, 505, 507, 600, 601, 602, 603,

: 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612,
* 613, 614, 615, 630, Sarajevo. Ku dříve uveřej
' něným a zde neuvedeným polním poštám jsou

m nepřípustny.Podmínky zasílací: jako

: 225,
| 251,

274,
310,
: 323,
| 938.

1 501,

: 604,

dříve. Taxa: do 250 g 10 h, do 350 g 20 h.
Na osleplé a raněné vojíny, strotky a vdovy, Inva

liáy, Červený kříž a nezaměstnané katolické dělnictvo

1 ráčili dále věnovati P. T.: V, Fleiberk, Kartouzy 15 K,
1 M. Mrkvičková, Vrbice 2 K. Kutílková ze Zboží 1 K.

dp. A. Vobejda, Cerekvice 1 K. —-O další sbírky a dary
na adresu Zemského svuzu katol. Orla v Hradci Králové

« $e prosí.

| Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
| obchodech bankovních a uhelných. Podporajte

Zprávy
místní a z kraje.

Opětnó vyznamenání královéhradeckého 18. pěš.

jo Zborowského došlo nedávno velmi vřelé Nejvyšší
uznání Jeho cís. a král. Výsosti p. arcivévody Salváto

. ra jímž bylo jemu, jakož i všemu důstojnictvu a muž
stvu vysloveno Nejvyšší potěšení nad novými krásnými
výsledky a udatným se chováním | tohoťo statečného

. pluku.

Východočeské divadlo. Nově studovaná Dvořákova
lyrická opera Rusalka, pohádkové krásy a Čarovné
ho půvabu, dávána ve čtvrtek 16. t m. Ač v mnohých

* místech byla zřejmá kvapní práce a nepropracovanost
— tak hlavně v nedostatečné shodě orchestru se zpěvy
. solistů - , neklesala celková úroveň provedení pod pro
* střednost. Ze solistů vynikli pí. Kramperová jako risal

ka zvlášť v nádherné písni 1. jedn. které vykazovalo
, relativně nejlepší nastudování. a p. Geitler jako princ

kromé únavu tohoto všestranného umělce nevykazoval
© pozoruhodného. Úlohy cizi kněžny (sl Sehnalová)

a Ježibaby (pí. Janošová) nebyly ještě vypracovány.
Herecky působivě podány episodní role lovce a Xuchií
ka (n. Piskáček u sl. Skalská). Terčet vodních žínek
(sl. Pečinkova. Ienetová a Pražská), celkem dobře pro
vede: jevil příliš nestejný materiál hlasový, Sborv v 2.
jedu. zněly poměrně čistě a jemně. Výprava 1. jedn. byla
náladově podána. S menším zdarem upravena scéna 2.

. jednání. Struktura paláce byla příliš hrubá na pohádku
: a příliš v popředí, takže celý průběh děje za takového

scénování byl leckdy málo pochopitelným. Úroveň po
dání klesala silně po I. jedn., nejslabší byla v jedn. 3.
Nedostatečné procvičení souhry orchestru bránilo tu p.
Oeitlerovi v řádném rozvinutí linie kantilény. Takové
provedení kusu -za každou cenu“ neslouží k chvále
prozíravosti a umělecké potence p. ředitele, zvlášť je
dná-li se « kus tah vysoce cenný. Soubor je zbytečně
přetěžován a provedení ucmůže dostoupiti náležité vý
še, čímž publikum přickází o pravý požitek. SI Vojáč
ková, linak výborná tanečnice, neprojevila jako i jindy

| mnoho vkust při aranžování baletní vložky v 2. jedn.,
, jež do pohádkové válady svým stílem se nehodí. —

Při reprise Rusalky, která přes nádherné nedělní od
poledne naplnila zase úplně dům. vystoupil se zdarem V



M0é voěita dl sitlrvené 9. Pidočta. —
V čásovéoftrefké JeAičék kč Oběti vyžít ináčně
výko si. Skalské a k něnitydobřese řadici svějí z sna
Aitá Brá st. Pečinkové. RoR Jeníčká sehrát celkem sáně

a Bošémy, Ježstálá na vysoké Beréckéi pěvecké ú
rovšl, nově dávány + Eilobře Marcčla Prévosta Po
topanny (úterý) a také nakvap studovaná Oflenba
chovaoperetaTreblzondská pridcezná.
Polopannarní nazývá Prévost dívky, jež neupadají sice
w krajní mravní zkázu, nýbrž třebas depřijímaty určí
tých linančních návrhů, jsou obeznámeny se všemi fi

nesami lehčích sfér, jimiž snaží se ulovítt muže, aby pod
záštitou manželství mohly případně vésti veselý život
dát. Uvedení ve střed podobné společnosti máme příše
Žitost shlédnouti romének polopanny sl. Maud de Vouv
re. která má tři ctitele. Chudého Juliena de Suberce
aux, kterého miluje svým způsobem a dva bohaté Maxi
ma de Chautel, s nímž chce z vypočítavosti vstoupiti v
manželství, a světáka Hardena, kterého zprvu odmítá,
nechtéjic státi se jeho maitresou. Když však Julien ve
své žárlivosti zkazí ji plány ohledně řádného a bohaté
ho sňatku, ztrativší oba, Jvliena i Maxima, jemuž zhnu
sí se dívka podobných názorů, přijme nabídku Harde
novu. Děj poskytuje dosti zajíínavosti až do posledního
výstupu a vsazen do rámce rušné společnosti, již mihnou
se 1 jiné figurky ostfe kreslené a kontrastující (Jacgue
line de Vouvre, sl. Etienne Duroy; Paul Tessier, jeho
bratr Hector a hejsek Lestrange;, je místy velmi půso
bizý. Zdzřilým provedením, živou souhrou, © jakož i
místrným pojáním hlavních úfob rozloučila sa čestně
činohra s naší scénou. V hlavních úlohách vynikli: sl.
Klokotská (Maud), sl. Petzova (Jacgueline), p. Janský
(Maxime), p. Piskáček (Julien) a p. Bramald (Harden).
I ostatní úlohy byly dobře obsazeny.- Výprava byla vel
imivkusná. — O provedeníTrebizondské prin
cezny nelze ninoho říci, leč to, že není ještě správnou
direktivou pro výběr kusu, dává-Hi se »s Úúspěchem«na
Vinohradském divaďle. Z takového kusu i při sebe větší
snaze ensemblu vytlouci sc nic nedá, leda peníze z ka
pes ichkověrného publika. — Saisona zakončena vhodně
třetí reprisou Prodané nevěsty, v. níž v roli Ma
řenky vystoupila sl. Miřiovská, člen opery Národmího.

-divadla v Praze. Referát tohoto představení, jakož ; cel
ková bilance saisonv uveřejněna bude příště. — C.

dle $ 72. zřiz. ob. rozpočet příjmů a vydání obecních
důchodů, obecní plynárny, elektr. podniků, vodáren,
měst. ústř. jatek, ústavu pro výrobu dětského mléka,
měst. dívčího lycea, reiormního reál, gyrmmasia a měst.
skoly pro ženská povolání hospodářská a veškerých
fondů a nadací krát. věnn. města Hradce Král., jakož 1
místní školní rady a kuratoria obch. akademie a všech
skolních nadací a fondů na rok 1916 u podepsaného úřa
du purkmistrovského v hodinách úředních, kde lze po
14 dní do něho nahlédnouti a připomínky k němu činiti.

Vyložení výtahů z platebních rozkazů ma daň z pří
jmu pro běral rok 1915.Vyhotovené výtahy z plat. roz
kazů na daň z příjmu pro berní rok 1915 odhadního 0
kresu královéhradeckého, obsahující jména poplatníků

tu c. k. okr. hejtmanství v Hradci Král. (v domě čp.
177/195) k veřejnému uahéduutí po dobu I4denní od 24.
března do 6. dubns v úředních hodinách vyloženy. Pp.
poplatníkům daně z příjmu, pokud se budou moci jako
takoví (ku př. platebním rozkazem) legitiinovati, jest
177/195) k veřejnému nahlédnutí po dobu Iddenní od 24.
Zhotovení opisů výtahů a pod. dovoleno není. Ukládací
případy, které zůstaly ještě nevyměřeny, budou pojaty
do výtahů nejbližších. :

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 18. března 1916. 3 «: prosa 90 -110 K, vikve 68 —95
K. jetel. seinmka červ. 46) —520 K, mrkve 20—32 K, ci
bule 60 K, 1 hl: cibule 3(—32 K. brambor 15.20—-16K,
jablek 16—34 K, 1 kg: janel 2.14 K. másta 7.20—7.80 K,
tvarohu 88 h. česneku 5—6 K. celere 30—40 h. petržele
32 h. 1 kepa: kapusty 5—9 K, drobné zeleniny 2—2.20
K. poru 1—1.20 K, 1 pár podsvinčat 110—140 K, 1 kůzle
4.50 K. —. Přivezeno bylo: g: vikve 8, jetel. semínka
červ. 6.1. mrkve 18, hi: brambor 34, cibule 15, jablek
6.5. kop: kapusty 40, drobné zeleniny 80, poru 30, pod
svinčat 186 a kůzlat 185.

Živnostenská banka. Ve schůzi správní
rady Zivnostenské banky, konané dne 16. t. m..
předložena byla bilance za rok 1915, jež s pře
nosem z r. 1914 vykazuje po srážce správních
výloh a daní čistého zisku K 6,902468.16 (o
proti K 5.211.559.60 roku předešlého). Valné

návrh, aby po dotacích reservních fondů a po
srážce statutárních tantiem správní rady a od
měn členům představenstev ve filiálkách a čle
nům sboru revisního náležejících, vyplácena
byla 6*/, dividenda (proti 5*/, roku, loňského).

První jarní bouře rozvířilase naď Hradcem
Král. včera o 5. hod. Zkoušela intensitu svého
hlasu čile půl hodiny. Za blesky v zápětí ná

sledovaly mocné údery. S deštěm padaly idrobné krupky. O 6. hodině sklenula se nad
východní částí města nádherná veliká duha.

Litomyšlsko. 29. března bude v Litomyšli

Nato odpoledne volná porada.
Holohlavy. (Tři slavnosti.) Děkanský chrám náš

obléká se v nový háv. Na Nový rok slavně posvětil
vsdp. vikůř J. F. Seidl nová krásná okna, umělecky pro
vedená dle úchvaly r. c. k. zem. konservátora firmon

pit :ačkenzvláttéměď'víb.J. £.

: 
' 4

vělevtěvy dětiy dro Motnf Áttaežzáv0lů v uzisětřne
a

"« v. a, so.

todi: pl. Anná Sehndulková z Černožic, rodima Julišova

z Černožic, katoL-rár. jednota a růžencový *d
statní okná pořízena ze zádušalo jmění.. Sla

* byla na oslavu G7lbtého panování nejjasn
ka našeho. — Za 6 neděl pokračováním m byřo ne

méně slavné. svěcení rouch a nádob boboslužebných;
světitel sám vsdp. víkář J. F. Ssldí poučně a poutavě
promluvil o význam“ rouch z nádoh v Mturgli užíva
ných. poděkoval všem: Ššlechetným dárcfkn, Jakož i sl.
c. k. patronátnímu úřada a končil tím vroucím přáním,
aby našemu kostelu dostalo se další vnitřní a vnější re
Staurace, která vyhovuje předpisům církevním | státním
a jíž jest potřebl. — O první postní neděli pronest náš

sv. kříži. Ostatky sv. kříže našemu chrámu Páně, ač

děkana byly opatřeny. Vděční osadníci ukázali jak váží
sl tak vzácného pokladu. Nadšení slovy Bohem nadané
ho řečníka přistoupil v počtu 600 osob ke sv. sváto
stem. Jeho Excel. nejdp. biskup poslal účastníkům slav
nosti apoštolské požehnání, což zvláště dofímalo. —
Tím skončena řada slavností, jichž súčastníí se také sám
p. okr. hejiman Alfréd Weselý ze Dvora Králové, p.
patronátní komisař A. Kratochvíle, úřady samosprávné,
korpcarce, katol. jednota (s praporem) a nesčetné zá
stupy věřících. takže chrim Páně by] vždy přepiněn.
Kéž dobrotivý Bůh dá brzký mír. aby k další rěstau
raci kostela čošlo a my se mohli těšiti z požehnané
práce svých duchovních. — Účastník.

000000000000000000
Pozvání

k řádné valné
hromadě

. Subllejního
vzájemně dobročin. živnosten. spolku

„CHARITAS“
se sídlem v HřadciKrálové,
v pondělí dne24. dubna 1916o pů! 2.
hodině odpoledne v sále Adaibesiina

v Hragci Králové.

POŘAD:
Zahájení schůze.

. Čtení zápisníku minulé valné sohůze.

. Zprávy jednatele, pokladníka a revisorů.

. Volby 8 členů výboru, 8 náhradníků, 3 revisorů
účtů a 9 členů rozhodčího soudu.

. Stanovení výše zápisného, členského a ročního
příspěvku. Výše úmrtní podpory pro příští rok.

. Volné návrhy, které musí býti 8 dní předem
výboru písemně podány.

PWW

Václav Jenčovský,
jednatel.

00000000000000000t
Sasřice. Pochvalným dekretem Jeho Excel. dra.

ThDr.Pr. Royt,
starosta. “

vení tovární Šrátt strachovalí, něháže být u nás sáád

a střaničké boje -vždy folík na torhto nejušřechtikíjším

Jejích cís. a král, Výsost pan arcivévoda následník
Karel Frantisek Joset d' Este a paní arcivévodkyně
Zita přijali do své knihovny spisy: »Svatá Zíta« — »Na
še naděje«. které ve +Hlasech katolického spolku tisko
vého« vydal Pr. Wulí, farář v Kostelní Lhotě.

Chrasť. Dojemný pohřeb konal se 19. března. Ani
ně před měsícent nastonýM s pollesájkířy těiiik vdjku
skou v Čáslavi p. Álnis Kopečný. radal města Chrasti

Preiniager. Fině si toho zastouží, blahopřejeme.
| Pardubice. Sóružené Karolické spolky na žádost

| c. k. místodržitelství zaslaly 10. března t. r. zemské če
„ské úřadovně pro vdovy a sirotky po padlých vojinech
obnos 630 K A0 |.

Velkodušný dar. Jelo Exce!. p. c. k. ministr veř.
prací dr. Trnka odeslal dp. Vítu Štěpánkovi, kaplanu v
Miletině, obnos 20 K na úhradu postavení epitalu pro

| padlé vojny nro kostel nilletínský, který vyhotoví odb.
škola sochařsko-kamenická v Hořicích. Tento dar s dí
ky byl odveden fondu pro postavení tohoto epitafu.

he-ee. Je 1rvznášejícíh zjevem dnešní doby, kdy
drahotní poměry vy.erpávají namnoze všecky prostřed
ky. že nezbývá © mnohých rodinách ani haléře na zá
bavu. inódu, účely Řárodní, jestliže pokladnička pro

» chiéb sv, Antenina těší se v našem městě neobyčejné
pozornosti stědrých dárců. Před válkou rozděloval se

tento chléb dvakrát Jo roka, bývalo poděleno něco přes
100 chudých, v dabě války však může se to díti čtyři

! krát a třem stům chudých. Spolu je to známka důvěry,
již chová lid náš k tomuto světci, před jehož sochou
prosí matky, ženy, čivky za naše muže na poli váleč
ném. Protože však i naše obce koná víc, než se snad
jinde za stejných poměrů děře a že Wdimilnénaše pod
niky. jako valečný pomocný sbor. odbočka Červ. kříže,

' Ndumilné sdružení paní a dívek svou válečnou kuchyní,

;

nou duši v nárřůčichoti své. Tělesná schránka převeze
na do Chrast, kde za účast mepřehledných davě do
provodili jsme ho ma posvátné pole v Chřašicích. Po
hřební obřady vykonal vsdp. konsist rada a děkůn
Kobr za asistence místních kapkanů. Na poslední cestě
doprovodilo drahého zesnulého sl měsiské zastupitel

telský sbor měžť, a oděc. škol. katol. jednota, sdružený
spolek řemeslníků, deputace vojenská z Čáslavě a mno
ho jiných. Nad hrobem krátkou. ale srdečnou vzpomín
ku zesnolému včnoval předsecča jednoty vlp. Beneš. V
pondělí slouženy slavné zádušní služby Boží v děk.
chrámu Páně, Katolická jednota místo darování
věnce netila památku šiechetného místopředsedy tím, že
věnovala 10 K na sirotčí fond z 10 K Útulka sv. Josefa
na Vinohradech.

Řeč. sfuv. p. MUDra Jar. Hrušky zad hrobem vsdo.
děkana F. Ferd. Blechy v Solnici Milý pane děkane!
Když jsem před cdjezdem ze slavnosti Ehrenbergerovy
naposledy s vámi se levčil, vy po zvyku již ustáleném
brzkým končem svým se obiraje projevi! jste obavu,
že, když jsem nyní právě v Solnici pobyl, na váš po
hřeb nepřijedu. Odpověděl jsem, že Hdé všichni smrt
před sebou máme, ale dne a hodiny nevíme. a
slíbit jsem vám. přežiš-li « přečkám-li vás, že
vás na vaší poslední pozemské cestě jistě vy
provodím. Odpověď ná vás unokojila, neboť obava i
slíb vyplynuly z dávného vzájemného poměru našeho,
který byl více než přátelstvím. -- Od počátku svých ji
mošských let znal jsem sc s vámi. a poněvadž jste v ú
řadě svém v chrámě a ve škole byl v nepřetržitém spo

jení s mými vlastními drahými a milými, stál jste pro

mne v jedné řadě s nimi a z řady té iste, nevykročil,
aní když oni zemřeli, ale zůstal jste jedinýmmyslitel
ným prostředníkem a pojítkem mezi mmou a jimi. Je
ku podivu, jak běhy životní osob sobě blízkých i v po
drobnostech se shodují: u vaší rakve nemohu nevzpo
menouti a nedovedu reuvésti, že dnešní den, kdy jsme
vás do hrobu vložili, stejně jako onen den před 34 roky,
kdy milovaný můj otec na zdejším hřbitově od vás k
poslednímu odpočinku pochován byl, je právě také v
pondělí a podle počtu třináctým v měsící březnu. —
Duchově sblížil jsme se těsněli, když jste svého času
cestu kc mně vážil, abyste k požádání a v zastoupení
těch, kdo péčí o mne měli, některé mladické nerozváž
livosti do žádoucího ladu připravil. Odtud spojitost na
še s přibývajícími lety a rozšiřujícím se věděním a
rozhledení se prohlubovala 2 nzohutněla — s vaší strany
laskavost! a srdečnou příchylností. s mé strany důvě
rou již na první ráz plnou a úctou rostoucí tím rychleji.
čím jasněji jsem poznával, jaké vážně srdce a ledví pro
nikající opravcovostí je třeba, aby soubor převzatých
povinností jako čístý čtlt zůslol třpytným a nebyl anl
pomíjivým dechem «ovahut a zamž“i <- a proměnila se
ve svazek hluboký, tuhý au pevný, půvabem tajemným
obestřený, který běžným názvem přátelství není plně
vystižea 4 který se ještě sesflil, když prvotných osob
a složek, jež k němu vedly. více nebylo. — Odtud, kdy
koliv jsem již jen pouhým hostem do svého milého rodi
ště zavítával. chodíval jsem k vám jako dornů a shledá
val jsem vás v pokračování jake v počátku stejného

“

ném, řečníkem výmluvným, jinž v zmamienité škole
svého předchůdce vyspěl, mužem všeho potřebného a
dobrého bedlivě 2 učinlivě dhalým, ochráncem oběta

— Než nenáleží mně. abych o vašem působení zásluž
ném. po dlouhá a dlouha léta plně osvědčovaném, prp
mlouval; až jsem vám býval častým důvěrníkem v ně
kterých radostech a mnohých starostech. z kterých ve
řejný život muže se skládá, jest mi přidržeti se Intimní
ho poměru, který mezi náml byl a trval. Léta šla. rok
za rokem plynu! dále, až přišlo, zo přijiti musf — přišlo
stáří a k přátelství přidružil se soucit. který lidl nej
lépe a nejpevněji slučuje a spojuje. Ve styku téměř pra
vldelně od času kčasu obnovovaném čím dále tim dů

razněji před oči se mi stavěla slova žalmu: »Všichni
dnové naší mizí — léta naše Jako pavučina | počtena
budou. Dnů let našich při některých. jest sedmdesáte
let —. je-li kdo při sfle. osimdesáte a co mad to víc jich,
práce jest a bolest. —. Duch vá“ zajisté pli sfle byl,
ano. tak byl silným, že úmysly jednou pořaté stůj co
stůj k místu přivésti dovedl, ale pro vaše útlé tělo Již
přibližující se první, pro některé přípustný počet sedm
desátl let žalmistových byl břemenem příliš velkým, a

"dnové vašl byll práce a bolest — práce ducha, který
se namáhá, aby zůstal, jakým býval, ale pro mdlobu



které naj *saždo
platu dnů doptudicků,Mei memu 68 bylo
a nenygbea vzpaminati, alc k svému dobrém prýgy se
bei, neléhavýjía ooodbytaějíng orývá.— Buast fd

ský jsou rýzné a s ale strasí vetojého, nemohoucího stáříinst ntupeska. — Nuže,dnes únkenéme Jez,

a gnrt vám byl vypobojitejkau zdávna žádagou $
togžebně očekávanou. — Vyprávěl jste ml častokráte

le pobyli: dnes první výš kaplan vám obřady pohřeb
nimi posloužil, kaplag poslední netivou a tkřivou řeč nad
vými- učiní, s já jsem slib svůj věrně splnil a po přámí
výjen se zachoval. -- Láska naše — láska zarmouce
ných příbuzných a přátel -—-láska přečetných spolubra
tři a ctitelů vašich a láska těch nenřebledných mnohých

-a ganokých. kdysj vaší péči svěřených, pactou dojem
nog, již vám zákopal zástupcové rěsty a přifařených

obe prokazují. slunňovaná. vás k hrobu doprovodila,apfichy! vám 7 duše pnřímné vykoupení, které se yým
stalo, přejeme. --Bohu poručeno, mllý pane ujeme,
a na sh Utv hrobě otevřeném, y kterém dobrá va
še matkg, atrádatslka po maoké raky obdivuhodně a
příkladně trpělivá, setlela — - v hrobě | přichystaném
před vchodem hřbitovní kaple, kterou jste pro dobro
farníků svých i budoucích a pro trvalou památka svého

imégg zbydpvaj, bydiž vám lehké odpočimutt dáno a
svěťo, které ode všehc počátku a nepřetržitě záři 0
čím, které vidí, « stejně očím, kterým se zdá, že nevidí,
aby v dobách vžžných a v těžkostech kromobyčejných
a mimagřůdsých bylo útěchcu a spásou všem — světlo,
jež vás piovázelu v snažení 4 neopouštělo v soužení a
provedlo vás stazkou dssa:u a úzkou, Sráznou i příkrou,
cestou pro čjověka těžce echůdnou. plnou křivojačin a
stiná, kterou smpij nazývárie 4 pc niž všecko jjj ši
muzi —- ln syšilo věčué nechť vám svítit ©

Úvární družstvo Eliška
zapsané společenstvo A T. O.

vEiradojEKrál., Adalbertinam.
Přijímá vklady účty. —
Úvěry osobní mínek nej

výhodnějšloh. Wknsné střádanky

Bosidka.
Spitely.
Un

Gb obecenstvu,
mi to najevišti skonávalo!

fených cthelů

llavumou kgčcokem ae
tilo se skutečností. Jaký žal,

fi jsem jednou do opravdy nmiralí

tj jseralysopřísnoszkopěju

žiti v divadelnín sál.

srý: m

ie

jsidoblífznato,

ť smrt na mé oči dala rouška,
: »Dále, od podla dálel«

Ničí jsem tedíč musti nepříznivouzměnu;
Jsem, ach. s prken v chladno smteréne.
pálila mne v chvílích prvých prudch
tu tésno jako v napovědní budce.

gčena již moje umělecká cesta!
tady místo pro herec

W posledníté tmavé štaci

žádných deklamaci.
. Byzě ke všecká divadelní věda.

Vždyť tu sopýpí stále
U všaků totona hle azánik

Jistý stránky světlé.
Ma rozmarech tidy existence nezávisí
Závásti se vyhnu kolegů svých molle.
V drobné hrobaí plísní

1! mne nevyplisní,
konce tu cvíem cbylle

fyppu tiše, zasmetile.
že zde jest teskné živoření pouhé.

Nezjpřečím však ti, mezlaktí dloahél
Nad Hélistou.

Kdykoliv jsem flétnu přelonkal,
vědy isem svoji nejapnosti lál.
Káyl však přeloykány byly plíce,

redném ogmičení vadly lice.
tam, hvízdalo a každou chvilku

slyšet chvění píkolových triků.
Inef zas chrapot dutý Jaku v komtralagote.

dobří, těžkou prožíval jsem lopotu.
ml zpív. ge
načekéaZ u(o nečekané

fgmu ještě večerního za ticha
pýsměch zněl divý pískot kulicha.

nové. pružné klapky byly stroje mého,
popletly se klapky srdce znaveného.
můj život naposledy musil wmdleti.

jsem -- račle, velectění, vědětí.
flétna. v »Mlynáti a jeho dětěti«.

et můj ještě po smrti se chvěl
jak by s chutí hrál a ošl.POMOC

ušíanbr
zpiek

-PUTIEDE©OUPOK1POUZOTIF

Pasáže jsem kouzlil svižně v dřvadelních domech.

.Za odrgěnu m)zde hvizdívítr vmocných stromech.

joe: někdypnilsytíkoskolegy m drobný.chlušuje však jej na dlouhý vichr zlobný.
*Zdali vzpomenet si oa mae někdy, živý světe?
Kéž bych (lauti mabl aspoň píseň z »Zanberfičtesl

Nad vaudrovnim.

A bývalém výmáru solva se mi agl;
Ugplobro mi prošla knižka ppstovní.

edy -- (tec Dog moy higva!
eg otočím si bylem ruby.

Tělo do černého hávul
Rozplyaou se všecky moje muky.
Dobří lidé chudobu mou dobře znali;
tento nogleb první bez pročení dali.
Pochopují, žc *u ledacos je vadné,
zvykl jsem však na noelehy vlhké, chladné.

om jak mé uohy dlouho v klidu vydrží?- já doulám. že i na ta se přec otuží.

TN — LEE.....„SE:
Veledástojnému duchovenstvu oznaZHN ujeme,že<

dobreviáře
„testiones Contracise“ K 1-90 brož.

. ne vie bohem. váz. K 4-80,brož.

p " Dáobjednávkyvy
Aze ORU STEVNÍKNIHKUPECTVÍ
v Hradci Králové dalbertinum

Inteligentní
1 vůle DĎ jež, upřímný katelk,
svobodný, s obchodním vzděláním,

čřené
pod znašhou »J. 8.

85« doadministrace tohoto listu.

ArstoráslavstěNatine Školské.

Uznanýza m jvýhodnějšía nejlevnějšíná
Lapní pramen vRekouska Aakortct: a

koslal, paramenlů
rádia, praporů. příkrovů, koborrů a
' ovového náčiní ve výzobajch nejstaršheziroda v Čechách, c. s k. dvorního dodavat.le

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

Tisíce oznávacích referencí a odporučení. —
obráskové ocenníky,rozpočty, rsorya hotovézboží

kvýra Filomiréaech|onenpt n Mylkryear
ony sš o 202" nešDeš luds inde,
Jubíl 100let. trvání m60lot. vůasámíčinnosti.

Adrogování vědy doslovné se vyproňuje

Komislonářství
Fr. Černý - tradec Králové

třída 18. pěšiho plaku,

obsterává koupizbožíveee“ n
Teolegramy: Petrol, Hradec Hrát.

T door pramenr

hd 1 3544. W.VRE |
HŘEDÍEE

Učitelka
připo , . školobecných,ve všech předmě
těch, též v něměině a ko. zkouškám.
Přihlášky do adm. t 1. pod značkog

— — PDěadněj.

i LY

— —

Nálečná obuv!

= mmoněnase.



Paramenta.

Ignáce V, Neškudla v.
M (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 náčímí.
Cennfky, vzorkyi roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

COOO00000000000000

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kellekci
mejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i ta- i cizo

zemských.

Cetná uzmání zvláště<kruhů velo
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

„Učiňte, prosím, malon objednávku nazkoušku.

“ Též na splátkybez zvýšení cen!
Welejemné látky ma taláry.
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Na veškeré zástavy
které až do konee měs.ledna 1916
propadly, odbývá se (dle c. k. mistodr
žitelského výnosu ze dne 10. března 1915)

RAŽBA
v obecní zastavárnů královéhradecké
(v místnostechzastavárny) v sobotu dne
15. dubna 1916. Začáteko 8. hod.ranní.

Zástavy do dražby propadlé možno ještě

1916 do půl I. hod. odpol. pouze u pokladny
zastavárenské zůrokovati nebo vyplatiti.

Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývá se.druhá dražba v sobotudne Ž2.
dubna 191G do 12. hodiny polední.

Každý, kdo se chce vyvarovati placení dra
žebních poplatků a sice z 1 koruny 2 hal.
mimo úrok, nechť zůrokuje listky zástavní
do 31. březnat. r. W pátek před draž
bou a v den dražby se neúřaduje.

Správní odbor zastavárenský.

Rodinný domek
(vilku)se zahradou

prodám. Bližší zprávy u pí. M. Staré
na Pražském Předměstí, Školní ul. 294.

————

"
FILIÁLKY:

„konati ve budo

naPříkopěčís.30

2. Zpráva revisorů účtů.

4. Volby do správní rady.
5. Volby do výboru revidujícího.

(6 výtahy oookjodnané55 neplati)

Českoslovanská
„záložna v Praze-jl.,
Spálená ulice, čislo 46.n.

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 výhodný. — Povinná révise

„Jednoty záložen“ v Praze.

Veledůstojnému ,
duchovenstvu a

ninvným patronátním
úřadům dovolujesi dope
rmělti voškeré kostelní nádoby.a. ;
nášiní a to: monstrance,kalichy,
oibáře,nádobky,paténky, pacifikály,,

svicny, lampy, alice Adbtdníatd. své vlastní ředpisům.
taré před

úv, latencl 2,
nebo proti do

platku za nové čňuje. Hotové“

předměty nebvýkresy zasílá nau
ázkufrankobo sávasnostiPoe radě tVěesaposílá posvěcení.

olrkevnímvyhovující |
mě opravuje vní zlatí a s

Sklad ved

Pproteny, pb jidaní nášinía stříbrapravéhoo všdyna s

JAN STANĚK,
(pasíř a oiselenr

Praha-L.-979., ul. Karoliny Světlé, čis. 12. a:
Příssěný snalec ©.b. somabéhobrosiníhovoudu.

E

Správní rada.
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V cizích službách.
Ve velké době, ve které nyní žijeme, dávají

národové našeho mocnářství bez rozdílu nejskvě
lejší příklady věrnosti a oddanosti. Zdá se nám,
že žijeme opět v dobách starých Řeků a Římanů,
slyšíme-li o výkonech těch statečných a hodných
vojínů. kteří na hranicích říše a hluboko v nepřá
telské zemi skytají vzorné příklady lásky k vlasti
a k panovnickému domu. Epocha indivxlualismu
vydává v každém směru své nejkrásnější květy
a ovoce. Déle než 20 měsíců vidíme všechny ná
rody našeho mocnářství v šlechetmném zápolení,
aby státi mohly v řadách, jež se bíti musí za my
šlenku silného a mocného Rakousko-Uherska s ce
lým světení nepřátel na prvním místě. Bez rozdílu
politického přesvědčení jsou všichni toho názoru,
že jen největší napětí sil umožnilo, aby důkladně
bylo zkříženo prohnané a až do nejmenší podrob
nosti nropracované kejklířství, jež nás mělo zbaviti
práva a učiniti žebráky. My jsme to dokázali a
dovedli jsme svoji vlast ochrániti před drzými ve
třelci, a jsme si toho vědomi, že všichni jsme ko
nali svoji povinnost a že ji také i nadále konati bu
deme. Zájmy- vlasti jsou přílišpovznešeny,než
aby s nini mohlo býti nečestně pohráváno. Těžko
věřiti, že se najdou lidé, kteří v této veliké a váž
né době klesnou tak hluboko, že za mmzdunašich
nepřáte! provozovati budou politiku banditů, a že
se -snažiti budou, aby za mrzký peníz lid náš po
stavili do nejhoršího světla a označili jej tak za
zrádce. A. přece dokazují nám události posledních
dni, že jsou takoví lidé.

Učinili si to snadné. Místo, aby jak se na kaž
dého sluší, ve své domovině snášeli obtíže, plnili
povinnosti nynější doby a vše podnikali, čím by
bot vlasti naší vnucený ulehčili, uprchli živlové ti
zbaběle přes hranice. Tam dali se najmouti do slu
žeb našich nepřátel jako zjednaní vrazi a za mrzký
peníz hanobí nyní náš národ a naši říši. Za několik
stříbrňáků dopouštějí se nejhoršího zločinu všech
čašů: velezrády.

Oni uveřejňují, neisouce k tomu nijak opráv
něni, jménem českého národa manifesty a skrý
vají se za jakýsi výkonný komitét. Klamnými, na
prosto vylhanými zprávami snaží se živlové ti v
nepřátelské cizině získati víru, že jsou oprávněni
jednati iménem českého národa. Jejich veškerá
snaha má ten účel, aby se svým službodárcům —
nepřátelským vládám —*'zalíbili a aby získali a
také si udrželi jejich další hmotnou přízeň, Za ten
to hříšný peníz zrazují denně nejsvětější zájmy če
ského národa a své vlasti. Zatím co statisíce Če
chů udatně v sázku dávají svůj život za ohrože
nou vlast a za budoucnost sliného a na všecky
sranv neodvislého Nového Rakouska, snaží se tito
spřeženci posici vlastního národa zákeřnými činy
ne-li oslabřti, tož aspoň poškoditi. Frázovitými ma
nifesty, jež beze vší logiky prohlašují nejzmate
nější věci, vykládá se úplně nezasvěcenécizině, že
český národ si nepřeje nic jiného úsilovněji, než ví
tězství čtvřdohody. Pisatelé těchto lŽivých mani
festů mají i tolik drzosti, že tvrdí, že »příslušníci
českého národa v nynější světové válce alespoň

A

se snažili vykonati povinnost svou oproti Jivili
sací (?Y a že svým pasivním odporem Rakousko
desorkamsovali, že Rakousko — tak lžou dále —
přestalo existovati«. Poněvadž armády štyřdoho
dy naši: vojsky všude byly poraženy, prohlašují
živlové ti drze, »že v těchto pro čtyřdohodu tak
tragických dnech pokládají za svou povinnost, aby
jménem českého národa (?), jejž zastupují (?), štyř
dohodě vyslovili důvěru. Ucházejí se o čest státi
na straně čtyřdohody.c

3 podivem tážeme se, kdo jsou vlastně pánové
ti. kteří tak sebevědomým tónem podobné mani
festy vydávají? Čteme-li pak jména osob na těch
to >»manifestech«podepsaných, a to jména prof.
Masaryka, býv. poslanceDůricha raalíře
Kupky. Čermáka a Fishera, pak stáváse
nám ledacos jasným. Prof. Masaryk a Diůrich!
Mohli bychom skutečně srdečně se zasmáti nad tě
mito dvěma jmény, avšak zájmy, o něž se tu hra
je, jsou příliš vážné. Velezráda, které se oba proti
vlastnímu národu dopouštějí nehodnou činností
svou v nepřátelské cizmě, to spřeženstvo, jež s
nimi společně provozuje zločinnou hru, otevírají

zcu. Takoví živlové vnucovali se v míru českému
národu za vůdce, takoví lidé snažili se pod Škra
boškou slušnosti strhnouti na sebe vedení vnitřní
politiky, a když přišla hodina osudu naší říše, při
dali se rychle k našim nepřátelům. Nyní podezří
vají věrnost vlastního národa, šlapou čest řeského
lidu v bláto a dopouštějí se zločinu za zločinem na
nejsvětějších zájmech vlastních sonkmenovců.

Ještě včas byly rejdy jejich odkryty a dříve
nežli živlové ti mohli příliš mnoho zla napáchati,
byli odhaleni. Pan Masaryk a soudruzi pozbyli na
vždy práva. zváti se syny českého národa. Stro
jili svému národu úklady, avšak nebezpečí, na
štěstí. bylo cdvráceno. S Masarykem a jinými a
genty čtvřdohody nemá a nemůže míti žeský ná
rei ničeho společného.

Bojiště východní. Rusové už od 15. března úto
čí na německou frontu Hindenburgovu, používajíce
tu nevídaného množství vojska i střeliva. Na fron
tě asi 300 km dlovhé vrhají se Rusové v boj přede
vším mezi Vidsy a Postavamí, u Rigy, u Friedrich
stadtu, u Jakobstadtu, u Dvimska a Naročského je
zera. Leč ani toto zoufalé nasazení všech sil nemě
lo účinku, Rusové byli všude odraženi; u Naroč
ského jezera zajali Němci 2160 Rusů a ukořistili
někol.k strojních pušek. — Ale ani na rakouské
frontě Rusům se nevede lépe. Ruské útoky u Bo
Jan na besarabské hranici a při ústí Strypy odra
ženy. O útok na hlavní postavení armády **flan
zer-Baltinovy se Rusové v posledních týdnech
vůbec nepokusili. Naproti klamným ruským zprá
vám dokazuje náš generální štáb, že Rusové ne
jsou nikde jižně od Dněstru, vyjma na besarabské
frontě, probíhající od dněsterského ohbí u Samu
szyna jižně k Bojanům, která zůstala od polovice
června 1915 nezměněna.

STKY POSTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

Na Balkáně není nic zvláštního; pouze němečtí
letci napadli krajinu u Sohuič a hodili několik pum
na nový přístav a na tábor dohody.

Na italském bojišti docílili naši pozoruhodnýců
úspěchů. Severovýchodně od Plóckenského prů
smyku vnikli naši do italského postavení a odra
zili tu všecky italské útoky. U gorického předmo
stí dobyle naše vojsko celé nepřátelské posice
před severní částí podgorské výšiny, při čemž za
jalo 5?S talů. | Ježto byla v Benátkách zjištěna

zvýšená doprava k sočské frontě, hodili naši letekpumy na několik staveb tamního nádraží,
Bojiště německo-Írancouzské, Boje u Verdunu

neustávají; Němci houževnatě tlačí se stále vpřed:
Ve stisněnosti své volají Francouzové o pomoc:
Ale lalie a Rusko jsou nyní tak zaměstnány na
svých bojištích. že se nemohou pouštět do nových
podniku; zbývá tedy jen Anglie.

Politický přehled.
Ministerské porady konaly se 27. a 28. března

v Pešti v ministerstvu obchodu; súčastnili se jich:
i rakouští minisiři dr. Zenker, dr. SI. Spitzmůller a
dr. ryt. Leth s odbornými referenty. , ©

O národnostní otázce v Rakousko-Uliersku píše
ve 2Zprávách c. A. zeměpisné společnosti ve Víd
nis dr. Heiderich a vyvozuje z chyb minulosti, Že.
v obou státech n'ocnářství budou se museti vlády
i strany poctivě starati, urovnati mimo cíle slepé
ho šovinismu cestu k poctivému dorozumění ná
rodů, žádnému na škodu a všem ke prospěchu.
Nesmí býti přehlédmuto, že národní rozčlenění
mocnářství mohlo by poskytovati pro hospodářský
život nejcennější popudy. kdyby byly u různých
národů jejich vlastní schopnosti a vlohy »ro určitá
odvětví hospodářského života ve velkých rozině
rech a dle plánu dále vzdělávány a povzneseny
k vyšším výkonům co do jakosti a množství.

Slezd něm. křesť. sociálů v Čechách konal se
ve dnech 26. a 27. března v Ústí n. L. Dle »Fremn
denblatti« něm. křesť. sociálové žádají vybudo
vání zemské samosprávy Čech prostřednictvůn zá
konného ustanovení práva sebeurčení Němců, po
žadují národnostní rozhraničení a rozdělení krajů.

Jednota Poláků. 23. března konala se ve Vídni
schůze Polského Kota. Předseda dr. ryt. Bilinski
oznámil, že polšti soc. demokratičti poslanci ohlá
sili, že přistupují k Polskému Kolu. Posl. Daszyň
ski jménem soc. demokratů prohlásil, že v nynější
době musí zmizeti všechny rozdíly politických
stran a že jesl jen jeden národ. Všichni poslanci
polští sdružili se tedy v jednotné Kolo Polské, v
němž spojenýni: sikami a společnou vůlí budou na
příště zastávati zájmy celého národa polského.
vyjímaje větev slezskou a poznaňskou v sousedním
Německu.

Německo-maďarské porady. Na pozvání ně
meckého nacionálního svazu bylo ve Vídni pokra
čováno v nezávazných poradách mezi rakouskými
a uherskými poslanci. Také několik členů křesť.
sociální strany a rakouské panské sněmovny se
dostavilo. Posl. dr. Gross poukázal, že poradami
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kouskování stVT.
Pařížské oilereiče

Pařížith pci
-všech států čtyřlonštřydraditse.V jake“ a

tác Pr zaštávíti“německ Sten

K Keke Průhcie!*Italiea
Roka Ps ne €! hoseníctgpljen4Belete, Sr a, kPAn priátik Vbťastníse asi S najk přítodikéVojenskévelitele. Salé Se

Americká výprava do Mexika. Americké vol
sko Posláno bude"ná ochrani' obyvatelstva i do

pohrkněních měst. President Wilson prohlašuje,výprava.stala se v dorozumění s inexickým
presidenten Carranzou a je to jediný způsob k la
pení samozvance Villy, který staví se nyní protl
americkému vojsku.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.

Vklady na knížky 4“|o -A

PR okol če o dměnan 7:

Změnyusoc.demokracii.
Ve válečném čase došlo v německé soc.

derookracii netoliko k velikým změnám zásad,
ale i K tříštění obřovské organisace na frakce.
Kritický soc.-dem. list »Sozialistische Monate

hefioe který již před válkou otevřeně poukazoval na potřebu značných programových změn,

A Čj johobo rokapřináší ddk Bé úvabyvů "Péuša a Viléma Kolba, 'ů té stra
ny, která v 800. demokracii tvoří větějnu. Pous

očekává,že*do!""de v žlodí "hadsvouPed"bobo ůl. Přeje si,a o válce hlasovala
prd'"řož rotože sfetišk čdetáí étatustáváabPošthol:"pladou*a čí.Vždyťna

F. nebuděmožno odpířati rdzpočlu vojens+ému.

on prví ále,ke dní. y býlovelikým“ndsinyelem,
kajňyně n o 00.Ueiokraciev o

afonkn polo T"V bůdoucnostisro.mě radle“níntoliko se mubí aktivně takovépoli
m sm slu. nujno,tiky"účasthiti, nýbrž v

ab A fa 'nolrtelou ne olilitý koloni
8“očelčává“fakédvřá ní'o (rsr ittéřpu'vofného'obohodu.*Napoli agrár

ale" g přep juštění dosavěďdníhoPoj agráeněko" jskákorsunleňtů. Musí s rý úvě

čit "ZV*i do zemědělské prodlikoéJest řek

kapitálu, 'kteř ná rávo dá:zůročení. Ján:
a8 stůrůti,aby ov Kónkuřénci s "kapitál m

vlozbějní "db podá ů prámydlovýci pyl podporován. 2.
*“Kolb praví, že dosavadní daňové principy

střarty jsoů jížneudřžitélný.“ o.

vřaké ři Í přsláned Cunow píše v 52.
U »Haměaní r Eohió«proti%astarálýmdaňo'soe. demokracie,obraceje 'se

Boh NÝ áh doňovému programů strany,
terý užnával za obrávňěné jénofh daně přímé.
""Ale'došlo k' povážilvým"otřesům v samé

organibadi itrany.' Nódávhopri vyloučen zěstrahy "velice Populární pob'aneo dr. Liebknecht
ero svá náhledý o'nynějším úxolu 8+0,demo

S
Feuilleton.

SHAKESPEARE.
Z 35 Shakespearových (aneb jemu připisova

ní her věnujme trochu pozornostiaspoň jedné.
V néjvýžnačnější: Haniletovi. :

ánský erinc Hamlet dlí na vysoké škole ve
htergu'a dovídá se o náhlé smrti svého ot

a Přicházejedomů, zastihuje právě svatbu své
mnatkýse svým strýcem. Tato rychlá změna u mat
ky činí jej trudnomyslným; v noci pak zjevuje se
mn uch jeho otce, vyblzeje ho k pomstě na mat
ce'| strýci, neboť oni jsou původci jeho násilné
senrti. Aby se o tom neklamně přesvědčil,používá
ceftovní herecké tlupy k tomu, aby před králem i
královnou zahráli jeho vlastní kus; sám tváři se

titémým. aby tím snadněji do nastražené pasti vin
aíký polapil.

"Král skutečně prozrazuje se svým pohnutím při
earšžkách ve hraném dramatě. Hamlet nabyl ji
ataty o vrahu svého otce, nedovede však vzcho
edli se k pomstě, naopak nechává otce při životě,

ajeznuv jej na modlitbách. Matku zahrnuje výčiti a urážkami a v Šíleném návalu omylem
vráždí otce dívky Ofelle, kterou miluje a kterou
i dh jest milován.

%Ofelieze zármutku nad otcovou smrtí i nad ší
tenstvím milencovým zoufá si a utopí se. Její bratr

i z Prancie a chce pomstíti obě smrti; se
se s Hamletem na hrobě Ofelie a chce dý

kracie ve světodějných událostech. Den 124.

března znamená velice vážnousnb: v historii
kém P"n
úlasto ců.

čným bhám.

Mnežvětě/ňůjehonahe
edsednisty yeřad přěd jr.

běhá,kadk olov přál příšííň
n i možná« sanooVj" jh he "eštěs Act s0c.-dem. oslaněh. Uk stavona
osmihlétičlenná ftáfce, jež ri' zev sfdcial

doměkritice iteg meindéfihfte. V přádabě
- niotv:Osedí Je "Ledebouť6 tmann.deň "ovtatní| poslatbi“ doc.-demikratičtí

vyloučil družinu Haareovu ze svého středu,
označivše jejich jednání za »průlom do discipliny
a věrnosti atranní ké«. Ale tu se stalo něco

podivného, Ve »Vorwůrtsu«, který do nedávnayl g-nerálním mlučím soc. demokracie ně
mecké vůbec, prohláeilo čtrnáct poslanců z vět
šiny, že nesouhlasí s vyloučením oemnáctičlen
ného áboruť prý“ by tytó' odětěpéncé mohl vy
loučiti“přdze *jbzd' etřány. A jest věru významné, že'»Vorwirte« za“války jesť mluvčím soč.
dem. menšiný.*Pitrně dáthopuje, čo de ohyslá;
zajišťuje "si budničnost v naději, že nynější
měnšina Brz "Bůdě Vv'Yřiti“většinů.

At jest" jakkoli.nastaln vělřté vážné rozště.
penf' jdeové,táktřoké | (+rmální, které nelze od
stranňi aál čirákou diskusí na' valné hromadě
strany. Den 24 března značí, že věřiká organi
sare Re rozpadá v protichůdné frakce.

I! Právě vyšlo II

hn la poboj

0|0
Rostí o Plohoslavonstvích

svatéh«

1"U

papa a (prosovil“děkaňv omglená 8kate '

Vydáno někam 'olitického Družstvatiskového v rálové jako číslo 26.

»Knjhovny 0 nen „«Stran 120,$pravýre- |
dělníchaa niz Pěho ok ke

Cena brošovaného výtisku K 170franko.
la- i duchovensk mi kruhy přijatasbírka Ido
eh ktětině;;vyenakýmikplv takývýmhad

šením? felt avědět:četné: objednávký; ybu- JÍ

jeme; že síra jnájou ch promluv nenténě vře
ého přijetínalezne. :

Zakázkyvyřizuje h

| VAN VARN
Kulturní jis

0 pad česképolltikyza 2 lota lepší bů cnósti píše »Právo Lidic: Dhés mámě
20 let za sebou a je opravdu bolno a žalčstno při

=

Anglický literární kritik Wilham Hazlitt věno
val studiu děl Shakespearových velikou péči a pro
slav se také svou knihou »Charaktery Shakes
pearových her<. Z těto knihy vyjímáme stať o
charakteru Hamletově:

»Harnlet jest jméno: jeho řeči však a proslovy
nesou volný ráz básníkova mozku. Nejsou tedy
skutečny? Jsou tak skutečny jako naše vlastní
myšlenky. Jejich skutečnost tkví v mysli čtená
řově. Tato hra jeví prorockou pravdu, jež jest nad
pravdou dějinnou. Kdo stal sé zamyšleným a zá
dumnčivým následkem vlastního neštěstí nebo ne
štěsti jiných, kdo zrozením přinesl si zamračené
obočí přemítavé, kdo viděl zlatou zář denní, zatem
něnou závistivým šerem vznikajícím v jeho vlast
ní hrudi a nemohl nalézti ve světě před sebou
leč pouhý matný svit, kdo poznaí muka zhrzené
lásky, kdo pocítil; kterak jeho mysl klesá s ním
a smutek ozývá se vjeho srdci jako choroba, jehož
naděje zašly a mládí ztrnulo při zjevení věcí tak
divných, jemuž vesmír zdá se nekonečným a on
sám sobě ničím, jehož trpkost v duši činí jej nela
skavým v důsledcích, kdo útočiště béře ke hře
jako k nejlepšímu svému prostředku, zbaviti se

toho a odstranitizlo života: ten Jestpravým Hamletem. bd!
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ky Pánoh: ký
U budouc Únás vyr

ce zone národa! Gokáh

ooo be Pklkeko
PPrat Řěskésouftiks m; bloky, jež by"

zatkl i ve Slezskur.Pot!ser voličskouSYfů:"'

demókthp nák agrární298221.719,' lický 164.896.M Wlorine nul. Daů n v čase vÁ
lečném p ukázala k tomu. že jest potřebí ob
meziti počet škol středních, aby mohla bý
věnována větší péče školství odb rnému. By«tr;
finančník dr. Steinwender, který býval prafe
sorem, rovněž prohlásil. že počet škol středních

jest nadbyt-čný. Končil své vývod v nej»Zdražte studia! Nechf se zvýší: škché
více! Nadto pak zrušte ústavy zbytečné'«

*Jakkoli Steinwender'má snahů upřímně re

formht,'přecějest B jeNa“návrhy uvdstidopříslušných Meží' Fakturi jest, 28 ab'
povětělo školné desstitřefednížáků. jishž rodí
platiti m“hli."A'e zvýšení škdiného, zdřaž

studia ? Vždyť By takovým způsobem byla ré“
taránbna cestá ke etůdřím"miňóha jithohům dě

k

licetaléntoenhým.'ale nuznýth. Tu Jest lvolit přiněřřenější centu. Neéht"jsnů přijímadí
zkotšky dir Štřednlohústavů dtnjmisobně přřáhě,
Také "jest potáébí přitužiti Vkoúdky v 4.8
studií a nepouštěti k- maturitě: infelektdelní
opoždilce.Jestilže“zkoušky“byly ted W)

dalélů těžšínež nyní, "prispělo'to duševnířa
výváji d'udertstvá 'Zhnčně,Pokrok stůdenlů' Hl!

daných“ byl zdrdován úzkostilvými'bhledy wažáký "pokulbávajíčí. Energ'e' schopného“ Idtelř. 
genhtníhodorostu neochabůvala nudnu a výmii
vou, že sřabší žáci stejné projdou'i při věd..mě

aby mysl atudoňtatvů něbjfa rožptylováná dojit:
terýrhi*zájy Mimoškdlskými.x pak —pdeda

vé st"Přejí, aby sě discij lina Znotva 'přitd
žil Svěd mlití pr feašfiZádají, úbý mládež vlos

dbáno jede byjejichpokyny :a"rozk jy. Nemédědb otdcí'žadtta bylv
tmě dátea rěltý 'nézů tový, "kter

peněvěhn Váravého„in nei nětému poěh
i — dýležitou'Základnou F sv
povinností školnlůh.

Aby skutečně učebné látka trvale v myslí

utkyčia, neškogilyK v každémročníkuzkováký
celoroční.MEby dák a-se mnoho setudentsk
oravoje až věeokuréje je ke koki d di

smzí pere kaIhudAD "
epokrt Krlikéjn 2pro k A jejich úkol by se vajně z „

šil. Nebyloby potřebí prokazovatišesté sudý
samaritánské z útrpností v rozpačítém n
mýšlení,00 tomu Po jáo svědomitě

danější. Přoféén i

A don ek PBHověkik ní jkvyuča0y

ni až docházelaútrpnos A Kovack
hůnnd fi kž ct s schopNe
o tom svě vapiljíc

dilo se;Ý BE be $ KA Lýpodprůimřných schofnád Přifesoři k
slábším Foohóm obecná školy

"Tak metkjsme“úvy
jak jí posouditi

Ji té truchloh stěží

Soo n P rketápe
nejpřípadnějších vah 6lidském živné aů

Hamletovylžepřala všěobčenýmom
Co „děle se jemu, vztahujenie na se

uje vše na sebe "prostřednictvímvše
vodu rozumového. On jest vělkým mravc
a proč mu nasloucháme, jest, že de
svých vlastních pocitech a na své zkušenosti.
není všeobecným pedantem. Jestliže Lear uk

ne'větší hloubkuvášnivost, jest Hamletnejvýzjod.nější svou bystrostí ducha, původností a neh
ným rozvinutím charakteru. Není tu snahy vyna
titi zájem: vše ponecháno času a okolnosti k rozví
nutí. Pozornost jest vzbuzena bez úmyslu; události
následují jedna za druhou jakožto předměty děje;

charaktery nosslí a mluví a jednaif, právě jak by
činili, zůstaveni jsouce zcela sami sobě.

Celá hra jest dokonalé zobrazení toho, co udá
lo se domněle pří dvoře dánském v dobách dáv
ných, dříve než ustyšelo se o modernízjemnělostš
v jednání a mravech. Jsme zde však více než dí
váci. Nejevíme jen zevnější výpravu a známky
žalu, nýbrž ukázali jsme to, co uvnitř se děje. Čte“
me myšlenky srdce a zachycujeme živoucí vášně
tak, jak povstávají.c

Tak kritika anglická. Jinak vyzní ovšem hlas
z tábora mínění odlišného. Tak čteme ve zmíně
ných již Dějinách anglické Uiteratury od Aug. File
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tot o krojů „doich,Na koníokruhůvolilz npů uinuta čnaospP
mPoli živi výhověj klididněbezmrzu hom nepovolaným a vtírav m,

je proti živl a % nge zagtávenovydáy edzolio kto
nák et sJifřenkac,která,byla vzkříáuna

v časo válečném péčí Politického drožetva tisko
vého a pěkolka obětavých pracovníků, po jed

moroěním výcházení loučí +e s životem, aje |
výdavatelstvo ne Jeji udržení obětovalo mnoho

Tak zanikl jediný velice levný týdeník pro,telické ženy,v bách,: protože -při rapidním
úfoupání dluhů nepřibývali platící odběratelé.
Ovšem přispívali k zániku i ti aboneuti, kteří

platili „iknarě, vy bod. dvou výtiskům nebyladovylena do ;dvouhalétovým olkgm.
Bylo; tedyn Nřv rajavati, pe, te

*Wihuléřovou žnámkou.ie el že katolický/ „Deměl žádné pnvileje, „Uváží-lise, Že, celo

M předniÁtnéBila ou K, trne,že
in poloviét z -lot nosu, 4 třebor

katura.:Žlovnilo-lijo hn přijihromadných, byly šlevhěny i výtisky. Tedy

tak veliké sdraholě všech -tiskařskýchonlřeb

a nj p?a a,díalo.jaJFpěkok : nat bnánádsakplyš: entPána © pá: Atýrdiib"8 yd,do v.
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„ „Nyel * Had ou hlasy:» koda.—Proč lén?
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te s tábora v té příčiněvelice vážnéŠk, se jen trochuŘorodhlédaepo ří
é situaci, musípoznali Fort jsk jest

„Aava zhe KolaJet kf abytešnotolictva. Jesttedý%dbytečno
sgilnosti ty. kteří stejně dobře

k Aleu tom se zaponí.pok;us jest také velice

i oEt osti2dřívějška,dý| pn .t íze h
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administrace namáh
„si, mygl „baždý katolík DApříště zap

vatí, že, každý„tiskový třebas:nejideálnější
„Jestco, nejčsněji spjat 8 velikými „ulaz

by něními.Moderní rozvoj jest již takový.

M zalo ení malého Jiatu, vyvstávají na
k apilalitiské, jedinýdvoulistový

vóně připravili podnikateleo sta
li. se Iosertů a staneli se spbo

Brčoiné rozpočtu předplatného, tiskař
“ bb n Uvažme,že katolickélistyzá

č neuveřejňují ipserty toho půrodu a druhu,——
a (přel. V. Tille): >Všechný povahy nás př

Káčeta„lavní, zábadou.ohěa 18Hamlet.PAE nan dyntova,je

ových rogmarech,, ghou
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A otyodanžeh „mladiků. hledajících
ně,ingertů ogumov Ých .preparným atd.Po hi pouti každý pooliveo, i ne

ky do tábora našeho.A,celéřady ho livěj

fo opatrniků, kteří aepři spatřepl katolickéhosku, kváříironický „měly, by. al dobře. uvědomit,
že kru ná práca. opservativní žurnalistiky hájí
též práva jejich.Náš lisk hájí loyalitu, spravedlivý
sopiální arukromý majetek a svobodu těch,
kteří se nechtějí vrolgiti mezí povykující zástupy

pá o tohotokonservativníhoproti
laky pob) již dávno by se byli stali kmotry

“ hlučně, jak je ten evět divný, jak bývalylve gpolečenské poměry lepší. Ale do azuj
rkalotí stokrát,že na tom také nese vinu

svou nečinností ani: še na konservativní tisknedá. Žato však právě nyní jen se hrnou žá.

dosti, abý ný tam a tam list posílal zdarma.Jeet. toho prý. velice, velice potřebí. A žádost
bišp často člověk, který na jiné, často podružné

věci vyhází celé stovký. Velmi často slyšeli jemeod bohatých laiků v různých variacích: »To já
se -nemohuani Obnovynh — Tojsteměli
vidět, jal 60 u nás „poslední článek Jíbil! —

A jen pišle dál! Dobří lidé schvalují vaše slova

le,Ane se dovídáme,že tito boháčiai

nnišký NM se podporujemálo, alestýská

Obhovu výpůjčují buď u chudého kaplana,anebo
2 hostince. Sne,velice jest potřebí, aby se tam
a onde katolloký Jist četl. Ale témuž listu jest
ještě vice botřebí také peněžní podpora.

- Ve všech stranách jiných jest ochota zá
možných laiků k placení na účely strany větší
než u nás; již proto; že ty mimokatolické orga
pisace daleko horlivějí své věrná k štědrosti na

se ozývaly varovné hlasy, když se stala zmínka
o. pravidelné dani strany a jiných poplatcích.
Ňznější doba však dokazuje, že potřebují kato

liské: organisace přihlašovati své nároký určitěji.
Několik horlivců do »Jitřenky« přispívalo

zdarma, jinf.za tak nepatrnou odměnu,že sotva

stála .za žeč. Možno :zde také mluviti ovýjemečné obětavosti samé redaktorky. A přece list
tolik důležitý loučí se s životem v době vyža
dující. dvojnásobné vatražitosti katolictva. Jakoby
dvě třetiny katolických žen také válečná vlna
odnesla z vlasti! Budiž tato ztráta výstrahou
pro budoucnost a povzbuzením, abychom si za
chránili aspoň to, co dosud trvá!

Kekapitole o šetření. Stýská se obyčejně
bezradně na drahotu nejvíce tam, kde by velmi
snadno pomohla rychlá svépomoc. Mluví se
často o veliké uvědomělosti národa, ale jak dojde
k malé praktické zkoušce, uvědomělci nevědí

si rady, nepokoušejí se o nápravu a odbývajívéžnou krisi nadějnými projevy, že snad bude

brzyNebe,
Nepe nyní se atýská na stoupající drahotupapíru. Nedopracovala by ae solidární svépo

moc značných výsledků? Kdyby si obecenstvo
začala dopisovati na čtvrtkách papíru, jež jsou
po jedné straně popsány anebo kdyby pisatelé
ustřibovali veliké kusy čistého papíru z archů,
na nichž popsáno sotva. půl strany. bned b
byle pomoc. V každém téměř domě v zásuvkéc

klidně žlontnou celé vrby, papíru, které čekajíDApéro. by ty stačily by po patřičném při
střižení na orespondenci soukromou a kanoe

lářskou nacelý rok, i kdyby se žádný jiný pa

o Ovšem ten,-kdopíše velmimálo nebo nie, měl by za malou odměnu do
i papír do domu, kde ho víge potřebují.

enj-li nyní směšno choditi na dřevěných po

a, | deěvích jistě by se také mohlo obecenstvoapřáteliti s méně elegantní formou papíru .ke
korespondenci. Takovýmzpůsobem by se ročně
ušetřily v jednom národě miliony. Jestliže pra
tické obyvatelstvo v říší německé v úspaře
papíru jde ještě dále, proč se nepokusit v
ehách asp:,ň. poněkud o racionelní šetření? Ak
by kopsum papiru, určeného k paaní perem a
strojem „valnéklesl, jistě, by. to mějo veliký vliv
i na ceny papírunovinářského. Vždyť by od.
běr a papíren klesl na polavíšku..

zÁch, ty kožešiny! Tak drahé nebylyp dek | pra

Har ad yly ní. hogany

lidé, kte

koš PapovatT A kdo ka veožešiBy si kupovat? o,kea všem

vodyyro je n 29kupovaladupakáboa
„zrovna tak ddyů Š jako

| ši nejm"udrahotě dý.míti
to, oo hovíjehorozmarům 8 00biVÁ sbytečnosí

a že o s, ře—sAchich.kdoby am ta drahota ještě

vůjiež du snděBrčhokěbe
dpdoš.

otázkajet roz]vitěpeapl ké tm
Náářn eyh K(až vepomnouvěK: dopr výbříraj, nouze, jJ.ndy, všesby.domluv
na prázdno. Kde j-st zaveden sirkový mon

temzekonapm,srprkne.napolosicik
ni.každý pohodlně. zapálí. Není. potřebíjedendouteík obslubovati třicetielrkemá. .: 1:
„ „Před, lety, vyšla velice praktická knížka
0.:Šetření uhlím, Nyní se rozprodalo maoho
knišek, šířících zvěatí sterých pror :chví,ale Da

nov 6, rydání oné důležitébrožury nevzpomnělsi nikdo, ©,

a . Svět by se naproslo nezhořil, kdybyohom
si v. létě zakneipovali.Ale jestliže by se k tomu
odvážila jen, malá epolečnust městských, infe
jigentů, hned byste viděli nejudiveněj í, obličeje
těch, kteří takto jináč prohlašují, že, se, doye
dou vymaniti 26 všech předsudků. A ti kteří
melou jakona. kolovrátku nepravdu, že »Kristus

chodil bos«,kritisovaliby bosé kněze jako pozóry a Jakomoe. ;.

„pár zase dražší'e,Většípoplach, ned,kdyžzdraženy -brambory a mléko, jako by, bez
ná tropických zrnek lidé. zmírali hladem. To
zdražení sice není radostí pro. nikoho,ale, kdy
by se konsum kávy pbmezil, na čas na čtvráinu,
nikdo by. nebyl ;večťastníkem a —.cena,kávy
by v měsíci klesla. Vojíni.ai,mus) odplrati, da.
leko víc než my. — u vydrží, tr. Naši,Předkové
v,době. čtyřicetidenního postu nepužívali. vůbec
masa (kterése v len.čas..ani„neprgdárala,ani
okrmů mléčnýchani, vajec, Mastiliiněným,o

eiem — a byli jako bpol. Jest ny po okení
duševně silnější? Aepcňse tak chiubí., ..
- . Nové katakemby v Římě. sNavy,Žaricher
Zeitang« přináší zprávu, že „počátkem Jedna
1916 přišlo pe na sseverovýchadní, strapě Via

Appia naproti klášteru trapitů na, sopx neznámých dosyd katakomb. Nálem,býl učiněn

m „způsobam, jakýmž -r. 1578 objeveny.yly katakomby na. gilpici. Salarské několika
dělníky., kteří, při kopání země propadli .ce po
jednou do podzemního sklepení, ,z něhož. vybí

halo několik chodeb = výklenky pra Phooenímrtvol. Tentokráte zase propadlo se .da.h

dítě. Jáma, do niž .gpadlo. byla pisečn mz něhož ve starověku brán byl. k.stav.
bám. Byla zakryta prkny a zemí. Při zachraĎo
vání dítěte pak shledáno, že do pískové té jámy
ústí chodby Poodzemního křestanského hřbitova.
V. částech již přístupných byly nalezeny na
mramorových deskách nápisy. ze kterých sou

diti možno, že ohodby ly pocházejí z konca 4.nebo z počátku 5. století. Vedledegek mramo
rových byly tu objeveny i malby Jní,na
př. velká lovecká scéna a obraz, představující
vinobraní.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo 8 r. 0

vHradoiKrál., Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účtý. —
Úvěry.osobní a živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky

Obraná.
Profesor Mareš o účelu vědý a úkolu

národa. Známý proslulýdy „fesor fysiologie načeské universitě dr. Fr. Marešodkryl již před
válkou záludnost monistických lapaček; důklad
pě poukázal,že moniemus daleko nestačí Da
hraditi náboženské úkoly, které jsou širší a
vznešenější než cíle nejobratnější vědy. Dne
20. března 1. r. přednášel ve fysikálním sále
české tochniky za veliké účasti o. tbematě:
Věda a život. Pravil, že cit « intelekt (rozum)
prodělávají veliký vývoj. Ač intelekt dospěl vel
mi vymoko, přece výše morální málo postoupila,
neboť cit, ač prvotní, ukazuje pomalejší vývoj.
Velké možnosti jsou otevřeny ve směru vdraje
morálního, musíme se snažiti, aby nebyl člověk
jen homo sapiens (moudrý), ale také homo mo
ralis jmravnýl Věda nemůže býti posledním cí
lem, poněvadž hodnota cíle musí býti konečná
a věda nemá absolutní hodnoty, je jen prostřed
kem. Je možná vysoká věda a při tom nízké
moralita, neboť cena vědy záleží na tom, k čemu
se jí upotřebí. Věda má sloužit životu, podpero
vati vývoj k poslednímu cili. Je-li posledním
účelem člověk jako bytost mrayní, pak musí
býti věda prostředkem k dosažení toho, prostě
prostředkem ke kultuře života. K. tomu může

pracovati, protože věda anímé se života
bůmě hmoty, která jej táhne k zemi, poněvadž
hmoty a energie činí služebnými životu,

otom zdůraznil prof. Mareš své komrěd
dení, které vyslovil již před 16 lety, že. věda je
pro život a ne věda pro vědu, p vě tak
není posledním :úkolem vědy bledati pray u,
protože tím se jí dává úkol, © něhož ona není
a nemůže být. Vědajenástroj, který si vytvoři



člověk, aby postup vývoje byl urychlen.Mareš
zdůraznil, že Bacon Verulanský nejvíce se
smaloužil ne“'tim, že poukázal na induktivní

«„methodá 'proťi deduktivní methodě středověké
"echolastiky, ale že ukázal vědě cestu do předu,

"še ukázal, Že věda je pro vývoj a ne věda pro
'wědu:Věda má ukazovati možnosti, které jsou
uplnitelny. *
©: Mareš Koněil těmito významnými slovy:
1- -3Údel; který si človek klade, má různou

hodnotu. Každý národ si také musí klásti účely,
ty jsou pak pro něj charakteristickými. Historie
nám ukazuje, že národové si kladli různé účely,
nejčastěji moe; panování, mstu. To je účel starý,
a je-li vývoj, tedy musí pokračovati, nesmí ee
zastaviti; a kam dospějeme? K nadělověku a
k vůli, k moci. Ale moc je věc obojetná, jsou-li
jedni moení, druzí jsou slabí, vede-li se jedněm
příliš dobře, druzí trpí, a poslední účel života
musí být pro všechny stejně dobrý. Takový po
stavil Kant: život rozumných bytostí pod mrav
vním zákonem, který si samy daly. To je po
slední, co' již nemůže býti zneužito k ničemu
zlému. Každý národ musí míti nějaký ideál,
takový ideál je právě nejvýznačnější pro národ,
více než původ, jazyk 4 ookoliv jiného. Takový
ideál tvoří kulturní cenu národa; který národ
má ideál jen pro sebe, je malý národ; čím Širší
kruhy zabírá ideál národa, tím větší cenu má
národ. Také český národ másvůj ideál, ideál
velmi starý, ne moci a msty, který již před
500 lety naši předkové nám vytvořili, ideál

, spravedlnosti, skrálovství Božího«, což je jinými
slovy totéž, co žádal Imanuel Kant. Tento ideál
národní je vysoké hodnoty morální, kterého se
musí národ držet. A tento ideál národní je také
důvodem "práva národa k životu, který musí
býti uznán.« .
-© Patrno, že řeč Marešova byla zdravým

bleskem -do mižného a dusivého ovzduší. Jak
veliký počet různých osvěcovatelů (kteří se sami
měli učit) běhal po našich městech s magnesio
vými signály: »Věda nade všecko! Kde klesá
věda,hyne vše! Pokud se zdá hospodářská poli
tika, morálka a j. závadou vědeckých rozběhů,

py se všemi takovými překážkami'« — V taovém horečném kvasu se zapomínalo, že věda
není eama sobě účelem, že má sloužiti účelům
vyšším, než jest sama. A protože světlonoši té
"vědy sami příliš máló měli, dokazovali svou
rozumovou vyspělost tvořením pasek v hájích,
které byly nejvděčnějším útulkem lidí toužíolch
-po duševní harmonii. Negace stíhala negaci.
Jronie, cynismus, popírání — to všecko se ku
"pilo v hřadby mračen. A positivního výsledku
tak málo! Nyní tedy lze pozorovati počátky
zdravé reakce. Vždyť už ty skoky a přemety
kalily rózům i lidí, kteří dovedli přece jen pře
„mýšleti samostatně.

Má-li Kantova zásada přinésti žádouol ú
spěch, tu ji nutno specialisovati. Mravní zákony,
které si lidé dali sami bez ohledu na Nadpři

-rozeno, nikde se nedopracovaly žádoucích úspě
"ohů trvalých; postrádajíce autority vyšší, měnily
'se rychle — jak patrno z dějin různých repu
blik, vnášely do států nejistotu všelikého práva
a tropily zmatky. Kde však pevně stanoveny
zákony pod zorným úhlem věčnosti, kde posvě
ceny poukazem na autoritu nadzemskou, tam
přinášely duševní soulad obrovských davů.

Dobře praví Mareš, že pro každý národ
jsou ještě důležitější ideály než řeč a původ.
Upozorňuje dále, že vznešený ideál »královatví
Božího« naši předkové utvořili před 500 lety.
Dovolujeme si poznamenati, že takový ideál
v našem národě pevně se zakotvil již dávno

" dříve. Jakmile český lid plně pochopil odkaz
sv. Cyrila a Methoda, poznal dobře cenu krá
lovství Božího hned. Velikou pravdu však vy
slovil Mareš jasným přiznáním, že tento ideál
jest nepopěrným důvodem práva našeho národa
k životu.

Konec monistické bludičky. Orgán ně
meckých monistů »Das monistische Jahrhun
dert« e Novým rokem skončil svou pouť Vy
hnul se tak mrzutému odpovídání na otázky
vážných učenců. Nevěděl, co by zdánlivá vě
deckého nově psal a — frázovitá polemika proti
zásadám -křesťanským by byla bez účinku bez
silného pepře slohových afektů, kterým se v Čase
mimořádném přistřihují brky. Kdyby monismus
se mohl vykázati faktickými učenými objevy,
mobl by.v Německu statečně se rozvinovati
i za války. Censura by tam vědecké jeho práci
naprosto nepřekážela,

- Zároveň oznámeno, že tajný rada Ostwald
ze zdravotních příčin se vzdal úřadu prvního
předsedy a že byl vedle Haeckla jmenován čest
ným presidentem monistického edružení. Přece
tedy paprsek v mlhách!

Z posledního čísla listu zazněla elegioká
zpráva, že.přes počáteční nadšení nebylo možno
pvlíti hybnost a živote tak zv. »Weimarskému
kartelu«, v němž ze spojily předněkolika lety

přání, aby -v kulturím bojipo válce vzkříšený
. monistický "list nebyl přonásledován neporozu

měním a nedůvěrou aspoň těmi kruhy, které
jsou v říši monismu nejsměrodatnější.

' Monistický sklášter« se rozpadl — jak jiš
v našem lístě sděleno — dříve, než rozvinul

Ústav pro organisování moni
stické duchovní práce »Brůcke« skonal s veli
kým finančním deficitem. Nyní tedy hyne i
»Kartele a list. Patriarcha Ostwald na prvním
kongresu monistickém v Hamburku r. 1911
pronesl »hrdá prorocká slovac: »Tímto uzavírám
první monistický kongres a otvírám monistické
století.« — Věru tohle století bylo velice krátké.
Sami monisté ponurým přiznáním neúspěchů
za pět let mu zavírají bránu. Kdyby znamenal
monisemus pro životní praksi aspoň nějakou
výhodu, neskonával by tak rychle. Chtěl se
udržovati při životě negací, ostrou kritikou kře
stanství — ale takové podary duším žízníoím
po positivních pravdách daleko nestačily. Když
vážní pozorovatelé seznali, že moniemus stává
se výhradním aportem jízlivoů, když viděli, že
říše materialistického názoru světového jest
pouhou arénou bezcílných štvanice, odvraceli se
rychle od moderních gladiátorů.

Nyní již nepomohou slova útěchy, že zjev
tolik zdiskreditovaný znovu nabude vážnosti.
Kde schází vnitřní síla, tam selhává na konec
všecka dryáčnická agitace. Již v mohamedán
ském koranu vyslovena cenná pravda: »Bled
noucí hvězdy nemohou býti mými bohy.«

K zvelebení kultu Husova. V 86. čísle
»Nár. Politiky« z 27. března tr. čteme tyto
řádky: »Skotačení hochů u Husova pomníku.
Ku zprávě pod tímto titulkem v sobotním čísle
našeho listu uveřejněné dochází nás upozornění,
že již předrokem bylo tiskem žádáno, aby Staro
městské náměstí jakožto jen důstojných podniků
hodné prostranství městské po postavení Huso
va pomníku konečně. bylo sproštěno pořádání
pouťových trhů Mikulášského a Josefského, jichž

oužívají k různým nezbed
nostem. Vřískání různých dětských hraček a
škádlení se mládeže až do uličnictví rohodně
sem nepatří a mohlo by býti snadno odstraněno
přeložením zmíněných poutí ku příkladu na ne
zastavěné plochy nábřeží petrského a pod.«

Poznamenáváme, že tohle všecko se mohlo
uvážiti dříve než vybráno místo pro Husův
pomník definitivně. Vždyť přece se ozývaly v
časopisech vážné hlasy, které na možnost tako
vých nepřístojností včasně ukazovaly. Jsou-li
vydána na místech tak houfně frekventovaných
v šano různým alotriím sousoší jiná, bylo těžko
doufati, -že velkolepá skupina nová bude míti
osud výjimečný.

Ale tu se vtírá na mysl mocně přirovnání.
Hraje-li hned vedle Emauz vřískavá hudba do
vádivó skladby, snad to jest ještě pozoruhodnější.
V Emauzich nejsou jen sochy, konají se tam
v takovém čase i pobožnosti. V sousedství Hu
sova pomníku stojí mariánské sousoší. A toto
netrpělo různým skotačením mládeže nikdy?
A přece Hus veřejně přiznával, že Matka Páně
vysoce jest vyvýšena netoliko nad něho, nýbrž
i nad všecky světce a anděly. A když se někdy
ozval stesk katolíků, že kolem chrámů se dějí
hlučné výtržnosti za bohoslužby, protikatolická
žurnalistika sarkasticky odpovídala, že se mají
věřící pohroužiti v modlitbu tak, aby jejich mysl
nebyla rozptýlena dojmy zevnějšími. Božítělové

k nim dostavovali protikatoličtí zevlouni, aby
různým způsobem překáželi, »Nár. Politika« byla
klidná.

A což ty časté noční »opravy« na řadě
soch av. Jana Nep.! »Nár. Politika« klidně po
nechávala rozčilení nad tím žurnalistice kato
lické. O tom ani nemluvíme, jak re psalo o sv.
Václavu, sv. Vojtěchu — ba docela o Kristu a
Panně Marii. Všecko to přímo směřovalo proti
kultu, jaký Hus vřele odporučoval. Ale liberální
kruhy byly klidné. Kdyby se bývalo vystoupilo
včas proti takovému aportu, pak by se i umě
lecká skupina husovská těšila větší úotě.

Husova socha sama sobě není účelem. Má
národu přece živě připomínati odkaz Wusův.
Ale jak se s tím odkazem zachází? Stokrát
hůře než a kovovým sousoším. A to jest nej
významnější. Jen si přečtěte ty různé inserty

listech novohusitských — a přirovnejte je k
požadavkům Husova Výkladu a Postily. Jen
vizte, jaká kritika drtila ty občany,kteří se
snažili plniti Husův program obřadní a jiné hu
sttskó příkazy ofrkevní. Kde není mniiho lásky
k Husovu odkazu, tam se neujme opravdová
úcta k Husově soše. Kde přibíráno jméno Husov+
jen jako nástroj negace a boje, tam ovšem bylo
velmi těžko vzbuditi hlub kou, upřímně olténou
úctu k jménu tohoto vynikajícího nositele posí
tivní náboženské idey.

Nejzajímavější však jest, že místo kolem
husovského sousoší má býti privilégovaným
obrámem. Místa, kde se chová od Husa vřele
uctívaná Eucharistie, v očích některých lidí jsou
jíš ' méně cenná: Tedy zášada, proti níž bojoval
určitě a věřejněsám Hus — věda, že nění
učedník nad Mistra:

je" “ „. .e. . „:

P. T. farním a vikariát. úřadům
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s latinsk. textem, h

Za válečnéhoruchu.
Hold boseusko-hercegovské deputace Jeho Ve

Hičenstvu. Jest věru významno, že průběhem vál
ky stupňují se projevy loyální oddanosti rakou
ských národi. Dne 28. března dostavila se'do
Schónbrunnu 44členná deputace předních notábi
lit tosensko-hercegovských. Vůdce deputace ze
nerál pěchoty si. Sarkotič pronesl v nadšené feči
tato slova: »Marným byl pokus vyrvati lid Bosny
a Hercegoviny, vrácený pod žezlem Vašeho Veli
čenstva pokojné práci, ze svazu inocnářství. 5y
nové těchto zemí nesou dnes habsburské prapbry
vítězně do nepřátelských území a sČistou duší 0
bětují Bosna a Hercegovina co nejradostněji na'cl
táři velikt společné vlasti. Kdežto synové tak plní
odpřísáhnutou povinnost, kupí se zde jejich otcové
hrdě a se srdcem prodchnutým vděčnosti řed trů
nen: Vašeho Veličenstva, aby mými ústy projevili
neochvějnou věrnost svého celého národa a' aby
znovu co nejoddaněji prosili o otcovskou lásku a
milost Vašeho Veličenstva. Vašemu Veličenstvu,
našemu nejmilostivějšímu císaři a králi Františkovi
Josefovi L sláva!« 1

Nejjasnější mocnář ráčil odpověděti: 25 radostí
vidím kolem Sebe shromážděny zástupce Bosny
a Hercegoviny a s pohnutým srdcem beru 'na Vě
domí projev jejich věrnosti a příchylnosti. Ve zdě
děné boiovnosti upaslechli synové obou těchto Ze
mí radostně Mčho zavolání K obraně vlasti a ne
sli s věrností nikdy nekolísající Moje prapory ví
tězně proti nepříteli. Nezdolatelny v odporu, he
odolatelky vútoku získaly si Moje chrabré bosen
sko-hercegovské voje jako nejmladší součástka
Mého vojškáanároku ná Můj. otcovský dík, jenž
jim bude vždy zajištěn. Obětavý a ku pomoci 0
choten stojí za vojíny v poli bojujícími celý věrný
národ Bosny a Hércegoviny, jehož vytrvale sná
šené válečné útrapy zrffírniti a zhojiti bude nej
vznešenějším úkolem: Správy.'“ Spoléčné starosti.
boje a vílězství spojily v'těchto válečných letéch
všechny Moje tiárody ješťE pevněji a připialy ná
rod vaší krásné a hrdě'vřasti, jejíž návštěva jest
Mi dralucenou vzpotňínkoi,nerozlučněke Mně
a Mémů rodu Vpevně důvěře v'Boha Všemohou
ího doufám ve svornou"€"“BModnoupráci příštích
mírových let a vzkazují věrňému národu Bosny a
Hercegoviny Svůj otcovský pozdrav a dík za hold
potěšujicí. Moje srdce.«

pak“ Jeho Veličen-Členové deputace uchystali
stvu nadšené ovace. —

tnlši socialisté proti svobodným zednářům.
Z Lugana 19.březnase sděluje: Včera poprvé řekli



socjalisté ve sněmovně vládě věci, které sice v
Haliikaždýv alenikdesenoodváživysloviti.
no řerri Vehiti"ostřevýtýkal že vládá neučí

mv brb dobůpo válce.Lklů-jesttaké nápádným,
„prož londýnskou smlouvu podepsala Italie už půl
Tokuposvém vstupu do války... . Došlo k prud

"Kým srážkám mezi:intervencionisty a socialisty.
"Socialisté' volali na" intervencionisty: Vládní ma

fie! Takto napadení intervencionisté chtěli se vrh
nout'brachiální mocí na socialisty, byli však odra
žení. Kdýž naslal klid, pronesl Ferri za velikého

-pohnutí a' částečné pochvaly sněmovny“ obžalobu,
-že na mimoparlamentní projevy jistých intervenci
'onistických stran působí'zahraniční vlivy, Obvinil
také lože svobodných zednářů, že vedle krále, vlá

-dy a 'parlameniu hrají v nynějších událostech úlo

nýř.« Za velkého rozčilení skončil Ferri nadějí na
mir. Když potoní reiormní socialista Ciccoti mluvil
na obranu Salandrovu, přerušoval ho vůdce soci
alistů Turaťi výkřiky, že vláda v květnu 1914 ne
býla daleka demonstrací milánských, při nichž se
plenilo, a že byl učiněn pokus zavražditi Giolittiho,
Jiní poslanci volali, že nacionální demonstrace před
počátkem války byly vládou aranžovány. Posl.
Dugoni volal, že před počátkem války sicilský po
-stanec "de Felice vedl pobouřené nacionalisty do
Sněmovny, aby vykonán byl teror na stoupence
neůtralitý, a před terorem že tenkrát Giolitti byl
nuceň opustit Řím. Hluk a výkřiky byly stále prud

ukončit,
Dopis z vojžy dobrašského roláka. P. J. Petr z

Dobrušky šest synů vychoval, kteří se očitli na váleč
ném poli. Již při první výzvě rukovali čtyři. Nejstarší
Václav k'18. pluku. Nyní jest u Červ. kříže. Byl raněn
28. ledna 1. r., ale setrval dále ve službě. Jan rukoval
k 30. pl. zem. obrany. Onemocněl na ruské frontě roku
1914,pak byl raněn těžce do prsou právě v den svých
jmenin (t6. Května f915). Ale po operaci zcela se uzdra
vil. Jósel jesf u pol. myslivců. Vzdorova) nepříteli na
ruské frontě v plném zdraví, ale padl v lednu 1915 do
-zajetí. Karel sloužil u 18. pl a raněn jsa v říjnu 1914,
pad] do ruského zajetí, kdež se již uzdravil. František u
30. pl. zem. obrány dosud jest zdráv na ruské frontě.
Nejmladší (osmnáctiletý) Antonín přibyl na frontu Ital
skou, kdež k velké své radosti se setkat s bratrem Vá
clavem. Tito bratři majl tady více hodných kamarádů:
Riůd. Šťdska, V. Skočďopole, Jos. Jarkovského a řadu
jmých z okclí dobrušského. Václava Petra sl zde ve
lice vážíme, protože dle dlouhé své zkušenosti nám vy
světloval; jak si máme počínati při palbě nepřátelské,

abychom byli výhodně před střelarní Kryti a jak sc má
me varovati i jiného nebezpečenství. Přejeme dobrým
rodičům 'esti statečných bratří. aby se s nimi všemi

jednou radostně shledali. Vždyť vidíme, že Bůh zbožné
vojíny chrání.

„Na skladě má a dle přání též objedná

vydání čtyřdílné (Ed. Pustet), k němuž při
vázáno Proprium bohem. a Lectiones Con

tractae v ceně od 50 K do 120 K.

Objednávky vyřizuje

DRUŽSTEVNÍ KNIHKUPECTVÍ

v Hradci Králové Adalbertinum

"Cirkevní věstník.
bude svěcení na podjáhenství 8. dubna, na jáhenstvi 9.
dubna. Dá-li Bůli. bude svěcení na kněžství 25. června.

Zprávy dlecésní,'

sem

Jeden duchovní správce hledá o velikonočníchsvát

elch výpomoc.Nabidky přišní pod zn. »Velikonoce=*administrace (L =
. Veledástokodáu důchovoastva. Sirotčinec »Útulek

138 sirotků iohoto Ústavu nějaké mešní intence. Předem

vřělé: +Zaplať Bůh!< Přihlášky přijímá Ant. Hoffmann,farář ua Král. Vinohradech.

jsou tato pojednání: List Theofylakta, patrlarchy caři
hradského, caru Petrovi bulharskému. — Soldát: Čá
steční novela k obecnému zákoníku občanskému ze dne

Spořitelní a záložnídružstvo I. všeob.Jednotyú
řednické v Hradci Králové konalo 12. března 34, valnou
hromadu .za předsednictví starosty p. prof. Karla Wip

Pokladní botovost K 3168.59, na vál. půjčku K 9414.20.
nesplacené zálohy K 110.440.93, cena inventáře etc. K

předem přijaté úroky K 53.35 a výtěžek K 3698.75, úhr

děten: 2 proc. příspěvek fondu I. všeob. úřed. spolku ve
Vídni K 73.97, 5 proc. dividenda z podílů K 3086.25, re
munerace 170 K, dobročinným účelům 140 K (z toho na

Kašpar:

nost cenných pokynů pů stránce pastorální a právnické,
Jest potřebí, aby každý kněz a bohoslovec v této rub
rice horlivě čítal. Vžayť Časopis katol. duchovenstva

má veliký významní pro každého českého
vůbec. 

dagogických obzorů. Jestliže již dříve zasloužily se o
rozvoj odborné této literatury katolické značně, usilují
nyní s dvojnásobnou péčí, aby čtenářstvo bylo informo
váno a všech důležitých proudech současných, které se
týkají výchovy dorostu. Jsou zde stat? o reformě našeho
školství po válce, o psychologii člověka a psychologii

zvířecí, o opravných návrzích pro obecné školy, o koli
sání pozornosti a |.

bankovníjednota
v Hradci Králové

přijímá Již nyní přihlášky

na IV. válečnou
| rakouskou půjčku.

Zprávy
místní a z kraje.

Mimořádná schůze okresního zastupitelstva konati
se bude £. dubna t. r. © půl 9. hod. dopoledne. Prograni:
I. Volba 3 veřifikátorů protokolu. II, Návrh na upsání
IV. válečné půjčky obnosem 200.000 K norinale a opa
tření potřebných prostředků| zápůjčkou

lombardní u Spořitelny M Hradci Králově. Ref. p. dr.
Fr. Ulrich.

Schůze urěstské rady ze dne 20.4 27, března. Jarní
brembory pro setbu opatří aprovisační komise, které
postoupí se též přípis Svazu českých měst ohledně za
jistění sklizně bramborů. — Vzata byla na vědomí zprá
va technické kanceláře o tom, jak rozděleny byly práce
zamečnické mez! zdejší živnostníky. —- Poukázín byl
výnos dávky ze zábav za únor k příjmu. — Polizii po
stoupen byl k provádění výnos Zemské správní komise
ve příčině prodeje odpadků jetelového semena a chudin
skému odberu výnos téže ohledně zasahování do váleč

— Poukázány byly
k výpiadě nadační požitky z nadací: P. Aug. Helferta,
P. Ant. Blažeje, P. Jana Raise a kathedrální kapituly v

nejdp. Salesius Roubíček, infulovaný opat kanonie řádu
Praemonstrátů v Želivě, zemský prelát atd. a vsdp. P.

dy a asesory; pp. Cyril Valenta, b. vikář, farář vŽelivě,

jmenován osobním děkanem, Norbert Beneš, děkan v
Humpolci, vikariátním sekretářem a biskupským notá

Fi. Expositorium canonicale obdrželi pp.: Maxmil. Škoda,
farářv Branišově,KarelKolářský,farářv Heraici,Jos. |

Hoře, Jos. Vářa. farář v Ousobí, Jos. Bruckner, farář
ve Skále, Jos. Kulda, exposita ve Větrném Jeníkově. —

Ustanovení jsou pp.: P. Martin Faulhaber, O. S. 3., za
supl. katechaluna gymnasiu v Broumově, Jos. Michálek,
kaplan, za administrátora v Jemnici, Rudolf Mendl,
kaplan v Kácově, za kaplana do Německé Bělé, Frant.

rel Kučera, kaplan v Polné. obdržel dimisí na faru Zá
mek Žďár, dlec. brněnské. — V Pánu zesnul p. Alnis

Kašpar (V Vuln.), b. notář, farář v Bohdanči u Pardu
bic (+ ,24. března 1916, naroz, 1857, vysv. 1882). — U

prázdnily se: Fara v Bohdančí uPardubic, patron. bar.
Richard Drasche, fara v Číbůzi“ patron.nábož. (matice,
„bojí od 23. březnátr

návky lesní a týdenní konsignace.
Dary Rudolfina. Jeho Excetence nejdp. biskup Th.

dr. Joset Doubrava věnoval u příležitosti Svých jme

mých, aby zaň připraveno bylo všem chovancům při
lepšení a vyčásťování. Ředitelství ústavu vzdává Jeho

vený ubohým chovancům a ujišťuje nejdůst.'
pástýře -jménem svěřených dítek hluchoněmých. že s
vděčnosti vždy vzpomínati budou přízně, jak“ dostávalo
se jim za pobytu v ústavě od Jeho Excelence u že nz
opomenou nikdy

k Bohu vysilatí. Zaplať Bůh! — Sbírky na vydržo
vání ústavu během měsíce března došly nás z násled:
jicích vikariátů: Lanškrounského K 98.45, Chrasteckého
K 62.67, Broumovského K 43.82 a Vysokomytského K
72.40: vdp. Jasel Sedláček, farář v Solopiskách, věnoval
2 K. — Přímo ústavu zaslán byl od dp. Fr. Mareše, ka

K s vyzvéním. aby chovanci ústavu duše jeho pří mod
litbách pamatovali. Ředitelství ústavu, potvrzujíc příjem
výše uvedených sbírek a odkazů, vyslovuje všem $le
chetným dobrodincům vřelé díky a doporučuje dobro
činný ústav náš i jeho chovance další vzácné přízní.

Hudební s. škola v penslonátě J. V. císaře Franti
ška Josela L V neděli 9. dubna bude dáván »Čtrnáctý
hutlehní večer« ve prospěch Červ. kříže o 5. hod. odp.

Programuvádískladby J. Nešvery, : Suka,dra / Cbulky a i.

'

Živn. pokrač. škole 10 K a obec. kuchyni 10 K). Zbytek
K 226.53 přidělen byl fondu pro možné ztráty. Stipendia
pro studující členů družstva v částce 402 K byla dle ná
vrhu ředitelstt1 udělena A nejpotřebnějším žadalelům.
Při doplň. vaví volhě zvolení upět do ředitelstva pp.
Karel Wipler, ©. k. prof., Fr. Fischer, c. k. školní rada
v. v. a Vít Kónig, c. k. vrchní evidenční oficiál, a do do
zorší rady p. Jos. Triebe, c. k. ki'hovní, vesměs v Hrad
ci Králové.

Hromosvody budou také rekvirovány. Dráty mědě

|

|

Východočeské“ divadlo. (Závěrečné představení a
celkový přehled.)Provedenín Prodané nevěsty
vc čivrrek 25. března rozloučila se s námi opera a di
vadlo vůbec. Nehledě k tomu, ža představením © tím

sdostatek napravena byla chyba spáchaná na Sinetano
vě díle při zahájení saisony, byl tento večer jedním z
těch, na něž se nezapomíná. Již před zahájením pano
vala v divadle slavnostní rušná nálada, která ustoupila
zbožnému tichu při zvucích slušně provedené ouvertu
ry, za mž poprvé během letošní saisony dostalo se or
chestru pochvaly potleskem. Pak rozirnula se opona
a všichni s rozjasněnou tváři naslouchal; veselým zvu
kům úvodního sboru »Proč bychom se netěšíli«. -—Aie
již tu byla Mařenka. SI. Miřiovská již svým zjevem u
poutala všeobecnou pozomost, a když zazněly první
tóny. jejiho zvučného hlasu, jehož ohebnost, dynamiku
a svěžest seznail jsme v různých partiích opery, získala
si úplné sympatie obecenstva, které zahrnovalo ji ne
konečným potleskem. K tomu družila se výstižná, ne
přeháněná a přec efektní hra, která zřejmě dosvědčova
la velikost umění slečnina. Zkrátka byla to Mařenka
velké scény, iašeho národního umělecxého stánku,
kde postavy Smetanovy došly vždy náležitého pocíto
ení, Pěvecký 1 herecký výkon si. Miřiovské utkví ji
stě všem účastníkům toho představéní dlouho v paměti.
S Mařenkou nejvíce soutěžil jeník p. Geitlerův, jenž byl
velmi dobře pěvecky podán. A zrovna v lěch mistech,
kde při premiéře nejvíce bylo znáti jeho únavu, dokázat
svou pěveckou zdatnost. A k výkonům těchto předních
umělců řadila se čestně snaživá hra ostatních sólistů 1
ensemblu. Litovati dlužno indisposice p. Patockovy.

který nemohl hráli ani zpívati dle své chuti a scáopno
sti. Obecenstvu, které kromě bouřlivého“ pollesků bd
inčuilo sólisty sl. Miřovskou. pí. Janošovou, pp. Geii
lera. Klause a Piskáčka (??) věnci a bohatými kytice
mi. nechičio se'po skončení z divadla. Opět 4 ojčt vy
volávalo obiíbené umělce, až opona shrnula se napo

io. — Nezbývá, než nřehledně se zmínitř o celé sa:sn
ně. O výkonech jednotlivých členů opery i činohry re
ferováno při určitých hrách. Je jisto, žé mezi sólisty i
enseiblem jsou dobré síly: jež zasluhují plného uznání
a ocenění; jsou však tam itaci, kteří ve své umělecké
pýše namají autokritiky a jsouce Povznesení nad Ve
skeru kritiku, pohrálivě zovou ji »hospodskou-. Ti jsou
jen na úker celku. Velkým kamenem úrazů je «ivem
válečných poměrů nelostatsčný vlastní orchestr. jenž
masí býti všudy nově dovtňován. Tak u nás doplněn
byl členy voj. hudby c. a k. pěš. pluku č. 39 v těchto
násirojích: Smyčce: kontrabas; dechové nástroje: oboc,
klarinet 18. fagoty, trubky, horny, trombon. Všichni ti
dosti brzy se -zapracovalie a utvořili ke konci satsony
celkom zdotní těleso, jež však nenašlo dosti pevné ruky
k ovřádání ani tvořivého ducha, aby podalo výkony se
be hodné, Rerertoir vyjma několik časově »táhnoucicn+
operet byl celkem sušně vybrán a zdařile provedeu.
Pan Jeřábek jan: ředitel projevil zdatnou a encigcnau
činnost. je“ ve spojení s výbornou a zkušenostní oplý
vajicí režií p. Drota'ea udržuje celek na stupni ně pro
středním. K dobru administrativy dlužno připočísí W
vedení cízíca vynikajících kostí na scénu. mor:Znt to
jednak. kasově | výhodný, ale též závažně umělecký,
vzpomeneme-!i jen vystoupení sl. Mifiovské a p. C. Bu
riana v opzře, Hubnerové, Kvapilové-Rýdlové, 3e
d'áčkové-Urbanové, Vrehlické a pp. Pražského a No
vého v činohře. V olledu wm jsme za mnohé povinní

intendantu p. med, radeví MUDru. Baťkoví, kterí o sn
vznesení umělecké siránky Východočeského divadla pro
jevil uznání hodnou péči. V repertoiru značně ovládala
pole opera, jež třebas vlivem poměrů nebyla bez nedo
statků, projevila cHvalitehnou snahu a došla v obecen
stvu upřhnného pórozuniění. Zato činohra kromě dvou
neb tří kusů nemohla se prokázati celkovým úspěcnem
a stála temohráte velmi v ústraní, Výprava všech her
až na menší 'nedopalření a vady zaviněné | ponejvíce
technickou nemožností byla vkusná a pečlivá. Celková
bilance salsony je tedy po stránce umělecké příznivá a
jistě velmi příznivá po stránce finanční. Tak hromad
ných návštěv a vyprodaných domů jindy a jinde anl
společnost neviděla a zároveň — což k chvále našeho
obecenstva sluší dodati — tok upřímného porozumění
uměleckým snahám. To může býti ovšem nejlepší od

mi,
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"aa jěb 'rohníci,Josef,6četím a František stawitelem.

Před 20 roky přistěhovál,se k synovi do Hradce,
dů pro svoj srGečnóu a Škromnoů povahu se těšil
sudře příhějství. Byl zde znám obecně pod jménem »dě
eček«. Stářičký sňáživec aňj v Hradci pezahálel. Po
iakál při Stavbách i jinde, byt pořád čtlý jako křepelka.

dyž však již dokončil 81. rok, sám poznal, Ze dni jeho

T sečteny.Přijal žbožně několikrát sv. svátosti. -Skovelice klidně, téměř bezbolestně a při plném vě-|
mí. — Jak byl oblíben,. ukázalo se při pohřbu 25.
řezna. Dostavil se obrovský počet přátel z Hradce,,
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ak na hlavě, jak na těle,P? Úřad
valí, aby uprchlíky,představil!oo obec lékařik pro
hlídce a k, případnému odstranění hmyz. Cizopagníci
ze šatů,„nejlépe se odstraní v parky desinfekčním stroji.

„Hlášení pytlů jutových, kogopných, lačafch a bavi
něných stanoveno bylo min. nař.ze de 14. března. 1916.
Z povinnosti chlašovací jsou vyjmuty zásoby megší než
500 pytlů. Oznámení státi se má dle stavn ze dne 31.
března, 31.července a 30, září vždy.do 10. následující
bo měsíce u Ravlnové ústředny ve Vídni I. ulice Marie
Teresle 32/34. Tiskopisy k tomu potřebné tze obdržeti
u okr. hejtmaáství. O oznámených, zásobách jest nutno
vésti záznamní knihu, z níž by zvětšení nebozmenšení
zásob bylo patro.

Rozmary přiredy.Od „ 1775pebylo tak toplézimy
jako letos. V Hradci v. jedno jenom 9. dní bylo, kdy v
voci mrzlo. Nejnižší teplota byla 5 stupňů C. pod nnlou.
Nejvyšší teplota ve stínu 11 stupňů C. (20. a 21.. ledna).
Ani jeden den nemrzlo.od rána, do večera.—Předešlý
pátek o 6. hod. navštívila Hradec Králové druhá, mo
hotnější bouřka. Ráno pak byla rtuť na naje. Slavík,

n

armediny,

který jmdy přilétá mnohem později,Již před týdnem se
ozýval v zahradě v sousedství Adařbertina. Ale v noci
pravidelně teplota se pohybuje kolem bodu.mraza.,

Seznam cem ma týdeomimtrhu v ráóci Krájoná
dne24.března1916.1a: prosa135K,víkve90Kjesemínka červeného 320—480K.máku «9K 1kg: másla;
7.60-840 K,tvaroho60h —104K, core 34
sneku 5—6 K, 1 l: jablek 4448K, dibale 2—12 K,
1 kopa: kapusty 1.60—6 K, 6 i

petržele 6-12 K.poru60-90 1 prisl mrkjo | |4otypkakřenu70W—1 K1 vejce12—14k 1 |
podsvinčat130-140 K, Lý K. — Přivezeno|

bylo: g: víkve 2.53,jete „Šenreného 65
česaeko 024, hi: cíbule 22, jable : kapesty 90,

drobné zeleniny, 40, petržele -6, „oelery poru68, kře
nu 72.otýpek,mrkve22 pytlů, podsvtčat201 ků- |
zlat 220 kusá.PRE

Královéhradeckoa bankovní jednota v Hradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
bdebodech bankovních a uhelných. Podporajte,

l

abdanoč- Je Třechit“ o

2m,n ne k v
dprhvce

Ise Kašpara. „Ač
n mu,zgstávajhsvýj úřad,smetiá ka zprávaoflásla
přpka celoh farní gnadou, 4 piž„po, diguhá„léta cíl a

18 fari

„Svá,
Bolidančil: A .přági jeho částečný se snjgllo,.Výsluž-j
ného se šice nedužkal ale. dlouho bude odpočívati v u-|
pomláče,dobrého bohdanešského itu-a tleapá „schrán- i
ka na,ftulném.,poli svatalitském,kde v Pánu .zeanřeé-|| v
mu tolik se libílo, - - Pobřeb jeho byl impošantním pro
jevem úcty .3„lásky osady ke gvému dobrému pastýřij
Na svátek Zvěbtování Panny Marie,od ranních hodin;
přicházeli -osadnícido farního dormadá s Bobem.své-»

| mu dobrému ». faráři a, odpoledne celá osada s okolím j
I doprovodija ho ke sv. Jiří, Pohřbu sůčastníj se slovutný;

p..c. k. okr. hejtman pardubický Nápravníks, chotí, p.
patronátní. komisaf Koreli s p. důchodním Ladyíkem a d vém
správcem haltýřů Horákem, p. vrchní státní zvěrolékař
pardubický Ančres, sl. městská rada, s obecnímzastu- |
pitelstvem.velitélstvíG, a k.6. pleku drug.s důstol-|

nickým sborem, učitelské „sbory místo! i přilařenése

I 1%své žádosti lo koačiislovy:j

vorká a statní, příhuzanstva. ,—, Obřady smuteční o 3.
hodině„vé.farném dámě,vykonal za mistence 43. du
chovgích spolibratří,plo.. děkaa, bisk. vikar.sekretář

pánové: konsistorní ráda a „vaněřán „Miporitů,z, BrnaAp kalí vŠčkuŽhodrát na ad

farář Jakubec z Ovatovic n 1: Novák z DobřeB bí;EČC: Bdsatspe3a rkan z c,pp.PARA Hoťtik, fenka le
c. k.proleso

z Pardubic: Vozá
če,dp- 4k ut 2- Přelo boh Bidlo, vechrámůTÁŘeby.nh Heka Prárkvu krásřéa

tklivěnadrakvío ý, svolakapjana velmidobrě.pří-| s
jel zestilého orál Za, ZdýĎEE,oceniv, prácíra..

4 ko-Bivot,
—A 1 Úbírí Ve Sn

na hřbitovyvoný sb kde Dok A týř,mezisvými ov ny „spén jchýnh (R ND adskova!účastníkůmjménem Pp
zenstva dlouholetý a adminiserátor dp. Hovorka.

Rychnovskýv cb děkan Kubásek— pe
desátaíkem.). V. ve vší tl
chostivdp.Fram nb Ek" Řychnovéo.
Kněž.,40, ročnigi,svého věku.Fan, děkag naradi se I
dubna 1866v Ciptěneř!; výborně absojvovaných,stu

dich gyma, v Něm. Brodě, vstoupil, do kněžského, semi

náře vKrál, Hradsn kdež byl dne 13.enyenoe, něv.
kněze vysvěcen.„Ustanoven byl .zaZá bakčevsí, a pak v Rychnově n. něž. Aodárak aa
horlivě působil 12 lel, načež se staladministrátorem | v

Lukavici. Po kratičké gdmloraní fary lukavické a javormicképresentováu bk mafarní obročí v Ja
vornici,,kdežnenavncu, činnost.rozvinul. Farnost;ja
vornická Ještě dosud s váččností vzpomíná. na býv, své
bo duch. správce, který byl všechněm vším. Když pak
děkanství rychnovské úmrtím vdp. vikáře a dékana
Čížka ostřelo, byl jubilant Kubánek ustanoven za dě
kana v. Rychnově.n. Kněž., kdež až dosud za vydatné
pomoci spmpatického kaplana dp. Josela Vosyky bor
Hvě působí na vinici Páně. Pan děkan těší se pro svou
milou povahu. horlivé a svědomité plnění povinností s
obtížnou městskou pastoraci spojených. a bratrskou 0
přímnou lisku, jež každému dvéře děkapetví otevírá,
vřelým sympatitm a to nejen u svých largíků a spohr
bratří, nýbrž u všech tězh, kteří měli příležitost poznat
zlaté srdce a. vzácné vlastnosti tohoto skromného a za
sloužilého kněze, Oa to byl, který se přičinilg důsto+
nou restauraci, děkanského.chrámu Páně a děkanské bo
dovy. on to byl. který vědomi katolické ve farnosti
vzbudil a vzpružil pořádáním náboženských slavností.
oa.to byl, který značnými nákladem zavedl elektrjeké
světlo do kostela. Vše. co P. děkan, Kubánek pro obro
zení ducha katolického vykomal, zůstane.: „zla

karlátě rychnovském psnuje od. dávných. MŽdob zvyk.
že ten kněz, který se 50 jet dožije,dostane v opatrování
sošku »Abrahama“ato na tak dlouba,až se zase Jiný
vikarlátní kněz tohoto roku dočká, Jménem vik. kléra
odevzdá vdp. farář Hvězda z Vamberka vám.děkagovi
Kubánkovi, »Abrabama« 4 tlumočiti vřelé blabko

;přání celého, vikariátu. KC nebes Pán je spiaí! Nyže,
milený p. děkane, s pomeci Boží — do druhé pade

sátky... mu
Polička. Pp delšípřestávce sešly se u oáa,ověj dne

|26. března velkolepá schůze i faniko-sociýjní organi
sace Jen. Poněvadž Př , svalojoscíské jeproměněnav lazaret A,04 kříži k disposici,by
lo nám, z čmi divadlo, Návštěvaochotně. zapůjčemo
nad očekáváníkin ček, akte mnozíhosté.mali pro ne
dostatek maja 3e.uráMti Zbostý baďtež připomeggti:
dpp. Žndálek, profesor A dyl,správneoči. ústavu, BRpl.

Šula kokkyleche: záka kovlán Kovář,nřed
la Jazák,No

|PD Pr.ro Novák,Dix zkušsod pí. předsedkyníBřezov

Ale,
kálope nýpost ja,tyrdých „věčných„svýchzák

jaky.:vydržaky, fenesiy , párogy, pegapoliky, ani

v,té syštovéoP abh Ko sse Z“S Pzné ze je,:dokudneb on v Pán > :

dobězkouýky,kk sv mary

v

bn,deky čs: :najpšše Půc:1kikidk
českým “
hynoucí

ahběnéF čepífečnou,

bnžáhy deuspgk pa mÝ+ :

Po bo ný Mý dal B:
pán ako ke vvěst Jabí deaj s, Kelob,orgapiací.x„práci4, 5 pán je

mě sečasto,Z sě,K brKovářem„předs

a,naší.ot dědě 1 pe obypo šťastně doaném o

Přátelé! Pama ma volikopoč ,
1 nar

„losunož(lo nš mnlěEEk ntyte ml
v. Blány zášdé

Různézprávy.
Wiiiam Shakespeare, který jest pokládán za největ

šího dramatickéhoSielo p zeměel (d
výzkumů)€. května1616,takžetento bg ole vápámátka jeho čmrtí, Nejdálé fáze jeho životajsou:

zahaleny ronškon pověstí, z nichž těžce dobývá zríka
historické| vd;, moderní„b namno, Že
anglickýeo veňikánů se -rm ka
teHeké církve, Spad příčny Jjotm tze bledati„jaké v tom,
že veliký nepřítelkyně,kataligké,.cirkve, anglická krá
lovná. kránilau přístupke dvory, ačkolibyl jejim | ne

manželskýmsynem,(O,uvedeníSpee „W Češkorscénu, nejvíce 36 zaslovžil. Doucha, který
pořídil fadu „xpliceobratných překla

Pro p talézůstávy,by jich če ů v„potřeběi

stáříútulek,jenna kněze=pomengto „Mámes
mA bked lzalibyvelmíboT

chudých pné,zato v bk kde mnoi, ng Elinikách, negí,.bý. kněz v nemocihledá pon

sad žádnéhomís Nb by: Hedobubydšetimob| roypěžne mista.kde by d clem-mohltrávitizbytek
svého života bezstarosti av , částečném U. Zvlá

stětentozlo KE kněžímžadší,delšínemocí stížení,kteříhledají zdg„pomocija. časta nemají

nikoho.kdo,by, ka jich, „pepsičku,stravovati mohl.

zní žem k mbez| kařika,pomocipv ká mí% a Slade Moraynjjsouhet, broďinci, fm m it I .

Mapt fn et « finjj iekydu
jepotokárzenSnen nýr

ba na 14pro, * paKrá lkaj.čp. STL, deby molkly a sek Životvýst

známé v A „bavit | „hyabi kasdělila svě, dlfioče
Áapři své vznešené

na ujub. katol. spojku »Praha

Jeh ia.

myslten 1 obevelmi vš
lsiaduchovnírádceorgazisace,dálep,.prof.

ské a mesištnéobětavosti pl. Tarkovémoudřevolený néhodomupředložitiaprojevils nimisvůjsouhlas.—



pomocžedílo samo, má-li svého účelu dosíci, potřebuje pomoci V

VA KSB |
nikyB, K vnAspolu
prastím dřo své možnosti na stavb u domu »Marlanesm«,bož plány jsouhotovy, avebí místo a vnitřníbu

do ony 43 jehož stavboudle přáníšlechetnézaS uveděné se začne letos na jaře. Dary

opředseda jub. katoř. spolku »Prahá« p. JUC. Jos.
Šin der, Kopotečn banky. Král Vinohrady čp.
818*a Řotných dártů budou: svěřežnostísvého času Vdělena: ““

vaci kalhovsa katolická. 04 r. 1696 vychází.
byvsl v roce ton založena drem Jos. Tumpachem a
drem Ant. Podlabou, tato znamenitá sbírka poučných

o katolických ze vtech oďborů Iiteratury vědeckora. Zastonpena tu apologetika, archcologis, seal

ologle, dějiny. biblické vědy, askése. právo, uravouka,
pa *dogimatika, filosofie. A těch 66 spisů, jež
tvo celou řadu výborných knih, vykazuje jména nej

antorů. jako jsou: dr. Vychodil, dr.Kadeřávek
Kryštářek, dr. počet. dr.. Podlaha,dr. Sýkora,drTumbach, dr. Kachník,di. Ehrmamm,

Sai dr 6dr.je dr. Kašpar dr. Sedláček,dr. Soldát,"af" Kudřnovský. prot. Kobosťí spírit: Mel
*ka, Kamel Aektor Smolík. Svojsík. Kosina, Mergl, Rom
port, Wiňtehi,timer, Koreč, Jašek, Jemelka, Vrbá,

Dal a ačli“tato »vzděl. knihovna« šiřiti mezi duchovemstvom a
krie ně mezi laiky co nejvíce. Nemámeť v naší litera

taře vzdělavací podniku lepšího. Spisy přemnohé. jako
na př. »Apologie vlřy«, >Podobizny svatých«, »Dějinyve kalol. ve státech rakonsko-uherských«, »Soukro

mé vlastní De »Soclalsmus«, »Lichva a úrok« »Ed„Rare * »Bajky o "jesuřtech«, »Náboženství a

vědá“, Běh Nietzsche«, »FHytováotázka dělnická«,

I spisy Dra Sýkory Dra Soldáte, prof. Kobosila, P.
Smolíka atd. hodi se pro každého laika. Jak výborně pů
kož.

Protp ustinime:6 p knihbvnyté. Jeme přesvědčení, že nalKladatelství Kotrba. Praha-Il. 250) učiní ve
věcí té vě čo na "úlevu jest možno.Nezapomínejte|

Lpr n ksn cŠÍ
JannDušek v Chrudimi.Besídka.

Páperky.

1.

mě,že se mu Garodilc děcko. —»A jak vy
zal se rozradostičny otec dychtivě, — »Jako

"ok vypadlo tvým novým třem Amorkům, na je

originelní vzhled jsi tak brdý.« — Sochař padip:. Když přišel k vědomí. stýskalpoloblasn
„ že tvářižka mého děcka nebudemodeřní,afe

že bileopravdu krésní.

o"

»Už umíš trochu francouzsky?< — >| ano. — »Co
tedy značí »écremér“? — +Him — entrahmen; našel

jserů to tak v slovníku. Teď ještě musímpaláápoat dodoslovníku Česko-německéo, co to vlastně z .
»Znáš wochu nynější uměleckou vyspělost českého ná
roda?< -— »Jak by ne? Vždyť jsem tuhle četl ve íran
couzském listě o tom delší vřelé pojednání. Teď jestě

sháním gškteré úvahy české. abych své vědomosti pro
hloubil. . o

Jedna obmezená hlava pokoušela se o slávu V int
„debsím umění. Když však okoli nechtělo projevovati
nadšení, mladý kandidát nesmrtelnosti začal básnit. Ale
aní tato snaba nevyněšela vavřínů. Ale cházpik těl
šťastný nápad. Koupil :i filigránský klobouček, opatřil
si čaškovské polobotky a začal hýřit v hospůdce spalu
s nevzdělanými vyloštěnci. — Hned na sebe obrátil po
zornost. A slvřet bylo hlasy: >To je ku podivu! Takto
jináč jest to nadaný komponista a básník. Kdyby si sebe
více sám vážil, mohl by získati veliké jméno. — Hm.
není ten člověk tak špatný. Kdyby se jen zbavil takové
společnosti, byl by to pravý diamant. — Ten že je
šaškem? Měli byste znáti sladkost jeho veršů, měl ny
ste bráti jeho komposice. Pak byste přišli k jiným ná
hledám.< — Zvěsti o umělči-Šodistat nalezly cestu i do
časopisů a hromadná kritika zněla: »Každý genus jest
vlce méně podivinem.« -- A tak se konečně dostalo
obmezené dušlčce čestného místa na Parnasa.

*

Molžíš zapověděl obrazy a rytiny v doběté, kdy
jeho Md byl velice náchylný k moilářství. Když takové
nebezpečenství v lidu Božhn“pominulo. "církév posvát
né obrazy a sochy odporučovala — Když v pokročilém
středověku zanikaly v lidu vědomosti o životosprávě
a vzdělanosti starých Israelitů, církev varovala prosto
mysíné lkličky před samostatnými výklady bible. Ale
brzy začalo bouření: ©»Vždyť nám chtějí vziti bibůl
Styšíš, lide vyvolený? Písmo Boží, slovo samého KriA
bibůi Rnodbajo Rarimodchlad) vní ryzí zákoo DOB)50

mostatněl« — Nu — a na základě toho hesla utvořHo

sev n k v Čechách v některé obci pět sekt.

a Sevíra a příchoddyŘS 2%pf ete ke
odsuzoval ostatnísektářéJakoKn 4 sh De

zatelůa

pvali v roli proroků (na př. Mikulášenci). — Nyní

jsm zase v Jiném stadu! —Katožická církev i chvalo
řečíťkům starých sektářů jest nucena široce dokazovatí,

že bible Jest knihou pravdivou, užitečnou, že obsahuje
skutečné slevo Boží. kdyby bývala autortta církve pod
léhala nála rozmarných davů. kolik věrmučných

proměnJiž bys Podstoupila?

Pianino
| zánovní koupim. Nabídkydo adm. tI.
I

| Veledůstojnému duchovenstvu oznau mujeme,že
nové vložky
do breviáře

„LectHones Contractae“ K 1-80 brož.
a Proprium bohem. váz. K 4-80,brož.
4 R na skladě má a objednávky vy
Fizuje ORUŽSTOVNÍ KÁIMKUPECTVÍ
v Hradci Králové Adalbertinum

E 909/1416.

Dražební edikt
avyzvání k přihláškám.

K návrhu vymáhající strany Záložního úvěrního ú
stavu v Hradci Králové konána bude

| dse 26. dubaa 1916

o 9: hod. dopol. u tohoto soudu v síni čís.:35 dle schvá
lenýchpadmínek drážba těchto nemovitostí:

Pozentkovákniha NovýL; Králové.vážka č. 37: roleč. E50 č. 465: role č k

"he č.vč 8; ole 6 56 0 3pespastvinač. k. G.
Nejižší podání 5015 K 57h

"Pod nejnižším podáním předáno nebude.

Dražební termin jest vpórémiové knize Mž pozna
menán.

Věčně oprávnění,zelménd“hypotekární
jitelé hypotékz vění“néb? z podkýtní

řitelé,ma

nl, jak jsou uvedena v přiloženém návěští.
V podmínky dražební a listiny na nemovitosti se

vztahující (výpis z knih pozemkových, výpis hypoteční,

katžstrový, odhadní protokoly atd) mohou koupěchtiví
u.

outl.

nejpozději při položeném roku dražebním před počát

movitosti samé jíž nemohla k platnosti přivedena býti.
O dalších událostech řízení dražebního budou ti,

o nčž toho času na nemovitostipráva nebo bře-:ena Zřízena jsou nebo za řízení' dražebního 'zřízéna ©
budau. toliko vývěskem u sondu zpravování, nebydlí-li
v obvodu soudu shora jmenovaného, aniž jemu pojmenují
zmocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

C. k. okresní soud v Hradci Králové odd. V.

(dne 13. března 1916.

a

areonnad

kostelní
Oh "věaa

vyje 3 dodává

umělýsklenátývísme ola
o Fřebochovicích u Hr:.dco7 nilové.

Cenmky a rozpočtyne požádání
sdarma.

npěr

gratoráclařnkéz, Školaké.
Uznený za njvýhodnější n nejlevněší ná

kupní prámen v Bhkvuskavešk.rých

koslal, paramenlů
prádla praporů. příkrovů, kobor'ů a

ukváběndě máčlei ve výrobaách no'staršhozávodu v Čechách, © s k. dvorního dodavat le

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
obrázkové cenníky, rozpočty,vsorya hotové zboží
kvýběrutránko o

Beavněproso relie ve lod, č dce. odomech, lov vat sí vesko mě levnějšícBy“ o pe Padide. * *

Jebil 100Bot.trvání ©a 60led.vlastní činností.P dr pykp S Evědydoslovné

Veledůstojnéma
duchovenetvu a

elavným patronátním
úřadům+ovoluje5!4205
reřitt veškeré kostelní nádobý 6.
náčinía to: monstrance, kalichy,

olbáře,, nádobky,„paténky,baciikály,
sviony | jampyk aditelnice,kropedkyatd. své vlastnívýreby, p
oírkevním vyhovující. "Blaré 1

měty opravuje v původníintenci s

ni slatíns H„Jjebo a
platku sa nové čňuje. H

Předměty neb výresy sasílá neuúsku franko bez závaznosti k
Vše se posílá posvěcené.| Prdes

Sklad vašbrých sřetých astříbrných klenotů,jako: tetésů,| madonek, kříšků,pratýnků, náramků atd. u Motářníké

protony, tabatérky, jídelní náčiníze stříbrapravého. ho vždy na skladě.

Stará úlet, říro 6 drohokomykupujenenoověší ey

JAN:STANĚK,
paníř a cinelenr

Praha-L.-979., ul. Karoliny Světlé, čis. 12. a.
Přisešný onalec ©.k. semabého trestního soudu.



Komisionářství
Fr. Černý - Hradec Králové

třída 18. pěšího pluku,

SOS veválkám
Telegramy: Petrol, Hradec Král.

Na veškeré zástavy
které nž do konce měs.ledna 1916
propadly, odbývá se (dle c. k. místodr
žitelského výnosu ze dne 10. března 1915)

DRAŽBA
v obecní zastaván.ů královéhradecké
(v místnostech zastavárny) v sobotu dne
15. dubna 1916. Začáteko 8. hod.ranní.

Zástavy do drážby propadlé možno ještě
před dražbou ve čtvrtek dne 13.dubna
1916 do půl 1. hod. odpol. pouze u pokladny
zastavárenské zúrokovati nebo vyplatiti.

Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývá sedruhá dražba v vobotudne 22.
dubna 1016 do 12. hodiny polední.

Každý, kdo se chce vyvarovati placení dra
žebních poplatků a sice z 1 koruny 2 hal.
mimo úrok, nechť zůrokuje listky zástavní
do 31. březnat. r. V pátek před draž=
bou a v den dražby se neúřaduje.

Správní odbor zastavárenský.

TOOL POTE AA

Absolventka
obchodní 5koly, znaláv psaní na
stroji a těsnopisu, ovládající částečně

8 jazyk německý, prosí pp. šéfy o místo.- Ctěné nabídky pod značkou »Hradec
Králové« do administr. tohoto listu.ů

KooouneoononononooocozoDODanO

Mužinteligentní
u věku 35 let, upřímný katolík,
svobodný, s obohodním vzděláním,

hledá přiměřené zaměstnání.
Ctěné nabídky pod značhou »J. S.
35« do administrace tohoto listu.

AAAAAAAAAAAÁAÁAA

Mýdloholičské
výborné jakosti, též i veškeré potřeby

k holení nakoupíte levně u fismy
Josef Jelínek,

mydlář v Hradci Králové úa podsíni. —

VVVVYVYVYVYVYVVYY

nesmíšený s cukrem, buď hustý tekutý,
nebo tuhý lze koupiti ve škole v Slatině.

Čtvrt kg. za 1 korunu.

8Jan Horák,©
0 soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasllá na požádání vždy

dle roční salsomny kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

v zemských.
. Cetná uznání zvláštěs krahůvelo

důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učiňte, prostm, malou objednávku na
zkoušku. :

"Též na splátky bez zvýšení oen!
Velejemné létky na taláry.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudia- syn
(protokolovaná Arma) :

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškadly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvo
"svůj osvědčený a-často vyzhamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů akovového máčin'.|
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

drahého zesnulé

tichému s

ana Vamickéóho,

Uctivé dí

Černilově za vzorně vy

starostlivému a vzornému otci.

v Hradci Král. i v



Průběh války.
Na raském bejišti není zvláštních udá

lostí. Na německé frontě ruská ofensiva po
hasle, na naší frontě zahájili Rusové skoro
věnde fivější dělostřeleckou palbu, ale k bojům
pěchoty nedošlo. Dle opatrného odhadu vy
počteny jsou attáty Rusů za poslední jejich
ofensivy na 140.000 mužů.

Na Balkáně. O-bojích v Albanii a před
Soluní není jistých zpráv. Zprávy o přípravách
dabody na ústup že Bolaně nentuchají. Tím
hotlivější Činnost jeví naše vojenská správa
v obsazeném území srbském, aby tu zavládly
zase pravidelné poměry. — Náš ministr války
svob. p. Krobatin dne 31. břesna byl návštěvou
v Četyní, načež odejel do Skadru.

boje. Naše loďstvo o 10 námořních létadlech
oplatilo 4 dubna v Ankoně návštěvu italských
letek v Lublani, Postojně a Terstu á bom
bardovalo tam s pustošivým účinkem nádraží,
plymoměry, loděnice, městskou čtvrť a způso

o několik požárů. V boji leteckém naše dvě
létagla sice byla zmařena, ale všechna ostatní
létaďla a všichni letci vrátili: se bez pohrotuy.

Bejihtě západní. Německé vojsko krok za
k získává půdy před Verdunem. Dle po
sledal aprávy zmocnilise Němci francouzského
postavení v lese Cailletském, jenž jestposlední

tým protiátokům v nichž Francouzové marně
krváceli. — Německá vzducholoďstva v noci
s 31,března na 1. dubna- napadla Londýn a

místa na jiHovýchodním pobřeží. Útoky mělyvesměs dobrý výsledek. V noci ze dne 3. na
. dubna- vzducholoďstvo německé opětovalo

útok na anglické jihovýchodní pobřeží.ES SEE
©Votné listy.

Giroadini. Jak již bylo řečeno.girondinští
anci byli obratnějšími řečníky než poslanci

Bony, ale pro konečné rozřešení revoluce nic
"jim to neprospělo. Protivy mezi oběma proudy
byly takové, že nebylo možno dohodnutí, a
drává přirozenost revolučního ohněmusila býti
ukojena do posledních důsledků. Jakobfni vy
týkali girondinům, že nemají smyslu pro to, co
se jmenuje revolucí a že chtějí republiku dle

svých ulízaných a vysoustruhovaných formulek.
»Nejste pravými repnblikány«, křičívali Jako

bíni, sneboťchcete jen, aby zmizela stará šlechta
se svými výsadami, a miliony všeho lidu ne
cháváte žíti v temnotách o bídě a hladu. Ne

nnjete je hromadným jménem »massy«, jako
by to nebyli myslící a cítící lidé, nýbrž hro
mady zápalné a výbušné látky, která se hodí
jen k tomu, aby smetlaBastillu a pak aby byla

am 
V Hradci Králové, dne 7. dubna 1916.

, Při této přílešitosti odbočujeme na okamžik

vhodno jest, když novinářští zpravodajové v pří
tomné válce píší o nedostatku nebo množství
lidského materiálu. Vojínům jsme všichni po
vispvání nejvyšší uznalostí a úctou, a jmeno
vati je materiálem, znamená oceňovati je tak,
jako statistika počítá metrické centy všelikého
zboží. .

Girondini pracujíce o svou záchranu, vv
mýšleli rozličné pomůcky,ze kterých uvádíme
na příklad úmysl jejich, odejíti z Paříže a sně
movati v některém venkovském. městě, v Bor
deaux, Rouenu, Lyoně nebo Marseilli. Úmysl
tento opíral se o to, že každý poslanec měl

dini usuzovali takto: Naši náhradníci mohli by
sesejiti na příklad v Lvoně, my bychom po
splšíli za nimi, a pařížští sansenllotti (bezkal
hotníci) ať řádí si v hlavním městě po vůli. Ba

girondioský slanec Guadet se domnívá, žey možto bylo svolati schfize prvotních voličů,
zvoliti nový konvent, dáti mn nóvá příslušná
nařízenía s touto sněmovnou vystřídávati zna
menitější venkovská města, která by zajisté ná
rodní zastupitelstvo ráda vítala a — Pařížané

Jakobíni o tomto úmyslu jen cosi uslyšeli
a již zdvíhli bouři a rozpoutali proklínání ve
schůzích a časopisech: .»Tak vv, Girondini, tak,
chcete tedy zemi rozkrájeti v jednotlivé repu
blihy, jakojest to ve Svýcarsku a v Americe,

te-úklady nedílnosti franconzského ná
roďa?e Kdosi z Jakobínů pojmenoval to fede
ralismem, a slovo to hoed letělo Pařižem a
pevně zakotvivši stalo se zaklínací formulí, po
strachem, hrůzou, neboť úmyslně byl mu dán
obsah veškeré špatnosti a hanebnosti. Tak sešlo
nejen s tohoto plánu, ale ještě z mnohých
jiných, které od Girondinů byly vymyšleny.

Nejprudčeji do Girondinů bodal Marat a
ve svém o»vPřítelilidu« vystřikoval na ně jed,
síru a oheň. Girondini na obrat dokazovali, že
toto individuum jest hanbou doby a skvrnou
francouzské kultury a v konventě vzepjali se
tak, že prorazili usnesením, že člověk nemůže
býti zákonodárcem a zároveň novinářem.
Oprátka tato však krku Maratova nedosáhla.
Jakobíni se brzo vzpamatovali a svého miláčka
zachránili tím, že usnesení bylo zase odvoláno,

e Girondiní měli proč do zdivočilosti novi

projevila se i-na venkově. Z Bordeaux na pří
klad přichází do konventu adresa vytýkající,
že Paříž příliš dlouho snáší novinářské něsluš
nosti a pomluvy. Proto adresa žádá o říši zá
kona a slušnosti, čímž míní a chválí Girondiny.
Marseille nemluví jinak, a Lyon, město kapi
talistů, rozněcuje již vzpouru proti Jakobíným
svým i pařížským.

bolavá místa Hory a perouce do nich, Činili
tak ze zásady a ze škodolibé poťouchlosti. Za

Inserty počítajíselevně.
Obnova vychází v pátek v poledne.

lité, a Hora cítí, že ji tato obratuost girondin
ských advokátů bolí. Marat stává se terčem
střel jednak sám o sobě, jednak ve spojitosti
s Horou. Girondini ukazují ua něho jako na
lidskou zrůdnost a jako na pekelný zjev hrůzy,
volají, aby to všecka Francie slyšela, že jest to
člověk, který popouzel pustošiti krámy pokoj
ných obchodníkův a který zjevně nabádal
k vraždám a k postavení dvousettisíc šibenic.
A přitěchto žalobách Girondini ovšem neopo
míjejí předhazovati, že Hora má čest tohoto
člověka považovati svého
stoupence.

Hora se nepokojně ošívá, svčí utajeným
vztekem a neodvažujíc se Marata nějak do
tknouti, hromadí v sobě žluč. aby budoncně
tyto rány i s úroky oplatila.

Marat sám jest docela kliden, naslouchá
girondinským výpadům cynicky se usmívaje,
neslevuje se svého programu ani písmenky,
jest vtělením svých zásad a na cestě té ne
uhýbá ani o vlásek. Občas vystupuje také na
řečniště, při čemž provázen jest potleskem ně
kterých Jakobínů. Na tribuně skřehotá své po
lemiky trhaně a proti ostrým sekům giron
dinským nastavuje štít svého přesvědčení. Na
vhodné a přiléhavé výkřiky odpůreův odpovídá
jak dovede. Proti návrhu jejich, aby byl pro
hlášeu obžalovaným,dává návrh svůj, abv oni
zase byli prohlášení za blázny. Po těchto slo
vech sesypává se na něho déšť drtivých vtipuv
a dravé ironie. Poznávaje, že proti těmto zlo
řečeným lidem obratností jazyka nevystačuje,
vzdává se slova a bera se s tribuny ulevuje
sobě výrazy: »Prasata, hlupáci '«

Tento Marat dovede však tnouti leckdy
1 do živého. Jednoho dne, sám jsa drsného a
špinavého vzezření, tropí si žertv z uhlazeného
vnějšku těchto, jak df, girondinských »mužu
státnictví«, přetřásá posměšně jejich »puntič
kářství, malichernosti a zdání«, až posléze ro
náležité přípravě zaútočí: »Dva roky kňonrali
jste o útocích. piklech a o nebezpečenství, hro
zících prý vám od pařížských. vlastencův a —
nemáte ani jizvičky, kterou byste mohli uká
zat1.«

Výpad Maratův dobře zapusobil, 4 rozumí
se, že (3irondini na oplátku Marata pitvali ješté
pečlivěji. Nenávist se bromadila, a přišel den,
kdy bývalý zvěrolékař velikou měrou se při
činil o obžalobu a popravu těchto řečnických
svých odpůrety. :

Girondim po Maratoví podali si dukladné
Horu také strany jejího poslance Filipa (w
léanse. jehož místo mezi jakobínv bylo široko
daieko křičící zrůdností. (irondini nhodili 0
bratně na hřebík a ukazujíce na Horu volali:
»Pohleďte na tyto lidi s jejich bourbonským

za vynikajícího

princem! Nemyslíte, že jsou stvurami d'orle
áuské strany a že chtějí tohoto Iilipa učiniti

usedá na jeho místo. A aby dodal: svým řečem
náležité průkazuosti, (tirondini hued navrhli,
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Akciový kapitál K 80,000.000"—.

Filiálky:
Moravská Ostrava, Pardubice,
Tábor, Torst a Vídeň..

Expositury :
XVL a XXL okresu.
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Hora pod touto nenadálou a záludnou ranou
zachvěla se úžasem a překvapením. V době,
v níž nepatrné slovo vyrůstalo hned v mraky
podezření a v níž tolik záleželo na veřejném
mínění, potměšilý výpad girondinský působil
Hoře skutečně starosti.

Orleans Egalité na útok ani neodpověděl.
Jednak neuměl a nedovedl, jednak sám vy
rozumíval, že jeho místo mezi Jakobíny má
proti sobě všechny rozumové důvody a zku
šenosti, a lze si tedy představiti jak muasi
bylo, když všecka sněmovna pojednou obrátila
k němu zraky a když jízliví řečnícigirondinští
brousili o něj svůj vtip a mrskali ho břitkou
satirou. Z Hory nikdo nepovstal na obranu,
protože zhola nemohl, pošklebky jen jen šršely,
a nabubřele tělnatý Egalité seděl uehybně jako
kus dřeva. Byla to horká lázeň, ve které Gi
rondini Horu a prince vykoupali.

e

Návrby a záměry. Není potřebídoličovati
ohromnosti války, která nemá sobě rovné ve
světových dějinách, a každý myslící pozoro
rovatel jest si vědom, o co nepřátelům běží
strany našeho mocnářství; kde kdo chápe a nej
vyšší společností bylo již několikráte zdůraz
něno, že všechny občanské síly jest svorně shro
mažďovati na obranu, ale tu pojednou z ničeho
nic rojí se rozpravy a návrhy o zemské a ná
rodní samosprávě, rozpřádají se návrhy o bu
doucím vnitřním ustřojení naší říše, o utuže
ném centralismu, úředním jazyku, o celní jed
notě s říší německou a kdo ví,co ještě jiného.
Když v Německu rozličnými nedočkavci bylo
na vládu naléháno o výklad, jak si představuje
mírové výmiuky a zda obsazená území budou
připojena k říši, byla dána odpověď, že není
chvíle, aby se o takových věcech hovořilo.
Rovněž císař Vilém prohlásil, že nezná žádných
stran, čímž patrně nemínil nic jiného, než ne
chati neužitečných rozprav a raději hmotně a
duševně posilovati fronty. A to, co rozumně

věděli v Německu, jest pravda, která nemůže
míti jiného místa ani v Rakouskua které sluší
tím bedlivěji dbáti v říši mnohojazyčné, v níž
před válkou bujely národnostní boje a třenice.
Ti, kteří podnítili vnitropolitické rozpravy, měli
by prohlédati k soukromým i úředním zprávám
o tom, jak v zákopech není Čechaani Němce
ani Maďara, nýbrž jen jedna duchem svornosti
proniknutá armáda. Měli by sobě uvědomiti, že(A

Feullleton.
Vauvenargues:

Uvahy a zásady.
Markýz Vauvenargues naroz. 1715ze staro

šlechtické rodiny v Provenci, věnoval se ve
věku 18 let službě vojenské; súčastníl se vo
jenského tažení v Italii r. 1734, r. 1741 opět
v Německu, na zpátečném pochodu táhl také

Prahou, kde v prosinci U byly velké mrazy,jimiž jeho nepevné zdra
se do Brancie,watal se dráhy

Vlakého snažese — avšak marně — dosíci akého úřadu
při dvoře. Zemřel stár jsa 32 let a málo znám
v literárním světě,ač jeho velké nadání uznával
sám Voltaire, tak skoupý na chválu jiných a
tak žárlivý na slávu vlastní. Z Vauvenarguo
vých »Úvah a zášade zde malou ukázku.

neurčitost jest říší omylů.
Jestliže nějaká myšlenka představuje se

mám jako hluboký objev a my snažíme se od

krýt ji, ualezneme Často,že jest to pravdazcela

jako naši udatní vojínové, jsou po leckteré
stránce před nepřítelem i novináři, bývalí po
slanci a politikové, kterých bezpečnost od ne
přátelských koulí za frontou nepověřila ještě
tím, aby se dotýkali jitřivých otázek, rozechví
vajících němteckou a českou národní uvědo
mělost.

Naposlouchali jsme se v době míru řečí o
tak zvané národní a zemské samosprávěa na
dáli jsme se, že staré spory, jež potuchly na
začátku války, neozvou se áni do jejího konce.
Očekávání naše bylo odůvodněno obecnou a
všechny ostatní zájmy pohleující snahou o ví
tězství a také oním způsobem slušnosti, kte
rého není důstojno, aby za prolévání krve vzni

šovaly hospodářskou organisaci vnitrozemní.
Žatím však jsme nucenými svědky toho,

jak kouzelná svítilna politických rozbrojů 0
pětně la své dílo a jak otáčí se na všechny
strany, odvádějíc zbytečně pozornost od život
ních říšských úkolů, před kterými všechny so
becké choutky mají stichnouti. A jestliže uni
versitní posluchači američtí při zkoušce nevě

nějším požáru a jestliže oni učenci nevědomky
vtipně presidenta Poincaréa nazvali francouz
ským umělcem, pak s podobnou nechápavostí
vážné doby potkáváme se i doma a nemůžeme
neviděti nepřirozené a nechutné frašky v tom,
když za obrovitých zápasů na bojištích se
strannými úmysly navrhuje se to neb ono správ
ní a politické zřízení.

Jakkoli nedotýkajíce se osob mluvíme jen o
věci, přece sluší vzpojmenouti německého po
slance Steinwendra, jenž s řídkou dnes rozva
hou promluvil v ten smysl, že není kdy mlu
viti dnes o budoucích správních úkolech, ale
že třeba jest čekati konce války. Za tuto pří
most a nezávislost úsudku zasluhuje dr. Stein
wendr zajisté chvály a vážnosti, jakož vůbec
jest politikem jasného rozumu, který nehledá
potlesku a nemiluje rozdmýchávání frasí.

Nemluvili bychom o těchto věcech ani
my, kdyby nebyly házeny na veřejnost návrhy,
k jejichž provedení jest potřebí nejpilnějších
zřetelů na všechny politické, společenské a ná
rodnostní zvláštnosti naší říše. Navrhuje-li se
na příklad za reformu státní správy tuhý cen
tralismus, pak jest to jen pouhý»recepte, jenž
-nešetří zkušeností nabytých v jiných státech a

K
Nemůžeme býti spravedlivými, nemáme li

lidskosti.
Není snad žádné pravdy, jež by některému

duchu nemohla skytati klamnou látku k po
blouzení.

Jest zbytečno, aby kdo udělal štěstí, nedo
vede-li se z něho radovati.

Méně nás uráží opovržení se strany hlupců,
než prostřední uznání od lidí duchaplných.

Co jest smělostí u slabochů, je povznesením
u simých; jako síla u nemocných jest zběsi
lostí, u zdravých energií.

Není pravda, že by lidé byli lepšími v chu
době nežli v bohatství.

A kesijtýn Ašaledkůmnecítíme-lise schopnýmik ve .
Vládnouti bez násilí, v tom jevíse. význam

obratnosti.
Málo zásad jest platných v každém ohledu.
Objevujeme sami.ua sobě, co nám jiní

skrývají a poznáváme na jiných, co zatejujeme
sami sobě.

Rozum klame nás častěji než přirozenost.
Veliké myšlenky vycházejí ze srdce.
Obyčejnou záminkou těch, kteří jsou pří

činou neštěstí jiných, jest, že chtějí jejich dobro.
| Trestati bez nutnosti jest pro řešovati se
na shovívavosti boží.

jenž nemá zření k oněm vnitřním zvláštnostem,
pro něž již mnohým státníkům hlavy sešedi
věly. Ve Francii s centralismem mepochodili, a
v Německu zřízení spolkové osvědčilo se tak,
že pro jeho pohotovost a účelnost není většího
důkazu nad vítěznost německých armád. Stát
nici, kteří jsou hodni tohoto zvučného jména,
připouštějí ve zřízení státním každou zásadu
dle toho, jak se osvědčuje. Proto bedlivě uva
žují, shromažďují zprávy, jak kde zásada půso
bí, jak občané, tétozásadě podrobení, konají
ochotně své povinnosti a jak své a veřejné
potřeby obstarávají. © a +

Každá navržená oprava státní správy jest

jen tak na povel a přání. Samozřejmějest k ní

P každém kroku bedlivé pozornosti, neboťo správné počítání veličin ještě dobře ne
postřehnutých a nedokonale zjištěných. Každý
uvážlivý státník počíná si s každou novotou
velmi obeztele. Zkouší, uplatňuje zřízení po
částech a třeba-li, i prozatímně, neboť předem
jde mu o účin novoty a bývá vždy hotov o
pravovati, dílo zmírňovati, nebo.posléze i od
volati, jestliže se zkouška népodařila.

' Mínili jsme tedy říci jen to, že každá sou
stava musí dbáti toho, zda společenský stroj
se přizpůsobuje nebo protiví povahám,.okol
dostem, různým národům, a zda promocenské
postavení říše dodělává sežádoucích úspěchů..

Alexander L a vražda otce jeho cara
Pavla. Francouzský jenerál Vandamme po své
porážce u Chlumu r. 1813 byl zajat a v Praze
předveden před csra Alexandra a bratra jeho
Konstantina, kteří se 's ním dostali do slovní
potyčky, v níž car nazval jenerála lupičem.
Vandamme, pohlížeje upřeně carovi v oči, od
pověděl: »Nejsem loupežníkem. Žádným způ
sobem však ani vrstevníci moji ani historie ne
budou mi vyčítati, že jsem si poskvrnil ruce
"krvíotcovou.« Alexauder po těchto slovech zbledl,
neboť byla v nich narážka na to, že svého času
svolil k zavraždění svého otce. Co mluví o
této věci dějiny? ,

Vláda Pavla III. -začala slibně. Byly uči
něny leckteré dobré opravy. Propuštěno bylo
mnoho politických vězňů, zmírněny přísné zá.
kony, podporováno školství obecné i univer
sity a vůbec pracováno o to, aby Rusko do

(a
Rady stáří skytají světlo, aniž by zahří.
— jeko podzimní slunce.

Kdo dovede vše snésti, může se všeho od
vážiti

Kdo by byl zrozen k poslušnosti, poslouchal
by i na trůně.

Jest dobré býti pevným povahou a pod

dajnýmpo úvaze.Když nás zábavy vyčerpaly, domníváme se,
že my jsme vyčerpali zábavy a pravíme, šenic
nedovede naplniti srdce lidské.

Není to docela žádnou výhodou míti ducha
bystrého, n jsme li spravedtivi. Dokonalost ho
dinového kývadla není v tom, aby šlo řychle,
nýbrž správně.

Ti, kteří vysmívají se vážnýmnáklosno
stem, milují -zcela vášně. nepatrnoati.

sme nuceni respektovatí dar přisazenosůi,kterd aní studium ani štěstí nemá dáti.
Člověk, který bpatuě tráví a mnoho hltá,

je snad dosti věrným obrazem povahy ducha
většiny učenců.

Pravda uniká našemu soudu jako činy
ztrácejí se z naší paměti.

Nepravost rozdmychává válku, ctnost zá

Pk Kdyby nebyloctnosti,mělibychom navždyoj. /

valy

2..



"Telegramy: Agrobanka.

Fillálky Praha,

Peněžní obchody bankovní a aměnárenské
Úhrady do ciziny a válečným zajatcům.

ii U

a
Filiálka v Chrudimi.

Trebič

w

Telefon: 48.

kniž
no běžný účet

Eskont směnek, devis a účtů. —

Oddělenísaní Odděleníproo

honilo Evropu. Vývoji tomuto bylo však na
krátce; car brzo duševně ochuravěl, a jeho
nemoc záležela v tom, že byl stíhán ve dne
v noci hrůznými vidinami. V nemocné jeho
duši hemžiló se spiklenci, vrahy a vyzvědači,
a tento jeho stav promítal se na venek srovna
lými činy. Pavel vstávaje již o čtvrté hodině
ranní, přijímal o páté ministry, jimž spílal a
nejednou je i kopal. O půlnoci bouřilgardu,

poby uniformy a lámal rákosky o zádaůústojníků,
»Není dovoleno nositi okrouhlé čapky“,

rozkazoval car svým poddaným. »Není dovoleno
zapřahati koně ruském způsobu. Není do
voleno přes hranice pouštěti podezřelé knihy«.
A toto »není dovoleno« nařizováno bylo čím
dál častěji a vztahovalo se k mnobým logicky

nesouvisejícím věcem. Došlo na spiknutí, jehožduší byl dvořan Pahlen, jenž byl od spiklenců
vyslán, aby jednal s carevičem Alexandrem.
Pavel miloval své dítky, Alexander váhal a
porada trvala hodně dlouho. Kam až přivolení
sahalo, vysvitlo z atentátu, jenž proveden byl
v noci s 23. na 24. března r. 180r. Spiklenci
měli večer schůzku a přítomni byli Pahlen, je
nerál Benigsen, bratři Zubové a několik důstoj
níků, mezi nimiž byli také představení palá
cové stráže.

Spiklenci po šampaňském předpůlnocí,
když se Pahlen vytasil s carevičovým písem
ným svolením, vydali se k carskému paláci.

ed Pahlenem, jakožto vojenským guberná
torem Petrohradským, otevřely se všechny
dveře. Stráže se neprotivily také proto, že vi
děly před sebou své velitele. Bratři Zubové vy
páčili dveře vedoucí do carovy šatny a když
probuzený komorník volal o pomoc, Platon
Zubov rozťal mu hlavu. Car, uslyšev lomoz,

"uděšen vyskočil z lůžka a schoval se za dlouhé
okenní záclony.Spiklenci vřítivše se do ložnice,
nemálo se polekali, když cara nikde neviděli,
ale brzo dali se do pátrání. Když Pavla III.
nalezli, přivlekliho ke stolu, kdež mu veleno,
aby podepsal listinu, kterouž zříká se trůnu.
Car byl tak rozechvěn, že Benigsen mu musil

"vésti ruku. Po podepsání Benigsen s listinou
rychle odešel, a ti, kteří zůstali, vyřizovali s ca
rem osobní účty. Nastala děsná podívaná. Pa

-hlen připomíná ran, jež mu car dal kdysi vy
sázeti — a nyní za to cara poličkuje. Pěsti
spiklenců proměňují hlavu carovu v jednu kr
vavou ránu, car volá o pomoc, rukama chrání
obličej a svíjí se podbotami vrahů.

»Koneci« velí posléze Pahlen. Zubové po
tomto vyzvání odvázali si vojenské y a

epletše i v provaz obmykají jím carův krk.se brání,Zubové ho sekají vztekle do ru
kou, škrtí provazem, dusí nohama, až hrozné
dílo jest skončeno.

ikuláš Zubov tak jak byl, krví zbrocen,odkvapil, aby to oznámil novému caru Alexan

Jest klamné, že rovnost jest zákonem při
rozenosti. Přirozenost neučinila nic stejného.
Její nejvyšší zákon jest podřízenost a závislost.

, Ne nejpošetilejšía nejodvážnějšíbylyčasto příčinou výsledků zcela mimořá trých.
Ti, kteří mají pouze ducha, jeví vkus pro

věci veliké a náklonnost k věcem malým.
Nutnost mírní více hoře než rozum.
Nutnost otravuje žlo, které nedovede vy

léčiti.
Trpělivost jest umění naděje.
Nejkrajnější zlo i dobro nedávají se poci

ťovati duším.prostředním.
Je snadno posouditi autora, avšak nesnadno

- oceniti ho. © o
' "Kdosnaží se slávy dojíti ctností, nežádá

leč co zasluhuje.
". Našemu srdci -přísluší říditi stav našich

zájmů, našemu rozumu prováděti je. .
Nemáme ani síly ani příležitosti vykonatí

veškeré dobro a zlo, -které si umiňujeme.
, Jest to veliká podívaná, pozorovati lidi,

dili, a přece nutkané, navzájem sobě pomáhati

- Pouze bázeň a naděje dovedou přemluviti
člověka. 0 :

drovi a pozdravil ho vládcem. Alexander ne
spal a čekal, co a jak bude. Dějepisci vypra
vují, že Alexander, spatřiv krví zbroceného Zu
bova, omdlel. Někteří tvrdí, že Alexander svo

nechtěl jeho smrti. Jest však tolik jisto, že
vrahů nepotrestal, ba bratři Znbové byli zahr
nuti carskou přízní,povoláni do státní rady,
podarováni statky, a jenerál Benigseu, jak jest
známo, stal se velitelem proti Napoleonovi.
Nejméně obdařen byl Pahlen.

1! Právě vyšlo !!4.
Avězda pokoje
32 kázání k májové pobož
nosti o blahoslavenstvích

Pirma svatého.
Napsala proslovil Antonín Kaška,

*děkan.v Kostelci nad Orlicí.

Vydáno- nákladem Politického Družstva
tiskového v Hradci Králové jako číslo 26.
»Knihovny Obnovy.c Stran 120,úpravy ne
dělních a svátečních kázání »Pravdou ke

ctnostie téhož autora.

Cena brožovaného výtisku K 170 franko.
Byla-li duchovenskými kruhy přijata sbírka lido
vých kázání „Pravdou ke ctnosti“ s takovým nad
šením, jak svědčí četné objednávky, nepochybu
jeme, že sbírka májových promluv neméně vře

lého přijetí nalezne.

Zakázky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové.

Vznešený prorok.
V každé době, která vyžaduje sebezpyt, u

šlechtilou obětavost a zmužilost, měli by křes
fané čerpati posilu z kuih prorockých,které
byly démantovými hvězdami lidu vyvolenému
v časech těžkých.

Těžko lze nalézti v různých národech vla
stence tak nadšeného, opravdového, jakým byl

rok Jeremiáš. S krvácejícím srdcem psal o
zkáze Jerusaléma, ale při tom nezavíral očí
před chybami lidu israelského. Do velice ruš
ných dob spadá jeho pohnutý život. Za vlád
Jójákímovy dobyl r. 604 Nabukadnezar rozhod.

(O
Umění líbiti se jest umění dovésti klamati.
Ženy nedovedou pochopiti, že by byli lidé,

kteří by neměli na nich zájmu.
Pošetilci používají lidí duchaplných jako

malí lidé nosí vysoké podpatky.
| Prospěšnost ctnosti jest tak zřejmou, že i

lidé zlí ji vykonávají ze zájmu.
Hledal jsem, nebylo-li by prostředku dojíti

štěstí bez zásluhy, a nenašel jsem žádného.
První vzdech dětství je vzdech po svobodě.
Znevážení si naší přirozenosti jest omylem

našeho rozumu. .
Slibujeme mnoho, abychom nemusili dát

málo.

vyčerpatelná.
Když nedovedeme baviti a zajímati sami

sebe, chceme baviti a zajímati jiné.
-© Nenávist slabochů není tak nebezpečnou
jako jejich přátelství.

ji více užili.
(+;.,Přivoláváme-li si rozvahu a rozmysl, prchají
*nám; a chceme-li je zápuditi, zmocňují se nás
| a otvírají nám oči proti vůli.i za'tmy. ©

„Znalost mravů nedává nám znalost lidí.
Výmluvnost platí více než vědění.

ného vítězství nad Egypfany. Jeremiáš radil,
aby s mocným vítězem Israelité žili v přátel
ství. Ale Jójákím se vzbouřil, Israelité udolání
a jejich elita odvedena do zajetí babylonského.
Když se Israelité vzbouřili druhé, Jeremiáš
veřejně prohlásil, že Chaldejci zvítězí. Také Je
rusalém se neubránil, byl ztroskotán.

Mocně vzrušují upřímná slova Jeremiášova
o příčinách zkázy Jerusaléma. Nářek jeho nad
zříceninami města tak slavného nutí k slzám
každého citlivého čtenáře. Svými lapidárními
větami Jeremiáš stal se přísným kritikem mi
nulosti a nadšeným věštcem lepší budoucnosti.
Kdož slova jeho četli, hluboce se zamyslili nad
proviněním lidu vyvoleného a již ten upřímný
sebezpyt byl prstem ukazujícím k ozdravění,
k reformě, k lepšímu losu příštímu.

Ukázkou stůjtež zde některé verše z Pláče
Jeremiášova:

Ach, jak osamoceno leží město — druhdy
plné lidu; takměř vdovou stala se panovnice
národů; kněžna krajin — učiněna jest po
platnou.

Cesty vedoucí k Sionu jsou smutny, neníť
žádného, kdož by putoval na slavnosti; všecky
brány jeho jsou pobořeny, kněžstvo v něm
vzdychá, panny v něm jsou ve smutku a ona
sama jest hořkostí překonána.

Těžce prohřešila se dcera Jerusalémská ...
Nečistota jeví se jí na nohou; nepomý

šlela na svůj konec, tak hrozně klesla a nemá
nikoho, kdo by ji potěšil Shlédni, Hospodine
na mou bídu, neboť nepřítel se vypíná.

vy všickni, co jdete touto cestou, po
hleďte a vizte, rovná-li se která bolest bolest
mé; vždyťjako nějakou vinici obral mne Hospo
din — jak byl vyhrožoval — v den žhoucího

- S hůry metal oheň do kostí mých a po
káral mě; navlékl síť na mé nohy, učinil, že
jsem padla na znak, že jsem opuštěna a celý
den hořem trápena.

Spravedlivý jest Hospodin, neboť jsem ho
k hněvu popouzela; slyšte to, prosím, všickni
národové, a vizte bolest mou; panny mé i mlá
denci moji odebrali se do zajetí.

Volala jsem na své milovuíky, ale ti mne
oklamali; kněží a starší moji zhynuli v městě,
když se sháněli po chlebě, byse občerstvili.

Hospodin zavrhl svůj oltář; zlořečil své
svatyni; zděné věže jeji vydal v ruce nepřítele;
tito počínali si hlučně v chrámě Hospodinově
— jako v den slavnostní.

Od slz kalí se mi oči, útroba má se chvěje;
játra mi plynou na zemi pro nářek d lidu
mého, vždyť hynou po ulicích města dítko i
kojenec.

Komu mám tě přirovnati... dcero Jeéru
salémská?... Vždyťpohroma tvá jest jako mo
ře; kdož jest s to tě vyléčiti?

Přesvědčení ducha nenese sebou i přesvěd
čení srdce.

Mluviti o všech stejně dobře,je malicherná
a špatná politika.

Kdo klame sám sebe, klame jiné.
Rozum činí filosofy, sláva hrdiny; pouze

ctnost činí moudré.
Rozum nemá říditi, nýbrž doplňovati ctnost.
Kdyby možno bylo dávati a při tom ne

ztráceti, našlo by se přece lidí nepřístupných.
První jarní dni nemají tolik vděků jako

rodící se ctnost v mladé duši.
Není zrozen pro slávu ten, kdo nepoznává

cenu času.

Není člověka tak duchaplného, aby nebyl
někdy nudným.

Beznadějnost je největším z naších omylů.
Kdo má veliký smysl, pochopuje. všechno.
Samota jest duchu tím, čím dieta tělu.
Lidé, znepokojující se a třesoucí se pro

nejmenší věci, předstírají, že dovedou, vzdoro

' "Lidé se'navzájem nepochopují. Jest méně
bláznů než si myslíme.

A. V. Chodovický.



Tvoji proreci vydávali toběza vidění klam

a nesmysly needhalováli tvou nejen bytěkpokání povzbudili, nýbrž oni vydávali tobě za
vidění klamné domysly a výmysly.

Pohleď, Hospodine, a popatř, koho jsi
takto obrati dal. Mají snad ženy jísti svůj

plod, dítky na píď dlouhé? Má-li ve svatyttospodinově se povražditi I-něz i prorok?
... Jest milosrdenství od Hospodina, že

jsme nevyhynuli; vždyť milosrdenství jeho ne
má konce.

»Podílem mým jest Hospodine, říká duše
má; protož doufám v něho. *

Zpytujme život svůj, pétrejme, abychom se
obrátili k Hospodinu.

Pozdvihujme s rukama zároveň erdcí svých
k Hospodinu na nebesích.

My jsme neprávě jednali a k hněvu po
pouzeli...

Lépe by bylo těm, kdož zbiti jsou mečem,
nežlí těm, kdo jsou umoření hladem... 

Jemnocitné ženy vařily vlastníma rukama
dítky své; ty byly jejich stravou za pohromy
dcery lidu mého.

Nevěřili králové země a nikdo z obyvatelů
světa, že by mohl protivník a nepřítel vniknouti
branami do Jerusaléma.

Stalo se tak po pěiebyjeho proroků a pronepravosti jeho kněží,kteříž v něm prolévali
krev spravedlivých.

»Ustupte vy poskvrnění«, voláno na ně,
»ustupte, odejděte, nedotýkejte seje oni však
hádali se, pak zabočili mezi pohany, kdež ří
kali: »On nesídlí více mezi nimi.«

Z modlitby Jeremiášovy uvádíme tato srdce
rvvná slova: :

Rozpomeň se, Hospodine,.co nás potkalo!
Stali jsme se sirotky; otce nemáme a matky

naše jsou takměř vdovy.
Vodu nám potřebnou pijeme za peníze;

dříví si za cenu kupujeme.
Otcové naši zhřešili, a těch není více; my

neseme pokutu za jejich nepravosti.
Kůže naše jest spálena jako pec následkem

palčivého hladu.
Oni (nepřátelé) zprznili ženy na Sionu a

panny v městech Judských.
Knížata byla za ruku věšena; oni nedbali

na vzezření kmetův.
Mládenců hanebuě zneužívali a pacholata

pod dřívím klesají.
Starci jsou záplašení od bran a mladíci od

sborů pěveckých. :
Spadla nám koruna s hlavy; běda nám,

že jsme se prohřešili!
Ale ty, Hospodine, zůstaneš na věky a

trůn tvůj od pokolení do pokolení.
Proč pak bys chtěl zapoměti na nás na vě

ky, opustiti nás na dlouhý čas?
Účiň, Hospodine, abychom se obrátili k to

bě, a my se obrátíme; obnov naše dny, by byly
jako před tím.“

— Tedy v nejprudším žalu Jeremiáš ne
zoulá, nerouhá se. Prosí pokorně za udělení
milosti, aby srdce israelská byla naplněna ka
jícností. Mravním obrodem všecko se napraví
1 v době, která se zdá tolik beznadějná! Isra
elský lid znovu zajásá.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vklady na knížky Ú“|o "U
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Gskomptiúčtů a směnek.

Nové opravy.
Před válkou netušili ani ti, kteří soc. dem.

zásady nepříznivě kritisovali, jakým velikým
eměnám bude podroben soc. dem. program,

jak sami předáci strany provedou nejdůklad
nější operace na nejvýznamnějších bodech
svého sociálního úsilí.

Již z předešlýchnašich referátů vysvítalo,
jak rychlým tempem se podnikají radikální
řezy na theorii neudržitelné. Nyní nové doklady.
Vědecké soc. dem. »Sozialistische Monatshefte«

přinášejí 16. března významné vývody předákaeusa, který ve článku nadepsaném »Tragika
v posledníchletech Beblových« píše: »Čelá
desitiletí jsou blouznili pro socialistickou bu
doucnost. Byla to zvláště zásluha Bebla, že
naši. fantasii naplňoval líčením lepší budou
cnosti... To bylo tragikou v posledních letech

«Beblových; musil si ozřejmiti, že se přece stá
valo větší a větší nutností smlouvání s týmž
kapitalismem, který zásadně co nejostřeji potí.
ral, aby k cíli skutečného osvobození dělnictva
došel. »Úhlavní nepřítel měšťácké společnosti«
byl přinucen patřiti, jak dělnická třída se
splétá s kapitalistickou společností a s kapitali
stickým státem, jak obojí v jistém stupni musí
uznati.c

Tedy Bebel jest zde zřetelně prohlášen za
antastu. A Peus pokračuje: »Cas negace a pou

i vl zmizeti.vájhou jsmese ocital 08 v Be
hy telnéřa mov oabinal tesolucemí,které n
ukládely k třídnímu státu abstinenci. Do t
doby jsm rozpočet zásadně odtnitali. Musíme
nyní nabýti odvahy, abychom řekli: «Že povo
Iujeme rozpočet, rozumí se samo sebou.c

Pcus rozvinuje myšlenky otevřeně dále:
»Co se má státi po válce s vojenským roz
počtem? Myslí někdo, že bude možno jej od
mítnouti?... Nyní, kdy jsme mušili seznati |
bezvýslednost takového chování, nyní, kdy jsme
poznali nebezpečenství, v jakém se náš národ
může ocitnouti, bylo by zatnítnutí vojenského
rozpočtu možno jen pod tou podmínkou,.jest
že bychom ze chtěli státi politicky bezvýznam
nou sektou. Zrovna tak v budoucnosti nebu
deme moci odmítati rozpočet na válečnéloďstvo..
Se zásadním volným obchodem naše strana jest
jednou pro vždy hotova. Orientace naší ob
chodní politiky pod zorným úhlem politiky
produkční dává námzcela. jinak nahlédnóuti
do problémů celních, než jak se nám zdálo pod
vlivem překonaných liberálních dogmat. K ho
spodářskémusystému dělníků volný obchod
beztoho nikdy se nehodil.«

Peus také se smifuje se zdravou politikou
agrární. Prý »obvyklými šlágry proti agrár
níkům nic se nepořídí.« 

Tolik tedy doplňkem k článku otištěnému
v čísle předešlém. Jak rychle s sec. de
mokracié tam, kde čentřiim a hatofiské strany
jiných států stály již před válkou. Nyní jest
otázka, zdali soc. demokracie mohla poznatí

své omyly dávno dříve, než její zásadybyly
podrobeny „přísné praktické zkoušce. Odpovídáme, že jeji vůdcové dobře se mohli přesvěd
čiti o naprosté neudržitelnosti romantických
plánů dávno dříve. Zkouška za zkouškou boti
tala domky z karet; tisk katolický s neúpros
nou logikou vytýkal nedůslednost a citlivé ma
tery v sociální soustavě uterhacionály; důkazy
katolické byly tek pádné, že přinejmenším jim
rozuměli dobřeaspoň vůdcové soc. demokracie.

A přeče jenom na škodu zdravého spole

čenského Pad otevřeně veliké omyly nepři

hého protestu musí v každé

zuány. To raději vůdcové uzavírali řadu kom
promisů tajných i veřejných se stranami jinými,
než by se byli odhodlali ke generálnímuústupu.
Proč to? Spřádání vsletných fantasií a veliké
sliby byly velmi vhodným agitačním prostřed
kem k lovení členstva v těch místech, kde ut
hluboce o možnosti a nemožnosti slibovaných
teforem nepřemýšlelo.

Nyní se dostalo křesťanské politice soci
významné satisfakce.

Báhovými kroky největší dělnické společnosti
ustupují na ta stanoviště, která zřetelně ozua

a katolická. Jen si přečtětespis Dra
Reyla sJádro křesťanskésocloloiés. ha vás

učí, jak předvídalacírkev dávno to, co jihé
idi — překvapilo. Nejnovější doba vyžaduje

rehabilitace spisů, kterými některé kruhy po
hrdaly dřív, než je otevřely. Tedy nyní jen beze

vší pře pojatosti řádně. studovat — a mysletponěkud samostatňtěji!

Politický přehled.
Zemská a obecní dávka z přírustku

hodnoty nemovitostí. Podle čl. 9. místodržitel
ského nařízení ze dne 31. prosince1915 vyda
ného ku provedení řádu, jimžse zavádí zemská
a obecní dávka z přírustku hodnoty nemovi
tostí, vyhlašuje se seznam obcí v království
Českém, které samy vybírají tuto dávku 0
hledně všech nemovitostí, které leží v obvodu
obce. Ve všech ostatních případech vybírá tato
dávku královský český zemský inspektorát
pro zemské dávky v Praze.

Říšský sněm německý v berním výboru
skončil úplně podrobné rokování o dávce po
štovní a telegrafní. Dle toho výnos dávek bude
činiti 190 milionů. Schválen pak návrh, aby
byly zavedeny jednotné poštovní známky pro
celou říši. — Zároveň zástupce říšské vlády
německé v daňovém výboru ohlásil, že smlouva
o poštovném s Rakousko-Uherskem byla vy
povězena; poštovní smlouva s Německem po
zbývá platnosti dne 30. června t r. a jednání
o novou smlouvu bude zahájeno v nejbližší
době. — Při druhém čtení rozpočtu říš. kancléře
a zahraničního úřadu 5. t. m. označil říšský
kancléř vojenskou situaci Německa jako velice
dobrou, hospodářskou neméně. Dbáme opráv
něných prospěchů neutrálních při světovém
obchodě a světové dopravě, ale nadějeme se,
že šetrnost naše jest pochopena a že bude
uznáno naše právo, ba naše povinnost, všemi
prostředky opláceti vyhladovovací politiku na
šich nepřátel, která se vysmívá jakémukoliv
právu mezinárodnímu i nejprostší lidskosti.

Vyzvědačskýprocesv Bulharskudle listu
»Narodni Prava« ukázal, že rusofilství v Bul
harsku jest pouzemaskou pro lásku k ruskému

rublu. Ruské říše stále jen číhala na příležitost,
aby její ruka dopadla na Bulharsko, neboť

ruské
ývačné ehoutky, usilujícío rad, p

detným, "Tíguberodenálech jeon ně od
sonzeny i všechny oby strany v Bulharský,
které se řídily dle rusofilské politiky, ,
dek jest také poučnýmpro blharskou intel
gd a pro mladšígeneraci, aby se nepod

valy cizím vl já nýbrž aby měly láskualyse clslch agentů a podk vlasti a vystříh

P holands došly v sobotu poplašné zpráv tu poplašné zprávý

o vojenskýchK en oěra prý Au He ioland

skem atd. Přesneděli se see ukázalo, že bějízatím jenom o vojehě pravy a vojenskou

pohotovosů ježto landská vláda se dověděly,na patižské dohodové konferenci jednalo se
o blokádu holandského pobřeží.Holandsko tedy
ukázalo jak se hodlá zachovat, kdyby se Anglie
chtěla dotknout jeho neutrality. Anglická ú
řední zpráva prohlašuje sice, že na pařížské
konferenci nestala se zmínka o ničem Holand
sku škodlivém; naproti tomu holandská vláda
veřejně prohlásila, že zrušení dočasných dovo
lených jest opatřením z opatruosti, které sou
isl s úeochvějným rozhodnutím zachovti přís

nouentit že. A .Asgaith u pape nglický minmistersk
předsedaAsguith, který za účelem důležitý
politických rozprav přibyl do Říma, přijat byl
v sobotu papežem ve slyšení. O čem státník
anglický u papeže jednal, zůstane širší veřej
nosti zatím neznámo; od papeže odebral se
Aeguith ku státnímu tajemníku papežskému,
který pak mu oplatil návštěvu v místnostech
anglického vyslanectva u Vatikánu. :

Sochy, oltáře aj.
provádi absol. e, k. odborné škely
a © k. umělecko-průmyslové školy

Jan Dušek wChrudimí.
Kulturní jiskry.

Moderní odpomoc. Prof. dr. Šamberger
(dle správy »Nár. Politikye z 29, března £ r)
Reznačuje, že »se již zakládá nové společnost,
aby pomáhala v boji proti pohlavním chorobám.

Jejím hlavním úkolem mimo jiné bude to, ab;prohlubovala poučování o pohlavních nem
a starala se o pozvednutí veřejné morálk
které nestíhá opovržením ty, kteří se eman
povali ze středověkých názorů o počestnosti
manželského života, ale zase zcela hluboceopo

vrhuje těmi, kteří při tomto způsobu životazískají nakažlivou chorobu.Zalo této nové
společnosti mělo by se uspíšiti s největším
uryehlením, neboť pohlavní chorobyse rozšiřují
tak úžasně, So se stávají hrozivou příšerou,
která začíná děsiti jik i odbornélókaře.c

Předně nutao připomenouti, že >»středo
věký názor o ti ma óho Zivota«
jest starý tak — jako lidstvo samo. »Temný«
středověk jenorm oživil to, 6o zlovolní hrobaři
celých národů hleděli zdusíti a ze avědomi lid
stva vytrhati. Protože Himanésohválné zapomí

nali na zdravá mravní pravidla svých otců, Hivyso0e.tili se do zkázyi za bengálu av vy
spěló kultury. V místesh téch, kde hrdě dřívo
rozpínali křídla římětí orlové, nabývali veliké
(ly a mosi národové, nazývaní od zhýralých

Římanů barbary.
Proč to? Poněvadž so přidržovalí »sastara

lýeh«, ale pro každou dobu platných zásad
o i j azázků rodinných. Na př.vy
nikající dějepisec římský Tacitus ve avé »Ger
manii« praví, že nevěrné Ženě germánské ne
prospěl ani rod ani krása ani bohatství; byla
bezohledněvymrskánaz tábora. A tito Germáni
neznali bible Starého zákona, nověděli o Kristu
nic; mravnosti se také neučili u Římanů, pro
tože tam jí bylo velice málo. Dlouholetá zkuše
nost a přirozený, nezkažený eit — to byly hlav
ní pohnutky k záchraně řádného života rodin
ného. Starý Germán věděl, že rozpoutání života
rodinného působí zhoubně na národ celý jako
epidemická nemoc.

Kdyby společnost prohlubující poučování
o pohlavních nemocech opravdu zjednati mobla

ikální nápravu, pak by Francie v té příčině
byla nojšťastnějším státem! Tam přece každo
ročně se rozšiřuje celá řada důmysiných úvah.
A nese to ovoce? Sami atheisté francouzští
lomí malomooně rukama a zírají plaše hned
sem hned tam.

A kde jsou informace o pohlavních nemo
cech nejdůkladnější? Nikoli na vesniofoh, nýbrž
ve velkoměstech, kde synáčkové často vědí vích
než jejich bodří tatíkové. A lze tvrditi, že toto

uvědoměníjest jistější závorou plotna nežpřirozený cit v zapadlých vískách? Vždyťpřece
právě ve velkoměsteoh, kde jsou ve výkladních
skříních celé řady knih s obsahem odborně
poučným, mnoší se venerické nemoci nejvíce.



ma pesnicí malka, která sotva umí
má Sedíaž době nejadravůjších dětí —

amnou to záruku budouonosti národa. Ne
odilá před svatbou k žádnému lékaři, alo vě

domí mravní zodpovědnosti ji povabuzovalo žítí
přirozeně. Kdyby do velikých měst nebyl každo
roční silný přílivlidi zrozených na řenkově,
v několika desftkách let nejpyšnější veleobce
by se stávaly městymrtvých.

Kdo pak slyšel, že statoční bojovníci Pře
myala II, Karla IV. a pak Prokopa Velikého
potřebovali k udržení své síly prohloubeného

bet; o pohlavníchchorobách?Jakmilezachovalý Čech uslyšel něco o nemocí »franoour
skó« anebo svlašskéc, celý se otřásl, vzpomněl
na Desatero — a hned tu byla odpomoc nej

údinnější. :
Ovšem skutečný význam vážného poučo

vání naprosto helse podóeňováti — zvláště nyní,
kdy se toho jeví zvláštní potřeba. Ale dávná
zkušenost praví, že nejdůkladnější informace
málo pomáhají tam, kde schází pevná vůle,
zmužílé sebeovládání. A to jest právě otázkou
hlavní, jak vypěstít sílnou vůli již u samé mlá
deže. Mnozí zamičují anebo různě obcházejí
fakt, že taková výchova,byla-li postavena na
základech mimonáboženských, ztroskotala všude.
Předkládal se lektvar hned ten neb onen, ale
v kritickém okamžiku zvítězila změkčilost, touha
po životě bujném. Mládež, která propadá ona
nii, sama na svbě i bez odborného poučení po

koruje, s se tělesně i duševně hubí, jak v níjest všeliký idealismus zamořen. Ale klesá sno
vu a znovu. I ti Jidé, kteří poprve se dávají
Jákati do různých brlohů, většinou od rafinova
nějšíeh druhů bývají předem informování, jaké
nebezpečenstrí jim hrozí. Ale jdou přece.

Tolik jest jisto, že čím méně se dnešní
společnost bude emancipovati od středověkých
názorů o počestnosti manželského života, tím
bude národ zdravější, tím elibnější mu kyne
budoucnost. Víme velmi dobře, že ustavující se
společnost nemíní nikterak chránití a omlouvati
lidi mravně hluboce pokleslé. Ale na druhé
straně jest jisto, že jakéhokoli hesla volnosti
se chopily vždy celé řady občanů, které vedla
touha po nadužívání a zneužívání nového prin
olpu. I heslo jasně vyslovené a určitými ohra
dami vymezené stává se často kyprou půdou —
obmyslných záminek. Vždyť to jest viděti na
Francii, které se domnívala, že rozlukou man
želství pozvedne národní život. Místo svelebení
nastalo tam — úžasné vymírání. Jiní národové
dokázali zchátralé ropublice, še hluboce větípené
nábožensko-mravní zásadyv té přídině prospějí
více než věda. Vůdytpilně těný mravní sít
jest zde vážnou obranou Hive, meš potřeba
hutká tárati se vědy.

Smysl filosofie. Na konferenci křesťan.
studentstva švýcarského pravil prof. Hůberlin
z Bernu v přednášce »Smysl filosofies: »idea
má so státi skutečností, to je smysl celého života.
Vásěko 00 jest, má svojí úlobu s každý má
evůj úkol zvláštní, který však s úkoly ostatních

slévá se v jednotu aherponki idei. Oddanostimperativu absolutna je zdrojem mřavnosli a
sbožnosti. Odtud je nutno určit smysl filosofie.
Úkolem lidstva je, uvést skutečnost do služeb
absolutne, vytvořit »kulturu«. Než většina lídí
nezná smyslu svého života, nevědouc, co má
dinit. Tu nastává úkol Alosofii. Ani svědomí, ani
tradice nejsou bezpečnými vůdei. Člověkkolísá
sem a tam a má si vyvolit svůj úkol. Tuto
vnitřaí úlohu, která není čistě rozumové, musí

konat Alosofie. — Úkol její jest tedy vycho
vatelský. Co prorok ejevuje, to filosvfle upravuje
pojmové. Metafysika jedná o tum, co mábýti;
věda zkoumá, 00 jest; morálka obrací měřítka
metafysická na jednotlivé případy. To je trojí
úkol flospfie.Je služebnicí kultury a tím i slu
žebnicí absolutna.

„Lidové Noviny“ o Masarykovi. Pokrokový
deník moravský dra. Stránského napsal 4. £. m.:
»Co pochopil národ, nedovedlo pochopiti několik
jedinců a mezi nimi dokonce dva, kteří se
dobromyslnému lidu nabídli za jeho legální zá
stupce (Masaryk a Důrich). Musíme vážně za
mysliti se nad tím, jské že je to vlasteneolví,
v nejtěžší době opustiti vlast a buď v úkrytu
neutrální ciziny anebo dokonce pol ochranou
nepřátelskýchstátů vydávati velezrádnémanifesty
jménem národa, aneb přednášeti o českém ná
rodu příslušníkům toho kmene, který po celé
věky našemu národu nevěnoval více pozornosti
než opovrhovanému plemeni cikánskému. O tom
všem uvažovali občané valašských měst, kteří
evedeni maskou solidnosti, věnovali jednomu
a Efialtů (zrádců) světové války v době míru
svou důvěru a úvahy jejich ve Zlíně vyzněly
v usnesení městské rady »nepovažovati říšského
poslance Tomáše Masaryka ze čestného občana
města Zlína, ježto předpoklady, dle kterých jme
novanému svého času přiřknuto bylo čestné
občanství, projevily se býti nesprávnými«, ve
Valašském Meziříčí pak městská rada usnesla
se na úředním prohlášení, že s opovržením od
vrací se od evého bývalého poslance Masaryka
a šeho zbavuje čestného občanství města Valaš.

ského Meziříčí.Tak odsoudili Maaaryka občané,
kteří mu vo své dobromyelaosti kdysi věnovali
svou důvěru a s nimi odsuzuje jej jednomyslně

i eli český národ, stejně jeko jeho soudruhy,protože svým vlastízrádným jednáním snažili

zničiti nejušlechtilejší květy,které během světové
války vypučely na nivách českých z krve a ©
bětavostitoho národa.c s.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo S r. 0.

v HradoiK.rál.,Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —

osobní a živnostenské za podmínek nej
výbodnějších. Vkusné střádanky

K národnímu sonručenství. Čím opatrněji
na gumových podpatcích se obchází u nás
otázka náboženská, tím hlasitěji volá po svém
řešení. Politické strany snaží se všelijak před
mtírati, že jsou tu „tázky přednější, naléhavější
neš náboženské záležitosti našeho národa. A
přecei každý politik průměrného obzoruvidí
zcela určitě, oo všecko na Škodu národa pro
melkáno, že so nemluvilo řeňině a důkladně
o církevních potřebách českého lidu. Psal-li
e tom katolický tisk, vyslovila se zaklínací for
mulka »klerikulismu«, aby stoupenci jiných
etran byli odvrácení od důeledného domyšlení.
Nejdůležitější problémy odbývány nejlacinějšími
frásemi. Začalli konfesní list poukazovati na
nutnost positivního, pevného názoru světového
v lidu, hlásala ozvěna z kruhů nekatolických
politiků, aby sí »klerikálové« nepřipouštělí zby
tečných atarostí, aby pečovali sami o sebe. Na
dotvrzenou přidána nějaká skandální historka

as šlo se kolem náboženské otázky klidněe.
Dorostu se uděloválo poučení, že ohtěl je

den antický filosof toto, druhý ono, třetí že zaše
nesouhlasil © oběma. Ozvalo se heslo: »Násle
dujme Tolstého!« Při tom však odporučováno,
aby -se také četl Nietzsche, Marxa jiní. A. do
tohoto chaonu pronikavě zvučely polnice: »Nej
větším Čechema naším učitelem jest Hus!«

Co si z té jarmareční strakátiny mohl mla
dík vybrati pro ucelení světového názoru, ne
poví nejmoudřejší pedagog. Něco se zhitlo zde,
něco zase jinde, nic duše neztrávila řádně. A ze
střípků náhodně zachycených tvořila Be po
chmurná mossika skepticismu a negace. A skep
ticismus nikdy mic velikého nezaloží, nepostaví;
pocbybovačnost hlodá jako rakovina na všech
velikých předsováetleh, jichá provedení vyžaduje
zvláštní zmužilosti, šlechotného sebezáporu a
vytrvalé práce. Zmizí-li chodci v pouští vůdět
hvězda za obzor, tápe na pravo na levo, až po
řadě pokusů klesá tystiením.

Nyní filosofie Auguatinova, Tomáše Akvla
ského a Řehořova jest překonanýmstanoviskerae,
dekretovali ti, kteří sotva kdy viděli hřbety
kníh sv. oteův. »Nymí jest potřebí mysliti a
pracovati pudmoderním zořným úhlem.« —
Ale kdykoli ses plalpo totn vědecky zdůvodně
ném, zcela jasném životním názoru moderním,
byly odpovědí fráse — ahebo ještě moudřejší
mlčení. Bylo to patrno zvláště při velice ruš
ných schůzích volnomyšlenkářekýmh. Když se
zeptal konservativec, jaké vůděí niti po všech
těch negacích ea zachytit, uesyšel, že se o tom

dající se ne Mhateřinlismu,drusí tíbaou k apiri
tualismu atd. Předpovědi zněly dle staročeského:
»Nebude-li pršet, nezmoknetm.«

fFaklum jest, še moderní výpravy k obje
vení vědeckého názoru světového, který by od
pověděl určitě na nejdůležitější otázky lidské
duše, neulovily ničeho, vrátily se s tváří zkla
manou. Jen čtěte upřímné doznání předních filo
sofů německých, francouzských a jiných. Na př.
Gideon Spioker krátce před válkou napsal, že
nikdy nebyla volnost myšlení a badání tak ve
likou jako nymí. A přece »nepožívá filosofie
žádné vážnosti a důvěry. Chce-li býti vědou
empirickou, zastavuje se na poloviční cestě.
Filosofie jest opravdu v zoufalé situaci.« Jejím
úkolem jest luštění nejvyšších záhad, ale »na
konci vývoje, trvajícího dva tisice pět set let,
přichází konečně k náhledu, že to vůbec není
ejím úkolem, že filosofie jako vědy dosud vů

ještě nebylo. Filosofie ztratí veškeren vliv
ne život, mravnost a náboženetví.«

Nuže — ti čeští myslitelé, kteří tak rádi
o oizích filosofech papouškovali, měli by nyní
uď upřímně čtěnéřstvu aděliti názor Bpiokrův

anebo dokázatí, že se podatatně tento filosof
mýlí. Kdo by zde jasně dokázal omyl, byl by
veleben v samém Německu nad přední tamější
filosofy. Ale — na vývody Spickrovy, Sleinovy,
Priscbeisen-Kčhlerovy u nás žádná ozvěna A
přece stále se chodí kolem uršitého a činoro

dého názoru křesťanského jako kolem neznámé
a nebezpečné tůně.

Tato krise přece již dlouho trvati nesmí.
Máte-li nějakou obsažnou náhradu za Zjevení
Kristovo, jen honem sem s nf, aby duševní vý
pravou dorostu nebyle čirá negace. A nemáte-li
pro žíznivé a stokrát zklamanó duše ničeho,
nezavírejte jim cestu k osvěžujícímu prameni!

Každý rozvážný člověk cítí, že by se ná
rodní souručenství nejlópe upevnilo, kdyby
všecky atrany v podstatných rysech přijaly týž
názor světový. Dějiny nás učí, že jediná kře
sťanská víra se osvědčila jako celonárodní tmel.
Jakmile hledány základny jiné, již nastávalo tak
veliké tříštění, že přední myslitelé byli při tom
divém vlnění bezradní. Právě poslední léta před
válkou poučila hřímavým hlasem, že v příčině
náboženských základů českého usilování jest
nutno zanechati politiky pštrosí. Jinak co nyní
sklíženo, rozpadne se brzy ve střípky znovu.

Námitky. Jak lacino dovedla ee zhostiti
většina českého tisku neodbytných otázek ná
božensko-mravních! »Kněží káží o morálce, ale
sami...« To jest námitka tak ubohá, tak otře
paná, že již dávno měli zakřiknouti takové hla
sy vážní representanti národa, Chybí-li kněz
některý, jest potřebí generalisovati? A jest dů
kazem provinění jednotlivcovo proti poustavě?
Vždyť již za života Kristova se vyskytl Jidáš.
Co teprve říci o vynikajících kališných ramená
řích a ohamtivolch již při počátku husitské vál
ky? A co všecko si vyčítali Čeští bratří za ně
kolik desítek trvání Jednoty! A Jednota roz
hodně svým mravním fondem vysoce vynikala
nad mnohého !iberálního kritika nynějšího času.

Pedagogové vesměs pobádají své svěřence
k pilnosti, ale někteří z nich sami zapomínají
připravovati se ke zkouškám. Lékaři přesně
pacientu předpisují, čeho užívati, jakých nápojů
se varovati, ale jisté procento těchto inteligentů
se oddává takové životosprávě, jská se jim za
líbila již před universitním studiem. Který šíle
neo by chtěl pro ty výjimky zavrhovatí pilné
studium anebo moderní hygienu? Jsou pořádány
odborné kursy živnostenské. Ale leokterý absol
vent kursu obslouží buď pro nedbalost anebo
neobratnost svó zákazníky hůře než bystrý ře
meslník, který kure navětěvovati nemohl. Jak
někteří poslanci pracovali v různých parlamen
tech výhradně pro zájmy své a svého příbuzen
stva, o tom netřeba se rozepisovati. A řekne
někdo, že pro některé nehody mají býti všude
zrušeny odborné kursy a všecky parlamenty?

Zkrátka jest jen lacinou výmluvou běžné
rčení: »Kněží káší, ale ...« Tu se odporučuje
hnouti stojatou vodou a místo skandalisování
přihlédnouti k soustavě učení a přemýšleti
o tom, jakou výchovu si přeje olrkev jak ve
školách obecných tak středních a vysokých.
Nutno přemýšleti o jejím programu sociálním
a kulturním a tázati se historie, zdali některá
náboženská anebo vědecká soustava trvale se
osvědčila lépe než systém zásad katolických.

Kdo tvrdil, že katolickému náboženství se

nemá vo o vyučovati, ale při tom nevědělo žádné obtojné náhradě, sám cítil, že propa
guje dobrodružství, že skáče s okna, aby se
pokusil o tanec ve vzduchu. A ti, kteří dobře
věděli, kam se až zabředlo vyloučením nábo
ženství z osnovy vyučovací ve Francii, vedou
si přímo nepootivě, jestliže při evých kritikách
nekonstatují, jak skončily pokusy výchovy proti
katolické jinde.

A je-li potřebí ledacos v církevních pomě
rech něpravití, jen ať kritikové vážně přemítají,
zdali některé nepřístojnosti a zaostalosti neudr
žují sami. Mají-li kněží (kteréhokoli. vyznání)
býti zářnými hvězdami, jest potřebí, aby ee při

ravovali jednosměrně, důsledně a houževnatě
Již od útlého mládí. Tak rozuměli výchově kněž
ského dorostu také Čeští bratří, kteří pozorujíce
stinné stránky humanismu, jevili přímo úzkost

livý strach pled velkým postupem civilisace.Báli se učenců, kteří »latině zapáchali«, protože
mnohému českobratrskému synku, vzdělanému
od mistrů, se zalíbila pohodlná antická morálka,e
obestřená půvabným romantismem, tolik, že
křesťanská horlivost v něm ochladla. Tedy dů
sledné učení již od mládí! Vždyť pevně větí
pená věrouka jest základnou jednání. nejpevnější
oporou idealismu a ctnosti. Jestliže by se chválil
dorostu jak směr Husův tak Ferrerův, jak Tol
stého tak Haecklův, 00 si z toho duše vezme
za kormidlo k plavbě po oceánu života? I ta
kový mladík, který při vlnobití rozhodne se pro
Krista, snadno e sebou přináší některá zmatení
a vnitřní zranění do studií bohoslovných. A kdo
jest nazván jednou »maturuse, jen s velikou
obtíží dá se v dospělejším věku vésti k jiným
metám, než na jaké si zvykl, činí-li veliké cíle
značný nárok na jeho sebezápor.

Že má býti výchova jednotná, uznává každý
pedagog. Tedy jest také pravdou, že šíření
skepse mezi dorostem naprosto nevede k útvaru
žulových charakterů. Ale pevných charakterů
potřebuje váš národ nutně. A jestliže moderní
rozběhy ztroskotaly, každý rozvážný politik,
pokud vrouoně s národem oltí, musí aspoň nyní



příznati, že laocinýmifloskulemi otázku nábožen
skou nelze odbýti. I český Jerusalem musí
v době velice odpovědné uvážiti řádně, co mu
jest k pokoji. Budiž dovoleno každé konfesi,
aby svůj dorost vychovávala důsledně, aby se
nemnožily povahy polovičaté. A totéž právo re
klamují pro sebe katolíci. »Liberale neutrum«
národu neprospěje, zato však na základě nábo
ženském opravdu národní těleso bude zbudo
váno z kvádrů.

Národohospodářská hlídka.
Nákup koní pro dělostřelectvo. Dne 8.

dubna 1916 o 2 hod. odpol. koná se v Hradci
Králové na dobytčím tržišti nákup koní pro
dělostřelectvo. Koně musí býti aspoň 4 léta
staří, nemusí však býti prvotřídní. Prodej jest
dobrovolný, cena nebude stanovena a
dem, nýbrž dobrovolnou dohodou. K prodejí
mohou býti nábídnuti i koně, kteří v roce 19165
obdrželi evidenční lístek a dosud vojenskou
správou odebrání nebyli.

Podvodný obchod oleji. As od roku za
městnává firma M. Elfer ve Vídni I. Kruger
strasse 3., dříve II. Czerningasse 17., která pro
vozuje obchod různými oleji, úřady, zavdávajíc
podnět k četným žalobám tím, že dodává mé
něcenné anebo přímo bezcenné zboží. V první
době jednalo se zvláště dle udání o ruský ter
pentinový olej, později o tekutinu, která byla
dána do obchodu pod jmónem »Benzolina a
měla býti náhradou za benzin, konečně o pe
trolej, jakož i o stolní oleje; dodávka byla vy
míněna proti zaplacení předem a dodáno bylo
psk zboží namnoze přímo| neupotřebitelné,
anebo dodávka vůbec nebyla uskutečněna.

Poškození náleželi hlavně k obyvatelstvu
venkovskému, poněvadž firma rozvinovala jme
novitě v tisku provinciálním vzletnou reklamu.

Majitelé firmy Mořic a Antonín Elfer vzati
byli do vazby. Poškození nechť se přiblásí
u o. k. zemského soudu nebo o. k. policejního
ředitelství ve Vídni.

Živnostenská Banka v Praze. Filiálky:
v Brně, Čes. Budějovicích, Frýdku-Místku, Hradci
Král., Jihlavě, Karlových Varech, Klatovech, Ko
líně, Krakově, Liberci, Lyově, Mělníku, Mor.
Ostravě, Olomouci, Pardubicích, Písku, Plzni,
Prostějově, Táboře, Terstu, a ve Vidni I., Her
rengasse 12. — Ve 48 valné schůzi akcionářů,
dne 2. dubna 1916 konané, usneseno bylo, aby
za rok 1915vyplácela se 6%, dividenda,
obnosem K 12— na jednu akcii, kte
roužto dividendu na podání kuponu číslo 41,
ode dne 3. dubna t. r. počínaje, všedního dne
od 9. do 1. hod. odpoledne u pokladen centrály
v Praze a filiálek vwBrně, Čes. Budějovicích,
Frýdku-Místku, Hradci Králové, Liberci, Lvově,
Jihlavě, Karlových Varech, Klatovech, Kolíně,
Krakově, Mělníku, Mor. Ostravě, Olomouci,
Pardubicích, Písku, Plzni, Prostějově, Táboře,
Terstu a ve Vídni I., Herrengasse 12. vyzved
nouti lze. : *

Moravská agrární a průmyslová banka
vyplácí na dividendový kupon č. 8 za rok 1915
dividendu K 20— u pokladen centrály

"v Brně a filiálek v Holešově, Chrudimi, Kro
měříži, Moravské Ostravě, Německém Brodě,
Olomouci, Opavě, Praze a Třebíči.

Za válečného ruchu. 
Úprava národnostní otázky v c. a k.

vojsku. Zcela po tichu, bez zbytečného mluvení
rozluštěn byl v nynější světové válce problém, v
Rakousku-[Jhersku zdánlivě nejtěžší, otázka ná
rodnostní. C. a k. vojsko způsobilo zázrak tenio
ve vlastním oboru působnosti. Beze všech na
řízení, bez dlouhých debat, beze zbytečného
mrhání ail provedeno to bylo úplně a bezvadně.
Zcela automaticky následkem nutné potřeby od
straněna byla překážka, jež v uplynulé době
mnoha myslícím hlavám působila mnoho atarostí.

Kdo měl příležitost studovati jednotlivé ná
rodnosti našeho mocnářství v poli, shledal k nej
větší své radosti, že pro c. a k. armádu není
národnostních otázek. AťČeši či Němci, ať Maďaři
neb Chorvati, ať Slovinci neb Italové, v poli jsou
si všichni rovni a jen jediná myšlenka, jedna
společnáidea naplňuje důstojnický sbor a mužstvo:
vědomí povinnosti a idea pevné sounáležitosti
ve službě veliké úlohy, jež jen tímto způsobem
může býti rozřešena v zájmu všech národů.
V nepřátelské cizině doufali, že národnostní
otázky se provalí také v armádě ve válce a že
se tím vyskytnou obtíže, jež v důsledku svém
poškozovati by mohly válečné operace. Tyto

kladech, šířeny byly v nepiátelské cizině pod
placenými agenty a rozhodnou při tom byla
také naprostá neinformovanost nepřátelského
tisku ve všech otázkách,Rakouskaso týkajících.

byly samozřejmě chybné závěry a tím větší
nyní zklamání! Zcela bezvýznamné otázky, jež

následkem pariamentárního systému zveličovány
byly-jako veliké aféry, pokládány byly v cizině
za aporné otázky dalekosáhlého významu a
z toho bylo odvozováno, že v mocnářství jest
luštiti tak těžké problémy, že rozřešení jich jest
naprosto nemožné. Z ciziny převzala toto klamné
nazírání také část našeho domácího tisku a malý
zlomek širokých vrstev.

Za nejtěžších poměrů přemohla však vojska
našeho mocnářství celý svět nepřátel a ochrá
nila svoji drahou vlast před vpádem asiatských
hord. Byl by se tento mohutný čin podařil,
kdyby bylo v armádě národnostních třenic?
Nikoli a nikdy! C. a k. armáda nezná však
nijakých rozdílů mezi jednotlivými národy, v
armádě jest každý, kdo zcele koná evoji povin
nost, rovnoprávným a rovnocenňým. (. a k.
armáda jest naplněna jen jedním přáním, zajistití
bezpečnost a blahobyt všech národů obou států
našeho mocnářství a vytvořiti silné a zcelené
nové Rakousko-Uhersko. Možno určitě očekávati,
že příklad, jejž nám dala ©. a k. armáda při
řešení národnostních otázek, trvale utkví v našich
srdcích a že nabudeme přesvědčení, jsk mnoho
velkého dalo by se vykonati, kdyby se vždy
přihlíželo ke epolečnému zájmu. Pak dožije se
oizina vedle vojenského překvapení, jež jeme jí
již připravili, také překvapení politického a pak
s podivem sezná, jak veliká sila následkem vzá
jemného nepoznání v nás dřímala.

P. T. farním a vikariát. úřadům

pro letošní visitace a sv, biřmování |
nabízíme u nás vydanou a velice zdařilou|
reprodukci perokresby od mistra Švabin- ||

ského: J. Exo. nejdp. biskup

DU.DT,Jas, DOUdrara.
Ve formátě 67x51 stojí pouze K 4-.

Menší obraz, die fotografie knihtisk. ||
provedený, v pěkném passepartout ve for

mátě 40x47 za K 130.
Malý obraz, zvláště vhodný jako upo

j mínka pro dítky při ev. biřmování, po f
| 14 hal., 50 kusů za K 5—, 100 kusů za

K 8—.
Pohlednice s obrazem Jeho Exec.jed
notlivé po 8 hal, 100 výtisků za K 5.<,

nem. .
Jako protějšek nabízíme dleorig. obrazu ve-.

l lice zdařile provedenou reprodukci světlo
tisku: Jeho Svatost

Dapáž, DonedKů AV.
M Formát obrazu 67x61 em, stojí pouze K 6.50. ;

RámyBE |
k obrazům obstaráme v cenách levných.(||

Dále doporučujeme:
j Poučení o generální visitaci 50h.

Orationes In visitatione ceno
i nice generali recitandne 30b.
1 Matrika biřmovanců s příčník.,

arch . .... . 10h.

BiFmovaci listky, s latinsk.textem,
100výtisků... <.. . 36h.

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupecéví

losti válečné, vždy větší sympatii
v přítomnosti pro veliké oběti všech našich
synů, a ruka pilná k útěše našich milých ra

šťanské milosrdí dovede nalézti. Protektorát a
předsednictvo praví: Pod Červeným křížem! Zde
každý kmen, každá národnost vérně spolu jsou
snoubeny. Tento krásný obraz vzájemné lásky
Rakušanů cheeme hlouběji pomáhati vkresliti

„v duši vlastenecké. Abyohom nadšení dali též
fysickou sílu, která by mohla-býti slibem lepší
budoucnosti, třeba nám uspořádati subekripci
k zabezpečení výstavy samé, jejíž ovoce skýtati
má hojně účinné pomoci a občerstvení. našim
hrdinům; a doba pozdější by mohla :řící: hle,
jak své raněné milovali! Zveme z těchto dů

-vodů Vaše Vysokoblahorodí k vlastenecké sub

podniká samostatně, a prosíme: vřele nejenza
Pozornost naší jarní výstavě: válečných pbrazů
v Rudolfině — v měsíci dubnu a kvělnu. po-
řádané — nýbrž žádáme snažně za účast Vaši
v řadách štědrých vlasteneckých dárců. Jistě
bylo by oprávněným aktem spravedlnosti, kdyby
stát sám pro vznešené účele Červeného kříže
vypsal daň. — Nečiní tak! Pro pomoc a ochranu
krvácejících vojínů naší vlasti není třeba etátní
daně — tu každý občan a občanka, vznešený i
prostý, bohatý i chudý z vlastního počinu a ra
dostí odvedou dobrovolnou daň spoluobčanskou.
Dobrý čin vykonaný z lásky blaží stonásob!
Dilo vykonané našimi hrdiny jest nemalé, a
velký musí býti proto náš dík, Vznešený svůj
dar račte poukázati na adresu Živnostenské:
banky v Praze (na účet výstavy váleč. obrazů).

Na osleplé a raněné vojiny, sirotky a vdo
vy, invalidy, Červ. kříž a nezaměstnané ka
tel. dělnictvo ráčili dále věnovati P. T.: Díva-
delní kroužek stud. III. a IV. tř. bisk Borromaea.
K 450, M. Březovská, Polička 10 K, Fr. Brožek
a Krupína 2 K, katol. farní úřad Ranná K 612..
— 0 dalšísbírky a dary na adresu Zem. svazu
katol. Orla v Hradci Králové se prosí.

Bulharský „Červený křiž“ poskytl posud:chrabrým rekům pomoc v obnosu 4 milionů Ivů..
Kde nemůže stát okamžitě pomoci, nemaje pro
věo odhlasovaného úvěru, tam dodá materiál a.
jinak vypomůže »Červený kříže. Spolek dodává.
nemocnicím materiály, které se jinde nenalézají..
On vydržuje stravovny. Platí milosrdným sestrám.
a Samaritánkám. On obstarává potravu pro cizí.
misie, které vše zdarma poskytují státu a ra
něným vojákům; je povinností Bulharů, aby:
těmto misiím aspoň stravu a byt poskytovali a.
tuto povinnost vyplňuje »Červený kříže. On
udílí cestovní podpory 3—10 lvů na člověka,
těm uzdraveným rekům, kteří se z nemocnice
vrací do svého domova. On o Vánocích i Velko
nocích udílí raněným junákům v nemocnicích
dárky. Stanovy spolku mu nedovolují, aby dával
peněžité podpory a dary zdravým vojákům, alo
on jim dává potravu ve stravovnách. Slouží
jako prostředník mezi nimi a dobrodinci, kteří
vojákům chtějí cosi poslati. Jako prostředník,
sloužící zdravým, jako dobrodinec raněných a.
nemooných bulharský »Červený kříže úplně za
sluhuje podpory, jakou bulhařští občané jsou.
povinni poskytovati rekům, kteří bojují pro
spásu otčiny a kteří pozvedají její jméno. Aby
tato podpora se stala hojnou, proto bulharský
»Červený kříže počal vydávati svůj zvláštní list
»Izvestija na balgarskoto družestvo Červen
Krást, Tento aáslužný spolek zasluhuje hmotné
podpory i od nás. Milodarymožno zasílati c. k.
okrea. hejtmanstvím, odkud budou dále doručeny.

Zednářské podvody. Ve Francii přišlose
na „veliký podvod 8 osvobozováním od vojska.

vojenských i občanských lékařů. Proces započal
30. března. —a

Cirkevní věstník.
Pořad při udílení sv. biřmování a při.

generální kanonické visitaci ve vikariátech
polenském a německobrodském roku 1916.
(Číslice značí dni v měsíci) Duben: 26 Kru-
cemburk, 27 Vojnův Městec, 28 Krucemburk,
29 Studenee, 50 Chotěboř. — Květen: 1—2 Cho-
těboř, 3 Sopoty, 4 Libice, 5 Chotěboř. 6 Uhelná
Příbram, 7—8 Habry, 9 Čachotín, 10 Modletín,
11 Nová Ves, 12 Chotěboř, 13. Česká Bělá,
14—16 Přibyslav, 16 Borová, 17 Losenice, 18.
Nížkov, 19 Přibyslav, 20 Šlapánov, 31 —22Polná,
23 Ždírec, 24 Smrčná, 25 Střítež, 26 Polná, 27
Štoky, 28—31 Německý Brod. rven::
1 Skuhrov, 2 Německý. Brod, 3 Dol. Krupá,
4 Pohled, 5 Lučice, 6. Svatý Kříž. Večer závě
rečná pobožnost v Něm. Brodě.

Úmrtí. Po dlouhé, trpělivě snášené oborobě
vydechl 5. dubna dlechetnou duši vidp. Antonín
Brdíček, biek. notář, osobní děkan a farář v Jest
bořicích. Pohřeb konán 5. dubna. Odpočívej
v pokoji!

. Zprávy
místní a z kraje.

Přednáška o důležitosti a výhodách vá
lečného pojištění. V nynější těžké a vážné
době válečné, kterou prožíváme, byla zavedena.
různá mimořádná opatření, která mají daleko
sáblý význam svým účelným zařízením. Jest to
předevšímpéče o pozůstalépo padlýchvojínech,
kterých se ujímá v prvé řadě stát. Avěak pod
pora státu může. se pohybovat jen v úzkých
mezích a proto jest nutno sáhnout ještě k ji
-ným prostředkům a to ke,svópomoci. Přiležitost.
k takovéto svépomoci dává c. k. rak. vojenský,
vdovský a sirotčí fond, který zavedl rozsáhlou
propagující činnost, rozšířenou válečným poji
štěním. Dle došlého nás pozvání pořádá p. Josef
Weiner, o. k. berní správoe z Kolína, dno 9.



Mbna £ r. o 4-hod. odpotedňé“vpřednáškovém
"pále průmyslového musea v Hradci Králové
"přednášku »0 významu svépomoci a důležitosti
Válečného pojištění«.“ Upozorňujeme na před
nášku tuto. Jest v zájmu všech těch, kteří mají

-jgvé živitelo na poli válečném, aby se do před
nášky dostavíli a seznali velký význam této

V městském zastupitelstvu dne 3. dubna
"sohválen návrh na upsání IV. válečné půjčky
"900.000 K « opatření příručního cvičiště na r.
1910 pro o. a k. garnisonu.

U Králehradecké spořitelny upsaly na IV.
rak. válečnou půjčku: okres rálovéhradecký

-900.000 korun, mésto Hradeo Králové 200.000
korun.

Hudební soukr. škola v pensionátěJ. V.
eis, Františka Josefa I. V neděli dne 9. dubna
1916 o 5. hodině odpol. čtrnáctý hudební večer
ve prospěch »Červeného křiže«.Program [ oddíl:
-Škola, II oddíl: J. Nešvera. Na programu 19
skladeb od Krausa, Říhovského, Kuhlaus, Fórstra,
Haydna, Nešvery, Cibulky, Suka, Bertiniho atd.

Dobročinnostise mezedekladod. -©
Umělecký koncert prvého řádupřipravaje-Okresní komise pro péči o mládež v Hradci

Králové na den 15. t m. ve prospěch sirotků
po padlýchnašich vojínech. Koncertovati bude
nejlepší naše česká altistka, pí Olga Borové-Va
loušková z Národního divadla a přední klavírní
virtuos pan Jan Heřman, profesor prašské kon
servatoře. Vzhledem k umělecké hodnotě vy
braného programui dobročinnémuúčelu kon
certu očekává pořadateletvo největší účast umění
milovného obecenstva. Záznamy a předprodej
vstupenek ochotně obstarává knihkupectví B. E.
"Tolmana v Hradci Králové. |.
, Ševělkovo kvarteto. Počátkem května vy
stoupí po delší době opět ú nás -Ševěíkovo
kvarteto. Koncert svým bohatým a pečlivým pro

a slibuje umělecký požitek prvého řádu.ližší data budou oznámena. — C. —
Včelařský spolek pro Hradec Králové

a okolí pořádá v neděli dne 16. dubna 1916 ve
3 hod. odpol. v hostinci p. Ai Voženílka vo

„Střebši přednášku. Přednášeti bude De zná
mý kočující učitel včelařství p. Váelav Krulich,řídicí učitelz Orlice u Kyšperka o +Užití medu
v domácnosti«. Upozorňujeme a zveme zvláště
dámy do této přednášky poučné, aby se naučily
v nynější dráhoťní:válečné době připravovati
laciná medová jídla a medové nápoje.

Stavební tvo pro Hradec Králové
-a okolí z. s. s. ©. r. upozorňuje své členy, že
nové členské knížky obdrží se ve spořitelně
královéhradecké v úředních hodinách od '/, 9.

-do 1/, L. proti vrácení starých knížek.
vítárna a knihovna průmyslového mu

sea, která otevřena jest každý všední úterek a
pátek od půl 6. do půl 8. večer, přístupna byla
sa uplynulé čtvrtletí celkem 22kráte. V té době

+

+“

1998 osoby, z nichž býlo 1009 stud., 91 živ
nostníků a žáků odbor. škol, 54 učitelů a pro
fesorů, 80 pánů A 159 dam různého povolání.
Avšak jest jisto, že. mnozí vážení čtenáři, ze

(jména dámy, svých jmen do vyložené knihy ne
zapisují, což je na ujmu správnosti dat etatí
stických. V zájmu dobré věci žádá 60 vážené
čtenářstvo, aby svá jména i stav, třeba jen

-gkratkami, laskavě do knihy návštěvní zapiso
valo. Domů zapůjčeno 1515 svazků knih, 30 děl
předlohových a 150 jednotlivých listů nebo se
šitů. Mitno město zapůjčeno na 5 různých míst
5 pánům a 5 dámám 16 svazků knih, II děl

ředlohovýcha 9 jednotlivých listů n-bo sešitů.
knihovně darovali: p. inž. Jindra 5 av.. p. sta
rosta JUDr. Fr. Ulrich 1 knibu, p. Vojt. Joska,
litograf v Kutné Hoře 22 různé hudebniny. —
Koupí rozmnožena knihovna o 95 svazků knih

-a 4 dila předlohová. Podle provedené inventury
čítala knihovna koncem r. 19t6 pod 5691 hesl
"10.468 svazků knih. O svátcích velikonočníc
zůstane čítároa zavřena. Počínajíc měsícem
-gvětnem otevřena bude čítárna tské v neděli
-od 10—12hod. L Knihy odvésti lzev každé

„Košťálové.
Záložna v Hradci Králové. Výkazza měsíc

"březen 1916.- Stav vkladů počátkem měsíce
„K3,205.39000, vloženo běbem měslce K187.549-87,
vybráno během měsíce K 121.15508; stav koncem

měsíce K 2,271.77894. Stav půjšek počátkem
-měsíce K 2,190.650-68, půjčeno: během měsíce
K 71.818:10, splaceno během městes:K 106.05618;

-stav koncem měsíce K 210181806. Podet účtů
vodní podíly

.88.700—. Pokladní obrat K 835 AW718.
Zle vlakového spojeni 'ku Praze a

Vídni směrem přesPardubice eno bylo
přičiněním Obchodní, živnostenýké s průmy
slové ústředny královéhradecké.K opětnýmžá

aby vlak č. 524, který dosud -Vbetanici Jaro
gněř-Josefov stál od samého poledne do 8 hod.
odpol, odjížděl již ve 12 hod. Amin. směrem
du Hradci Králové a odtud 1 h. b min k Par
„dubicům. kamž dojede v 1 hod. 30 min. a kde

-dostemsvolil ředitelstvízone dráhy,

má připojenína rychlík, ta na státnínádraží v Praze ve 3 hod. 31min. odpol, jakož
i na vlaky do Brna a do Vídně (Vídeň vých.
nádráží 10 h. 56 min. več.). Velevítaná tato změ
na jízdního řádu, kterou český severovýchod
získá řadu vlakových spojení s obchodními stře

disky vstoupí v platnost již 1. května t. r.ujarý dorost. I ta mládež dovede pocho
piti význam: drahoty a dle toho se skromně za
řisuje. Tahle za museem se krělli čtyři chlapci,
kteří měli dohromady jediný doutníček. Když
bafl jeden, podal hned druhému, který po je
diném skrovném vtáhnutí vonného dýmu bra
trsky předal kuřivo třetímu atd. Tak se dostalo
na všecky stejně. — Na náměstí však hoši dá.
vají zoela volný průchod přebytku mladistvé
energie zvláště u kašny. Snad si myslí, že jest
výhradně zřízena pro jejich skotačení. Honí 8e
a dělají prostooviky na okraji i ve vnitř, chy
tají se kovových trubek, až jestdiv, že nedo
znala umělecká kašna vážné poruchy. Neškodilo
by vlídné upozornění, aby se tu mládež trochu
mírnila a Šla si raději zadovádět do přírody.—
Zatáčíš-li se kolem rohu některého domu, hned
proti tobě vypadnou tři — čtyři ději sotva škole
odrostlé anebo ještě mladší, abys je zbavil
evrbění na dlani nějakým podarem. Bývají to
děti přespolní.Nedáš li je dost zle; dáš-li, ještě
bůře. Děti vyčíhají, kam se ubíráš, zaujmou
skrytouposici za jiným domem,aby tě přepadly
při náveata znovu, Dáš-lijim po druhé, hned

molovou písničkou. Že jest potřebí nyní dvoj
násobné dobročinnosti, nikdo rosumný nepopírá.
Ale skutečná, těžce překonatelná nouze bývá
obyčejně zcela jinde než na ulici. Nyní všude
jsoú vítány k pilné lehčípráci i ruce mládeže,
a proto není potřebí řemeslné s ihodně vyzý
vavé žebroty. dětí zdravých a statných. Hlavní
vinu tu ovšem nenesou děti, ale jejich matky,
které dětem žebrotu vnucují = příkazem, 60
musí přinést domů — k podpoře lenosti. Co se
vyžebrá na vie, ranese se do.-trafiky a k cu
kráři. Někdy bys myaslil,že jsou děti pevně or
ganisovány na výboj i na dělení. Ale chyba
lávky! Dášli jen jednomu, hned za zády slyšíš
surové hádky a křiký o kořist. Takovým po
tulným dětem poušěsía náhodnou almužnou
se nepomůže. Vícby tu prospělo podrobně vy
zkoumati jejich domácí poměry a pak teprve
dle toho jednati.

, Smrt v Orlici. 4. dubna o-půl 9.hod. ráno
na břehu Orlice u Malšovid naproti plovárně
usedlá osmnáctiletá služka Fr. Podrazilová, ro
dilá z Nechanic, která byla ve-službě v Hradci.
Zula si střevíce, odložila něktěré částky oděvu
a vrhla sedo řeky. Volala-na lidi stojící na
protějším břehu, aby. se ji neopovažovali za:
chrániti. V prostředOrlice zápasila přes 8 mi
nut, pak zmizela pod hladinou. Případ byl ihned;
oznámen úřadům, ale posud se nepodařilo mrt
volu vyloviti. Praví se, že si zoufala x nešťast
né láeky. -© “

Seznam een na týdexmím trhu v Hradci
Králové dne 1. dubna 1916. 1 g vikve 70—90 K,
jetelového semínka červeného 320—460K. máku
480—400 K, 1 kg: másla čerstvého 6:80 —880 K,
tvarohu —92—1-12 K, 1 vejce 13—14 h, 1 hl

1 g mrkve 34 —38K, 1 kg česneku 5—7 K, I kopa
poru —80—1— K,1 kg: oerele 60—80 h, petr
žele 36 h, 1 kopa kapusty 2.60—5.— K, I hl
brambor k sázení 1960—16 -K, 1 kg křenu
30—50 h, 1 pár podsvinčat 110—190 K 1 kůzle
5—11 K. Přivezeno bylo: vikve 22 hl, jetelového
semínka červeného 89.76 g, kapusty 4 kopy,
drobné zeleniny 35 kop, mrkve 15 pytlů, pod
evinčat 295 kusů, kůzlat 316 kusů. .

Vyznamenání. Jeho Výsost princ arcikníže
František Salvator udělil čestný odznak II. třídy
dp. Janu Karáskovi, faráři v Kácově n. Sáz.,

ro zvláštní zásluhy o Červený Kříž. Mimo to
byla dp. faráři udělena dvě pochvalná uznání

od slav. praesidia rady a magistrátu král. hlav.
města Prahy a diplom od okresní válečné pom.
úřadovny v Praze za účinnou fofbvo v hu
mánních akcích válečných. 1“

děkan Josef Šmejkal
ye Mýte. Náš vdp.obdržel od Jeho Výeosti arciknížete Fr+ntiška

Salvatora čestný odznak Červeného kříže IL
třídy s válečnou dekorací. Tohoto vzácného vy
znamenání dostalo se horlivému duchovnímu
správci. za to, že zde pilně navštěvoval raněné
a nemocné vojíny v c. a k. zeměbranecké nemoc
nici, o ně se obětavě staral a jim duchovní ú
těchu poskytoval.

"Studenec u Jilemaice. Ve dnech 24, 25.
a. 2. března, kdy konáno bylo triduum ve Stu
deneckém chrámu Páně, připravil věřícímu lidu
farnosti studenenké vysoce důstojný p. kanovník

uchovní hody.
S nadšením, čerpaje z hlubokých svých vědo

mostí,promlarů v 5 kázaních o významu ov.kMže, dokazuje,še je nejznamenitější knihou, ze
které se máme učiti, nejvznešenějším trůnem,
z něhož Kristus ovládá veškerý svět, a konečně
nejvzáenějsím oltářem, na němž přinesl Kristus
Otci svému neboskému oběťceny nesmírné, své

nejsvětější tělo a svou nejdražší krev. Utulná
svatyně chrámová, zvláště v sobotu a v neděli

lidem, který přišel, aby v promluvách těchto
načerpal útěchy a posily v těžkých a vážných
dobách přítomných. Výsledek kázání slovutného
p. řečníka jevil se u zpovědnic. Skoro 600 lidí
v tyto dni přijalo sv. svátosti, nejcennější zajisté
to odměna pro vedp. kazatele. Dobrotivý Kristus,
pro jehožto čest a slávu vadp. kanovník s hor
livostí v pravdě apoštolskou tolik pracuje, budiž
mu odplatitelem nejštědřejším. Důstojným pá
nům: Františku Plichtovi, faráři v Lovínské
Olešnici, Janu Noskovi, faráři v'Dolní Kalné a
Rudolfu Flidrovi, katechetovi v Jilemnici, budiž
touto cestou vzdán uctivý dík za laskavou vý
pomoo při zpovídání.

Cáslav. Následováníhodno jest za
jisté jednání veliteletví zdejší posádky, kteréž
dalo všecky plochy půdy zrýti a zorati, aby jich
bylo co nejvíce k pěstování obilin a zeleniny
využito. Škoda, že tohoto moudrého zařízení ne
následují soustavně i jiné instituce a jednotlivci.
Dobrým příkladem předešla by jistě v tomto
ohledu sama obec, kdyby tak zvané dětské
hříště nenechala ležeti ladem a užila ho k pě
stování aspoň zeleniny. Myslíme totiž, že by
mohla tato jinak' velmi úrodná plocha býti letos
rozdělena mezi jednotlivé třídy ohlapecké a dívčí
školy a doporučeno dětem, aby se o vzdělání
půdy přičinily. Spojilo by se tu zdravé s uži
tečným a způsobilo by to celé řadě dětí i ro
dičů radost. Stejně bylo by možno postupovati

i na jiných místech. Jest kol města našehoprázdných, po zpracování přímo křičleích ploch
víceneždosti.—Poškození kostela resp.
kostelní věže bylo způsobeno v minulých vě
trných dnech tak, že jest třeba některé z malých
vížek podrobiti důkladné opravě. Při tom kon
statováno bylo, že celá krytba hlavní věže jest 
velmišpatná a že tin trpí nemálo ivazba. Zdá
se, že opět osvědčí se ona pravda, že nevhodná
šetrnost bývá největším marnotratniotvím a že
dojdou satisfakce ti, kteří žádali, aby při ná
kladné opravě celého kostela bylo pamatováno
na opravu věžní střechy a její restaurování podle
plánů arch. Hilberta. Tehdy bylo možno na to
dostati ještě nějakou subvenci, dnes přijde-li
k jakékoliv opravě, ponese náklad jenom patron
sám. A dosti možno, že náklad ten nebude malý,
neboťbarva nepřikryjedíry. — Polní oesty
vycházející z města jsou pod vší kritikou. Letos
při vlhkém blátivém jarním počasí byli jistě
k politování lidé i zvířata, kteří touto leckde
přímo bezednou spoustou bláta se mueili bro
diti. Stalo se na nejedné cestě, že bylo třeba
na př. náklad hnoje složiti do bláta a tak stěží
potahy z babniska vysvoboditi. Což pak přece
naše pokročilé rolnictvo nedovede zjednati si
nápravy, či není mu naprosto líto, když už ne
čeledi, tedy potahů a povozů ? Vždyťokolí města
není tak chudo na kámen a celou zimu také se
v poli nepracuje. Trocha dobré vůle by také
něco apravila. — Úmrtí, Zase odešel z Čáslavě
jeden typický zjev. Byl to Josef Vitaš, jenž po
dlouhé nemoci zemřel v okr. nemocnici zdejší
a za dosti četné účasti občanstva byl v neděli
2. dubna na ústředním hřbitově pohřben. Ač to
byl prostý metař, zmiňujeme se o něm proto,
že náležel skutečně k těm dnes vzácným zjevům.
jimž poctivá a svědomitá práce byla životním
heslem. Dozorce a pobízeče nad sebou nikdy
nepotřeboval. Mnoho dobrého za vše to věak
nezakusil, jedinou radostí byla mu poutní místa
okolní, která rok od roku neopomenul navštíviti.
Dej mu Bůh lehké odpočinutí! Plně dopo
ručujeme ku přečtenía zachování vyhlášku
o. k. okres. hejtmanství zdejšího o opatřeních
vzhledem k rostoucím případům vztekliny. Jest
opravdu ku podivu, co psů zbytečně se chová
a jaká spousta se jich potuluje jak ve městě
tak ve vsích. U nás v městě někdy činí jistá
místa přímo vzhled orientální. Nečistota psí,
rvačky a ohrožování dětí jsou na denním po
řádku. Člověk by ani nevěřil, jaké rodiny ai
chovají psy a čí psi mohou se svobodně i bez
známek toulati. Jistě by neškodilo část těchto
zbytečných příživníků odetraniti a na zbývající,

ro zábavu chované řádnou daň uvaliti. Sou
asil by s tím kde kdo:
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Besídka.
Páperky.

»Moderní věda vyžáduje přísné zkoumání,
podrobnou kontrolu i toho, co bylo objeveno

nejproslulejmí učenci.Nynějšíheslo jest: »Nevěř slepě ničemu a nikomu, spolehni pouze na
prozkum samostatný « — s»Tedy bych neměl
věřiti ani tobě. Dříve než přisvědčímk tvým
vývodům, musím samostatně studovati. Jest jen
otázka, kde k tomu naberu bystrozraku a času.«
— sÁni já neprotestuji proti vědecké kontrole

vlastních vědeckých prací.«— »Hm, ale pročse tolik dotěrně šplháš na trůn autority? Proč
se tolik vtíráš každému se svými hypotésami?



A je-li nutno každou vědu podrobovati nejpří- Ve

něj kritice, patrno že v těchmoderníchvě- Srateváslavaté MatlonŠkolské. Paramentadeckých poučkáchjsou asi husté kazy,mezery . , k

av aky. Co však nutno znovu a znovu P Usmanýpa Kar ne n -nejlevnějšíná V „gTE 2..
drobovati generální přehlídce apřípadné o-| iagaí pramenv usku veškerých gnáce ó Neškodia sm
rektuře, není Sečnoa Mar ný č slabě (protožzdůvodněnou theorií, domněnkou, fantasil. - o
kládejte tedy, pánové,se vší určitostíjako vědu | v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
jen to, co skutečně pod trojí až čtverou kon- i dly, larářevo Výprachticích)
trolou řádně obstálo, protože neodborník není . doporučuje P. T.veteďůstojn. dnohovenetvu

schopen rozeznati zma od plevy A mohlku svůj osvědčenýa Částo vyznamenanýsnadno po častém zklamání odmítati i vědu| prád rů. příkro koberců a
skutečnou.Kdonení zcelaurčitěopravdivosti o ěštní l vřtobnáchnejstaršího výrobní závod
svého objevu přesvědčen,má to přiznati dříve,| závoduv Čechách, ©. a k. dvorního dodaratele všech kostelních paramentů,
než k břitké kritice dojde. Laik nemá času spolkových praporů a kovového náčiní
sledovati polemiku, která se totahuje třebas ,
dvě léta. A což teprvepasuje-lise za nositele ose a e U Cenníky,vzorkyirouchahotovéna ukázku

ý se na požádání franko zašlou.
vědytuctový medonk, Atet Pon po sehůzích napapouškovan ze, jichž dosahu sám NP
nepostřehuje.Acožzačnoulí dva tací neumělí v Jablonném n. Orl. č. 86.
advokáti před množstvím lidu učenou hádku Tisíce uanávacích referencí aodporodení. —
o věcech, jichž sami neprozkoumali! Tu se te-| obrázkové oraaíky, rozpočty,vzory a vé zboží

rve ocítáme v bezradném labyrintu! Jako| k výběrafranko.
bychom se pobybovali na potměšilém bahně, Bos velkoměstskérežie ve vlastulch dílšáně
kde každý krok jest krajně nebezpečný. Učen- | domech,levné pracovaí síly na venkové,čímá lovnější
cům sluší vědecké zkoumání, ale my máme| cisy s8 o 20%,neš všude inde.
právo uslyšeti vždycky dokumentární pravdu.| gabil 100 Jet. trvání s 50Jet. všnatmíčinnosti
Své spory si napřed mají učenci vyrovnati 2.
mezi sebou, nemají volati na pomoc laickou Adresování vědy doslovné se vyprobuje.
nlici. Až se bohové olympští shodnou, pak te- — k - =
prve nechťsestoupík lidu,aby davy nepova- AAAAAAAAÁAAAAAAAA
žovaly jejich práci za sportovní hříčku. Je-li
skutečná věda na postupu, zaslouží si lid, aby
z ní obdržel větší »výživný podíl než před sto- . “

letím.« . y 0 0 gď

Žal: ženo r. 1820.

SPECIALITA:
přavýústecký,po moohá desttiletí vy

hléšený žaladeční likér pod náz em

si Aměrsde kondres

A. J. Andrea v Úuti n. Ori.,
továrna nejjemnějších likérů.

»Blabo spočívá nikoli v požitkářství a so- výborné jakost, též i veškeré potřeby Taktéž doporačujem ku koupi M
bectví, nýbrž ve zdrželivosti.«— »Aha, rozumím k holení nakoupíte levně u firmy : .
dobře;zkušenostučí,že po jisté zdrželivosti, Jose! Jelinek. vy o slivovice +půe jam.
po dobrovolném postutím více sí vážíme po- dlář v Hradci É „. mu A pr v
zemských darů, které nám !zpříjemňují život. my v ci Králové na podsíni. — nejlevnějších. F.kaj obchodníkům a
Nejvíce těší to, čeho užíváme míruč.« — »Ale hostinak ýmpov ují so zvlášťvýhodné vety.
tu potřebív myšlenkách postupovati ještě dále. T
Zdrželivostodměňuječlověkaihned, i když VYVYVYVYVYVYVYVY
mizínadějena příštíužívánívšehov hojnosti. O a = Komistonářství

Jižsámsebezáporjestštěstímprodušiideální.«T M DO00C :
„Kableche povetnýchshůnchma Jan Horák Fr. Černý- HradecKrálově|žíš se luštiti otžkky sociální, kutturní,politické g třída 18. pěšíbe pluku, :

ajiné. Pročroztyluješsvouzbožnostzáleži- soukenník obetarává koupi a prodal.
tostmi tolik zevnějšími a vzrušujícími? Měl by s “
Kehledětvýhradněoltáře,kazatelny,brevidře| B) v Rychnově nad Kněžnou abojí ve velkém.

Volegramy: Petroj, Wradet Král.a rozsévati všude klid.« — Proto chodímven|
mezi lid, abych uchránil svou bezpečnost na zasílá na požádání vždy
kazatelně a u oltáře.Vždyťprávě zevnějšíne- dle roční onisony koliekci

telské vlny snaží se prouditi branon kostelní
P oltářia kazatelně.Nebude-libezpečno nejnovějších črahů pravých
v nejbližším okolí kostela, budou podzemní vinčných ,
proudy ohrožovati i klid a svobodu svatyně, své vlastní výroby, jakož i tu- i Ciso
jak patrno na Francii a Portugalsku.« zemských.

* žilménímedy?Vdyt Četná uznánízvláštězkrabůvole

7 Folodůstajnému
duchovenstva a

úřadům Šerohjes depo

-Proč děkuješ při přij : mešit voškerékostelní nádobya
bereš jen to, co ti ným právem náleží.« — důst. duchovenstva svědčíopoctivé ob- nášínía to: monstraace, y
»Pravda — ale myslím, že ty díky nejsou tak K O OKe ilotéhozávodn za cibáře, „palánky,pacifikály,
velikým ponížením jako klekání před různými u víoe než třicotiletého působení. svieny,lampy skropanky
organisacemi. Můj zaměstnavatel mi popřává Učiňte. prosím, malou objednávku na cirkovnímprv radí sh

volnostpřesvědčení a jednání ve veřejnémži- zkoašku. mákyopraraje vpůvodníinteei avotě. Mám-livšak dostati místo prostřednictvím Též na splátky bez zvýšení cen!. slatí astk neboprotido
některé organisace, musím se velice ponižovat, Pokaěty oné Sle, Úadé Bav.
podrobit své nitro důkladné přehlídce, platit na úskufrankomí závaznostikoupě.

áky, s nimiž nesouhlasím a ještě jim pro- Věs 4posllá , Práveruční
jevovati vděčnost. Ostatně má-li se díti soci- ©othbrných jako:
ální rozvoj společnosti bez velikých otřesů, vy- nků, náramkůaid. Notářnké
žaduje se vzájemná dobrovolná ústupnost a pod- » jídelnínáčiní ne stříbrapravého

A2 sj
a jak zaměstnavatele tak zaměstnaného. A o .»Ž činskéhovšdy na skladě. *

za dobrovolné prokázáníslužbyzasloužídíky Ade kupujete knihy ? Šlaresloto,stříbro©drahokamykupuje30nojepálícenyoba dva. Můj zaměstnavatel mi ta kuje | JAN STANĚK,
zvláště vykonám-li ochotně třebas i nepatrnou Naše knihkupectví Vás také
službu nad svou povinnost. Taková vzájemná vzormě obslouží. posiř a aiselenr
dobrovolná podpora vzbuzuje vděčnost, důvěru EDŘSDGV AFLE Praha-L-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.
a lásku, která často více štěstí přináší než zvý- GD 385, GEDGND 38 Přísaáný'smale.c. b. samakéhotrestníhosoudu.
šená mzda. Kdyby zaměstnavatel a jeho pra-| 1 . 5 — -o 
covník mluvili spolu jenom prostřednictvím
pracovního řádu, kdyby jejich vzájemnost byla G dí PLL 2 0... ..

přesně vymezena jenom tištěnými předpisy,| „©

nebylo by neshodám konce, protože žádný| "© Mprávní bod nedovede vyčerpati všecky náhod-| 8 A: o
né a předvídané svízelné okolnosti. Ostatně —
jest zvláštní, že právě ti nechtí nikdy děkovati, | 38 | a
kteřísi k místupomohliveliceponižujícími| „8 o. ». KEM

"prosbami. Jakmile sedí pevně v sedle, uhasují “ = Á ,
druhou tvář, kterou při svých prosbách velice | (8
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chytře skrývali. Kto nechce tikdy nikomu dě- ; přijímá vklady a adřokoje je: © 2
kovati,af takénikdyponíženěneprosí;a kdo| $k Ob ee gaoj eo še .
velice pokorně žádá, stvřáuje, že čeká na — ] " '(*© : hi ods „“ + E
milost.Já jsemještěpředžádnýmzaměstna-| (8 nák © A. P
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- — Kdyš Masaryk a jeho opolečníci zrádné
ópustili svou vlast a ve Švýcarsku vstoupili do
elužeb našich nepřátel, pokusili se také o to,
aby v Americe získali stoupence. Již z činnosti
své v Prazepověstný kverulant Tvrzický a
z Prahy uprchlý učitel Vojta Beneš, intimní
přítel Maearykův, použili této vhodné příležitosti,
aby své finance upravili. Jnenovaní učinili po
kus, aby naše krajany v Americe nečistými pro
etřeďky. uvedli v omyl a aby je získali pro své
účely a pro pana Masaryka, Především měly

"býti sbírány peněžní prostředky pro velezrád
“ nou propagandu a sebrané peníze obdržetí měli

Masaryk a Tvrzický. Američtí Čechové jsou po
většiné lidé rozumní a zkušení, kteří Tvrzickému
nesedli na lep.

Když Masaryk a Tvrzický zasílali prosebné
dopisy na českou veřejnost v Americe, varovaly
seriosní česko-americké listy před touto agitací.
V Chicagu vycházející list »Vesmír« (vydava.
telem jeho jest v Čechách známý národní 80
cialista Dr. lška) ihned varoval před činností
Tvrzického a soudruhů a prohlásil: sJest vy
slovenou lží. že Masaryk jedná za český národ
a že vůdci Čechů jednání jeho schvalují, jest
lží, že se všecky politické strany podrobují ve
dení Masarykovu 8 neomezenou důvěrou.« Dále
napsal jmenovaný liet: »Jest již čae, aby proti
těm, kteří v době, pro národ tak vážné, chtějí
hráti hazardní hru ae zájmy českého národa na
útraty amerických Čechů, a kteří tak velice ná
rod kompromitují. veřejně energicky bylo vy

, stoupeno. Ve staré domovině musí býti co nej
diive známo, že jejich krajané v Americe ne
ztratili rozum.c

Tvrzický, agent Masarykův, nezanechal však
jéště této hry a s pomocí několika prodajných
duší založil »Sdružení«, jež bé především zabý
valo sbíráním peněz. Nepravdivé zprávy z vlasti
byly rozšiřovány, aby lidé ochotněji příspěvky
udíleli. Sebraných peněz užívali pak Tvrzický
a jeho pomocníci pro sebe. Podnikali cesty do
Paříže a Londýna, toulali se po Švýcarsku a
přímo se stýkali s nepřáteli své vlasti.

Český americký tisk znovu důrazně varo
val. Česko-americký list »Národ« prohlásil: »Bu
de-li válka ještě déle trvati, pak plat jediného
z sosvoboditelů« českého národa stráví celý
fond a že dojde k velikému skandálu, až se
veřejnost dozví pravdy o oněch sbírkách.«

Chicagský »Denní Hlasatele odsoudil, čin
nost Masarykových agentů a prohlásil, sže se
v Čechách s tímto jednáním naprosto nesouhlasí,
nýbrž, že se odsuzuje«. Dále těžce obvinil český
tisk v Americe anglickou vládu, že poušívá
českých nespokojenců pro své účely a žehraje
falešnou hru Tisk varoval před agenty Tr
zického a zapřisáhal americké Čechy, aby zájmů
celé vlasti nepoškozovali. Výstrahy tyto setkaly
se také s plným úspěchem a může se dnes
prohlásiti, že agenti Masarykovi v Americe svoji
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úlohu dohráli. Američtí Čechové viděli však
jsaně, na kteroggfrenu se mají postaviti, aby
potřebám starého domova bylo pomoženo, vi
děli, jak Špinavé ruce se přičiňovaly, aby posice

kopli.
Český národ v Čechách může býti svým

americkým krajanům jen vděčen, že tak jasně
prohlédli. Tisíce Čechů bojují za svou vlast a
dávají životy a statky za svého císaře. Společně
s ostatními národy našeho mocnářatví přičiňují
ee o zřízení silného, nového Rakousko-Uherska,
a tím také o posílení svých vlastních národních
a kulturních zájmů. Český národ v Č-chách
ohražuje se právě tak, jako jeho bratří v Ame
rice, energicky proti jednání zrádců a volá na
tato koupená individua: »Ruce pryč: Neposkyr
ňujte avýma zločinnýma rukama našich nej
světějších citů a zájmů!«

Průběh války.
Na ruském bojišti jest dle úředních zpráv

situace nezměněna; vedle marných útoků rus
kých jižně od Naročského jezera nic význam
ného. Zato však. ve vedení ruské armády vy
pukla krise. Po generálu [vanovi, který odpykal
nezdar novoroční «fensivy na besarabské frontě,
došlo také nyní na Kuropatkina a Everse, kteří
budou prý odstranění z vedení na severní Části
ruské fronty.

Italské bojiště. Italům vedlo ee v minulých
dnech zle; -byli totiž vypuzení na doberdobeké
planině z několika ku předu posunutých pod
kopů. Zato se Italové mstí bombardováním osad
za naší fronton v Goricku, Korutanech a v Ty
rolsku. — D'e »Kóln. Ztg.« obsazení hraničního
hřbetu v Adamelské skupině jest výkon ra
kousko-uherského vojska, který před několika
lety byl pokládán za nemožný.

Z Balkánu neohlsčuje se také nic význam
ného. O bojích o Valonu a Soluň není nic sly
šeti, zato jesi jisto, že vwobou městech jsou
našimi a spojenci poutána silná nepřátelská
vojska. Jinak na Balkáně nastal klid, který se
ukazuje i ve zlepšení poměru mezi Rumunskem
a ústředními mocnostmi, dále v jednání o do
hodu bulharsko-rurnunskou, čímž myšlénka bal
kánského spolku jest zase na postupu. Rumun
sku pak uzavřeny jsou z Ruska hranice, ježto
Rumunsko odmítá postaviti se čtyřdohodě po
bok

Západní bojiště. O bojích o Verdun není
hlučných zpráv. VeFrancii jest veliká stísně
nost nad nezadržitelným německým postupem.
Pádem francouzských opevnění mezi Douau
montem a Haucourtem učiněn byl průlom 3 km
široký do první linie vlastních opevnění ver
dunských.

Turecké bojiště. Na iracké frontě v Asii
utrpěli Angličané u Felahie opět novou po
rážku, při čemž ztratili více než 3000 mužů.

4/, A VYPLÁCÍ
LÍSTKY POSTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

ty počítajíse levně.
Obnova vydblsí v pátek v poledne.

O válečné sitnací ná německém říšském
sněmu promluvil poprvé ministr války Wild
šl. Hohenborn. Ministr zdůraznil dobrý vývoj
válečné situace. Armáda může vykonat největší
činy, doma-li se vydrží a všechno podnikne pro
vlast. Nezná v dějinách příkladu, aby vojsko a
národ byli tak pevně spojeni v boji. Spolubojo
vání domoviny je zjevem přímo obrovské dějin
né velikosti. — Bulharský generalisimus Žekov
tvrdí, že léto přinese nám mír, mír čestný. | *

Politický přehled.
Krajské zřízení a správní reforma jest

kém; v zásadě souhlasí se s krajským zřízením
na straně české i německé.

O poměru slovansko německém v Ra
kousku uvažuje »Oester. Rundschau«. Praví, že
nejdůležitější úkol. který válšou bude ponechán
Rakousku, je úprava dobrých poměrů mezi
Němci na jedné a Čechy a Jihoslovany na stra
ně druhé. Rakousko je pro Čechy, Slovince,
Poláky a Rusíny záchranným ostrovem kultur
ně, národně a politicky. Čechům určuje autor
v budoucnosti úkol, účastniti se na vybudování
středoovropského svazku. Pro budoucnost ve
sjednoceném Rekousku připadne Čechům i ostat
ním menším národům slovanským epolubudo
vati moc říše, která chrání jich evropské slo
vanství.

V říšském sněmu německém ministr vo
jenství Wild z Hohenbornu prohlásil, že už nyní
jest povinnosti pečovati o ty, kteří ve válce
utrpěli škody na svém zdraví. Proto vláda do
poručuje sněmu ku schválení zákon o odbyt
ném, čímž umožní se osidlování na vlastní
hroudě pomocí tohoto kapitálového odbytného,
jež poskytne se všem válečným invalidům bez
ohledu na národnost, vyznání nebo příslušenství
ke straně. Zákon přikázán výboru; nato zahá
jeno první čtení osnovy zákona o snížení hra
nice stáří ze 70 na 65 let, opravňující ke sta
robní rentě. — Rozpočtová komise při rokování
o zákonu ve příčině daně z válečných zisků
schválila návrh. aby umělecké, ozdobné a pře
pychové předměty podléhaly zdanění již při
ceně 500 marek, místo při ceně 1000 M, jak
navrhovala vládní předloha.

V Řecku. Pověstný Venizelos neustává
agitovati proti králi a vládě ve prospěch čtyř
dohody; veřejnost však prý se proti jeho svo
dům chová dosti odmítavě.

—ó———

Za válečného ruchu.
IV. válečná půjčka, Znovu upozorňujeme, že

možno přihlašovati úpisy již nyní. Stát nežádá ani
při nejnovější půjčce darů, protože upsané obnosy
budou dobře zúročeny a uloží se nejbezpečněji. I
lidé málo majetní mohou lehce upisovati, poněvadž
podmínky úpisů jsou c. k. vládou stanoveny co nej
příznivěji. Jestliže v přední řadě upisují již nyní
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bankéři, patrně tak nečiní proto, že by chtěli býti
poškozeni; činí tak na základě střízlivých, raci
onelních výpočtů, majíce pevnou důvěru ve zdar
naší ohramé války. Za nimi tedy mohou jíti zceta
bezpečně 1 občané méně zámožní. Zajisté zdárný
výsledek IV. válečné půjčky bude i v naší vlasti
nejlepší odpovědí na intriky a lži čtyřdohody.

Přibráni práce schopných 050b na zemědělské
práce. Místodržitelství vydalo všem obecním ú
řadům následující vyhlášku: Obrana vlasti povo
lala do zbraní nesčetné množství mužských pra
covních sil. ze zemědělských kruhů, takže se na
venkově stále více pociťuje nedostatek zeměděl
ských pracovních sil. Následkem tohoto úbytku,
povážlivého pro zajištění co možná nejvydatnější
ho výsledku sklizně, jest příkazem nutnosti, aby k
zemědělským pracím byly příbrány veškeré prá
ce schopné osoby, a to i ženy, v míře co nejroz
sáhlejší, bez rozdílu, požívají-li vyživovacího pří
spěvku čili nic. Povinnost veškerých v obci se
zdržujících osob mužského i ženského rodu vyko
návati v obci k nařízení komisí pro žně a k ob
dělání polí práce žňové a spojené s obděláním polí,
jest vyslovena v ustanoveních $ 3, min. nař. ze dne
5. srpna 1914, kde jsou také úplně vypočteny ve
škeré výjimky z této povinnosti. Neuposlechnutí
odůvodněných | příkazů žňových komisí podléhá
trestu až do 200 K nebo vězení do 14 dnů, který

příslušníků mobilisovaných osob, oprávněných k
státní podpoře, k zemědělským pracím, poukazuje
se opětovně k tomu, že výdělek pracovní mzdy
účastí v zemědělských podnicích nesmí míti za
následek ztrátu nebo zmenšení vyživovacích pří
spěvků. V zájmu bezvadného postupu prací spoje
ných s obděláváním -polí ukládá se všem obcím a

žňovým komisím, aby předchozí vývody vhod
ným způsobem vvhlásily a — odepře-li se dobro

volnéné pomáhání při pracích s obdělávánímpolí

Ve spisech Vauvenargueových, o němž již tuto
byla zmínka, vedle kapitol >O poznání ducha lid

ského:, »Úvahy a zásady«,. »Úvahy kritické« na
chází se těž jedenáct kapitolek, madepsaných >Ra
dy mladému muži«. Pro zajímavost je tuto uvádí
me, jako zdůraznění pronesené jeho sentence:

»První jarní dni nemají tolik vděků jako rodící sectnost v mladé duši.«

1. O důsledcích v chování,

Jak bych litoval, drahý příteli, kdybyste osvo
jil si zásady vám škodící! Vidím s politováním, že
zavrhujete s jakousi radostí to, co přirozenost vám
dala. K necti je vám rozum, který by měl být k
necti těm, kterým se nedostává, Nedůvěřujete síle
a vznešenosti své duše a důvěřujete špatným pří
kladůn. Jste tedy přesvědčen, že s duchem plným
ohně a s povýšenou povahou mohl byste žíti ne
čestně, ve změkčilosti jakc pošetilec a frivolník?
A kdo vám ručí za to, že nebude vámi opovrhová
no ani v této kariéře, když jste zrozen pro něco
lepšího?

Kdo by byl pěstoval clnost, kdo by se byl sna
žil o dobré jméno nebo o Štěstí cestami smělými,
kdyby byl čekal, až pochvala ho k tomu vzpruží?
Lidé obyčejně přiznávají zásluhy jiným až zcela
na konec. Ti. které pokládáme za své přátele, jsou
často poslední z těch, kteří s námi sdílejí souhlas.
Vždyckv říkalo se, že nikdo nepočívá důvěry me
zi svými; a proč? Poněvadž velikáni pokračovali
jako my. Ti, kteří znali jejich nedokonalost při po
čátku. představují je sobě vždy v této první neúpi
nosti a nedovedou snésti. aby tito povznesli se z
domnělé rovnosti, ve které s nimi, jak věřili, byli:
cizí lklé však jsou spravedlivější, na konec pak
zásluha a odvaha vítězí nade vším.

Spojených, aby použily svého práva uložiti práce
schopnému obyvatelstvu obojího pohlaví, by po
máhalo při obdělávání polních prací, a aby každý
případ neoprávněného odepření práce imed ozná
mily příslušnému politickému okresnímu úřadu za
účelem zavedení trestního řízení. Ženy, ošetřující
nebo opatrující malé děti, jsou sproštěny povinno
sti konati zemědělské práce, není-li možno nějak
postarati se o děti ty. Naproti tomu musí se ke ko
nání zemědělských prací uvolíti všechny osoby,
které mohou jíti do práce vzhledem k svému zdra
votnímu stavu nebo tělesné síle a svým rodinným
poměru.

vAvantik o papeži Hlavm list italských soč.

opapeži -sprostředkovateli míru. Nápis článku
vzbuzuje úžas: »1l probabile trionfatore« (Pravdě
podobný vítěz). V článku, který podepsal »Carne
ade«, praví: »Nechci mluviti o válčících, nýbrž o
neutrálu a to o nejneutrálnějším ze všech moc
ných tohoto světa. Jeho sílu tvoří právě neutrali
ta, což je nejpádnějším důvodem, proč Benedikt
XV., neboť o něm mluvím, bude konečným vítězem.
Nejsem prorokem ani synem proroka, ale dovolí
te-li, pane censore, mohl bych podati několik my
šlenek, které mi po delší dobu. nejdou z hlavy. Ne
jsou to vidiny, nýbrž prosté úvahy, které každý,
kdo není právě slepý, ve skutečnosti může pro
zkoumati. Tedy: dříve nebg později přijde doba
— kdy válčící národové zerhdlí. A co potom? Prá

bězřetného, který po prozkoumání půdy u toho
neb onoho zaklepe a strany pohne ke schůzce u
zeleného stolku, aby se pokojně dohodly o dalším.
Ale která veličina mohla by pohnouti válci, aby
složili zbraně? Dle mého skromného náhledu mu
sela by ona veličina míti tyto vlastnosti: Nesmí o
ní býti od válčících pochybováno, musf míti dosta
tečnou váhu k pronesení rozhodného a přesvěd

(O
W. Kdo jest nazýván roztomilým.

Uhcete se rád dověděti,milý příteli,kohoženský|
svět často nazývá roztomilým? Toť člověk, jehož:
nikdo nemiluje, který miluje Pouze sám sebe a
svou zábavu a činí to nestoudně svým řemeslem;
člověk důsledně neužitečný jiným lidem, jenž je
břemenem malé společnosti, kterou tyranisuje, je
marnivým, výhodným, zlomyslným 'zcela zásad
ně; duch lehký a ničemný, nemající pevného vku
su, necenící věci a nehledající je nikdy pro ně sa
mé, leč pouze z nějakého ohledu, činící vše okáza
le; namlouvající sám sobě, že všechny tyto věcí
nezasluhují, aby se jimi kdo zabýval; činící nic
méně nároky na všechno a mluvící o všem bez o
stychu; jedním slovem ťulpas bez ctnosti, bez vloh,
bez ctižádosti, jenž nehledá v ničem leč co se mu
Ilbf a jenž hlavní zásluhou pokládá si obraceti ne
ustále ve směšnou stránku vše to, co našel na svě
tě vážného a úctyhodného.

Dejte proto pozor, abyste tento malý kreužek
opovážlivců nepokládal za svět; IMdétakto do
mýšliví zmizí tak rychle jako jejich způsoby, a na
řízení světa nemají více podílu než jako kejklíři a
tanečníci na pravaze: jestliže náhoda dopřeje jim
na některém ievišti nějakého úspěchu, jest to han
bon pro národ a známkou úpadku ducha. Je dobře
zříci se přízně, měla-li by býti jejich podílem;
ztratíte tíín méně než se myslí: oni budou míti po
stavení, vy budete míti nadání; oni důstojnosti
vy ctnost. Chtěl byste dosíci jejich míst za cenu
jejich lehkomyslnosti a cestou jejich ničemných ná
strah? Marně byste se pokoušel: je právě tak ne
snadno ©napodobiti hlupství Jako ©opravdovou
ctnost. '

III. Nedati se zastrašití pocitem svých slabostí.

Nechť vás, milený příteli, pocit vašich slabostí
nečiní skíčeným. Čtěte o velikánech: omyly svého
dřívějšího věku, zastíněné slávou svého jména,

čujícího slova a konečně nesmí sledovati vlastních
zájmů, odporujících smfrnému“vyřízení. Která ve

nichž zahájení jednání mírového je nemyslitelno?
Není to předně president Unie, poněvadž taměšší
boháči válkou získávají a ničeho nemohou ztratit,
pak ou sám, jak se zdá, je tajně nakloněn jedné z
válčících stran. A z Evropy: Král španělský drží
k čtyřdohodě a královna nizozemská k Německu a
oba jsou přímo nebo nepřímo spříznění s dvory
válčících zemí. | Postavení Dánska a Norvéžska
není právě závidění hodné a švédský král zadal si
ústy svého prvního ministra, Zbývá Švýcarsko a
papež. Pro Švýcarsko by mluvilo mnoho: hraničí
s několika válčícími zeměmi, je velkomyslné v po
hostinství ke všem, vyznamenalo se v dobročin
nosti a proto ve Švýcarsku mohl by se odbývati
mírový sjezd. A snad tam též bude. Ale s tím se
musí Švýcarsko prozatím spokošti Neboť ještě
může některému z válčících států napadnouti roz
šířiti hranice Švýcarska, Rovněž schází Švýcar
sku patřičná váha k pronesení rozhodného a slav
nostního slova. Zbývá tedy jen papež. A ori zdá
se mi, přes všechno mluvení jiných, že zůstal ne
utrální .. Jeho království není s tohoto světa...
Jeho slovo váží něco u vyšších i nejvyšších, Ne

tak: rozvětveny, že zablhají do všech států světa.
Duch náboženský i po této válce bez odporu zmo

nějším. aby s olivovou ratolestí- ukončil krvavý
boj v Evropě. Ještě něco: Lidská společnost dobře
ví, že socialismus po vojně mocně bude zkvétati a

i
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středku bude třebaužíti proti tomuto jedu? No
vého těžko. Jedno-je však jisto. Při volbě mezi
katolicismem a socialismem zvítězí katolicismus.
A bude to zcela správné a důsledné.« — Po něko
lika poznámkách končí Carneade: »Dovolím si na

dosvědčili sami do jisté míry.Oni nás poučili, že
pod sluncem všechno jest marnost; zkusili na. So
bě, jako všichni jini, co jest povznášeti se, ponižo

zklamali se ve svých úvahách a domněních; do
stalo se jim hlubokého pokoření tím, že ocitli se v
neprávu se svými podřízenými; chyby, jež tajil

me utěšovati se, že zakoušíme jejich slabosti, jest
liže cftíme v sobě odvahu pěstovati jejich ctnosti.

IV. O užitku družnosti.

«Milujte družnost, drahý příteli; ona činí ducha
poddajným, jemným, skromným, přístupným, ona
maří marnivost, a při volnosti a upřímnosti skýtá
moudrost, jež nezakládá se na klamném duchu,
nýbrž na nepochybných základech zkušenosti. Kdo
nevystupují ze svého nitra, jsou strohého života;
oni bojí se lidí, jichž neznají; vyhýbají se jim, skrý

vají se světu a sobě samým. srdce jejich jest vědy
uzavřeno,

Dopřejte své duši více rozmachu a nebojte se
docela následků; lidé jsou tak uzpůsobeni, že jednu
část věcí sdělených nechápou a druhou lehce za
pomínají. Uvidíte jinak, že kroužek, v němž ztrávili
jsme své mládí, mizí ponenáhlu: kdož jej tvořit,
vzdalují se a společnost se obnovuje. Tak vstupu
jete do nového kroužku zcela poučen: neboť jestli
že osud postaví vás na místo, kde by bylo nebez
pečno býti sdliným, budete míti sdostatek zkuše
nosti jednati samostatně a bez pomoci. Budete u
měti užívati lidí a jich se stříci. Vy je poznáte;
dospějete konečně k moudrosti, kterou bázliví lidé
chtěli osvojiti si předčasně a která v jejich mtru
ztroskotala. .

: A. V. Chodovický.



kěňec prorokovati: Dejme tomu, že to dopadno
tak, jak uvedeno, pak uveřejní Oabriele d Annunzlo,
poslední svůj žalm: »Obelamucení zednáří.c

<<:Ne-oslepléaraněné vojimy,sirotkya výovy,java!
dy, Červený kříž a mezmměstmenékatolické dělnictvo
réčili dále věnovati P. T.: Nejmenovaný z Hradce Král.
M 19.54, nejmenovaná z Chocně 2 K. — O další sbírky a
dary 0a adresu Zemského svazu katol Orla v Hradci
Krátové se prosí.
| Podávánížádostí za sproštěnírolníkůadí. Vpo
sledních měsících se stalo zvykem. že moobo. žádostí
o" sproštění | rolníků nebo zemědělských a lesnických
zřízenců nepodává se prostřednictvím pollžických o

ministerstvu orby. Také se často přihází, že žádosti
o sproštění se podávají přímo u c. k. ministerstva války.
Veškeré politické úřady byly na základě výnosu c. k.
ministerstva orby ze dne 23. března 1916 vyzvány zá
jemníky co nejdůrazněji upozorniti na to, že tento po
stup zdržuje jenom vyřizování těchto žádostí, poněvadž
c. k. m'nisterstvo orby není s to, takové žádosti dále
zaslati | vojenským| úřadům, nýbrž musi si vyžádat
zprávu příslušného okresního úřadu. Rovněž c. a k. mi
nisterstvo války musí teprve konatl šetření o takových
žádostech. Je tedy v zájmu stran samých, aby žádosti
o sproštění podávaly u příslušného politického úřadu.
Aby se tyto výhody co možná nejvíce rozšířity, žádají
se obecní úřady, aby bezodkladně zařídily, by zeměděl
ské obyvatelstvo v obcích bylo upozorněno na jedině
správnou cestu, která může vésti k dosáhnntí sproštění.

Ošetřovatelky z povolání, Škola pražského nemoc
ničního fondu-k ošetřování nemocných s vyučovacím
jazykem českým a takovátéž s vyučovacím jazykem
německým, s podporou stámí při všeobecné nemocnicí
v Praze vynesením c. k. ministerstva vnátra ze dne 4.
června 1914 č. 6122 zřízená, otevře se v nejbližší době.

Obéučiliště spravována budou ředitelem c. k. vše
obecné nemocnice v Praze a hlavním úkolem jejich bu
de, aby Ve dvou letech vycvlčeny byly ošetřovatelky
nemocných z povolání duchovního net světského stavu.
Na místě dosavadního výcviku empirického má nastou
piti obsáhlé systematické praktické a theoretické vy
školení vynikajícími. odborníky učitelskými.

Značky duchovního stavu zůstanou po dobu školní
ve svazku svého řádu. Pro světské žákyně každé školy
zřídí se vlastní internát školní, který kromě jednotlivých
mistnosti pro žačky zvláště bude míti zejména jídelnu,
společenskou místnost, knihovnu a koupelnu.

Žačky světského stavu, které nemohou býti ubyto
vány v internátech školních, nebudou přijímány.

, Oněm uchazečkám, jež se zaváží reversem, že po
dvouletém výcviku a dále po dosažení státního dipkomu
vstoupí nejméně na 3 léta do služeb všeobecné nemoc
nice pražské za ošetřovatelky nemocných, přičemž. se
jim zadistí příslušné požitky (pokud se týče nárok ma
výslužné podle příslušných norem), poskytne se bez
platně výcvik, vyučování:ve školním internásě, stra
va, služební oděv, prani prádla, dále lékařské ošetření :
zubů a kdyby onemocněly, i lékařské ošetřování nebo |
zaopatření v nemocnici, ostatním žačkám ubytovaným
se zaopatřením v imernátě jest za to platiti v prvním |

roce školním poplatek 70 K měsíčně. |
Za žačky přijímají se dívky a pan jež

|
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1. jsou státními občankami rakouskými,.
2. dokonaly 18. rok svého věku a jsou-li nezletilé,

svolně prohlášení otce nebo poručenského úřadu,
3. prokáží bezúůhonný život
4. mají tělesnou + duševní způsobilost pro ošetřova

telské povolání, : s
5. prokáží, že s úspěchem vychodity měšťanskou

školu, mebo že maji přiměřené vzdělání všenbecné
6 a nemalá na starosti nedospělé dítě nebo vedení

vlastní domácnosti.

Žádosti za přijetí, jež jest tedy dotožiti dormovským
listem, křestním nebo rodným listem (jsou-li nedospělé.
prohlášením o svolení otce nebo poručenského úřadu).;
úředním vysvědčením © bezúhomném chování, vysvěd
čením o úspěšném absolvování měšťanské školy nebo
doklady pokud se týče údaji o všeobecném vzdělání ji
nak dosaženém, vypsáním běhu Života, vysvěděeními o

. případné dosavadní činnosti, jakož i vysvědčením očko
vacím, pokud se lýče vysvědčením o opětném očkování,
podati jest bezodkladně u ředitelství c. k. všeobecné ne
mocnice v Praze.

Mezi uchazečkami přihlíženo bude v první řadě k
takovým, jež se dobrovolně zaváží roversem, že v pří
padě úspěšného výcviku po eventuelním dosažení diplo
munabídnousenadobunejméně3 letzapřiměřenou|
náhradu zastávati při epiderniich a ve válce službu oše
třovatelky nemocných a raněných.

Odborný výcvik na škole pro ošetřování nemocných
skládáse z roku učebného a z roku zkušebního.

Žákyně mají po dobu učebného roku název »žákyně
ošetřovatelství«, po uplynulém učebném roce »ošetřova
telka na zkoušku«,

robiti se zkoušce. Ošetřovatešky ma zkoušku budou z4
městnávány na odděleních a klaikách. Ošetřovatelkém
na zkoušku, které učiní zadost požadavkům na ně kis
deným, zejména pak také prokáží potřebnou zvláštní
spolehlivost a důvěryhodnost pro ošetřování nemocných
z povolání, přizná se právo na připuštění ko státní
zkoušce diplomové. Diplom o zkoušce s úspěchem vy
konané opravňuje k užívání titulu »diplomovaná ošetřo
vatelka nemocných«.

POLEM

a Jinak postiženým vojímém. Žádáse záro
Hle.aby všadetato sbírkabyla podmiknataa její vý
tžek oby byl zamlán''ftanárenu: Zemskýsvaz katol.
Orla v Hradci Králové, jenž bude vše veřejně kvítovati
u každému dárci zašle řádnou stvrzenku. Zaplač Báh
za každý dari .

P. T. farním a víka:iát. úřadům

i pro letošní visítace a sv, biřmování
I nabízíme u nás vydanou a velice zdařilou(

ského: J. Exo. nejdp. biskup

Th.D. Jas, Douůrata.
Ve formátě 67x51 stojí pouze K4-.

| Menší obraz, dle f.tcgrafie knihtisk.
provedený, r pěkném paseepartout ve for

mátě 40x 47 za K 130.
4 Malý obraz, zvláště vhodný jako upo

mínka pro dítky při sv. biřmování, po jf
14 bal, 50 kusů za K 5—, 100 kusů zaJ

K.8—.
Pohlednice s obrazem Jeho Exc. jed
notlivé po 8 hal., +00 výtisků za K 5.—.se

A Jako protějšek nabízíme dle orig. obrazu ve
lice zdařile provedenou reprodukci světlo

tisku: Jeho Svatost

Dapěů Denediků AV
8 Formát obrazu 67x51 em, stojí pouze K 550. f
|- MO- Rámy

k obrazům vbefaráme v cenách levných.„P
Dále doporučujeme:

Poučení ©generální visitaci 50h.
i Orationes in visitatione cano- |

nice generali recitandae 30i.
i Matrika biímovanců s příčník.,

arch . ... —- 10 h.

Biřmovaci listky, s latinsk.textem,
100 výtisků - . 36h.

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví $

v Hradci Král, Adalbertinum $

Kulturní jiskry.
Dr. Antonia Podlaha, metropolitní. kanovník a

spisovátel v Praze. byl jmenován členem České
akademie. Soupis archeologických památek, Po
svátná místa král. Českého, Český slovník: boho
vědný, Vzdělavací knihovna katolická jsou asi
hlavní body jeho spisovatelské činnosti. Jeho ne
úmornou pílí | obětavost dokumentuje nejlépe 7
vydaných svazků »Posvátných míst král. České
ho«, dílo monumentálně založené, umělecko-histo
rickým hledisken: daleko jiné předstihující. Výbor
ný historik, vzácný znalec umění výtvarného, 0
Sobně šlechetný a dobročinný muž bude Akademii
české ozdobou.

Užší výkonný výbor Spojené katokcké strany
české konal dne 6. dubna t. r, svou první schůzi za
účasti 15 členů. Předseda býv. strany křesťansko

zástupců obou spojených katolických stran požá
dal J. M. p. probošta Th. dra Buriana, aby převzal
čestné předsednictví a řízení schůze. Po vyřízení
formálních bodů programu podat Msgre prof. dr.
Kordač návrhy na úpravu vnitřní organisace stra
ny, jež byly přijaty. | Pojednáno pak o poměru
strany k ostatním stranám českým a o stanovisku
politického soustředění českého národa. Na konec

kou stranu českou zůstaly dosavadní místnosti
bývalé české strany křesťansko-soclální ve spol
kovém domě paláce »U zlatóho klasu« (bývalý
palác Schwarzenbergův) v Praze II., Spálená ul.
15 n., kamž nutno též veškery dopisy na stramu
říditi.

Kamil Krofta o Sedlákově „M.J. Hasovi“.
Konečně promluvil vážně a obšírně o Sedldkově

nelze vytknouti jakýkoli sklon ke klerikalismu.
Krofta v 1.—2. sešitě »Českého pisu Histo
rického« letošního roku píše, že práce Sedlá
kova nemohla překvapiti ty, kteří znali auto
rovy studie přípravné. »Překvapiti moh! leda

imponující rozssh spisu — ples půl osma st1
síran — a množství pramenných příloh,které
vyplňují bezmála polovinu kniby. Tyto-přílohy
spolu a bohatým aparátem puznámkovým, jímz.
Je vypraven text spisu, ještě více však ony pří
pravné rtudi-. avédělcí o několikalelém soustav
ném a pronikivém badání v hlavních sbírkách
rukopisných památek doby Husovy, o důklad
ném studiu išténých i jen rukopieně dochove
ných spisů jak Ilusa samého, tak jeho přátel a
protivníků, © p-drobném jich erovnávání mezi
sebou navzijem i s cizími jich předlohami, zvl.
se spisy Vikiefovými, nedopouštějí ani chvíli

pochybovatí o tom, že tu jda o dílo vážně oboacující naše dosavadní vědomosti o Husovi a
jeho době. A budiž hned pověděno, že v tomi
je také největší jebo síle, hlavní a nesporný
jeho význam ... StejLějako část jednající o dobé
před Husem, také vlastní jádro knihy zabývající
se Husem samým podává mnoho nového. Alc
mezi oběma částmi knihy je v tom značný roz.
díl. Kdežto pro dobu před Huerm Sedlák po
dává jen některé takřka mimochodem srbrané
příspěvky a skoro nikde nepodniká hlubšího
studia jednotlivých zjevů a otázek, studuje vlast
ní dobu Husovu mnohem soustavněji a důklad
něji; nepřestává na pouhém sbírání a uveřejňo
vání nové látky, nýbrž se pokouší také o řešení
některých otázek speciálních.-S hlavními vý.
sledky savéněkolikaleté, evrchovaně záslužné a
důležitými nálezy bohaté práce v tomto oboru
seznámil nás Sedlák již předem v rozličných
studiích... Ale krom toho nacházíme i tu ještě
některé věci Sedlákem před tím jinde nepubli
kované. Jsou hlavně v přílohách... V textu
těch části knihy Sedlákovy, jež se zabývají
Husem a jeho dobou, nenacházíme významněj
ších poznatků včených, jichž bychom neznali
z jeho předchozích studií. Jejich výsledků, jichž
tu je arci užito, netřeba tu jednotlivě uvádětí....
je však záhodno všimnouti si zase pracovní
methody Sedlákovy, jak se jeví v těchto částech
knihy. Po té stránce tyto části vynikají nad část
jednající o době před Husem tím, že jsou za
loženy veskrze na přímém a velmi důkladném
studiu pramenů, hlavně ovšem spisů samého
Husa, jeho přátel a odpůrců V tom kniha
Sediákova překonává jistě všechny starší spisy
o Husovi a jeho době a je to zajisté veliká její
přednost.« : .

Krofta vytýká, že Sedlák přezírá některé
důležité soudobé výzkumy doby husovské a
pokračuje: »Náhradu za toto přez rání literatury,
jehož arci nikterak nelze schvalovati, možno

vyniká měrou neobyčejnou. Neplatí to o všech
jejch částech stejně... Zato podstatněoboha
cuje kniha Sedlákova naše vědomosti o vývoji
Husových názorů filosnfických a náboženských.
R zborem postil i jednotlivých kázání, univer
sitních kvestií i jiných projevů Husových snaží
se Sedlák rozřešiti otázku velmi důležitou, ale
také nesnadnou a dosud vážněji neřešenou, kdy
a jak Hus dospěl k názorům, jež se mu staly
osudny, jak ae názory ty v jeh> duši měnily a
vyvíjely... Rovněž nové a cenné je, že Sedlák
skoro u všech Husových spisů latinských i čes
kých podrobně zjišťuje jejich předlohy ve api
seoh Viklefových... Mnoho nového a cenného
podává dále kniha Sedlákova tim, kde jedná
o literární činnosti a názorech Husových přátel
a odpůrců... Husovo okoli se svými anabami
a názory objevuje 86 nám tu daleko jasněji, než
jsme je znali dosud, a jmenovitě zjev Jakoub
kův dochází tu zasloužené pozornosti... I tu
všude je leccos pochybného a enad i nespráv
ného, ale úhrnná suma a hodnota nových po
znatků, jež jsou uloženy v *nize Sedlákově. je
bez odporu úctyhodná.«

Kniha prý není dokonalou vědeckou syn
thesou našeho vědění o Husovi. »Nicméně jako
soubor neobyčejně hojných a důležitých nových
poznatků, získaných několikaletou soustavnou
a vzorně pilnou prací aulorovou, zasluhuje si
nejen bedlivé pozornosti badatelů husovakých,
nýbrž i vděčného uznání.«

Kroftovy výtky. Vážený kritik prospívá
jen vědě, jestliže zdůvodňuje některé Sedlákuvy

omoly v informacích významu pro obsah knihypodružného. Tak na př. poučuje, že Ogta v le
tech 1377—1382 nebyl v Praze, nýbrž v Paříži.
Spis »+Deegualoribůse byl sepsán nikoliv od
Vojtěcha R.ňkova. alo od Matouše z Krakova.
oKuneš z Vilic« byl vlastně známým Kunešžem
z Třebovle. Tyto i jiné věcné opravy přijme
zajisté i Sedlák vděčně, protože mu jde vždycky
o pravdu. Jinak však nutno hleděti na Kruftovy
požadavky, o čem všr-m Sedlák vwdile stejně
již rozsáhlém měl ještě psáti. Dle našeho ná
Zoru není spisu na Škodu, že se v něm neopa
kují statě velmi obecně známé u přemleté dva
cetkrát až třicetkrát ve spisech jiných. Jistě
bylo autorovi protimyslno znovu konstatovat,
že zprávy o interpelantu-sedláčkovi a stařeně
v Kostnici jsou vymyšleninami. Zdálo se mu
nechutno avětšovati počet stránek uváděním
episod zaručených, ale celkem málo význam
ných. Ba neehybil příliš, jestliže stručně pro
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mluvil i o zjevech davovýeh a eložitých, dotý
kajících se Husa, pokud podslata a povaha je
jich jest důkladně probrána v četných spisech
jiných. To platí i o koncilu kostnickém, jehož
jednání existuje pro Sedláka výhradně potud,
pokud otcové se zabývali Husem. Název knihy
přece neslibuje vypsání doby husovské, nýbrž
líceň života a činnosti Husa samého.

Sám Krofta přiznává, že rozsah spisu jest
imponující a dále praví: »Celá pětina knihy,
textu i příloh, je věnována době před Husem.«
Tedy ta pětina spisu velikého znamená dosti
mnoho, ale Krofta obratem vytýká, že tato část
»působí dojmem veliké úryvkovitosti«. Sám
přece ví, že důkladné osvětlení doby před Hu
sem a podrobné zhodnocení předchůdců Huso
vých by vyžadovalo trojnásobný počet stran,
Zrovna tak těžko žádati, aby ve spise, který
ohtěl býti stručným a obsažným, číře bylo pro
mluveno o Viklefovi, o němž přece jest roz
sáhlá literatura jinde. Sedlák nepsal pro ty,
kterým jest doba Husova zcela neznámou
pevninou.

Ale -hlavní věcí jest při všem toto: Krofla
všelijak zkouší, jak by mohl oslabiti
hlavní, nové vývody Sedlákovy o
činnosti Husa samého, které zlomily
vaz dosavadním romantickým legen
dám. Nepříznivé posudky autorovy nazývá sil
ně subjektivními; prý Sedlák nestejnoměrně
hodnotí pramenná svědectví dle toho, jak tato
mluví proti Husovi či ve prospěch Husův. Prý
autor nezkoumá, zdali žaloby a polemické spisy
odpůroů Husových jsou zdůvodněné, ale naopak
ohová se kriticky k vlastním tvrzením Hus>vým
a Mladenovicovým Tvrdíme však rozhodně, že
tato výtka není správná. Uvažme na př. již
tento zajímavý rozdil. Hus nejraději ostře kri
tisuje a paušálně tupí osoby vzdálené, které
často nezná ami dle jména. Žato však Páleč a
jiní způsobem šetrnějším vytýkají Husovi veliké
ohyby do očí — a to v době, kdy jest volno

cbázejích z Uher anebo od jiných anonymů
o kněžích cizokrajných, Páleč a soudruzi vytý
kají věci, jichž svědky byly v Praze tisicihlavé
zástupy. Hus podezřívá, jeho protivníci doku
mentují. O tom by se dala napsati delší kapi
tola. Jestliže Krofta najednou postihl příliš ssub
joktivní stanovisko« u Sedláka, jest velký div,
proč tento kritik anebo jeho spolupracovníci
dávno již přísně nepokárali romantické, ničím
nedoložené výmysly liberálů, psané každoročně
k zvýšení lesku jména Husova. Na př. v témž
čísle »Č.Č. H.« jest příznivý posudek o novém
husovském díle Flajšhansově; ale ani slovem
není pokáráno, že tam autor uvádí neurčité a
generalisující výtky Husovy — jako pádné do
kumenty demoralisace kněžstva XV. století.
A přece právě odborní učenci mají věděti, že
kritice nutno podrobiti i — slova Husova; vždyť
přece jest dokázáno, jak se Hus ve své zauja
tosti často mýlil.

vech: | »Zásadní stanovisko Sedlákovo, jeho
smýšlení o učitelské autoritě církevní... nejen
mu nedovolují uznati dějinný význam Husův,
ale také mu znemožňují pině chápati Husovu
osobnost, jeho povahovou velikost a hluboký
mravní základ jeho jednání.c My pravíme obrá
ceně, že právě historikům nekatolickým nedo
volila jejich protikatolická drgmata poznati a
uznati plnou pravdu o Husovi. Krofta sám
mluví o těch výborných vlastnostech Husových,
které má teprve — dokázati. A že se nedokazuje
nadšenými slovy, fantasií a libovolným výkla
dem Husových řádků, ví nejlépe sám. Sedlák
uznává dějinný význam Husův daleko pootivěji
a důvodněji než historikové jiní. Nelpí na kár
ných slovech Husových (která pronášeli jiní
reformátoři důmyslněji), ale hodnotí jeho Činnost
dogmatiokou, agitační a organisační. Ukazuje,
jakých prostředků Hus užíval; nebojí se říci,
že Husměl při svém kárání osob dvojí loket
dle toho, do kterého tábora tyto osoby se hlá
sily. K tomu včemu měl pro sebe ještě loket

„třetí Vytýkal často koneervativním kněžím
pýchu, kaceřování, naotiutrhání, neposlušnost
i jiné vlastnosti, které v dalších řádcích jevil

U —
sám na sobě. Každý nestranný členář Husových
spisů postřehne tuto nedůslednost snadno; ale
mužové, kteří velice přísně mluví o důležitosti
dokumentů, ostýchají se užíti důkazů těch, které

jn sám Hus podává do rukou. Teprve katolickýietorik měl odvahu říoí pravdu. trebaže z opa
trnosti váhal všecko pověděti jasněji. .

Mluví-li kritik o povahové velikosti Husově
a dovede-li ji chápati lépe než Sedlák, jen ať
rychle podá důkazy! Ale Krofta místo doku
mentů hledá zadní dvířka k ústupu prohláše
ním, že ohyby a slabosti Husovy »jšou věci,
které nám Husa činí snad ještě bližším a mi
lejším, poněvadž lidštějším.« Ano —ale až pa
práci Sedlákově. Dříve byl Hus modlou, proti
jehož povaze nesmělo se namítati nic. A ty
chyby, které přivedly zemi do tak děsného víru
a do nedozírné katastrofy, nebyly jenom skvt
nami na slunci. Hus nikdy neuznal, že ve avóm
boji proti konservativeům přestřeloval; jeho akel
byli krutě trestáni ideální ref rmátoři (Páleč,
Zbyněk, Stanislav atd); nabývala vrchu hlučísl
ulice, skládající se ze živlů násilnických a málo
ref>rmovaných. Jíz'ivost nabývala vlády tam,
kde právě viklefstí reformátoři měli utvrzovatí
lásku k bližnímu. Fanatický apokalytismus Hu.
sův, jeho soustavné antikristování — to nebyla
také ohyba nepatrná; právě ti, kteří. tvrdí, že
jim jde při hodnoceaí doby husitské o uvědo
mění, měli by otevřeně příznati, jak trpělčeský
rozum, když obrovské davy jak na českém jihu
tak v Praze tonuly v blouznivých vidinách
apokalyptismu, který vyvrcholil bezohledným
a bezcítným chiliasmem.

koh — větším. Tedý Hus přece jenom nebyl
největším Čechem, protože, Arnošt z Pardubic,
Karel IV., Komenský, Blahoslav a Chelčický byli
lidmi důslednějšími. Co žádali od jiných, činili
také sarní. Mnoho zbudovali, přinášeli výživnou
mízu do zemdlených těl.

A tak i kritika Kroftova jest nepřímým
svědectvím, že hlavní cévy Sedlákova díla ne
lze porušiti sebe ost'ejším pitevním nožíkem.
Získává věda, získává uvědomělost českého lidu
tím, že o Husově akci pověděno na základě
pramenů a na podkladě slov betlémského kaza
tele samého něco zcela jiného, než co se do
omrzení opakovalo v oficielní literatuře půl
století. Není potřebí vyvraceti slova podezří.
vavá, k nimž chybí důkazy, dalšími odstavci
v našem listu. Napsali jsme toto jenom jako
upozornění, že nás nevěoné výtky naprosto ne
dovedou zmámiti. A konečně nyní má také
slovo dr. Sedlák, který další doklady (i nám
známé) si ponechal v reservě. 2

Stojí také za zminku, že Krofta, vytýkaje
omyly, ani slovem se nezmiňuje, jskou zásluhu
si získal Sedlák tím, že v díle opravil dlouhou
řadu vátných omylů i předních dějepisců čes
kých.

Výborová schůze
Polit. družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana N. v Hradci Králové
bude

v úterý, dne 18. dubna 1976,
== o 2 hodině odpolední ——
v diecésním spolkovém domě »Adalbertinume,
třída 18. pěš. plaku, čís. 800—1. v Hradci Králové.

Dr. Frant. Reyl, Dr. Frant. Šale,
Jednatel. předseda.

Cirkevní věstník.
ac. nejdp. biskup vysvětil 15 bohoskovcůna podšábny:;
nato na Smrtelnou neděli tytéž theology| vysvětů m

slavil v pondělí v seminářském kostele primici.
Zprávy dlecésní. Jmenování jsou pp.: Jos. Vojtěch,

farář v Úpici, vikarlátním sekretářem; Lambert Vichta,

plan na Veliši, obdržel. farní synodalře. — Ustanovení
jsou pp.: Jan Dvořák, kaplan v Heřmanově Městci, -za
faráře do Včelákova, Jan Vašek, farář v Nové Vsi za
faráře du Uhelné Příbrami, Ant. Kotyza, admin., za fa
ráře v Zámrsku, Fr. Martinek, farář v Proseči, za fa
ráře do Súdku, Ant, Doležal, admin., za faráře na Novém
Hradci Král.. Ignác Široký, c. k. polní kurát, za admin.
v Čibuzi, Jan Kohel, koop. ve Skořenici, za kaplana do
Heřm. Městce. Ed. Matouš, admin ve Včelákově, za
koop. do Skorenice. Fr. Reřnisch, admin. v Uhelné Pří
brami, za admin. do Nové Vsi, Jos. Krejsa, koop., za
admin. v Jestbořicích. —. V Pánu zesnul: Ant. Brdiček
(V Vuln.), os. děkan, b. notář, farář v lestbořicích. + 3.
dubna (nar. 1846, vysv. 1871). — Uprázdnila se: fara v
Nové Vsi, patron. paní Teresie Mixové, od 1. dobna a,
fara v Jestbořicích. patron. Emanuel Kokeš, od 6. dub
natr

Řád služeb Božích v kathedrálním chrámu Páně sv.
Ducha ve svatém témení r. 1916. V neděli květnou: O
půl 10. hod.: Svěcení ratolestí, průvod a slavná mše sv.
se zpívanými pašijemi. — V ponděli, úterý, ve středu a

"ve čtvrtek od 6 hod. ráno sv. zpověď. —Ve středu: Ve
3 hod. odp.: Matutinum tenebrarum čik truchživé ho
dinky s lamentacemi. Až do večera sv. zpověď. — Na
zelený čtvrtek: V 7 hodin ráno: Církevní hodinky. 0)
půl 8. hod. ráno: Slavná mše sv., mezi ní svěcení olejů
a slavné sv. přijímání. Poté průvod s nejsv. Svátostí k
oltáři sv. Antonína. Umývání nohou 13 starcům, před

čímž české čtení sv. evangelia s kazatelny. Ve 3 hod.
odp.: Truchlivé hodinky s lamentacemi. V 5 hod: Li
tanie u oltáře sv. Antonina. — Na veliký pátek: O půl
8. hod. ráno: Církevní hodinky. V 8 hodim: Posvátné ob
řady se zpívanými pašijemi. Na konec průvod do Boží
ho hrobu vkapli sv. Klimenta. (Pokud se sv. obřady konají,

není dovoleno, aby věřící od ottáře k oltáři za příčinou
líbání okářních kamenů chodili.) O půl 3. hod. odp.:
Truchlivé hodinky s larnentacemi. Kázání Litanie u Bo
žího hrobu v kapli sv. Klimenta. — Na bílou sobotu: O
půl 8. hod. ráno: Cirkevní hodinky. V 8 hod.: Svěcení
olině. velikonoční svíce a křestní vody. Slavná mše sv.
V 5 hod. odp.: Slavnost Vzkříšení Páně s průvodem.
„Když se v Božím hrobě odzpívalo »Vstašť jest této chví
le“, počne se i v kathedrále táž píseň zpívati. Po přícho
du do kathedrály požehnání s nejsv. Svátosti; slavné
zpívané hodinky a požehnání pontifikální. Píseň Hdu. —
V chrámu Páně Matky Boží o 7. hod. večer stavnost
Vzkříšení Páně.

Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

+ 3 hb

Zprávy
místní a z kraje.

Týden Červemého kříže. Všem obecním úřadům!
Správa svazová rakouské společnosti Červeného kříče
usnesla se ve spolku s válečnou pomocnou úřadovnou
pořádati v době od 30. dubna do 7, května t. r. ve
všech místech Rakouska +Týden Červeného kříže«. Mi
mo sbírky pokladničkami -neb archy sběracími mají po
řádány býli koncerty, představení v divadlech, kinech,
prodej zvláštních odznaků atd. a výtěžek slavností těch
připaduhuti má z dvou třetin Červ. kříži a z 1 třetiny
péči o mládež při pomocné válečné úřadovně. Povole
ní k tomuto podniku uděleno bylo výnosem ze dne 18.

března č. 4988 ministerstvem vnitra. Provedení »Týdne
Červ. kříže“ převzala povšechně sama správa svazová.
V nejbližších dnech obdrží obecní úřady potřebné plaká
ty, výzvy a instrukce, dle nichž místní komitéty, jež u
stavily se v březnu r. 1915 za příčinou sbírky kovů.
provedou přípravné práce. Tímto způsobem mají býti
pro »Týden Červeného kříže« získány všechny obce a
„Týden Červ. kříže« slaven v každém místě. K návěštíni
společnosti Červ. kříže vydá zemský pomocný spolek
svůj doplňovací plakát, kterí bude rovněž rozeslán po
litickými úřady. Nálep obou plakátů má se státi šou
časně tim způsobem, že doplňovací plakát připojí se

* dole k plakátu svazovému. Podrobnosti o pořádání sTý
dne Červ. kříže« obsahuje zmíněná jíž »instrukces«,

, avšak úlohou obecních úřadů jest, aby samy vevlastním
| obóru působností co nejvíce o zdar »Týdne« se příčí
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spěvky buďiež zaslůny pak do 10. května „zdejšímu-ú
řadu. Odznaky pro tento týden vydané budou -všemiob
Gím včas dodány. - - C. k. místodrž. rada: Smutný.

O významu svépomocí a důležitosti váleč: po
Nětění velmi podtavou přednášků uspářídal V* kádží9.
dubna v přednáškovém sále měst. prům. musea v Hrad
ci Králově co záslabce c. k. rak. vdovského a sirětdího
pomocného fondu p: Jos. Wetmer, ©. k. berní správce v
Kolíně. Dlužno s potěšením konstatovati, že přednáška

kromě zástupců státních a autonomních úřadů těšila se
zejména z kruhů (meresovaných žea kivé pozornosti a
velmi sympatický, obsažně informativní výklad pana
přednášejícího byl přijat s všeobecným potleskem. Na

veliký význam svépomocí válečným pojištěním důtklivě
upozorňujeme a je súčastněným kruhům nejvřeleji do

poručujeme. -O

Městská rada dně 10. dubna. Schválen byl protokol
-o schůzi aprovisační komise ze dne 28. března. — Pro

vede se vyúčtování dodané slámy a potahů obecních na
různá konta. — Panu R. Karlovi povoleno bylo postave

ní kolny ve dvoře jeho továrny. — Na vědomí vzaty
byly přípisy zemské správní komise ohfedně sprostřed
kování mist pracovních vyšší kategorie a ohledně licen
tování býků, — Výměr c. k. okr. hejtmanství, aby tržní

obce věnovaly zvlůštní pozornost polským obchoda im
dobytkem a postaraly se, aby tit obchod dobytkem ne
prováděli v takové formě, která jako protizákonná, na
zvyšování cen jest vypočítána, postoupen byt policii k

provádění. — Policii uloženo bylo, aby dala zříditi la

dědických poplatků z pozůstalosti po vdp. Ant. Brychto
vi byly schváleny —. Přijata byla oferta p. Jana Bareše,
mistra tesařského, na zřízení plotu u zahrady Luthefova
ústavu. -- C. k. okr. iln. ředitelství oznámí se. že zem
ská správní komise svolila k vybírání 100 proc. obecní
přirážky ke státní dani z vína ma rok 1916 v Hradci
Králové. --- Okresní komisi pro péči o mládež propůj
čeno bylo městské divadlo na koncert na den 15. dubna
t. r. a Muž. odštěp. spolku Červ. kříže v Hradci Král.
pro div. představení na den 30. dubna. — Vydají se pla
tební rozkazy na daň ze psů. — Panu A. Ippenovi po
voleno bylo postavení ohradní zdí kol jeho továrny. —
Schválena byla zpráva policejního úřadu o nastoupení
služby výpomoc. strážníka 3. dubna t. r. — Schváleny
byly různé objednávky. lesní a týdenní konsignace a
poukázky pro ubytování vojska. :

Školn; akademie c. k. gymnasia v Hradci Králové.
"Dne 12. t. m. pořádalo c. k. gymnasium v sále Borro
maea ve prospěch fondu pro sirotky a vdovy po pad
lých vojínech českých ško'ní akademii. Program byl
pestrý a pečlivě nacvičený,

-tězovém pochodě Fučíkově. Dojemně přednesena báseň
Flekáčkova -Za tatíčka ve válce«. Pauknerovy »Modlit

bohatost fonau hlasového a jeho ovládání. Partie celko
-vé ladně splývaly s jemným průvodem klavírnim. Plně
:a sytě zněly chlapecké sbory Malátových písní i muž
ské sbory skladeb Pokorného. Smyčcové kvarteto s
pravým porozuměním předneslo citově založené skladby
Komzákovy. V2 slavnostním zpěvu Dvořákově náleži
tě uplatnil se smíšený sbor, jenž ukázal svoji ukázně

čtytručnému doprovodu. Produkce gymnasialní, byť i
jen měly ráz produkcí školních, domácích. vždy těšily
se přízní p. t. obecenstva královéhradeckého. | tato a
kademie, třebaže v den všední, četně byla navštivena.
Lesku slavnosti dodala návštěva J. E. nejdp. biskupa.
p. míst. rady Smutného. p. stát. návladního Opakky,p

fin. rady Krále,3. plukovníka Jirotky, p. kanovníka dra

-pozorně vyslechnuta a odměňována potleskem. Doslo
-vem J. E. p. tiskapa a p. ředktele Kořinka. slavnostní
teto chvíle ukončena. Pan ředitel děkoval J. E. za vzác

-nou návštěvu a přízeň prolevovanou zvláště propůjče
ním Borromaea pro gyrmasinm. Nejdp. biskup odpově
dél. že mllerád tak člní a projevit touhu, aby vždy mezi
Dotromaeem | gymnástem bylo to nejlepší přáteletví.
C. k. gymnasium připojilo k řadě svých ušlechtilých
produkci opět jednu novou, jež sloaží ústavu ke cíl,
sboru pak pěveckému i hudebnímu jest vzpruhou k další
snaživé práci, Velmi mile působilo ochotné účimkování

vlet pí. M. Šulcové, pp. profesorů gymn. i z reálky, pp.
Sahuly. Přikryla, Nměce a Pilného, jakož i několika

sesíliti sbory a orchestr.
Černáctý hudebsí večer, pořádanýdne 9. t m. v

penstonátě J. V. císaře Františka Josefa I., měj průběh
Hudební produkce poctili svojí návště

vou J. Exe, nejdp. biskup, slov. p, místodrž. rada Stnut
ný a jiní vážení hosté. Posluchačstvo bylo vehice četné.
Program by! velmi bohatý a věnován tentokráte hlav
ně skladbám Nešverovým. Jednotlivé produkce svědčity
výrazně o zdatnosti školní methody ctih. sester a do
brém hudebním pochopení skladeb i u mládeže, která
hrála s veHkém zápalem. — Vysoko ned průměr svojí

technikou vynikala slč. Dostálová přednesem obtížných
komppsic Sukových. Mladí umělci byli odměněni častou
pochvalou. lmotný výtěžek poslouží k dobru »Červe
ného kříže.

Písňový a klavírní koncert pí. Valouškové-Borové
a prof. Heřmana v Hradci Králové dne 15. t. m. Oba

lám v oboru pěveckého a klavírního umění a sktidili u
domácí i zahraniční kritiky nesčetná uznání. Uspořádá
nim tohoto koncertu nesnaží se Pouze ztíumočiti nejdo
konalejší a nejcennější díla klavírní a písňové literatury
světové, nýbrž sleduji také směr výchovný: uvádějíce
výběr nejtypičtějších skladateků v takovém pořadu, jak
v dějinách hudby po sobě následují. snaží se na předná
šených skladbách vvmeziti a rozvinouti vývoj umělé
písně a sólové klavírní skladby:jak povstaly, vyrůstaly
a měnily svou podstatu od klasického období novodobé

hudby až k moderníri projevům dneška. Umění milov
nému obecenstvu našemu naskytá se vzácná příležitost,
poslechnouti si a poznati v rámci jediného večera na ty
pických a umělecky nejcennějších ukázkách | postupný

níci na účet c. k. berního úřadu v Hradci Králové po
štovní spořitelnou z 1 hl vína 12 K (státní daně a 102
proc. zemské přirážky) současně se 100 proc. obecní
přirážkou 5 K 94 h, čili celkem 17 K 94 h.

Josef Šejvl, rodák královéhradecký, malíř. Při ob
nově chrámu Páně sv. Ducha r. 1869 okna opatřena jsou
veskrz malovanými skly. Zvláště umělecká jest malba
prosttedního okna presbytemího, které zastupuje ol
tiřní obraz Seslání Ducha sv. O výtečném tomto. dile
pracoval akademický malíř Josef Šejvl, rodák hradecký
a Jan Ouast z Prahy, Onen podal nákresy, tento je
provedl. Světlost okna v štři 1.44 m a zvýší 11.65 m.
Jeho sloupoví působilo umělci nesmírné obtíže, které

předních malířů našeho věku, Petr Cornelius, vebmi po
chvalně se vyslovil o jeho práci. Ve středu obrazu je
Panna Maria tváře přemilostné. Matku Boží obklopuje
v kruhu 12 apoštolů, nad jejichž hlavami ve způsobě
ohnivých jazykův a průhledné holubice v trojí duhovité
aureole vznáší se Duch svatí. Hlavní toto skupení jest
uzavřeno v bohatý gotický rámec, který vypíná se nad
uzdobnou podnoží a jehož oblouky fialami a loubím
jsou uzavřeny. Nad tfmio hlavním skupením jest žehna
jicí Spasitel, držící v levé ruce knihu Života s význam

až k skladatelům nejnovějším v provedení,
jména obou účinkujících ručí za dokonalou uměleckou
úrověň.

Ochotnické divadlu. Řadu představení po uplynulé
salsoně Východočeského divadla zahájí »Klicpera“ pro
vedením Molmárova I*ábla a to zcela úspěšně. Bylo
na snadě, že ochotníci budou chtít podatí stejné. ne-li
lepší výkony než viděli isme u činohry a proto jevíta

souhře. Na předním místě sluší uvésti výkon p. Hru
Sky, jehož Ďábel měl dosti účinné děmonické síly a
přesto zase svoii elegancí salanního rutinéra nevybočo
val z mezí pochopiielné přirozenosti K němu družila se
dobře Jolamtha pí. Koželuhové, jež průběhem hry zbyla
se počáteční nesmělasti, a Elsa sl. Richtrové. Sl. Vydro
vá byla poněkud krotká a prostá na »hedvábnou« Mici.
Poměrně nejslabší byl Hanuš p. Mengrův, jenž i ve
chvllích nejvyšší extase vášně musil se do ní nutit. Sou
hra i vkusná výpřava. která nezapře školu uplynulé
saisony, zasluhují plného uznání. — K informaci širších
kruhů návštěvníků divadla nutno podofknonti, že diva
delní kusy, označené názvem »komedie«. nešsou leckdy
totožné s veselohrami. jak tomu často chybně bývá roz
uniěno. Komedie hlavně u kusů francouzských a odtuď
i v jiných Ilteraterách znamení takovou dramatickou
práci, která osvětluje neb řeší vážné otázky společen
ské a kulturní, otázky mřavův a mravnosti, názoru a ú
sudku společenského, meluje ovzduší a mravy spole
čenské s tendencí přímo polemiokou a satirickou. Je to
tedy spíše drama v našem slova smyslu nebo hra ze
života vůbec a tak měla by také představení ora u nás
býti označována. Příklad závažného omylu viděli isme
na názvu =Chocholouše“ neblahé paměti: rovněž tak
nesprávně byly označeny jako veselohry Oujtry-ho Da
bytí pevnosti a Shawův Pygmalion. — C.

Valná hromada Záložny v Hradci Králové odbývati

síni okr. zastupitelstva. Dle výroční zprávy právě vy
' dané vykázán čistý zisk K' 20.403.40, který z hlavní čá

|

přiměřenou částkou na dařy. Z oelé zprávy vldno, že

Záložna mírným, ale' jistém tempem sleduje vykázané jl
úkoly a připravuje se'ná činnostpoválečnou positováním
fondů svých. :

Zemská právní komise. král Českého povolila

výše pak trůní Bóh Otec, jemuž dva cherubové v sně
hobílém rouše se klaní. Dolejší a hořejší části vysokého
okna vyplňují skvostné tapety a v kružbě jest hvězda,
kterou šest hvězd obklopuje. Okno pořídil svým nákla
dem biskup Hanl z Kirchtzen. Stejně nádherná jsou obě
postranní okna, nákladem král. věn. města Hradce Krá
lové, taktéž akad. malířem Jos. Šejvlem komponovaná
a J. Oaastem ve skle provedená. V gotických, kružbou
a fialami ozdobených výklencích jest v okně při evang.
straně tré obrazů, představujících sv. otce církevní:
Augustina. Ambrože 4 Ahbanáše; v okně na epištolní
straně je sv. Jeroným, sv. Cyril a Methoděj, zbývající
část vyplněna jest architektonickými ozdobami a pestro
barevnými koberci, —- V.

Ludvík Tkadleček, Je to název tendenční sklad
by staročeské z r. 1407, jejímž obsahem jest učená a

nou milou a zosobněným Neštěstím, které žaloby jeho
vyvrací. Žalobník dává nám uhodnouti, že se jmenuje
Ludvík Tkadleček, a je dle vší pravděpodobnosti i skla

datelem tě hádky. Rodem byl z nižší šlechty a žil ve
službě dvorské bezpochyby u králové Žofie, která roku
1405 pobývala v Hradci nad Labem. Tu si zamiloval
Adličku Peřňikářku, slíčnou dívku z rodiny vladycké.
zaměstnáním jen topičku na knížecím dvoře. Adlička
provdala se mu za jiného, odtud dlouhé hořekování a
četné výtky zlomyslnému neštěstí, Jak ze skladby pa
trno. byl Tkadleček velice zběhlý v Plsmě sv. i v kla
sicích řeckých a řimských, zhusta se dokládá Aristote
lem. Platonem, Ciceronem a j. Znal mythologii a dějiny
všeobecné, vládl bystrým soudem a vtipem. Skladba
vyniká slohem jadrným, obratným, vybroušeným a bo
hatým, takže bychom skladatele jejího nazvati mohli
mistrém staročeského slohu beletristického. ©Zásluhou
Tkadlečkovou je též, že nám zachovat několik bajek.
dílem vypravovaných. dílem| připomenutých, | několik
přísloví a pořekadel českých. Památku tuto vydal Vácí.
Hanka r. 1827 ve »Starobylých skládáních“.

Zlomystné pověsti. Nedávno se roznášely netoliko
na Hradecku, ale i jinde klepy, že prý kněží sami žá
dali, aby jin bylo dovoleno zastávati funkce starostů.
Kteří kněží to byli, nikde nepověděl. Také: se neuvažo
valu, zdali jen 7 osobníchzájmů k takové akci jednot
livci smějí se odhodlati bez dorozumění s konsistaří.
Nepřemťšlelo se, zdali kněz, jemuž v čase válečném
přibylo práce a starosti, může jen tak lehce vykonávatí
nový, velice zodpovědný úřad. Zlómysíná individua vě
fila ihned, ačkolí přece tak podstatná etapa v rozvoji

autonomie by neušla pozornosti novin a byla by také
včasně publikována od úřadů. Rozumí se, že hned bujná
fantasie našeptávala, jak duchovenstvo chce: vládnout,
jak se'snaží urychllti aktivní službuvojenskou řaiků ad.
Kdybys klepaře volal k zodpovědnosti, odpoví, že ten
denční krátkou větou nic zlého nemysšil. — Nyní zase
na Hradecku proskočily pověsti; že prý theoovgům „jest



zakázáno vycházení ze semináře; to prý z té příčiny,
aby sl veřejmost nevšimla, jak veliký počet akademiků
se uchýlil do semináře. aby se vyhnal povinnosti vo

napadlo Informovati se na místě Hraputentím. Proto
jest potřebí 'nčkolika poznámek. Který abltarient jest

. odveden, toho naprosto žádost za přijetí do semináře
nešprosti povinnosti vojenské. Vždyť ani nesmí býti od
správy semináře přijat. Proto také celá řada těch, kte
Hi v naši dlecési toužili státi se kandidáty stavu dmcho
venského, koná službu vojenskou, Budou přijati do se

výraznějším soudcem jízkhvých jazyků jest nynější počet

theologů. Nyní aa války přijato r. 1915 nových abituri
entů do semináře — třináct To jest ten +obrovský«
skrývaný počet. Při tom nikdo z předpojatých nesrov
nává, jak velké řady akademiků v čase nynějším přiša
ty ná universitu, techiiku a do jiných vyšších ústavů.
Někteří z dosavadních bohoslovců dlf doma při polních
prácech. Všichni tlicologové s dovolením rektorátu se
přihkástli ke službě sanitní Jsou tedy k disposici na

cházek sdělujeme. že nyní bohostovci nevycházejí ven
ve skupinách: ať o příčině toho přemýšlejí líná indivi
dua, která i v čase tak vážném při setkání s bohoslovci
si neponechala různých poznámek za zuby. Lidé, kteří
za větrein se shání Mavně po zábavě a pohodiném ži
votě, kritisují zlomyslně i ty potřebné vycházky boho
soveů, bydlících v sešlé budově a zaměstnaných pilným
studlem a každoderni delší stužbou v chrámech. Kdyby
se takovému fanatickému kriížkovt poskytla příležitost
užívali toho bohosloveckého »blahobytu« aspoň měsíc,
pak by honem vyrazil ven. Kdo chce posuzovati a srov
návati rozumně, povšinme si přece, jak veřiký počet Ji
ných mužů (profesorů, úředníků, úředních sluhů atd)
také pracuje dále ve svém bydlišti protože i v čase vá
lečném jest potřebí v obcích městských a venkovských
mužů, kteří pracují v zájmu veřejnosti k obecnému
prospěchu. Doba válečná vyžaduje veliké energie všu
dej v této době také jest potřebí mírniti společenské
protivy a utvrzovati v zájmu dobrého soužití snášeli
vost.

Tarilní kancelář Ústředny upozorňuje na následuší
ci: 1. V měsíci lednu, únoru a březnu t r. byl tariíním
oddělením Ústředny reklamován u drah'ma přeplatcích
dopravného. na ztrátách atd. obnos 8580 K. Železničních
dokladů bylo přezkoušeno 17.000 kusů. Vyplaceno bylo
drahou 3997 K. —. 2. Vojenské dodávky autlno adreso
vati jen na vojenské úřady, jež mají dodávku převzíti
Vpisování adresy špeditéra, kterému bylo svěřeno pře
dání zásilky ve stanici určení, do náktadních listů (na
př. »avisovati špeditéru v . . .«, anebo »vydati palm . .«)
není dovoleno, ježto dle železničního dopravního řádu

. jest dvojité adresování železničních zásišek nepřípustno
a dráha odmítá v těchto případech vyplacení rozdílů
mezi občanským a vojenským tarifem. Dále se doporu
čuje, aby firmy, pověřené dodávkami pro c. a k. voj
sko, zakázaly svým špeditérům, jimž svěřily předání
dodávek v místě určení, opatřování nákladních listů
svým razítkem (tedy razítkem špedětěra),
dráha u takto orazítkovaných nákladních listů odmítá
také vyplácení rozdílů oproti vojenskému tarifu. — 3.
Placení clá zlatem. Dle min. nař. z 5. února 1916 č. 36
Ť. z. musí se clo za t. zv. přepychové zboží od 25. úno
ra t. r. hraditi jedině zlatými mincemi. Zlatem platiti se
musi osobně nebo špeditérem, nikoli jako dosud pro
střednictvím pošty nebo železniční správy. Také část

mincemi, na něž dá celní úřad zpět v dílčích mincích
měny korunové. .

Živnostensko-právní poradma pro manželky a zá
stupce narukovavších živnostníků, založená při Ob
chodní. živnostenské a průmyslové Ústředně králové
hradecké, není stále ještě zejména místními interesenty
častěji vyhledávána, ačkoli udílí porady v záležitostech
živnostenských a obchodně-právních, daňových a po
platkových, celních. dopravních atd. zcela bezplatně
každou středu od 10—12 hod. dopol.

Neářaduje se v Obchodní, živnostenské a průmy
slové Ústředně v Hradci Králové vzhledem k čištění
mfstnosti a svátkům velikonočním od 21. do 24. dubna.

Ředitelstvím a správám škol. Bylo pozorováno, že
nepřítomností otců v rodinách uvolňuje se kázeň mezi
mládeží, ježto matky namnoze nemají dost ráznosti,
aby proti přestupkům dětským a porušování povinností
ostřejším způsobem zakročity. Mimo jiné bylo shledáno,
že také docházka kostelní stává se nedbalejší, ba že z
některých rodin děti vůbec do kostela nechodí. K vý

chově mravně-náboženské přísluší jako Podstatná část
náboženská cvičení a návštěva shižeb Božích tvoří s
nimi neroziučný celek. Dle rozhodnutí říšského soudu
ze dne 1. července 1915 čís. 350 jest návštěva kostela
pro děti povinnou a zanedbávání její třestá se jako
přestupek docházky školní. Dle $ 48. novely školní
nutno k náboženskému cvičení řádně vytknutému učitel
stvu přihlížet a todíž je I komtrolovati. Poněvadž do
cházka kostelní je pro všecky dítky povimm a jen v
řídkých případech zameškání ominveno býti může, dluž

němu opatřiti náležitý dozor, za nějž stuší považovati
enen. při němž každá třída má svého učitele. Nežze tu
diž připustiti. aby sboťová konference se wanesla na je
diné osobě, jež zná jen děti své třídy. Zvláště pak v
době srynější, kde tolik učitetů na školách chybí, natno
opatřitídohlednejen silami Iterními nýbrž !učiteškami

ženských rměníchprací; pokoď sedosirají ma.škole jiné.
Ukládámaředitelstvím-a správám škol, de nařízení
tohoto přesně se spravovaly. — C. k. místodrž. rada:
Smatnýc- -7 1 e =..

Aprilová přeháňky. 10. L m. upvětívili náz ledoví
mužové, kteří zvířili divoký rej. Aťkotti v nedili bylo

zivý vitr přivál chumetenici. Ale značně vystšená pů
da získala tim vláhy málo. Teprve pozdější přeháňky
(ve středu a ve čtvrtek) byly vydatnější, takže i při
velice chladné temperatuře zeleň v sadech | na polí u
činila veliké pokroky. .

Sezsam cen "na týdenním triu- v Hradci Králové
dne $. carbna 1916. I hi: prosa 80—100 K, brambor 16 K,
LI: jetelového semínko červeného 2.30—4.50 K, máku
2.20--4 K. 1 gy: vikve 80—96 K, 1 kg: jehel 2.30 K,
másla 8—6.80 K. tvarohu 1--1.04 K, cibule 40—70 W,
mrkve 38—40 h, petržele 32—36-h, česneku 6—7 K. ce
lere 40—-70h, 1 kopa: drobné zeteniny 2—2.10-K, salátu
7 K, poru 1.60 K. 1 vejce 13—14 h, 1 pár podsvinčat 108
až 146 k. 1 kůzle (—14 K. — Přivezemo by'o: brambor
29 hl, víkve 6.50 u, jetelového semínka 5.23, máku 1.63.
cibule 4.62, mrkve 7.20, petržeše 1.79, česneku 0.105,
celere 1.19, drobné zeleniny 30 kop, salátu 5, poru JI,
podsvinčat J90 kusů, kůzlat 215.

1! Právě vyšlo !!

nn poby
nosti o blahoslavenstvích

Napsal a proslovil Antonin Kaška,
děkan v Kostelci nad Orlicí.

Vydáno nákladem Politického Družstva
"tiskového v Hradci Králové jako číslo 26
»Knihovny Obnovy.c Stran 120,úpravy nedělních a svátečních kázání »Pravdou ke

ctnostie téhož autora.

Cena brožovaného výtisku K 1*7Ufranko.
Byla-li duchovenskými kruhy přijata sbírka lido
vých kázán: „Pravdou ke ctnosti“ s takovým nad
šením, jak svědčí četné objednávky, nepochybu
jeme, že sbírka májových promluv neméně vře

lého přijetí nalezne.

Zakázky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
vHradciKrálové. .

Malé Svatoňovice. Majíce v živé paměti krásné a

tak povzbuditi se k dalšímu. vpravdě křesťanskému ži
votu. Za lou příčinou konáme na Bílou sobotu večer a
na další dva svátky velikonoční třídenní pobožnost čle
nů Ji. řádu sv. Františka. Doufáme, že této příležitostí
naší terciáři vo nejvíce použijí a v hojném počtu po
božnosti této se súčastní.

Chlumec n. C. | Odšiěpný spolek Červ. kříže v
Chlumci n. C. uspořádá ve prospěch Vdovského a si
rotčího fondu veškeré ozbrojené moci duchovní koncert
v děk. chrámu Páně na květnou neděli 16. dubna o 4.
hod. odp. pod protektorátem vysokorodé hraběnky Nory

ta: Pergolesiho »Stabat Mater-, dvě »Responsoria« od
Picky, Dvořákovy »Diblické písně«, mužský sbor z O
ratoria Sv. Ludmila« a Kličkova
varhany. Umělecký program a dobročinný účel zajisté
povzbudí, aby tento koncert byl hojně navštlyen.

ve škole o půl 3. hod. odp. poučnou přednášku »O důle
žitostt válečného pojištění a svépomoci« p. učitel Karel

Za obec súčastnil se pan radní Fr. Beran, za školu p. Jan
Jor, učitel. Po ukončení přednášky ihned několik žen
přihlásilo še k pojištění. Panu přednášejícímu touto ce
stou vzdáváme srdečné a upřímné zaplať Pán Bůh!

Jestbořice u Pardubic. Dne 3. dubna zemřel zdejší
duchovní správce, osobní děkan Ant. Brdíček, Byl ro
dákem z České Rybné (okr. hejtm. Lanškroun), mládí
však prožil v Sopotnici u Potštýma. Na kněze byt vy
svěcen r. 1871 a pc krátkém pobytn ve Svojanově byl
delší dobu kaplanem v Kostelci n. Ort V době, kdy tam
působí) — nač často rád vzpomínal — asistoval při křtu
komtesy Chotkovy, pozdější vévodkyně z Hohenber
gu. V jeho pozůstalosti nachází se také Bist jeřího otce
hraběte Chotka, tehdejšího vysinace v Belgii, v němě se
zesnulý diplamat zmiňuje také mimo Jiné I o české
politice. Potom se sla! farářem v Chlenech a natoV
Jestbořicích na patronátě téhož hraběte Chotka. Zde
poby!právě na den 25fet. neboť2. dubna 1891se při

;stěňoval a.. dobu 1910vTOroce věka o 4 ha-ráma:
, 90slovy: »MátevšechnyIřetinyv PofádkaP.« posl
»nim »S Boheml« řazloučil se s tánio světem — Omf

: znávajínejiho spravedlnost aoceujíce !jiné jehopřed:
| nosti Memilovatpřiiš zevzíchprojvů citu, alb byty

přece okamžiky, kdy iřesoucí se bíns a slza, jež. se. v.
: oku zatřpytila, vkázala jeho dobré, ryzí erdce,která al

i byt zlou chorobou. kterou však dovedě statečně a se
vzormou trpělivostí snášeti, nákomu si nestěžnje a něko

něho pamatovali ve svých modlitbách jeho osadaki,
: které on tak dlouho vychovávat a k Boha vedi R i..
p.—PohřbuA,t.in.sÚčastnilose21kněží,mezámimi2
jeho, spolužáci. p. fará* Lžíčař a p. děkan O. Richter z:
Morašic, který měl promimvu. Pohřební průvod vedl
vsdp. Al. Broul, bisk. vikář. Z civášních bostá slulé jme
novatipatronátnípány p. vežkostatkářeKekešes chotí
a p. okr. škol. inspektora Fr. Svobodu z Pardubic.

Mimořádný čas těžkých chvlí lidstva nynějšího za
jisté vzbudí též při velikém počtu slrotků mnohé nové:
dobrodince. O dobrotivou podporu prosí správa sirot
čince sv. Františka ve Slatinanech u Chbrudimě.

Záložnav Hrada Král.
Vklady na knížky új“|, "0
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

. Uskompt účtů a směnek.

Různé zprávy.
Zápis do L třídy dívčího vyššího reálnéhogym

nasla s právem veřejnosti na Král. Vinohradech,.
Korunní tř. č. 4. pro příští školní rok 1916—17 bu-
de konán zcela pravidelně jednak na konci tohoto.
školního roku před prázdninami, jednak po prázd
ninách 16.—18. září 1916, -—V tytéž dni konán bu

' de zápis do dívěf dvojiřídní obchodní školy, do

telek pro školy obecně | měšťamské, Přihlášky při
jímají se denně. Prospekty ochotně zasílají Škot
ské sestry O. S. F.

Stx. »Nár. Listy< sdělují: Pojednávajíce o krisi v
sociální demokracii v Německu, konstatovali jsme,
že ústřední orgán této strany berlínský >Vorwěrtsx
staví se pu bok oposiční menšině, Toto stanovisko
redakce »Vorwártsu: většině nebylo dlouho vhod,
nyní však učinila proti tomu rázné opatření. Ti
skárna »Vorwártsu« odmítla >Vorwůris« sázet a
tisknout tak, jak redakce nařklila. Stalo se tak při
uveřejnění provolání menšiny, když tato se ohra
žovala proti obvinění projevu většiny, že porušuje
disciplinu stranickou: ředitel tiskárny soudruh Fi
scher nařídil vůči 'opatření redakce, že provolání
menšiny nesmí být zařazeno na první místo v listu;
nýbrž na místo vedlejší, Proti tomto zasahování

; tiskárny do právomocí redakce >Vorwňrtsu« pro
testovala krajská konference strany soc.-demokra
tické v Berlfně, načež předsednictvo strany, jež
má v rukou většinu, vykládá ve »>Vorwrtsu« ob

: šírně, že »Vorwirts« podle organisačního statutu
je povinen sloužit jednotě a disciplině ve straně.

- V. důsledku toko -představenstvo strany nařídilo a
: nyní provádí svým plnomocníkem censuru v sa

zárně >Vorwártsu« tak, že všechny nepohodlné
projevy redakce prostě ze sazby vyhaauje. Podlé
há tudíž >Vorwárts« dvojí censuře: státní a před
sednictva strany.

| »Právo Lidu« dovolává se v článku nadepsaném
»Vážné slovo“ posledního čísla beriinské mezinárodní
korespondence,z něhožpoprveurčitějisedovídá,že
do propagandy provozované prof. Masarykem v cízině
ve prospěch čtyřdohody bylo zataženo i několik osob,
vydávajících se za zástupce soc. demokratického hnutí.

| »Považujeme za účelné tento fakt přímo konstaiovatic,
píše »Právo Lidu«, »ježto již prosté klidné konstatování
před veřejností, která skutečný stav věcí zná, jest nej
lepší, nejúčelnější a nejpádnější Ikastraci, jakými pro
středky a vědomými nepravdami operují jednolkivé o
sobnosti, které se se svou odvahou a zodpovědností za
války utekly do bezpečnosti, do ciziny a pracují am
ve prospěch tamních majitelů moci. Ze zpráv bertaské

" korespondence máme dojem, že Masaryk nyní v cizině
opakuje pokus, který se mu doma nezdařň, dostati je

| dnotlivé za hranicemi žijící české soc. demokraty a snad

| i spolky do svého vřivu a nčlajti z nich účastníky svých
| plánů. Do jakého stupně se mu to podařilo, nemůžeme
| posoudřti, neznajice dalších 'fakt. Ale z fakt uvedených
: v berlínské korespondenci plyne, že kruh Hdi nesoud
| ných a nezodpovědných se neštítí zneužívati celé naší

strany, aby přímými tžeml o ní zvyšoval cenu vlast
' ních zásluh o zájmy čtyřdohody. Principielně progra
| matické stanovisko a vlastenecká povinnost naší stra

ny vůči státune teprve veválce, nýbrž již dlouhopřed
' nf jsoutak jasny a nade všechnypochybnostipovznese

ny,že by bylopodnaší důstejnostíztratiti 5jen jediné
| slovo pro nějaké vysvětlování Právě prodo však, že

naše základní slanovisko a melhody jsou tak jseny a
precisní, že jsou zvláště známy 1 válečným štváčům

. ententy a jimi nenáviděny, právě proto jest na jevě, na



jakédřovnístojíosílUdé,jakéhojsou charakterua jaké
pohastkyje vedly,lidě,kteřůdnescosejnezodpověd
abiším způsobem v cizině zneužívají svámocně jména

4 Ják naší strany, tak i celého národa.« :
V Z číšeké konlerence německé soc. demokraele v
Rakouska. Konference strany konána od 25.—28.bfezna
za účasti 246 důvěrníků z 9 koremijch zemí. Dle zprávy
»Arbelter-Zetungu= z Y. t m. referent dr. Adler proje
"vílradost nad shodou v oěmecké straně, ale obrat s0c.
„demokrat polských prohlásí za politickou chybu. Prý
tedy jedině německá.soc. demokracie jest jednodněor
gmulsovaným.tělesem,které můžemluvitijménemra
kouského proletariátu. Mluv o znovuzřízení pariamen
tu na podkladě poměrného zastoupení. Dle Adlora jest
potřebí provéstí zřízení krajské na základě národnostní
(tedy ne zemskél) autonomie.

V resoluci sc žádá, aby aemská autonamie byla 0
"mezena na nejantnější míru ve prospěch krajův a ná
radností.
-O příčinětalenýchnemocíserozepsalv »NeueFr.

«Presge« dr. Cuštav Riehl. Pravt: »Nesoa-lt školy státu
v oběť všechnu svoji sílu, paknechť vykumají před za

"končením školačho roka ředitelstva ještě poslední po
vinnost: nechť dají odcházející žáky, zejména ony, kteří

co nevidět vstoupí v řady branců, poučitě svědomětou
"přednáškou (aspoň 2hodimnou) o pohlavních nenocech.
Tvrdím, že si tim ředitelstva příshršných škol, spředních
i odborných, jakož | lékaří k takovýmto přednáškám
:určení získají o stát a jeho příštf brance »nameaité zá
„sluhy.«

Zcela správně pověděno. Ale dr. Riehl problašaje
také: »Denní zkušenost učí, že kardinální příčinou vy
získávání pohlavních nemocí u mladých mužů je nevě
domost ... Kdyby každý mladý muž věděl, jaké fy

„sické a pak I morální následky mohla by míti pro něho
pohlavní nákaza, jistě že by se Jí spíše uvarovai. Ale
nevědomost mladých lidí bývá v tomto směru úžasná.<

Zde jest nutno odporovati. Právě za nynějších časů,
"kdy osvěta mílovými kroky postupuje, mobla by býti
nevědomost v naznačeném směru u mládeže přímo (
žasná? Pravíme naopak, že většina mladíků,kteří se
vrhají do nebezpečenství,vf předem,co tu hrozí. Což

„celá spousta spisů o těch pochmurmých zjevech neznačí
nic? Právé mládež knihy takové kupuje — ovšem že
hlavně k ukojení zvědavosti a nepinání famtasie. Ale
-dočte se tam o trudných následcích zhýralého života

- mnoho. A pak v letech tělesného dospívání mluví mladí
-ci o těch věcech velmi često jak mezi sebou tak s lidmi
dospělejšími. Slyší zhusta, proč ten neb onen člověk
onemocněl. Zkrátka -mrádeř nyní o těch věcech se in
formuje daleko častěji a důkladněji než dorost genera
ce předešlé, který tak hhiboce neklesak. Jestářže praví
Riehl, že knihy sem hledící smysty čtoucího dráždí,
kdo zaručí, že na odborné přednášky také mmmozíac

tvornost- vzrušíli? Dle dobrovolné statistiky mezi vyso
koskolským -stadentstvem shledáno, že obrovská část
„akademiků holduje vášním, které zřebně v' sobě nesou
zárodky těžkých nemocí. Děje se dak snad | zde z ne
vědomosti? Vždyť mezi těmi akademiky jest dokonce
veliké procento mediků!

- Kardinální příčinou přivození pohlavních | nemocí
není nevědomost, ale slabá vůle, která nevyvíjí ve chví
lích pokušení důkladný protitlak. Velkým pochlebováním
mládeži. odporučovůním upřílišené svobody individuali
sinu vůle jest vyhýčkána tak, že mladk se řídí více
vlastními rozmary než rozumem. | Kdyby byl osvícen
jakkoli, kdyby znal všecky.následky aepravostného ži
vota, jeho vůle přece jenom bude dávati přednostpří
jemnému před prospěšným, zábavě před povinností a se
bekázní.

Předně "jest potřebí vychovati vůli k sebekázní, k
pocitu mravní zodpovědnosít.. A tato úloha. — přesahuje
úkol vědy, která sice má právo a povinnost mluviti o
následcích hříšného života, ale není povolána poroučeti
vůli. Ale na směr vůle velice silně působí pevně vštípe
né vědomío existenci vševědonci!Božské autority, o
kategoriokých příkazech této“ moci, "povznesené nad
všecky slabosti lidské. Který mladík zachová bázeň Bo
ži. jest chráněn před pohlavnámi nemocemi dříve, než
se mu dostanepodrobného- poučení.

Jestliže v této pochmurné oblasti by hrála hlavní ú
lobu nevědomost, nechť se nám vysvětší, proč ještě ča
stěji dochází k nepravostem jiného druhu, jejichž ná
sledky jsou otevřenou knihou pro každého. Vetiké zá
stupy mladíků na sobě častokrát poznaly následky pří
hžného užívání alkoholu, tabáku, kávy a pod. — a pře
ce i po trapných zkušenostech upadají do nadužívání
znovu a znovu. Jakou ničemností jest krádež a jak tato
vede do žaláře, ví kuždý mladík beze všeho poučení.
A přece hrádeže mládeže | v domech rodičů se mnočí,
jen aby mladý svět mohl užívati.

Právě v minulých dnech byl dopaden detektivem
syn Inteligenta M. Š. z Vyšehradu, který platilbohatě
a častoval po hostincích 16—20teté hýřity. Ukradt doma
2300K, znichž900 Ksl schovalna půdě, ostatekpakza
čtyti dni s kamarády promrhal při šampaňském. V Pro
stějově minulý týden zatčen Josef Theimer, který v tam
ních sadech zničil značný počet růží, hyacinfův a jiných
květů, čímž způsobil škodu 45 K. Studoval prý 7 gymne
sijních třkl. To jsou Jen malé ukázky z veliké sosnerie
pochmurných zlevů. Nuže — bylo snad potřeb! zvlášt
ního poučení, že nemá synek rodičům krást tisíce a že
jest nešlechelností trhati' květy k vůlí ukojení vandalské

Jizlivosti?
Jest věru zvláštní, že syrikové vesnických rodičů,

ačkoli za svých studií jsou vzdálení přímého dozoru
otcovského, chovají se většinou lépe než synkové měst

ských intoligenků, kteří bydlí u rodičů. Kdo tu trpí. nedo
satkem důkladného poučení více? A om druhé stramě:

lákadlům vzdorovat? .

žensko-mravní. Jest potřebl, abý se aestavědy v různých
krámech mládeži přímo před očí různá dráždádia: váš
nivé romány, obmysiné pohlednice 2 jiné výtvory, kte
ré se robí k vůll tomu, aby podrážděná fantasie platila
co největší daň na svou škodu.

Sochy,oltáře aj.
provádí absol. c. k. odborné školy
a ©k. umelecko-průmyslové školy

Jan Dušek vwChrudimi.
Poksuský kníže žádal sv. Otce za lntervesci In

dický kníže v Cochlně obrátil se nedávno ke sv. Otci
s prosbou, aby vymobl u německé vlády propuštění

jeho syna, v Německu internovaného. Temto indický
princ studoval při vypuknutí války v Heidelberce a byl
pak jakožto anglický poddaný v Německu internován.
Sv. Otec vyhověl prosbě, kterou mu předložil indický

raja, a prostřednictvím mnichovského pronuncla kardi
nála Friihvwirtha zakročil u vlády německé, aby princ

byl propuštěn. Na žádost sv. Otge vláda německá nyní
dovolila princi, aby se vrátil do Indie. Zmínky zasluhu
je, že celá rodina knižete cochinského je pohanská,

Velitel »Měwe« uvědomělý katolík. Velitel lodi »Mó
we«, která vykonala tolik hrdinských skutků na širém
oceáně a bez pohromy se vrátila do Německa, byl vy
znamenán řádem »Pour le merite«, a sám císař Vilém II.
osobně podal mu vyznamenání. Velitelem jest hrabě

mu dolnosaskému rodu. Rodina Dohnova náleží k nej
borlivějším účastníkům na: katolických sjezdech; jeden
z této rodiny byl dokonce před několika lety místopřed
sedou katolického sjezdu.

Generál Gallwliz katolík, Starému katolickému sa
skému šlechtickému rodu přináleží velitej armády hr.
von Gallwitz, který minulého roku řílil slavný přechod
přes řeku Narev. Hrabě OaHwitz vyznává svou hrám
skou mysl také jako katolík v poli. Jest horlivým ú
častníkem při bohoslužbách i v přijímání svatých svá

instí a dává svému mužstvu nejnádhernější příklad ka
tolické věrnosti ve víře.

Dal život za bližního. Kaplan Kjeslmg z Wircburgu,
který byl polním kurátem a obětoval se, aby z jeho
těla byla přenešena kůže na záchranu života vojíma.
zemřel následkem tétu rány v reservní nemocnici.

Fesomeaální vynález. Z Vídně se oznamuje, že pešt
ský učenec dr. Alexandr Just, vynálezce Justovy lam
py, vynalezl stálý pramen elektřiny, zvláštní článekpro
proud vysokého napětí, který w' malém prostoru sou
středí neobyčejnou elektrickou energii. Článek je hlav
ně z uhlí a železa, tedy z laciných hmot. Nevyčerpatel

ný pramen, schopný regenerace, osvěží se v klidu ky
slíkem ze vzduchu a možno ho znova upotřebiti po půl
hodinné přestávce. Tento vynález učiní elektrické ú
středny a kabelové vedení zcela zbytečnými. Proudu
mažno užíti na osvětlení, topení, vaření | pro železniční
dopravu. Zkoušky, provedené odborníky. zdařily se bez
vyjímky. Technikové prohlásili, že stojí před hádankou.

Rozvedení manželé musí zachovávati věrnost. Ví
deňský okresní soud v Pětidomt osvobodil jistou mladou
paní, která byla žalována pro rušení manželství, poně
vadě udržovala poměr s mužem, který byl již se svou
legitimní ženou rozveden. Žalobkyně, rozvedená žena,
podala však rekurs proti osvobozujícímu rozsudku a
apelačnísoud po delší poradě osvobozující rozsudek si
ce potvrdil, leč uvedl. že důvody okr. soudu, jakoby ka
tollčtí manželé po rozvodu nebyli povinní zachovávati
si věrnost, jsou nesprávné. Také je nesprávné, že by
manžel rozvedené manželky neměl více žádných povin
roští k rozvedené. Leč i když nebyl osvobozující roz
sudek prvé instance řádně odůvodněn, není rekurs 0
právněn, poněvadž měla býti podána na místo rekursu
zmateční stížnost. Vole tedy formálně nesprávný 0
pravný prostředek.

Stáří lldl v různých zemích. Z každého tisíce Hdi
dosůhne jich stáří více než60 let ve Francii 125, Švéd
sku 119, Irsku 109, Dánsku 102, Belgii 97, Švýcarsku 94.

74, SpojenýchStátech severoamerických 65, Srbsku 45
a Egyptě 39.

hodi se dobře k výrobě mýdla Jak si mýdln snadno A
bez obtíží sami doma uvaříte. poví vám právě vydaný
lidový spisek Jaroslava Svobody »Výroba mýdla i sví
ček pu domácku . S četnými praktickými vyobrazeními
za 90 hal., poštou za 1 K zašle Zeinědělské knihkupectví

A. Neubert v Praze, Hybernská uk 20.

zapsané společenstvo 8 r. 0. ,
vifHradciKrál., Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní a živnostenské ínek nejSn ono ansižádanky

- Národohospodářské hlídka.
"Spojenékoželažskézávody A. k J. Nejedlý,spolsů

most s r. a v Kuklemách, odbývaty 13. t m. svoji IV.
řádnou vašnou hromadu, ve které jednatelský výbor

i přednesí obchodní zprávu za minulý rok. Tato uvádí,
že závody byly v minulém| roce plně zaměstnány a
docilily při hladkém odbytu za dobrých cen velmi příz
nivých výsledků, které odškodniby společnost za mi
nulá léta špatné konjaonktury.| Dobrá zaměstnanost a
čilý odbyt, které trvají, slibují dobré | výsledky i v
tomto roce a poskytují další sktšné vyhlídky do budonc
nosti. Docilený hrubý zisk dle předložené bilance, sdě
lané po přísném ocenění aktiv společnosti, činí K
1,024.197.98.z něhož po srážce režie, úroků, zvýšené a
mortisace strojů a realit a sesíleného odpisu na inventá
ři zbývá K 460.698.18. Valná hromada schválila návrh.
aby z tohoto obnosu reservováno bylo na pohledávky
v cízmě a v území válečném K 90.307.06, ma případné
ztráty z klesnutí cen materialií a koží K 200.000.—,dále
aby vyplácena byla 15 proc. dividenda na podíly společ
nosti a aby zbytek -po srážce odměn jednatelům a spo
lečníkům převeden byl na nový účet

U Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové uči

| nily Spojené koželužské závody A. 6 J. Nejedlý, Kukleny. na IV. válečnou půjčku předběžnou přihlášku na
50.000 K.

Moravská agrární a průmyslová banka v Brně vy
kazuje koncem měsíce března 1916stav vkladů obnosem
K 68,879.578.13.

(Zasláno)
Veleváženému Pánu.

p. Josefu Hůbschovi,
akad. malfři,

Praba - Vinohrady, Krameriova 10.

Oltářní obraz »Sv. Anny a sv. Joachima«, který jste
pro náš chrám vymaloval, jest velmi krásný. Celkové
provedení prozrazuje pravého umělce a »in aedificati
oňnem: pravé umění církevní.

Obraz učinil ma me i na farníky hluboký dojem a
bude důstojnou ozdobou našeho chrámu. Jest mojí čest
nou povinností za Vaši námahu a za Vaše ušlechtilé je
dnání, zvláště pak. že jste se uvolil obraz vymalovati
pro náš chudý chrám pouze za cenu režijní, vysloviti
Vám svůj a mých farníků srdečné a neskonalé ďky.

Sv. Anna a její rodina budiž Vám štědrým odpla
titelem!

Mali Ston v Dalmácii, v dubnu 1916.
Don Duro Krečak, farář.

Ve prospěch
2 Svatováclavské Matice Školské

Usnsný za n jvýhodnější a nejlevněší ná
kusní pramen v usku veškerých

koslal, parameniů
vrádla, praporů. příkrovů, koborrů n
' ovovebe máčiní vo výrobaáchnerstarš ho
zivodu v Čeebách, o. a k. dvorního dedavat.le

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

Tisíce uznávacích relerencí a odporučení. —
obráskové cenníky, rospočty, vzory a hotové zboší
x výběra franko.

Bez velkomástské rošie ve vlnstuích dílnách a
" «mech, levné praoovní síly aa vomková, čímě levnější
v oy a8 o 20"/, než všude inde.

! J (bí 300 led. trvání a40 les. vlastní činnosti.
| Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

| Raše knihkupectví
nabízí Vám svě služby k obstarání
všech knih, časopisů atd. Adresujte

laskavě:

Družstevu knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Král., Adalbertinum.

Slonpencům našich orýanisaci í
o lporačujeme vřele křesťínský český závod
. vyšívaček a Šlčok „Záštita“

v Chrasti u Corudimě.
Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy

pro nevěsty, přepychové i jednoduché vzorně ob
stará „Záštita“. Vsd.duchovenstvo naskytá se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaručené dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku Da
zkoušku a budete jistě spokojeni!

O> Odporačujteve svémokolí!-a



SADdypvdářPRA APM
pojištěnípropřípadúmrtí
ge- a věna dítkám “08

poskytaje Jubilejní, vzájemně,dobročinný“živnostenský spolek 

„Charitas“ v HradciKrál.,
jenž, založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil: na
podporách již na 100.900 korum, získav 784
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže | ženy od 24 do 45
Jet Příspěvek 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 splati při úmrtí spolučiena 2 K,
jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří
buzným aneb účelu a ošobám, jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého života
označil.

Při spolku trvá od r 1911 odbor,
poskytuje též

9“ věno "UR
nedospělým v den jejích sňatku, případné v dom
despělosti jejich. aneb také při 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 přiblásiti -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 rro všecky
stejné, rovněž příspěsek po 1 K ve výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasiláme.

Adressa zní:

Spolek „Charitas“ v- Hradci Králové.

Dr. František Reyl.

jen“

předseda. jednatel. —== .
Doporučení © právě vyšlých

publikaeích:
Dr. Fr. Reyl:

Jádro křesťan.

sociologie
Str. 351. — Brož. K 5.

Ve vkus. vazbě celopl. s ochran. kart. K 7.

Dr. Jos. Novotný:

Světemk Bohu
Stran 170. -- Brož K 6.

Ve vkus. vazbě celopl. s ochran. kart. K 8.

N B. Dostávám nyní episy poslední dobou
Vaším nákladem vydané. Jsou to zdařilá
díla a zasluhají rozšířen..

Dr. Jos. Hanuš, '
prof. rea). gympasia,

Král. Vinohrady.

Objednávky obratem vyřídí

Družstevní knihkupectví
a nakladatelství

u“ Hradci Králové, Adalbertinum.

l

O
O

Zal ženo r. 1820.

SPECIALITA
„ pravý ústecký, po mudhá deaítiletí vy

hlášený žaludeční likér ;od názcem

waAměrs de Londres
talsá| lékařskými vědátory jakožto příjemný

2 občerstvujícíprostředek doporučovanýnabízí

A. J. Andres v Ústí m. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frane.
cognacu, srčmské slivovice jakoži pův. jam.
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

-=
„V

ku 583. řádné válné hrómědě
Záložny v Hradci Králové,

která odbývati se bude v neděli 16. dubna: 1916'o 2. hodině odpolední:

v zasedací síni okresníhoo, zastupřtelstvě.

Muž inteligentníu věku 35 let, upřímný katolik,,
bnndním? svobodný,s obchodnímvzděláním,
kostelní | hledá přiměřenézaměstnéní.

rodem mok: Ctěné nabídky pod značhou»J: S.dení ahoto- né nabídky pod značhou»J: S.
okn a raje a ae 35b«do administracetohotolistu.
E'r. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla"

€ Třeboshovicích u Hradce
Králové.

Cenmky a rozpočty na požádání
sdarma.

AAAAAAAAÁAAÁÁÁAA.

Mýdloholičské |
My jakosti,též i veškerépotřeby

k holení nakoupíte levně u firmy
Joset Jelínek,

mydlář v Hradci Králové na podsíni. —

Českoslovanská |
záložna v Praze-ll.,

Spálená ulice, čislo 46.n.

VYVYVYVYVÝVYVYVY

Veledůstojnému
duchovenstvu a

olavným patronátním
úřadům dovolujeni depo

rměiti veškeré kostelní nádoby a

Doporučuje se všem našincům co jediný
peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dnevybrání de dohodya dle doby prd) nádobky,paténky,pacřikály,
výpovědní. Poskytuje půjčky všeho druhu uvleny,lampy, kaditelnice,kropenky

za mírných podmínek, zejména směneční ookováímvyboraj Ne rod.úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách opravuje v původníintencia.

zvláštěvýhodný.— Povinnárevise noha Ze ebo proddo
„Jednoty záložen“ v Praze. předmětyneb výkresy zasílánau

Řáskúsku frankobež sávaznosti koupě.
Vše00posílá posvěcení.| Prdcs ruční

sletýcha stříbrných klenotů,jako: řetěnů,
madonek, ů, přstýnků, náramků atd. s Notářské
Prateny, tabatěrky, jídelní náčiníze stříbrapravého

čínského vůdy na skladě.
Staré slato, stříbro adrahokamy bupuje zanojoyášíceny

M JAN STANĚK,
6 pasíř a otuoleur
Ň Praha-L-970., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

F: Přisešný sneles c. k. vemobéhoirosiníhosoudu.
Ó
« .

: Komisionářství
9 ©.Černý - Hradec Králové
e třída 18. pěšího pluku,

B

. FR o o,prodej
8 stagššĚcí zicacB Telogramy:Patrol,HradesKrét.BRtae ac 8 af bas
j bs" 3 B otEší A G ©00000000000000000Pd34 Šs j LB41“ »bipoiiis | Jan Horák,

čí ís SŘEEist: 8 soukenník5187571" vRychnověnadKněžnou
E u zasíláua požádánívždyParamenta.

Ignáce V,Neškudla 8yn(protokolovanáfirma

v Jablonném nad Orlicí (r Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčěvnýa Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových prap-rů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

n se na požádání franko zašlou. ©u

dle roční eniseny kollckol
nejnovějších draků pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu

somských.

Četné usnání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení,
Učiňte, prosím, malou objednávku na

akoušku.
"Též na splátky bez zvýšení cen!

O Volojemné látky na taláry.
GO000G00000000000:
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tají se levně:
v pátek v poledne.

JÍ Předolatné na čtvrt roku nh
. , na půl roku 5 E —

Čtvrtá rakouská válečná půjčka.

o VYHLÁŠKA.
Na základě císařského hábisení ze dne 4. 1914, čís. 202 P z., o provádění úvěrních operacína úbradu výlohna

mireohidná vojenská opatření za přížinou válešnýchAlplotek, vydává se jakožto Operací na výloh na

o M we Ů awčtvrtá rakouská válečná půjčka
L.čtyřicetileté, daně prostá 3%s*»umořitelné státní půjčka a ——

W.daně prosté S's*e, dne1. června1923splatné stétnípokladní poukázky.
Úhrnný obnos válečné půjčky bade stanovan dle výsledků veřejné subskripee, 0

. | E 0 sy enorkohční jmenovkyhodnálnuzodmásěnívýpovkd.—Tévýae káně: dlušno uvařejnitiv úředním Jistě »WiemarZeškzng.

nA POE SA VO A TAK o DB oooo DEPŘAVÍ, 1, iko doba-re 1 2 m.
10166" ročsě7poli mlaporadujdonclchkochat ch Ion daní obratůvomží pp ©ořítelnovstátnípůjčkunepoké,a 1.prosincekašdéhoroku.— sou29 kupony,z nichš

ZOE E ATAPI MARERA SA MEM ——oaumí 1v a u y u uposy. . "a : .
y od 16.dubaado3i. května1916nahřádíse rúčíováním.: do v O náz o om, Bono oo ae pl "9maliteloa bah

Půjěka-splacena bude v jmenovité hodpotě aumořována slosováním *— poukášky zúročí sepočlnájé dnem 1. června 1916ročně 5 '/,9/, ©pololetních,- .
v letech 1982 aš +006na zákledě annojt, zahrnujích súročení a umoření Pýsade jdoucích -Ihůtách, splatných 1. červnem a 1. prosincem každého '*
kapitálu, jichš výše sůstane přiblíšně stejná. — vání prováděli se bude roku a splsveny Budou 1. červnem 1923. — Kusy opatřeny jsou 18 kupomy,

v seriich (po 6,000.000 K) a to v prosinci každého roku, v prosinci a nichž první splatný jest dne 1. prosince 1916. —: Úroky, jakož i kap .1081; tažené kusy v ti se budou po slosování příštího I. června. — -budou se vyplácetiŘez jakékoliv daňové, poplatkové, anebo jiná s
Mlosovanéserie uveřejní se kašdoročně ihned po tahu spolu seseznamem *“ a a. k. pokladnystátního dluha ve Vidni na odevedání splataých úroko- .
tažených uš eorii, « nichéněkteré kosy k výplatě doposud mebyly před- < vých kuponů, připadněstátních pokladních poukázek,— Úrokyoů 16 dubna

Ba k. ministrufinaací jest vyhrakeno počínaje dnem 1. června VA4á 8 PObohod Bay otštní nl pokladní i poukáskaminepodléhá danim j . : s 2, 6 m. adním u
slosováníkdykoliv světiti, čBeb"dosod neumotený obnos zápůjčky(= =obratů osmných papirů. P PoVé

„Pozváník:upisování.
Vzhledem k předchozívyhlášce Jeho Ezoalence pana c. k. ministra -8. Do vyhotovení definitivních kusů vydánybodou upisovatelům na.

fisaneí dovolujemeň osnámiti: 2. , požádání Jatyestimnní.jichž výměna zadefinitivní kusy provede se bos
. o. účtování poplatků sa výměnu u téhož mista, které zatimní listy vydalo, —

Upisování počne dne 17. dubna 1916 a skončí v penděli Pro uplsováníu c. k. poštovníhoúfasluspořitetního:ve Vídní a u sběren
im k přijímání úpisů zmocněných (c. k. poštovních útadů) platí podmín

dne 15. května 1916 o 13. hodině polodat. Jm oěkvol úadom emnašé ně. p platí podmínky

Úpisy přijímají blých úředních hodinách:. - 7. Rakousko-uherská banka a válečnázápujdková pokladposl |
Agrářní záložna, v Spořiteha, <- Bazástav,oigci válotnpěny m isuimalcja B lo pos k

Česká banka, Všeobecná úvěrní společnost, —-oárisinísesbu proeskont eměnečný.— Táto výhodná sasba úroková sů

Diskontní s at, Záložna, ásině oon, „platnosi podobu nynějšívýsady Rakousko-uherskébanky,t.j. do
rálevéhradecká ban Záložní úvěrní úeta "7 Jmenovanédva ústa kytujísápůjčky za dočas ušební 1;

K i á bankovnížiapmvánkk banka. s eaxbueskontnítéžnajiné rannéPapi? jd fe "Dichnastavitvob

] nota, VM dna oszrní byl opda: sloušíti k aaplacéníobnosu,jenš na. Pro opisováníplatityto podmínky: : Z Pro o ru tak a půjček post:t i rovněš výh níšené
3. Cenaupisovacíčiní pro : úrokovémiry, io do 81 droslnceHarz“ " op vý odae a
« Na dání zajistí se pro zápůjčky, jež bóhem svrchu uvedených: ;

.4Oletoudaně prostou 5:/,*/,umořítelnoustátní půjčku "8 , eplátkovýctermínů[. uzavřonprokáratelněkr lacenívpeanýchSo. pro 0 : m dočasné eskontní miry úrokové pevná (rokov ve výši 69,
června ročně aš do St. prosince 1917. . . .

daně prosté 54, Mejou 8550 „ee*tné s- po “ „Dál poskytneRakousko-uherskébankaa válečnáagdjskovápokladna
Přidělení provede nabekripcea © ch prokásstelněuzavřelyv jiného 5draho. úst banky, čpoři. uveden rol Usa u jiného úv o ústav , 

vateji:podá .é.o a zpráva. » nejdřívepo skončení wu A upk- telny, n atd.),pebo ujmé bankorn my nápdjdku k opsání8 Kopní cenu nutno zaplatiti při úplsoch do K 800— hoed při při ti bude prokáastelně ještě pozůstávati, norou zápůjčku 'na poctem
hlášce plným obnosem. — Při úplseoh K 200— naláo zaplatiti: úrokovou saahu 5, a bude ji za tuto pevnou sazbu 48 do 31.-prosince

přihlášoe. -< 9: Jmenovitéhodnoty, prolongovati.
Hi a 1816 (l “ " 8. Vláda bude o to dbáti, aby výhody,ješ dle odstavce 7. povolila

"36 sna 106.864 m 191%,po uplynmtítátoIhdtyposkytlebodulováom ma jo Di.proeinos„. 5. " „ uplynutitéto a ová bankaanebjin ená
„ Jó. záříT916..<... sbytek upiovysí vládou Ibudeornašen, daně Peoeiou 51,9, umoHtelnou ÝBůjonůněJi “ l

Poněvadě kuponové úroky počínají teprve 1. červga1016,nahradí se do 90. června 1921 apro daněprosté 81/*/. státní
upkovatslům z obtosů dříve sslmených5:9, úrok node,dns plátky 24 do 81. černa BB P h*%ostátní pokladní poukázky aš

o BE-rěsna 1916 (Při eplátnáchaaa o 1016 nahradí upoovabl © 9. Válečná zápůjčková pokladnajest zmocněna na základě $G.bodu B. “
úrokyod 1. června : . -4 , Olsajského nařízení ze dne 19.září 194, čís. 284 ř. s.. aby, detříc zánad

4K přihláškám na určité kusy půjčky může se přihlíšeti jen pekad - | prováděvích ve jmenovaném císařském nařizení předopanajch,povolovalato up misto usná za přípustno, 1 . také na sástavu hypotečních pohledávek, které skýtajísákonítou
5. Kusydlužno odebrati u téhož místa, u kteréhopůjška byja upsáza. j ($ 1874.obů. zákona). .



Velikonoce. |
Ó Kriste trpicL širokou brázdou věků
jde člověk za Tebou a nese kříž! — ;
Hřích lidstva zlomil hráz, rozvolnil řeku ibolestí.žalu svých...
Getseinan teskný stin, kde všechny boly světa ;
Ty žaloval jsi Otci v noci tiš,
do cesty lidstva křídlem těžkým slétá
ve slzách krvavých!

>Ó Pane, možno-li ten kalich odejmouti?« —
sta srdcí ve chrámech se chvěje dnes. —
Nám nedei klesnout na křížové pouti,
kdož k Tobě ruce pneru. «
Všech srdcí bolešti a žal jsi nesl Kriste,
za hříchy naše v země prach jsi kles',
za všechny hořem pukalo Tvé srdce čisté,
když šel isi pod křížem!

Ó.-kolík duší dnes se druží k cestě Tvojí!
Žal'hříchy smyl v očistě bolestné,
Tvou lidstvo čeká dlaň, jež rány zhojí
po strastech soboty.
©. přijde aleluja. rozezní se zvony,
Ty z hrobu vstaneš v slávě vítězné
a jaro nové doby svitne na záhony
kol kříže Giolgety!

Jas božské moci Tvé probleskne "noci stínem, <:
Ty žehnající půjdeš v šťastný svět
ze chrán svých pod bílým baklachýnem,
nad smetí Vítěz, Král!
Ieadostných hvninu hlas zajásá nebem,-zemí; "
luh promění se v zahrad slunný květ
a srdce rozkvete zas štěstí lilijemi: :

Král míru z Urobu vstal. 
Ó zvony zvučle v dál,
aleluja!

'

Vladimír Hornof.

. T
Průběh války.

"Bojiště západní. Před Verdunem jakoby
byl klid, ježto není odtud žádných zvláštních «
zpráv. Zatím však Němci ponechávají útočíotm'!
Francouzům, aby utráceli své síly mařnýmmi|
protiútoky. A francouzští vojenští kritikové.udi:
veně pozastavují se nad tím, že Němci,'ač jsou
prý (dle úředňích franboužekýchzpráv) stále
poráženi, přece zvolna postupují A.jednoho vý-:
znamného postavení za“druhým. sezmocňují, ©

Teď se také poznává, že postupem Němců ©u Verdunu zmářeny byly ofeňeivní plán
a byly jím upoutány a značně oslabeny fran
couzské zálohy. — Na anglické části fronty

oboustranáchprůplavuLa Bássge |,
Na východním bojišti se baje rozšířilyod,

Dvinska až k Černovcům: Vedle:výpadů, ktoré
Rusové podnikli na starých místech severozá- |
padně od Dvinska.a jižhě.od jezera Naročského,
vyrazili také, bezvýsledně však, proti armádě
prince LeopoldaBavorského,severovýchodněod
Baranovičů. U armády arciknižete Josefa Ferdi
nanda bylo činno jen dělostřelectvo, zato větší
boje odehrály se na dolní Strypě, na Dněstru
a severovýchodně od Černovců.

, Na italském bojišti nedochází k větším
bojům. Italské setniby.tu a tamzaútočí a zabe'
musejí ustoupiti. Dle zprávy ze dne 18. dubna.
Na přímořské frontě vyvinuli Italové místy či
lejší činnost. Nad Terstem křižovali dva nepřá
telští letci, byli však našimi pronásledováni až
ke Gradu.:U“Zagorýodrazilo naša vojsko útok,
na korutanské-a tyrolské frontě panoval dělo:
střelecký boj. ,V' údolí Suganském byl nepřítel ;
protivýpadem zahnán ze svých posic, při čemž *
zanechal „v „rukou „našich 600 nezraněných za
jsteů a 4 kulomety:

zhráva občasnou velmi čilou dělostřelbu nepřá
telskou východně od Vardaru. A od Valony 
není již dlouho zpráv. Ve Valoně jest italská *=

vázána, jež se k úloku neumí odvášili,
odvolat ji goneralisimeaw italský Cadorna

nesmí, nechoe-li, aby Velena bez
nám do rukou.

Na tureckých bojištích v Asii jest dosti
živo. Anglická armáda, která táhla na Bagdad,
byla Turky zaskočena a v pevnosti Kut-el-Amaře
sevřene. Jiné dvě anglické armády, které byly

poslány na pomoc sevřeným v KubelAmato,yly u Felahie poraženy. Protoje v Londýně
zděšení a volá se po vyslání nové výpravy. —
Na Kavkazu jeou místní boje v údolí Čeroku.
—Na pobřežíSuezského průplavu anglieký oddíl
zahnán na útěk.

Nové násilí Anglie. Zahraniční úřad an
glický uzavřel smlouvu s americkými řezníky,
dle níž anglická vláda upravuje lodní dopravu
všech výrobků amerických vývozních firem do
neutrálních evropských zemí pro další dobu

r
Osvoboditelé.

Pro nás všecky kteříznáme stijskou mogálku
„P obredských vládnoucích kruhů a tající přívrženoů,nebylo jistě nijakým tajemstvím a seznali
jeme také již z dějin, jak se dařilo národům,
kteří byli tak nešťastni, žeje petfohradeká vláda

a Nynější světová
válka, jež mnoho chybných násožů vyvrátila a
očistu tam způsobila, kde se holdovalo zásadně

ruské vládní politice. Tenký .nátěr kultury, jenž
byl v Rusku vůči Evropě ukazován, zmize

ibnedpo vypuknutí válkya zbylatam je šereda
asijské libovůlea ukrutněsti, n vĚ

Nejvíce a nejtrpčejí zakusili“to "haši sou
kmenovci, kteří: byli tak“ nešťastní.u, upadli.do;
ruského zajetí. K cherakteristiée nálady-'těobta:
ubožáků jest nutno sděliti s vořejností několik
úryvků z jejioli dopisů, aby páznána býti.mohla

"vélikosta hloubka rugké sprogtoty -pódlosti
»Osvoboditelé« malých slovenokýoh:

-kládají s českými. :zajatci: takto: :

ce

jméno. nutno: zamjčeti, aby nebyl vydáppomatě
ruských mocných“veličin, píšé: PRT 8 +

51 WAR' jsemsi. dovaaakélásky-4 loxana 4
hratratví nikdy nepředstavoval,přál n a
-dříve,. abychom se' dostalipod ruské panství,
avšák dnes, když jsem je poznat; žiďebýckdmlékar:

».:Jednaji.e'"náťní Čech

"zmizí.« P
Zajatý voják — Čech —píde-2 Riska:*.

í 3... Uveřejnětev novinách,jak še "námina l i s : : K . oo
Až se-vrátím domů

a každý Rus musí z maší zeměven-....«
-© 0... Podle toho; co jsem shledal, má 80: to:

se sympatiemi obrácené, nežli se u nás Hlásalo,
lituji všeho toho, 00 sé stalo v Praze a v Brhě«
K dopisu tomuto: nutno podotknouti, že ten kdo
jej.psal, byl podlé všeho ruskými časopisy obybně :
informována doinívá se. že jest ú úássymbatit:
pro Rusy. .
U Uveřejněná pili mfsta z"dopisj :nešiek.
zajatců v Rusků Jsou jen nepatrnou Zásťkou
toho, čeho- eé z Ruska dovídáme. Dostačí .to.
však, aby „se naše přesvědčení ještě více upev
nilo a abychom Všemohoucímu „děkovali, že 0
chránil naši domovinu před vpádem .těohto
»Osvoboditelů«. . :

= Volné.listy.
„Kousek politiky. O nové straně národní a o ná

rodně-politickém souručenství píše se dále a jest

—

na a aby iiž před unluvením evropského míru sta
la se prvým článkem českého politického vyzná
ní. Běží zajisté o věti veliké. a proto budiž vítána

každá rozprava, jež napomáhá k výjmenění budou
cí české politiky a'jež rozplašuje půlámi. '

Před několika dny vznikla polemika mezi soci
álními demokraty a soclály národními, kterou co
do podstatných myšlenek doslovně uvedeme, aby
chom v zájmu obecném mohli k ní přičiniti dobře
míněné poznímky. Národní sociál v »Moravské
Orliciz praví: »Strany, jež utvořily novou stranu:
národní a splynuly v ní deflitivně, jsou věaměs
stranami státoprávními, a státoprávní jest právě
také strana národně-sociální, která se k nové
straně přičlenila. Strana sociálně-degnokratická ně
co podobného učiniti ovšem nemohla, poněvadž
stranou státoprávní nebyla a není a nechce ani v
budoucnu býti. Naše seskupení jest zcela přirozeno.
Uveřejňovati již nyní iakoukoli osnovu progřamu
budoucíhoobecnéhosouručenství,-mějsi kdo ja

„kou, připravenu nebo neměj, bylo by přímo proti
myslno. Osnova taková, respektive úmluva táko-'
vá, jest přece zeprve věci budoucích spojených po
rad všech súčastněnýcha jakkoli ji již nyní prae
judikovat, než k poradám těm dojde, bylo bys
nemístno. V »Právu Lidu< chlubně se mluví dgo
kud inožno nejúplnější politické způsobilé konceh
traci českého dělnictva v luně sociálně demokratti
ckém. Sociální demokracie českoslovanská snažšla
se o to, jak známno, již od svého vzniku a pokau
šela se o lo i po odporné protičeské, poněva

prostároprávní své imrádě v pasamentu pátéure. A zvěděla vždy, že pokus její zůstati musí
vždy kusým, nezdařeným,dokud gezihění se Ve
stranu ©opravdově národní a opravdově státo
právní. ',

„Národnímu sociálovi sociální demokrat odpoví
dá v -Právu Lidu.: »Myslil jsme opravdu,Že
[Brfé'v české politice přece jen již mnohem dále a

že žádný myslící český politik nemůže vážně tvr
diti. že by program státoprávní mohl a musil býti
jediným politickým programem českým a že by

«taku, český „nárad. musil. s „politikou | státoprávní
pstát.nebo padat,:V. lom. směru dlužno, jen co nej

vřeleji děporučovati, aby Zejména v kruzích měst
„ský koncenimce byly pečlivě pročteny a uváženy

řahiové:prájekty dra Fiedlera v »0
šť.Ddbě „v nichž jest proveden 'na

„základě historických fakt eklatantní ditkaz, že po
Jiťikustátoprávní elze považovati za jakési defi
nitivnssutnuár; poitického „věhlásu v národě če

poském nýbrž že. to není nic jiného, nežli jedná z
různých epoch poltiky české. jež se přirozáně
musí upravovat dle poměrů a různých konstelací,
4o,nichě-senárodnášvývojemsvýma vývojem

kstého <světovájm „hospodářství“ neodvratně do-,
vstává. © UG l. ;
1 „pAjEzIto“VSK jE! o, proti předá strany náŠk udení'tfehg“ VýžatíSe, jaký|

í

ze rřébaHrogřamtentoplbiikovati:.Řento::postup:
-zdáse nátt“ovšem býti"zčělty-hepřkozehýma ne-:
„ÚOgýhu DáSližeu násvdelétři'stráky, jež stály,

jedinou-a-kroměthose- nimještěpřičlenístra-:
oháPřvítá kormá se-taktta: vytvořit určitý a pevný:

sticky "BIZKT"ĎáK jf OVšání také naprošto ne-:
zbytnů. abý tenio bloknejenom sámsobě, ale ta-;

KBcelé ostatní české-vešejnosti určitě a jasně řekl,
"Co"ohče-iaků jsou jeho politické: methody a. jakou:
, má býti jeho politická taktika. Tvoření politických:
+bloku není přece žádným procesem výhradně me
chanickým, nýbrž inusi se projeviti iakožto aktivní
-a tvnrčí vývoj-organický, v němžsjsou všichni pří
slušní činitelé naplitění snaheu uvědomiti si vespo

lek vp chtějí asrůsti současně v hrá politickérepresentace i akce“ schopný a inonující ce
lek. ©

„: „Jednoho jest potřebí. [o našem „soudu tfsto
vzpomínky na minuič doby jsou neúčelny, neboť
neběží dnes © lo, zda státoprávnictvíbylo pod

! statným znakem českosti čih nic. Mužeť býti do
brým-Čechem jakstátoprávník, tak federalista, ale
ovšein. nesnášelo se s českostí, když zlobně a pod
iatě staré české tradice v parlamentě vyhlášeny
byl: odriěkterých Čechu za bezlenný pergamen.
Dnes je tolika jednoho potřebí, -aby totiž co: do
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bsahu- náradního.souručenství.všichnipoctivía
vědomělí vlastenci byli za. jedno. Názvem »vla-.
tenec«mínímehlavně,aby slovo.to nabylostaré
o dobrého zvuku, neboť jestiže za dob probuzen
kých vlastenci. nazýváni byl ti, kdož křísili lid k'
árodnímu uvědomění, dnes budiž považován za
Jastence: ten..kdo prostředvelikýchudálostía
tožných
trannými zájmy, má nazřeteli. politické znovu
rození všeho národa vůči neznámé „posud bu
oucnosti. :

ijeme, pudí nás k toinu, abychom zimmohonásobili
árodní síly proti všem mrazivým vichrům, ať již
adují odkudkoli. Zmnohonásobením národních sil
: přítomné době rozumíme jednotu a svornost,
ez nichž nelze provésti žádného velikého díla a
ez nichž.i nejkulturnější národ dává se v plen
obeckosti stran a jednotlivců. Buď si kdo stou
encem té neb oné strany, dnes musíš býti dříve
'šeho Čechem, v kteréžto jméno vkládáme nejvyš
í intensitu onoho uvědomění, které za historic
nýchpřevratů jest nejbdělejším strážcem národ
ich zájmů. Rodi-li se nové Rakousko a jsme-li na
isvitě nové jeho budoucnosti, pak jest první po
"imnostíkaždého z nás, usilovati o takové složení
národa, abychom mohli odmítati všechny rušivé
divy a zároveň abychom dovedli luplatniti nej
pravedlivější zásadu národnostní rovnocénnosti a
ovnoprávnosti.

Proto zdůrazňujeme ještě jednou, dovedeme-li
ulovou jednotou a svorností projeviti svoji vůli a
nalost svých práv, pak není možno, aby přes ná
od tak všestramně rozvitý přešlo se k dennímu
rořádku a aby nedbalo se jeho isoucnosti a vý
„namu, což rázně hlásáno buď do všech úhlů svě
a a což uvádíme na vědomost rozličným chabým
"zdychálkům, kteří stávají se kořistí neujasněných
lojmův a pojmův.

A dělati pro národní souručenství program?
To je dnes zhola nemožno, protože tu není věcné
to podkladu, k němuž bychom mohli zaujati své
Uedisko. Události neukázaly posud své konečné
Jodoby, nevidíme posud nových útvarův a neví
ne, jakými cestami budou se bráti rozhodující či
nitelé a jakými koryty poplynou složky poltických
sil vnitrozemních. Jak lze zdělávati určité progra
ny pro néurčitou a mlhavou budoucnost, která se
'eprve rodí a o níž ani nejženiálnější politik nemů
te nic jasného předpovídati? ©Budoucí politická
Jrganisace vnitrostátní není nehybnýmpolem, na
cterém inženýři vyměřuji trativody, aby třeba po
Mouhých letech práce vykonána byla tak, jak s
zočetní jistotou byla předem vyznačena.
šnad tak málo důvěry v sebe, Že musíme zatloukati
všudy kolíky a tak tyč od tyče bráti se ku předu
podél natažených provázkův, abychom nezablou
Mili?I tady jest upustiti od předsudkův a přežitků
r doby minulé, kdy vlivem jisté politické školy
dělány byly programy do zásoby a kdy v hlavách
doktrinářských politiků samýrní programy šumělo
ako. v Aeolově harfč. Nechme jen program pro
gramem a spoléhejme na to, že političtí představí
telé českého souručenství,majíce za sebou
všecek svorný národ, dovedouuhoditina
pravou míru, -jakmile rozhodná chvíle se dostaví.
Proto zajisté jednoho jest potřebí: nerozborné jed
noty, která, spoiena jsouc s náležitou obezřelostí,
bude mohutnou oporou národa při vstupu jeho do
budoucích dějin iaší říše.

m

(Girondini. Umírnění poslanci v konventě měli
většinu a ještě při hlasování o královu osudu bylo

menšina pozorujíc denně úspěchy své zuřivosti
neobmeškala tento svuj postup ještě zmocňovatí.
Zuřivci byli v menšině v národě, v Paříži a v par

nedovedli v revolučním hnutí postaviti se. rozhod
ně proti šílenců a vrahům. Slabost provázela Gi
rondiny při každém důležitém rozhodování, a vždy
ohlíželi se na veřejné mínění, ač proti veřejnému

vážené, a všecek Paříž by byl šel za nimi, neboť
souvěká svědectví | vypravují, že obyvatelstvo
hlavního města velikou většinou hrůzovlády jako
bínské bylo syto. V Paříži bylo v 700.000 obyva
telstva jen asi 10.000 Jakobínů, kteří zastrašovali
řevem na ulicích, na sněmovních galeriích a po
slaneckou Horou v konventě.

Většina v konventě postupně ochabovala, hla
sujíc pod tlakem mirmosněmovní lůzy, galerií a Ho
ry. Jako Girondini pohřešovali ráznostř hned spo
čátku, poddávali se dravému příboji i ve vývoji
dalším, až na konec svojí vinou byli pohlcení do
cela. Některé doklady poskytují pohled v dušev
nf dílnu girondinskou. Když při třetím hlasování
pro smrt královu hlasy s tribuny jen jen pršely,
kterýsi poslanec projevoval vzrušenými posuňky
proti tomu rázný nesouhlas, což galerie spozoro
vavši, dobře sobě zapamatovala. Jakmile došlo na
tohoto poslance, aby vystoupil na tribunu a hlaso

nedovolovala mu mtuviti. Konečně nastalo ticho, a

„poslanec hlasoval -— pro smrt. Uirondin Barba
ronx v sóukromi řekl, že jest potřebí hlasovati
pro“královu popravu, protože se takto nejlépe u

bínských pomluvačív. Girondin Berliere se tázal:

tu, pravil k panu de Segur: »Já že bych hlasoval
pro sinrtA Jest mou urážkou, máte-li mě za schop
na činu tak hanebného.« A podrobně pak rozbíral
strašlivou bezprávnost. marnost a nebezpečnost
rozsudku smrti. +Vytrval bych třeba sám, než
bych hlasoval pro smrt.« A druhého dne, když od
hlasoval pro smrt, omlouval se tím, že nemyslit
že bude mu dáti na váhu veřejný zájem proti ži
votu jediného člověka. Patnáct poslanců bylo str
ženo jeho příkladem, a přírůstek tento většinu pro
měnil v menšinu, Zřejmo, že všechny vysvětlivky,
jimiž Girondini hlasování své pro smrt podpírati,
byly nicotné a pohorškvé.

Při slabošské ústupnosti Girondini nestarali se
o organisaci, ačkoli dobře věděl, že proti organi
saci jakobínské třeba jest jednati taktéž sborově
a spořádaně. V konventě Girondin trvat na své ne
závislosti, mluvil z vlastní vůle, podával návrhy
bez úmluvy se svými druhy a nejednou hlasoval i
proti své straně. Girondiny oslabovala dvojí věc.
Na jedné straně shodovali se s Jakobíny v odtaži
tých zásadách budoucího státu, jak si jej dle ne
smyslné ©>Společenské smlouvy< | Rousseauovy
fantasticky narýsovali. a na druhé straně dbali cti:
a lidskosti, kterými často nemístně svádění byli,
proti jakobínským násilnostem rázně a obranně
nevystupovali. Girondini spravovali se těmiže zá
sadami, jakoHora, směřovali k témuž cíli, a právě
tento sektářský společný předsudek ubil v nich
všechnu | sebeobranu a vytvořil abychom tak
řekli, všechno jejich bačkoráctví, které s ostatními
příčinami připravilo hrůzovládu.

Timto postupem Girondinů většina jejich v kon
ventě, původně naprostá a zdrcující, tála a tála, až
na konec rozplihla se docela.

r

Stálými ústupky (jironda svým jakobínským
obléhatelům vzdávala pevnost za pevností. Airon
dinská většina. na pf. odhlasovala departementní

„měly býti na obranu klidných občanů proti nevá

v Paříži bezpečně mohli se opírati. Možno dnes
říci, že tyto departementní gardy, podporované
většinami všech měst. byly by konečnému osudu
Girondinů jistě zabránily. © Hora však, větříc v
těchto gardách veliké nebezpečenství, proti návrhu
bouřila, a girondinská většina neodvážila se my
šlenku svou uvéšti ve skutek. Cirondimská většina
jmenuje ministrem války Pachea a po něm Bou
chettea, oba potměšilé Jakobíny, kteří svého úřadu
proti umírněným vydatně využili. Gironda neumí
zaříditi, aby zůstal ministrem vnitra poctivý Ro
land, hlavní její opora v kabinetě. Většina tato u
stanovuje nejhorší nástroj hrůzovlády: »Revotuční
tribunál«, který jest hned obsazen Jakobíny a

nem. Většina povoluie svým odpůrcům | miliony,
kterých potřebují k vyplácení svých rot a vydává
ve způsobu půjčky různým odborům statisíce fran
ků, jichž potřebují k napájení svých křiklounů.

projevila

výbor, dostav se hned v ruce Jakobínů, libovolně

v Každém domě, nepohodlné posílá do armády,
slovem stává se neobrmezeným despotou. A giron

že nedbajíc „nedotknutelnosti zástupců francouz
ského národa“ svoluje, aby, událo-li by se politické
udání, vznesena bvla žaloba i proti poslancům.

»Zdá se mí«, děl posměšně jeden ze souvěkých
pozorovatelů (iirondiními, >že ke Štváčské straně
promlouváte: | »>Vizte,máme prostředky, ale ne
chceme jich proti ván použiti. Neměli bychom srd
ce kdybychom vás napadli, neboť nejste silni. Ve
řejná moc vyplývá z dvojího pramene, ze zákonné
moci a ozbrojené síly. Nuže, my nejprve ustanoví
me dozorčí výbory, v jejichž čelo vás postavíme,
protože touto metlou zinrskáte všechny řádné oso
by pařížské a upravíte veřejné mínění. A aby
oběť byla úplná, pověříne vás zbrojnou mocí,
abyste odzbrojili cbčany. kteří vám budou pode
zřelí. My pak jsme ochotní vydati vám i své ka
pesní nože.«

Taine k vývodůri těmto dokládá: >Nic není
určitějšího a zdůvodněnějšího nad tuto předpověď.
Od nynějška dle dekretů samého konventu Jako
bíni mají nejen všecku výkonnou moc, jaká jest v
zemích vzdělaných, nýbrž i svévohnou moc anti
ckého tyrana nebo moderního karabáčníka, zbroj

| nou to pohotovost libovolnou, která vyhlédnouc
|

i

si jednotlivce, vrhá se na něho, aby mu vzala jeho
zbraně, peníze, svobodu a život.«

“

Bruste, ale nepřebrusujte. »Zvon«<,zabývaje se
číslo po čísle resprávnými českými výrazy, uznal

za germanism také sloveso >použivati« (be

Používati jest zřejmě„sloveso předponovéa
účastní se výhody předložek, které v jázyce če

: ském ve spojení se slovesy mění jakost děje, vy
značují jeho směr a vytýkají větší nebo menší jeho
míru. Jakkoli ve slovese používati jsou dvě
předpony, přece hlavní význam má předložka po,
která tu znamená tolik co poněkud, trochu.
Na jevo to vychází na př. u sloves: poposednouti,
povyskočiti, popoháněti, popiskovati, povívati a
u mnohých jiných. Právě tak použiti používati,
to jest užitiponěkud. trochu, Časověna krát
kou dobu, prostorově na malé místo. Rozmohlou
jazykovou lhostejnost a necitlivostí tento zmírňu
jící význam předložky po se vytratil a píše se a
mluví »užil« i tam, kde má býti »použil«, totiž
trochu, poněkud užil, Naopak zase sloveso
použiti bývá vůbecvc smysluužiti. Syn po
užívá desíti měr pole, které zdědil po otců Správ
ně jest říci,že jich užívá (stále, trvale).

Kdybychom v každém českém slově, jež jest
dle významu. .souznačno s příslušným výrazem
německým, poznávali gérmanism, vykročovali by
chom z mezí možnosti a v samých germanismech
bychom se takořka topili. Náš »výlet« jest pa
trně vytvořen vlivem německého Ausflug, a přece
vžil se již tak dokonale. že při něm na germanism
již ani nevzpomeneme. Úsudek náš trvá tedy ve
své míře;sloveso použí vati není germanismem,
nýbrž jest ryze české sloveso předponové,

© Do Přibislavě, Dostalo se nám do rukou kroni
ky města Přibislavě, kterou napsal dr. Půža. Mist

ní jméno Přibislav píše se v kronice s tvrdým y
a skloňuje se jako Jihlava. Chybně. Přibislav pů
vodem svým jest přídavné jméno přisvojovací, u
tvořené od jména osobního, jako na př. Zbislav,
Vratislav, Boleslav, Miroslav. Jména tato byla pů
vodně rodu mužského, jako posud Kroměříž, Olo
můc, protože se jimi mysNl obecně hrad, tedy
Boleslavův, Zbislavův hrad, ale ponenáhlu přídav
ná jména tato nabývala významu podstatných a S
koncovkou »slav< změnila i rod. Co do skloňování

' náležejí sice ke vzoru kost, tedy genitiv: Bolesta
t vi, Zbislaví, Přibislavi, ale lépe jest psáti do Miro

slavě. Chrudimě, Přibislavě, Zbislavě, protože pů
vodní genitiv dle vzoru meč byl přehlášený: Pří
bramě, Vratislavě, Přibíslavě, neboťposud se mlu
ví: do Jaroměře, Kroměříže. Nepišme tedy Přiby
slav, ani Přibyslava, nýbrž Přibislav. Místní 0
becní záznamy a paměti píší sice Prynislav, Průny

| slav, Pribyslav a Pribyslava, ale to, jak patrno,
jest psaní libovolné, kdežto nám sluší se spravo
vati zákony jazykového vývoje. Ostatně o správ
ném znění těchto jmen místních a o náležitém sklo
ňování psal již před dávnými lety Jireček v »Mu
sejníku“. Přítomná doba vymáhá, abychom tako
vých věcí nepovažovali za malichernost a aby
chom svoji českost vyjadřovali i ve správném
psaní jmen místních.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížky MD >
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

Politický přehled.
Opětná přehlídka domobranců z ročníků

1866—1897. C. k. koresp. kancelář oznamuje:
Aby již nyní zabezpečeno bylo nepřetržité do
plňování armády i v pozdějších terminech, budou

| v nejbližších dnech zvláštní vyhláškou povolání
k opětné prohlídce domobranci, narození v le
tech 1866—1597. K této prohlídce budou se
musiti dostaviti všichni — vyňali jsou jen ti,
kteři ve vyhlášce samé této povinnosti byli
sproštění — v těchto letech rození domobranci,
bez ohledu na to. zda až dosud byli povinni
k přehlídce se dostaviti, či Zda lóto povinnosti
již vyhověli. Přehlídka konati se bude od 22.
května do 29. července. Ti, kdož budou uznáni
za způsobilé ke službě, nebudou k ní rozhodně
povolání před uplynutím sklizňové doby. Do
mobranců druhé výzvy dle úmyslu vojenské
správy bude použito i tentokráte k službě ve
vnitrozemí a v etapách, kde vystřídají mladší
a k službě v poli schopné mužstvo. V Uhrách
se přehlídky budou díti v době od 16. května
do 24. června.

Ministerské rady, které konaly se v před

minulém týdnu ve Vídni,minulý týden byv Pešti. Z rakouské strany zúčastnili se jic
minister. předseda hr. Stůrgkh, ministři financí,
orby, železnic, obchodu s příslušnými minister
skými přednosty a rady.

Baron Burian, rakouský ministr zahranič
ních záležitostí, byl minulý týden návštěvou
u říšského kancléře německého; jedná se o dů
ležité porady mezi oběma státníky.

Daň z válečného zisku v Rakousku.
Císařským nařízením ze dne 16. dubna 1916



zavedena jest mimořádná daň z vydších výnosů
, úbohodních a větších příjmů jednotlivců. Zda

ešní výdělkovýchapel ností pošíná od 10%,aš do 865a u jednotlivých osob počíná od 5,
ež do 45. U výdělkových společností, stoupla-li

rentabilitao5%, v p oupi o 0,daň 125/, atd. Vyšší y společenstev
ke do 10000 K a jednotlivých osob do 3000 K
uůstávají novou daní nedotčeny.

V italské sněmovač zase si zařešníl mi
oistr zahraničí Sonnino. Vypočítal, co všecko
prý udělala Italie pro Srby, ou Horu a
Essada pašu, dovolil si tvrditi, že bitva
u Verdunu znamená pro Francii pozoruhodný
úspěch. Na zakročení různých řečníků, že prý
se státními příslušníky italskými jest v Rakousko
Uhersku nakládáno ukrutně, hlásil Sonnino,
že mu není známo něco padobného, že se však
přesvědůí.

Rumanská sněmovna byla uzavřena. Mi
nisterský předseda Bratianu při zakončení po
ukázal na oblíže, kteró Rumunsko prodělává a
žádal spolupráci všech stran s vládou. V dobách
nynějších musí zmizeti všecky výpočty, které
neslouží zájinům celku.

Zaeatky v Mexika. Vojsko Spojených
Států, které vniklo do Mexika, aby se zastalo
presidenta republiky Carranzy, bude prý odvo
láno, potvrdí-li se zpráva o smrti odbojného
generála Villy. Naproti tomu se tvrdí, že vojsko
Čarranzovo napadlo samo americkou jízdu.
Nadto pak jsou různá znamení, že šíří se nové
povstalecké hnutí v čele s Felixem Diazem.

PTT il k n ná
Ve jménu národa?

L.

Česká veřejnost žasne, kdo se to opovažuje
v oblasti čtyřdohody mluviti ve jménu českého
národa. Masaryk, nedostudovaný Tvrzický, malíř
Kupka et cons. jdou ve své drzosti tak daleko, že
chtějí přemalovati před cizinou celou scenerii po
litických poměrů českých. I starý trestanec by vá
hal tvrditi, že >se všecky politické strany podro
bují vedení Masarykovu s neomezenou důvěrou«.
Vždyť přece již před válkou jsme viděli pravý
opak.

Protože vůdčím duchem kejklířských agitací a
projevů za hranicemi je stařec Masaryk, přehléd
něme aspoň stručně některé etapy jeho činnosti.
Jeho heslem od počátku veřejného působení bylo:
»Popularita, zvučné jméno a ovládání širokých
vrstev za každou cenu a v kterékoli straněl« —
Když se vtíral na pražskou universitu, neznal ani
základních pravidel českého pravopisu a proto ta
ké bylo těžko prositi © protekci u českých nota
bilit. Stal se profesorem české university. Při tom
ovšem chytrý ctižádostivec © naladil svůj obličej
tak, aby se zdálo, že jest loyálním konservativcem.
Pak Masaryk se svými druhy začal činiti námlu
vy u konservativců českých. »Čas« r. 1889 napsal,
že M. nikde se nestaví proti katolicismu. Tento
list tvrdil také: »Katolicismus sílit se jen zvobna a
namnoze nepozorovaně, až teprve za vlády nyněj
šího vynikajícího papeže Lva XIIL dodělává se
úspěchů značnějších a patrnějších.« Chvábil šlech
tu a její význam „pro národní hospodářství atd.
Při tom sem tam blýskaly některé jiskry pokro
kové, aby v případě nezdaru námluv bylo možno
ssáti mízu ze strany jiné.

R. 1889 jednalo se a připojení strany Masary
kovy (realistické) k Staročechům. Jakkoli realisté
měli za sebou sotva 50 voličů, chtěl 4 mandáty
do říšské rady, neurčitý počet mandátů na sněm
a celou německou konservativní >Politik«. Masa
ryk se svou hromádkou stoupenců neměl býti ni
čím menším než vrchníin inspektorem celé staro
české redakce. Ovšem Staročeši sprásklhi rukama,
nechtělo se jim do obchodu tak neslýchaného.

Proto korouhvička Masarykova zaskřípata k ji
nému pólu. Šel k Mladočechům. Byl již skromnější,
žádal jen 3 mandáty. Vyhražoval si v »Nár, Li
stech« sice vedení části vědecko-literární, ale po
žadavek vrchního inspektorátu nad celým listem
pokorně odložil,

Protože Masaryk všude nabízel trojník, : aby
obdržel výměnou dukát, nepochodil ani u Mladače

působilo na Masaryka jeho osamostatnění velice
trapně. Proto honem na jinou houpačku! Založilase
strana »lidová«, ke které sice větší počet lidu se
nepřidal nikdy, ale která měla oporu v rozptýle
ných intelirentech a boháčích. Když se parádní
vůz nechtěl rozjeti k triumfální jízdě, následovalo
spojení se stranou AL,Hajna. :

Ale brzy narazila pilka na suk, když výkonný
výbor odsoudil nejoddanějšího nohsleda Masary
kova. Po velkých hádkách slepila se strana zase
dohromady, ale klíh mnoho nedržel. Závada ta
hlavně spočívala v despocii Masarykově, takže
frakce »Přehledu«<po delším sebezáporu odpadla
prohlašujíc: »Již delší dobu, zejména však od vy
dání Kramářových poznámek o české politice (z
jara 1906) lze pozorovati ve vedení české strany
pokrokové, pokud jest representováno p. prof. Ma
sarykem. nápadný sklon k stranám jiným, zejména

k Mladočechůní„ . Výkonný výbor má v straně

by se volí a -měníkažďou chvíli a výbor vůbec ne
má samostatného, vlivu“ Nikdy nedělal nic jiného,
nežli že schvaloval názory a kroky prof. Masary
ka. Nebyl ani storem poradním, tím méně roz
hodným. .. . Pan prof, Másaryk své intervence
r. 1900—-1907 (námluvy u Miladočechů) podnikal
bez souhlasu ; vědomi výkonného výboru. Vý
konný výbor byl zpravidla stavěn před hotovou
věc, aby nemohl spolu rozhodovati, ba bylo jedná
no přímo proti jeho usnesení i v těch málo přípa
dech, kdy učinil formální usnesení... . Ve výkon
ném výboru české strany pokrokové nebylo Jed
náno dle určitého řádu, jak by se slušelo na stranu
demokratickou a konstituční; panoval tan abso
lutismus nejen dogmatický, nýbrž npresionistický,
náladový. Nikdo v straně té neví dnes, zdali: zítra
nebude za samospasitelnou pravdu prohlášeno ně
co, proti čemuž stoupenci strany na poukaz téhož
vedení dosud se exponovali a obětovati, Výkonný
výbor pak schválí to všecko jednomyslně. ....
Nemůžeme mít účast ve sboru, který jest pouhou
štafáží skutků podnikaných bez jeho vědomí, ba
i proti jeho vůli, protože hlas náš by za těchto po
měrů vyznět na hlucho.c 2..

Tak tedy oceněn »demokratismus< Masarykův
od samých stoupenců. Kdo si chtěl zachovati tro
chu politické samostatnosti, koho existenční otáz
ky ke straně příliš nepřipoutaly (na př. žurnalisty),
opouštěl | nedůtklivého ©neomylnického ©despotu.
Stoupenců strany bylo stejně málo již před rozko
lem skupiny »Přehledu“, třebaže koben sebe zví
ři veliký hluk. Potoní ovšem znovu nastávaty
starosti, Jak malou hrstku obstojně rozmnožiti.
Vždyť Masaryk sám nikde nemohl se zmocniti po
Slaneckého mandátu silami vlastními, třebaže do
vedl slepovati kompromisy nejdobrodružnější. Ne
byl povolán mluviti za český národ ani v době
své pozlátkové slávy. Tim méně moht jednati jmé
nem národa krátce před válkou a nyní, kdy se ho
odříkali hlasitě i ti, kteří mu dopomohli k man
dátu.

1! Právě vyšlo !!

vězda pokoje
32 kázání k májové pobož
nosti o blahoslavenstvích

Pitma svatého.
Napsala proslovilAntonín Kaška,

děkan v Kostelci nad Orlicí.
Vydáno nákladem Politického Družstva
tiskového v Hradci Králové jako číslo 26.
»Knihovny Obnovy.c Stran 120,úpravy ne
dělních a svátečních kázání »Pravdou ke

ctnosti« téhož autora.

Cena brožovaného výtisku K 1-70 franko.
Byla-ll duchovenskými kruhy přijata sbírka lido
vých kázání „Pravdou ke ctnosti“ s takovým nad
šením, jak svědčí četné objednávky, nepochybu
jeme, že sbírka májových promluv neméně vře

lého přijetí nalezne.

Zakázky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
vHradci Králové.

Agrární návrh biskupův.
milnost a šlechetnou národní spravedlivost veliké
úctě a popularitě již dříve, než se stal biskupem v
Stolním Bělehradě (Székes-Fehervár). Jeho pový
šení vítal slovenský tisk s velikou radostí. Otec
biskupův pocházel z Moravy a přestěhoval se do
Uher jako nájemce. Dr. Prochaszka sám umí slo
vensky a odchoval Slovákům dobré kněze.

porovati lidumilné podniky doby válečné, b'skup

postiženýchválkou.Projevilpéčiopomocnetoliko
systernatickou, ale trvalou, která by se stala po
Žehnáním pro veliké množství občanů.

Na poslední valné hromadě »Zemského hospo
dářského spolku« pronesl důmyslnou úvahu o nut
nosti radikální reformy agrární v Uhrách ve pro
spěch malých a středních rolníků. Navrhl, aby stát
převzal do nájmu všechny fideikomisy (svěřenské,
neprodatelné statky), dále církevní i nadační stat
ky; tyto pozemky nechť jsou roztříděny vhodně

vracejícím se z vojny, za obstojný poplatek. Biskup
prohlásil: -Půda patří národů, a národem jest ld.«
Připojil, že není slušno, aby hrdinové, kteří v u
datném boji byli zmrzačení, pomáhali si k chlebu
prosbami dům od domu. Zemědělci-vojíni, kteří ne

mlají'vlastní půdy, dělnické ženy, které ztratiky

jako nájemci půdy: Nové parcelové usedlosti dle
rodinných poměrů nechť mají rozsah 15—35, nej

smí zahnízditi žádná výdělečná spekulace. Stát
beze vší intervence spekulantů nechť přidětí kaž
dému, kdo toho zasluhuje, příshišný díl přímo. *

Biskupův návrh byl přijat od posluchačstva s
nelíčenou radosti. Zvolena také hned komise, aby
vypracovala podrobný návrh. který ovšem není
věcí jednoduchou. Jest potřebí promysliti dlouhou
řadu bodů a vypracovati patřičné odborné dokla
dy pro vládu. Jedná se tu o velikou sociální změnů,

Nicméně šlechetnost a bystrozrak biskupa Pro
chaszky již nyní setkávé se s obecnou pochvalou.
Všechny maďarské listy rozpisují se o návrhu tom
s nelíčeným uznáním, :

Uzákonění takového plánu vzhledem k součas
ným poměrům i při dobré -vůli všech Interesentů
bude vyžadovati mnoho čilých a důmyslných po
rad; nebude to úkol jednoduchý; ale okolnosti při
pouštějí v Uhrách takovou reformu lépe než v ze
mích jiných.-| jiní hierarchové uherští v podstatě
plán Prochaszkův schvalují a podporují. :

Sám kardinál-primas uherský dr. Jan Czernoch
na otázku zástupce žurnalistiky prohlásil, že uher
ský episkopát již dříve dvakrát uvažoval, jak by
se dostalo pozemků zasloužilým vojínům-invali
dům. Dříve než ta otázka probírána veřejně, vy

majetku.
vůli, za jakých podmínek a jak velikou část pozem
ků chtějí k naznačenému účelu ipřenechati.
„ Dále řekl primas: »Próti systému věčného ná
jmu nemám zásadních námitek, protaže se nedotý

mohl by sc vždycky stanoviti dle tržních cen. Ko
lik pozemků bude potřebí pro vojíny, tolik asi bu
dou moci velkostatky dáti k disposici. Vynasnažím
se ze vší síly, aby otázka byla rozřešena bez po
rušení právního a spravedlivého nároku. Církev
učiní velikomyslně, co bude možno. Ale národ —
tak myslím — neočekává obětí jen od církve, fi

válce byl chráněn.«

právní ústupky majitelů. Jedná se o to, pokuď bí:

poplatky neodváděl anebo beze vší vážné příčiny

zcela cizímu podnájemci. Zkušenosti s nájemci cír
kevní půdy v jiných zemích byly často dosti tr
ké. A hlásil-li se kněz o svá práva u soudu i prott
notorickému nedbalci, hned se strhl pokřik proti
»bezollednosti a bezcitnostit atd. Ten, kdo měl

piti. Jsou tu ještě obtlžné otázky jiné.
Leč — při dobrém a všestramměostražitém pro

vedení návrhu Prochaszkova možno dobře poslou
žiti jak nájemcům tak majitelům. Jest věcí jasně
dokázanou, že střední usedlost vynese více než
část velkostatku, která se rovná rozloze takové u
sedlosti. Biskup nebude nucen vydržovati si ce
lou řadu úředníků. které jest potřebí kontrolovati.

něji budou půdu vzdělávati. Kdo pracuje ve pro
spěch výnosu cizího, dělává jen potud, pokud jest
nucen, aby obdržel mzdu smluvenou. A tak výnos
rozparcelovaných velkostatků nesporně bude větší
aspoň pro nájemce, kteří již ve vlastním zájmu
budou nuceni pracovatl vždy svědomitě,

Zatím ovšem v popředí stojí šlechetný a jistě
zcela nezištný úmysl vynikajícího katolického bi
skupa.

————

Velkopáteční.
Tvrdí se, že v bystrosti úsudku lidstvo

t

: pokračuje, že moderní člověk vniká do psycho
| logických procesů daleko hlouběji než občané

zrození před dávnými věky. Vždyť věda pesky
„"tuje nyní tolik pomůcek, tolik nápovědí!

Ale tu jest veliký otazník: Jeví člověk dob
přítomné ochotu používati pouček logiky,

| losofie a psychologie vždy na sobě samém?
| Lidská přirozenost jeví sklon k nepravostem
: různého druhu. A skvrny duše stávají se tím

většími, čím více zanedbává zhýčkané sjá« dů
kladný sebezpyt. Nejvyspělejší duševěda ztrácí

| svou činorodou sílu, narazí-i na přílišné sebe
vědomí, na nechuť k přemýšlení o křehkostech

| vlastních. A kdo nechce porozuměti sám sobě,
| těžko zhodnotí nestranně a správně duševní

stav bližního. Právě kdo sobě odpouští mnoho;
velmi málo chce odpouštěti jiným — zvláště
těm, kteří nějak o jeho chyby zavadili A tak

| starý ieraelita v dávné době před Kristovým
; zrozením, byl-li ochoten s hrdinným se
| rem zpytovati křivé cesty své přicházel v obora



duševédýk světlublíženeš moders nedůtklivý,
-hrdý inttligent. : i

Skrohšený starozákonní kajícaík dovedl
velmi dobře iti světodějný význam chvil

-radostných i velikých pohrom než nynější
myslitel, který při neštěstí dobrodiní střizlivé

-úvahy utápí v malomooném klnutí. =
božný israelita jak doby Kristovy, tak

Davidovy měl světový názor ustálený, ucelený,
mrazivé vichry ho nepřekvapily; místo malo
mocbých výtek hlodal a nalezl cestu s bludiště
v obrácení sebe sama. Dovedl ohápati grandiositu

"Golgoty, srovnal-li život svůj s křišťálovým
. nitrem Obětovaného. Při vzpomínkách, 00 všecko
trpěl nevinný Job a jiní mužové velicí, dovedi
různá soužení“ oddaně 'nósti tak, že mu přiná

-Šela užitek.

Veliký učitel Daalel.
Starozákonní prorok Daniel jest nesmrtel

ným učitelem lidstva, jehož tklivá slova budou
ým majákem všem pokolením, jichž loď

-se zmítá prudkými vlnami. Po prvním dobytí
„Jerusaléma od Nabukadnezara byl odveden asi
r. 606 do Babylonu jako čtrnáctiletý jinoch.
Tam dlel na dvořekrálovském jako páže. Co
tu bylo velikých lákadel, aby opustil jinoch
tak mladistvý cestu zbožných rodičů! Ale pevně
vštípené zásady náboženské dávaly mladé duši
ellu obří. A náboženství zocelilo v něm lásku
k sourodákům ponfženým, k starým šlechetným
"tradicím vyvoleného lidu. Na dvoře královském
pro svou bystrost a svědomitost vyšinul se
vysoko. Jelikož však spečoval se přijati víru

pohanskou, byl bezohledně © pronásledován.ohrana Boží však mu byla mocným štítem.
Z Danielových slov vane nejvřelajší láska

k israelským spoluzajatoům, veliká žalost nad
jejich utrpením. Spolu však veliký prorok zpy
toval pronikavě příčiny trestů Božích, zkoumal
svědomí své i svého lidu. V nejtěžším zarmou
cenil nevyrážely z duše jeho vzdechy zoufalé,
Naopak proslulý muž v slovech a skutcích
hleda! útěchu, posilu, cestu k lepší budoucnosti.
Jak se dovedl trestati, aby pokáním dosáhl od
Boha milost poznání věcí příštích, prozrazuje
<ám, zmiňuje se o třetím roku vlády Kýrovy:
sV těch dnech já Daniel kvílel jsem za dni tří
téhodnů; ohleba žádného jsem nejedl a maso a

. víno novešlo do úst mých, nýbrž ani masti
jsem se nemazal«

Ale již dávno před tímhleděl zbožný dvo
řan tuhou askesí a úpěnlivými modlitbami vy
prositi si světlo a ujištění o lepší budoucností

národa. Vyznává, co činil v prvním roce vládyovy:
»Obrátil jsem tvář svou ku Pánu Bohu

svému modle se a pokorně prose v postech,
v žízní a v popelu. I modlil jsem se Hospodinu
Bohu svému a vyznávaje řekl jsem: Prosím,
Pane Bože veliký a hrozný, ostříhající smlouvy
a (prokazující| milosrdenství těm, kteříž tě milují
a ostříhají přikázání tvých. Zhřešilit jsme, ne
pravost jeme činili, bezbožnost jsme páchali a
-odstoupili jsme a uchýlili jsme se od přikázání
tvých a soudů, neposlouchali jsme služebníků
trých proroků...

Tobě, Pane, spravedlnost, nám pak (přísluší)
sahanbení tváře... A všichni israelští přestoupili
zákon tvůj a uchýlili se, aby neslyšeli hlasu
tvého; a vylito jest na nás zlořečenstvía prokletí,
kteréž napsáno jest v knize Mojžíše služebníka
Božího, neboť jsme hřešili jemu... A neprosili

„jeme tváře tvé, Hospodine Bože náš, abychom
se byli navrátili od nepravostí svých a myslili
na pravdu tvou. I bděl Hospodin nad zlobou
a přivedl ji na nás: spravedlivýt jest Hospodin
Bůh náš ve všech skutoíoh svých, kteréž učinil,
neboť jsme neuposlechli hlasu jeho.

. « . Hřešili jsme, nepravost jemečinili, Pane,

p vší spravedlnosti tvé, Odvraťse, prosím,v tvůj a prohlivost tvá od města Jerusaléma
a oď hory svaté tvé. Nebo pro hříchy naše a
pro nepravosti otců našich Jerusalém a lid tvůj
v pohanění jest u všech vůkol nás,

Nyní tedy vyslyš, Bože náš, modlitbu slu
-žebníka svého, a prosby jeho a ukaž tvář svou
nad svatyní svou, kteráž zpustošena jest, pro

-sebe samého.
Nakloň, Bože, ucha svého a slyš: otevři

oči své a víz zpustošení naše i město, nad
kterýmž vzýváno jest jméno tvé; nebef ne pro
spravedlnosti naše prostíráme prosby před tváří

"tvou, ale pro milosrdenství tvá mnohá.
Vyslyš, Pane, ukroť se, Pane: pozoruj a

učiň: neprodlévejž pro sebe samého, Bože můj,
-neboť jméno tvé vzýváno jest nad městem
i nad lidem tvým.«

Když ještě Daniel »se modlil a vyznával
hříchy své i hříchy lidu israelského«, dostalo se
pokoře jeho odměny oslnivé, převyšující všeliké
očekávání. Kvílení proniklo mocně nebesa, u
sušila čarovná, žhavá zář nebeského zjevení

"slzy očí žalostivých. Přišel archanděl Gabriel,
který prorokoval vrcholnou slávu Jerusaléma;

učil kdy přijde Pomazaný Páně, kdy Kristus
Ud= usmrcen a město i se svatyní lehne po

„polem. Atek Daálěb mohl lidu israelskému
4
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uvěstovati čas příchodu Vykupitelova již půl:
tisteilotí předtím, net archanděl Gabriel.přinesl |
poselstvíPanněMarii. n

Okřála duše jako zprahlé niva po hojné
rose. Spasitelné oklíčení, pokorné klesnutí
v prachvedlo k radosti, posile, povznesní. Srdce
jihlo a jásalo: Vzkříšení, vzkříšení!

Poučení pro náš věk.
Jak se vyjímají v přírovnání k velikému

muži Božímu moderní lilipotáni! Když v čase
blaha veřejně se chlubili, že Boha nepotřebují,
v době tísně okamžitě reptají na těžší zkoušky,
kritisují prozřetelnost Boží jako jarmareční zpě
váci díla Mozartova. Těžko jim v době epoko
jenosti citovati něcoz výteka pohrůžek Starého
zákona. Jejich odpovědí jest: »Uznáváme jen
Boha lávky, alitovníka — nikoli mastitele. Ne
strašte zbytečně lidi« Ale zsbouří-li náhle vi
ohřice, hledí upřaviti svou »filosofii« jako na
obrtlíku; »Kdyby Bůh byl ...« Jiní jsou poněkud

v mnějíí prozradí rozpaky naivní otázkou:»Kde je Boží slitování? Je-li Bůh dobrý, prod. ..?«
Jiní docela propukají v nesmyslné rouhání,
v malomocný křik; spílají i svému nevinnému
okolí, hledajíce tak chvílkovou úlevu. Jenže tato
úleva trvá jen asi tak dlouho, jako u nešťast
níků, hledajících omámení v silném alkoholu.
Po vystřízlivění v duši pustěji a bolestněji
než dříve.

Ani žádná moderní filosofie nedovede vy
světliti příval kontrastů v životě lidském tak
jako psychologie zaníceného Daniela. Jinde vždy
nějaká mezera, vždy něco záhadného. U Daniela
a v křesťanství odpovědi jasné. Ale přesvěděe
ní vyžaduje pokoru — a ta jest právě nejvzác
nější květinkou. Daniel hlásá: »Nepyšni se ne
právem, přiznej své lidetví a jeho slabosti! My
slíš-li, že jest ti dovoleno stavěti se do pósy
olympského boha, musíš napřed přetvořiti celou
lidskou p'irozenost, neboť není lidí, jichž duše
nemá nikdy sklonu k hříchu Kdo z vás může
se chlubiti, že nikdy nespáchal něco, co v něm
budí ostych a zač se musí kárati sám? V době
krušné dávátevinu všemu možnému, každému,
ale nikdy sobě. A přece ve vašem nitru jest
spása i zatracení. Dotek milosti Boží nutno při
jímati vděčně a pokorně, protože bez pomoci
nadpřirozené vlastní silou nedospějete nikdy
k vrcholům žádoucím. Kdo ee chlubí svou zcela
nezávaznou autonomií, naprostou duševní eman
cipací, v témž okamžiku oživuje — baoily vlastní
zkázy, plachého živoření a tonutí ve zpěně
ném víru.« ;

»Zhřešilit. jsme, nám přísluší zahanbení
tváře, neprosili jemé tváře tvé — apravedlivýt
jest Hospodin Bůh náš ve všech skutcích svých«.
Tak upřímně hlaholí hlas velebného proroka,
který nebojácně přikládá sekeru ke skutečnému
koření zla, neužívaje omluv a výmluv na zlobu
a bezohlednost nepřátel. Tento muž poznal pra
vou moudrost života, jemu příčina útrap ne
byla záhadou, protože e krajním sebezáporem
odvážil se pohleděti pravdě v plnou tvář. Z je
ho vřelých slov vyzírá moený povel: »Obraťte
se, apějte k vnitřnímu obrození — štěstí i tri
umf dostaví se jako výslednice.«

G lgota mluví řečí podobnou, ale mnohem
jasnější; vyvrcholuje a podroně vysvětluje to,
co Daniel proslovil před dávnými lety. Kdo ne
chtěl chápati pochmurný význam nepravosti při
pozorování hříšníků, měl se přesvědčiti, co sám
Svatý svatých zakusil, aby následky černých vin
vyhladil. »Tento nic zlého neučinile, vyznává
sám zločinec na pravici, ačkoliv ho veliká mu
ka pokoušejí k hněvu na všecko a na každého.
Kristus — beránek zcela nevinný a přece trpěl
tolik. A ty, duše křehká, měla bys při svém u
trpení jen reptati? Poznej sebe sama. vystup
z mlžin. projdi pramenem očistným a pak spolu
s Kristem oslavuj skvělé vzkříšení.

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

Jan Dušek v Chrudimi.

za válečného ruchu.
IV. válečná půjčka již se horlivě realisuje. Jest

liže naši chrabří bojovníci po překonání nejtěžších
překážek slavili veliké triumfy svých zbraní, musí
nyní obyvatelstvo civilní navzájem dokázati svou
horlivost a loyální cit podporou triumfu hospodář
ského, peněžního, Obětavost, jaká se žádá od o
becenstva nebojujícího, jest věru malá v přirov
nání k houževnaté chrabrosti našich vojů. Vždyť

stát nežádá vypsáním půjčky darů, nýbrž zve k |nejbezpečnějšímu uložení a výhodnému zúroková
ní kapitálu. V čelo upisovatelů postavil se zase
skvělým příkladem náš nejjasnější císař. Z rozka
zu Jeho Veličenstva totiž upsalo centrální ředitel

ství Nejvyšších soukromých a rodinných fondů
obnos deseti milionů korun norminale na. IV. půjčku
válečnoú rakouskou a. na IV. uherskou rovněž 10

lezne horlivé následovníky ve všech vrstvách oby
vatelstva této říše. Doufáme pevně, že český ná
rod v upisování ani nyní nezůstane pozadu za ji
nými národy naší veleříše.

éče Svatého Útce o rakousko-uherské
zajatce v Italii. Z rozkazu papeže BenediktaXV.
odebral se kardinál! Mistrangolo, arcibiskup flo
renský, do pevnosti Belvedere u Florence, kdež
jsou intérnování zajatci rakousko-uherátí. Kar.
dinál prošel všecky místnosti, v nichž jsou
zajatci ubytování, tázal so každého na jeho přání
a stížnosti a prohlásil, že papež si přeje znáti
přání každého zajatce. Zatím bylo dáno zvonoem.
znamení k jídlu. Arcibiskup provázel zajatce do
jídelny a okusil pokrmů. Kardinál, jak praví
»Oaservatore Romano«, přesvědčil ee. že jídlo,
jak mu zajatci již sdělili, je dobré a hojné.

dyž se kardinál se zajatci loučil, oznámil jim,
že správa lábora zajateckého se zavázala, všem
zajatoům poskytnouti příležitost, aby o velko
nocích mohli přijati svaté svátosti. Za odchodu
kardinálova uspořádali naši zajatí vojáci jemu
i Svatému Otci nadšené ovace, 

Telegramy do Belharska. Nyní jest dovo
leno mezi: Rakouskem a Bulharskem bulharsky
telegrafovati.

IV. 555% rakouská daněprostá válečná půjčka. Aby
umožněna a usnadněna byla účast co nejširším kruhům
obyvatelstva na upisování IV. 5%% 'rakouské daně
prosté válečné půjčky, hodlají peněžní ústavy v Hradci
Králové založiti spolek uplsovatelů, jehož členové bu
dou moci — pokud majetkové poměry nedovolují jim
značnější částku na válečnou půjčku upsati — zajistití
si podíl na válečné půjčce upsáním též menších obnosů
než 109 K. Zakládající peněžní ústavy doufají, že insti
tucí touto, pro niž vypracovány byly již vhodné stano
vy finanční správou slátní samou, zavděčí se nemálo
oněm vstvám naší veřejnosti, které dosud pro nemajet
nost nemohly na upisování válečných půjček bráti po
dfi a očekávají proti, že akce tato najde živého ohlasu
a vyvolá všeobecný živý zájem. Předběžné záznamy
členů přijímá u svých pokladen již nyní Agrární záložna,
Česká banka, Diskontní společnost, Královéhradecká
bankovní jednota, Okresní hospodářská záložna, Spoři
telna královéhradecká, Všeobecná úvěrní společnost
Záložna, Záložní úvěrní ústav a Živnostenská banka.

Pokoutní psaní žádosti. Z různých stížností a "žá
dostí podávaných okresní vyživovací komisi jest patr
no, že většinou nejsou tatc podání psána žadatelem
nebo jeho právním zástupcem, nýbrž osobami k tomu
neoprávněnými. které nejen že si nechávají svou oby
čejně bezcennou práci dobře zaplatiti, ale strany i ú
myslně uvádějí v omyl tvrdíce, že béřou malý příspě
vek, že jsou poškozovány atd. Varuje se opětně před
takovými pokoutními písaři a pp. starostové se žádají
aby na každou takovou csobu v obci snad působící
zdejší úřad upozornili, aby trestní řízení mohlo býti za
vedeno. Při té příležitosti se upozorňuje, že podávání
opětovných žádostí o vyživovací příspěvek v jednom a
témže nřipadě je zcela bezúčelno, ježto jen tehdy mož
mnoa nich jednati, jestliže se poměry prvému rozhod
nutí za základ sloužící tak změnily, že by nárok na u
dělení příspěvku byl dodatečně oprávněn.

Kulturní jiskry.
Důležitost soudních pitev. V minulých

dnech byla zatčena v nalezinci 28letá elužka
Pavlina Kůželková pro vraždu svého synka
Václava. Okolnosti evědčily úplně proti ní.
Nejen že bylo prokázáno, že se několikrát vy
jádřila, že dítě zabije, ale konečně byla též
přistižena za okolnosti, které ji zdánlivě úplně
uevědčily z vraždy. Opatrovnice pozorovala, že
Kůželková strká dítěti do úst prst. Vzpomenuvši
na předchozí její hrozby, přiskočila k ní a vy
trhla jí děcko z ruky. Ale dítě bylo mrtvé a
všeobecně se věřilo, že ho Kůželkováv úmyslu
vražedném zabila. Matčinu hájení, že jí dítě asi
zemřelo v náručí a že mu jen chtěla otevříti
ústa, aby mohlo dýchati, nebylo dáno žádné
víry. Mrtvola dítěte byla odnesena do ústavu
pro soudní pitvu, kde prof. dr. Slavik pitvou
zjistil, že dítě zemřelo smrtí zcela přirozenou
a to zánětem plic a prudkým kalarhem střevním.
Stopy nějakého násilí nebyly na dítěti vůbec
nalezeny. Na základě posudku prof. dra Slavíka
bylo vyšetřování zastaveno a Kůželková pro
puštěna z vazby. — V Nuslích zemřel Gletý
Jar. Novák, syn domovníka,na jehož těle shle
dal lékař velmi podezřelé známky násilí a
zejména četné podlitiny krevní. Jelikož se pro
slýchalo, že hošík byl od svého staršího bratra
surově týrán, byla mrtvola dodánado ústavu
pro soudní pitvu a zavedeno trestní vyšetřování.
Ale i v tomto případě zjistil dr. Slavík, že hošík
zemřel přirozenou smrlí zánětem plic a že po
dezřelé známky týrání povstaly při jeho cho
robě křivic, způsobem zcela nahodilým. Také
v tomto případě bylo vyšelřování zastaveno. —
Na druhé straně však pitva prozradila velmi
často, že lidé, kteří zdánlivě zemřeli smrtí při
rozenou, byli buď otrávení anebo jiným způso



„ zdali propřípad trestního řízení
jest lépe mrtvol do oba pochovávatíčinišiti
žehem. Sami I ní lékaři často upozornili,
jak by ee zločiny proti bezpečnosti života valně
rozmnožily, až by bylo mošno ihned zoela
odstraniti nejvýmluvnějšídokumenty: vnitřnosti
porušené jedem a jiným zákeřniotvím. Naopak
zase právě pitva mrtvol podá cenné doklady
o nevině lidí neprávem podezřívaných. Zkrátka
lidé, kteří žádného zločinu proti životu spolu

bližních nespáchali, vždy v případě soudního
Hžení budou dávati přednost pohřbení před

krematoriem. Pitva okamžitá i v pozdější obě
nařízená, poví vždycky mnoho.

Zemřel šlechetný hrabě. Dne 12. t m. po debBšíne

moci rozžehnal se ve Vídni s tímto světem František
Karel hrabě Seilern, statkář v Mioficích, u věku 57
jet. Byla to šlechetná, lidumilná, obětavá duše, výborný
znalec otázky národohospodářské, Byt svým přesvěd
čením vždy rozhodným katolíkem. —Od dcby vzniku
Spolku katolického rolnictva českého na Moravě stál
vždy věrně po boku předsedy Šamalíka. Byl zvolen
na Kyjovsku r. 1902 za poslance sněmu zemského. Pod
poroval zemědělské hnuti horlivě. Říkalo se mu: hrabě
lidumil, český hrabě, selský hrabě, Svou přímostí a po
ctivosti v jednání únponoval každému.

Úmrtí vzácného kavalíra vybízí k úvahám. O na
šich svědomitých, vlasti | lidu dbalých šlechticích ro
zezvučí se v novinách zvony chvály teprve po smrti.
Předsudky proti zdravému konservatisma | bránívaly
mnohým lidem projeviti uznán fšlechetným urozencům
za jejich života. To raději některé tak zv. demokratické
kruhy se »poučovaly« o vlastnostech šlechty :-23ii z
pošetilých karikatur a plochých humoristických mará
žek. A přece někleří šlechtici vykonali obětavě, beze
všeho zevního tlaku pro lid časfo více než celé velké
korporace a spolky, mající za účel výhradně snahy hu
imnánní.Nyní, kdy tolik šlechticů za vlast krvácí, kdy i
urození starci dobrovolně konají službu ve frontě, musí
nastati značná korektura běžných, bezdůvodných názo
rů v Sirších vrstvách. Vidíme-li, jak šlechtici i šlechtič
ny obětují své peněžní prostředky i fysické síly ve pro

spěch raněných, srovnejme je s těmi, kteří sedí vytrvale
za větrem v klidném soakromí.

Mluvilo se tak rádo proti mnohým předsudkům,ski- |
dilo se po nich i tam, kde jich nebylo. Ale nejpošetilej
ší předsudky kvetly do nedávna dále zcela nerušeně. |
K lidovosti stačil demokratický štít, ale o lidové práci ;
skutečných šlechetných horlvců bylo ticho. Nyná však
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jistě nastane spravedlivé nazírání obecně, protože skut
ky mluví zřetelněji než celá vrstva papíru, potištěná
řádky předpojatými.

Cirkevní věstník.
Svatý týden mocně rozechvivá duši zvláště v tomto

roce. Každý vnímá velikost oběti ma kříži celým srdcem

a hledá na dobrotivém zraněném srdci Kristově nejji
stější posilu. Věřící lid v Hradci Králové spěchal četně
ke zpovědi zvláště ve středu večer a pak časně ráno
na Zelený čtvrtek, kdy v kathedrálním chrámu za četné
asistence sloužil slavnou mši sv. a svěcení olejů vykonal
J. Exe. nejdp. biskup dr. Josef Doubrava. Vykonán též
tklivý obřad umývání nohou 12 starců. K sv. přijímání
přistoupili po duchovenstvu četní úředníci, členové
městské rady a jiné notability, Oltář sv. Antonina byl
nádherně| vyzdoben| zásluhou slč. Marie Neubertové,
která horlivě zdobí oltáře květinami i v jiný čas. Sem
přistupovali k sv. přijímání velice četní věřící. Posvátné
obřady trvaly do půl 11. hodiny.

Úmrií. I'ne 18. t. m. zemřel po zaopatření sv. svá
tostmí farář lihický vsdp. Vincenc Jůzl, který pro své
veliké zásluhy téšil se četným poctám, Byl rytířem řá
du Františka Josefa I., bisk. vikářem, os. děkanem atd.
Narodil se r. 1852 v Kcchánově, vysvěcen r. 1883. Po
hřeb konal se na Zelený čtvrtek. O. v p.!

Počet katolíků. [Dne 1. ledna 1912 napočítáno na ze
mi 256.67 milionů katolíků, 1. ledna 1913 stoupl počet na
A11.73 miliond. T. ledna 1914 obnášel již 337.25 mtlionů a

1. ledna 1915 4P3.29 mihonů duší. Toto číslo je však |
předběžné, spolchlivý počet nutno teprve zjistiti během '
roku.

Králové doporučujeme co nejlépepři veškerýchobchodech bankovních a uhelných. Podporujte

|

|

při každé příležitostisvůjvlastní podnik. |

pí za členaspolku přoochranu melak ©došench v Pra
ze s příspěvkem 100 K. —Pro. Českou -komkomunální6

— Schválen byl návrh páně starostův ohledně zájad
nadační listiny Karlu a Leopokdiňy Teubnerových. — Po
ukáže se k příjmu poslední splátka státní subvence na
stavbu nouzové silnice z Hradce Králové na Hrázkuv
obnose 18.000 K. — Po p. měst. radovř K. Halounkovi,
který nastoupil službu Vojenskou, převzál referát poli
cejní a ubytování vojska p. staroste a chudinský. 05
ferát p. měst. rada Pokorný. — -Schváleny byly různé
objednávky, týdenní a lesk“ konsignace.

konal výroční schůzi kuratoria 13. dubna vporadní síni
okresního výboru královéhradeckého. Po uvítání před
sedou drem Ulrichemreferoval dr. Viškovský o činností
ústavu během posledního roku. Kromě loňské výstavky

prací grafických a knihařských v Měst. prům. museu
královéhradeckém věnoval se ústav především pořá
dání kursů invalidních. Akce tato zahájena byh již 26.
června 1915 přednáškou ředitele Jedličkova ústavu p.
Bakule, načež v srpnu, listopadu a únoru podány po
stupně žádosti o povolení k uspořádání invaikdního kur
su tobolkářského v Třebechovicích, kursu pro uměl.
trublářství, stavitelství plan a harmonií v Hradci Král.
a kursu pozlacovačského v Třebechovicích. Z těchto
kursů jsou kurs tobolkářský a kurs truhlářský již akti
vovány a s úspěchem se vyvíjejí. Kromě toho koná se
šetření o zřízení nového kursu pro leštiče kovů a po
mocné práce nástrojařské. — V následující potom deba
tě posoudil cís. r. dr. Schuster uznale působnost ústavu
královéhradeckého zejména po stránce invalidní péče a
promluvil obšírnějí o zkušenostech, které v této akcí
získal pražský ústav. Pan J. Formánek poukázal na me
bezpečí, Jež by mohlo vzniknouti maloživnostem z ná
valu invalidů do některých řemestných oborů; tyto oba
vy byly však v následující potom debatě, které súčast
nili se zejména pp. vrch. komisař Burda, c. r. dr. Schu
ster, dr. Ulrich a dr. Viškovský, rozptýleny. Nato zprá
va, jakož i uspořádání kursu pro leštiče kovů schváleny
a usneseno rozšířiti dílenské kursy dle možnosti také
na jiná místa českého severovýchodu.

Klavírní a písňový koncert, pořádaný 15. L m. péčí

p. prof. J. Heřmanem, byl
pravým uměleckým svátkem hbudbymilovného obecen

zvlášť v první polovině vykazoval čísla skytající jisté
obtíže pro nezasvěcence, a soudím, že nebylo by bý
valo od místa připojíti k programu určiější nástm pro
středí a vývoje hudby klavírní i formy plsňové, rozbor

výchovný moment koncertu byl účinnější. Jinak výběr
pořadu byl velmi nečlivý, Klavírní čísla zahájena klasi
ckými a typickými díly Bachovými (Praeludium a Fu
«a) ve virtuosní úpravě Lisztově a Beethovenovou so
natou (Ouasi una Fantasia), kde prof. Heřman hned zpr
vu ukázal nám bohatost svého umění — mistrnou tech
niku a procítěné podání skladby v bezvadném souladu.
Z romantiků uvedení Brahms (rhapsodie, balada, val
čík), jehož výtvory, nesoucí se rázem zasmušilým, jen
zasvěcencům poskytují pravého požitku, nejsouce vše
obecně přístupny, a Schumann (Věnování, opět v trans
kripci Lisztově). V druhém oddílu koncertu přednesl
prof. Heřman díla největších mistrů klavírní techniky
Liszta (Soirée de Vienne) a Chopina (Impromptu, mazur
ka), dokázav jejich reprodukcí naprosté ovládání ducha
skladeb. A posledními čísly byli naši čeští komponisté
Smetana (Slepička), jenž vedle Dvořáka a Fibicha uvedl

sté Suk (Kdysi z jara. Roztoužení) a Novák (Píseň noci
vánoční, Valašský tanec), Podání děl těchto skladatelů
vyžaduje vedle techniky zvlášť vysoké hudební inteli
gence k vystižení všech těch náladových nuancí. jimiž se
nese moderní směr hudby vůbec. Podmínkám těm re
produkcí p. Heřmanovou úplně bylo vyhověno. — Po
řad Číšel písňových souběžně | postupující s vývojem
hudby klavírní vykazoval na prvním místě klasické par

romantiků| Schuberia

ského ovzduší Vyplutí Griegovo. Ze skladatelů nových
forem až do doby moderní voleni Dvořák (Biblická pí
seň), Fibich (Loreley a Ráže), jenž prvý přivedl dekla
maci českého slova v písních k náležité platnosti, a mo

snické slovo přispívá k výstižnému převodu poetického

Borová-Valouškovás procítěnkmji vlastním- bohatým,
sytě znějícím altem, třebas provedení stíženo bylo pro

přípis c. k. mistodržizelství v Praze ohledně přibrání:
práce schopných osob na zemědělské práce. — Svolá se :

komitét za příčinou stanovení slavnostního programu
pro týden Červ. kříže, Inspektorátu pro zemské dáv
ky v Praze sdělilse. že výnos dávky ze zábav v březnu '
t r. v Hradci Králové činil 806 K 30 h, — Obec přistou- |

beny. a kromě toho vytknoutl jest obětavost její, poně

A
buapod nosí: Jep,Vacšl, Záklo. bi

+skup .Th,.dr. Jogel.Doubrava daró val česk..
katol..zemědělců na,lond přo. stroty“Šalránkovy 100 K.

Miloztivému.dárcivzdávů: Sdruženísníme sv | rodiny.Šatránkovy.. nejactivější,díky., .
Lavičky.pro vojigy. Jaka, Jodiskéhooku (půslaví mě

sto ve: veřejných sadech.v Hradci Králové a na jiných:
slunných: procházkových.místech- lavičky.. kteréž vý

ohradně. k zotavení vojínů-rekonvalescentů vyhraženy

bůdou. Toto "určení bude na lavičkách nápisy zřetelně:
vyznačeno. :Pieta: zdejšího obecenstva k Vojinám-rekon

ště apelovati na veřejnos:, aby vojínové-rekonvatescenti:

v používání těchto kavlček nebyli nikým obmezováni.
Za přičimou Čištění úřešdních. místnosti nebudou se:

v c. k. berním a soudním dopositním úřadě, v Hradci
Králové dne 22. dubna peníze anl přijimati ani vydávati..

Kroupy snesly se za dubnových přeháněk dne 20.
t. m. nad Hradcem odpoledne po dvakrát

Přejeta vlakem. Dne 19. t. m.:po 2.hod. odp. jedna
stařena přibyla s malým vozíkem před spuštěné závory.
železniční dráhy mezi Farářstvím a Pražským Předmě-
stím. Nechtěla čekat, až se závory advíhnou: Podjela
pod první závoru, ale než mohla minouti druhou, již se:
přihnal vlak jedoucl od Opatovic do Hradce a stařemu
na kusy roztrhal. Nozinetené části mrtvoly naloženy do
rakve a odvezeny do umrlčí komory na hřbitov ku
klenský.

Seznam cen na týdenním trha v Hradci Králové
dne 15. dubna 1916. I u: prosa 90—100 K, vikve 80—100
K, jetel. semínka červeného 320—400 K, máku 400 K.

lněného semene 150—460 K. mrkve 32—35 K, celere 80:
K, 1 kg: křenu 30—-50h, másla 8—9.20 K, tvarohu 1—1.20

K, 1 vejce 14—15 h, 1 kopa: kapusty 8—10 K, drobně.
zeleniny 2—2.20 K, petržele 4.40—6 K, poru 70—80 h,
česneku 6—6.40 K, 1 hl: cibule 30—35'K, hrušek 60 K.
1 pár podsvinčat 120—170 K, 1 kůzle 8—15 K. — Při-

vezeno bylo: hl: prosa 0.5, vikve 0.1, máku 0.56, hrušek
1.5, ag: jetel. semínka červ. 4, cibule 1.2, mrkve 1.15,
kop: kapusty 6, petržele 30, celere 4, poru 12, křenu 19,
česneku 9. drobné zeleniny 28 pytlů, 442 kusů podsvín
čat a 142 kůzhat.

Hořičky. Dne i4. 1. m. zrána rozbouřila celé jinak
tak tiché zdejší okolí truchlivá zvěst, která jako lavina
rychle mezi lidem se šířila a každého téměř ohromo

vala —-totiž, že zdejší p. farář losef Krihl vydechl'svůj
šlechetný život. Zpráva ta dojímala všecky mocně,
vždyť zemřelý byl horlivým duch. správcem, staraje se
velmi o křesťanský Život svých osadníků, za něho se
několikráte odbývaly zdesv. misie s výsledkem dobrým. '
On to byl, jenž zdejší kostel dal do pořádku, jaký pří
sluší demuBožímu. Mezi osadníky byli to zvláště Nidé
chudí, nemocní, jimž ©«ntak rád ulehčovat to těžké bří
mě života pozemského, podporovav je ochotě. penězi.
posílaje jim pokrmy a nápoje, On to byl, jenž svým všu
de proslulým svérázným humorem dovedl v tomtó slza
vém údolí každého obveseliti, v černž byl nedostižitel
ným. On jako otec spojoval všecky rodáky zdejší, kte
ří k němu jako domů přicházívali, takže jeho fara mášo
kdy byla bez hostí. Žádné tedy div, že každého.dojala
zpráva: »Nemáme už p. faráře Krihlal« — Jeho tělesné:
pozůstatky uloženy dne 17. t. m. Po vykonaných církev
ních hodinkách byl o 10. hod. výkrop v domě farním,

vak velkolepý průvod do kostela, kdež rodák zemřelé
ho Jos. Vojtěch, bisk. sekretář z Úpice, promluvil nad
Jeho rakví slova dojemná, procítěná, vylíčív krásně
kněžský život zemřelého. jeho péči a lásku ke svým 0
sadnikům, jeho zásluhy o chrám Páně, který jest nyní o
krášlen jako »nevěsta svému ženichovi« a jménem všech
se rozloučil se zvěčnělým. Po Rekviem byl průvod ke
hrobu. Veškeré ceremonie vykonal pan b. vikář C. Sal
fický za asistence Jos. Astra, kaplana z Úpice a Rud.
Rláhy, adm. ze Chvalkovic. Nesčíslné množství lidu z

blízka a z dáli bylo přítomno při pohřbu — důkaz to,
jak milým byl jim zemřelý! Mezi nimi p. 1. pp.: Bedř.
Tesař. c. k. vrchní okr. komisař z Náchoda, dr. Malý,
c. k. president kraj. soudu v Chrudimi, zástupce patron..
úřadu K. Campe a p. ing. K. Irmann z Náchoda. V. Pe
ška, četn, strážmistr z Nového Města n. M.. V. Suchý.
řídící učitel v. v. z Praky. Četný klérus provázel zemře
lého, mezi nimi: K. Macháček, b. vikář z Opatova,P
Slavík, farář z Něm. Brusnice, Fr. Komárek,- katecheta
z Vamberka, Alois Wirtich, farář z Maršova, J. Řezní
ček. katecheta z Červ. Kostelce, V, Kvasnička. kate
chera z Č. Skalice, K. Bauch. farář z Červ. Kostelce,
Jos. Kovář, farář z V. Jesenice, Jar. Žďárek, kaplanz
Náchoda, Jind. Svoboda, c. k. polní kurát z Čáslavě, J.
Hůlek, bohoslovec z Hradce Král., V. Falta. kaplan z
Č. Skalice, Em. Novák, farář ze Rtyně, Jos. Kukda, fa

©
keš, farář z Č. Skalice, Ant. Svatoš, farář z Boušína,

sný ten večer mistrným přednesem vynikajících skla
deb i výchovnou tendencí lze počítati k nejlepším po
slední doby. Velmi četně navštíven vybraným pobli
kem, mezi nímž na předním místě uvésti sluší Jeho Exc.
nejdp. biskupa, místodrž. radu p. Smutného, staničného
velitele p. D. Florianu a četné representanty úřednic
tva i inteligence, finančním svým výtěžkem učinh též
po této stránce zadost svému účelu. — C.

buze, Jos. Vyhnálek, farář v. v. v Č. Skalici — Dlouho
bude zdejší osada vzpomínati na zemřelého, žehnajíc
v mysli památce jeho. Kéž by všickai následovali Jeho
pastýřské napomínání, jeho vlastenecké“smýšlení, které
on — ctřel to Palackého a Riegra — vždy otevřenými,
ráznými slovy na jevo dával a konal. — Loučíče' se s
ním, voláme z upřímného srdce: Za tolikerá dobrodiní
nám prokázaná odplatiž Tobě Bůh životem věčným!

Čáslav. Večer dudácké poesie, pořádaný

prof. Formánek s enthusiasmem sobě vlastním promlu
vil o písních dudáckých a dudáctvu českém a podal ta
ké zdařilé ukázky těchlo starých skladeb. SI. Kalousko



-va mí velmi pěkný hlas a dovede bo také náležltěpo

„užítk p.Popelka v poslední chvil. odřěki a jeho part
převzal p. inž. Červený. Zdá se však, že nebyt zoea
disponován, ač jinak jde © něm pověst jako o velmi zdat

wm pěvci. Čeho však bylo:by třeba pro příště pp. po
řadatelům připomenout. "jest péče a ivbodnou režii
Trapně aspoň působilo. když p. prot. Formánek msi
si stěžovatí na nedostatek osvětiení. Kazí se tím zby
tečně nálada obecenstvaa poaměváčkůmdává se tám
laciná příležitost k prázdným vtipům. Doufáme, že obojí
výsledek jak mravní tak finanční bude uspokojivý. —
Českožidovský kabaret Aby nebylanouzeu
nás o zábavu, o to jistě ze všech sil snaží se jak umělci

domácí tak cizí. Divadlo. biograf, koncert, zábavný ve
„čer atd. vždy znova, vždy od repetice. Že se vloudí do
těchto zábavných podniků časem | nechutnosti, nelze se

„diviti. A charakteristickým typem byl toho p. Poprov
ského večírek --- kabaret v Dusikově divadle. Už ozna

dáníjjeho na rozicí dělo se fdrmouzcéša nevhodnou,
plakáty v podobě Marte:úmrtního, vprostřed, kde bývá
kříž neb kalich, s pěticípou hvězdou. A výkony rovnaly

se reklamě. Myslíme, že podruhé ani ti největší fedro
+ vatelé. rozličných českých Imuté se nedají na podobnou

"Hirmufnacbyiji Otágka vodovode byk m
pořadí schůse| Hřeřá svolána bylá, „pro -členy městské

"rady “a kbnůsé ra zařižéní vodovodu.ad. pozván jn
ženýr pražské firmy, pracujicí dotyčné plány, aby po
dal abraz vsí prácě. Místo vyslechnuti.referátu rogvi

nuli wšak někteří přítomní: tak rozvláčnou, a. zbytečnou
debatu. že“výsledek“sclríze: Tovná se Pile A <o při tém

nejlepší, že tito krátkozrací dabatéří se (ješě pak u piva

ehlubiji, jak,„pražskémuinžení tu oči „evřeli. Že tim“
však:abytečě bbec. o pár*desítek“připravil“ a Sami.se
směšnýměřúčiníli "ha to. nepřijdout“ 4+Por era byké

kealizeni krajů, donytili Jněstskou: radu i okresní výbor;
aby,ačiněny byly potřebně Brpky,"0y“sad“ "E rodiná

činu. vypracovánaíčbylu" boáklě.:venoprRndyn7a:s n
pravena $-ním'ádapplace. má. (příslváná:-anfsta.nlo, Vídně.
V ďepulavíopor odárysta"aparkas: Bode.«. Zim“

(mmenhosh; vráduča, Ers.Miller.:2jsvdikoděkaji Al „Pystál:
O výsledku„PSP Doghonitejnězachovává se "mlčení
-.Pozorovací stanice. stajícípodšprávoůek

„ndstádržitelstvj, bl X,těchto,dnech zrušeny a; li
vé. obleky příkázáný:býly“ Bod správ Vójeňskbu:Pa
*trno,jak nebbýcejněřřenioVbyl zdravotníetav nat arí

“ máďy, když-Jigh takřka sni zcela „použito nebylo.
Kutná Hora. Konvent F- sv. Voršity: v- Kutné -Hoře

odevzdal c. k. okr. hejtmanství v Kutné Hoře ve pro

spěch -Týdnorifeny. kříže: 50.„K-nilatoblahopřůní k svát
kům velikondůním as obvyklého podíjen| „kraslicemi.

Jiřice u Humpolce, Vednech 7.08. 9. dubna konal

zde 1., kanovník Ths dr, Fr. Šulc ařídenní pobožnost k
fctění sv! křižé.:Několi:překáshé jjirní:
né pdlní přáceohroždyaly zdar dosti. přege“účast

věřících byla velmi P nomakoa odpromluvy slovutného p.
tečníka k: promluvě stoupala Mdichanjmě yšle
ných a vzorně upravenýchkázáních ukázal pá vník
věšicím,zdpiš? asaďy, že kříž. jast pro, nás knihou,trů

6:pěěd: zřák dáchovní Rědiěku- Boží pož-.fřížera stnikí.
Současně Konalase vsobotu £dubna. minotádná“vlka
riátní konference « spojená s ní duchovní rekolekce,

které sůčastnílo se féměř „všeghno duchovemstvo, vřkari
átu lipnického. Msgre Šulc měl k shromáčděnéme ducho
venstvu v chrámu Pásě- -promlůvu, po které účastníci

pPřSTŘUIbiLik"SY, zpověai.: Adpaledie pak o na adorace - Nejsv. svátosti oltářní. Ze setředu s děného

dechovenstva zaslán. byl.;Poz dra telegram"Jeho Ext.

ce,sůčastníl se.dt. „Mio“ LANiEK,kvardlám'z výkters. ochotně“přítomné. duchoyší vyzp l. Neodkha
nou cestor omiuvil svou:snepřítemnosk.:nd*pobožnosti
npat.“"kláštěřá“„želivského -3. Mc rejdp. . Roubíček.

w

zištnou, ohětavost náleží -plný.dikži jeřické osady i du
chovenstvu lipnickéhu vikariátu: "í

2 Soctovice uKrálové "Městeo,Páni:JE"Tuček údolí

úredník. okresní záložní úspodářské vy +-Městcí
trodem ze Skochavic).1 sie. Arkvn na dovděňé,
slavib-církevní sňatek s nevfstkou sů; Miladou. Lang

weilovouPnePY * k Markéty“IŤ.
dubna.

= =

Různézprávy:
“, o Spašéně ' střáný "katojleké.JUDr: LadisetyDvy

výboru Kbopiováma uů en, za předseškůVticko- socigl
ního odboru strány, Není: pělišscí nováčkem nýbrž,
-zkueným veteránem. idyl dosud Symkají kn, členem

„kládu mladočeských (postanců "i řkskéh dě sildel průprů

-hesl 2:přůslňců 39033dě inniouřál" přrědivonění. pitnéhonávrhu“ná změra A7.ba:i"$ldtoáho."základy

"gišském- žaštuřněstvu:Odlberrk“nbáděvmz:R,-státního práv VBA). dekgznic ký je ší
ii pvokánnýbež i KM žálofen Právní filosofa„eřotda.Přáve'pohetř $ nc: r vědí době svě

rtová, rise- rárodů k pezáný nejhlubších„základ kaské.

kjspolečnosti ve světávém názobukřešťánskéní © ho:
inačháři česká“PMR návstraňa Rátoliská anánahsplácí své nák 34innasni:b: ře tnámi; stranan8kA
a nas

4Po “olineu " svý

ho národa. K této práci byl dr. Lad. Dvořák výkonným
výborem upřímač vítán. »Vivat seguensl«

Nynější dorost. Podjvné vysvědčení dává moder
ním heslůiu o větší volnosti mládeže, většámu pěstění In

dividualismu, »odpoutání školy od vlivů klerikálních«
atd. sám svobodomyslný čtrnáctideník | »Světlo« (ve
Slaném) dne 17. března: »Vezměte do rukou časopisy a
co chvíle dočtete se tam veřejných stesků do rostoucí
nevázanosti, spurností a znemravnělosti mládeže, i u
„vedeny jsou tam křiklavé toho doklady, a to do novin
se dostane jen nepatrná část dotyčných poklesků. Ano,
neváháme veřejně tvrdlti, že roste procento dospívající
mládeže, u níž zmáhá se nyní měrou nebývalou sesu
rovělost mravů, jež zvláště jeví se v těchto směrech:
1. Ona nemá úcty neřku-li vděčnosti ani k rodičům ani
k učitelům ani zaměstnavatelům aní k nikomu, kdo jí

přece prokazuje dobro; 2. nemá naprosto respektu před
žádnou autoritou, což je přece první podmínkou řádné
výchovy; 3. nezná a neuznává žádné povinnosti vůči ve
řejnosti a vůbec komukoliv, ale svá práva, mnehdy i do

mnělá a falešná, s překvapující rozhodnosti si hájí: 4
v jednání je sesurovělá, bezohledná, jež s cynickou ško
dolfbosti libuje si'v ničení cizího majetku, zvláště jeli
to majetek veřejný; 5. je ke krádeži velice náchylná;
6. libuje si v řečech sprostých, hrubých a nemravných;
7.:je vůči.dospělým drzá a8. při tom všem je ve vědo

p mostech. dovednostech a vzdělání vůbec zanedbaná.
+k jakémukoli vzdělání a poučení naprosto netečná, apa

klady mohli by vám pocatí mistři i učitelé; 9, trestu se
„nebojí a moudrému a mírnému napomenutí: není* pří

j-másti, jenž 'se -hezi tobste“„ezyedereu. mládeží: vzmáhá,
"Nikdo by nevěřil, co výchovné práce, námahy a ener

gie přichází tu ve škole i děkněna zmar a tm teké fi
nančního nákladu, jejž zřízení výčhovná vyžádují. Že

pří tom nejenom duševně, ale i tělesně nezřízeným Ži
vojem.avláště nyní úžasně rozšířeným kouřením inlá
děj ta! zakrňyje: je samozfehmo. A táto nákaza přenáší

se z větších na menší dorost. o čemž opět typické »
brázky, by:„Jnohlo padati učitelstva, Řekli“ bychom tedy,
že hlavuiňtí přižtaký "ětd mifdeže“ Boi: 'sťálý vzdor,

- odpor.drzost. "ředění povinnosti;úplný ňědoštatek
smyslu pro pořádek; touha. po požitcích (cigarety, blo

: gráf, u dívek.,„parádnictví). a při tom úpiná netečnost.
mpost a lhostejnost k seriosná práci, ušlechtilémupouče
ní a Šebevzdělání“ — To- je teďy „svědectví zcela ne
klerikáTní. Když naše listy Poukazovály. že jest potřebí
mezi mládeží více kázně, byly odbývány ironickými
poznámkaňi. | Ale-také je Dutmo,aby v. „dorostu byla
vzkříšena aspoň taková chuť k práci školní, jaká byla

v generacích starších. K toma jest potřebí vzpruhy ide

Ihostefností náboženskou. Doutáme. však, že všicími lidé:

dobré“vůlerůznými: třeedaryztnodděí 5% xPa

osobní « živnoster
ýbobonoh

zk „o
i E :“ Páperky. Bok,

»Proč právě E časěhynějšííntolikse rojí |

i nejproetší a0.nejpošetilejší člověk umí. paáti.c.

porozumí notám a pochytí něco z řáuky o"háf
monii, -rožmnoží: st,:odrhbvačky. Naug. každého
zaoházeti s úléjoňými. bervami a hned se.roz-;
množí počet neforemných mazanic. Přesvědčit!
pokéřekého snaživce o jeho nesblognosti jest
věcí. nejobtižnějšík — stim — říkalo se, že
věpolegáým vsděláním. de zvýší. úvědemění a
krasocit -v nejširších vrálvách a zatím 'dávy 80

spokojují stále horším bepeem.é — »Tak jest;jen. když, lileratpra uvádí ve vzrušení něčím.
sensačniMm,jd jdivým. „Množství jest duševně:

lanivější,-než -děiga“protože taková lenosť dů se:
lehge zastírati; bludičky osvětových floskulf' od

ROrnoal od “úitřníprázd octy.Někdo.
doví, než by'si <odepřel silnou.čářnou

kávu, "čaj anebo likéry. Jiňý zase raději hodí;
svazky.nejlepší -beletrie pod stůl, než by upustil

od a tění literátního- opim.dráždíciho fantasii
k divý řemetům a přepínajícího nervy. —

| Ala,vEshpěíA.malovatao: sejíž nýňí“rámorostu. Přece však'v' tomló oboru 46,

jaková dekadence jako při spisovářií.Něfstanhé:

tek rychle jako neyšíněnáháshě a. povidkyte —

Pravda; ale uvaž, že kreslicf' papír bárvy,úělče a přitňo'jsod dlaždímt“přá tý'ned péro;
. „4 oP čevaédy S

ra: vaočrefttímé Wzartotbání a ke V

inkoust « odstřišen
Popenoého!Román weal
skrátka úsilí literárníj mnohem laci
malířské. Kdo chce o přivésti k žistým
zdrojům umění, nedokáže toho heslam: »Umění
pro umění!« Žádné pravé, křišťálové umění ne
může býti samo sobě základem a účelem. Nutno
tvořiti pod zorným úhlem věčnosti, srdce uměl
oovo musí býti posvěceno tužbou po Nadpři
rozenu, po něčem vyšším, než co nám poskytuje
pozemská hrouda. Pakse stane umělecký vkus
velice jemným, citlivým, pak také rozvoj poesie
se bude ubírati cestou bezpečnější, poletí k světlu,
jež určitě vidí. Kde panuje veliká skepsea
kritikářská negace, tam se nic velikého nezbuduje
sni v politice a filosofii — ani v umění. Bez
výrazná plochost bude tu zívati do prázdna 'přes

všecky divé skokyharlekýnů.

= archu

napsatineot

„Ošklivost cynismu a jizlivých činů jejich
původce těžko dovede pochopiti, zvláště bráni-li
se vytrvale sebezpytu; ostří cynismu totiž nebodá
do žil jeho, jedovatá slova napálí jeho srdoe
vlastního, nepříjemné -pocity jako důsledek ne

pravosti i, „odnáší osoba,jiná. ,

Tustový moděrní vadyčhálek Nesouhlasí
s radikaliemem, potají kritisuje stranu, v jejíž

.prospěch oděvzdal volební lístek, bojí se usků
*tečnění kleřéhokóli prógramu, namířeného proti<kónservaliemu. Ale aňi největší výmluvností,
„bá „ani heverem. ho. nepovzbudíš, aby odložil
bačkory a noční čepici — a veřejně skutkem
i slovem se příblášil. do tábora, kam ho srdce
táhne. A tito vzdychájkové tvoří většinu národa.

esmí nás- .másti, že některý z nich docela
nosí i odznak radikální strany. A starost 0 zá
„ohování soukromého pohodlí jest větší u inteli

"sene, l hmotně. pezávislé) než u prostého lidu.
-V minulých letech byl příliš přepínánvýz

tram politiofké,čamostatnosti národn í. V kterém
"státě není v různých oborech čilá konkurence
"árodů: různých,:tam snadno při pocitu bezpeč
"nosti se zahnízdí liknavost. Užijme přirovnánt!
| Když ve Francii.dály se veliké "překážky dovozu
zahraničních výrobků, domácí průmyslníci a

„obchoděttol* zvyšovali Jibovofně ceny, aniž -se
(stěrali soutěžiti 6 cizinou obratností, pokrokem

| a svěďomitoucobsluhou. Soházelašťika v rybníce.
Zrovíis“tak v-'ohiledurnářodnostním -ana poli
duševního. vzdělání..Obyvatelstvo Korey propa

n Jiejvětší:„s sti v„době své samostatnosti,
ačkoli Ředaleko spřspřizněný národ japonskývyvíjel
hprečňou činnost. Zaostalost Číňanůjeet daleko

v Iviitší ve vnitrozemí než na hranicích a v městech*
mořských, kde nutno konkurovati s národy;

jinými. Energie španělskéhonároda začala klesati'
rávětohdy, kdy byla jeho národnost ácelazabez

ena proti silným ofenstvním vlivům národů.
ji ých. V Sebáku na pošátků tohoto Btoletí více,

o výbojích než o nejnutnějších:
reformách vnitřních,třebaže bylo na'bjledni, že:

těmé: ' takéušti stojí kúltúrně“ výše. Ani po.zné válné bajkánské nedály ao vážné přípravy,

Neto ářské p kulturní vyspělost ssmo
(B rbůbrzyvyrovnalaznačné,ajvilisační.Slovahů: řakouškýkh.! Zato však, rakouští“

orvati Poláci a jiní postupovali od úspěchu.
a úspěchu. Jak-dalégospokřečilaPersie za dlouhé:
fdpby své národní autéhomie?:A'v Rusku? Právě:
rproto, že se. tam ochrornuvalo každé národní:

M

:právě proto,
Že.ušlechtálému závoděni národnímutUbálvány jest ruský lid v temnotě,

y— porobení- Panovník téže:národnosti ještě
eznamená politickou:a.kulturní, svobodu lidu.

onak zasev trojjazyčnétnŠvýcarskunejčilejší.
Rulturní rudh; tamější Italové netouží sdileti

asti svelikéoavobgzené Jlalie«. Nikoli politická
! forma, nikoli ofgielní. papírová pézávislost, ale

dobrá snaha, jak.-vlády lak poddaných jest po:žehnáním náródx.DA Š :

»Vyklerikálové“ máte.býti: vzdrem snášeli
vosti, jestližp cheete, abychom. -NÁSpovažovali
za rovnocennou stožku nýederní spalečnosti.c —
aTak? Myslým“dpíše,28"byště'B' irdnickými poj
známkami brali občanům slále ustupujícím všecka
práva kus za kusem.« Stojíme v defejisivě, hájíme

„právao: újočnímdlevýbojcijsou ti, kteří| nám;rajskými, barvamistále Jíčí krásu tolerance.
Prosíme vás tedy: napřed nás naučie vlaštnímhi

áněk „jak, se opordernízdrava tolerance vyrábí.tkněte přesné“hranice mezi snášelivostí A
zaječí, "nemožnou zbaběloelí a poskytněťe přalý

. tické předléhy svou vlastní činností. OdBoručnjete
i boj za každá“ Vyjtřal-přesvědčení, za každý ide

Ale jendm ZájRKA,(věhpženěký by- měl: tvořilivýjimku? :Mě 4.

Prý středověk:odvrácel fmysticky zanicenou

pozemských. Zatím však právě nábožná bratralýa

"vyvíjely mnohostrannou činnost sociální a. do

ponobly živnostníkům k. uvobodě a velké společenské vážnosti.
sw“ ee..

"né
Vakhr



„publikacích:
Dr. Pr. Reyl:

Jádro křesťan.
-sociologie

: Str. 351. — Brož. K 6.
Va vkus. vazbě oelopl. s ochran. kart. K 7,

Dr. Jos. Novotný: |

Světem k Bohu
Stran 170. -- Brož. K 6.

„Vevkus.vazběcelopl.s ochran.kart.K8.

N B. Dostávám nyní spisy poslední dobou
Vaším nákladem vydané. Jsou to zdařilá

„díla s zaslubojí rozšíření.A Dr. Jos. Hanuš,

prof. resi. nasla,král Vinohrady.
Objednávky obratem vyřídí

Družstevní knihkupectví
a nakladatelství

=O
——

"Hospodyně.
a domácích pracích dobře vyzná, přijme so
k staršímu osaměl. pánu ve 'venk. městě
(okr. Chrudim). Ct.. nabídky pod značkou

»Spolehlivá hospodyně« do adm. £ I.

AAÁAAAAAAAAAAAAA

Komisionářství
iPr. Černý - Hradec Králové

' třída s pěšího pluku,

| "PRAVDOU
|KE CTNOSTI

Lidová kázánína všecky

Promluvil a vydal
nákl. Politického

: tiskového v Hradei Král.

s (Knihovna Obnovy čla. 25.)a
*Řada1

Sbirka 031 tiskovýchsa

- PvýtiskaKnĚn OdAjo 6; poručovati sepož
-a 1jbe duchovenstva| dieceto

"| královéhradecké, které 60-"
. tarapo90letpůsobeníjaho£

Né „kněžského předobřemá | *

„ru 6 diecésenašívčísle11,atr.
o knize:

. řele doporučujemetuto sbírkupur.C kměs*mámý svojí pastýřskou horlivostí vydává kud
"i Boší,“na pomoe duchovním epelnbratřím, ajeme

svědčení,žepo obojí stráncenrčenísvéhosbírka vy
boví. Kázání — jak malidové vy sluší —
+ osnově jasná, v mluvě přesná, dolobemi ulrů
bohatá látkou s ohnuta pastýřským »

-JE Zkrátka kázání hodna .tobojsou, 0%jim dostalo,

ja spisovatelšádá, milého aného přijetí.“

Aide kapujete knihy?
Naše knihkupectvíVás také vzorně obslouží.

188,

Mýdloholičské
výborné jekost, též.i veškerépotřeby

-k -holennakoupítelevněufirmyJoset
mydlář v Hradci Králové napodslní. —

VYYVYVYYé VvvývVVÝ

» 58ěúpe
Ras. : z

Hl ishioě ;EME“
edsi

kolel paramentů
ponoru *příkrovů,kobercůs

v
závodu vČechách, ©.8 k dvorního dodavatele

:|| Josefa Neškudly
v Jablonném n. Úri. č. 86.

nou

ki
u

v Z veplosouiehdiménesosRy ně ©20%,neš výnde Inde..d sendi
Debil.100let.trvánís 10Jet.vlanémíčinností.

Adresovánívědydoslovnétovyprohuje.

8 Jan Horák,
soukenník |

v Rychnově nad'Kněžnou- č
, smaílána požádání rády

jších druhů-pravých-viměných látek:
svévlaztní eýroby,jakož ita- i ooo

aemakých. a
Cetná UsBÁNÍzvláštěakráhů role
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za JŘ
dobu vábe neš třiostiletéhé působení.

. Učiňta,prosím,„abo objedaárko ns

Té?na splátkybez zvýšeníona!

VolejematO00 na taláry.

login Sarěí
kovovéSvÍROVaCÍtjna výkladnískůt..:
Ct. nabidky pod značkou »N.C.« do adm, “

dechovensivas:
ola „a jé-oětt= p a
BěšBÍ sto: 7. pokloky.p

lany!lampy.BTLÍ
obkevnímVopnte
byopraopravuje a: i slatía
platku ze nové Baja“

-b saallá

BOR OOorálníVěss6 poríláposvisená. Prán

P VRR olaidelnínáčiní ze stříbra
Snaha vědy askladá.

Srv eu, řšra 6drokokmybupej 0 ořněšíz0y

JAN STANĚK,pasířaoiselemr
Praha-L-979.,ul. KarelinySvětlé,čís. lž a

Přinelný snalecc. b. semabéhoirosiníhosoudu.

Paramenta.

lenáca Y,Neškdla syn
vJablonnémzadOrlicí(v Čechách)i

(bratr P.J. Neškadly,farářevo Výprachlieleh)| T
doporačujeP. T.veledůstojn.duchovenstva [I



Ročník XXII.Insertypočítajíse levně. |
- [| Obnova vychásí: v pátek v poledne.

P" P ——
Čísto | Přečn A půl roku bl — V HradciKrálové, dne 28. dubna 1916.KENA, KS M

. PROSPEKT.
tvrtá rakouská válečná půjčka.

Daně prostá 5':%o umořitelné státní půjčka a
daně prosté Ss“ státní pokladní poukázky.

. 7. o w :

VYHLÁŠKA.
-Na základě císařského nařízeníze dne 4. srpna 1914, čís. 202 ř. z., o provádění úvěrních operací na úhradu výloh na

mimořádné vojenská opatření za příčinou válečných zápletek, vydává se jakožto

čtvrtá rakouská válečná půjčka
I. čtyřicatiletá,daně prostá 5's*» umořitelná státní půjčka a

W.daně prosté 5':*o, dne 1. června 1923 splatné státní pokladní poukázky.
Úhrnný obnos válečné půjčky bude stanoven dle výsledků veřejné subskripoe.

Dané prostá 5'/,"/,-umořitelná státní půjčka rozdělena jeat na serie

po 6,000.000-—kuran a bude vydávána v kusech po 100, 2U0, 1.000, 2.000,
0000 a 20.000 K. ně i a iDlužní u jina majitelee zúročise naje dnem1. června

1016 5/4, POčKě fetnich, posadu jdonvjch Ihštao.v

a 1. prosmce každého roku. —Open jec« 90 kupůay,s nichš první
i jest dne 1. prosince 1916 a dáletalonem, na který svého času vykopony.

udou bez výlob apoplatků u pokladny státního dluhu <y od 16. dubna do 3i. kvělna 1416 nahradí so zúčlováním.
Půjčka splacena bude v jmenovité hodnotě a ummořovánaslosovánim

v letech 1992 až 1456 na základě annuit, zabrnujích zůročení a umoření
kapitálu, jichž zůstane přibližně stejná. - Slosováníprovádět se bude
v sertich (po 5,000.000K, a to v prosinci každého roku, poprvé v pro-inci
1981; tažené kusy vypláceti se budou po slosovaní přístho t. června. —
Slosované serie uveřejní se každoročně ihned po tahu spolu se seza-mem

tažených uš serií, x nichž některé kusy k výplatě doposud nebyly ptedoženy. .
C. k. ministru financí jest vyhrateno počínaje dnem 1. června 1026

slosování kdykoliv světšiti, aneb dosud neumořený obnos -zápůjčky bez

Vzhledem k předchozí vyhlášce Jeho Excelence pana c. k. ministra
linancí dovolujeme si oznámiti:

Upisování pvčne dne 17. dubna 1916 a skončí v pondělí
dne 15. května 1910 o 12. bodině polední.

Úpisy přijímají v obvyklých úředních hodinách:

Agrární záložna, Spořitelna,
Česká banka, Všeobecná úvěrní společnost,
Diskontní společnost, Zálužna,
Královéhradecká bankovní Záložní úvěrní ústav a

jednota, Živnostenská banka.
Pro upisování platí tyto podmínky:

1. Cena upisovací činí pro

40letou daně prostou 5'/,"/, nmořítelnoustátní půjčku 98,
pro

daně prosté 5:/,*/, dne 1. června 1928 aplatné státní po
kladnípoukázky9550.

8. Přidělení provede se co nejdříve po skončení subekripce a upiso
vateli podá se o tom zpráva.

3. Kupni cenu nutno zaplatiti při úpísech do K 200 — hned při při
hlášce plným obnosem. — Pří úplsech nad K 200— nutno zaplatiti:

při přihlášce . . . 109/, jmenovité hodnoty,
dne 16. června 1916.. . . . 20%, " "

„ 15.července1916... . . 209 „ ,
„ 16. erpna 1916... . . . 9%, " "
„ 1. září 1916... . <. < sbytek upieovací

Poněvadě kuponové úroky počínají teprve 1. června 1910, nahradí ne
upisovatelům = obnosů dříve splaoených D'/,*/, úrok ode dne splátky až
do Bi. května 1916. — Při splátkách po 1. červnu 1916 nabradí upisovatel
úroky od 1. června 1916 aš do dne splacení.

slosování splatiti jmenovitou hodnotouPe 3měsíční výpovědí. — Tuto výpověď dlužno uveřejniti v úředním listě »Wiener Zeltunge.
Úroky, jakož i kapitál státních dlužních úpisů vyplácelise budou

bez jakókolivdaňové, poplatkové, anebo jiné srážky u c. k. pokladny stát

níhe dluhu ve Vídni. |
Obchod 45, danéprostou umořitelnoustátní půjčkounepodléhá |Šoh papírů.

II.

Daněprosté5!/,9/, státní pokladníBy znějí na majitelea budou vydány v kusech po1.000, 5.000, 10. a 5000 u. — Státní adní
poukázky zúroči se počínaje dnem 1. června 1916 ročně 5+/,/, v pololetních,
pozadu jdoucích lhůtách, splatných 1. červnem a 1. prosincem kašdého
roku a splaceny budou 1. červnem 19:3. — Kusy opatřeny jsou 14 kupony,
x nichž první «platný jest dne 1. prosince 1916. — Úroky, jakož i kapitál
budou ee vyplácetí. bezjakékoliv daňové, poplatkové, anebo jiné srážky
u o. k. pokludny státního dluhu ve Vrdní na odevzdání splatných úroko

vých kuponů, p padná státních pokladních poukázek. — [roky od 16. dubnado 31. května 1916 nahradí se zúčtovaním.
Obchod s 5:/,9/, státními pokladními poukázkami nepodléhá dani

s obratů cenných papirů. .
,

6. Do vyhotovení definitivních kusů vydány budou upisovatelům na
požádaní listy satimní, jichž výměna za definitivní kusy provede ee boz
úštovaní poplatků sa výměnu u téhož mista, kleré zatímní listy vydalo. —
Pro upisování u c. k. poštovního úřadu epořitelního ve Vídni a u sběren
jim k přijímání úpisů zmocněných (c. k. poštovních úřadů) platí podminky
o. k. poštovním úřadem zvlášť vydané.

7 Rakousko-uherská banka a válečná zápůjčková pokladna poskytoji
Da zástavu obbgaci válečné půjčky resp. zatimnich listů zálohy až do 750),
jmenovité hodnoty ha úrok o '/„"/, nižší než obvykle, totiž za dočasnou
ofirielní suzbu pro cskont směnečný. — Tato výhodná sazba úroková zů
stane v platnosti po dobu nynější výsady Rakousko-uherské banky, t.j. do
91. prosince 1917.

Jmenované dva ústavy poskytují zápůjčky za dočasnou služební
sasbu eskontní též na jiné cenné papíry, jet Ize u nich zastaviti, pokud
vypůjčený obnos prokázatciné má sloužiti k zaplacení obnosu, jeně na
sákladě tohoto pozvání byl upsán.

Pro prolongaci takových zápůjček poskytuje se rovněš výboda sníšené
úrokově miry, a '0 do 3l. prosince 1917.

Napokodání zajistí se pro zapůjčky, jež během svrchu uvedenýcheplátkových termínů se usavřou prokázatelně k zaplaceníupsaných obnosův,
místo -iodasné eskontní miry úrokové pevná úroková sazba ve výši 59,
ročně až do 31. prosince 1917.

Dále poskytne Rakousko-uherská banka a válečná zápůjšková pokladna
za výše uvedeních modalit stranám, které v platebních lhůtách v prospektu
uvedených prokásatelně uzavřely u jiného úvěraího ústavu (banky, spoři
telny, záložny atď.), anebo u jiné bankovní firmy zápůjčku k cíli upsání
válečné půjčky, su účelem jejiho zaplacení až do obnosu, kterým v dubů
dádosti bude prokázatelné ještě pozůstávali, novou zápůjčku na pevnou
úrokovou eatbu 59, a bude ji za tuto pevnou sazbu aš do 31. prosince
prolongovati.

8, Vláda bude o to dbáti, aby výhody, jež dle odstavce 7. povolila

Rakousko-uherská banka a válečnázápůjdková pokladna aš do 31, prosince
1917, po uplynutí této Ihůty poskytla cedulová bankaanebdní ústav, jenšvládou bude označen, dané prostou 5'/,9, amořilelnou stální půjčku aš
do 30. června 1921 a pro daně prosté 3'/,*/, státní pokladní poukásky až
do 81. června 1919. l

9. Válečná zápůjčková pokladnajest zmocněna na základě $ 6. bodu 3.
olsařského nařízení se dne 19. záři 1914, čís. 284 F. s., aby, detříc zásad
prováděcích ve jmenovaném cisařekém nařízení předepsaných, povolovala

Bápůjek také na sástěvu hypotečních pohledávek, které skýtají sákonitou
V) 1974. obč. zákona).



Upisujte
na IV. válečnou půjčku!

Zajisté český národ i ve dnech čtvrtého upiso
vání dokáže skvěle svoji loyajitu, svůj zájem na
blahu své vlasti a celé říše.

Horlivým úpisováním však také osvědčí Če
chové svou uvědomělost, finanční bystrograk. -—
Vždyť za nynějšího času IV, válečná půjčka jest
nejlepší příleřitostí k bezpečnému uložení kapitálu
a k výhodnému jeho zůřočení. Upisuší-h bystří ban
kóři ochotně již nyní mlhony, nečiní tak rozhodně
proto, aby utrpěli jakoukoli škodu. Naopak chtějí
své jmění nejvýhodnějším způsobem rozmnožiti.
Stát nežádá na upisovatelích oběti, vždyť zaruču
je bohatou odměnu těm, kteří vítězství našich
zbraní ochotně chtějí vyvrcholiti zdatnou pomocí
finanční.

Nyní umlknou všecky výmluvy liknavých, pro
tože tato půjčka jest vpravdě lidovou. Jestliže se
I může každý účastniti již obnosem 25 K, jestliže

„pak upsaný peníz lze odváděti v měsíčních splát
kách, pak věru všichni můžeme směle spojití ruce
k velkolepému činu finanční patriotické obrany.

Uvažme, že naši chrabří bojovníci obětují pro
společnou říši všecko. Mělo by tedy snad civilní
obyvatelstvo přihlížeti ke gigantickému zápasu se
založenýma rukama? K tomu mějme na zřeteli,
že naše vlast neleží voblasti tuhých bitev, Zatím
„co jinde celá města jsou zbořena, tisíce miliono
vých objektů zničeno, na českou- zemi posud ani
nepřátelské létadlo žádnou pumu nesvrhlo. Již tedy

(z vděčnosti za to, že naše vlast není kolbištěm
zápasících vojů, máme horlivě podporovati akce,

o raněné atd. .
"' Právě drobní, málo majetní upisovatelé mohou

skvěle rozhodnouti o úspěchu IV. půjčky. Je sta
ré české přísloví: »Pírko k pírku a jest celá pe
řina.« Rovněž tak můžeme prohlásiti: »Malý vklad
k malému vkladu a sežene se miliarda.« Vždyť

"drobných upisovateli bude při dobré vůli tisíckrát
více než velkých.

Ke všemu přistupuje tato významná okolnost.
Jestliže někteří nesou za války této trpělivě a od

přibývá i milionářů. Celé zástupy občanů uplatily
své dluhy právě proto, že jim vátka otevřela zdro
je netušených přímů. Kdo obstarával potřeby pro
vojsko za peníze. žádný neschudt. Vláda platí za
včasné dodání potřebného zboží skvěle. Tedy ti,
kteří
značným kapitálem, jsou v přední řadě povinni
rychle se přihlásiti se značnými úpisy. Mají tak
učiniti již proto, aby dali dobrý příklad upisovate
hun drobným. Každý boháč rychlým úpisem po
vzbudí celou řadu lidí méně majetných.

Od času, kdy III. válečná půjčka skončena, do
byla naše vojska nových vítězství, takže vojenská
situace centrálních mocí jest výborná, nebudíc žád
ného znepokojení, A jestliže v Německu výsledek
IV. půjčky byl tak skvělý, jistě že naše říše ne
zustane pozadu.

Horlívé upisování bude nejlepší odpovědí naše
ho loyálního národa na intriky a lži několika zrád
ců, kteří za hranicemi snaží se šířiti klamné zvě
sti o smýšlení českého lidu.

Sama čtyřdohoda pozná falešnou hru velezrád
ných agentů v ostrém světle, až odpovíme hro
madnými dobrovolnými úpisy.

Dokažme před celým světem, že triumfující
naše říše nedá se zdolati ani fysicky ani hospodář
sky! Upisujme bez rozpaků, rychle a hojně!

Týden Červeného kříže.
Každý rozvážný a loyální občan nahlédne, že

k dovršení vítězství nestačí jen mobilisace vojí
nů a zbraní, Jest potřebí inobilisovati síly i k jiným
záslužným úkonům válečným. A jistě s největší
ochotou lidumilná srdce budou podporovati takové

místech Rakouska od 30.dubna.do 7. kyšina bu
deme žíti ve znamení úsjíné práce ve prospěch
Červeného kříže.

Z výtěžků sbírek věnují se Z třetiny Červené
mu kříži, jichž bude použito k péči o raněné a o
nemocnělé vojíny. Jedna třetina připadne péči o
mládež a použiie se tohoto podílu ke zřízení útulen,
zaměstnaváren atd. *

Místní komitéty budou zřízeny v každé obci
a úkoly budou mezi jednotivé členy vhodně roz
děleny.

Budou v tisku uveřejněna sdělení o úkonech
Červeného kříže, jakož i Válečných pomocných f
řadů a o nutnosti zavésti soustavnou péči o mlá
dež. V témdní Červeného kříže budou veškeré
demí listy od 30. dubna do 7. května na počátku
každého listu míti nápik zvláště velikými písmeny:

Týden Červeného kříže ode dne 30. dubna do
7. května! - :

Přistupie k Červenému kříži za členy!
Věnujte Červenému kříži nebo péčl o mládež

dary!
Kupujte úřední odznaky téhodne Červeného

kříže! .
Místa korikéty: budou míti pilný fkol krez

vinutí 'nátežitě“ osobní propazasdy u majetných
vrstev obyvatelstva, známých kapitalistů, podni

ší. účagí v úkolech téhodne Červeného kříže.

řefněkábírky přovoláním a jiným způsobem, veřej
ně prodávati odznaky Červ. kříže a pamětní listy.

koncertní sály, variety a kina pro dobročinná
představení v témdní Červ. kříže.

Zkrátka každý jednotlivec má podati obětavý
mi činy průkaz. že mu jde *upřímně-o alěr podni
ku tak vdlikolepáto,“ Vpraňndě Hdumilněko, Vděč

kům krásnou odměnou. —

Pod timto Wtulem vyšla brešura.z plóra
Dr. Josefa Safusěrra. Spisovatel. vy
kládá smysl té věty, vysvětluje význam
jednotnosti oírkve Boží a probírá pra
meny duchovního blaha, jež poskytuje

církev katolická.
Stran 39. Cena pouze 8 hal.

Objednávky vyřizuje administrace

„Česových Úvah“ v Hradel. Krátové.

Průběh války.
Na ruském bojišti až na menší útok jižně

od jezera Naročského panoval celkem sváteční
klid. Před rakouskou frontou bitevní činnost,
která v posledních dnech nepřinesla význam
nějších událostí, ještě více ochabla Tedy ani
francouzský generál Pau, jenž jest přidělen rna
kému velení proti rakouské frontě, nedovedl
Rusy bojovněji naladiti.

Na italském bojišti v bopředí jest boj
o.vrohol Col di Lana v údolí Hachcordevole,
západně od skupiny Marmolatta. O Col di Lana
bojuje se od počátku války, Italové jsou tu stále
útočníky. Již několikráte ohlásili, že Col di Lana
mají, ale nikdy ho neměli. Minulý týden po
dvoudenním brozném útoku zmocnili se sice
vrcholu, ale za dva dny polovice vroholu byla
opět v naší moci, zuřivé útoky Italů byly marné.
Naši se tam udrželi a ohrožují zbytek italského
vojska z boku. Po marných italských útoolch
na jihozápadní úsek doberdobeké planiny nastalo
uklidnění.

Bojiště západní. Situace u Verdunu se po
celý týden nezměnila. Němci pozvolna sios po

tocích se vyčerpávají. Německé velení zjistilo,
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pěehoty, as '/, milionu vojska, a podotýká, že
těshto 58 divisi bylo porašeno. — Bo Franelo
přibylo prý ruské vojsko. Paříž je v radostném.
opojení, Rusové přistáli v Márecilu. Zatím. však
Rasové tito jsou zbytky onoho ruského vojska,
eč mvé doby poslal car po Dunaji na pomoc
rbům. Prodělali útěk do Albanie, byli dopra

vení na ostrov Korfu, kde se zotavili a ježto do
Ruska není pro ně návratu, poslání na pomoc
Francouzům. Ale tato carova pomoc, která ne
zachránila Srbeha, nepomůže ani Francii. —
Německá létadla napadla francouzský letecký
přístav Broxoourt a Etaples a anglická opevňovací
a přístavní zařízení v Londýně a jiných místěch.

V Malé Asií. Sám francouzský časopis
»Temps« se přiznává, že Rusové při dobytí
Trapezuntu nemohli zajmouti posádky turecké;
Turci prý místo vyklidili dobrovolně. Není

rý také pravděpodobno, že armáda velkokní
žete Mikuláše půjde za čáru Trapezunt Erzing
jan-Diabekir na západ. A Turci také u Trape
zuntu a na Coroku zastavili ruskou ofemsivu.
V centru maloasijské fronty přecházejí Turci
k útoku, na pravém křídle (u jezera vanskéhě)
utrpěli Rusové vážnou porážku u Muše a Bi
tlisu a donuceni byli k ústupu. Hůře ještě po
chodili Angličané v Mezopotamii kde u Felahfe
prohráli třetí velkou bitvu.

Spor německo-americký, Pepjdent seje

bdá,aby Němmské' upustilo od: dýmavadního
způsobu boje ponorek 4 lrozí' příšením di
plomatických styků. Válka ta škodí Anglii.a

Franogi, preto tyto přiměly Wilsona, aby jim
popegb ilson notou touto chce asi také $kh "trémilý dojem, který způsoben byl Ange

ričanům z nezdařené výpravy do Mexika,ktenéje dávno v ochraně japonské. i

Politický přehled.
—„ Nový „místodržitel haličský. Vojen

(pioráě gáremás Wofakouské okupační úzejnív "Polsku Gereršinkjor Erich avob. p. Diller
jmenován místodržitelem haličekým.Zpráva Hal
ylá teďý zase vložena do rukou generála.

Zemským přesifemiém + Kraňsku po
svob. p. Sghwarzovi, který odchází na odpoší
nek ustanoven místodržitelský vicepresidenf u
místodržitelství v Terstu, Jindřich hr. Atteits.

Situace v Řecku. Řecká vláda odevzdala
čtyřdohodě písemný protest proti uzavření Su
dajské zátoky na Kretě námořními silami dohody.
Protest zdůrazňuje obtížnou situaci, ve kterou
bylo Řecko uvedeno: neustálými provokacemi
a urářkami se strany spojenců.

Hospodářská konference v Paříži. Fran
couzský minister. předseda Briand na dotaz
o podmínkách, za nichž hodlá se vláda účast
niti hospodářské konference pařížské, odpověděl,
že konference tato nemá úředního oharakteru.
Její usnesení nijak neváží ani francouzskou sně
movnu ani vládu. Porada nesejde se na pozvání
francouzské vlády; ta bude dělati účastníkům
jen hostitele.

Politická krise v Anglii skončila napros
tým vítězetvím stoupenců branné povinnosti.
Dle všeho bude nevyhnutelně zavedena branná
povinnost i pro ženaté, nepovatane-li proti tomu
příliš silný odpor v parlamentě a v zemi. Přes
ujišťování úřední se tvrdí, že rozšíření branné
povinnosti vyvolá jak u dělnické strany tak i libe
rální mnohem více nesvornosti a nepřátelství
než dosavadní zákon o branné povinnosti.

V Číně minister. předseda Tuanšijui pově.
řen sestaviti nové ministerstvo. President Juan
šikaj evolil k tomu, aby všechna civilní moo
přešla na ministerstvo.

Japonsko proti Spojeným Státům. Japon
ský velvyslanec ve Washingtonu odevzdal
severoamerické vládě protest proti přistěhovalec
kóému zákonu, kterým jsou asijští přistěhovalci
vyloučení usazovati se v Americe. Zákon byl
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jiš v poslanecké sněmovně vyřízena nalézá se
nyní v senátu. Japonská vláda protestuje, ježto
zákon jest urážkou důstojnosti japonského národa.

——ó

e a rub selského
blahobytu.

Podáváme některé obrázky, jak e námi byly
z různých míst sděleny. Jeden rolník šel si ku
povati do Hradce kožený pásek. Ale hned si
vymiňoval, aby se mu počítala taková cena jako
přede dvěma lety. Obchodník se rozčilil a ptal
se, zdali mu kupující prodápytel mouky zrovna
sa tu cenu, za jakou byji by) prodal před vál
kou. Patrno, že mé. míti v kritických časech

r zřetelk sociálnímpotřebámvšech vrstev— zvláště ten, kdo mnoho trží.
a hovoru prohodil rolník k rolníkovi:

»Víš, pravda — obilí teď znamenitě platí, ale
zas musíme v městě všecko dráže kupovat.« —
Zoela jednostranný posudek! Vždyť gážista musí
dráže kupovat netoliko výrobky průmyslové, ale
i — produkty zemědělské. Tedy pociťuje břímě
s dvojí strany, ale při tom nemá na čem přirazit.

le nyní obraťme list! Čeládka dává na jevo
na mnoha místech přílišné, sebevědomí. Žádný
rozumný sociolog nic proti tomu nenamítá, jestliže
zemědělský dělník hledíei právě v nynějším vhod
ném čase přilepšiti. Vždyť cena zemědělských

bků velice stoupla. Také velkou většinou
majitelé usedlostí větší výdělek čeládce přejí.
Ale i uznslý zaměstnavatel tu přichází k trpkým
zkušenostem. Čím větší výhody poskytuje, tím
zakouší leckde většího nevděku, Síly podprůměr

(né zdatnosti zvyšují své nároky úměrně s povol
ností hospodářovou. Nechtějí seznati, že uřezují
větve, na nichž sami sedí, že se tak zbavují
naděje na lepší zaopatření trvalé. Své povinnosti
odbývají všelijak, aniž by si uvědomiji, že hyne-li
zdárné hospodaření, ocitne se na kluzké půdě
i existence dělníkova.

K největším rozpakům dochází, kde jest
. nucena celé hospodářství spravovati žena. Tam

ei zjednaní lidé vedou nejtroufaleji. Někdepracujífakticky pro zaměstnavatelku něco přes půl
dne, aby si potahem (cízím!) přivydělávali drob
-nými službami u lidí jiných. Jestliže mnoho
zkazí anebo také všelicos odcizí, selka raději
sestaví, jako by neviděla, jen aby předešla svárům.
Známepřípad, kdy čeládka na rozkazy hospo
dyně odpověděla resolutně: »Teď jsme tu pány

« my!« A zcela dle praktik, které nyní sluší po
važovati za staromódní a neudržitelné, začali

ělníci dokumentovati své panství tak, až bylo
nutno poslati pro četníky. Ti pak několika obsaž
nými informacemi »panstvo« bez hluku uklidnili
tak, že ze lvů se stali jedním rázem nejkrotší
beránoi a nejbázlivější zajíci.

Počítejme, co nyní zbude průměrně place
nému gážistovi,když za měsíc spočítá, co stála
jeho ira Ale kdo jen na krátko o zeměděl
skou práci zavadí, nechce se dáti nikde jednat
za peníze. Každý k celé stravě. Tomu se ovšem
nikdo nepodiví. Ale jestliže spotřebuje takový
dělník proti minulým letům mnohem více, jestliže
ukládá různé potraviny stranou, pak také má
jeviti činorodý zájem o zvelebení hospodářství,
teré mu poskytuje obstojné zaopatření.

Zmízí-li z venkova úplně poměry patriar
chální, budou-li hleděti na sebe hospodář s čele
dínem jen brýlemi suchých cifer, bude veta po
vší radosti, plynoucí z hospodaření. Kdyby děl
ník pracoval vždy — i v čase velice kritiokém
— jen potud, pokud. by byl jasnou smlouvou
vázán, kdyby hospodář nikdy nepomýšlel na
mimořádnou odměnu starostlivého a svědomi

tého dělníka,pak by si ztrpčovali oba životnavzájem. Má-li býti na poli a lukách plný
zdar, má-li zavládnouti svatý mír v hospodář
ském stavení, pak jest potřebí, aby všichni pra
covníci v témž domě se cítili jako jedna rodina.
Toho jest zapotřebí zvláště v nynějším čase,
který ukládá tak velikou zodpovědnost každému
jednotlivci.

Hospodářství není továrnou, kdež mzdu a
pracovní podmínky lze daleko přesněji vymeziti
než při práci polní. Důvěra a oddanost musí
„yplniti ty mezery v bodech pracovního řádu,

-ms
které ztěžkai nejdůmyslnějšísociolog. dovede
odstraniti celou řadou nových návrhů. Z někte
rých stran se ozývá vytrvalo: »Ačkoli za obilí
bereme peníze veliké, bylo by nám příjemnější
nechati polnosti ležet ladem, kdyby nevyžadoval
zájem veřejnosti pilné vzdělávání pozemků.
Vždyť se na svědomitost zjednaných sil nemů
žeme nikdy spolehnout, tak že jdeme z rozčilení
do rozčilení.«

Ale — jest potřebí spravedlnosti na obou
stranách. Na př. v jedné obci, kde větší rolníci
platí za výpomoc baráčníkům naturaliemi, chtě]
jeden hospodář loni obvyklou dávku anižiti;
vždyť prý obilí jest nyní tolik drahé. Ostatní
hospodáři mu však rázně promluvili do duše,
tak že hned svůj rozpočet spravedlivě: opravil.
Nu — a bylo hned dobře. Majitel usedlosti si
tak aspoň zabezpečil ochotnou výpomoc na rok
letošní.

Zamyslete se důkladně nad těmito názor
nými obrázky, srovnávejte savé vlastní poměry
s jmenovanými případy — a pak suďte a

české veřejnosti vůbec. Vždyť nynější čas mluví
velice výstražně proti věelikému třídnímu boji
a vyzývá všecky jednotlivce, aby ee vzájemně
podporovali.

K GOOLETÉMU JUBILEU
odporučujeme spls:

KAREL IV., OTEC VLASTI.
Plše JiH Sahula.

Stran 112.Cena 32 h. Objednávky vyřídí administrace

ČASOVÝCH ÚVAN V NRADCI KRÁLOVÉ

Kulturní jiskry.
Středověký a dnešní názor na život.

V příloze »Venkava« ze dne 23. dubna (Věstník
Dorostu) čteme ve článku »Vzdělání mravní«:
»Středověk za hlavní ofl člověka považoval ži
vot záhrobní, země byla údolím slizavým, život

zemský poutí, pouhou přípravou. pro nebe.
nes poměr ten jest úplně zvrácen. Hlavním

cilem se pokládá život pozemský. A dle toho
jest upravena morálka. Askese, sebemrtvení,
pokora, přesvědčení, že člověk ze sebe sám nic
nemůže, ale že vše může jedině Bůh, bylo pře
svědčením křesťanastředověkého. Dnes moderní
člověk nechce alyšeti o askesi, sebemrtvení,
oceňuje neobyčejně své síly, chce svými silami
vše dokázati, o všecko se pokusiti, chce si zde
na zemi vybudovati ráj. Vůle žíti, jest karakte
ristiockou známkou dnečního člověka; a k ní
se druží vůle moci, Lidé chtějí žíti šťastně, bez
strádání, v bohatství; touží po moci. Středověk
miloval, ba zbožňoval chudobu, věk náš ji ne
návidí. Středověk miloval, zbožňoval pokoru,
poslušenství, věk náš v pokoře a poslušenství
nemá velikou zálibu. V pravdě jest tedy ohromný
rozdíl mezi mravoukou středověku a dnešní.«

Třebaže slova ta nechtějí míti ostnu zů
myslně namířeného proti církevní morálce stře
dověké, jest potřebí vývody ty uvésti na pravou
míru. Doufáme, že výměna názorů tu povede
k vyjasnění.

edně moderní jednotná morálka neexi
stuje vůbec, pokud není bezprostředním pro
duktem některé náboženské konfese. Všude se
tápe sem i tam bezradně. Přední filosofové
dneška se vzájemně potírají. Sebezápor Tolstého
naráží na vysoce vypiaté sebevědomé zásady
Nietzscheovy, Marxovy a Beblovy rady pro ži
vot pozemský jsou protivou principů spiriti
stických atd. Zato však morálka katolická jest
tatáž jako ve středověku. Pisatel Silvanus
vhodně poukazuje, že bylo považováno ve stře
dověku všelicos za hřích, s čím se moderní
člověk spřátelí; dodáváme, že na př. braní ú
roků nyní ani katoliotvem není odsuzováno.
Ve středověku vůbec bylo pokládáno za hřích
velice těžký ledacos, co nyní není ani v kato
lictvu kritisováno příliš přísně. Ale tím ae na
prosto nezměnila katolická morálka podatatně.
Zdánlivá různost názorů mizí, pochopíme-li, že
se zde jedná výhradně o rozdílná hlediska na
zevnější, formální projevy ctnosti a hříchu.

Na pů v době Husově byl pokládán taneci v mnohých krajích katolických za hfich smr
telný. Dnes jest jinak. Ale změnilo se v této
příčině morální nazirání? Tanec ve středověku
nebyl odsuzován pro bujné křepčení, ale pro
vnitřní a zevnější přestupování šestého přiká
zání, jež při něm bylo časté. Nyní církev kato
lická zrovna tak jako dříve varuje před tako
vými přestupky a povzbuzuje, aby se každý
věřící vystříhal i pokušení a příležitosti k nim.
Nezapovídá tančiti výslovně, ale nepřímo její
zákaz tanoe platí všem, kteří by se ocitli jistě
při takové radovánce v nebezpečenství mravní

přesných pravidel, pokud věřitel velmi snadno
se mohl státi bezoítným lichvářem, aniž by si
byl vůbec úroků zasloužil úmornou účetnickou
prací a vydržováním zvláštní kanceláře, právem
se na braní úroků pohlíželo úkosem. Při novo
věkých sociálních změnách však věřitel beroucí
úroky jest dobrodincem dlužníkovým a—často
i při největší ostražitosti přichází o těžce na
střádaný majetek. Zde ae tedy jeví mezi věři
telem středověkým a nynějším veliký moráln
rozdíl. Změnila se však podstatně morálka kal
tolická? Nikoli — ohrady a výhrady proti vy
kořisťování bližního trvají zrovna tak jako ve
středověku.

Tolik tedy aspoň o nezměnitelnosti mravo
uky katolické,

Považoval-li středověk za hlavní cíl člověka
život záhrobní a. zemi za údolí slzavé, tážeme
se, jaké vážné důvody má svět moderní k pod
statné změně těchto názorů. Církev jest a byla
upřímná, jestliže neslibuje lidstvu pozemský
ráj. Mluvila a mluví čirou pravdu, neohlíží se
na nepříznivý dojem u mnohých. Stejné stano
visko zaujímá i v době velice vyspělé kultury
a za překvapujícího rozvoje techniky. A situace
společenského vývoje potvrzuje, že žádným po
zemským pokřokem elzavé údolí ae neodstraní.
Vždyť přece dávno před válkou sami myslitelé
protikatoličtí stupňovali své nářky na útraty
světské, přiznávali, že se kultury zneužívá.
houfně na škodu lidstva, nu stupňování útrap.
Kdo si myslí, že hlavním cílem jest život po
zemský, jde i v novém věku od zklamání ke
zklamání. Při nemocech a celém řetězci atrastí
jiných stává se mu svět stále spletitéjší hádan
kou. Jestliže se snaží církevní názor znehodnotit
na čas oslavou stvůrčí přírody«, brzy zase téže
přírodě klne. Ostatně moderní názory o význa
mu života pozemského tříští se v každém ná
rodě na celou řadu různých náhledů; to již proto,
že věda tu neposkytuje žádné bezpečné infor
mace a že zkušenost každou moderní theorii
protikřesťanskou popravuje v krátkém čase.

Ale tu se jedná hlavně o to, zdali domýšlivé
proudy novověké svým hrdým rozletem usušily
slz více než středověké názory. A tu vidíme, že
ve středověku, kdy každý tolik přemýšlel o tre
stech Božích a životě posmrtném, kdy se od
dávali lidé tuhému pokání, bylo fakticky na
světě radosti více než nyní. Láska k bližnímu
a z ní plynoucí společenská solidarita byla ve
likou výhodou proti třídní rozháranosti novo
věké, Středověký občan netrápil se pochybovač
ností, novými a novými bezvýslednými rozlety
ducha; měl svůj životní názor ustálený, do
všech podrobností hotový. Mravnost, tato nez
bytná podmínka šťastného života, byla větší.
Středověký človék ovšem také hřešil, často
i těžce; ale pomyšlení, že by měl v hříchu se
trvati dlouho, bylo mu nesnesitelné. Ponižová
ním, askesí, sebemrtvením přiznával své lidství,
svou nestatečnost — čirou pravdu. Jestliže nej
moonější a nejučenější lidé přiklekali ke zpo
vědnici, vybízeli tak k sebezpytu i širé davy.
A sebezpyt jest nutným majákem správných
cest a tím blaha každého individua. Vždyť se
to uznává i nyní. [ v nejhorších okamžicích
byla u něho naděje mohutnější než u člověka
dneška, který po naprostém ztroskotání důvěry
v pomoc pozemskou upadá v zoufalství. A stře
dověká důvěra v Boha, v pomoc nadpřirozenou
byla mocnou pobídkou k záchranným prácem,
i když dle zdání rozbité koráby klesaly již ke
dnu. Touto nadějí udržely se celé národy při
životě.



Kdo chce viděti středověkou pochmurnost,
musí se o ní informovati u přílid přísných re
formátorův a Ikavých sekt asketických. Zato
však ve většině středověkého křesťanstva kypělo
veselí, převládal život bujarý. Vzpomeňme, že
v Evropě i v době velice úzkostlivých praž
ských reformátorů ve XIV. etoletí bylo sou
hlasné přísloví: »Praha jest město nejveselejší.«
Tehdy také v papežském Avignoně radost ze
života překypovala. Ačkoli tu zástupy asketů a
kajíoníků tvořily ostrou protivu, hemžilo se tam
potulnými pěvoi, básníky, malíři a sochaři. Pod
širým nebem zástupy tančily farandulu, držíce
se ve velikém kruhu za ruce. Večer pod balkony
krasavic ozývaly se vzletné serenády atd. Bylo
obecným pořekadlem: »Kdo se vzdaluje od
Avignonu, vzdaluje se od rozumu.«

Všude zaznívala nadšená píseň duchovní

i evětská beze všeho pobízení — bozpočný toznak radosti ze života. Máloco tlumočí tak já
savě pocit spokojenosti jako středověké básně
a popěvky, zvláště madrigaly.

Ale již dosti. Středověký člověk jevil větší
radost v přírodě a při primitivních hrách než

občan dneška při zábavách velice nákladnýcha umělých. Ve středověku pod mocnou klenbou
gothických chrámů čerpána naděje a nadšení,
nalézajíc průchod v povzbudných zpěvech.
V novověku pod začazenými továrními komíny
rok od roku stupňovala se nespokojenost, hla
síté stesky a malomooné výkřiky bolesti.

Jestliže středověk věřil, že člověk sám ze
sebe nic nemůže, oč dokázaly k blahu lidstva
více hrdé rozběhy novověké, emancipující se
od zásad křesťanských a zamítající brdě jakou
kouli závislost na Nadpřirozenu? Ale pama
tujme, že veliká důvěra v pomoe Boží ve stře
dověku energii občanstva neochromovala, nýbrž
ji posilovala. Tehdy lidé také věděli, že neteč
nost čekající všecko z ruky Boží jest hříchem.
I nyní jest zřejmo, že sebemrtvení, pokory,
zdrželivosti a všelikého sebezáporu jest potřebí
k trvalému štěstí individua i k uepskojivému
soužití společnosti. Vždyť přece vidíme, jaké
nedozírné rozvraty v různých zemích natropilo
právě přepiaté sebevědomí jak duševních lili
putánů tak mužů bystrých.

Jaký světový názor, jaké principy mají býti
vodítkem při vzdělání mravním ve věku nyněj
ším, Silvanus nerozhoduje. Obchází význam
křesťanství v té příčině mlčky, ale dává různé
pokyny sám. Tu jest však velice důležitá otázka,
jakou autoritativní sílu mohou míti takové a
jiné různé rady, které nejsou řízeny zcela jasně
zorným úhlem věčnosti a jež nemohou hluboko
proniknouti do srdce kategorickým příkazem:
»Ty musíš! Tak choe a poroučí autorita vyšší
než hašteřící se směs filosofů moderních.« Vý.
slednice akademické debaty nebude přijata od
širých davů za měřítko jednotné a závazné.

V zájmu klidného soužití rakouských
národů vídeňská vlaformation« uveřejňuje
z konservativní strany projev, namířený proti
publikacím jakýchsi »programůe«,jimiž vpravdě
je vzrušována rakouská veřejnost, ve kteréž do
nedávna bylo příkazem udrželi občanský mír
za války a nevystupovati s požadavky, které
značí vyvolávání národnostních bojů. V Rakousku
zodpovědní mandatáli národů mají po dobu
války pohřbíti sporné záležitosti nacionální a
mají přísně respektovati tak zvaný občanský
mír. ve všech oborech vzájemných vztahů, které
ve vnitropolitické situaci přirozeně i za války
trvají. Toto dbání míru vnitřního především
vyžaduje, aby nebyly předkládány žádné jedno
stranně nacionální požadavky, jmenovitě pak ne
požadavky, jichž provedení bez zasažení v záj
movou sféru jiné národnosti je nemožné.

Obrovská spotřeba dřeva na výrobu pa
píru. Kolik lesního dřeva pohltí moderní novi
nářství, prozrazují následující zajímavá člela,
tím zajímavější, že dnes papírnický průmysl
naříká ei na nedostatek materiálu, t j. dřeva,
kterýžto nářek zdá se nezasvěceným ještě více
přehnaným, než snad ve skutečnosti je. Spotřeba
dřeva přivýrobě papíru obnášela totiž v roce
1910 dle statistiky, uveřejněné v německých
listech, v celém světě 38 milionů metrů, z nichž
pouze na Německo připadlo 7 milionů. V Sasku
přes polovinu dřeva, poráženého ročně va stát
ních lesích, dle sdělení lesníka a prof. dra.
Františka šl. Mommena, spotřebováno je na papír!
Anglický lord Northoliffe, který je majitelem
nebo spoluvydavatelem více než 60 časopisů,
pravý to tedy novinářský velkovýrobce, spo
třebuje pro avé listy denně 5000 lesních kmenů
a tisk pařížského »Petit Jóurnalu«vyžaduje dle
téhož pramene, ročně papíru ze 120.000 kmenů.
Čísla, při nichž lze již pochopiti, že kácení a
doprava podobných mas dřeva, představujících
celé lesy, činí za válečných poměrů obtíže.

Pozoruhodné přípravy. Nechť se žádný
katolík nedomnívá, že v čase míru bude sklízeti
ovoce bezpečnosti a že si zajistí klid bez vlast

ního velikého přičinění. Jestliže jiné stran

pozorují, že veřejnápropaganda jejich kulturníosnah by nyní nenesla užitku anebo že by byla
rázně zastavena, připravují se na příští zápas
duchů tím borlivěji potají. Od muže k moři,
od ženy k ženě šíří se informace a návrhy ústně.

A při tom všem, kde to poněkud jde, propukána venek staré stanovisko, nezměněné plány,
kterých nezkřížíš a nepodlomíš ani nejlepším
poučováním. Těžko totiž přesvědčovati tam, kde
dobré vůle není.

- Ve Vídní konal spolek »Freie Schule« (Volná
škola) valnou hromadu, která byla navštívena
tak velikým počtem účastníků, že k ní bylo
potřebí použíti velké místnosti koncertního domu.
Universitní profesor dr. Hartmann snažil se ve
své řeči dokazovati, že prý škola od roku 1860
neučinila vůbec pokroku (!?). Prý musí býti
2 ní odstraněno náboženství; jméno Bůh nechť
z učebnic vymizí. Na univereité mají býti lidé
zcela neodvislí, bohovědné ústavy jest potřebí
zrušiti. — Jeou to staré šlágry, jichž nicotnost
a škodlivost již dávno byla přesvědčivě doká
zána.

Myslíli Hartmann, že škola neučinila po

kteří sice o svobodě a velikém významu školy
hojně mluvili, ale málo věnovali tuhé, drobné
práce ke skutečné nápravě, i když si dali za
ni platiti. Jestliže rozvoj školy nepokročil, za to
nejméně může náboženství, které přece př.kazuje
jak učitelstvu tak žaotvu pilné pěstění vzděla
nosti a vědy skutečné. Věru nikdo by nebyl
volán za nehybnost školy tolik — jako duchové
spříznění s duší Hartmannovou. Nyníproti r.
1869 jest škol třikráte více, odborné školy vyšší
i nižší vzrostly znamenitě. Jak by tedy vzdělání
mělo uetrnouti na stupni tom, na němž bylo
již skoro před pů! stoletím?

Ve skutečnosti kultura ve školách postou
pila značně — a to nikoli zásluhou frázistů,

kteří ai dávají za všecko dobřept ale výhradně přičiněním loyálních. krubů konserva
tivních, které se nelekaly ani velikých obětí.
Vidí-li Hartmann někde zaostalost, nechť se po
učí o příčiněz poměrů francouzských a italských.
Právě tam poměry nižších škol nesnesou srov
nání s vyspělostí školství našeho. Ve Francii
sice slovo »Bůh« z učebnice zmizelo, ale s ním
také mnoho vědomostí jiných, tak že v té zemi
jest ubohých. analfabetů a lidí podprůměrného
vzdělání daleko více než v naší Mši.

Netoliko řečHartmannova, alei jinó známky
velice vážné volají ke katolíkům zřetelně: Při
pravujte se pilně, aby vás veliká doba příští
nezastihla v bezradných rozpacích! Proti slovu
slovo, proti časopisu časopia, proti vyškoleným
organisacím jiným organisace vlastní, mající na

solidaritu a uklidnění plynoucf z dobře ostřiha
ných státních řádů!

Prazvláštní obrana. Spolek německých
volnomyšlenkářů v Čechách byl rozpuštěn pro
vydání kalendáře, v němž shledány různé tiskové
přečiny, mimo jiné hlavně zločin dle $ 122
(rušení náboženství). Dr. Bartošek podal stížnost
na říšský soud, snaže se dokázati, že rozpuštěním
byla porušena občanská práva volných myslitelů.
Prý kalendář byl vydán vesměs jen pro členy,
kteří jsou bez vyznání, tak že nemohl rozeóvati
nevěru tam, kde jí nebylo.

Věru zvláštní výmluva! Snad podle všeho
volnomyčlenkáři byli přesvědčeni, že bezkonfesní
čtenáři nikomu věřícímu toho kalendáře neukáží
a že nikde nebudou šířiti slova protináboženská,
která v kalendáři jsou obsažena!?. Kdo uvěří,
že tak čilí agitátoři při vydání kalendáře neměli
na mysli propagandu, agitaci? Proč takové
tiskopisy se inserují, proč vtíravě se vnucují
do rukou lidí pevně věřících? Zádný znalec
poměrů neřekne, že vydavatelstvo chtělo pouze
hájiti »obroženou nevěru« těch lidí, kteří se
stejně neobrátí, i kdyby jim anděl s nebe
domlauval.

Říšský soud 17. února rozhodl, že občanská
práva členů spolku nebyla porušena, ale že
spolek překročováním svých stanov pozbyl práva
na další existenci. Kalendář šířil nevěru astátu
nemůže býti lhostejný povážlivý rozeah agitace
pro bezkonfesijnost.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.

Vklady na knížky A“|o "08
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

skompt účtů a směnek.

Za válečného ruchu.
Válečná horečka v Anglii zachvátila také

mezinárodní socialisty anglické, kteří a počátku
války docela otevřeně proti válce brojili. Princip
mezinárodního sbratření pracujících tříd selhal
i v Anglii. Nálada lidová v Anglii obrátila se
proti socialistickým vůdoům a každý, kdo není

pro válku, označován je za zrádoe vlasti. Mírové

samým rušeny a stávají se jevištěm vlastenec
kých projevů. Když nedávno socialista Snowden
ve svém volebním obresu Blackburn požádal
o vál k pořádání schůze, nebylo mu vyhověno

a odsvých voličů byl požádán, aby složil mandát snebo aby znovu se podrobil volbě a měřil
se na schůzích se stoupencem války. Nálada
tato vysvětluje, proč předloha o branné povin
nosti v parlamentě tak hladce prošla.

Nejvyšší dar otci osmi vojísá. Svědkem dojemné
slavnosti stala se v neděli velikonoční obec Lhota pod
Libčany okresu královéhradeckého. Jeho Veličenstvo
císař a král ráčil, jak známo, nejmělostivěji tamnímu
domkáři, 70letému Josefu Kalenskému, jehož osm synů
a zeť dlí v poli válečném, určiti darem stříbrné hodinky
Nejvyšší initiálkou zdobené a 500 K na penězích. Ode
vzdání Nejvyššího daru vykonal p. místodrž. rada Jos.
Smutný, který. provázen velitelem posádky králové
hradecké p. plukovníkem D. Florianu, dostavit se do
obce slavnostně prapory v barvách říšských a zemských
okrášlené. Když byla místní školní mládež přiléhavé
slavnostní zpěvy přednesla, oslovil p. místodrž. rada
před shromážděnými členy obecního zastapštešstva a
pozvanými hosty z obce a vůkoli delším srdečným pro
slovem obdarované manžele, poukázal k významu pa
mátného Nejvyššího daru, který jim odevzdal Za hlu
boce pohnuté obdařené tlumočil p. obecní starosta Hor
ký nejoddanější díky, připojiv prosbu, aby ujištění stá
lé, věrné a nevchvějné oddanosti jménem obce, jež se
spolu s obdarovaným! manželi vyznamenanou ckí, k
stupňům trůnu dopnrovozeno byto. Nato promluvil míst
ní řídící učitel p. Pacák ke školní mládeži krásná, vla
stenecky procítěná slova, která vyzaěla v provolání
trojnásobné slávy Jeho Veličenstvu. Po přiměřenémdo
slovu p. místodrž. rady zapěna všemi přítomnými nad
seně hymna rakouských národů. © Všeobecným blaho
přáním rodičům osmi statečných vojínů ukončena tat>
domácí slavnost. která u všech súčastněných jistě v
trvalé paměti utkví.

1! Právě vyšlo !!

Hvězda pokojů
32 kázání k májové pobož
nosti o blahoslavenstvích

Piima svatého.
Napsala proslovilAntonin Kaška,

děkan v Kostelci nad Orlicí.
Vydáno nákladem Politického Družstva
tiskového v Hradci Králové jako číslo 26.
»Knihovny Obnovy.« Stran 120,úpravy ne
dělních a svátečních kázání »Pravdou ke

ctnosti« téhož autora.

Cena brožovaného výtisku K 1-70 franko.
Byla-li duchovenskými kruhy přijata sbírka lido

ch kázání „Pravdou ke ctnosti“ s takovým nad
Šením, jak svědčí četné objednávky, nepochybu
jeme, že sbírka májových promluv neméně vře

lého přijetí nalezne.

Zakázky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové.

Národohospodářská hlidka.
Nový úspěch katolického rolnického

spolku na Moravě. Spolek poprosil ©. k. mi
nisterstvo zemské obrany, aby byli ponecháni
koně k úkonům zemědělským. Prostřednictvím
městské rady brněnské bylo na žádost odpově
děno, že mohou rolníci požádati c. a k. velitel
ství za ponechání koní k obdělání polí a přivá

každý s evidenč. lístkem vybraný kůň odbadnut
třemi přísežnými odhadci. — Tedy rolník při
stanovení ceny odvedeného koně hned při
klasifikaci může ae odvolati k odhadní ko
misi. Dále rolník potřebující koně pro polní
práce, má se o to hlásiti u c. k. hejtmanství. —
I tento nový úspěch potvrzuje, jak čile katolický
spolek se stará o zájmy zemědělců.

Definitivní kusy IIL 5:/, rakouské
válečné půjčky mohou sobě upísovatelé, kteří

nich ústavů proti předložení odpočtu neb po
případě upisovací potvrzenky vyzvednouti.

Spolek pojištěnců „Prahy“ vyslalv těchto
dnech deputaci sestávající z pp. říšského poslance
Staňka, říšského poslance Mil. Vojty a inž. Jind.
Rybáka, vrch. stav. komisaře st. drah na mini
sterstvo vnitra, aby v záležitosti ochrany práv
pojištěnců u pojišťovny »Praha« interrenovala.

Moravská agrární a průmyslová banka
vwBrně upsala na vlastní účei K 1,000.000 IV.
rak., válečné půjčky.



Nové. mezdary samosprávného družstev
pietví. Schůze tíren 25. března na Moravě kon
"statovala veliké ztráty, které utrpěly jednotlivé
tiray nákupem surového Inu. Někteří funkcionáři
"snažíse omlouvati finanční nezdary poukazem na
nízké ceny třeného Inu. Ale ohyba vězí zcela
jemde. Samy cifry v účtech hovoří jasně, že len
kupovali lidé, kteří neměli odborných vědomostí
a že vůbec neměli funkcionáři potřebných schop

"ností k vedení podniků tak důležitých. Za I
-hg stonkového Inu nejlepěl jakosti bylo placeno
r. 1916 nejvýše 40 K. Ale — vytřeného Inu ne
získáno ani celých 21 */,; ze získaného pak bylo
70 */, druhé a třetí jakosti. A přece jest známo,
že ze Inu nejlepší jakosti dooflí se nejméně 60 *,
vlákna prvotřídního. Jestliže nakupovačí (za svou
prácí placení) z osobních zájmů a známostí
kupovali len podprostřední jakosti, měla přece
kontrolovatí důkladně zboží dodané dozorčí rada.
»Selské Hlasy«, uveřejňujíce cifry z »Venkova«,
dodávají: »Kdyby se docílil jen nejnižší výtěžek
vláken ze Inu, který odpovídá ceně 40 K ta 1 g,
pak se musí i tak velká režie, jak ji »Venkov«
uvedl, krýti.«

Inserovat ve válce či neinserovat? Na
tuto otázku odpověděla velká němec. firma takto:
»Otázka, zda-li inseráty ve válečné době přiná

-šejí zisk, musí býti rozhodně kladně zodpově
děna. Dle našich zkušeností znamená tisk pro
obchodníka tolik, 00 peníze a střelivo pro štáb
polní armády. Svůj úsudek založili jeme na
-statisticky zjištěných skutečnostech, čerpaných
z oelé říše. Kdo pracoval dříve pomocí tisku a
jeho insertní stránky nyní mijí, poněvadž se
domnívá, že ušetří, velice se klarme. Ničí své
vlastní zájmy. Nevyhnutelaě dostaví se nepří
jemné následky této krátkozrakosti.«

Úvěrní družstvo Eliška

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

výbodnějších. Vkusné střádanky

Církevní věstník.
Slavnost Vzkříšení měla v Hradci průběh velškole

"pý. Den byl velice teplý a prudší vítr nevadil nějak pře
„čětným věřícím (častniti se průvodu vycházejícího z

slcerých světel v oknech na náměstí. V kapli sv. Kli
menta byl Boží hreb bohatě vyzdoben zvláště nákladem
Jeho Exe. nejdp. biskupa, který odtud zahájil průvod
s Nejsvětějším. Účast předních úředníků a jiných nota
bilit bylu velice četná. Na náměstí asistovado četné voj
ska s důstojnictvem. Z chrámu P. Marie vedl průvod
vsdp. generální vikář. .

Osobni. V úterý odejel J. Exc. nejdp. biskup. dr. Jos.
Doubrava na generální kanonickou visitací a k udňení
sv. bifmování ve vikariátech pojenském a německobrad
ském.

Vyznamenání. | Jehc Inrinencí .nejdp. kardinálem
Lvem Skrbenským ze Hříště vyznamenán byl dp. Ota
kar Hruška, duchovní spravce král. čes. zem. ústavu v
Bohnicích, dřívější duch. správce kr. zem. pracovny v
Pardubicích, obdržev expositorium canonicale.

© Kaškově -Hvězdě poknie« psáno v +Kazateli::
kázání tato svědčí. že autor nemá ve zvyku kráčeti u

šlapanou cestičkou. * Promluvy jsou originelní ceřým
svým pojetím. Ani v učmecké literatuře podobných ne
máme! Pan děkan se dobře vyzná v Písmě sv. a proto
vybral si vedle blahoslavenství, která přicházejí v e
vangeliu. ještě také blahoslavenství z knih Starého i
Nového Zákona a uvil z nich pěknou kytičku Královně
Májové. V prvé části ukazuje, jak se toto blahoslaven
ství naplnilo na Panně Marii, v druhé části promlouvá
o tom, jak se má toto blahoslavenství napěniti na nás.
Co se mám líbila na první sbirce' »Pravdou ke ctnosti«.

připojujeme, že promluvy jsou lak psány, že se zajisté
budou Hbiti kazateli i lidem. Vřele doporučujeme.<.

Nový letní čas. Vzhledem k zavedení nové letní
doby vyzýváme po žádosti velesí. c. k. místodržitel

ství ze dne 21. dubna č. m. 104.421 všechny velecůst.

věřícím náležitě oznámily a jím při službách Božích a
výkonech církevních se samy řídily. — Biskupská kon
sistof v Hradci Králové, 27. dubna 1916.

. Veledůst. larním úřadům. Z nadání zesnulého kn.
a. a šk. rady Jana Ježka, z něhož mají každoročně býtl
podělovány podílem knižním osady, v nichž dosud far
ních knihoven nestává, aby tak položen byl základ k
těmto knihovnám budou letošního roku po čtvrté rozdá
ny knižní podíly. Podle nadačního listu mají býti kni
hami z nadace Ježkovy poděleny především fary v arci
diecési pražské a diecési královéhradecké, kde farních
knihoven není, dále fary na jazykovém rozhraní obou
diecésí. Uvádíme to ve známost s vyzváním, aby důst.
farm! úřady, které podmínkám výše uvedeným vyhovu
jice, farních knihoven nemají nebo roku loňského podě
leny byly a podmínkám při podělení ustanoveným vy
hověly, přillásly se kuratoriu Ježkovy nadace na ad
resu: Křesťanská Akademie, Praha-F., Ferdinandova tř.

č. 6 s poznámkou: »Ježkova nadace« do JI. červen
ce t. r.

Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a ahelných. Podporujte

Zprávy
místní a z kraje.

PROGRAM
tébodne Červeného kříže od 38. dubna do 7. května

v Hradci Králové,
Pod záštitou Jeho c. a k. Výsosti pana arcivévody

Wrantiška Salvatora.

A, Divadla a koncerty.
1. V neděli: 40. dubna 19lu. Městské divadlo Klicperova.

-Směry života.«
Hra o 3 děj. od I". X. Svaobeody.Pořádá jednota divadel.
ochotníků »Klicpera- v Hradc. Králové. Začátek o půl

8. hod. večer. Program zvláštními vývěsky.

2. V sobotu 6. května 1916. Městské divadlo Klicperovo.
Koncert Šcovělkova kvarteta, . .

Počátek o půl 9. ind. večer. Ceny mist: Lože 143.20K.
sedadla 1. řady K

2.20, sedadla JI. řady K 1.50, sedadla na I. galerii K 1.70,
na II. galerii K 1.10, Místa k staní: v parketu 80 h. v par
teru 60 i, na galerii 60 h. vojenský, studeniský a děl
nický lístek k stání do parketu 60 h, do parteru 40 h.
ma galerii 40 k. Záznamy a prodej lstků v knihkupectví

p. B. E. Tolmana.

3. V neděli 7. května 1916. C. a k. důstojmický park.

Koncert c. a k. vojenské kapely
p. p. barona Conrada z Hůtzendorfu č. 49. Začátek o 4.
hod. oďp. Vstupné: osoba 6 h, vojenský, studentský a

dělnický lístek 30h. Ukončení o 7. hod.

B. Sbirka členských přihlášek,
V poudělí dne 1. kvěrna roznášetí budou studnjící

c. k. gymnasia, c. k. reálky, c. k. paedagogia. obchodní
akademie a žáci měšťanské skoly chlapecké do jednot
livých | domácnosti přihlášky nových členů Červeného
kříže. pokud se týče přihlášky peněžitých příspěvků pro
týden Červeného kříže. Nově přistupující člen aneb dár
ce dechť vyplní kupon přihlášky, jenž je vytištěn dole
na druhé stránce každého provolání, svým jménení, ad
resou a výší členského ofíspěvku a v tom případě, že
již členem jest, anebo že 21 člena přistoupiti nemíní,
aspoň výsí příspěvku, jejž týdmu Červeného kříže vě

nuje. Členský příspěvek obnáší 2 K ročně. Titíž studu
jicí a žáci budou vyplněné přihlášky sbírati po jednot
livých domácnostech opět v sobotu 6. května a převez
mou příslušné peněžité příspěvky.

Přistup každý za člena Červeného kříže!
Věnuj každý aspoň příspěvek týdnu Červ, kříže!

C. Prodej odznaků Červeného kříže.
V neděli dne 30. dubna a v neděli dne 7. května bu

dou chovanky Jub. měst. lycea císaře a krále Františka
Josefa I. a obchodní škaly dívčí, mimo to pak v sobotu
dne 4. května žákyně měšťanské školy dívčí prodávati
válečným pomocným úřadem c. k. ministeria vnitra vy- *
dané odznaky Červeného kříže, kokardy, jubilejní kvě
tiny a medsilonky. dubové listy s nápisem »Gorlice
AV 1915- a jiné

udznaky Červeného kříže

a sice na náměstí, v ulicích, ve veřejných místnostech, !
v hotelích a v hostincích. Feníz za odznaky a sice 20,
hal. za kus (dubové listy po 50 hal. za kus) budiž ku
pujicími skládán do sběrniček, jež jsou opatřeny stu
bou s nápisem: »Červenému kříži a péči o mládež. Po
voleno výnosem c. k. ministeria vnitra ze dne 18. března
1916 č. 4986/M. 1.  |

D. Dary do sběrniček. |

l

i

Do těchže sběrniček může vlastenecké obecenstvo
při všech příležitostech odevzdati i každý jmý příleži
tostný dárek ve prospěch téhodne Červeného kříže.

E. Štít železného brance města Hradce Králové |
ve prospěch c. a k. takouskeho vojenského vdovského
a sirotžiho pomocného landu vystaven bude v neděli 30.
dubna a 7. května na Velkém náměstí u sochy Panny
Marie. Poplatek za železný hřeb 20 hal.. za bílý 1 K;
za mosazný 5 K, za zlatý hřeb 50 K.

F. Vývěs praporů.
K obecenstvu činí se výzva. aby během týdne Čer

veného kříže a sice v úterý 2. a ve středu 3. května

na počest výročí památného slavného vítězství našich
udatných vojsk n Gorlice domy své ozdobili prapory v
barváci: říšských a zemských.

Ryzi výtěžek sbírek 1éhndne Červeného kříže při
padne 2 třetinami Červenému kříži a 1 třetinou péči o
mládež. Část výtěžku. jež připadne Červ. kříži, obdrží
péče o raněné a onemocnělé vojíny. Části, jež připadí
péči o mládež, použije se ke zřízení útulen a zaměstná
nf mládeže,

Vše pro týden Červeného kříže!
Místní komitét těhodne Červeného kříže v Hradci Král.

Předsednictvo:

JUDr. Fr. Ulrich, co starosta města, Marie Smutná, dá
ma řádu Alžbětina, choť c. k. místodrž. rady, co před
sedkyně dámské odbočky Červ. kříže. Karel z Isakovic
sů, c. k, dv. rada, co předseda muž. odboč. Červ. kříže.

Členové komitétu:

M. Romana Brusáková, řid. ob. školy dívčí. Jan Černý,
starosta ebce Věkoš, člen ckr. výboru. JUDr. R. Fiedler,
c. k. okr. komisař. JUDr. Jar. Kavallr, advokát. Jos. Ko
řinek, řiditel c. k. gymnasia. AI. Krčmář, c. k. okr. škol.
inspektor. Ant. Libický, vládní rada, řiditel c. k. reálky,
M. Michálek, řid. zimní hosp. školy v Kuklenách. Jos.
Michl, řid, c. k. paedagogia. II. Pávek, c. k. profesor,
správce odb. školy Dro uměl. zámečnictví. K. Pokorný,
c. a k. generálmajor v. v. Zd. Pokorná, choť c. a k. ge
nerálmajora. Fr. Rejthárek, ©. k. prof.. řid. živn. školy
pokračovací. Jul. Russ, náměstek starosty, Boh. Ryba,
id. měšť. školy dívčí, M. Steinfeldová, choť c. k. dv.
rady, předsedkyně dám, komitétu Obecné kuchyně. Al.
Šeda, řil obec. a měšť. školy chlapecké. AL Vaňura.
Fidítel jub. měst, dívčího lycea. JUDr. Fr. Zachoval,

říditel obchodní akademie.

Královéhradecko pro IV. válečnou půjčku, Jakmile
upisování na IV. válečnou půjčku oficielně bylo vyhlá
Šeno, nastal v propagační číwrosti opět čilý ruch. Dne
21. t. m. konal užší propagační komitét za předsednictví
p. místodrž. rady J. Smutného schůzi, kterou týž nad
šenými slovy zahájil 4 již rozsáhlá propagační čimnost
na okrese opět uvedena byla v život. Referát převzali
p. fin. rada B. Král a p. komisař dr. Stránský, We schů
zi přiděleny úkaly jednotlivým korporacím i osobám a
usucseno. aby po okrese konány byly agitační předná
šky a to jak hospodářským spořkem, tak i učitelstvem
v jednotlivých obcích a aby pro tuto vznešenou akci
pracováno bylo od osoby k osobě. — Výbor hospodář
skéhe spolku pro okol. Hradce Králové konal o stomto
thematě za předsednictví p. posl. Srdínka plenární svoji
schůzi dne 2%),4. m., již návštěvou poctil p. místodržit.
rada J. Smutný. Referát podal jednatet p. ředitel hosp.
školy M. Michálek. Ve schůzi usnesena rozsáhlá agi
tační činnost. dále vydání provolání k rolnickým organi
sacím a rolnictvu vůbec ve příčině upisování a míst u
pisovacích, uspořádání dvou velkých schůzí | (kromě
schůzí pořádaných učitelstvem ve všech téměř obcích)
s přednáškami o výhodách IV. válečné půjčky a svolání
všech obecních starostů na den 29. t. m. —-Živnostenská
společenstva konali dne 26. (. m. svoji schůzi, při niž
referát podal p. fin. rada Král; i duchovní úřady zahí.
jily rovněž příslušnou akci. Dne 30. t. m. ve 2 hod.
odp. konána Jest valná schůze hospodářského spolku ve
Svob. Dvorech a 7. kvělna ve 2 hod. odp. v Černilově
s přednáškami p. iin. rady B. Krále a p. řiditele filiálky
Živnostenské banky Maška: "O čtvrté válečné půjčce“.

Jsme přesvědčeni, že rozsáhlá propagační činnost
nemine se s příznivým výsledkem, že okres náš jako při
HI. válečné půjčce čestně splní svůj úkol a že vlaste
necké obyvatelstvo okresu velkolepou účastí na váleč
né půičce nejenom správně ocení značné výhody této.
ale i vážnost doby.

Spolky upisovatelů IV. rakouské válečné půjčky.
Jak již v minulém čísle Časopisu našeho ohlášeno, zří
zeny budou za součimosti mistnich peněžních ústavů
spolky upisovatelů IV. rakouské válečné půjčky, aby
jich prostřednictvím mohly bráti podíl na upisování nej
širší vrstvy lidové. Spolky takové založeny budou v
Hradci Králové dva a sice: jeden pro město, Pražské
Předměstí a Kukleny, čruhý pro venkovské obce nej
bližšího hradeckého okolí. Předběžné přihlášky k oběma
spolkům přijímají již nyní všechny mistní peněžní ú
stavy. které oznámí též jnieresentům, kdy a kde od
bývati se budou ustavující valné hromady jejich.

Městská rada dne 25. dubna, Vzato bylo na vědo
mí, že c. k. zemská školní rada svolila, aby jedna ze
dvau poboček při měšťanské škole dívčí přeměněna
byla v definitivní. — Poukáží se k přljmu dávky za vo
du užitkovou za I. čívrtletí t. r. a taxa stavební a ka
nálová továrníku p, J. Katschneroviz, přestavby jeho
továrny. — Vzaio bylo na vědomí povolení c. k. okr.
hejtmanství k stavbě komínu v továrně p. J. Pilnáčka.
— Schválený byly různé objednávky, týdenní a lesní
konsignace a poukázky pro vojenské ubytování v době
od 15. da 25. dubna t. z.

Dary na Rudollinum. Během měsíce dubna t. r. do
sly zdejší vys, důst. bisk. konsistoři z následujících vi
kariátů kostelní sbírky na ústav hluchoněmých a to:
Z vikariátu Trutnovského K 28.91. z Hostinného K 55.53
a Novobydžovského K 101.33, kteréž odevzdány byly

Přímo zaslán byl prostřednictvím
dp. kaplana Josefa Durka dar 10 K 06 h od nejmenova
ného dobrodince z farnosti Morašické u Litomyšle s
prosbou © modlitby za dárce, jakož i 10 K, které vě
noval ditkám. hlachoněmým nejmenovaný .z Habřiny.

Ředitelství ústavu vzdává všem dobrodincům a dár
cůn uctivé dky a doporučuje dobročinný ústav s jeho
chovanci I'uchoněmými další vzácné přízní, — Zaplať
Bůh!

Zavedení letního času. Jak již z denních listů zni
mo, zaveden právě nařízením celého ministerstva na.
dobu od I. května do 30. září 1916 jako v jiných zemíci
s námi spojených a neutrálních tak zvaný »letní čas“.
Podle toho zašíná 1. květen 1910 jíž 30. dubna v Il hod.

ostatně všeobecně vcími sympaticky vítané nařízení má
usnadniti lepší využitkování denního světla v letních
měsících a sleduje mimo to účel nutného hospodaření
teplem a svítivem. Obecní a důst. farní úřady se proto
žádají. aby se postaraly, by veškeré veřejné hodiny
byly v noci s neděle dne 30. dubna na pondělí 1. května
posunuty v 11 hodin večer vpřed na 12. hodinu (půlnoc).
Dne 30. září nastane pak v noci na 1. říjen zpětným po
sunutím o hodinu dříve opět používání t. zv. zimního
času, který je stejmý s časem dosud do 30. dubna použí



vaným. Obecenstvo, úřady a závody atd. buďtež na to
upozorněny s doložením, aby sí svoje hodiny a spojené
s tím rozdělení času zařídily podle veřejných hodin. —
C. k. místodrž. rada: Smutný.

Vyhláška. Hlavní očkování v Hradci Králové konati
se bude 6., 9. a 10. května odpoledne od 5—6 hodin, re

vise očkovaných 19. a 20. května od 5—6 bodin v zase
dací síni měst. zastupitelstva v domě čp. 124 v II. po
schodí. Očkovati budé zástupce měst. lékaře p. MUDr.

R. Zippe. o
Kontumace psů nařízena a prodloužena skoro na

celém Hradecku.
Sbírání chroustů a ponrav. Kdo sebere litr chroustů,

obdrží od obecního starosty Zhal., kdo odvede litr na
sblraných ponrav, dostane na obecním úřadě 4 hal. —
Ovšem chrousty a ponravy nutno odvésti starostovi té
obce, v níž byl hmyz sebrán.

Výstraha. Obecenstvo cestující přes říšské hranice
vozí s sebou přes opětovné upozornění knihy, časopisy
a různé spisy, což: pro ně při revisi pasu a zavazadel
může míti za následek značné zdržení, Upozorňuje se
proto opětně na nepřípustnost bráti s sebou přes říšské
hranice jakékoli spisy. *

Seznam cen na týdenním (rhu v Hradci Králové
dne 22. dubna 1916. 1 g: vikve 80—100 K, jahel 200—220
K, jetelového semene 320—400 K, lněného semene 140—
450 K, máku 240—250 K, brambor 24—25 K, kg: másla
9.40—9.60 K, tvarohu 1.12—1.20 K, petržele 80 h, celere
80—90 h, cibule 70—80 h, mrkve 40—44 h, česneku 6—7
K, křenu 40-—50h, 1 vejce 14—16 h, 1 kopa: poru 1—1.20

K, drabné zeleniny 2—2.80 K. sařátu 6—9 K, 1 pár pod
svinčat 140—240 K, 1 kůzle 5—20 K. — Přivezeno bylo:
hl: vikve 0.5, jahel 2, jetelového semínka 0.5, lněného
semene 1, kop: poru 24, petržele 12, drobné zeleniny
15, salátu 6, mrkve 8 pytlů, a: celere 0.7, cibule 1.05,
brambor 1, česneku 0.15, podsvinčat 213 kusů a 165
kůzlat.

Kvítko z blinové zahrádky. Na Pražském Předměstí
velice se tužil 17letý sběratel kovů Kalousek v továrně
p. Beneše na secí stroje celou nocze dne 23. t. m. na
pondělí velikonoční. Odšrouboval mosazné součástky od
kotle i jiných strojů a uschoval si je do bedny. Sebral
také skříňku nožů. Byl by zkrátka účinil škody za 3000
K, kdyby nebýval v pondělí o 11. hod. ráno dopaden.
Kotel byl tak rozmontován, že bylo potřebí dlouhé prá
ce, aby znovu mohl fungovat. Nyní mladý snaživec jest
již pad bezpečným zámkem.

Drobnosti. Mrtvola utopené služky Podrazilové ko
nečně nalezena blíže stoku Orlice s Labem. — Stařena,
přejetáu Praž. Předměstí.jmenovala se Barbora Rych
terová, obchodnice pleteným zbožím. Byla silně krátko
zraká. Proto došlo snadno k neštěstí. — Zase nový pří
spěvek k luštění otázky, je-li důležitější mouka než ta
bák. Když došel žádoucí druli kuřiva, tísnilo se v hlavní
trafice i před domem tolik lidí, až tam jedna paní 0
mdlela. Jeden zámožný pán sbírá na ulici špačky, aby
jimi doma rozehřál dýmku. — Okrašlovací spolek vysá
zel řadn pěkných lesních stromků za museem v soused
ství louky, jež slouží v zimě za kluziště. Na březích lab
ských, kde za účelem regulace tolik stromoví vykáceno,
již tu a tam si pomáhá příroda sama k zkrášlení křovím
a stromovím, takže ve dvou třech letech uzříme zde
dosti bujnou vegetaci. bez níž byly okraje vody tak
nudné. .a. dár.Le
Sochy, oltáře aj.

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

Jan Dušek wChrudimi.
Za vlasteneckým farářem. Píše nám o zesnulém fa

ráři Krihlovi inteligentní lak: V pondělí 17. 1. m. napo
sled jsme se rozloučili s dobre tivým knězem a velikým
vlastencem farářem Jos. Krihlem. Navždy dotlouklo to
láskyplné a dobrativé srdce, na věky zavřela se štědrá
ruka jeho. Mnoho vzpomínek. zklamaných ideálů, nadějí
do budoucnosti umírá s ním. Jen v kruhu jeho přátel a
ctitelů bude jasná a vznešená památka žíti. Jak příjem
né bylo s ním si pohovořiti! Zavedl vás ve svých vzpo
mínkách do rodného domu. něžně vzpomínal svých pro
stosrdečných rodičů, strýce svého Václava, upřímného
Čecha a horlívého písmáka, jenž první v něm "zasil lá
sku k české věci a literatuře, Vzpomenul děkana-budite
le Justa. rozhovořil se o studiích gymmasijních — před
vámi vyvstávala řada případně charakterisovaných u
sob, hlavně jeho spolužáků, profesorů, typických osob
hradeckých. Vidíte před sebou Fr. Ad. Šubrta, Herzra,
Podlipného. [zohdaneckého, Marka, Rutha, Schreibra,
Macháčka, z mladších Al. Jiráska. Zabočil k životu v
semináři. vzpomíná na jemnostpána Stárka, Frýdka,
Kryštůfka. Vše tak případně | charakterisováno, | mile
humorem prosyceno! To bylo jen jemu vlastní. tím u
poutal pozornost a zájem. Dráhu svou kněžskou prožil
na Českoskalicku. S timto lidem srostl v jednu duši,
Inut k němu a miloval jej. Ctii mozoly práce, přímo se
závistí hovořil o otužilosti a vytrvalosti. Zvláště však
miloval chudinu, snažil se setříti slzy s očí; podporoval
štědře. nečekal díků. -— Láska k českému národu a
zvláště k české knize byla u něho obdivuhodná, Vyrostl
v letech největšího kvašení politického a literárního,
odkojen romantismem 'et šedesátých a sedmdesátých
probijí se svým zdravým rozumem k praktické filosofii,
sobě vlastní. Na českou knihu nelitoval žádné oběti;
knihovna byla jeho jedinou radostí, pýchou, pokladem a

a neohroženost, věrnost danéhoslova, uhlazené vystu
pování společenské, nepřekonalelný humor, láska k stu
dentstvu, všechny tyto Vlastnosti u něho byly harmo
nicky spojeny. U něho na faře bylo vychováno několik
generací studentů. Studenty o prázdninách vyhledával,
zval, hostil, povzbuzoval k vytrvalostí — vždyť to byli
jeho milí »přátelé.. -- Navždy jsl odešel, veliký učiteli

však památka Tvoje „dále žije, v'fvých cestách přímo
chceme kráčeti, s láskou a vděčností vzpomínajíce Te
be, příteli náš! »Od-mnoha dobrých onen jest oplakáván
—pročež budiž mů'země lehkál«

Všestary. Na věčnost odebral se zasloužilý a váže
ný p. F. L. Souček. c. k. poštmistr v. v., obchodník,
předseda záložny 2 člen mnoha spolků. Zemřel 21. dub
na v požehnaném věku 42 let „Pohřeb konán v pondělí

velikonoční. :
Březhrad. Rvbrík březhradský, přeměněný nyní na

výnosné lučiny, byl v dřívějších dobách nejen největším
z rybníků královéhradeckých, ale i také rybolovem
neivýnosnějším, proto nazýván byl »Obecním| pokla
dem«, jak z různých pramenů historických vyčerpal ne
unavný pracovník p. Václav Vach, ředitel měšťanské a
živnostenské školy v. v., znalec musea, delegát mnoha
vzdělavacích spolků atd. Spis ten obšírně vypracovaný
zaslán byl správě obecné školy v Březhradě, za kterýž
to cenný historický příspěvek správa Školy panu řediteli
V. Vachovi děkuje a přeje mu pevného zdraví.

Město Smiřice ve prospěch vdov a slrotků po pad
lých vojinech. Na popud učitelského sboru zdejší obec
né a měšťanské školy uvedena v činnost akce »Zatlou
kání hřebů v štít města SmiFic<. Ze zástupců spolků a
korporací míslních ustaveno přípravné komité s p. B.
Bartoškem jako předsedou. Provedlo pod protektorátem
starosty města p. J. Juliš: přípravné práce, kterých sů
častnila se též sl. městská rada. Vždy velmi ochotné
dámy smiřické provedly předprodej hřebů po městě s
výsledkem velmi skvělým, začež budiž jimzasloužený
vřelý dk. K vyzvání kom.té přispěli značným podílem
též rodácř a bývalí obyvatelé 'smiřičtí v cizině dlící,
začež vzdáváme jim tuto srdečné díky. — Slavnost za
tloukání hřebů konána dne 19. března t. r., při čemž
město, bylo slavnostně vyzčobeno prapory v barvách
zemských i říšských. Program byl tento: I. Slavné
služby Boží. 2. Shromáždění hodnostářů a četných ho
stí na radnici. 3. Průvod spolků, korporací a všeho hoj
ného obecenstva do městské dvorany, kde na jevišti
stála socha J. Veličenstva v háji květin, ozdobená dra
periemi v barvách říšských a zemských a vedle na
podstavci štít se znakem města Smiřic, ověnčený chvo
jím a stuhami v barvách již vytčených. 4. Slavnostní
sbor zapěli žáci a žákyně «něšť. školy. 5. Slavnostní u
vítání hostí a provolání slávy našemu Nejjasnějšímu cí
saři a králi náměstkem starosty p. MUDrem. Ant. Hru
bým. 6. Slavnostní řeč ředitele škol p. Fr. Preiningera,
jenž velice poutavě v delší řečí vysvětlil vznik a význam
zatloukátí hřebů ve štít a jménem obou škol pronesl
nadšený hold vznešenému mocnáři. jakož i naší statečné
armádě. 7. Rakouská nár. hymna. Zapěli žáci měšť. ško
ly. 8. Závěrečný dnslov městského radního p. Fr. Rynta,
jenž v procítěné řeči vzdal díky všem, kteří o zdar slav
nosti se přičinili a oznámil finanční výsledek akce. 9.
Slavnostní zatloukání hřebů čestných a zapisování do
pamětní knihy. 10. Kde domov můj? Zapěli žáci měšť.
školy. 11. Další zatloukání hřebů, v němž bylo pokra
čováno i odpoledne. —- Jako vzácní hosté přítomní byli
c. k. okr. hejtman ze Dvora Králové p. A. Veselý, zá
stupce velitele josefovské posádky p. c. k. podplukovník
Kornel. Coscaria, zemský a říšský poslanec p. Jan Kot
lant z Holohlav a mn. j. Nepřítomnost omluvšli: velitel
jaroměřské posádky c. k. plukovník p. Bilinský a c. k.
místodrž. rada p. J. Smutný, přednosta c. k. okr. hejt
manství v Hradci Králové, kterýž nemoha ze služeb
ních příčin slavnosti se súčastniti, poctil Smitice vzác
nou návštěvou dne 2. dubna. aby dodatečně zatloukl
čestný hřeb do štítu našeho. Přivítán byv sl. městskou
radou se starostou p. J. Julšem v čele a členy pří
pravného komité, s potěšením a pochvalou vzal na vě
domí všechny akce, které město Smiřice a škola ve
prospěch válečné péče dosué vykonaly. — Celkový
čistý výnos akce zatloukání hřebů činí 3007 K 64 h, jež
svému účelu byly odvedeny. Tím město Smiřice za
ujalo čestné místo v řadě oněch“měst. kde táž vlaste
necká akce byla pořádána.

Dětské divadlo ve prospěch válečné péče v Ústí
n. Orl. Místní čkolní mládež, vedená řiditelem měšťanské
chlapecké školy p. J. Kunstovným a p. učitelem Jos. Ka
ráskem, nacvičila a provedla na Boží hod a v pondělí
velikonoční divadelní hru se zpěvy a hudbou »Krakono
šova sázka“ ve prospěch vdov a sirotků po padlých
vajínech. Provedení hry dosáhlo nečekaného morálního
i finančního úspěchu, takže hra ještě ve středu byla 3
pakována a tak velmi slušný peníz odveden ušlechtilé
mu účelu. Hra tato — což je charakteristickým pro naše
hudební nrěsto —-je výtvorem | domácím a zajímavým
pokusem operetv, psané výhradně pro dětské provo
zovaní. (Z dospělých zaměstmáni jsou pouze 1 pán a Z
dámy.).Děli se na prolog, který jako epilog je zpraco
ván melodramaticky. a tři obrazy: Krakonoš jako lékař,
lichvář a lesník, jež propleteny jsou hojně zpěvy sólový
mi i vicehlasými a dokonce i baletními vložkami. Text
upravený dle národní pohádky z Krkonoš pochází od

ských J. Kunstovného, jenž dobře vystihl tu hranice
schopnosti a individuality dětské. Hudba nadmíru zají

|

|

;

l

|

ho virtuosa na klavír a varhany a komponisty ústéč
kého p. Fr. Spindlera, t. č. berňího' oficiála, jenž svého
času provázel mistra Kociána na klavír při jeho prvních
koncertech po vlasti české + v dálné Americe.Týžmi
mo jiné komponoval v církevné hudbě velmi pozořu
hodnou slavnostní mši s průvodem velkého orchestru!
jež v městě, při slavnostních příležitostechčasto se dá
vá a dochází čím dále tím větší obliby. Bylo radosto
divati se na rozohněné tvářičky a zářící očka děvčáték
i chlapců, s jakou pozorností a nadšením sledovali 'titó
malí umělci taktovku dirigentovu a s jakou chutí se

hráli celou hru. Bylo by vskutku záhodno, aby dnes,
kdy škole připadá tak významný úkol pracovat dle sil
pro vznešené cíle doby, došla tato zajímavá práce |
jinde pozornosti z provedeni když ostatně věcí podob
ných vskutku cenných a pro děti psaných je poskrovnu.
Jak již řečeno, děti samy hrají tu s nesmírnou chutí a
obtíže provedení nejsou skoro žádné, ježto všechny zpě
vy byly neuvěřitelně v krátk nacvičeny, Bližší infor:
mace o provozování půvabné té novinky všem intere
sentům, zvláště sl. správám škol a učitelským sborům
podí s radosti ředitel měšť. školy chlapecké v Ústí n..
Orl. p. J. Kunstovný. — C.

nabízíme pro rychlé rozprodání knihu
z pozůstalosti vsdp. praeláta

Magra Dra Antonina Brychty:

Jmění církevní a
jeho správa.

Krámská cena původní (z roku 1910)
11 K snižuje se při hotovém zapla

cení na

Be" 4 koruny “U8
za brožovaný výtisk. (Velká osmerka,

(stran 656.)

BISKUPSKÁ KNIHTISKÁRNA
v Hradci Králové.a
Různé zprávy.

Jubileum uarození Karla IV. Dne 14. května 1316
narodil se Janu Lucemburskému a Elišce Přemyslovně
syn, jemuž na křtu bylo dáno jméno Václav. Dftko po
jmenováno tak dle přání matčina z úcty k svatému patro
nu žeskému a na památku slavného děda princova Vá
clava II. Když však kralevič pobýval v Paříži, byl zván
na francouzském dvoře obecně bifmovacím | jménem
Karel. To jméno mu již zůstalo. Přesto však vnuk Vá
clavův vážil si velice svého křestního jména, byl nejhor
livějším ctitelem svatého knížete Václava. Prvorozené
mu synu Karlovu dáno na křtu jméno Václav. Když dě
cko zemřelo, pojmenován tak princ. který se narodil r.
1361. Rod Karlův vstoupil v příbuzenské styky s pro
slulým domem Habsburským.

Tedy příští měsíc bude lornu již 600 let, kdy se zro
dil vynikající dědic a pekračovatel díla českého knížete
svatého. Každý upřímný vlastenec ve dni jubilea tak vý
znamného bude vzpomínati s vroucí vděčnost nesmrtel
ných zásluh Karla IV. a zvelebení české země.

Naprosté stroskotání jednotících snah
internacionály ve Francii. Jiná theorie — a.
jiná prakse v době generální zkoušky. Ve všech
státech válčících seznali soc. demokraté že by
se jim půda pod nohama zcela propadla, kdyby
nešli zároveň se svými vojsky, se svými národy.
Ovšem, leckde v samé straně se ozývá oposice,.
ale k ní patří jen malé zlomky soc. dem strany.

V polovici dubna národní rada socialistické
strany francouzské jednala o možnosti navázání
svých styků se socialisty v Německu prostřed
niotvím mezinárodní sociální kanceláře. Ačkoli
někteří vyslovili přání, aby se mezinárodní kon
ference obeslala aspoň k vůli seznání. jsou-li
pro sblížení vůbec nějaké podmínky, ozval se
mocný odpor. Starosta města Roubaix Lebas
odporučoval pokračování ve válce. Pravil, že
belgická dělnická strana jest ochotna na mezi
národní kongres do Haagu se dostaviti jen pod
tou podmínkou, bude-li tam německá soc. demo
kracie dána v obžalobu. Socialistický ministr
Thomas ukončil debatu prohlášením, že fran
oouzský socialismus musí býti socialismem ná
rodní obrany. V témž smyelu přijata resoluce
dvoutřetinovou většinou (1996 hlasy) pro další
politiku národní obrany Francie.

Ale menšina nelišila se mnoho od vítězné
většiny. Vždyť nikdy neustala ujišťovati, že ohoe
zabezpečiti obranu země a že nechce žádati za.

|



mír okamějtý bez určitých podmínek.Tedy tak
sv. internacionála jest uplně bezradná, nenalécá
vůbec žádného bezpečného východiska. Každá
národní frakce má v přední řadě na zřeteli
zájmy vlastního státu.
-| Všelicos. Dne 81. prosíhcé 1916 bylo na

šesti vysokých školách technických v Rakousku"zapsáno 1961 studujících proti 4101 z r. 1914.
— Deputace spolku německýeh profesorů, vy
učujících češtině a jiným elovanským jazykům
na středních školách německých v Čechách,
předložila ministerstvu vyučování obšírnou žá
dost o zavedení povinného vyučování českému

„jazyku do vyučovacího rozvrhu pro gymnasia
a reálky ve vyšších třídách. Ministr ujistil de
putaci, že přednesená žádost jest oprávněná a
zdůraznil nutnost a účelnost vyučování české
mu jazyku. — Menšina soo.-demokratické strany
v německém říšském sněmu vydala právě po

„celémNěmecku leták,.v němž vyzývá stoupence
strany, aby se od většiny odvrátili, jelikož zra

šině. — Z původního počtu haličských uprch
Jiků v Praze (21.000) mešká jich tu dosud na
7000, ponejvíce Židů. — Nařízením našeho mi
nisterstva vnitra veškeré položky lékárnické

„usedlí poslali polskému komitétu na podporu
-obětí války celkem 2,060.000 korun. — Také
v březnu vykazují vídeňské peněžní ústavy
další vzrůst vkladů a sice o 81'1 mil. korun.—
Ve velezrádném přelíčení banjaluokém bylo 16
obžalovaných odsouzeno k smrti, 88 do těžkého
žaláře na rok až na 20 let, 55 obždlovaných
bylo osvobozeno. =

- Stoupencům našich orgamisací
odporučujeme vřele křesťanský český « vod„vyšívaček a štěek „„Zájitíta“.;

7.7. v Chrastiu Chrudimě. :
Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy.

pro nevěsty, přepychové i jednoduché vzorně ob
vtará „Záštita“. Vsd.duchovenstvu naskytá ss zde

zkoušku a budete jistě spokojeni!
ORP> Odporadujte ve svém okoli! B)

Doporučení ©.právě vyšlých|publikacích:

(Jádro křesťan.
F © sociologie|

Str. 361. — Brož. K 5.
Ve vkus. vazbě celopl. s ochran. kart. K 7.

Dr. Jos. Novotný:

Světem k Bohu
Stran 470. -- Brož. K 6.

Ve vkus. vazbě celopl. s ochran. kart. K 8,

N B. Dostávám nyní spisy poslední dobou
Vaším nákladem vydané. Jsou to zdařilá
díla a zasluhojí rozšíření. ,

Dr. Jos. Hanuš,
prof. real. gymnasia,

Král. Vinohrady..

Objednávky obratem vyřídí

Družstevní knihkupectví
a nakladatelství

v Hradci Králové, Adalbertinum,

Založeno r. 1820.

SPECIALITA
pravý ústecký, po ranohá desítiletí vy

blášený žaludeční likér pod názrem

?Aměrs de kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný
nabízí

A. J. Andres v Ústán. Orb,
továrna nejjemnějších likérů.

"Taktéř doporučuje se ku koupi pravého trane.
-o0gaa0u, arěmské slivovice jakoži pův. jam.
„rumu a všech drahů nejjemnějších likérů v cenách
mejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

| Cennoučetbu
publikace „ItnihovnyObnovy“

Mimo jiné vyšty 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 víry, 2. vyd. Str. 108. Cena
sniž. 50 h.

Mimra Fr., Obrázky ze smíšené osady. Řada I.
"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 3.2, váz. 5 K.

Pečínková B., Ženy. Str. 160.Cena K 2.30, váz.4K.
Reyl Dr. Fr., Úkoly soclální politiky. Str. 320. Ce

na 3K, váz.K 4.
Reyl Dr. Fr., Jádro křesťanské soclologle. Str.

364. Cena 5 K, váz. 7 K.
Řezníček Dr. V. Královéhradecké vzpomínky.

Str. 200. Cena K 1.4, váz. K 2.40.
Sahula Jiří, Karej IV. jako křesťan a vlastenec.

Str. 488. Cena 3 K, váz. 4K.

Objednávky vyřizuje.

Somnotě ©Ram

CEaby poganačtkéu>N-Cddoadnět

v odbor. pro
vedení- zhoto

okn . Vujea dodává
Fr. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla í

v Třebechovicíchu Hradce č
Rrálové.. Ba

[čem kspa HradecKrálové,

l
třida 18. pěšího pluku,

(nabízí i
kávu, hrách, jáhly 2i.požívatiny

-ve velkém.

Telegramy:Petrol, Hradec Králové.
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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 náčiní.
Cenníky,vzorkyi roucha hotována ukázku

se na požádání franko zašlou.

Saše knihkagectoí
nabízí Vám své služby k obstarání
všech knih, časopisů atd. Adresujte

laskavě:

Družstevní knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Král., Adalbertinum.

,

—- „A .

| ps |
RAVDOU

l idová kázánína všecky"greděle a.svátky roku
; církevního.

JF- Promluvila vydal
- fsákl. Politického Družstva

tiskového v Hradci Král.

L (Knibovna Obnovy čís. 25.)

("FRntonin Raška,
-JŠ děkan v Kostelci n. Orl.

Řada I.
„S Sbírka o 21 tiskových ar

šich velké osmerky (stran
996) obsahuje 75 thema
tických kázání. - (Cena brož.
výtisku K 460 franko. Od
poručovati netřeba — aspoň

„ ae ducbovenstru | diecese
< královéhradecké, které wu
" F tora po30 let působení jeho

kněžského předobře zná.

Objednávky vyřídí
Družstevní knihkupectví v Hradci Králové.

1 '„Ordinariátní list“ diecése naší v čísle 11, utr.
138, píde o knize:

„Vřele doporučujeme tuto sbírku kázání, již
kněz známý svojí pastýřekou horlivostí vydává k slávě
Boží, na pomoc duchovním spolubratřím, a jsme pře
svědčeni,že po obojí stránce určení avéhosbírka plně vy
boví. Kázání — jak na lidové promluvy sluší — jsou
v osnově jasná, v mluvě přesná, dolobami zajímavá,
bohatá látkou a prodchnuta pastýřským nadšením.
Zkrátka kázání hodna toho jsou, aby se jim dostalo,
jak spisovatel žádá, milého a dodáváme též vděč
jnébo přijetí.“

000000000000000000
oJan Horák,

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekei
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i 0izo

zemekých.
vw

Cetná uzmání zvláštěz kruhůvelo
důst. duchovenstva svědčí o poctivé 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 na taláry.

00300000
OOOOOOOOOOOOOO000000000
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4 Svatováclavské čce Školské.
Uznaný zan jvýhodnější a nejlevněší ná

kupní pramenvvBakonsku veškerých

přijímá vklady a zůrokojé js

prádla, praperů. příkrovů, koberců a

kovevéko máčiní ve výrobaách nerstarš.hezávodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavat.le

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

Tisíce oznávacích referencí a odpuručení. —
obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézboží .
k výběru frauko.

Bez velkoměstské rošie ve vlastuích díjnách a
domech, levné pracovní síly ne vomkovů,čítež levnější

ceny aš o 30"/, než všude Inde.
Jabil. 100 Jed.trvání a10 Jet. viasímí dinmosti. |

Arne Hledámbyt l
o 3 pokojích s kuchyní, 8 moderním pří

a vyplácí, majíc stále větší hotovost, vklady i ve větších obnosech bez výpovědi
Za vklady račí královské věnné město Vysoké Mýto veškerým svým jměním

i svými příjmy, jakož i aktiva spořitelny.
Knížky spořitelní požívají i jistoty sirotčí a přijímají se za kauce a vadia

u všech úřadů.
Daň důchbodovou platí spořitelna ze svého.

Půjčkyposkytujeza sazby velmi mírně.
Talef.n čís. 18. Pošt. spoř. čís. 70.108

Velesástojnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům Soreluje ni depo

slušenstvím, v přízemí neb I. poschodí, se nečti! veškerékostelní nádobysodšinía to: monstranos, kalichy.

zahrádkou, od srpnového terminu. Ct. na- olbářo;nádobky,paténky,Dao:
záložna v Praze-ll., | bidkydo adm. L,I, nejdéledo 5. května, A „kroponkySpálená ulice, čislo 46.n. u nám vyhoví před

... TYYYYYYYYYYYYYYY Skyomni "heboprotide:
Doporučuje se všem našincům co jediný Předudtyneb vý je. Boove
peněžní ústav katolický v Praze. Vklady ásku (rankobez závaznostikoupě
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo- 0 0 Čs é Sbřeé Všo00povílápozočesné.Práceženídodnevybránídledohodya dledoby S R ot ma Ann
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho drahu MC jakosti, též i veškeré potřeby Prsteny, tabatériky, jídelnínáčiníse stříbra
za mírných podmínek, zejména směneční k holeni nakoupíte levně u firmy čínskéhovědyna skladů.
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách Joset Jelinek, Stare zlete, stříbro© drahobomykupujese nojopůšíwem:

zvláště výhodný. — Povinná revise ; MP
„Jednotyzáložen“v Praze. mydlářv Hradci Královéna podsíni.— JAM STANĚK,

VYVYVYVYVYVYVYVY Pruha-L-979.,al. KarolinySvětlé,čís. 12. a.-Přisěný snales 0. k. semsbéhotrestníhosadu.
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Královéhradecká bankovní jednota,
společnost s ručením obmezeným

v Hradci Králové
bude konati

dne 17. května 1916o 2. hodině odpolední
v menším sále Adalbertina v Hradci Králové

WW.patro

IL řádnou valnouhromadu společníků
s následujícím pořadem:

1. Výroční zpráva za rok 1915.
2. Zpráva dozorčí rady.
3. Usnesení o upotřebení čistého zisku.

4. Doplňovací volba jednatelského výboru a dozorčí rady.
5. Volné návrhy.

VYVYVYVYVYVYLI

=“

Dle $ 20. smlouvy společenské dopouští se výkon hlasovacího práva zmocněneem, který však musí býti
společníkem a nesmí žádný společník více než dva jiné společníky plnou mocí zastupovati. Na každých K 500—
kmenového kapitálu připadá jeden hlas, ke zlomkům pod K 500— se nehledí.

Jednatelský výbor.

VVVVVVVVYVYVYVYVYVVYVYVYVYVYVYVYYTYYNYYYXYYYVYVYVYVY

:Politickédružstvo tiskové v TiradciKrálové, — TiskemBlegcké knibiskárny vfíradci Králové. — Vydavatela sodp.redaktor: Jesgí Polák,

|VVVVYVYVYVYVYVVVYVYVYVYVYVYVY
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ím složení Rakouska, a protože mnozí mají horké
avy, upříšeným strannickým Ideafismem, do

„stává se jim léku proti horečce. Slovo včas pro
mluvil princ Alois Liechtenstein v časopise »Das
Neue Oesterreiche, a jsme. přesvědčení, že my
šlenky jeho mají velikou důležitost. Na příklad:
»Přepínáním národní nesnášelivosti trpí národ ve
Jikou škodů. Bije druhého a později způsobuje tím
škodu sám sobě. Usiluje násilně rozmnožiti svůj
počet a metoda, která tomu účelu prospívá, jest
vždyckv tatáž, jen co do obratnosti a důkladnosti

její jsou některé rozdíly. —Statistika se opravuje
paedagogickými Istmi. Obecné škole porobeného
národa vnucuje se jazyk panujících, ne však jako
vyučovací předmět, ale jako vyučovací jazyk. Tim
se dosahuje obecného analfabetství obyvatelstva,
neboť cizím jazykem děti nenaučí se ani
psáti ani čísti. Dělají se tedy vrstvy tytoúmyslně
zaostalými. Ti však, kteří přece pochytili základy
lidského vzdělání, jsou větším dílem dítkami zá
možnějších rodičův, ale vyšších úřadů dosahují jen,
zaprou-li svou národnost. Dole nevědomost, nahoře
zodrodilství, toť osud, jejž silnější národ připravuje
slabšímu, toť program národa pánů. Ale ani odná
rodňování kapitálem nemá dlouhého trvání. Lido
vá většina dnes více váží než bohatá menšina. Od
národnění národa násilím, lstí, hospodářským ne
bo školskýn: působením jest v dnešní době ne
možné. marné a pošetilé. Alchymisté myslili, že
kovy -možno přeměniti ve zlato, zkušenost však
poučila, že to nelze učiniti, Malí, velicí, slavní ná
rodové jdou svojí cestou, jako kdysi stavitelé Ba
bylonské věže. žádný volapůk ani esperanto jich
nespojí, žádná moc světa, žádné lákání jich ne
svede s vlastní cesty.«

Nemíníme mluviti o pohnutkách, které vedly
prince Liechtensteina, aby napsal slova tak roz
hodná, ale tolik aspoň náleží říci, že jsou to výro
ky. muže spravedlivého a zkušeného, jenž jimi hlá
sá právo, mravnost a lidskost. Uznáváme bystro
zrakost Liechtensteinovu. když dí: »Myšlenku ná
rodní považují za nutnou a blahodárnou, bez zá
vor, jimiž ohrazují se jednotlivé národnosti, ze
mřela by souvěká civilisace uspávací nudou.«
Svatá pravda! Má-li civilisace býti opravdovým
prospěchem lidstva, nesmí záležeti pouze v zevní
tvátnosti a náhodných deklamacích o svobodném
rozvoji národů, nýbrž musí býti stálým výrazem
všudy a vždy prováděného přesvědčení. Násilná
civilisace byla by nudou, kdežto spravedlnost v
civilisaci jest prvek, který nese rozmanité ovoce a
dává možnost všem národům| utvrzovati se ve
"svých zvlášinostech, přednostech.a duševních vlo
hách. Spravedlnost jest rázovitý požadavek pří
tomné doby a dychtí-li který národ po nadvládě,
budiž to nadvláda spravedlnosti, které se každý
slabý národ rád podrobí s tím vědomím, že vůdčí
idea spravedlnosti napomáhá k obecnému kulturní
mu rozvoji. Kolik silný národ miluje a plní spra
vedlnost. tolik považován jest za představitele po
kroku. a pak důsledně s jeho historickým osudem
jest spojen buď úspěch národů menších, nebo
brzdění na cestě jejich vzrůstu.

Kde by se nedbalo svobody národův a jejich
osobitých zvláštnosti, kde by se vnucovala civili
"sace a všechno pořádalo dle iednotné vůle a u
stálených vzorů, tam následovalo by pokolení za
pokolením. a všechny formy života zůstávaly by
tytéž, jinými slovy ovládla by nuda, ztrnulost. a
historie takto spjatých národů změnila by se v
Jednotvárné živočišné funkce. | Jest na prospěch
státův i všeho lidstva. že národové probudivše
se k národnímu vědomí, žárlivě střehou své svo
body a jazyka a že ustanovují si cíle svého roz
voje. Prohlubujíce a Vzmocňujíce své schopnosti
a nadání, neprospívají jenom sobě, ale všem sou
sedům a jmenovitě státnímu celku. jímž jsou spo
jeni. A proto zejména naše říše bude mohutměti
tim, že se stane záštitou svobodných. rovnopráv
ných a rovnocenných národů.

Proti rušitelům vnitřního míru. Nedávno tomu,
co v >Obnově« projevili jsme úžas nad tím, že
zdělávají se stranické politické programy v době,
v níž všechen zřetel třeba obraceti na účely vá
lečné. Podobné myšlenky uveřejnila vídeňská >In
formation:, která mluví o vzrušování | rakouské
veřejnosti a odsuzuje požadavky. které rozněcují
národnostní boje. V revui »Das Neue Oesterreich«
píše Ludvík hr. Creneville, že příkazy a zákazy
národnostní nepomáhají tam, kde se sociálním ne
bo hospodářským postupem utvořila jinojazyčná
většina anebo aspoň značná menšina. Příslušníci
přišedšího národa jsou před Bohem i lidmi jen v
dobrém právu, usilují-li, aby ochranná opatření.
která jejich jazyk vylučují ze školy a úřadů, byla
změněna. Creneville prohlašuje, že by státním zá
jmůní škodilo, kdyby slovanští. velice schopní ú

- ředníci byli odstrkováni a proto žádá opravu běž
ných názorů u politiků národností jiných.

Záložna v HradciKrál,Jazské náměstí č. 168.

Vhindy na knižky dÓ"|, UR
Půjšky —Úvěry obdobu. — Eálohy.Uskompt a oměwek.

Zpráva o GLřádnévelně valné
hromadě jubilejníhopodpůr

ného spolku „Charitas“.
Jubítejní podpůr. spolek »Charitas« v Hradci

paja: jenž založen byl v památnémroce60. jubílea slavného vladaření Jeho Veličenstva
císaře « krále Františka Josefa I., pořádal v por
dělidne 24. dubna 1920 dorůtou valnou solrůzi,
aby složil výkaz o své činnosti za 8. uplynulý
správní rok.

Schůzi zahájil zakladatel a starosta spolku
p. kanovník Dr. Reyl proslovem, v němž čet
nými doklady objasnil, že spolek »Charitas« je
dosud jedním z největšícha nejzáslužnějších
epolků v Hradci Králové. Čítá 716 členů, z nichž
na město připadá 184. Dobrá čtvrtina mužských
členů povolána byla do zbraně, ale proto přece
spolek rozvíjí nerušeně další činnost, což svědčí
o jeho vnitřní oeně, protože vše zbytečné v ny
nější době buď zahynulo aneb bylo odloženo
na příznivější dobu.

Letos v březnu dospěli jsme ke 100. pří
padu úmrtí, čímž výše vyplacených podpor do
stoupila čísla 121.000 K. Jestliže se uváží, že
za celých 8 let trvání měli jsme 102 případy
úmrtí a že eplatili nejstarší členové spolku cel
kem 204 K úmrtních příspěvků, tedy průměrně
23 K ročně, a přitom mají nárok na úmrtní
podporu okrouhle 1.200 K, dlužno uznati, že
spolek je nejlevnější lidovou pojišťovnou, na
základě svépomocné akce zbudovanou.

Pro zlé doby shromažďuje spolek reservní
zálohy, na něž mají všichni členové právo. Zá
lohy tyto každým rokem stoupají a obnášejí
nyní již 34.487 K, jež jsou uloženy v cenných
papírech (státní renta a válečná půjčka). Člen
stvo spolku rekrutuje se ponejvíce z řad ma
lých lidí, kteří i v nynější hospodářské tísni
hledí svědomitě dostáti svým povinnostem.
Ovšem jsou také mnozí členové svého pro
spěchu nedbalí, které dlužno ze řad vylučovati,
protože jsou spolku jen na závadu.

V uplynulém roce zemřelo 17 členů (14
mužů a 3 ženy), z nichž pouze 2 na bojišti.
Památka zesnulých uctěna povstáním. Výbor
spolku koná zcela nezištně své funkce. jen
agenda kancelářská je honorována. S povděkem

ná starosta obětavé činnosti p. místo
předsedy Dvořáčka, jenž za narukovuného jed
natele obstarává jednatelskou agendu, a p. stroj
mřetra Poláka, jenž obstarává kancelářské zále
žitosti a sestavil účetní zprávu. Spolek posky

tak četné výhody při poměrně malých
obětech, že Imeočekávati v klidnějších dobách
zdběný jeho rozmach. — Po zahajovacím pro
slova přečten byl zápisník o mimulé valné
schůzi, jehž po některých doplňetoh by) uznán
správným.

Zpráva fednatelská a účetní nebyly čteny,
protože býly vytištěné v rukou členstva. Pří
tomný revisor p. Broulík projevil tóž ústně
správnost účtování a vykázkné hotovosti, jakož
i řézervního jmění, načež tajná hromada udělila
účetaíivu a poklkďníkovi absolutorium.

Přikročeno k volbě jedné třetiny výboru

do výboru tito pp.: František Dvořáček, truhlář,
Václav Jemčovský, řezbář, Jedef Katnar, faktor
bisk. knihtiskárny, Václav Rosa, o. a k. dvorní
krejčí, Josef Polák, strojmistr bisk. knihtiskárny,
Karel Marvan, viásenkář, Jan Schreiber, krejčí,
František Nohejl, obuvník, vesměs v Hradci
Králové. Za náhradníky byli zvoleni pp.: Josef
Alounek, o. k. soudní sluha, František Paulík,
zámečník (r Hradci Králové) Josef Pospíšil,
obuvník v Kuklenách. Všichni pp. vystupující
jsou opět volitelní. Za Ponor účtů byli zvolení

PR: František Broulík, zlatník, Václav Hruška,vokát solicitátor,Josef Prokop, účet:í (vHradci
Králové). Do rozhoděfho soudu zvolení pp.:
Antonín Hrubý, efdelní kanovník, Václav Šolo,
zlatáfk, Karel Barbora, řezník, Jan Michálek,
krejčí, Josef Štěp, mistr dlaždický, Julius Russ,
majitel domů, Eduard Řezáť, velkoobohodník
(v Hradci Králové), Josef Kopecký, farář v Babi
oloh, Frattišek Fejtek, rolník ve Slatině.

Přikročeno k volným návrhům. Výbor na
vrhl opětně stejnou výšku zápiemého, ročního
i úmrtního pMepěvku, jak ji přijala valná hro
mada dne 27. února 1910. Mimo přijaté již
srážky ve prospěch roservního fondu navrhuje
výbor mimořádnou válečnou erážku 5“/, po
dobu války od 1. ledna 1916. Odůvodňuje návrh
tím, že přes 100 členů koná vojenskou elužbu,
proto zůstává pozadu v placení úmrtních pří
spěvků. Spolek by musil za tyto restanty pří
spěvky úmrtní vypláceti, a není jisto, zdaž by
mu bylý nahraženy. Při tóto mimořádné, po
měry diktované 5*/, srážce dostává se přece
ještě zemřelým podpora kolem 1200 K. Je to
zcela spravedlivé, aby se dělili členové se spol
kem o mirnořádné ztráty. Návrh byl jednomyslně

řijat.
P Dále byl projednáván návrh p. Fr. Hájka
z Libnikovio, jent navrhoval, aby starším čle
nům se poskytla výhoda v tom směru, by pla

ku a
ou korunu aby za ně platil spolek, jení by

v phHpaděúmrtí obdržel zpětPředem Poyynuté zálohy. Návrh tento vzhledem k nynějším
poměrům nebyl přijat.

Jiných návrhů v určené 8denní lhůtě ne
došlo, proto byly všecky později došlé projevy
odkázány k úvaze výboru.

Ježto z přítomných nikdo k slovu ae ne
hlásil, byla valná schůze skončena. Po valné
hromadě sešel se ihned výbor a ustavil se ná
sledovně: Předsedou zvolen p.ThDr. František
Reyl, kanovník; I. místopředsedou p. Antonín
Fait, klempíř; II. místopředsedou p. Josef Dvo
řáček, kloboučník; jednatelem p. Václav Jen
čovský, jejž po čas služby vojenské bude za
stupovati p. strojmistr Polák a p. Dvořáček;
pokladníkem p. Václav Rosa, c. a k. dvorní
krejčí; zapisovatelem p. Otto Fejgl, natěrač (ve
směs v Hradci Králové). Po ustavení přikroščeno
k projednání denního pořádku.

Snahy spolkové lze vítati jako výhodnou
svépomocnou akci, kterou by měly oceniti právě
nemajetné vrstvy, protože pozvolnými malými
příspěvky zabezpečují si značnou podporu pro
případ úmrtí hlavy rodiny, kdy každá koruna
má mnohem větší cenu nežli v dobách dobrých.
Také i věnný odbor, jenž poskytuje podporu
pojištěným dítkám“při sňatku aneb v den do
spělosti, zasloužil by větší pozornosti, než se
mu dnes věnuje. Letos došlo již ke sňatku
jedné pojištěné dívky, které bylo zákonité věno
vyplaceno. Příspěvky pro odbor úmrtní obnášejí
2 K a stáří členů do 45 let, pro odbor věnný
příspěvek pouze 1 K a stáří 55 let. Pojištěné
dítky mohou míti stáří 15 let dívky a 18 let
jinoši. Bližší informace podá na požádání spolek
»Charitase v Hradci Králové. — Zdař Bůh!

Manuale rituum
již vyšlo.

Váz.v celoplátně za 4 K na skladě má
Družstevní knihkupectví

v Hradci Král., Adalbertinum.

Ochrana mládeže.
Kdož nedlí na válečném poli, mají se starati

a jen 1 K ročního a úmrtního přispěv

dozor. Kde pak rodiče svých povinností neplní
sami, kde dětem mnoho povolují anebo docela
sami je k přečinům vedou, nutno vystoupiti se
vší rázností i proti takovým zlopověstným stráž
cům. Vždyť se jedná o zdárné duševní vedení
dorostu, jemuž náleží v říši budoucnost.

V Německu netoliko postřehli nebezpečen
ství v pravý čas, nýbrž chápají se okamžitě
ochranných prostředků. V Kolíně n. R. bylo
postiženo 24 osob ve věku 13 až I let při
kouření, běhání po ulicích v době večerní, ná
větěvě kinematografů a při jiných přestupcích
proti úřednímu nařízení. Tyto mladistvé osoby
byly potrestány pokutou každá po 10 markách
nebo odsouzeny k dvěma dnům vězení. 46letý
dělník, jehož doera více dní chodila za tmy po
ulicích a na veřejných místech, byl odsouzen
na dvě neděle do vězení.

V Poznani na všech 14 místních obecných
školách a v obou pomooných školách budou
zavedeny ve školním roce 1916—17 tak zvané
pracovní třídy, kde se budou scházeti žáci a
žákyně několikrát týdně odpoledne za dozoru
učitelstva ku prospěšné práci. Tyto třídy jsou
v prvé řadě určeny pro dítky, které se toulají
nebo nomají pravého domova, kde by mohly
něco užitečného konati; dále pro dítky, které
jsou lenivy nebo které nekonají řádně svých
domácích praoí.

I u nás činí se úřední kroky k nápravě.
Ale tu jest potřebí zdůrazniti, že v duchu nových
nařízení mají působiti občané vesměs, protože
obecné zvýšení mravní úrovně bude zárukou
blahého soužití celé společnosti národní.

Jak jest potřebí, aby všichni dospělí občané

trolou různých spádů mládeže a případně důraz

ným zakročením, patrno z denních povážlivýchpříhod.
Na př. v Břevnově házeli chlapci na pokojně

kráčející žižkovské skauty kamením, až zranili
12letého V. Koldu. Jest to neomluvitelná surovost
již proto, že chlapci útočilo na skauty osobně
neznámé jen z pouhé bujnosti. — V Králově
Poli u Brna sedmičlenná tlupa chlapců 12—15le
tých dávala do oběhu místo pětihaléřů vlastní
výrobky — niklované dvouhaléře. Ralinovaní
ničemové zatčeni.

Na válečném poli skonal hrdina Jan Milis
z Kobeřic na Slavkovsaku. Doma byla nucena
vésti hospodářství vdova se 17letým synkem



aby si vydělal na hýření, podělkoval u oizích
lidí. Když ho matka napomíuala, chlaped ze msty
ji založil ve stodole oheň. Nezdara byl zatčen.

U Falknova přepadíBarboru Scherbaumovu 1Sletýhorník Emil Kurz, srazil ji cihlou k zemi, podu
pal ji tak, až jí zlomil sedm žeber, oloupil ji
o kabelku s 8 korunami, které pak utratil v diva
dle a hostinci.

Detektiv Antonín Fořt v Praze byl upozorněn,
že různé pražské vinárny navštěvuje společnost
několika mladíků, kteří nápadně tam utřácejí
peníze. Mladí hýřilové tito kupují prý šampaňské
a někdy vodí s sebou i dámičky z polosvěta,
které kavalírsky častují. Mezi nimi je prý hoch
asi Ibletý, který dělá společnosti vůdce a roz
kazuje, co se má na stůl přinésti, jaké lahůdky,
jaké víno a co která dámička má dostati. Detek
tiv začal po společnosti pátrati; pronásledoval
ji tři dni a tři noci, ale marně. Čekal-li na ně
v některé vinárně v Praze, byli mladíci jistě
někde na předměstí. Vyčkával-li je zase na před
městí, dozvěděl se druhého dne, že si udělali
výlet do Chuchle a tam že hýřili někde v okolí.
Konečně se detektivovi podařilo nekalou tuto
společnost dopadnouti a odvésti do bezpečnostního
oddělení pražského policejního ředitelství. Tam
zatčení prohlásili, že jsou úplně bez peněz a že
všecko za ně platil mladý vůdce M. Š. z Král.
Vyšehradu, eyn úředníka. ento při výslechu
nejdříve udával, že našel 60 K na ulici a z toho
že své kumarády hostil. Pak se doznal, že vzal
doma rodičům 300 K a konečně učinil úplné
doznání: vzal doma 2.300 K, z nichž 900 K si
schoval na půdě, a ostatní penize za čtyři dny
se svými kamarády promrhal a propil v šampaň
ském. Pak zatčení dra noví členové této tlupy
zizopaených hýřilů a sice mladíci ve atáří
16—20 let. .

Zvlášť křiklavý případ jest tento. Před šesti
členným senátem v Brně objevila se kontoristka
Iréna Hatechková, které není ještě patnáct let.
Děvče svou ohytrou přetvářkou u úefa firmy
Sonnenecheinovy dobylo si plné důvěry, takže
mu byly svěřovány veliké tisice. S počátku si
ponechávala Irénka jen malé částky, pak se do
pouštěla k vůli velkopanskému životu defraudací

- nejodvážnějších. Kupovala si drahé klobouky,
šperky atd, aby se vyrovnala těm, které viděla,
na biografických filmech a o nichž četla v romá
nech. Kamarádkám pořádala hostiny, tak že někdy
za jediný večer utratila 100 K. Protože věsk
tohle všecko ještě nevyplnilo sny pařížského
života, najala si stálý kočár, aby mohla jezditi
s děvčaty po promenádě. A tak zpronověřila
3.700 K. Nyní odsouzena k jednoročnímu těžké
mu žaláři. — Tu jest hned nápadno, proč mi
blíže nevšimli poměrů nepatrné kontoristky ti,
kteří od ní brali stovky a proč ji neudali ti, kteří
přece věděli, že mladičká výpomoená síla nebere
měsíčně po osmi stovkách. Teprve bdělá policie
povšimla si nápadnějších zjevů, pilně pátrala,
až zlodějku usvěděila.

Tolik jen letmo vybíráme z celé řady zlo
činů mládeže v posledních dnech. Před časem
pohoršovala Be jedna část českého tisku nad
novinářskými nadpisy »Mladý — ale zralýs.
Vždyť se prý většinou jedná při přestupcích
mládeže |o nerozvážnost, naivní lehkomyslnost,
o svedení. Jeou to prý pravidelně ubožátka za
eluhující epíše politování než trestu. Ale zkuše
nost praví zoela něco jiného. Jestliže chlapec
provádí zločiny promyšleně, tak chytře a rafino
vaně, až předstihuje zloděje starší. prozrazuje
skutečnou zpustlost; takový zkažený hoch 0
evědčuje vůli oddati se řemeslnému soustavné
mu páchání zločinů. Chce býti vůbec lacino a
pohodlně živ na útraty lidí pracujících. A že
takový vživotní názor« často pochytil ve vlastní
rodině, to jest patrno z toho, jak po zdařených
defraudacích zachází a majetkem lehce nabytým.
Neužije peněz k sebevzdělání nebo k zaopatření
slušného zaměstnání. Nedá haléře do spořitelny,
neuštědří ničeho rodičům anebo sourozencům.
Všecko promrhává rychle v kavárnách, s pobě
hlicemi, v divadlech atd. Užívá i takových zábav,
které ho skoro nic netěší, výhradně proto, že
vidí sklon k takovým nákladným hříčkámu star
šleh bohateů. Nespokojí se krádežemi stovek, aby
případnou náhradou v budoucnosti si pojistil
nějakou řádnou existenci. Krade hned tisíce a
kdyby mohl, shrábl by ihned miliony. Co mu
záleží na dni zítřejším? Jen když mnoho užije
dnes a hned.

»Svedená ubožátka l« Který chlapec osvojil
si zlodějskou hantýrku, který i před soudem
odpovídá frázemi odposlouchanými od starých
trestanců, není »ubohou obětí«, ale drzým zlo
činoem, zasluhujícím často trestu většího než
staří tuláci. Kdyby se mu doma vštěpovala mí
sto cynických poznámek o kostele bázeň Boží,
tak hluboko by, neklesal ani při pozorování ne
pravostí lidí dospělých. Kdo ee bojíBoha, ten
se hrozí špatnosti všude. Kdo přišel o víru již
v útlém věku, strachuje se jen tehdy, je-li po
zorován okem takového člověka, který by ho
mohl a chtěl trestati.

Kdokoli svůj národ upřímně miluje a klade
veliké naděje v budouonostdorostu, ten místo

lesklých moderních frází přiloží sekeru ke ko;
fen odddš notiché, drobné práci. Bude živým

slovem zušlechtovati srdce dětí, podá pomocnou
ruku odborným pedagogům, kteří sami upro
střed rmutných vln nemohou činiti zázraky.
Zdárná mládež jest nejlepším pojištěním zdra
vého rozvoje národa. ——

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo 8 r. 0.

vHradciKrál., Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní 4 živnostenské za podmínek nej
výbodnějších. Vkusné střádanky

Za válečného ruchu.
Ve prospěch IV. válečné půjčky vyda!

výbor hospodářského spolku pro okolí Hradon
álové provolání všem Railfeisenkám a ven

kovským peněžním ústavům vůbec, hospodář
ským družstvům a jiným rolnickým organisa
eím. V manifestu se praví: »Prospěch státu a
nás všech žádá, aby na IV. válečnou půjčku
bylo upisováno co nejvíce. Žejména nutno. aby
eúčastnili se upisování zemědělci a dokázali
tak, že nejen svými výrobky, nýbrž také svými
penězi náležejí k nejhlavnějším oporám říše.
Proto vznášíme apel ku všem našim výše u
vedeným korporacím, aby nejen ze svého jmění
a jmění svěřených fondů upsaly 00 nejvíce, ale
aby staly se nadšenými agitátory mezi ostatním
lidem rolnickým v této vznešené akci, aby i rol
nictvo splnilo svou vlasteneckou povinnost a
súčastailo se upisování měrou nejbojnější« —
Výbor také ae postaral o dvě valné schůze
apolku: 30. dubna ve Srobodných „Dvorech a
7. května v Černilově, aby se výhody půjčky
důkladně objasnily. Kromě toho usneseno, aby
na den 29. dubna byla svolána okresním staro
stou p. H. Srdínkem schůze všech starostů
okresu. Jak spolek o úspěch půjčky dbá, patrno
z toho, že se nadto stará, sby byly téměř ve
všech obcích schůzky,na nichž potřebné vy
světlení a doporučení podají místní pp. učitelé.

(Čo vynese válečná půjčka apisovatelům, před
sťaví si každý občan názorně, povšimne-li si prak
tického příkladu. Někdo má 10.000 K. Nechá-li ten
to peníz ležeti v peněžním ústavu, zúročí se mu
4 prog. Ústav zaplatí mn ročně 400 K. Ponechá-li
svůj vklad s ročními úroky v ústavu po 30 let, pak
vládne jměním 30.349 K 53 h. — Obraťme však list!
Koupí-li si majitel za 10.000K papírů státní půjčky,
zúročí se mu peníze 6.08 proc. Z 10.000 K státní
půjčky obdrží ročně 608 K. Má-li 30 let za 10.000K
papíry státní půjčky a vloží-li roční úroky do pe
něžního ústavu. kde jsou tyto zúročeny dále (jen
4 proc.) vládne po 30 letech jměním 41.367 K
17 hal.

Kdo tudíž nyní upíše na válečnou půjčku, doka
zuje, že jest netoliko dobrým patriotem, ale i pro
zíravyri správcem a rozmnožitelem| vlastního
imění.

Potrestaný rušitel klidného soužití. Každý
rozumný člověk lehce nahlédne, jak velikou
lehkomyslností jest vyhledávali v době tolik

Obhájce Dr. Harpner vynaložil všechu výmluv
nost k důkazu, že prý poslanec nebi nijak.
článkem uražen, protože se ty řádky týkají.
osoby druhé. Ale zástupce Sohwaigrův pouká
zal, že v článku se mluví o poslanci a že —
Austerlitz odepřel potupenému dáti v tisku.
satisfakci; a věděl přece před soudem dávno,.
že onen rolník Schwaiger není totožným s po
mluveným poslancem. Rozsudek zněl, že Auater
litz ae odsuzuje ke ládennímu vězení. Tento
trest změněn v peněžitou pokutu 2000 K.
„ Literární novinka, V knihovně »Družiny

literární a umělecké v Olomouci« (spolek
českých spisovatelů katolických) vyjde asi za
měsíc jako 3. svazek beletristická kniha »Po
vídky z Kopanic« od Josefa Hvfra. Umělecké
výzdoha je od malířaFord. náv. :

Náboženské vyučování bezkonlesijních děti. Správní
soudní dvůr opětně rozhodl tyto dni, že děti bezkonfe
sijních rcdičů, které rovněž k žádné státem uznané cír
kvi nenáležejí, musí, jakmile začnou choděti do školý,
býti k nějakému vyznání přihlášeny. Šlo v daném pří
padě o dítě bezkonfesijních manžejů Brychtových ze
Žižkovu. kteří byli Skolními úřady vyzváni, aby svého
syna posílali na vyučování náboženství. Zdráhali se tak
učiniti, poukazujíce na to, že školský zákon žádá sice
vyučování dítěte v náboženství, ale tím že se míní ona
koniese, ke které dítě náleží; proto děti katolické -učí se
náboženství katolickému, | evangelické evangelickému,
židovské židovskému atd, a důsledně tedy děti bezkon:
fesijní nemusí se náboženství vůbec učiti. Pořadem im
stancí dospěla věc až ke správnímu soudnímu dvoru
který rozhodl, že děti die školského zákona mají býti
mravně-nábožensky vychovávány, čehož možno docí
liti hlavně vyučováním náboženství Náboženství je dále
předmětem vyučovacím, který jest pro všecky škotní'
děti povinným. Proto i bezkonfesijní děti musí choditi:
na náboženství a musí jim po dobu jejich školní povím
nost! určitě vyznání býti určeno. :

Církevní věstník.
Májové pobožnosti započaly v Hradci Králové u:

Panny Marie v neděli za veliké účasti věřících. Hlavní
olář byl nádherně ozdoben. Dostavila se veliká řada
družiček. Z různobarevných světel elektrických utvo-:
řeno písmeno >M«. Litanie s požehnáním měl vsdp. ka
novník dr. Fr. Reyl. Promluvy má vdp. superior Dréi
Sestel.

Plotišťská kotátura. Po delší chorobě zemřel vdp.
b. notář a farář J. Martinec 28. dubna v 73. roce své
ho věku. Obec doprovodila zesnulého vlídnéhe a skrom
ného kněze dne 2. května ke hrobu velice důstojně. Ú

„častenství' bylo četné. Kondukt vedl; rekviem "Sloužil 4'
řeč proslovil za přítomnosti 14 jiných kněží vdp. vikář
AL Soukup. O. v p.

Nenadálé úmeti. Dne 3. t m. na kanonické visitaci
byl raněn v Cerekvici u Litomyšle mrtvicí ctihodný a
milovaný bisk. vikář vsdp. Karel Macháček, farář v
Abtsdorfě (Opatově). Kněz za knězem v posledních mě
sících odchází v naší diecési na věčnost. Zpráva o smrti
populárního církevního hodnostáře bolestně dojala jeho
četné ctitelc,——

—— —

Zprávy
místní a z kraje.

Významná schůze ve prospěch IV. válečné půjčky v
Hradci Králové. Dne 29. dubna v zasedací síni okres.
zastupitelstva shromáždili se skoro všichni starostové
soudního okresu královéhradeckého k úřednímu — dni.

ze stranické zášti a z touhy po osobní pometě.
Tyrolský křesť.-s0e.zemský poslaneo Schwaiger.
který jest též starostou ve Fieberbrunnu staral
se pečlivě o to, aby byly učiněny příslušné
kroky proti zdražování. -[nebrucká a0c.-dem.
»Volke-Zeitung« však žárlila na popularitu eta
rostlivého zastance lidu tak, že ho obvinila.
jsko by ve Fieberbrunnu organisoval zdraže
vání mléka. Prý tedy Schwaiger jest ramená.
řem, provádí dvojí hru! Centrální orgán soc.
demokracie ve Vídni »Arbeiter-Zeitung« beze
všeho šetření hned obvinění otiskl. Sohwaiger
v tisku přesvědčivě dokázal, že jest pomlogván
zcela nepootivě. Když 2. listopadu 1915 byl od
souzen pro zdražování jeden jmenovec pus!.
Schwaigra, tu »Volks-Zeitunga 7. listopadu vy
razila e pomluvou poslance, činíc ze dvou osob
jednu. Poslanec týž den podal žalobu, ale
»Arbeiter-Zeitunga přes to 10. listopadu uveřej
nila článek s křiklavým titulem: »Křeať.-soc.
poslanec jako zdražovatel.« Ovšem obvin

ger podal žalobu na défredaktora »Arbeiter
Zeitung« Austerlitze. Při přelíčení 25. dubna
tohoto roku Austerlitz se namáhal před čtyř
členným senátem vídeňského soudu, aby bylo
přelíčení odloženo, až —začnou zasedati poroty.
Jeho řeč se protáhla na hodinu. Ale senát roz
hodl, že naprosto není potřebí čekati s rozaud
kem při nejmenším celý rok. Tu Austerlitz se
stal skroušenějším. Vymlouval se, že neměl ani
potuchy o existenci jiného Kristiana Sohwaigra.

ve prospěch IV. půjčky. Pak požádal p. c. k. finančního
radu Krále, aby přednesl odborný referát. Pan rada
předem podolkl, že prvá válečná půjčka prováděna ve
znamení nedostatečné pohotovosti peněžní.. Množství
peněžních ústavů stálo pod vlivem příročí; také tyto ú
stavy potřebovaly mnoho peněz k zvýšenému vyplácení
přečetných vkladatelů. Průmysl se musil teprve novým
poměrům přizpůsobovati. Přesto v Cislajtanii upsáno
celkem 2.2 miliardy. Druhá půjčka měla výsledek dale
ko příznivější. | Třetí půjčka zdařila se přímo skvěle.
protože hospodářská pohotovost byla již v nejlepších
kolejích. — IV. půjčka slibuje výsledek ještě daleko lepší 
než půjčka třetí; to již proto, že má dalekosáhlý význam
hospodářský. Obyvatelstvo plně pochopuje výhody, jaké
mu zde kynou. Jelikož jest nyní produktivita značná,
nastala čilá cirkulace peněz. Státní půjčkou však ve
prospěch obyvatelstva oběh peněz se zmenšuje; přílišné
rozmnožení počtu bankovek by mělo totiž škodlivé ná
sledky národohospodáfské. Peníze množí se mezi lidem
velmi rychle, protože vojenské potřeby jsou placeny vý

ům Ihned. Tak se shromažďuje znovu materlál K

ajěvé půjčce. Proto také jest dlužno apelovati na ochotu
Auláště těch krihů, které se účastní jakýmkoli způso
bem vojenských dodávek. — Hospodářská kolace ú
středních velmocí vyžaduje ovšem do jisté míry oběti,
ale za takového stavu obmezuje se zadluženost rakou
ského. občanstva do ciziny. Téměř všecka potřěba hra
dila se v tuzemsku, obohatil se tak domácí producenti.
Zato čtyřdohoda obrovské sumy peněz nechává ply
nouti do ciziny a tak se zadlužuje ve prospěch národů

cizích. Velikým omylem bylo by dormivati se, že vá
lečná půjčka znamená dobro jen pro stát; vždyť pro



:apivá všem hospodářským třídám. NemíŽádnop: zvláštní
„obětí, jestliže hospodářské krahy opíší větší obnosy;
vždyť za ně dostanouceané papíry poskytnjící znamení
t zůúročení;za papiry fy -ručí stát všemi svými pro
středky. Kdo bledá trvalé výhodné uložení kapitálu,
ulož sj jej do rakou státu, zaračušícího nejpřízaivější

„rentabiiitu. Dlužno upozorašé, že zejména na venkově
jest nyní mnohe peněz, které se neukládají nikam. Tací

vezkovští majitelé nechť upéší svépeníze hned na stát
ní půjčku a tak neprodleně ode dne vložení budou bráti

Ženské a spořitehmina malé úroky. Vyberon-l obnosy
a vloží pro válečnou půjčku, hned dnem únisu získají
větší zůročení o 1%4až 2%. — Pan rada upozornil na
dva spolky upisovatelů v Hradci Králové, které velioe
prakticky řeší otázku zdaru půjčky v místě a okolí. —
Referent dále poukázal na veřiký hospodářský rozvoj
státu našeho. (Viz zvláštní článek v tomto čísle.) Pro
-hlásil že tato půjčka má veliký význam patriotický a
že podstatně podporuje všeobecné a brzké vítězství na
šich zbraní. — Nato p. c. k. mástodrž. rada Smutný
projevil svoji neochvějnou důvěru, že přítomní uvědo
měli posluchači horlivě se-o zdar půščky přičiní. Vždyť
jest patrno, že mají plné pochopení pro akci tolik důle
žitou. Upozornil, že mnozí upisovatelé si posud novy
zvedli papíry III. půjčky a poučil, v. jakém pořadí jest
potřebí ustříhovati kupony. Nadšenými slovy vzpomněl
slavného výročí bitvy u Oorlice (2.—3. května 1915), kde

-se 18. pěší pluk tolik vyznamenal Požádal np. starosty,
aby dali některému návrší anebo aleji iméno 18. pěš.
plaku a tak těmio rekům vzdali čest — Pan starosta
Srdínko ©povznešenou schůzi ukončil případným do
slovem.

IV. rakouská válečná půjčka « Živnostenské bazky
ttlélky vHradci Králové. Výkazč. 1.Odpočátku sub

skripce, to jest dne 17. do inkhisive 28. m. m.. upsáno
bylo u nás celkem 1,096.500 K na IV. rak. vál. půjčku.

Z toho připadá:na 4Oletou státní půjčku896.500K,na
"Tteté pokladní poukázky 200.000 K. Z celkové sumy ú
pisů případ. pak: na úpisy peněžních ústavů 903.900 K,
na úplsy sorkromých upisovatelů 192.600K. Na upiso
vatele (peněžní ústavy i soukromníky) z obvodu c. k.
«okr. hejtmanství v Hradci Králové připadá z celkového
upsaného obnosu 665.600 K. Z větších upisovatelů uvá
dime: MUDr. J. Král, lékař zde 5000 K, Spořitelna Krá

Johradecká 600.000 K, Ant Libický, vládní rada, c. k.
žed. reálky zde 4000 K, Městská spořitelna v Rychnově
.2900K, Lad. Haněl, c k. řed. v. v. zde 400 K, Josef
Voženílek, mlynář, Předměřice 20.000 K, Josef Bačina,
Opatovice 10.000 K, Ing. F. Borovička, řed. Pražské akc.
"strojírny zde 2000 K, Spořitelna Královédvorská 120.000
K, Fr. a Stan. Polický, Jaroměř100.000 K, Spořitelna
-městská v Rychnově dalších 150.000 K. Obč. záložna
-v N. Bydžově pra úč. vl 30.000 K, Josef Baše, průmysl
ník v Bolehošti. 10.000 K, Julars Pokorný, soukromaik
zde4000 K,Ant. Mašek5000 K. Joseí Zeman,rolník v
Roudnici 3000 K, Ant. Svoboda, řed. měst. důchodů v N.
"Bydžově 1000 K, dr. Josef Huráň. sekretář bisk. konsi
stoře500K,Old.Wenkezde200K,D.Florianu,c.ak.
plukovník zde 4000 K včetně úpisu na uherskou vál.
půjčku. Vedle toho máme ještě úpisy nevyčerpaných
-předběžných přihlášek na ca 1.200.000 K.

Upozornění upisovatelům. Za spohrpůsobení peněž
ních ústavů v Hradci Králové utvořil se spolek upiso
vatějů válečné půjčky. Podrobnosti sdělí každý peněž
ni ústav zdejší. Podobné spolky utvořiti doporučuje se
hlavně v Třebechovicích a Nechanicích a všady, kde
Raifelsenky stávají. Důst. duchovenstvo a ct. učitelstvo
zajisté rádo další zařídí. Dlubopsy dřtvějších váleč
ných půjček dosud jsou u peněžních ústavů namnoze ne
"vyzvednuty. | Upisovatelé mohou si je kdykoli proti
vrácení potvrzení vyzvednouti u dotyčných upisova
„cích míst, kdež se jim i ochotně poučení stran zpeněžení
splatných již kuponů poskytne. C. k. místodržit. rada:
"Smutný.

Ve výročí slavného vítězství u Gorlice dne 2. a 3.
"května bylo město ozdobeno prapory v bařvách říš
ských a zemských. Velitelství 18. p. pl. kterýž, jak zná
mo, vynikajícím způsobem súčastnil se zahájení tohoto
"průlomu, zaslala městská rada následující blahopřejnou
depešt: »Ve výročí dne skvostného vitězství naší nád

"herné armády u Corlice, zahájeného udatenstvím našeho
„domácího pěšího pluku č. 18, vzpomínáme této slávypiné
události s vlasteneckým nadšením a blahopřejeme opět

-ně hrdinnému pluku. jeho velitelům, důstojnictvu | vše
ma mužstvu. Městská rada královéhradecká. Starosta

»dr. Ulrich. — Starosty města došel z pole následující
poděkovací telegram: »Důstojnictvo a mmžstvo domácí

"ho pluku děkuje nejoddaněji za vlasteneckou vzpomínku
vdne výročí bitvy u Oorlice. Jako tehdáž u příležitosti
-průlomu nepřátelské fronty nasadí pluk, pamětliv své
AOleté slávyplné tradice, vždy a všade a všechno, aby
připojiti mohl nové vítězné vavříny na svůj prapor. Ve

" Hitelství p. pl č. 18. Polní pošta.<

Ve schzi okresního Zastupitelstva, která se konala
22 t. m. bylo schváleno usneseníobce Hradce Králové
o uzavření komunální zápůjčky a lombardní zápůjčky

-na upsání IV. válečné půjčky obnosem 200.000 K nomi
nale. —Přijat návrh na upsání z fonduokresníhodal

-šich 9 podílů po 50 K Tiskařského a vydavatelského
družstva rolnického. Rovněž schváleno udělení příspěv
ku z fondu nemocničního rodině sekandárního lékaře p.
„MUDra Leop. Rejmánka. — Přijato, aby se uzavřel další
zálohový úvěr do výše 60.000 K (na účet nemocněčního
fondu a za záruky okresu) na zaplacení účtů dodavatelů
"všeobecnéveřejné nemocnice azakoupení zásob potra
vla ajinýchpředmětůdenní potřebypro týž ústav. —

Udělí se mimořádný válečný přídavek okr. úředníkům a |
Jékařám 1 dprávci nemocnice.'

Klicperovu divadlo ve prospěch Červemého kříže.
TýdenČerv. kříže zahájen byt v nedělí 30. dubma v
Klicperově divadle představením P. X, Svobodova ku
su »Směry života«, sehraného od členů »Kliope
ry«. Hra staršího data, kreslicí leckdy dost rozvláčně
opotřebovaný motiv ze studentského života, nevyžaduje
zvláštní tvořivosti v charakterisaci postav, jež podávají
st samy sebou,a proto provedeníjejí nemohlo dopad
nouti jinak ocž velmi dobře, zvtášť když mu byla vě
nována tak pečlivá píle v mstidování úloh i souhry.
Nejobtížnější úlohu kusu. právníka Antonina, sehrál p.
Hruška velmi zdařile, čímž ukázal, že | podobné úlohy
dovede uepopiratelným svým talentem pochopiti. To je
vllo se zvlášť při scénách doševního vzrušení, jejichž
obsah i kontury byly psychologicky dobře zachyceny.
Přesto nedá se však upříti, že satonní úlohy s dávkou
jistého poslsmu a istrikánství mu daleko lépe svědčí.
Ostatní figurky byly šťastně obsazeny. Znamenitou
kuartýrskou byla pf. Jtrotková a její dcerušku výborně
podala sl. Richtrová. Párek starých pro syna se finančně
obětovavších manželů našel v p. Veselém a sl Kampo
štové dobré jmterprety. Pan Ituňáček svou maskou i
strnulou hrou. jakož 1 p. jengr se zdarem zbyli se
svých úloh. Účinkujícím dogšalo se od velmí čemě shro
mážděného obecenstva, jež plně pochopilo účel návště
vy, hojného potlesku a aznání. — C.

Program pro řádmou schází měst. Zastupitelstva v
Hradci Králové, jež konati se bude ve středu dne 10.
května o 4 hod. odp. v zasedací síni okr. zastupitelstva
v Hradci Králové. 1. Projednáse obecní rozpočet na r.
1916. 2. Stane se trsnesení o vybírání 300 proc. obecní
dávky kc slátní dani z vína na léta 1917—1919.

Valná hromada obchodního gremia královéhradec
kého koná se v úterý 9. t. m. o 7. hod. večerní v za
v zasedací síni okr. zastupitelstva (v Grandhotelu).

Inspekci na městské vyšší škole pro ženská povolá
at bospodářská vykonal ve dnech 1.—3. května c. k.
minist. inspektor prům. ško) pan vládní rada Karej Do
lejš. Výslede inspekce byl po každé stránoe velmi příz
nivý.

Skvělá výstavka Iklového úměsí slováckého, kterou
uspořádal: městské průmyslové museum v Hradci Krá
lové ve výstavním sále mnsejní budovy od 20.—27.dub
na. těšila se nejvýš sympatické pozornosti a skvělé
návštěvě. Navštívilo ji oskkem 2457 osob platících mimo
návštěvy škol, kterým povolen byl vstup zdarma. Ně
které typické vzácné kusy, vynikající skvostným lido
vým ornamentem, zakoupilo museum do svých sbírek.

Dar Záložny v Hradci Králové válečným účelám.

Pan J. Toman, předseda Záložny a jménem téže ode
vzdal purkmistrovskému úřadu příspěvek Záložny 250
K k rozdělení mezi pomocné úkoly válečné péče. Tento
vlastenecký dar zasluhuje plného uznání a hojného na
podobení.

Dary. ze Zisku r. 1915, udělené Záložnou v Hradci
Králové. Ústřední Matice Školská 50 K, Živnostensko
čtenářská jednota 50 K, podpůrný fond II. společenstva
30 K, IV. společenstva 50 K, Učednická besídka 20 K,
Obchodní ústředna 10 K, ©Čítárna Palackého 15 K,
Obecná kuchyně 30 K, pokrač. škola: chlapecká 30 K.

dívčí 10 K, Husův fond 10 K, Podpůrný spolek: středních
škot 20 K. při obch. akademli 10 K, národný kolky 10 K,
Severočeská jednota 20 K, Jednota úředníků záložen
ských 10 K, Komenlum 30 K, Topinkův fonď k podpoře
vdov a sirotků po úřed. záložen 100 K, pokrač. škola
gremiální 10 K, podpůrný fond hasičů 30 K, spolek Ko
menský ve Vídní 10 K, Beseda zde na adaptaci 50 K,
cbci pro odbory místní válečné péče 250 K, úhrnem
855 K.

Zvýšení odběru mouky pro kojící matky a kojence.
C. k. ministerstvo vnitra vyhovělo výnosem ze dne 9.
března 1916 č. 11.460 Žádosti válečné komise, aby kojí
cím matkám a dětem pod 2 léta buď byly vydávány
zvláštní lístky výkazní, znějící na větší množství mou
ky, zato však na menší množství chleba, nebo aby byl
takovýmto osobám jinou vhodnou formou umožněn od
běr většího množství mouky než chleba. Ti, jichž se
týče, se vyzývají, aby se hlásili při odběru lístků chle
bových u přísínšných komisí.

| Úřední místuosti c. k. živnosteeského Inspoktorátu
v Hradci Králové nalézají se od I. května v Jiříkově
třídé č. 284. I. patro.

Sezaam cen ma týdeneím trhu v Hradci Králové
dne 29. dubna 1916. 1 g: vikve 92—95 K, jetel semínka
červ. 260—560 K. máku 400 K, lněného semene 120 K.
1 kg: jahel 2.10 K. másla 9.20—10 K, tvarohu 1—1.20 K,
cibale 80 h, mrkve 44—46 h, celere 80—90 h, petržele
70—-72 h. česneku 6—7 K, 1 vejce 14—16 h, 1 kopa:
drobné zeleniny 2—2.40 K, salátu 6—8 K, poru 1.20—2.40
K, 1 hi brambor k sázení 16 K. 1 pár podsvinčat 150—
20 K, I kůzle 6—18 K. — Přivezeno bylo: g: vikve
1.25, cibule 3, mrkve 2, celére 0.8, česneku 0.35, kop:
drobné zeleniny 10, salátu 14, poru 46, brambor 30 hl,
375 kusů podsvinčat a 55 kůzist.

Zavírámi. krámů. Poněvadž vznikly pochybnosti o
době, kdy krámy mají být; zavírány, sděluje obchodní
gremlum toto: Krámy zavírati se mus! dle zákonných
předpisů v 8 hodin večer, potravinářské nejdéle v 9
hodin. V neděli smí býti krámy otevřeny pouze od 7
do-11 bod. dopol. Rozhodujíc! je nadále úředně stanove
ný letní čas, | upozorňuje obchodní gremlum všechny
své členy, že každé překročení tohoto času při zavírání
krámů bude bez výjimky pokutováno.

Z přírody. Jako čarovným proutkem vykouzlilo jaro
v posledních dnech tisíceré bohaté květy. Ale mnoho
brablvých prstů hned se stará, aby květy — nebyty.
Škubou se kefea stromy tak nemilosrdně,až se ulamují
větve. Jakoby ta přírodní zdoba byla výhradně pro ty,
kteří jí nepěstovali. Utržené květy se pohodí na cestě
třebas již za několik minut. Mládež při tom sportn se
tuží víc než lidé dospělí; a nespokojí se s málem, trhá
všecko, nač může dosáhnouti. Podobné řádění jame vi
děli v dubnu na Inkách. Není přece potřebí, aby jediný
chlapec »vypasle«všecky petrkliče na jednom korci lou
ky. Malá kytička také stačí. Ale při dosavadní praksí
podél některých cest jediná lbivá květina neobstojí.

A že neolupujísady a loukyskutečnípřátelé přírody,to
patrno z toho, že -se utržené stonky a ratolesti za ma
lou chvilku pohodí. Na cestách vklíme spoustu pohoze
ných květů. Jest potřebí, aby takové hrablvce jemaoch
né obecenstvo odkázalo vždy do příslušných mez. —
Některé slabé štípky u Pltetického potoka jsou bez ko
lů, kdežto stromky polámané bmed v sousedství se opi
rají zbytečně. Účelné přemístění je tedy velice snadné.

Svobodné Dvory. Dne 30. t m. přednášel zde v
hostinci p. Smetany ředitel filiálky Živnostenské ban
ky o výhodách IV. válečné půjčky s odbornou znalostí
a přesvěděivě.

údná pleš vícel.
Tisíce holohlavých vyléčeno!

Pište si ještě dnes o pojednání, které
Vám ochotně zdarma zašle kosmetická
laboratoř „Olymp*, Praha-Smíchov,

II.-1241.

Nechanicko pro IV. válečnou půjčku. Na den 30.
dubna pozvalo c. k. okr. hejtmanství starosty, správy
škol, živnostenská společenstva a živnostníky z Necha
nic a okolí do divadelního sálu v Nechanicích. Dostavilo
se kolem sta vlivných osobností. Pan c. k. místodrž. ra
da Smutný zahájil schůzi Upozornil že upisování na IV.
půjčku jest netoliko eminentní vlasteneckou povinností,
ale také vělikou výhodou. Právě upisováním na tuto
půjčku podporuje se zdatně myšlenka střádalů. Nato p.
finanční rada Král obšírně a výstižně vysvětlil význam
této půičky. Par městský rada Maděra vybídl shro
mážděné, aby co nejvíce pečovali ještě o lepší zdar této
dalekosáhlé akce, než měla půjčka třetí. Pravil, že s
velikým povděkem přijímá konstatování p. místodržitel
ského rady, že Nechanicko povinnost svou při III. půjč
ce řádně vykonalo. Nato p. míst rada zdůvodnil, že
obyvatelstvo zemědělské má se súčastniti hromadně u
pisování již proto, že si nyní značně polepšilo. Podal
případnou instrukci o papírech III. půjčky. Upozornil na
význam tčhodne Červeného kříže a věnovat —vřelou
vzpomínku slavnému průlomu u Gorlice r. 1915, kde na

še vojsko dobylo si nevadnoucích vavřínů a s ním i náš
18. pěší pluk. Ředitel okrésních kanceláříp. Vančura
prohlásil, že s povděkem bere na vědomí 'pochvalnou
zmínku p. rady Smutného. Poznamenává, že i při II.
půjčce Nechanicko vedlo si zdatně. Ovšem tehdy ještě
nebylo přesně zjištěno, jaké sumy odvedlo Nechanicko
specielně. Nebylo v té příčině přesné evidence a po
drobné statistiky. Pan ředitel dovozoval, že penize u
psané na IV. válečnou půjčku budou uloženy výnosně a
bezpečně. Nechanické peněžní ústavy již počaly upiso
vati. Dle dosavadní situace lze se nadíti, že výsledek
na Nechanicku bude skvělý. Schůzi zakončil p. místodrž.
rada vzletným povzbuzezním.

K sebevraždě v Pardubicích. Dne 3. května t.
r. zastřelil se na zahradě svého bytu v Pardnbicích
před 6. hod. večer Jan Michálek. Nikoli tedy Antonín
Michálek, v širých kruzích známý c. a k. správce vojen
ských zásob. Nešťastník, který si sáhl na život, není ani
daleký“ příbuzným p. Ant. Michálka.

Krucemburk. Jeho Excel. nejdp. biskup započal le
tošní generální visitaci v našem horském městečku. Byt
to pravý svátek pro celou osadu. Arcipastýř přibyl v
úterý o 1. hod. do Krucemburku, kdež se mu dostalo na
dnešní dobu slavnostního uvítání. Co scházelo na Ze
vnější okázalosti. hojnou měrou vyvážila upřímná srdce.
Vřele vítali: vsdp. vikář a místní vdp. farář, zástupce
c. k. okr. hejtmanství, patronátu, obce a škoty. Následo
val slavný průvod do fary a odtud do chrámu Páně,
kdež vykonána pobožnost za zemřelé. Druhého dne
sloužil Jeho Excel. o půl 8. hoď. mši sv.. poté měl ká=
zání na slova: »Pane, zůstaň s námi'!« Po kázání udíle
no sv. biřmování asi 500 osobám, načež byla zkouška
mládeže přespolních škol. Ve čtvrtek udíleno biřmování

ve Výjnově Městci, odkudž arcipastýř ještě téhož dne
se vrátil do Krucemburku. V pátek poctil svou vzneše
nou návštěvou místní školu, aby se přesvědčil o pro
spěchu naši milé mládeže. O 6. hod. večer byla pobož
nost na rozloučenou. V sobotu ráno odejel Jeho Bisk.
Milost do Studence, aby tam udílel sv. biřmování. Za
svého pcbytu zapsal se velepastýř do srdef všeho lidu.
který se loučil se slzami v očích a milých, útěchyplných
slov stále vzpomíná a vzpomínatí bude.VyzzamezánívPllsíkově,Diplomemc ak.vojen
ského velitelství v Litoměřicíchze dne 5. dubna byl vy
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znamenán farář Fr. Kutnar v Pliníkově, jenž tem zaří

dit a spravuje záložní nemocnici Červeného kříže pro 40
vojínů. V diplomu se mu vyslovuje dík a uznání za vý gr0000000000x D0090
borné,nejlepšímiúspěchyprovázené,s bezpříkladnou Jan Horák,(Uznaný za nojrýhodnější a nejlevnější nápoPADK bd

| k výběru traako.
Ber -volkoměstaké režie ve vlastních dílnách a

d h, levné vemkové, čímá | M
ceny 24 o20%, nešmade Inde. * k

Též na splátky bez zvýšení oent

výborné jakosti též i veškerépotřeby Velejemné látky na teláry.k holení nakoupíte levně u firmy

obětavostí a horlivostí od počátku války konané služby| FOPNÍpramenv *
v zájmuraněnýcha nemocnýchvojínů.Již dříveudělen ' a soukenník
byl vdp. farářičestný odznakČerv. křížeII. třídys Vá- P o jE . -4
ječnoadekorach : A v Rychnově nad Kněžnou.

Vyznamenání v Litomyšil. Jeho Výsost arciknfže : . © = zasílá na požádání vědyFrantišex Salvator vyznamenat dne 15. dubna dp. ka

PlanaJ. Dvořákaza zásluhyo Červenýkřížudělením I : dle roční salsony kollekol
bronzovémedaile, prádla, praporá: přikrový, koborců a | © nejnovějších druhů pravých

Řadu dopisů byli jsme nuceni odložiti do ovovéka máčiní ve- výrobaáchnejetaršíhe | vlněných látek
čísla příštího. Prosíme za poshovění v dnešní | závodu v Čechách, o. a. k. dvorního dodavatele M své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
vážné době. . . zemských. .
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>| Čemý sp. HradecKrálové, EE ln all nádaramenta
oibáře,lampy: „palénky,Dacifikály,

třida 18. pěšího pluku, svícny,lampy.)aditelnice,kropenky

Ignáce V „Noškudia SYN nabízí Son vyhovuje ní(protokolovaná firma kávu, hrá hly 2. poživatiny m i opravuje v půvo pel 6
v Jabloaném nad Orlicí (v Čechách) ' ch, Jáhly Plánuzanově vyměňuje.Holové

(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

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

-výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praperů a kovového náčin..

(Cenníky, vzorkyi roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou. |

Předměty neb výkresy sasilá nauúzku franko boj sávasRosti koupě.

Vše seposllá posvěcené. Prdce ruční

Skladvašinv n der sdříbrnýchklenotů,jako: fetěnů,madonek ků, pretýnků, nárumků atd. 1 Notářské
prateny. tabatérky, jídelní náčiní ze stříbra pravého

čínského vždy na skladě.
Sera slato,síříbroadrahokamykupujezanejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasíř a ciuolenr

Praha-l.-979., al. Karoliny Světlé, čis. 12. n.
Přívešný smalec «. k. zemsikého trestního soudu.

Telegramy:Petrol, Hradec Králové.

Praktikanta
přijme ihnedfa. F.V.Fiala, spol.sr. obm.,

velkoobchod uhlím, Hradeo Králové,i=
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Královéhradecká bankovní jednota,
společnost s ručením obmezeným

v Hradci Králové
bude konati

dne 17. května 1916o 2. hodině odpolední
v menším sále Adalbertina v Hradci Králové

W.patro

I řádnou valnou hromadu společníků
s následujícím pořadem:

Výroční zpráva za rok 1915.
Zpráva dozorčí rady.
Usnesení o upotřebení čistého zisku.

Doplňovací volba jedpatelského výboru a dozorčí rady.
Volné návrhy.

PDZ

Ot

Dle $ 20. smlouvy společenské dopouští se výkon hlasovacího práva zmocněncem, který však musí býti
společníkem a nesmí žádný společník více než dra jiné apolečníky plnou mocí zastupovati. Na každých K 500—
kmenového kapitálu připadá jeden hlas, ke zlomkům pod K 500— ge nehledí.

Jednatelský výbor.

VYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYNYVYVYNYNYVY
Majttel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Tiskem Biskupské kulktakárny vHraflol Králové. — Vydavatel a zodp. redaktor: Jetel Polák,
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Insert itají se levně.
Obnova Vyčhlaí v pátek v poledne.

půjčka.

Daně prostá 5'/,*/, umořitelná státní půjčka rozdělena jest na serie
jo 65,000.000—korun a bude vydávána v kusech po 100, 200, 1.000, 2.000,
0.000 a20.000 K. :

Dlužní úpisy zněji na majitele a zúročí se
19165 '/,*/, ročně v pololetních,pozadu jdoucích lhůtách, aplatných1. června
a 1. prosince každého roku. — Opatřeny jsou 29 kupony, z nichě první
splatný jest dne 1. prosince 1916 a dále talonem,na který svého času vy

koy udou bez výloh a poplasků u pokladny státního dluhu další kupony.y Od 16. dubna do 31. května 1916 nahradí se zúčtováním.
Půjčka splacena bude v jmenovité hodnotě a umořována slosováním

v letech 1922 až 1956 na základě annuit, zahrnujích zúročení a umoření
kapitálu, jichž výšezůstane přibližně stejná. — Slosováníprováděti se bude
v seriich (po 6,000.000 K) a to v prosinci každého roku, poprvé v prosinci
1921. tažené kusy láceti se budou po slosování příštího 1. června. —
Slosované serie uveřejní se každoročně ihned po tahu spolu se seznamem

jašených už serií, = nichž některé kusy k výplatě doposud nebyly předoženy. ,
C. k. ministru financí jest vyhrašeno počínaje dnem 1. června 1926

slosování kdykoliv uvětšiti, aneb dosud neumořený obnoa sábůjčky bes

slosování splatiti jmenovitou hodnotou po3měsíční výpovědi. — Tuto vý
pověď dlužno uveřejniti v úředním listě »Wiener Zeitung.

Úroky, jakož i kapitál státních dlužních úpisů vypláceti se budou
bez jakékoliv daňové, poplatkové, anebo jiné srážky u c. k. pokladny stát
ního dluhu ve Vídni.

Obchod s 0'/,"/, dané prostouumořitelnou státní půjčkou nepodléhá
dani z obratů cenných papírů. :

"OM

Daně prosté 5'/,9/, státní pokladní poukázkyznějí na majitele a budou vydány v kusech po 1.000, 5.000, 10.000 a 50.000 K. — Státní pokladní
poukázky zúročí se počínaje dnem 1. června 1916 ročně 5 '/,"/, v pololetních,
pozadu jdoucích lhůtách, eplatných 1. červnem a 1. prosincem každého
roku a splaceny budou 1. červnem 1923. — Kusy opatřeny jsou 14 kupony,
z nichž první eplatný jest dne 1. prosince 1916. — Úroky, jakož i kapitál
budou se vypláceti Dez jakékoliv daňové, poplatkové, anebo jiné srášky

u © k. pokladny státního dluhu ve Vídni na odevzdání splatných úroko
vých kuponů, p ipadně státních pokladních poukázek. — Uroky od 16. dubnado 31. května 1916 nahradí se zúčtováním.

Obchod a 5'/,%, státními pokladními poukázkaminepodléhá dani
z obratů cenných papirů. :

Vzhledem k předchozí vyhlášce Jeho Exoelence pana c. k. ministra
financí dovolujeme ei oznámiti:

Upisování počne dne 17. dubna 1916 a skončí v pondělí
dne 15. května 1916 o 12. hodině polední.

Úpisy přijímají v obvyklých úředních hodinách:

Agrární záložna, Spořitelna,
Česká banka, Všeobecná úvěrní společnost,
Diskontní společnost, Záložna,
Královéhradecká bankovní | Záležní úvěrní ústav a

jednota, Živnostenská banka.
Pro upisování platí tyto podminky:

1. Cena upisovací činí pro

40letou daně prostou 5:/,*/, umořítelneu státní půjčku 98+,,
pro

daně prosté 6:/,*/, dne 1. června 1923 aplatné státní po
kladní penkázky 96:509,.

2. Přidělení provede se co nejdříve po skončení subskripce a upiso
vateli podá se o tom upráva.

3. Kupní cenu nutno zaplatiti pří úpisech do K 200-— bned při při
hlášce plným obnosem. — Při úpisech nad K 200— nutno saplatiti:

při přihlášce . . . . . . - 109/, jmenovité hodnoty,
dne 15. června 1916.. . ... >% " "

„+ 15. července 1916.. . . 809, » „
„ 16. srpna 1916 . .2+ „ "

. zbytek upisovaci
Poněvadě kuponové úroky počínají teprve 1. června 1916, nahradí se

upisovatelům = obnosů dříve splaoených 6'/,/, úrok ode dne splátky aš
do 81. května 1916. — Při splátkách po 1. červnu 1916 nahradí uplsovatel
úroky od 1. června 1916 až dodne splacení.

4. K přihláškámna určité kusy půjčky může se přihlížeti jen pokud
to upisovací misto usná za přípustno.

5. Kusy dlužno odebrati u téhož místa, u kterého půjčka byla upsána.

„ 15.sáří 1916

6. Do vyhotovení delinitivních kusů vydány budou upisovatelům na
požádání listy salímní, jichž výměna za definitivní kusy provede se bez
účtování poplatků za výměnu u téhož mista, které zatimní listy vydalo. —
Pro upisování u c. k. poštovního úřadu spořitelního ve Vídni a u sběren
jím k přijímání úpisů zmocněných (c. k. poštovních úřadů) platí podminky
c. k. poštovním úřadem zvlášť vydané.

7. Rakousko-uherská banka a válečná zápůjčková pokladna poskytují

na zástavu obligaci válečné půjčkyresp zatimních listů zálohy až do 739/,jmenovité hodnoty na úrok 0 '/,%/, nižší než obvykle, totiž za dočasnou
olicielní sasbu procakont směnečný. — Tato výhodná sazba úroková zů
stane v platnosti po dobu nynější výsady Rakousko-uherské banky, tj. do
31. prosince 1917.

Jmenované dva ústavy poskytují zápůjčky za dočasnou slušební
sazbu eskontní též na jiné cenné popíry: ješ lze u nich zastaviti, pokudvypůjčený obnos prokázatelné má sloužiti k zaplacení obnosu, jenž na
zůšladě tohoto posvání byl upaán.

Pro prolongacitakových zápůjček poskytuje se rovněš výhoda snížené
úrokově miry, a to do 31. prosince 1917.

Na požádání zajistí se pro zápůjčky: jež během svrchu uvedenýchsplátkových terminů se uzavřou prokázatelně k zaplacení upsaných obnosův,
misto dočasné eskontní míry úrokové pevná úroková sazba ve výši 5,
ročně až do 31. prosince 1917.

Dále poskytne Rakousko-uherská banka a válečná zápůjčková pokladna
za výšeuvedených modalit stranám, které v platebních lhůtách v prospektu

uvedených prokásatelně uzavřely u jiného úvěratho ústavu (any. spořitelny, záložny atd.), anebo u jiné bankovní lirmy zápůjčku k cíli upsání
válečné půjčky, sa účelem jejího zaplacení až do obnosu, kterým v době
úádosti bude prokásatelné ještě pozůstávati, novou zápůjčku na pevnou
úrokovou sazbu 5"/, a bude ji za tulo pevnou sazbu aš do 31. prosince
prolongovati.

8. Vláda bude o to dbáti, aby výhody, jež dle odstavce 7. povolila

Rakousko-uherská banka a válečná zápůjčková pokladna aš do JI. prosince1917, po uplynutí této lhůty poskytla oedulová banka aneb jiný ústav, jenš
vládou bude označen, dané prostou 5'/g/, umořitelnou státní půjčku až
do 30. června 1921 a pro dané prosté 5'/,/, státní pokladní poukázky až
do 31. června 1919.

9. Válečná zápůjčková pokladna jest zmocněna na základě $ 6. bodu 8.
císařského nařisení ze dne 19. září 1914, čís. 284 ř. z., aby, Betřic zásad

prováděcích ve jmenovaném císařském nařízení předepaajch, povolovalaůjčky také na zástavu hypotečních pohledávek, které skýtají zsákonitou
jletotu (k 1374. obě. zákona).



Výzva druhého válečného Jara.
Druhé válečné jaro zastihlo naše vojska

mocnější a neochvějnější, než kdy jindy a
vdechlo pokojnou a sebevědomou důvěru i
v srdce nejmalomysinější, jež zmatena divým
shonem událostí na počátku války popřávala
příliš ochotného sluchu slabošským pochybám
a úzkoprsé melodušnosti. Druhé válečné jaro,
které po zimních nepohodách a evízelích stkvě
lých vojenských operací a tažení, jež v dějinách

osud neměly příkladů, oblažilo prvními slun
nými dny naši chrabrou armádu, stojící hluboko
v nepřátelských zemích na vroholu svých ú
spěchů a jistě dále, než uprostřed své vytčené
eesty. Ba, snad mnobem blíže u cíle, než si
může představiti střízlivá opatrnost. Druhé jaro
světové války vlílo nové síly naším obětavým
sborům v daleké cizině. Bylo by možno, aby
toto jaro neprolomilo poslední ledy zaostalé
enad rozpačité netečnosti doma, uprostřed ze
lenajfoloh se polí, uprostřed stkvěle organisované
a eílerědomé práce a tisícerých neklamných
příznaků a slibů, že Šťastná budoucnost říše,

bojovaná už dnes obětavostí elavných zbraní
na dalekých bojištích musí býti a bude zacho
vána obětavostí doma? Naše.armáda vytrvalostí,
zdatností a nadšením urvala si svoje válečné
štěstí na vzdory všem a 00 ještě bude vykonati,
vykoná. Naše armáda: Co jest to armáda? Jest
to snad něco cizího vnitřnímu hospodářskému,
politickému, průmyslovému životu státu, něco,
nač by bylo třeba dívati se s reservou, čeho ú
spěch i nezdar mohl by nechati chladným zájem
jednotlivého občana a dotýkati se jen jakýchsi
povolaných, odborných činitelů, tak jak jsme se
na tento poměr uvykli dívat očima míru?

Dnes nebude těžko přesvědčiti kohokoliv
o opaku. Dnes nejchudší jako nejbohatší občan
odložil poslední zbytek řekněmejakéhosi šosáctví
pokojné, egoistické bezpečnosti minulé doby,
která ještě neohvělase mohutným dechem dějin.
Dělník, živnostník i kapitalista oltí, že jeho ma
jetek i možnost příštího blahobytu nesou široké
plece vojáka a chrání nerozborné valy naších
vítězných front. A tyto plece a tyto svaly vy
konaly tak nádherně svoji povinnost a 6tako
vým nadšeným sebezapřením, že mohly by se
esbevědomě dovolávati svého věřitelského práva.
Konejte nyní vy svoji povinnost!

Ale tyto statisíce rukou, které povolány byly,
aby pustily pluh, kladivo i pero a chopily se
pušek, vykonaly více. Zatlačily vojska téměř celé
Evropy až na nejzazší mez a probily se ku
konečnému vítězství tak daleko, pokud jest
v moci vojenské chrabrosti a nadšení. Aby ho
uchopily, musí jen čekati. Musí držeti toto
prodlení, které jest nyní už jedinou nadějí
nepřátel.

Druhé válečné jaro zastihlo naše vojska
v tomto stadiu. Čekají a drží... Čekají klidně,
svěží a a důvěrou, neboť jsou si vědoma: po
kud na nich bude záležeti, dočkají se a udrží!
Prodlení však žádá si jiných tributů než ehrabré
mysli a ušlechtilé krve. Chce železnou vůli a
hmotné prostředky!

A tak, druhé válečné jaro přišlo ve znamení
zvy k čtvrté válečné půjčce a milionovéú

pisy kapitálu postavily se už v čelo tohoto
čtvrtého defilé hospodářské síly a uvědomění
našeho mocnářství.Jest již na čase, aby nastou
pily široké vrstvy, které jak se zdá budou
tvořiti kádr této sbírky. Jest třeba, aby

čtvrtá půjčka válečnábyla populárním heslemveřejnosti, aby pronikla i tam, kde malé po
měry nedovedly dosud oceniti a pochopiti

o svět kapitalistů.
Není účelem těchto řádků, vyličovati její

úlevy a výhody, o tom pojednávají prostě a

erosumitelně úřední prospekty. Řádky ty vkonaly by už plně svoje poslání,kdyby mohly
u malého člověka vzbuditi aspoň přibližnou
představu o velikosti chvíle, která od něho jem
požaduje, aby svůj prospěch spojil s prospěchem
a štěstím říše. Náš člověk, Bohu díky, nepotře
buje více, a učiní, co mu káže hmotný zájem
i morální povinnost — povinnost drahého vá
lečného jara.

Hospodářskýrozvoj říše.
IV. válečná půjčka jest pro upisovatele tak

výhodná, že není potřebí ji odporučovati lyryo
kými apostrofami. Naopak stačí přesvědčovati
rozum celou řadou střízlivých, praktických do
kumentů.

Mnoho poplatníků sotva z daleka poznalo,
jak mohutná jest hospodářská síla naší říše,
která v době míru rok od roku dospívala
k obrovskému rozpětí.

Uvádíme zde aspoň něco s
tiky povoleného odborníka, ©.

y Krále.
Národní jmění Rakousko-Uherska obnáší

190 miliard K, národní roční příjem pak 16
miliard K. Srovnáme-li tyto závratné cifry
s válečnými výdaji měsíčními, anebo oeloroč
ními, sesnáme snadno, že jest naprosto vylou
eno hospodářské zničení našeho státu, i kdyby
válka trvala ještě dlouhý Čas.

Jak mohutně se zvelebil výnos plodné půdy,
patrno z těchto cifer. R. 1882 na 1 ha sklidilo
se průměrně v metrických centech pšenice
11.6, žita 10.5, ječmene 10.6, oves 8.3. Výnos
půdy stále při racionelním hos odaření stoupal.
A tak r. 1912 na 1 ha se sklidilo v m. centech
pšenice 15, žita 14.6, ječmene 16, ovsa 13.

A což rozvoj zemědělského průmyslu?
V kampani r. 1887/8 vyrobeno 400.000 tun oukru,
v kampaní r. 1912/13 již 1,899.180 tun..

R. 1901 bylo v Rakousku 11811 továrních
podniků. R. 1911 již 16.181.

V roce 1802 bylo akciových společnontí
499, r. 1911 již 736.

R. 1906 bylo dovoleno tvořiti společnosti
s ručením obmezeným. Tehdy se jich ustavilo

ha pie v roce 1911 dostoupil jich počet eifry1478.

Obchod pokrašoval rok od roku skvěle.
Uvažme, že v r. 1807 bylo vyvezeno zboží ze
814 milionů, ale r. 1911 za 2.404 milionů.

Silný hospodářský rozvoj zroadlil se přiro
zeně v peněžních ústavech. Uepořené přebytky
bylo radno uložiti k výhodnému zúročení,
R. 1867 vklady spořitelní vykazovaly cifru
928,669.012 K. R. 1911 však již vklady měly
výši šest miliard 359,808.964 K. Při tom vhodno
si povšimnouti, že r. 1916 (tedy v Čase válečném)
od III. válečné půjčky stouply pouze v českých
spořitelnách o 7 milionů K, za leden 1916
o 121/, mil. K atd. Celkem nejméně o 40 mil.
K. Vklady v ostatních ústavech stoupaly ovšem
úměrně. Za války tedy netoliko se vydávalo a
vydává, ale hodně se také vydělává. Peníze
cirkulují, jmění mnohých se množí. A kdo ve

ečlivé statis
„ finančního

liké obnosy získal, zajisté s plnou ochotou a
s neochvějnou důvěrou je syní půjší státu, aby
je 00 nejvýhodněji zúročil. . as .

Hlavně tedy jest potřebí zachovati účelnou
disciplinu všech tříd obyvatelstva .ve prospěch

újčky. Kdo má velmi mnoho, nechť také ve
iké obnosy upíše. Kdo má méně, nechť vloží

peníze do rukou státu dle své možnosti. Je-li
pevný kmen, není potřebí, aby se bály větve,
protože z kmene přiberou novou mízu.

PomozteČer.enénu kříží!
Ještě zbývá mnoho práce, aby týden Červené

ho kříže vykázal úspěchy takové, jaké toužebně.
očekává každý horlivý lidumil Nadějeme se, že
právě v posledních dnech (6. a 7. května) agitace
rozvine se co nejúsilněji. Zaslouží věru naši reko
vé, abychom jim dokázali hmotnými dary, jak si je
jich chrabrosti vážíme. ,

Ja“ blahodárně působí Červený kříž, patrno z
vlastního listu Jeho Výsosti generála plukovníka
arciknížete Ferdinanda, podávajícího tyto infor
mace: >Vobvodu mé armády jsou: 1.Tři dobrovol
né zdravotní oddíly, 2. jedno pohyblivé polní skla
diště, 3. čtyry epidemické laboratoře, 4. čtyry po
byblivé osvěžovací stanice (zdravotní, pomocné a
nákladní vagony), 5. tři pohyblivé potnf pomocné
a osvěžovací stanice, 6. veliký počet polních lá
zeňských souprav, 7. pět polních kufrů s léčivy a
8. větší počet polních tlumoků s obvazy.

. Dobrovolné zdravotní oddíty pracovaly od prv
ních dnů polního tažení s neúnavnou svědomitou
obětavosti, a snadno a hladce překonaly nejobtíž
nější poměry. Jsou nutností zvláště ve větších sta
nicích pro shromažďování nemocných, které po
tFebují četného a dobře vyškoleného personálu.
Houževnatou vytrvalost a vlasteneckou obětavost
členů tohoto oddílu nelze dosti zdůrazniti a chvá
liti.

Mobilní polní skladiště Červeného kříže bylo
po 9 měsíců jedinou na vozech dopravovanou vý
dejnou zdravotního materiálu. To mělo neocenitel
nou výhodu, poněvadž na počátku války byly
všechny ostatní takové formace odvezeny drahou.
Vždycky co nejvíce napřed, rychle posunutelné.
polní skladiště jest vzorem takového ústavu a vy
konalo armádě mimořádné služby. Za velikých
bojů musí býti ranění rychle dopravení zpět, aby
co nejdříve byli racionelně ošetřování v dobře
zařízených nemocnicích. Poněvadž zejména na
méně výkonných tratích železničních nemohlo se
často vystačiti se zdravotními vlaky, byly v tako
vých případech pro lehce nemocné a lehce raněné
improvisovány vlaky z osobních vozů a z vozů
nákladních, upravených na místě. Pro tyto vlaky
jsou mobilní osvěžovací stanice (zdravotní výpo

ností, poněvadž dopravované nemocné nejen stra
vuji. nýbrž poskytují také případně lékařskou po
moc. Stejně dobře osvědčují se polní výpomocné
a osvěžovaci stanice. | aboratoře pro epiderické
nemoci vykonaly zejména v obsazených územích,
ve kterých zejména mezi civilním obyvatelstvem
vyskytují se epidemické nemoci, velmi cenné služ
bv armádě při potírání oněch nemocí. Garnitury
polních lázní prokázaly veliké dobrodiní nejen ne
mocným a raněným, nýbrž také zdravým. Potní
kufry s léčivy, polní zdrhovací vaky s obvazy a
polní příruční lékárny jsou výtečným a velmi žá
doucím doplněním zdravotního vystrojení v nej
přednější linii a velice se chválí. :

Souhrnně lze říci, že formace Červeného kříže
jsou nejen vysoce vítanou podporou, nýbrž také
vynikajícím ©podporováním veškeré | zdravotní
služby.<

Ejhle, z nejkompetentnějšího místa podány jsou
informace, jakým dobrodiním jest Červený kříž
pro naše obětavé vojíny! Pamatužme, že každým
dárkem vineme své ruce k rukám bojovníků, i
když jsme od nich daleko vzdálení. Pomáhejme
tedy jednomyslně a štědře Červenému kříži!
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Akciovýkapitál K B0,000.000— .

ŽIVNO

Kupuje a prodává cenné papiry;

ALKA

vede evidenci tahů; obstarává

Průběh války.
Na ruském bojišti. V bojích jižně od Na

ročského jezera dobyli Němci ruského postavení,
zajali při tom 65600 mužů s 56 důstojníky a
ukořistili 1 dělo, 28 strojních pušek a 10 vrhačů
min; krvavé ztráty ještě se zvětšily ruským
protiútokem. Jinak na tomto bojišti nic nového.

. Na italském bojišti bombardovali Italové
planinu doberdobekou, gorické předmostí, město
Gorici a obce za frontou. V Adamellském území
a na Col di Lana byly odraženy italské útoky.

vwCormousu, San Giovanni di Manzano a na
barákové tábory u Villa Vicentina. — Směšné
italské výtky, že naše pěchota užívá +»stále
častěji« výbušných střel, cdbývá rakouský gene
rální štáb tvrzením, že italských proviněníproti
mezinárodnímu právu jest tolik, že už není ani
času ani místa je uváděti.

. Západní bojiště. U Verdunu - pokračují
Franoouzové v marných útocích. V území řeky
Mosy zostřily se boje dělostřelecké; severně od
Avocourtu, jižně od tvrze Douaumontu a v lese
Cailette odraženy. noční francouzské útoky. —
Po. třetí ukázaly se německé bitevní křižáky
na anglickém pobřeží. Veliké anglické loďstvo
válečné se ani neukázalo. Několik malých křiž
níků, torpedoboroů a strážních lodí hledalo
spásu v útěku, tří však potopeny.U Flander
ztratili Angličané torpedoboreo a pomocný
křižák.
. Na balkánském bojišti sice nic nového,

zato čtyřdohoda rdousí Řecko dále. Nyní žádá,
aby erbskému vojsku povolen byl průchod po
souši územím řeckým do Svluně, aby tam dále
krvácelo za dohodu. Řecko z důvodů suvere
nity a neutrality povolit nechce a proto se mu
hrozí ultimatem.

Turecké bojiště. Bolestnou ránu dostala
Anglie v Mezopotamii, kdo anglický generál
Townshend [musel bezpodmínečně kapitulovat
v KutelAmáře; Townshend nabízel Turkům
milion liber a všecka děla za volný odchod. Do
rukou tureckých padlo tak na 13.000 zajatců.
Na Černémmoři potopili Turci 7 ruských lodi
a na Kavkazu vesměs odraženy ruské výpady.

Spor něměcko-americký. Wilsonova vý
hrůžná nota Německu, aby zanechalo války
ponorkami, zatím v prvním dojmu oslabena,

jakmilo vyjednávání s německou vládou svěřenoylo americkému velvyslanci v Berlíně Gerar

Hradec Králové s okolím
za Karla IV.

Podává ředitel Václav Vach.
L

Nelze pochybovati, že se po založení města Hradce
co svobodné obce rozhodně před rokem 1225 pomýšlelo
na obezdění. Z toho roku totiž zachovalo se privilegium,
kterým král Přemysl Otakar I. obyvatelům města Hrad
ce daroval usedlost jakousi blíž města řečenou Wesce.
Je jisto, že se to stalo během 13. století, protože. ve 14.
věku často se již mluví pouze o opravách a o novém
lepším budování zdí, věží a příkopů městských. Tak ze
jména v listině krále Jana r. 1321 a v lstmách císaře
Karla v r. 1564 a 1378, kterými panovníci tito měšťanům
hradeckým poskytli k tomu zvláštních důchodů a jiné

pomoci. „c
Město bylo opatřeno zdí, jdoucí kolem dokola pod

vrchem, na kterém stojí. Nahoře na kraji vrchu stály na
více místech věže nebo bašty. Stráň kopce mezi domy

krajními nahoře a zdí dole sloužila za parkán, a byla
proto majetkem obce, Později pak snad již za času cí
saře Karla Jakožto přítele zakládání vinic byla posázena
révami rovněž k užitku obce. Dne 26. srpna 1346 zemřel
král Jan a Karel nastoupié plnou vládu svých zděděných

zemí. : :

dovi, který vyjednával s kancléřem a přijat byl
také císařem ve velkém hlavním stanu.

Obrázky
k I. sv. přijímání

ve velkém výběru na skladě má

Družstevní knihkupectví v Hradci Králové,
Adalbertinum.

Politický přehled.
Zemské přirážky v království Českém

pro letošek zvýšeny o dalších 10 procent, tedy
ze "75na 85 procent; za poslední tři léta tudíž
vzrostly o 30 procent.

Porady rakousko-německé. U ministra
zahraničních záležitostí ve Vídní konaly se po
rady, k nimž pozváni německý velvyslanec
s personálem, zástupci Bavorska a Saska, dele
gáti německé vlády, náš ministerský předseda
s několika ministry, president nejvyšší účtárny
a funkcionáři ministerstva zahraničních záleži
tostí a vlády rakouské a uherské — V Pešti
pak po svátcích pokračuje se v hospodářském
vyjednávání mezi vládou rakouskou a uherskou.

Solnohradské jubileum. Dne 1. května

stavili se jako zástupci vlády minist. předseda

Schillingafůrst a ministr vyučování dr. ryt.
Hussarek. Dopoledne sešel se solnohradský
zemský sněm ke slavnostní echůzi, v níž pro
mluvil i hr. Stůrgkh. — Před tím dne 27. dubna
přijal mocnář v scbónbrunnském zámku holdo
vací deputaci Solnohrad, jež byla vedena zem
ským hejtmanem šl. Winklerem.

Polské porady. Minulousobotu byla v Kra
kově společná schůze zemských a +íšských
poslanců, jakož i členů panské sněmovny. Dr.
Bilinski ve svém projevu politickém zdůraznil,
že Poláci po 150 letech očekávají v tomto oka
mžiku konečné rozřešení polské otázky, a že
Hšský kancléř prohlásil rozřešení její za spo
lečnou věc ústředních říší.O

Do té doby nebylo město Hradec ještě dlážděno.
Proto povolil a nařídil císař Karel IV. představenstvu
městskému, aby po jistý Čus skrze královské úřadníky
vybíralo mýto z každého koně, který by vjel s vozem;
dále clo z vína sem přiveženého a to z jednoho a dvou
sudů po jednom denáru, ze tří po dvou denárech. Peníze
takto obdržené mají se věnovati na vydláždění města.

Poněvadž však po uplynulé lhůtě dlažba ta nebyla
ukončena, znova dcvolil a nařídil císař Karel dne 12.

přisežným, aby k dokonání dlažby a k vyzdění nových
dvou stok nahoře vypsané mýto a clo, dokud se jemu
bude líbiti, skrze své vlastní úřadníky vybírali se vší
pilností pod ztrátou jeho náklonnosti a milosti. (Bienenb.
Geschichte d. St: Kóniggrůtz str. 114.)

R. 1363 nařídil císař Karel IV, po veliké úrodě mi
nulého léta všem městům a klášterůn v Čechách zalo
žiti veliké obilní zásoby, aby snad nepovstal mezi lidem

Bogislava, vévody pomořanského a štětínského a vnuč
kou Kazimíra, krále polského, která dne 18. června t. r.
byla korunována za královnu českou. Téhož roku též
dal Karel IV. choti své Alžbětě zapsati město Hradec,
Chrudim a Vys. Mýto, načež Hradečané v svatvečer sv.
Lidmily r. 1363 zvláštním listem králové Alžbětě co své
nové paní složili slib věrnosti a oddanosti. V listě tom
výslovně přiznávají se Hradečané, že králová od chotě
svého po celý čas svého žití obdržela město Hradec se

Němcům v Čechách na uváženou dává
předseda Ustřední banky německých spořitelen
dr. Sobitechka, nebylo-li by na čase rozhodnouti,
aby příště povolaní zástupci Němců v Čechách
byli zavázáni spojiti se ve velikou německo
rakouskou říšskou nebo státní stranu atd. Ne
smí prý se dopustiti, aby německý lid v Ra
kousku hájil v této dlouhé válce krví i statky
moo a sílu státu a po uzavření miru odsouzen
byl stranami a frakcemi, hesly a osobními oit
livůstkami k malomrci a slabosti,

Povstání v Irsku překvapilo samé Angli
čany. Vždyť Irové (poselstvo irské) byli dosud
nejspolehlivější oporou liberální vlády anglické.
A zatím události v Irsku ukázaly, že irské po
selstvo nemá za sebou lid. Zprávy o revoluci
jsou kusé. Generál French dostal úkol potlačiti
povstání. Přes utišující zprávy anglické úředně
se oznamuje, že se sice v hlavním ohnisku
vwDublíně povstalci vzdávají, že však v zemi

zbývá ještě mnoho práce, což bude vyžadovatiasu.

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

Jan Dušek v Chrudimi.
Volné listy.

Osvobaditelé. S nadpisem tímto byl v novinách

uvedena jsou slova českého vojína, zajatce v Ru
sku: +Tak jsem si slovanské lásky a slovanského
bratrství nikdy nepředstavoval — přál jsem si dří

abychom se dostali pod ruské
panství, avšak dnes, když jsem je poznal, žil
bych daleko raději pod naším Rakousškem.-:

O tomto výroku na prospěch našeho národa
třeba promluviti několik slov, a jest pilnou věcí
promluviti včas. aby takové a podobné řeči ny
ní a zejména později nebyly vyklá
dány v naš neprospěch.. Nepochybujeme.
že pisatel měl při psaní těch slov dobrý úmysl
ale pozasiavujéme se nad množným číslem: »a by
chom se dostali pod ruské panství.
protože tohoto přání v českém národě není a ne
bylo ani před válkou. Národ český dobře ví, jakám S
všemi úroky, přijmy, užitky, právy, panstvím a všeli
kým jiným přísiušenstvím s tou podmínkou, aby ona a
měšťané všech jejich věnných měst králi s celou maci,
se vší věrností a pilností proti veškerým nájezdníkům
království a koruny České napomáhali, —začež ji má
chrániti každý budcucí nástupce králův. Po smrti krá
lové všechna její věnná města se vším příslušenstvím
opét připadnou králi. Kdyby však po smrti Karla IV.

Dne 14. záři 1372 udělil a potvrdil císař všechněm
měšťanům a obyvatelům města Hradce, kteří stejně
plati daně a jiné královské platy městské, tu právo a
moc, aby mohli všeliké a všechny statky své dědičné.
zpupné, polnosti. úroky, domy, pozemky v městě neb
vně města se necházející kterékoli světské osobě pro
dati, odkázati a s nimi dle své vůle nakládati dle práva,

lův Hradce kteréhokoll pohlaví zemřel bez odkazu a
závěti, dostanou se a připadnou jeho pozůstalosti nej
bližším příbuzným obojího pohlaví, zcela dle způsobu,
jaký v tom chledu panuje ve Větším městě pražském.
Toto právo k odůmrti v plném obsahu potvrdil i Karlův
syn Václav IV. již dne 10. října 1372.

Mýto z mostů městských vybíráno bylo k ruce paní
králové, avšak ona neznámého roku ponechala je. nepo
chybně za platné služby svému služebníku Markovi,



jes: vnitřní ruská správa, jaké fest činovaletvo,
'a možno hinátátehtě dokázati, že české noviny
bez rozdílu stran o všech těchto stínech své čte
náře svědomitě zpravovaly. Národ český shromáž
-dil si po této stránce tolik vědomostí a tolik mrav
'ního přesvědčení,že o touze, dostati se pod
ruské panství, se mu ani nežazdálo.

praví pisatel článku. [ Vzhledem k tomuto výroku
promlouváme několik pozněměk tak upřímně fo
Jálních. Pravda, dály se v českém národě přojes
vy slovanské vzájemnosti, ale podobné zjevy ne
chyběly ani mezi národy jinými, kteří nejednou 0
svědčili, že jsou národně spříznění s obyvateli ji
ného státu, neboť krev není voda. Národ český,
řekněme v teoretických projevech slovanské vzá
jemnosti, nikdy nešilhal přes hranice a zdrcující
většinou výrozumívá tuto příbuznost ve významu
kulturním asi tak, jako učenci různých národností
hovoří o společných vědeckých zájmech a otáz
kách. Vyskytly-li se příhody, jako na příklad s
Masarykem, pak jsou to výjimky, které potvrzují
pravidlo a kleré rozhodně a důrazně veškerým
národem jsou zavrhovány. Neméně ojedinělé vý
křiky dlužno zařaditi tam. kam přirozeně náleží,
totiž mezi projevy | rozpálených a potřeštěných
hlav. s kterými střízlivá a uvážlivá národní poli
tika nemá a nemůže míti nejmenšího spojenectví
a kterých nesmí nikdo přičítati na vrub všeho ná
roda. Přes všecku kmenovou spřízněnost nesluší
se zapomínati státní příslušnosti a povinností, kte
ré státní svazek všem národnostem ukládá, a z
toho důvodu musí se zásadně zatratiti i výkřiky
»slávy« cízím vladařům jak na ulicích, tak v parla
mentech. A posléze nespouštějme se zřetele, že
'rozmanité ty projevy jak české tak německé vy
věrají z nevyřízené otázky, která se jmenuje ná
rodnostní rovnoprávnost a kterou jest vřaditi mezi
nejpřednější úkoly obrozeného. Rakouska. Myšlen
ka národnostní rovnoprávnosti a svobodného kul
turního vývoje zazněla z úst státníků již na po
čátku války a nedávno ji schválil i německý kan
cléř.

neděli sešel se konvent do sněmovní dvorany za
ohromného vzruchu. Jakobíni připravili si vojsko,
sehnali chátru, aby přinutili sněmovnu vydati dva
advacet nenáviděných Girondinů, kteří prý svobo
dě vlasti byli nejnebezpečnější. Generál: Henri
ot přivedl a kolem sněmovní budovy rozestavil
jízdu, pěšáky a dělostřelce. Bubny víří a zvony
zvoní na poplach. | Zatím co vojsko stojí venku,

nem »svrchovaného lidu«, aby Konvent vyčištěn
byl od girondinských zrádců. Poslanec Barrére
navrhuje, aby obvinění poslanci zřekli se dobro

Šuje, že jest ochoten odstoupiti, jeho příkladu ná
sleduje Fauchet, bývalý biskup. Dussalx a několik
jiných. Bretoněc, katolík Lanjuinais, prohlašuje
však. že neodstoupí a že bude odporovati násilí
do posledního dechu. Po jeho slovech rozpoutal
se řev s galerií a ozvaly se nadávky luzy, která
s dovolením vojska vtlačila se do zasedací síně.
Statečný Bretoněc řeční s tribuny a bičuje Jako

poslanci Hory vystupují na tribunu, aby Bretoňce
strhli dolů; poslanec však drží se mříží tak, že jest
strhán s něho až oblek. Kromě toho přičiňují bam
bitku na jeho prsa. Nebojácnost Lanjuinaisova pů
sobí. že poslanec Barbaroux volá: >Přísahám, že
zůstanu na svém místě a že jsem hotov tady ze
mřítil« Galerie a uza dole vybuchují novou bouří.

»Jsme zajatci ve vlastním domě!le«Po tomto
výkřiku kteréhosi poslance podán byl návrh, aby
konvent sborem vyšet se přesvědčit, jest-li Svo
am——é a

správci mostnímu. S povolením císařovny Alžběty, dne
25. listopadu 1374 písemně daným, odkoupilo město za
25 kop grošů pražských mýto to od Marka, takže od té
doby město samo skrze svého vlastního úředníka, řeče

(Bienenb. str. 1$1, 158, 163, 166.)
Poněvadž na Lab! na straně západní a půlnoční od

města bylo 8, na Orlici na straně jižní 7 ostrovů ohra
ničených rameny těchto řek, počítalo se v ten čas 16—20
mostů.

R. 1378 daroval císař Karel IV. krátce před svou
smrtí v pátek po Božim hodu svatodušním Hradci tak

ke skladu rozličných prodejných věcí sem přivezených,

dec z celé bečky nebo hroudy po třetině groše vybírati.
Zato však musila obec z příjmův z tohoto cla a skladu
plynoucíchchovati příkopyměstskéa hradebnízdía vě
že v dobrém stavu a přebytek jenom na dobro města
nakládati. ©

Za Karla IV. konán byl sněm provinclální r. 1359
v prostranném klášteře Mlinoritů, který spojen byl s
královským hradem. R. 1362 bratr Mikoláš, řeholník, u
sazen byl ke kostelu sv. Jakuba »Na louce«. (Lib. U
Conf. Fr. Tingi, str. 191.) R. 1358k presentaci převoryše
a konventa panen kláštera sv. Jiří na podměstí města
Hradce Mikuláš, syn Kuneše z Dobré Vody, kněz praž
ské dlecése, usazen byl za faráře ke kostelu v Neděliš
tích. R. 1354 za faráře ke kostelu sv. Martina kněz Mi

' ss ea .
bodeň nebo nic.Nešťastný konvent tedy vychází
a bere se ke bráně Carrouselu, kde dlí jenerál
Henriot prostřed svého ochocholeného štáby, >U
stupte jménem národního konventu«, volá předse

sem neuctivě odpovídá: '>Nepfijímám | žádných
: rozkazů, dokud -neuposlechněte © svrchovaného

vládce - - líďul< | Korvent tlačí se ku předu, alt
Henriot popojede se svým štábem do zadu, zamá
vá šavlí a vzkříkne: »Do $braně, dělostřelci k tě

kův, a pěchota namíří ručniceml přímo na po
slance. :

Co s tímto zběsilcem Henriotem? Několik slov

patrně proto, že jest obmezený. surový, povolný,
nad kohokoli zostuzenější, všeho schopný, ne

okázalý a pouliční, luzovější než sama luza. Jest
spokojen svým palácem, který mu dali, svými
koňmi a zvláště svými orgiemi. Večer v uniformě
a provázen svými pobočníky cválává do Choisy
sur-Seine a tam v domě přítelíčka s důvěrníky
Robespierrovými nebo místními demagogy oddá
vá se žranici. Chlastají vína vévody de Coigny.
rozbíjejí sklenice, misky a láhve, vycházejí rámu

lávky a židle, slovem baví se.
1 Druhý den, když se z chlastu vyspal, diktuje

denní své rozkazy, pravá arcidíla, kde hlupota tu
pohlavce, prázdnost hňupa, naměklost opilce, pře
piatost dryáčníka a naučené nabubřeliny filosofa
mísí se v jedinečnou směs, hnusnou a podobnou
kořeněným lihovinám, jaké se prodávají v před
městských krčmách, ale tím případnější jeho po

jalové součástky, venkoncem zbryndanou to revo
luční kořalku.c "Takový jenerál velel veškeré 0

i zbrojené pařížské moci... Poslanci vidouce, že

bráně protější ale i tam jsou odraženi, Jako po
plašené a bité stádo pokoušejí se o východ zde a
onde — nadarmo. V jejich tápavý pochod sami vo
jáci křičí: »>Nechťzhyne Oirondal« Luza také ne
mlčí a řve: >Ať žije Hora, ať žije Maratl« A když
poslanci nevědí kudy kam, přicupitá sešlý a špi
navý Marat se stem svých vybraných vlastencův
a skřehotavě nařizuje, aby se poslanci vrátili a

1793 přes poloviciposlanců zřeklo se hlasování.
Přes padéšát pošlánců dokonce uteklo. a'zehízelo.
Němí, uprchlíci, zatčení, odsouzení — tak vypadá
bývalá sněmovna, a večer 2. června duševní při
tel Hory, vůdce jejího svědomí, oplzlý zmetek,
dryáčník, tttonoman a vřah, který jí nalévá každého

rána politický Jed,Marat domolit se konečně libovolné moci, o kterou usiloval po čtyři roky, mo
ci Mariovy a Sullovy, moci vpisovat jména v psa

Dvaadvacet girondinských poslanců dostalo st
před revoluční tribunál, jehož státním zástupceth
byl krvavý Fouguier-TinvíMe, který neuměl nic
Jiného než odsuzovati na smrt. Nikdo z obžalova
ných nedal tomuto hrubému a surovému tupo
hlavci tolik práce a nikdo nezavinil při něm tolik
duševní námahy jako dvaadvacet girondinských
poslancu. Byli to muži nadaní, filosoficky vztlěla
ní, z Francie nejvýmluvnější, přední republikáni a

jsou vinni royalismem a spiknutím proti republice.
Strannická obmezenost jeho chápala aspoň tolik,
že jasný a přesvědčivý důkaz jest nemožný a že
Se mu bude potýkati s lidmi, kteří se budou účinně
brániti svojí logikou, uchvacující výmluvností a
zjevnými skutečnostmi.

Prvý promluvil Vergniaud tak pronikavě a zá
roveň tklivě, že pohnul poslouchající republikány

stí a hromadí vůči TinviHovi důkazy své neviny,

'

příchodu do dvorany belhavý paralitický poslanec,

ruje, že jest svoboden a že má kolem sebe jen
přátele?< Komediant!

Přikročili k hlasování. Dvě třetiny sněmu pro
hlásily, že se hlasování neúčastní, Kromě asi pa

; desáti členů pravice, kteří povstávají pro Oirondi
ny, Hora opanovala sněmovnu a přizvala si ještě
ochotníky z ulic a povstake, kteří akamžikem o
svojují si poslanecký úřad a hlasují všichni pro
vydání dvaadvacíti girondinských poslanců. Toť

i a od té chvíle může začíti neobmezená vláda gi
lotiny.

| V jakých rukou ocitli se girondlaští psanci?
1Taine časy, které nastaly po vítězství Hory v paf

: nestálí dělníci, městští a venkovští tuláci, nemocní

; usedlíci, špinavci z peleší, vyvržená a nebezpečná
; luza, zvrhlíci, nestydové, všelijaká zrůdná straši

dia v Paříži, odkudž ostatní Francii poroučejí. Je
; jich dav doplňuje se z lidského přeběrku, který

i hlavní města obyčejně © Sužuje, z padoucniční a
, krtičnaté chátry, která dědíc zkaženou krev a zne
; řádněna jsouc vlastní nemravností, vnáší do civili

sace zrůdnosti, slabomyslnost, povahové potrhlo

kuláš. R. 1346 připomíná se farář u kostela sv. Miku
láše Petr. R. 1360 dosavadní farář při farním kostele
sv. Petra na Pražském podměstí stvrzen za faráře do
Všestar a farář všestarský za faráře ke kostelu sv.
Petra.

mocné, jakož i kostel ke cti sv. Anny založili v první
. polovici 14. věku měšťanka Kristina, Jan, sudí a Mar

kyta. jeho manželka. Za doby císaře Karla IV. byli při
něm správcové duchovní: Ondřej. Konrád, Petr od 16.

ledna 1359, od 17. ledna 1360 Petr II., Jan, od 13. červ
na 1362 Mikuláš I. z Hradce, který se nazývá prvním
plebanem (farářem) sv. Anny, po něm od 10. listopadu
1362 kněz Mikuláš, dosavadní rektor škol hradeckých,
po smrti Mikuláše I. Po jeho úmrtí od 4. prosince 1363
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každý jeho poukaz ráz na ráz jest rozmeten do
všech úhlů světa. Ač by rád skončil, girondinskou
obratnosti přelíčení den ze dne se mu protahuje,
a zabedněný Tinville ostýchá se již takořka mlu-“
viti, protože na každé jeho obviňující a podzíravé
slovo Girondiné odpovídají dokumenty vesměs po
hotovými a přiléhavými, ba stává se, že skromná
poznámka státního zástupce dává hned podnět k
rozvinutí oslňující řeči toho kterého Oirondina.
Tinville, cítě svoji ubohost a mlčky uznávaje du
ševní převahu giroňdinskou, pokrčuje rameny a
roezhlíží se po přítomných Jakobínech, jako by
chtěl říci: »Vizte. přátelé, sami, že s těmi lidmi
není možno nic poříditi.«

Proto jakobinism a městská rada státnímu zá
stupci zdvihají se na pomoc. Dne 28. října (1793)
přišla do sněmovny deputace se zprávou, že re
voluční tribunál jest zcela spoután formami záko
na a že vlastenecká porota měla by míti moc
skončiti přelíčení, jakmile nabyla přesvědčení o
vině obžalovaných. Poslušný konvent ochotně při
svědčil a návrh deputace stal se hned výnosem.
Dne 3. října večer bylo tedy dvaadvaceti Giron
dinům oznámeno, že porota považuje se za pře
svědčenou. končí přelíčení a prohlašuje rozsudek:
obžalovaní jsou vinni a buďte potrestání smrtí a

Po tomto prohlášení zazněl hlasitý odpor Gi
rondinů, který na pokyn tribunálního předsedy
byl brz) zkrocen žandarmy. Girondin Valazé pro
bodl se dýkou a klesl na místě. Ostatní odvedení
byli zpátky do vězení. Lasource vycházeje z po

zbyl rozumu. vy zemřete, až ho opět nabude!«
Předpověď jeho později stala se skutkem, ale do
ložiti sluší, že i sami Girondiní v rozhodné chvíli
mnoho rozumu neosvědčovali, neboť mohli se své
ho hrozného konce uchrániti. Jest zajímavo, že Gi
rondini vracejíce se do vězení, zpívali marseilskou
hymnu.

w

Slova spravediivého mmže. Mezi některými
politickými stranami neustává se mluvit? o budou

Tomek na str. 10. praví, že špitál sv. Antonina za
ložili rychtář a konšelé hraděčií sami ve jménu obce
r. 1379 před řekou Orlick která hned za špitálem tém či
nila dva ostrovy. Solař na str. 21. píše, že se proslavila
městská rada se vší obcí a farářem svým od sv. Ducha,
knězem Fetrem, založivší r. 1379 špitál chudých na
předměstí u sv. Antonina. Na zakládací listině jmenuje
se v čele 12 konšelů Ondřej Glatner, dědičný rychtáť
městský. Kostel sv. Ducha založen byl Alžbětou r. 1312.
Cisař presentoval po smrti faráře Šimona dne 11. čer
vence 1354 k sv. Duchu kněze Jana. Když tento r. 1363,

stav se prokurátorem Křižovníků, svého místa se vzdal
a faru u sv. Jakuba přijal, podán jest od císaře Karla dne
14. listopadu 1365 Daniel, plebán v Nerdině, diecése pa
sovské. Týž vzdal se místa r. 1306, načež sem dosazen
Petr, cltářník z Vratislavě, Po smrti Petrově sta) se fa

Na dobu císaře Karla IV. připomíná v Hradci Král.

potvrdil.
Kdy základ položen byl ke špltálu a kostelu sv. An

Uprostřed lest viděti dolejší část berly blaskupské a do
kola po krajích nápis v gotických majnskulích: 1 Ka

. odkázala statek svůj ve Věkoši a Šusti a Mlkoláš Pla
čický mu věnovali společně r. 1378 dvě kopy úroků.
(Solař str. 527.)

Ačkoli na kameni léta scházejí, není Žádné pochyb
nosti. že pochází z dob Karla IV., z kterých se nám v
Čechách poměrně jen málo pomníků zachovalo.
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válečná půjčka.

j L

Daně prostá 5'/,*/, umofitainástátní půjčka rozdělena jest na sorle

p 6,000.000— korun a bade vydávána v kusech po 100, 200, 1.000, 2.000,0.000 a 20.000K «

Dlužní úpisy znějí na majitele a zúročí se počínajednem 1. červnatních,1916 5 '/,*/, ročně v pol pozadu jdoveich lhůtách, splatných 1. června

a 1. prosince kaddého „roku. —Opetřony jsou 34 kapony, z nichž první
ený jest dne L prosince 1016 a dále talonem,na který svého času vy"budou bez výloh a latků a pokladny státního dřuhu další kugony.
roky od 16. dubna do 3i. května1916 nahradi se zúčtovámím.

Půjčka splacena bude v jmenovité hodnotě a umořována slosováním
v letech 1982 až 1958 na základě annujt, zahrnujích zúročení a umoření
kapitálu, jichž výše -zůstane přibližně stejná. — Slosování prováděti se bude
v seriich (po 5,000.000-K1a to v prosinci kašdého roku, rvé v prosinci

Slosované serie uveřejní se každoročně ihned po tahu spolu se seznamem

jašených už serií, z nichž některé kusy k výplatě doposuď nebyly předny.
C. k. ministru financi jest vyhrašeno počínaje dnem 1. června 1926

slosování, kdykoliv světšiti, aneb. dosud neumořený obnos sápůjčky bez

slosování splatiti jmenovitou hodnotou po 3měsíčhi výpovědi. — Tulo vý
pověď dlužno uveřejniti v úředním listě »Wiener Zeltunge.

Úroky, jakož i kapitál státních dlužních úpisů vypláceti se budou
ber jakékoliv daňové, poplatkové, anebo jiné srášky u c. k. pokladnystátp J P y
ního dluhu ve Vídni.

Obchod s 5'/,*/, daně„prostou umořitelnou státní půjčkou nepodléhádaní z obratůcenných papírů. o

Dané prosté 5/,*/, státní pokladní ky znějí na inajitele a budou vydány v kusech po 1.000, 5.000, 10.000 a 50.000K. — Státní pokladní
poukásky zúročí se počínaje dnem 1. června 1916 ročně 5 '/,"/, v pololetních,
posadu jdoucích lhůtách, splatných 1. červnem a 1. prosínoem každého

= nich první splatný jest dne 1. prosince 19186.— Úroky, jakož i kapitál

budou sevypláceu z jakékoliv daňové, poplatkové, anebo jiné aráškyu c. k. pokladny státního dluhu ve Vídni na odevsdání splatpých úroko
vých kuponů, případně státních pokladních poukázek. — Úroky od 16. dubna
do 31. května 1916 nahradí se zúčtováním.

Obchod s 51/,t/, státními pokladními poukáskami nepodléhá dani
z obratů cenných papirů. 4

Vzhledem k předchozí vyhlášce Jeho Excelence pana c. k. ministra

Upisování počne dne 17. dubna 1916 a skončí v pondělí
dne 15. května 1916 o 12. hodině polední.

Úpisy přijímají v obvyklých úředních hodinách:

Agrární záložna, Spořitelna,
Česká banka, Všeobecná úvěrní společnost,
Diskontní společnost, Záložna,
Královéhradecká bankovní Záložní úvěrní ústav a

jednota, Živnostenská banka.
Pro upisování plati tyto podmínky:

1. Cena upisovací činí pro

AOleteudaně prostou 5'/,*/, nmořitelnoustátní půjčku 084,
. pro

daně prosté 5'/,*/, dne 1. června 1923 aplatné státní po
kladní poukázky 96%509,.

8. Přidělení provede se co nejdříve po skončení subskripce a upiso
vateli podá se o tom zpráva.

3. Kupní cenu nutno saplatiti při úpisech do K 200— hned při při
hlášce plným obnosem. — Při úpisech nad K 200— nutno zeplatiti:

ři přihlášce . . . . 10%/,jmenovité hodnoty,
ne 15. června 1916.. . . . 20%, » "
„ 15. července 1916.. . . 20% " „
716. srpna1916... - -20 '
m 16.záři1916... . . zbytekupisovací —„

Poněvadě kuponové úroky počínají teprve 1. června 1916, nahradí se
bo, úrok' ode dne splátky až

do 81. května 1916. — Při aplátkách po 1. červnu 1916 nahradí upisovatel
úroky od 1. června 1916 aš dodne splacení.

4K přihláškám na určité kusy půjčky může se přihlížeti jen pokudto upisovací místo uzná za přípustno.
5. Kusy dlužno odebrati u téhož místa, u kterého půjčka byla upsána.

6. Do vyhotovení delinitivních kusů vydány budou upisovatelům na
požádání listy satimní, jichž výměna za delinitivní kusy provede se bez
účtování poplatků za výměnu u téhož místa, které zatímní listy vydalo. —
Pro upisování u c. k. poštovního úřadu spořitelního ve Vídni a u sběren
jím k přijímání úpisů zmocněných (c. k. poštovních úřadů) platí podminky
c. k. poštovním úřadem zvlášť vydané,

7. Rakousko-uherská banka a válečná zápůjčková pokladna poskytují

na zástavu obligaci válečné půjčkyresp, zatímních listů zálohy až do %5*/,jmenovité hodnoty na úrok 0 '/,“/, nižší než obvykle, totiž za dočasnou
ofieielní sazbu proeskont směnečný. — Tato výhodná sazba úroková zů
stane v platností po dobu nynější výsady Rakousko-uherské banky, t.j. do
81. prosince 1917. ,

Jmenované dva ústavy poskytují zápůjčky za dočasnou služební

sazbu eskontní též na jiné cenné papiry: ješ Ise u nich zastaviti, pokudvypůjčený obnos prokázatelně má sloušiti k eaplacení obnosu, jenž na
základě tohoto posvání byl upeán.

Pro prolongaci takových zápůjček poskytuje se rovněž výhoda anižené
úrokově míry, a to do 31. prosince 1917.

Na požádánízajistí se pro žápůjčky, ješ během svrchu uvedených
splátkových termínů se uzavřou prokázatelně k zaplacení upsaných obnosův,
místo dočesné eskontní míry úrokové pevná úroková sazba ve výši 5*/,
ročně až do 31. prosince 1917. :

Dále poskytne Rakousko-uherská banka a válečná zápůjčková pokladna
za výše uvedených modalit stranám, ktere v platebních lhůtách v prospektu
uvedených prokásatelné uzavřely u jiného úvérního ústavu ibanky, spoři
telny, záložny atd.), anebo u jiné bankovní lirmy zápůjčku k cili upsání
válečné půjčky, za účelem jejiho zaplacení až do obnosu, kterým v době
šádosti bude prokásatelné ještě pozůstávati, novou sápůjčku na pevnou
úrokovou sazbu 59, a bude ji za tuto pevnou sazbu aš do 31. prosince
prolongovati. 2.

H.Vláda bude o to dbátí, aby výhody, jež dle odstavce 7. povolila

Rakousko-uherská banka a válečná zápůjčková pokladna až do 31. prosince1917, po uplynuti této lhůty poskytla cedulová bankaaneb jiný ústav, jeně
vládou bude označen, daně prostou 5'/,"/, umořitelnou státní půjčku aš
do 30. června 1921 a pro,daně prosté 8'/,“/, státní pokladní poukůzky aš
do 31. června 1919.

9. Válečná zápůjčková pokladna jest zmecněna na základě £ 6. bodu 3.
císařského nařízení ze dne 19. září 1914, čís. 284 f. z., aby, šetřic sásad
prováděcích ve jmenovaném cisařském nařizení předepsaných, povolovala
zápůjčky také na zástavu hypotečních pohledávek, které skýtají zákonitou
jistotu ($ 1374. obě. zákona).



Upisujte
Prospějete státu,
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Konelte vou povinnost!
Hymna národů naší říše končí krásnými a sym

bolickými veřší: »Když se ruka k rýgé vine, pak se
dílo podaří.. i
v těchto vážných a významuplných dobáchv srdci
každého věrného a upřímného Čecha, ktérý vrouc
mě a opravdově miluje svoji vlast a kterýž hrdý
jest na to, co vykonali předkové jeho v dobách
pro vlast nejkormutlivějších.

Láska k vlasti byla to, jež semkla malý národ
máš k obraně proti nepříteli mocnějšímu a silnější
mu a láska k vlasti byla to opět, jež zachránila dě
dictví naše sv. Václáva. I dnes veliký a. záludný
nepřítel vztahuje ruku svou chtivou po svatém dě
dictví našem: po tom, co je srdci našemu nejdražší
a nejsvětější: po bytí a nebytí naší národní exi
Stence, a nepřítel tento jako záškodný lupič vyčkal
chvíle nejpříhodnější, aby jako podplacený a najatý
vrah vrhl se do zad našich obránců.

severu! Vojáci čeští hrdi na vítězné prapory a věr
nt našim slavným tradicím, prsoma svýma čelí su
rové přesile nepřátel, již rozvrátit chtějí mocnář
ství naše a rozervati národy jeho jako sup svoji
oběť. Semkněme se i my po příkladě našichvojáků
v jeden válečný šik a nemůžeme-li lebkami svými
čeliti hordám divokého nepřítele: srdcem svým,
táskou svojí a obětavostí >až do těch hrdel a stat
ků svých: pomáhejme zdolati hydru čtyřhlavou —
nepřítele nám všem Čechím společného a upisuj
me válečnou půjčku tak, jak nebezpečí vlasti naší
vyžaduje, jak svatou povinností jest každého, kdož
zachrániti chce v tomto velikém a historickém oka
mžiku dědictví sv. Václava.

Vlast pohlíží na vás, konejte svou povinnost!
Lhůta upisovací končí v pondělí 15. květně.

Rolníci čeští!
Nepřátelé naši, nemohouce zdolati nás zbra

ní v bitevním šiku, zvedli jako chobotnice svoje
ehapadla a uzavřeli jimi přístup k nám po moři
4 po souši se všech stran. Chtěli nás vyhlado
věti, chtěli nás zničiti hospodářsky a meštítili
se ani těch nejpodlejších a nejhnusnějších pro
středků. Vtěch dobách zlých otázka aprovi
sační stala se zlatým klíčem k rozřešení těž
kých záhad, jak odraziti tento útok zlých ne
přátel, jak na jediný ráz přetnouti polypí jeho
chapadia a jak přetrhati zrádné vlákno jejich
nástrah a úkladů. Na vás, sedláci čeští, vyne
sen byl vlastenecký apel, abyste asemkli se
v pevnou a nerozbornou falanx jednolité orga
nisace, abyste mozolnýma rukama svýma odra
zili příšeru zlého nepřítele, který seslabiti chtěl
nejdříve vás a pak podetnouti kořeny celé ze
mě — celého státu. Ale vy z tohoto boje vyšli
jste naopak silnější a moonější: — heslo vzorné
aprovisace stalo se heslem všech rolníkůtohoto
království © — nepřítel právě tak, jako ve
frontě — s hanbou a se vztekem ucouvl. Obět
roudy vaší přinesla zlaté, požehnané ovoce!
A jako tehdy dokázali jste před celým světom
jednotnou s nadšenou mysl v otázce pevné
aprovisační organisace, jako tehdy ruce vaše
semkly se nad posvěceným rádiem v obraně
nejbezpečnější, tak semkněte se i nyní, když
vlast volá po druhé: R-lnici! Synové požehnané
a potem vaším zkropené hroudy, neskládejte
nečinně ruce v klin! Mohutný zápas za hrani

' oemi naší říše chýlí se k vítěznému svému za
končení a zloba odpůrců našich doráží na nás
silou zdvojenou — vztekem téměř šíleným:
I naše láska budiž dvojnásobna — i náš odpor
poslední budiž odporem vítězným! Rolníci! Při

vý 6 imi ptě dok

voe prostředky svými —pisujte čtvrtou v
doyse, že peníze vaše výĎed

' a že žádgů bmotná oh! Vždyť vájše tato
vám i vařila pozemků

pol pěči a pojofnost a ; diny vaše d —
a byly zaplaseny. Splágíte tedy jen dluhsmno noeí, podepírýje každým jednotli

n nábí mohutnou$ sfelnou ryhu oablého bojovníka, která vítězně-li třímati bude
ubraň i vám a vašim synům dobře — dobře se
povede. Semkněte se, čeští rolníci, v druhou
pevnou organisaci, poraďte se všichni vespolek

-a podle majetku svého upisujte stejně obnos
na čtvrtou válečnou půjčku; po rolnicku ře
čeno, vydá všem nám bohatou a zlatou žeň!

Sochy, oltářeaj.
© |- odbor

a c. k. umělecko-přůmyslové' skoly
| Jan Dušek v Chrudimi.

| Průběh války.
Německá odpověď na poslední notu ame

riekeu už podána Má dva oddíly. První týká
B »Huesexzuc. Německé vláda připouští, še po
norka loď potopila, ale až pro to budou důkasy.
A hned nato pouští se nota do Wileomových
obvinění n výkladů © právu válečném a záko
nech lidskosti. Slovy rozhodným! odmítají se
americké žaloby e pochybnosti a provádí se

důkaz,že to, 60 NěmeckuWilson vsí děláAnglie, aniž tím uráží právní a lidské cítění
americké vlády. Německo není útočníkem v této

vůle je vo č. v útokuje Angliea provášíjej dosudnevidaným znasilňovánímneutrálů a
nemravným bojemvybladovovacím proti mi

lionům žen a dětía Brel neválšícimu obývatelstvu vůbec. Hlad těóhtomá příměti vítěsné
armády, aby se prohlásily poraženými a při
znaly skutečně poraženým právo diktovati mír.
A k takovému válčení dávají Spojené Státy
mlčky souhlas. Americká vláda sama nese vinu
na tom, že při ponorkové válce přišli o Život
nebo k úrazu Američané, protože zamítla všeek
návrhy německé, jež toto nebezpočenatvíod.
straňovaly. Vláda ameřická postavila se totiž
na nesprávné stanovisko, že Amerilanu nesmí
ee mic státi na bojišti. Toto stanovisko hájí
Amerika jen proti německým ponorkám, nikoliv
proti anglickým minám; není tedy neutrální a
nemá práva mluviti jménem neutrálů. Americe
nejde o práva neutrálů, neboť mlčky vzala na
vědomí. že neutrální obchodní lodi dle rozkazu
Anglie smějí používati jen anglického uhlí, ale
to dostanou jen pod podmínkou, že dovezou
do Anglie určité množství kontrebandu. Kdyš
ostatní noutrálové protestovali, Spojené Státy
mlčely. Amerika loni s Němeskem ujednala, že
bude bojovati profi Anglii o svobodu moře,
když německá vláda zmírní vělku ponorek. Ně
mecko učinilo žádané ústupky, alo Amerika, ač
tu moo a možnost měla, promaditi proti Anglii
svobodu moře, ani prstem v tom smyslu ne
bnula. Proto musilo Německo zostřiti válku
ponorek, aby zasáhlo citelněji anglickou námoř
ní tyranii. Á zato mu Amerika znovu vpadá
v týl. Německo jei nyní ochotno k ústupku,
ale nikoliv k vůli Americe, nýbrž proto, aby jí
usnadnilo možnost prosaditi svobodu moře proti
Anglii a ulehčilo situaci ostatních neutrálů. Ale
ústupky ty váže na povinnost Spojených Států,
hned nyní požadovati od anglické vlády, aby
dbals oněch mezinárodních pravidel, která byla
před válkou uznávána a jejichž zachovávání
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: ště zápědaí. Úřední výklady franeouz
ské o situaci u Verdunu tvrdily, že moáno
považovat německý útok za skončený. A zatím
začali Němei znovu a přes tvrdošíjnou obranu
a suřívé výpady nepřítele dobyli na levém
břehu Mosycelý. zákopový obvoď na severním
svahu výšiny 304 a nato výšiny samé, V sou
vislosti s úspěchy na výšině této bylo dobyto
útokem několik nepřátelských zákopů jižně od
Haucourtu. Němci obhájili svého nového

vení proti franoouzskému protiútoku, vedenás velikými silami. Rovněž tak neměly úspěc
franoouzské útoky na východaím břehu Mony.
Vedle prostoru verdunského byl v poslední
dobách jevištěm čilých bojů úsek mezi Armem
tióres a Arrasem, jež jsou rozžjřením all

nd . Vláda Spojených
ním Něnjeska a u

lige Německa bylo o
ro p dosa

Ba podporu Francouzů m Verduny. — Dio
německého velehí soustředili Francou
Verdunu již Di divisí, tedy milion vo

jáků. Jest to věc neslýchaná, aby taková spou
sta vojska chránila pevnost, jež v předohozísh

cennou.

Narakouských bojištích v Rusku aBalkáně není svláštních událostí. — Na i
frontě byly většinou boje dělostřelecké. —
3. května vrhalo naše loďetvo námořních lé
pumy na italskou Ravenu, 4 května na Brindáji
a Valonu. Přes prudkou obrannou střelbu
tilý se naje ) Beporušena.

Politický přehled.
Bulhaři ve Vídní a v Berlíně. Členové

bulharské sněmovny byli ve Vídni velmi
telsky uvítání ministrem zahraničí bar. By
rianem a minist. předsedou hr. Stúrgkhem, ktyří
na počest jich uspořádali hostinu. Stejně sype
ticky přijati byli Bulhaři i v Berlíně.

V aaglické sněmovně dolní přijatabyla
Asguithova předloha o zavedení všeobecné a
okamžité služební povinnosti. Všechny strany
s ní souhlasí, rovněž většina dělnické strany;
jen malá skupina radikálů vyslovila se proti.

Polská matice školská. Německéúdypovolily obnovení rozpuštěné Polské ma
Školské, a svolily, aby zřizovala všude pobočky,
zakládala školy obeené, střední a vyšší,li
knihovny a čítárny, pořádala přednášky a m
kládala noviny.

, Basimští poslanci s klubu na radě říšeké
ministru sabraničních záležitostí bar. Burianovi
přednesli v úterý přání klubu.

Říšský sněm měmecký sešel se opět a
bez debaty odkázal výbora soe.-demokratický
návrh, týkající se zastavení řízení, zahájeného
proti posl. Liebknechtovi a zrušení na něbo
uvalené vazby. Sněm zahájil první čtení
osnovy zákona o zjištění válečných škod v ú
zemí říše.

Za válečného ruchu.
Krásný příklad vlasteneckého smýšlení

chudé s ky. Prostý vojín, obudý živnost
ník, který dlí na frontě, peal své ženě do Hole
šovic dopis, v němž slovy vřelými píše o čtvsté
válečné půjčce, a lituje, že nemá peněz, aby

l
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Velegramy: Ažrobakků.

Mor.

Oddělenípozemkové.

hi upssti »nějakou desítku«. Žena dopis pře

be, zamyslilase a druhého dne alála již u p
bladny přožekého peněžního ústavu, a v rucedržela dopis
rád nějaký gr.ě na tu vlasteneckou půjčku, ale
že nemá peněz. Uspořilajsem něco, maoho toho
není, ale Josífek bude míti radost až napíši,
že jeho jménem upsala jsem ty peníze na čtir
tou válečnou půjčku.« — A prostičká, potřeb a
žena — bývalá služka — upsala 200 korun.

Soc. dem.poslanecdr. BolumirŠmeralproIV.
válečecu půjčka, Napsal v »Právu lidu«<dne 10. t.
m. mimo jiné toto: Půjčka nyní upisovaná jest ulo
žením kapitálu za dnešních poměrů nejvýhodnější
a současně nejbezpečnějším. Obě tyto okolnosti
jsou vlastně samozřejmé. Jako doklad výhodnosti
půjčky stačí prostě vysloviti clfry její úrokové mí
ry a jejího upisovacího kursu: u typu půjčky umo
řítelné úrok 5 a půl proc. při upisovacím kursu
92.50, a pokladních poukázek 5 a půl proc. při upi
sovacím kursu 95, tedy v obou případech úrokový
výnos přes 6 procent. Větší jistotu pro ukladatele
pak samozřejmě nemůže poskytovati žádná jiná
než ta půjčka, za kterou neručí — jako jest pravid
lem při jiných způsobech ukládání úspor — jen
jmění soukromých osob, nejvýš snad obcí nebo ze
mě, nýbrž za kterou ručí celý stát. Právě k vůli
těmto okolnostem bylo by jednostrannou výsadou,
kdyby upisovati půjčku bylo umožněno pouze vrst
„vámzámožným. Dlužno pozdraviti, že půjčka by
la předložena k upisování ve formách umožňujících,
aby i nemajetné pracující vrstvy, které mohou si
uložiti pro zabezpečení své budoucnosti jen zcela
drobné obnosy, mohly čerpati z jejích výhod. Širo

„ké kruhy drobných střádatelů i mezi dělnictvem té
to možnosti jistě plnou měrou využijí!

Při válečné půjčce jest možno chovati.se buď
pasivně nebo aktivně. Co by způsobila pasivita?
Jest vyloučeno, že by vzala státu prostředky k nut
né obraně, Ukáži ještě níže, že stát, který jest v o
branném boji © život, prostředky ty míti musí, a že

spolupůsobení při půjčce, má tu tedy význam jiný,
morální, to jest působiti na nepřtele. Kdyby zá
půjčka svým výsledkem 'nebyla uspokojivá, mohl
by si to nepřítel vykládati za znamení slabosti a 0
chablosti. To by jeho úsilí proti nám zvýšilo. To by
neznamenalo zkrácení války, nýbrž naopak její
prodloužení, Právě za nynější situace vojenské je
zřejmo, že jedině tím zkracuje se cesta ke konci
války, vytvářejí-li se podmínky pro toužený ví

*tězný mír, čím větší sílu umožníme státu vyvinouti,

í Feuilleton.
HradecKrálové s okolím

za Karla IV.
Podává ředitel Václav Vack.

yu.

Z klášterů hradeckých žádný 3e nehonosil opatem;
tedy zmíněný kámen náleží opatu cizímu, nepochybně
kláštera opatovického, který mět podací právo při ko
stele sv. Petra na předměstí hradeckém. V jmenovaném
klášteře žil skutečně v letech 1332—1347opat Hroznata,
který snad byl pochován u sv. Petra. Ale také možno,
že když v 15. století (r. 1463) kůr sv. Ducha znova byl
budován, dováženo stavivo ze zřícenin kláštera Opato

dostal a do dlažby dán byl. Bienenberg viděl v kostele
Opatovickém část náhrobku, na němž se spatřovalo
právě to, co na pomníku našem schází, totiž hořejší část
berly onatské a léta. Šířka obou kamenů se srovnává a
jest jen litovatl, že nepodařilo se tento pozůstatek nalézti,
aby se stanovit! mohlo, zdaž kámen hradecký a část o
patovická snad někdy jeden celek netvoříly.

Opat kroznata byl velkým příznivcem svého ná
stupce v opatství, historiografa Neplacha, rodem z Ho
Hněvsi r. 1312, Opat Neplach vzdělat letopls, jejž nazval
»Summula chronicae tam Romanae auam Bohemicae«.
Začínaje od narození Kristova, napsal Neplach bratřím
seznam nejstarších svatých, papežův a římských císa
řův.až do Inocence VI. a Karlu IV., jakož i výtah z.leto
plsů českých. Dílo své sepsat v letech 1355—1362,nej
spíše +. 1360.

Za opata Neplacha dostoupil klášter Opatovický
vrcholu' rozvoje duchovního | pozemského. Zajisté zda

——o——
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Z toho plyne, aby válka mohla býti brzy ukončena,
že jest třeba způsobem manifestačním a všechny
pochyby vylučujícím prokázati, že máme vůli vy
držet, a že máme schopnost vydržet. Při příležito
sti IV. válečné půjčky prokáže to občanstvo tím,
když bez rozdílu vrstev dobrovolně a manifestač
ně poskytne státu, co tento potřebuje.

Tuto povinnost splniti až do nejzazší hranice
možnosti každého z nás, kdož zůstali jsme doma,
volá i velký mravní závazek vůči těm milionům,
kteří jsou v zákopech. Prostředky válečné půjčky
mají usnadniti jejich těžký osud v poli. Mají zvýšiti
možnost Jejích ochrany před nepřítelem. Většina
těch, kdož zůstali dorna a kdož jejich obětí mají u
možněný nerušený, skoro normálně obvyklý svůj
Život, hrdinství inužů v zákopech považuje za ně
co velmi jednoduchého a téměř samo sebou se
rozumějícího. Jest však možno, aby majetek byl
pokládán za důležitější a nedotknutelnější než jsou
lidské životy obránců států? ©Jest dokladem pro
vnitřní sllu a zdravost našich poměrů, že dosud fi
nanční hospodaření státu, bránícího se na tolika
frontách mohlo býti vedeno na základě stejné zá
sady dobrovolnosti, soukrormoprávními methodami
obchodu a výdělku, půjček a úroků, s jakými ho
spodařili jsme v normálních poměrech před vál
kou. Také tento důvod mluví pro to, abychom
všichni spotupůsobili ještě v posledních dnech, by
IV. válečná státní půjčka dosáhla co možno nej
většího úspěchu,

K irskému povstámí, Anglie utrpěla irskou re- ©

mocnostech žádný národ se nevzbouřil. Zato však |
došlo k tomu v říši, která volá do světa, že bojuje
za práva malých národů. Ačkoli irská revoluce
byla krvavě zdolána;'oživují vzpominky na celou
křížovou cestu irského národa. Masaryk v Londý- ©
ně měl parádní přednáškuo právech malých ná-|
rodů také. Bezpochyby sí jeho slova Irové důklad- ;
ně přečetli a povzbudili se k činu, aby poučili An
glii, že parádní přednáška provázená laciným po
tleskem daleko pro Irsko nestačí. Teď jest jen 0
tázka, zdali Masaryk podobnou řeč prosloví v Du
blíně -—a zdali mu poskytnou Angličané takovou
svobodu k výměně názorů, jakou měl dříve, pokud
dlel mimo hranice Anglie. Prásknout v čase kri
tickém do bot a jíti tam, kde kyne život pohodlný
a kde se nevyžaduje zodpovědnost za minulé činy
— toť taktika těch, kterým jest milejší vlastní oso
ba než všeliké zásady. Vytahat na jednom státě
mnoho peněz i s vyžádaným zvláštním příplatkem
a nenadále zmizet se vším do státu jiného — to jest
amučednictví«, nad jakým každý poctivec kroutí

0

leka putovali do Opatovic učenci, aby čerpali vědomosti '
ze zdroje, jenž prýštil z,bohaté knihovny klášterní, v;
níž pitní benediktini uloží klasická díla a jiné vzácné |
rukopisy. : .

. Putovali sem znalci a ctitelé krásného umění, aby
krasocit svůj zušlechtili, obdivujíce se mistrovským ob

šter a basiliku Opatovickou. Té doby zajisté byly Opa- :
tovice zušlechťujícím divadlem, unášejícím mysl jednot- ©

livce v kraje nadhvězdné. Kronikář Václav Hájek vypra
vuje, jak velký poklad klášter opatovický měl a poklad
ten prý císař Karel IV. na vlastní očí spatřil r. 1359.

Roku toho vyjel z Prahy, tak vypravuje, s 30 dvořany ;

jako na projížďku, ale jel až do Hradce Králové a byv ,
tu uctěn od měštěnínů, nazejtří jen s 2 komorníky zajel |
da Opatovic atd, Dr. J. Kalousek“ve svém spise »Zášti :
ve východních Čechách a přepadení kláštera Opatovi
ckého« poukazuje aspoň na to, že Karel IV. v Hradci
Král. r. 1359 vůbec nebyl, pobyl tu jen několik málo dni
r. 1350 dvakrát, pak r. 1353, 1364 a 1367. O tom, že by |
odtud navštívil Opatovice, nezachovala se žádná zprá
va. Poklad kláštera Opatovického asi také nebyl tak o

Nepatřil tento klášter mezi nejbohatší kláštery v
Čechách na zlato, stříbro, drahé kameny atd, což patr
no z berně a desátků papežských, jež ročně platil. Na
počátku 15. stol., pokud se týče berně, přichází mezi
kláštery v Čechách teprve na desátém místě, platil 200
kop. Desátku papežského platil 19 kop, kdežto klášter
Břevnovský 41 kop, A na počátku války husitské byl
klášter Opatovický v takové tisni peněžní, že na svou 0
branu proti husitům musil st vypůíčíti 128 kop grošů od
pražského kupce Antcnína a zastavil mu za ně boho
slnžebná roucha s některými ostatky svatých.

hlavou, Jestliže Masaryk dříve vždycky vzplanul
hněvem, kdykoli se jen zdaleka stala zmínka o jeho
pochybné | loyalitě, jak srovná tehdejší protesty
proti »denunciacím« s nynějším chováním? A ta
kový apoštol chce potom pomáhati i národům ji
ným. Teď snad Irsko prohlédne, proč si vlastně An
glie prosícího dobrovolníka najala. Zaječí strach a
úzkostlivá starost o vlastní osobu nepasule na ry
tíře ani na proroka. Kdyby každý národ jevil tako
vou obětavost a kuráž jako »vůdce« rám Masary
kova, rozprchl by se. za hranice hned, jakmile by
měl každý jeho člen Matiti ve prospěch vlasti pět
ku. Rieger sloužil obětavě národu i tehdy, když
byl od veliké části Jeho těžce urážen. Svou vytr
valostí stal se učitelem neochvějného vlastenectví.
Teď k němu přirovnejte sysla, který v čase kriti
ckém shání pro sebe lacinou popularitu až za mo
řem!

k

Kulturní jiskry.
Nové směry vc výchově dívčí. Ředitel J. M.

Kadlčák ve Frýdlantě vydal brožurku, v níž upo
zorňuje, k jakým povoláním by se mohly dívky o
brátiti. Vařečka a čepec už nejsou jediným zaopat
řením pro budoucnost. služba kancelářská málo
vynáší (40—50 K měsíčně). Hledány jsou dobré ku
chařky a lépe placeny. Jiné zdravé a výnosné obo

ství, květinářství, drůbežnictví. Dívka může na
stoupit za učednici kupeckou, kadeřnickou, holič
skou, do cukrářství, kartonáže —malířství skla i
porcelánu, čalounictví, výroby peří a umělých kvě
tin, brašnářství, pernikářství. C. k. grafická a pu
kusná škola ve Vídni připravuje na světlotisk a ka
menotisk, vysvědčení opravňuje k provozování.
Vhodno pro dívky je též soustružnictví a řezbář
ství, hodinářství, hračkářství — vůbec všecky od
nože uměleckého průmyslu, ciselování. kovotepec
tví, umělecké knihařství atd. Autor končí: Musíme
příšti výchovu dívčí uspořádati tak, aby dala dív
ce pevný základ nábožensko-mravního nazírání na
život vezdejší, ale současně umožnila a zabezpečila
dívce náležitou obživu i mimo okruh vlastního
krbu rodinného.

Hodnota moderní Uteratury. Známý soc. demu.
publicista F. V. Krejčí, ačkoli nedávno byl sám
harcovníkem pro modernismus v české literatuře,
v přednášce Vzdělavacího sboru na Král. Vinohra
dech moderní literaturu ostře zkritisoval, Pravil,
že toto písemnictví pozbylo dnes svého životního
smyslu, že není výrazem současnosti a tím méně

Karel IV. zemřel 29. listopadu 1378. Teprve když
minul dvanáctý den pu smrti císaře Karla, konal se pu
hřební průvod, v němž ubírala se i zarmoucená císafov
na Alžběta se snachou svou Johanou Bavorskou a ne
teří svou Alžbětou Opolskou, manželkou Jošta, synovce
Karla IV.

Zádušní slavnost za císaře Karla IV. konala se 16.

na oltář položila a žalem hořkým sklíčena, jen snaše
své do rukou ji odevzdala. Královna Alžběta byla tvů

bíce z Veitmile vypravuje, že byvší r. 1371 o Božím ho
dě velikonočním chotěm svým vybídnuta, za přítomnosti
velkého počtu panstva dala si přinésti novou podkovu.
zhotovenou pro velkého koně a ji roztáhla, čehož nej
si'nější z okolostojicích dokázati nemohli. Jindy opět na

pancéře rytiřův od shora dolů trhala a cínové talíře
svinovala, ale bez vychloubání, jen když císař ji vyzval.

Alžběta Inula ke svému choti vroucí a obětavou lá
skou. Když onemocněl v květnu r. 1371 na Karlově Tý
ně a všechna naděje již mizela, že se opět uzdraví, za
rmoucená milující choť jeho učinila slib a také jej splnila.
Tři míle pěšky putovala na hrad Pražský a v kostele sv.
Víla na hrobě sv. Zikmunda, jehož ostatky krátce před
im Karel IV. do Prahy přivezl, za zdraví jeho vroucně

se modlila a E misek ryzího zlata obětovala. A co nikdo
nedoufal, stalo se; Karel IV. se pozdravil.

S chotí svou Alžbětou měl císař Karel pět dětí. R.
1366 narodila se jim Anna, choť Richarda II., krále an
glického, v nové vlasti své zvaná »dobrou královnou
Annou«, r. 1367 syn Zikmund, jenž stal se císařem řím
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smopolitismus bude v literatuře nahražen stupňo
vaným zájmem o kulturu domácí.

Důmvsluý křesťanako-sociální reformá

který po zrušení svého řádu roku 1773 jako
profesor umění básnického na gymnasiu ve
Frýburku potíral povrchní, kosmopolitické o
svícenské lidumilství na konci 13. století, pro
jevující se v zakládání »chudinských ústavůe«,
stavě: proti němu účinnou křesťanskou lásku
a vydával spisy, týkající se sociálních poměrů,
na př. oldey, jak lze znovů zřídit a upevnit
blahobyt obce městské a vénkovské« (1804),
»Umění, zaopatřit bez velkého nákladu sirotky
a nalozence« (1805), »Hodná Marie, čili obraz
dokonalé služebné« a pod. Napsal také stanovy
nadace »Ke vzdělání a výbavě potřebných dcer
obě <« .9do21 lete (17971.— Je zajímavo, že
podobné snahy počátkem 19. století objevily se
tak 6 v kněžetvu českém na Moravě, jak o tom
sv yčí sociální snahy družiny Sušilovy, zahájené
hned por. 1848 v Brně. Buď byly moravskému
kněžetvu snahy Santierovy známy anebo to úsilí
vyplynulo přirozeně z těchže kořenů křesťan
ských zásad, které byly společny všem kato
líkům.

K překladům Shakespearových prací.
Dr. J. Ort v »Národ. Politice« napsal: »Doved
ného tlumočníka dramat velikého Wiliama ne
bylo u nás až do počátku let čtyřicátých. Rsku

1843 existovali však již dva »čeští Shakespoa
rové« ode dvou mužů, kteří později stali se pro
svoji dobu oficiálními překladateli jeho: byl to
»Othelo« v překladě Jakuba Malého (tištěn
až r. 1843) a neméně proslulá tragedie »Romeo
a Julie«, ztlumočená P. Fr. Douchou (tiskem až
r. 1847). Z obou těchto překladatelů překlady
poměrně dokonalými a hlavně pokud týká se
dikoe Shakespearovy, přesnými, vynikl Frant.
Doucha; až do r. 1884 byl považován za povo
laného Shakespearova tlumočníka. Jmenované
hry Shakespearovy na českých jevištích byly
záhy velice oblíbeny; obliba tato vyvolala po
třebu překladů nových, případně nových zpra
cování. Byl to nepochybně Douchův podnět, že———————
jež provdána byla 7a purkrabího Norimberského. Jak již
řečeno, ilmed po korunovaci r. 1363 dal Karel IV. chotl

IV. stanovil přesně práva a požitky královen ž věmných
měst.

Hradec, nejstarší královské město věnné a nejpřed
nější na severovýchodě, zůstal sldlem Alžběvya lid zval
ji královnou bradeckou. Tak jako Dvůr po ní jméno Krá
lové Dvůr obdržel, nazýváh i Hradec odtud Hradec
Králové a zůstával povždy hlavou měst věnných. S jeho
osudem i osud ostatních měst vědy úzce byl spojen,
takže města tato v dějinách vlasti naší, hlavně pak v
první době vzniku svého zaujímají zvláštní místo.

nové sousedů královéhradeckých řemeslu soukenickému
se učili a aby ve všech městech českých, tedy | v
Hradci stejná váha se zavedla.

Za Karla IV, stávala snad již radnice v Hradci Král.
na svém nynějším místě, jen že byla mnohem menší.
O té nacházíme první zmínku již r. 1418. Řečeného roku
dne 26. června byl štít na ni obořen velikým povětřím
s kroupami. Před ní vprostřed rynku stál dle obyčeje

krámy kramářské a proti nim lavice chlebné, též kotce

brána Pražská, prvotně Stará brána, antigua valva r.

Po staré bráně městské Slezské, za starodávna (r. 1390)
Nova valva Mutensis jmenované, pozůstala jenom jedno
duchá lomenice s vedlejší věží, na jejiž vnější straně
nacházela se plsmena O a korunované W, jakožto upo
mínka na krále Vladislava II.. za něhož brána ta stavě

Matice české počala vydávat roku 1854 souborně
všechna »Dramatioká díla Wiliama Shakespoara«
— podnik na dobu tehdejší zajisté nákladný,
který obsáhl 37 kusů Shakespearových o 9
ovazcíéh a ukončen byl teprve roku 1872.
© tomto prvním souboru. všech prací velikého
Brita pracovalo pět překladatelů: dr. Jos Čejka
(přeložil 9 kusů), Lid. Čalakovský (4 kusy). Fr.
Doucha (9 kusů), J. J. Kolár (4 kusy). a Jakub
Malý (I1 kusů: Doucha byl z nich vedle Kolára
p'ekladatelem nejbedlivějším a nejpovolanějším;
něžterá dramata znovu přepracovával (na př. r.
1872 »Romea a Julii«) a piloval i na nových
vydáních. Doucha byl vrstevníky svými jako
překladatel Shakespearův ceněn neobyčejně vy
soko; vskutku jeho překlady vynikají jasností,
přesností, ba skrupulosní věrností k textu ori
ginálnímu; Sládek měl Douchou již v mnohém
cestu upravenu.c

Vychovatelské listy. Po delší přestávce,
zaviněné přeměnou tiskárny vyšlo dvojčíslo za
únor a březen. Obsah dvojčísla jest bohatý. Dr.
Hruban podává: Náš školský program; Dr. Krato
chvil: Metoda Marie Montessoriové při vyučování
nejůtlejších dítek; Josef Kálal: Několik slovk vy
u'ování deskriptivní geometrie; Dr. Tauber: Po
známky k učebnici věrouky; Dr. Hrachoveký:
Počátkykřesťanské filosofieu nás; Dr. Kratochvil:
Druhy psychologiea kolísání pozornostia pokusy
o jeho výklad; B. Konařík: Antislkoholism ve

V rozhledech vychovatelských píše Dr. Hrachov
ský o těchto věcech: výchova válka, výchova
po stránce těla, akademické studium žen, vy
chovatel české inteligence, politická výchova ná
roda, divadlo, škola a pamět, vydší vzdělání učitelů,
přísaha úředníků, revise knihoven na školách,
jednotná výchova v Německu, humanismus nebo
realismus?, náboženství života, mladí střelci.
V rozhledeoh filosofických pojednává Dr. Hra
chovský o tom, co žádáme na české filosofii,
filosofioká jednota, nejasnost o křesťanské filo
solii, ideový základ antiklerikalismu, semitismus
jako vědecký problém, Arnošt Maob, filosofie,
jako kdyby vědecká činnost Masaryka, populari

u
na a r. 1520 dokonáná. Dále pak byla branka Soukeni

druhdy však Židovský plac (ařea Judaeorum). V těch

Po královně Alžbětě zachovalo se dosud několik
vzácných památek, jež uložený jsou v městském“histo

a 3 tobolky. Lze opravdu přičísti jen šťastné náhodě a
zvláštní úctě k památkám po královně, jež v Hradci
většinou 15 let vdovství svého ztrávila a dne 14. února

ží v hrobce královské, leje pochován byl i Karel IV.

5M roků. :

Pása lžice královny Alžběty mají netoliko velikou
cenu starožitnou a uměleckou, ale jsou významny | tim.
že takořka poskytují pohled do domácnosti ojsaře Karla

Kolik peněz královně Alžbětě z měst Jejich ročně se
dostávalo, dá se souditi z ročního platu, který tři nej
přednější z nich, Králové Hradec, Chrudim a Vysoké
Mýto. odváděla, totiž 304 kopy. grošů českých. —

kům vánočním L velikonočním, rozličné dary posílala
královně české jakožto své paní. Za příklad buďte uve
deny dary, které r. 1705 poslala věnná města k štědrému
večeru, poněvadž z nich | o aěkterých charakteristických

poslal bažanty, Mělník víno, Králové Dvůr mřinky, Ja

velice časová Výchova tělesná obsahuje četné
články od profesora. Kálala. Vychovatelské listy
všímají si všeho, co na kulturní život působí,
proto stanou se nepostrádatelnými pro všechny,
kteří na kultuře národa pragují. Redakei vedo
Dr. Josef Kratochvil v Příboře, administraci
Matice Cyrilo-Motodějská v Olomouci, Dolní
ná n. 17.

- Dýorní rada Stoklasa o správné výživě.
Když poučoval v tom směru dříve, mluvil k hlu
chým uším. V čase pohodlí a blahóbytu mnohý
považoval docela za urážku nabízení »aprosté«
potravy. Nyní snád vážné okolnosti donutí
k etřízlivému přemýšlení, Stoklasa ve své před
nášce v »Uranii« zdůraznil, že se nemáme nijak
štítiti otrub, v nichž se nalézají látky k výživě
nervové protoplasmy a tedy i mozku. Požívání
otrub přispívá k tvorbě a výměně bílkovin.
Ovšem otruby jest potřebí předem upraviti, sby
byly organismu lidskému ztravitelnějšími. Musí
se pro výživu lidského těla využitkovati zrno
obilné víc, než jak se posud dělo. Bílý chléb
jest stravou jednostrannou; součástky potřebné

výtivě mozku přecházejí při čištění moukydootrubb-2
Naši předkové, kteří se tolik nepachtili-po

ohlebě bílém, pořizovali si výživu racionelnější
než nynější pokolení „0

enkov záchránoem' měst nazval místo
starosta dr. H.-Krormměr na ejbždu německých
měst slezských ve svéřeči. Pojednával o uted
Jostech, jež mají býti zařízeny obcí pro vrátivší
se vojíny z boje, a pravil: +Obyvatelé měst ať
smýšlejí o venkovanech jak chtějí, toho popříti
nemohou, že městské obyvatelstvo vždy obno
vováno bývá venkovany. Jest všeobodně zná
mým zjevem v životě národů. že noustálý pří
liv lidí z venkova do, města se děje a že města
jsou od rolníků nejen mlékem a máslem za
opatřována, nýbrž i zdravými a silnými lidmi.c
Tito dle jeho vědomostí přicházejí, by mohli
žíti za lepších životních podmínek, ale také ve ©
třetím až čtvrtém pokolení vymírají — čili měst
ský život je ubíjí. Vyžijí ee. V Německu při
chází na 600 lidí denně z venkova do měst.
Velmi pozoruhodnými jsou v tom ohledu i sta
tistická data při odvodech. V Rasku jest ze 100=—————
roměř lososy, Bydžov raky, Mýto pstruhy, . Chrudim
pšenici, Polička oves. Trutnov plátno.

V úterý po Hromnicích r. 1382 Alžběta, římská cí
sařovna, po všech časích rozmnožitelkyně říše a krá
lovna česká, ve svém sídle v Hradci nad Labem vydala
dva listy: prvn.m nařídila, aby držán byl každý týden
v sobotu svobodní trh na maso, na němž bý každý ma
so prodávati mohl, aniž by mu v tom rychtář a příbežní
městští překážeti směli“ Druhým listem oprávnia koláč
niky hradecké, aby jako praví pekaři chléb péci a všech
svobud pravých pekatů požívajíce, chléb | prodávati

deckým potvrdila výroční trh, poslední zvaný. Tento
Poslední trh výroční, k němuž císařovna Alžběta městu
Hradci práva potvrzuje, býval zde nepochybně od toho '
trhu. kteréhož Albrecht, král německý, v táboře u Opa
tovic vydal známý list výsadní Hradci dne 5. října 1307.
V něm podával »právo k svobodnému trhu výročnímu,
jejž o Narození Panny Marte po 14dnech dežeti by byli

II. právo k novému trhu od středy po neděli Reminisce
re (druhé postní) po 8 dní trvajícímu s týmiž výsadami,
jako výroční trh o Narození Panny Marie, i s tou výsa
dou obnovenou. aby v branách směli z každého koač
vtěch dnech doměsta kdoucíhopo 1groši pražském
vyhíratí. — V počátku ledna 1569 v městské radě usta
noveno: Koňský trh má držán býti ve čtvrtek před
Hromnicemi a potom odtud vždy ve dvou nedělích po

tád zběhlých až do památky sv. Ducha. — Mimo to
držán zde v sobotu před památkou sv. Jiří valný trh na
vlnu, o kterémž rada městskár. 1606sama praví: »Teh
dáž řemeslníci z měst okolních vedle starobylé navyklo
sti nejvíce sem se utlkajl« (Bienenb. str. 166—172.—

——



* mužů za schopna uzdáno obyčejně 94 a v Paříži
nikdo; tam přípádá8 schopných na 1000mužů.;
Jest prý tato statistika nejlepším svědectvím, jak
hyne obyvateletvo ve velkých městech v ohladu
duševně-mravním — a tělesném.

Záložno vHradci Král.,Janské náměstí č. 168.

Obrana. '
Co ae Francii silně vymstilo. Bezcitně

republika vybáněla Milourdné sestry z jejích
útulků, posměchem vyprovázela mnichy kráče
jící do vyhnanství. V kostelích řádili francouzští

-úředníci jako v dobytých tvrzích; zatím co ka
tolíci nad znesvěcením starobylých chrámů lkali,
zřízencí republiky se pošklebovali- posvátným
sochám a nádobám. Kostely prodávány i tém
lidem, kteří si v nich hodlali zříditi obchody a
"výčepy. Došlo dokonce na vandalské bourání
starobylých kamenných svědků zbožnosti stře
-ďověké Francie. Titiž lidé. kteří nyní farizejsky
kroutí očima při dopadení granátu na některou
památnou budovu frančouzskou, bořili z proti
"katolického vzteku nejpamátnější stavby sami.

Nyní. cizínu, která ee díva a na surové řá
"dění republiky proti vlastním lidem jako svěd
kyně neutrální, začíná prakticky přisný 8ud.
Francie přirozeně se ucházela velice úsilně
v nynější válce o aktivní podporu Španělska,
Poukazovala na kmenovou apřízněnost, proná
ela slova úlisná, slibovala. Když však španěl
-ský národ nedal se zmámiti zednářskými cu

kyth byly vlivné kruby francouzskénucenyzpytovati svědomí a vážně přemýšleti o příčí
nách španělského odporu. Vynikající frane uz
-ský spisovatel a spolupracovník »Revue de doux
Mondes« Louie Bertrand schválně zajel do Špa
nělska, aby vi získal přímé informace v náladě
národa Na základě svých výzkumů pak napsal
"v 2. čísle t r. v citované revui: »Naše proti
"úáboženská „politika popudila proti nám nejen
"katolíky, ale v*řící celého světa. Bylo velikou
"chybou republiky domnívaťi se, že ai v mězích
svých hranic může vše. dovoliti, a nepovážiti.
-že všecky rány, jež proti katrl kům a konser
vativcům vedla, doznají oh'asu v gizině. To nás
potkalo ve Španějsku.. Katolická solidarita není

"tam prázdným zvukem. Španělové nezapomenuli
nám zlý příklad, jejž jsme dali jejich radikál

ním, podvratným stranám. -Vypuzením našich

"jako náš nejbližší soused. Vyhnanci naši jsou
všude na jeho území, zvláště na soveru. Stálá
"přítomnost těchto vyhnanců dráždí citlivost ka
tolických Španělů opět a opět« Bertrand pak
ještě dodává, že nikoliv pouze politicky konser
vativné smýšlející kruby španělské tak činí 4
praví: »Také liberálové pr jevují nám bez okol

ků, že naše protinábnženská politika vzbuzuje
jejich nelibost. My je považujeme za prot kleri
kální, ale oni jimi nejsvu. >koro všichni špa
nělští liberálové jsou katoliky a pokládají tu za
„Svou čest. zaloliky zůstati.«

Tak praví muž, který naprosto nejeví touhu
po šíření katolické myšlenky. A:e Bertrand ne

váhá aděliti pravdu z důvodů epravedlnusti.

sohiěje naznačiti, že pronásledováním katolíků
by A Uurižena Čistě Jideká práva uvobodnýel.anů. Nyní Francie pociťuje na vlastním těle

kletbu zlého činu.

Obrázky
kI. sv. přijímání

ve velkém výběru na skladé má

Družstevní knihkupectví v Hradci Králové,
Adalbertinum..

Kjubileu Karlovu.
stý rok od té chvíle, kdy narodil se Janu Lucem
burskémů a Elišce Přemyslovně syn, který slávou

svého jména všecky své předchůdce na trůně če
ském převýšil.

Snad právě drsné víchry, které šlehaly tvář
princovu od nejútlejšího dětství; nutily duší hlubo
ce nábožensky založenou k tak velkolepému, sa
mostatnému stupňování životní energ'e, k podivu
hodnému rozvíjení duševních vloh. Čemu všemu
naučil se Karel dobrovolně bez vnějšího nutkání již
jako jinoch, vzbuzuje dosud úžás. S nemenším podi
vem sledujeme jeho svérázné vystupování jako d'
plomata již u věku 15—17 let. Brzy vidí v něm ne

| novníka ze všech evropských vladařů středově

; vladařském nikdy neseděl.
Karel mluví i píše zcela plynně česky,německy,

| (ráncouzsky, hornoitalsky a latinsky. Zabývá se
pilně studiem theologie, až „překvapuje svými ú

. sudky nejvzdělanější odborníky, Spisuje kázání,
historická pojednání. Uvádí proslulého italského

losofickými. Kamkoli na svých dlouhých a častých

cestách zavítá, všude dychtivě siprohlíží památky ,
nejrůznějšího umění, studuje agrární a- obchodní o
tázky v několika říších. 7

Nedává se však uchvátiti každou novotou, kte
rou zři v Paříži, Arelatě. Miláně, Římě a jinde. Do
vede dobře rozlišovati, věnuje drahý Čas výhradně
studiu záležitostí nejužitečnějších, Z duševní rovno
váhy, z reálního nazírání nevyšine ho žádný zaní
cený mystik, žádný exaltovaný umělec. žádný vý
mluvný spekulant. Vždy dovede veliký Karel stříz
livě přenivšleti, jak. kde a jakým způsobem lze sí

mě veliké idey zaseti do půdy plodné, slibující ji
stou nrodu.

„A přece Otec vlasti podniká tolik věkopamát
ných činů! A k tomu obyčejně několik velice ná

| kladných podniků. | vyžadujících největší péče v
| jednom roce < téměř najednou! Tu jako divem

buduje se přes Vltavu nejpevnější most, jakého v
střední Evropě nebylo! Do výše se zvedá gotický
valác královský, zrestaurované a doplněné stavby
Vyšehradueáří v nebývalé kráse. Opodál Prahy
rychle pokračuje stavba prosluléhoKarlštejna! Za
kládá sc Nové město Pražské, Praha ve dvou de

£ sjtkách let zdvojnásobuje počet obyvatelstva. A
vubec v Čechách nikdy před Karlem ani“po něm
se tak čile nestavělo. Otec vlasti zanáší do své
země takové druhy umění, o nichž se dříve obyva
telstvu sotva snilo, Mosaika, malba na skle, umělé
zámečnictví těší se u nás rozkvětu v době, kdy 0
statní střední Evropa sotva se v těchto oborech po

| číná cvičiti.
Úsilná podpora Karlova přivádí v nový rozkvět

pisemnictví. Panovník docela zakládá v Praze u
miversitu v době, kdy v okolních zemích vysokého
učení nebylo. A tak se stává hlavní město Čech 0
hniskem vzdělanosti celé střední Evropy; zde si

dávají dostaveníčko učenci- téměř všech národůevropských.
A co by teprve bylo: vyptavovati o Karlově

činnosti hospodářské! Počífá Tacionelní rybníkář

„ství, kvete vinmářstvísadařství, lesnictví, Karlovou
zásluhou prumysl rozvětvůje"se do netušené Síře;
král -ustanovuje řadu „nových velice důmyslných
zákoni o dovozu, vývozu.í průvozu zboží, aby ob
chod český zvelebil a domácí id proti konkurenci
cizich kupců účelně hájit. Tak se šíři blahobyt veli
ký, jehož výslednicí jest Životbujarý, Často až

chlubiti, že na vlastní oči spatřili sídelní město Kar
' jovo. Panovník jako císař ovšem stará se moudře i

o blaho říše německé. Ale česká země jest mu dle
jeho vlastních slov »vyvoleným zeleným sadem
mezi polemi vzácnějším«.

Bylo by divu, kdyby byl Otec vlasti při mnoho
násobných starostech o vzdělání a hospodářství
pouštěl se zřetele zájmy politiky velikého slohu?
A přece Karel byl nejbystřejším a nejpilnějším po
litikem souvěkým. Nejžárlivější soky dovedl pře
kvapovati dímyslně sestavenými plány. V okamži
cích, kdy jiní by bývali spoléhali výhradně na meč,
Karel uměl vítěziti promyšlenými kompromisy.
Flajšhans vyznává o Karlovi: >V něm stojí v čele
státu první moderní panovník.« Ačkoli čestný titul
rytíře si zasloužil v četných bojích, ačkoli iv něm
kolovala bojovná krev otcova. přece po přijetí ně
mecké a české koruny se vynasnažil svědomitě,
aby poddané obou velikých říší udržel v míru. Při

-jal také v Horní Italii korunu lembardskou, v Ří

"ského.

Upevnil svory zemí koruny české, rozšířil tento
*stát tak, že jeho rozloha se rovnala čtyřnásobnému

fozsahu nynějších Čech. Zlatou bulou za souhlasu,
stavů německých utvrdij práva království. Prává“
české řeči povznesl tak, že (dle Kalouska) nikdy

- před tím ani potom čeština se netěšila doma i v ci
- zině takové vážnosti jako za doby Karlovy. Opra

vil řád soudní. spolupůsobil pří zrušení pověreč
ných ordálií, Věda, co stav duchovenský znamená
netoliko pro náboženský, ale i pro kulturní život
lidu, trestal co nejpřísněji všecky ty, kteří se od

církevní pro celý život veřejný. Proto pečoval,

daie dohře, že- rozdělení k zdárné a trvalé refor
maci nepovede. Nesmrtelné jsou zásluhy Karlovy.

sti na vládě francouzské.

1 Karelsbyl nejmocnějším panovníkem věku teh
; dejšího. Ze země zpustlé, z plačící vdovy učinil v

málo letech mocnou královnu. Nikdy ve středově-.
ku Praha netěšila se takové slávě jako za Karla

| IV. Téměř všecko, co dosud hlásá v tomto městě.
slávu naší kultury středověké. pochází z doby je

„ ho. Jak mizivé proti tomu jsou kulturní památky
1 z doby husitské. Ba ani zavilé pustošení sektářů,

které zničilo Vyšehrad, Malou Stranu a větší díl
Hradčan, nedovedlo stavitelské památníky doby

: Karlovy úplně srovnati se zemí.
Čechové jak katoličtí tak husitští a později pro

! testantští mluvili vždy o Karlovi s největší úctou.
Samému Hlusovi byl Otec vlasti »světlem knížat,
císařem slavné paměti«.

Teprve moderní přepjatci, kteří sice pokrok a
kulturu vychvalují stále. začali dávati přednost
neomluvitelným hrobařům kulturního díje Karlova.
Bezcitné vandalství Táborů bylo jim projevem ve
liké morální síly. Dály se pokusy o zlehčení pa
mátky muže, kterého přece národ celý souhlasně
Otcem vlasti nazval. Taková dvojaká hra osvícen
cu. kteří chválí týmž dechem jak osvětu tak její
hrobaře, ovšem nemůže míti dlouhého trvání. A
jméno Karlovo bude zářiti nezkaženému českému
lidu jako hvězda i v příštích stoletích.

Národohospoděřské hlidka.
Z činnosti spolku katolického rolnictva na Mo

ravě, Ve schuzi dne 27. dubna v Brně v zájmu ří
še, armády, veškerého obyvatelstva a hlavně sta
vu rolnického porokoval spolek o velice časových
opatřeních. K vuli zachování a povznesení lnářství
maji býti soukromé přádelny postaveny pod stát
ní dozor. Nechť se zavedou maximální ceny Inu,
které by odpovídaly výrobnímu nákladu. Nákup
Inu přádeltam? má se prováděti za součinnosti
znalce-odborníka zemědělské rady. — Aby sklizeň
obilí byla vykonána řádně, spolek bude usilovati o
včasné dovolené zemědělců. — Maximální ceny
obilí nechť odpovídají nynějším výrobním nákla
dum. Nákupní prémie buďtež zrušeny. Kvota obilí
nebo. mouky pro rolnické rodiny a těžce pracující
osoby budiž zvýšena. — Aby provádění aprovisa
ce bylo ziednodušeno a zároveň aby se zabezpe
čilo osivo. nechť obilí, mouka a zemáky v jednot
livých obcích jsou ponechány u dodavatelů-rolníků
anebo v příhodných sýpkách. Teprve skutečně pře
bytečné obilí budiž od subkomisionářů odkoupeno
a odprodáno do těch obci, kde se jeví nedostatek.
Majitelé pozemků nechť osivo obdrží z místních
přebytků anebo z přebytků nejbližších obcí. — K
zabezpečení chovu dobytka požaduje spolek povo
lení prodeje volných otrub majiteliím dobytka. —
Budou-li zvýšeny ceny surového cukru. nechť také
přiměřeně se zdraží řepy.

Tyto i jiné praktické akce, které byly schvále
ny na schůzi, svědčí, že spolek dále statně pokra
čuje v práci pro blaho rolnictva i celého národa.

Moravska agrárn u pruwyslova bauka
' v Brně vykazuje koncem měsíce dubna 1916

stav vkladů obnosem K 72,248.41501.

Obrana úcty Svatojanské, Tak nazývá se
velice pečlivá, věcná studie dra. Fr. Reyla.
Tento spis hodí se k hromadnému rozšiřová
ní, poněvadž přesvědčivými důkazy vyvrací
ty Hberální předsudky, které byly propago
vány v širých vrstvách lidových. Stran 40.
Cena pouze 8 hal. Při hromadných zásilkách
sleva. Objednávky vyřizuje administrace
»Časových Úvah« v Hradci Králové,

Církevní věstník.
Zprávy dlecésmí. Vyznamenání jsou pp.: Jindřich

Kuczej. farář v Žacléři, jmenovánb. notářem. Fr. Hrubý,
protokolista b. konsistoře, obdržel farní synodalie. —
Ustanovení jsan pp.: Josef Pecháček, administrátor, fa
rářem ve Skuhrově n. Bělou, Vinc. Veselý, farář v Lu

"kách (pražská arcidiecése), za faráře v Potštýně, Jan
Rouš. admin. v Puuchově, za faráře do Liskovic, Vojtěch

Kadera. admin., za faráře v Stárkově, Eduard Jarolímek,
koop. v Harrachově, za proz, expositu do Stfíteže, Jos.

Ř Štumar, kaplan v Nových Hradech, za admin. do Prose
„če Jos. Chadraba, vlkarista kathedrál. chrámu. za admin.

i do Plotišť. Joscf Kozák, neomysta, za víkaristu kath.
chrámu v Hradci Králové, Josef Dohnal. kaplan, za ad
min. v Libici u Chctěboře. — V Pánu zesnuli: Josef

Krihl (V Vuln.). b. notář, farář v Hořičkách, + 14. dubna
(naroz. 1847. vysv. 1872). Vinc. Jůzi (V Vuln.), b. vikář.
děkan. farát v Libici, + 18. dubna (naroz. 1852. vysv.
1883). Josef Martinec (V Vuln.), b, notář, farář v Ploti
štích, + 28. dubna (naroz. 1843, vysv. 1869). Karel Ma
cháček (V Vuln.), b. vikář, děkan, farář v Opatově, + 3.
května (naroz. i846. vysv. 1872). — Uprázdněná místa:
Fara v Proseči, patron. Leopoldina svob. paní z Nádher
ných. od I. května. Fara v Hořičkách, patron. kníže
Bedřich Schaumburg-Lippe, od 27. dubna. Fara v Libici
uChotěboře, patron. Karel Uirtler rytíř z Kleebornu,
od 27. dubna. Fara v Plotišti, patron. nábož. matice, od

9. kvěna. Fara v Opatově, patron. Albert kníže Thurn
. Taxis, od 9. května 1916.



Svatolazsská pobožnést v semín. kosáme koná se
tumto pořadem: 16. května bedou mše sw. sloděeny od

6—8. hod. ranni; v 8 hod. německé kázání po něm při
jde procesí z kathedrály, načeř mše sv. t. zv. »devátá“.
Slavné stužby Boží počnou o 10. hod. kázáním v kostele, :
případně též na nádvoří seminářském, pak slavná pomtií. !
mše sv. Odpoledne « 4. hod. zpívané litanie s požehná- |
ním. — Všedního dne budou slouženy mše sv. od 6—8. ;
hod. ranní, ve středu a v pátek budo mimo to sloužena |
ebvyklá »fundata« v 8 hodin; rovněž v neděli bude v 8;
(kodin sloužena mše sv. s předchozím kázáním o půl 8.|
hod Fundační slavné rekviem budou slouženy v sobotu

M. a v pondělí 27. t. m. po nichž bude rozdávána ob- |
vyklí almužna. —. Odpolední kázání s litanjemi a po
žebnáním bude o oktávu a v předvečer svátku (v pon
dělí 15. t. m.) o půl 6. hod. (jea v den sv. Jana ve 4 bod.).

Celá pobožnost nkončena bude, v úterý 23. t m. chvalo
zpěvem ambroslánským »Te Deum kadamus«.

Skromáždění členů ITI. řádu sv. Františka odbývatr
bude vldp. dr. kapistrán Vyskočil v neděli 14. května o
3 a čtvrt hod. odp. v semánářském kostele sv. Jana Nep.

Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci
Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vigstní podnik.

600000000000000000
Zprávy

místní a z kraje.
[V. válečná půjčka ma Královéhradecká. Upisování

IV. válečné přičky na Královéhradecku — dík vlaste
neckéma porozumění obyvatelstva okresu i výstižné
činnosti propagačního kornitétu — utěšeně pokračuje a
dá řiž nyní tušiti velmi sříbný výsledek. Dne 7. května
konána veřejná schůze v Černilově za hojné účasti roi
nictva, duchovenstva, učitelstva a pp. starostů. Za 0
kresní hejtmanství přítomen byl p. c. k. místodrž. rada
J. Smutný a referent p. okr. komisař dr. Stránský. —
Schůzi zahájil vlasteneckým projevem o úkolech ven
kova v nynější vážné době jednatel hospodářského spol
ku ředitel hosp. školy p. M. Michálek. Svoji řeč zakončil
apetem k upisování IV. válečné půjčky. Nato starosta ob
ce p. Hoteček vřelými slovy jménem obec. zastupitelstva
a všeho občanstva uvítal shromášděné a zvláště pp.
zástupce úřadů. — Podrobný referát o IV. válečné půšč
ce podali p. c. k. fin. rada B. Král a ředktel filiálky Živa.
banky v Hradci Králové p. Mašek, kteří ve věcně odů
vodněné řečí promluvili o velkých hospodářských vý
hodách IV. válečné půjčky, o způsobu upisování, o skvě
lém hospodářském postavení naší říše a zakončili své
poutavé přednášky mohutným projevem ke: všem vrst
vám obyvatelstva. — Nato p. mást. rada Smutný krásný
mi vlasteneckými a přesvědčivými slovy promluvil ke
přítomným, nváděje znova velké prospěchy z upisování
válečné půjčky plynoucí a vyzval je, aby stali se prů
kopníky v této pro nás vznešené akci. Nadšeně i věcně
promluvil pak o vlasteneckých úkolech obyvatelstva na
šeho. —-Řeč. p. míst.. rady i obou pp. řečníků byla pří
tomnými vřele aklamována a vyplní zajisté skvěle své
poslání. Po projevu zástupce Agrární záložny p. úč.
Machače byly pp. referenty zodpověděny některé dota
zy, načež vhodným doslovem předsedajícího byla tato
důstojná a veskrze věcná schůze skončena.

Výkaz čís. 2 úplsk na IV. válečnou půjčku u Živ
mostenské basky filiáfky v Hradci Králové, V době od
2. dubna do inkl. 5. května upsáno bylo u nás 133.500
K na IV. rak. válečnou půjčku, z čehož připadá: na
40letou státní půjčku 99.500 K, na Žleté pokladní poukáz
ky 34.000 K. Z nových úpisů připadá dále na peněžní
ústavy 71.000 K, na soukromé upisovatele 62.500 K. Cel
kový výsledek od počátku subskripce 1,229.000K. Z no
vých upisovatelů uvádíme: Městys Kukleny 4000 K, V.
Jirotka, c. a k. plukovník v. v. zde 1000 K, prof. Fr.. Rejt
hárek zde s chotí 300 K, prof. Jan Havránek zde 200 K,
Kolínská továrna na kávové náhražky (za své továrny
v Opatovicích, Vys. Veselí a Horkách- Vidochově) 20.000
K, Bernhard Stickgold, továrník zde, s chotí 5000 K,
farář Fr. Chvojka, Mladkov. 3000 K. Ant. Postlerová,
vdova po notáři zde 1000,K, J. Katschner % syn zde
3000 K, obec Rředměřice 2000 K, V. Tangel, c. a k. ma
jor zde 4000 K, KarelR. Můller « spol. zde 15.000 K,
Luise Matz,.choť c. a k, setníka zde 1000 K, rodina Ne
jedlých zde 500 K, Fr. Fišer, c. k. školní rada v. v. zde
500 K, Štěpán Fišer, c. k. rada v. v. zde 500 K, Občanská
záložna města Jablonného 62.000 K, z toho na vlastní
účet 50.000 K, Všeobecná živnostenská záložna v Ná
chodě pro vlastní účet 5000 K, Charlotte, Edith,

-Madeleine a Clément Sttickgotd zde po 100 K, Marie Do
stálová zde 100 K, Zdeněk Fledjer zde 100 K, Jaromír
Anders zde 100 K. Magda Sládečková zde 200 K, Karel,

Jiří a Mařenka Sommerovi zde po 200 K. Na IV. uher
skou válečnou půjčku upsalo c. a k. rekonvalescentní

oddělení pěš. pluku č. 39 250 K.
IL výkaz úpisů na IV. rak. vál. půjčka u Záložny v

Hradci Králové. Po 2000 K: Fňouk Josef, stavitel, Weis
sová Terezle, choť c. a k, setnika zde, dr. Aug. Spitzner
a nejmenovaný. —-Ed. Řezáč, velkoobch. zde 1000 K. —
G. Honke zde 800 K. — Ter. Karásková, Doháličky 500
K. — Boh. Svobodová zde 400 K. — Po 200 K: G. Hon
ke a Miloš Švanda, žáci cvičné školy zde. — Po 100 K:
Bedř. Falta, Pavel Frankl, Karel a Jil Barbír, cvičná
škola zde, Karel Veverka, řítící, Trnov, Josef a Jindřich

Uditnek, gymnazistézde, Kařet Skrovný rde a B. ©. Tol
maa rde. : .

U Krátovéhradeckébazkovuí jednoty upesii aa IV.
válečnou půjčka: Jeho Exc. aejáp. břskop Dr. Th. Josef
Doubrava 20.000 K, kathedráhí kapltola sv. Decha zde
4400 K, Vlad. Hornoť zde 100 K, nejmenovaný 600 K, Fr.
Šíp, kaplan v Třebechovicích 200 K. Th. Dr. Fr. Reyl
zde 2000 K. Ústř. svaz katot spolků zde 400 K, spolek
paní a dívek »Anežka« zde 200 K, Vlad. Jihlavcová, choť
stavitele zde 500 k, Václav Oyurkowics zde 100 K, na
dace Seiďlova v Borromaeu 1000 K, F. Rosol, katecheta,
Vel. Hamr 400 K, nejmenovaný 200 K, J. Vacek, kaplan
v Čermilově 500 K, Spořitelní a záložní spolek v Černí
lově 1500 K, Viktor Dvořáček, drogista zde 200 K, nejme
novaný 100 K, Ot. Dei, katecheta v Kuklenách 100 K,
Jul. Russ, nám. starosty zde 1000'K, dr. Josef Novotný,
prof, bohosloví zde 500 K, Vlad. Sekera. řid Rudolfina
zde 500 K, Karel Keppi, tid. Borromasa 100 K, Amt. Ma
cháně, katecheta v Hollcách 100 K, nejmenovaný 200 K,
400K,2000K,Boh.Hobzek,c. k. prof.zde1000K,dr.
Bedřich Augustin zde 200 K, Alols Menzek obchod v
Černilově 1000 K, Marie Barešová v Bohárně 1000 K,
Josef Světelský v Třebechovicích 1000 K, F. Janák,
Lovčice 1000 K, F. Janoušek, Vápno 1000 K, R. I. Karel,
továrna na lopenku2000 K, Terezie Machová, Třebecho
vice 1000 K, V. Erlebach ve Zvoli 1000 K, J. Turek, dě
kan v Rovensku 1000 K, Královéhradecká bankovní je
dnota zde 5000 K. Th. Dr. Fr. Šulc zde 1000 K, kostel sv.
Bartolóměje v Bohárně 3000 K, Tb. Dr. Jan Soukup, kap.

děkan zde 2000 K.
Koscert Šovčíkova kvaristz. Na sklonku týdne Čer

veného kříže vystoupilo u nás Ševčíkovo kvarteto, jo
hož produkce pokládá cizina souhlasně za ojedinělé po
žitky toho druhu. Byla to tzké po stránse nmělecké
nejcennější ze zábav v této době pořádaných a jest tedy
jen vysloviti politování nad poměrně slabým zájmem,
jaký obecenstvo naše koncert toma věnovalo. Ostatně
program, nejsa zrovna šťastně volen pro dobu a pomě
ry. mnoho nelákal a tak večer sám dézanechat tolto nad
šeného dojmu, jako nedávné vystoupení Českého kvar
teta. První číslo pořadu Čajkovského kvartet (Es mol,
op. 30) přes brilantnost technácké reprodukce neprůhled
nosti první věty nebyl s 60 vzbuditi většího zájmu.
Větší pozornost upoutal klavírní kvintet Dvořákův (A
dur, op. 61), v němž uptatněla pí. E. Marešová, známá
vírtuoska na klavír; svou precisní hru přes obtíže, jaké
působí při cmezeném počtu zkoušek bezvadná souhra
v komorní hudbě. Nesporně nejlépe z programu prove
den byl Beethovenův kvartet (0 dmr op. 18). Členové
kvarteta dokázali, co o nich hfásá zahrahiční kritika,
že pro Beethovena mají velmř správné pochopení. Tu
skutečnězapomněli. jsme na přítomnost umělcův a ge
nius Beetbovenův zjevil se nám na několik těch oka

mžiků v zářivé kráse tónů v pravé své postavě. Tímto
posledním číslem byly některé momenty, rušící snad
velikost očekávání Úplně, smazány. Myslím, že vyslovují
přání nmohých, opakuji- zde slova pronesená při
srdečném loučení s mistry kvartetisty: »Přijeďte k nám
zas brzyle -- C. ©

Ve schůzi obecního Zastupitelstva dne 10. L m. pro
Jednán a schválen rozpočet en bloc. Zřízení obecní čí
tárny místo čítárny Palackého odloženo na dobu po
zdější.

Měsiská rada dne 1. května. Nadace Brádova udě
lena byla Marli Suchánkové, Fr. Čermákovi, AL Adami

rovi a Am. Marhové. — Vzato bylo na vědomí, že supi.
prolesorka sl. B. Albrechtová bude i po svém provdání
na měst. dívčím lyceu vyučovat. — Protokoly o schů
zích aprovisační komise ze dne 19. dubna a 27. dubna
vzaty byly na vědomí. —Ministerstvu kultu a vyučová
ni podá se žádost, aby náklad na opravy střech kostela
a farních budov v Lochenicích mohl býti hražen ze
jmění kostela pouchovského. — Záložně vzdají se díky

za věnování 250 K pomocným úkonům válečným, z
nichž 100 K přikázáno bylo zdejší odbočce invalidního |

|
fondu, 100 K železnému štítu, 50 K odbočkám Červeného
kříže. — Schválemy byly různé objednávky, týdenní a
lesní konsignace.

Obchodsí gremiwm královéhradecké konalo výroční
valnou hromadu v úterý 9. května v zasedací sín okres
ního zastupitelstva za poměrně četné účasti členů. Za
Obchodní, živnostenškou a průmyslovou ústřednu příto
men byl místotajemník dr. Wiškowský. Po uvítání pří
tomných starostou gremia p. c. r. Richtrem vzata na
vědomí tištěná zpráva jednatelská a po vysvětiivkách

pokladníka p. Melichara a prohlášení revisorů schvále
na zpráva pokladní za rok 1915 a příjat rozpočet na: r.
1916. Při následujících potom volbách zvolen předsedou
opětně p. c. r. Richter, místopředsedou p. B. Melichar,
do výboru pp.: Bouček, Kominík, Rážž, Stein a Taussig.
Za náhradníky pp. Fahrmer a Malíř. Za revisory zvolení
opětně pp. Šlár a Schónman. Za delegáty do pomocnické
hromady zvolení pp. Pavelka a Singer, do nemocenské
pokladny pp. Miních a Pavelka, do Zemské jednoty pp.
Jirásek a Melichar. Do župy vysláni byli opětně pp.
Jirásek, Melichar, Řezáč, Šubrt, Špalek a Richter. Za
členy dozorčího -soudu zvoleni pp.: ©Pavelka, Singer.

Taussig, Melichar, Řezáč, Šubrt, Jelínek a Jirásek. —
Při volných návrzích stěžoval st p. Minich do malého za
stání, jehož se dostává z gremia obchodníkům. potravi
nářům. Pan Melichar poukazuje k nečinnosti sekce po
travlnářské; k návrhu dra Wilškowského usneseno sekci
tu co nejdříve svolatl. — K návrhu starosty p. Richtra
pošle se všem členům upozornění stran včasného zaví
rání krámů dle úředně stanoveného letního času.

Ústřední spolek pro udržování válečných posmíků z,
toku 1866 v Hradci Králové žádá své místní spolky a

tyto zastupující korporace; o pořádání UChé smateční
bohoslužbyma- painět: válečných události r r. 1866 v sl
dlech své správy spolkové a v kostelích jejich působiště.
Taktéž zveme „všecky obce, kde není místních spolků
ústředního spolku a v jdkhž obvodu válečné události
zaznamenátyjse. sbyzaštin v r. 1866padléa nemo
cím podlehnuvší volny smuteční mše pořádána byl.
Na bojišti královéhradeckém sloužiti bude 3. července
o 9. hod. dopol. u tmausolea v Lípě Jeho biskupská Milost
Exc. dr. Josef Doubrava polní mši sv. :

Bpolek pro okrašlování a ochranu domovisy v
Hradci Králové koná svoji- fádnou valnos bromadu v
pátek 19. května o půl 8. hod. večer v Besedě. Pořad: 1.

Čtení zápisu poslední valné hromady. 2. Zpráva jedne
lova a referát předsedův. 3. Zpráva pokladníkova. 4
Volby. 5. Volné návrhy.

Na oslepié a raněné vojíny, sirotky a vdovy, inva
fidy, Červemý kříž a nezaměstnané katolické dělnictvo
ráčili dále věnovati P. T.: Katol farní úřad v Ranné 7

K. J. Malát. Huirpolec 3 K, dp. J. Kočvara, polní pošta č.
24 K 3.70. -- O další sbírky a dary na adresu Zemského
svazu katol. Orla v Hradci Králové se prosL

Nadace. Dle výnosu c. k. místodržitelství ze dne 17.
dubna 1916 č. 13 A-628 obsadí se při nadání Josefa Bar
tůška pro posluchače lékařství, kteří jsou královéhra
dečtí synkové, mista č. I, 2, 3, 4 a 5 od L. října 1916
s požitkem ročním po 600 K a s nárokem na náhradu
útrat promočních. Bližší avedano jest ve vyhlášce purk
mistrovského úřadu v Hradci Králové ze dno 8. května
1916 č. 3811.

Zbytočná mýlka + aárese. Mnoho nedorozumění
způsobila pověst, že syn pí. Šejnohové, majitelky cukrář
ství, jest v České Lípě naďporučíkem. Jest opravdu
charakteristické. jak pošetilost lidská neumírá a jak se
hned věří, že mladý živnostník, který narukoval nedáv-,
no, brzy byl tolik u vojska povýšen Tety sdělujeme,
že c. a k. nadpornčíkem v České Lípě jest p. František
Šejnoha, kdežto syn pí. ŠejnohovéJosef nacházi se na
jižním bojišti. Nyní snad přestanou docházeti pf. Šefno
bové různé dopisy, aby to nob ono sdělila p. nadporučí
kovi, přestane cblčžování rozličnými dotazy. Bývalli
p. c. a k. nadporačík také v Hradci, nenásleduje z toho,
že by byl synem anebo vůbec příbuzným pá. Šejnohové.

Vyzrát ma drakota. Když so zde jeden venkovan
marně sháněl po viržinkách, nabidi mu dobře zásobený
občan soukromý obchod výměnný: za jedno velke vir
žinko. Ujednáno -- a tak získána zásoba vajec za cenu
poměrně uejlevnější. Taková a podobná výměma ostří
drahoty usekne líp než včená finanční úvaha.

Nesnáze v trhu. Než seovenkovan vypraví do mě
sta na trh, musl obsloužit dobytek a vykonat jiné práce.
To trvá vždy aspoň 2 hodimy, Pak nastane ještě daleká
cesta. Proto není dřvu. že v hodině ustanovené pro po
čátek trhu se dostavilo prodavačů vel málo, A tu hned
bylo patrno, jak si kupující přečasto dělají drahotu sa
mi. Bez ohledu na jiné městské obyvatelstvo. které chce
býti také živo, hned se nablzely prodavačkám přemrště
né ceny, zboží šlo na dračku. Myslilo se totiž, že snad
již přibude venkovanek málo. A tak za vejce se platilo
16—20 hal. Za kilo kozlete 3.40—4 K, celé živé kůzle
stálo 22 K. Kilo másla 10.40 K, špenátu 1.40 K, tvarohu

1.20 K. Když se dostaviy prodavačky nové, ceny o
všem mnoho neklesly. Jest tu tedy vážná otázka, zdali
město za letní časomiry by nemělo hodinu trhu pro
drobné kupce pošinouti od 7—8 bod. Těžko nutit venko
vany, aby k vůli trhu byl na nohou již o půl 3. hodině
letního času. © Na druhé straně nutno pokárati úžasný
strach kupujících. kteří o prospěch očiku nejeví nejmen
šího zájmu — i když přece nehoří. .

Seznam ces ma týdenním trhu v Hradci Králové
duc 6. května 1916. 1 Iltr: prosa 1.20 K, vikve (směs)

50-88 h, 1 kg: hrachu 2.40 K, jahel 2.80—3K, Iněného se
mene 1.50 K, másla 8.80—10.80 K, tvarohn 1.16—1.20 K.
cibule 0.70—1 K. nirkve 42—46 h, celere 0.80—1.20 K.
petržele 0.80—1 K, česneku 5—6 K, 1 vejce 15—18 h.
1 kopa: drobné zelenimy 2.40 K, poru 1.20—1.60K, salátu
3—10 K, 1 pár podsvinčat 94—120 K. — Přivezeno bylo:
hl: prosa 2, vikve 2, kop: drobné zeleniny 20, poru 50,
salátu 65, a: cíbule 4.5, mrkve 4, celere 2, petržele 2.6,
česněku 0.5, podsvinčat 478 kusů.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo S I. 0.

WHradoiKrál.,Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní « živnostenské za podmínek nej

výhodnějšícb. Vkusné střádanky

Nový Hradec Králové. Dne 7. května konala se v
N. Hradci Králové kanonická visitace a zároveň instala
ce nového duchovního správce. | Vldp* Alois Soukup,
biskupský vikář, přijel po 9. hod. V kostele byl uvítán
žákyní V. třídy Balovou. Následovala zkouška žactva

Střebše. Po zkoušce poděkovala Žákyně V. tř. Kroupo
va a podala kylici z růží. Následovah instalace. Při
průvodu z farního domu dívkyz II. a II, tříctyjako dru
žičky v bílých šatech kráčety v čele. Ostatní žactvo
tvořilo špalír. V kostele přečet dp. P. Ant. Řehoř de
kret i pastýřský list. Dekret presentační přečetl p. rada
Hubáček jako zástupce patronátního úřadu. Vkdp. vikář
představil osadníkům nového duchovního správce. Před
stoupila dcera místního starosty a přednesla poděko
vání. Podala vldp. vikáři kytici, Nato přistoupiti k oltáři



stvu tiradeg Královéa
R celé fjirná ondy Jejp Ezechnejasto, že splněno
přání colš ihetí osady, aby dotavadaf oblíbený kněz dp.
At. Doležal,který zdejiž téměř 7Jet dříveJako koope
rátor a oyní jako administrátor| působl | duchovním
„správcem byl vstanpven. Vhdp. vikář s potěšením tento
veřejný projev vzal na vědomí s raďostným ujištěním,
Ae donlá, jelikož nový farář s takovou důvěrou je přilí
más, v působedí svémbude od občanů podporován a
„sboda bude trvalá. Nato přistoupily dvě Žákyně ze IV.
4. Vachkova a Hametova, aby uvítaly nového faráfe.
Žákyně Vachkova přednesla uvátací sloky a podala no
vémua faráři kytici růží. Potom poděkovat dp. farář a
aaásledovalo »Te Deum«, mše sv. a průvod do farní bu

dovy. Při lostalační slevnosti byla veliká účast občán
stva; dostavili se zástupci všech přitařených obcí, míst
ajeb školních rad, četnictva, škoj atd, — Při hostině
případně vldp. vikář nveťž shoda jmen, že Sv.Antonín,

"Vitvar byl Antonin, nový farář Antonin, kooperátor An

jk, člověk nerozlučuj! — Pan starosta Valenta progěsl

ích | všech přítomných s povděkem byle přijato.Nový

s patronátnímu úřadu
Ze vlkéřem Karlem Macháčkem. Ve středu, dne 3.

května konala se v Cerekvici kanonická visítace, na níž

budos eergkyičtí osadníci do amuti pamalovati V úterý

navečet přijej zaslonžíří a oblbený vdp. vikář Machá2Čes. Helmaeo Gerekvice,kdeholidés úsmě
Mártech vítálí a fadiěstně potdravovali festě večer

úáčastal) se nově pobožnosti. Ale sotvaže nadešlo
„překrásné jarní jitro ve středa dne 3. května, oznamoval

„klivý zvopu hlas. že vdp. vikář není už na živě. Skonalmokrátké snrdejnéhm zápase, střžem jas záchvatem

ardečel nemoci, po přijetí sv. svátostí umirajících v pří
-omnosti svýchduchovníchspolobratří o4. hodiněran
nL Nenadálá smrt jeho způsobila ve farní csadě jak mtzi
vojádežítak mezi dospělýmipochopišelnýrozrucha zá
rasejek. V Pána xesavlý vdp. vikář byl pro svou milon
-oovahg jak ad kléru svébo vikariátu, tak od ostatních
-věřícíchmilovás s cíža. Sám pocházel z národnostně
smíšené rodjag -- mmfka jeho byla německé národnost,

"otéc Čech. Ač působilvýhradně sa německých štacích,
dyt výdy | k Čechům spravedlivým a benevolentním.
DolemaýmapoporabodnýmpoGEstráncebyl| jehopo
šbřeb. Vdp. vikář, Němec,zemřel omčeské osadě abyl

A voní Ješsbaž vá a začeskýchmodlitab, oo rekvicm, ješ sibnž vdn. farář cerekvický Vojt.
Bakar, po českém hůzání,ješ nad rakví jehopronest
-eerekvický kaplan, od zafmoncených osadníků kousek
28obec vyprovozen, kde se s ním kněží i ostatní věřící

esposlež rozingčili. A téže pocty, které st dostalo v Pá
n sesmalému vpáleh vCerekvici,dostalo se mav so

-beta,©.Lm. váehopůsoblšdv Opatově,kdeza dopro
vada více neš 40 kněží, zástupců obcí, spolků, státních i

-samooprávných úřadů, za pláče a nářim zbočných osád

adkáaa fýchémhřbitůvko při zdi chrámovékdočasnéma
opásku byl uložen. Kondukt vedi vdp, Josef Klapálek.

-Blek. vjkar. sekretář a farář ve Sloupnici, rekvjem slou
W vdp. Fr. Techertner, arciděkan z Trutnova. Německé
kásám měl popalárcí Pater Kari ze Svitav. V Pám ze
smalém vdp. vikáři ztrácí vikariátní kněžstvo svého do
brého, opřijnného a svědomitého představeného a spolu
bratra, osadaicí (horlivého a starostlivého ©dmchovního
pastyře, anládež laskevého otoovského přítede. Ave,
snéma plal

Bachovní kesceri v Chiumeis. C. ve prospěchvdov
abého a slralčího lomdu veškeré ozbrojené moci. Od
Měpný spolek Červ. kříže v Chlumci n. C. pořádal v
seděli 16. dubna pod pročektorátem braběnky Nory z
Jiaských v děk. chrámu duchovní koncert, který byl
'výsnamaou, první tohoto druhn mněleckon událostí mě
sta a poskyti čeinéms obecenstvu, sledujícínu týž šle
chetný dobročinný účel, požitek ryze umělecký, zane
<hávajicítrvatýdojem.Sářžejnýmbodem programu,s
uměleckoa eradicí sestaveného, by O. B. Pergolesiho
»Stabat Mater« pro ženský sbor a smyčcový orchestr,
který nahrazen by! průvodem varban, jejž obstaral fe
ditel kůra p. R. tlasHnger s jistotou a přednesem jen
"pravému umělci vlastním, vystihajícím plně ducha dít
dnešní tvorbě cak vzdáliného. O sóla sopránové a al
tové rozdělily se sL M. Zimová a pt řed M. Hasling
rová, Jimž poskytnmta interpretací tohoto zpěvného, 0
kouzlajícími melodiemi protkaného díla (nálady více

„měkké a vzmětlivé, než vznešené a vážné) příježktost u
plataiti všechny přednosti svého lahodného a ve všech
polohách dobře ovládaného hlasu Z vajkého oratoria
+Svatá Lufrjihe od Ant. Dvořáka přednesl mužský
sbor velmě zdařije »>Tmyvráfijy se«. Zvláště však za
sluheje plného uznání pečlivé nastudování: smíšeného
sboru Fr. Pický »Topebrae factmosunt, provedeného v
bezvadné intonaci a sonladh všech hlasů do aejmenších
odstínů. Ant Dvořák zastoupen byl ještě dvěma ukáz
kami svých »Biblických písní«, vrcholného to svého dí
a voboru hudbycírkevní jež s výbornýmpochopením
Zpíval.p. JUDr. i. Kapa, kand. notářetví, vyetibující kli

. dem A jigčan výslovanetí v Široké Iiati svého plného
klasu veími případně žaámový ráz a nátadu této skladby.

„Houslové sólo.p. ing. Cand. E. Kabíka, jenž brát Rheln
prova »Večerní píseh«, vynikajo pěkným přednesem,

svědčícímjako zmačnétechnickévyspělosti,Mko vnitř

-ky»LegeadooDdurč.2 navarhany,ojejímžmžstrném

u Jaroměře. Leios můžeme sloviti 150leté jabiiesm v
našem kostele,letosje tomu 150roků,co milostný0
braz P. Marie k nám byl přinesen. R. 1766 potoval Bar
toloměj Krlegler (z Kanzenadoriu u Libavy v Praském
Slezsku rozený) z Mariacele zpět k doznovu; ve vesní

ský obraz z Marlacele na brušeň, aby se tam pomodlit.
Ale Pán Bůh chtěl, aby obraz ten zůstal zde u nás,
aby P. Maria inohla zde rozdíleti pobožným poutníkům
hojné milosti, Proto dáno powámíkuKrieglerovi vruknatí,
aby obraz ten zde nechaf a sám dále Dutovak U tohoto
obrazu byly vyslyšeny mnohé prosby. Proto byl přene
sen 4. září 1766 do kostela v Heřmanicích. Nejdůst kon
sisteř v Hradci Králové schválila téhož roku putování
k -onomuobrazu a kostel náš obdržel jméno +Malá Ma
rlacete«. —.V památní knize farního úřadu popsal tehdej
ší tokalista P. Želisko 223 případů podivuhodného uzdra
vení nemocných od roku 1766—1782..— Letos přijďtež
tedy všichni ctitelé P. Marie četně do Heřmanic u Jaro
měře. Srad vyprosí nám P. Marla, »královna míru,
brzo od Boha mír mezí národy.

Malé Svatoňovice. Skutečné body velkonoční měli
jsme letos u Studánky. Na bílon sobotu večer před zda
řilým průvodem po náměstí začaly hody ty kázáním
známého po krajinách českých řečníka kanovníka Msgre
dra Fr. Šulce z Hradce Králové. Na Boží bod a v. pon
dělí velkonoční dopoledne i odpoledne dostalo se- nám
stlné, zdravé stravy duševní a sní síly, útěchy pro pří
tomncu dcbu svízelaoa. Mnohonásobný dík za všecko
s přárím: Bůh dopřej do budoucnosti síly a zdraví
Megr:. drn. Šricecvi O oboú hlavních svátcích zvýšil
nátada sváteční v poutní svatyni naší p. katecheta Jan
Řezníček z Červ. Kostelce. Jemi a dvěma pánům bo
hoslovcům za ochrtnomješích -asistenci při všech 'boho
stužbách opravdový dik! Na častější shledanou u Matky
Boží Svaleňovické!

LherátskýsborvNěm.Brodě,založenýpředrokem
1600, oslaví posvěcení ňově zřízeného spolkového pra
poru dne 16. května o sv. Janě Něp. — Pořad: 1. O půl
10. hod. ráno schůze všech súčastnivších,se spolků, kor
poraci, P. T. hostů a členů Literát. sboru u budovy dě
kanství. 2. O 10. bod. seřadění spolků a P. T. obecenstva

za příčinou průvodu z budovy děkanské do chrámu Pá
ně. 3. Slavnostní řeč. 4. »Chorál sv. Váchava«, přednese

Literát. sbor. 5. Posvěcení praporu. 6. Odevzdání téhož
praporečníkovi. 7. +Chorál sv. Vojtěcha«, přednese Li
terát. sbor. Po skončení obřadů následuje slavná zpíva
ná mše sv., při které členové LRerát sboru přednesou

dvojhlasnou | českou mší odRíhóvského za přůvoduvarhan.

Chodbboř. V der příjezdu nejd. arcipastýfe proadily
v olicích zástupy lidu z města Vširokého okolí, domy
všechny opdebevy Ď ry, Když večer zazněla
réná na věži, vše se hrnulo k Slavnostní bráně, ozdobené
přapory barvy zemské a pp. hrabat Dobrženských, po
stavení v Kostelní ulici na robu:c. -k „bějnanství. TI

sicový dav nadšeně vítá J. Exg.nejdp. "biskupa. U brány
shromážděna je všechna inteiigešce:"města 1 okolí. Jeho
Excelenci zde přijímá patron kostěla J. Éxc. vysoce u
rozený pánJeň hrabě Dobrženský s, vysokorodou chotí
svojí J. Exc. Alžbětou hr. Dobrženskona snachou Rů
Řenon, rozenou hrab. Traetmansdorfovou. Vzletnon řečí
oslovuje a jménem všeho duchovenstva vikariátního vítá
Jos. Ruml z České Bělé, jakožto správce vikariátu ně
mecko-brodského. Parář chotěbořský Vincenc Laštovi
čka vítá a prosí o slova útěchy pro své osadníky v ny
nější válečné době. Jménem patronátního úřadu promku
vit patronátní komisař Fr. Herbst, jenž velice zasloaži
st o důstojné uvítání Jeho Excelence. Delší řečí vítal
okr. hejtman Pavlik s přáním, aby vznešené dílo arci
pastýřské zdárné účinky přineslo, Poté vítala vážená
jeho choť, předsedkyně dámského odboru Červ. kříže pí.
Tereza Pavifková. JUDr. Kudrna, starosta města, pří
ponslná. že pobyt arcipastýřův bude zaznamenán zlatým
písmem v dějinách města a zvláště nyní, v témdní Čer

starosta
ský spolek a za sdružení křesť. sociální mládeže pro
mluvili p. V: Vlk, správce Skoly ve Svinné. Nejkrásnější

pudaly J. Ex nádhernou kytici. Tento akt provázen

tomnost nás dítek neri jen výrazem úcty, lásky a odda
nosti k Vaší Excelenci, nýbrž i projevem čisté a pevné
víry v Ježíše Krista, jehož apoštol do bran našeho mě
sta vešel dmos.jakož i projevem vděčnosti k církvi kato
lické, která mateřskou péči nás ve sv. náboženství pro
Boba vycíu váv: Načtež všechny tyto úctyplné city na
šich dětských srdcí k Boha, církví a Vaší Excelenci
přijmoníl sulostivě! — Veškerý Sum umlki při těchto
slovech, plynoucích z dětských srdcí, a J. Exc., který
2a každoa řečzvlášť poděkoval. vzletnými a případnými
slovy, stál pohnut a žehnal družičkám. Odpověděl, že
přijímá slib, jejž učinily jménem všech dětí, slib věrnosti
a lásky k Bohu, církvi a k němu. Po těchto slovech byli
zástupcové města a starostové vesnic přifařených před
stavení a J. Exe. ubíral se ke shromážděným zástupcům

| úřadů a veřejných korporact | Vřelá slova vymění se
všemi úředníky c. k. okr. hejimanství, c. k. okr. sondu,

| 6, k okr. školní rady, okr. výboru, c. k. ftnanční stráže,

|

|

c. k.pošt.úřaduack.staněčníhoúřadu,Bylmapředsta
venc. k.potál «leraeinkáobecnáboženská.—Kuvítá
mádostavily-se téměř všechay „spolky městské i okolní:
zpěvácký spolek ©»Donbravane se svým dlouholetým
předsedou J. Ningrem. okr. bospodářský spolek, vedený
V. Vikem, správcem školy, klyb českých turistů, v jehož
čele stáj Č. Jlouba, c. k. vrchní berní, zástupcové růz
mych živností se svým předsedou VáĎou; společenstvo
oděvních živnosti zastupoval Pave) Jirsa a za společen
sivo obuvníků a zpracovatelů koží dostaví se Mišod.

zmínky zasluhuje podpůrný spolek »Svornost«, jenž k
uvítání dostavil se v piném počtu i s praporem spolko
vým. k těmio připojovalo se sdružení mládeže Příjemek
Marieves a záslupce Raitfeisenky ve Svinné. — Po
skončením představování ubírad se Jeho Bisk. Milost
špalírem klečících dítek chotěbořských ke kostelu. La

žilého ředitele Skol měšťanských i obecných p. Bed.
Kostku. Delší dobu prodlej v rozmluvě s p. ředitelem
měst. reál. gymnasia Fr. Ševcem, jakož ise všemi čle
ny profesorského sboru tohoto ústavu a radost projevil
nad zdatným a bojným studentstvem neďíbubo založe
ného gymnasia. -—-Jeho Exc. odebral se do fary a v ně
kolika minutách zástup napiniš prostory kostela svato
jakubského do posledního mástečka; dobrá polovina tí
snila se kol chrámu. Vrchní pastýř dojemnými slovy dě
koval za toto velkolepé uvítání a shbil, že dle sil splní
všechny tužby a žádosti, jež při vítání na něho byly
vzneseny. Teprve před 9. bod. ubírat se Jeho Exc. v
průvodu kněží do zámku chotěbořského a lid jej dopro
vázel. Vždyť hned prvým vystoupením získaš si sráce
všech poctivě smýšlejících a zvláště dojemná jest jeho
láska k malým dětem. Matky přinášely miláčky svoje.
aby poznamenal je vrchni pastýř sv. křížem, a tu laska
vé slovo, tu láskyplný úsměv otevřel dokořán srdce
všech obyvatelů města. Teprve když Jeho Exc. udělil
své vrchnopastýřské poželmání v kapli zámecké, každý
odcháze! do svého domova se srdcem: plzým nejlepších
upomínex. (Dokončení.)

Horní Stadenec. Potěšítelný dennastal pro farnost
zdejší v sobotu 29. dubna, kdy zavítal mezí nás náš ve
lepastýř. aby přinesl nám útěchy a posily nebeské ve
sv. biřmování, ale | sám aby ten svůj lid slovy skutečně
otcovskými, slovy pravého laskavého pastýře potěšň.
Již časně z rána tísnily se u slavobrány zástupy osadní
ků v čele se svými starosty, školní mládež se svými uči
tell. Po 7. hodině zablaholily zvony. Vznešený host u
vítán místním farářem, pak starosty obcí, patronátrím
komisařem a družičkami; odebral se neiprve za zpěvu
vítání školní mládeže do fary, pak ihned do zámecké
kaple, kdež na 430 biřmovancům udílej svátost sv. bi?
mování. Po posvátných obřadech a zkoušce přespolní
školy odebral se nejd. vejepastýř do školy zdejší, kdež
vvítán sborem učitelským a drnžičkami školními. V pře
krásně vyzdobené síni školní přítomen byl zkonšce
ze sv. náboženství. Odpoledne po 4. hod. odebra) se
nejdůst. arcipastýř v průvodn duchovenstva do farního
chrámu sv. Václava. kdež po poděkování místního Ja
ráře za hojného účastenství celé farnosti se rozloučil se
zdejší osadou. Dojímavý zvláště byl pohled, jak lid k
arcipastýři se hrnuf v cestu a rmce ma líbaje, se slzami
v očích mu děkoval za slova vpravdě otcovská a se sko
vy: »ZaplaťVám Bůhl« doprovázel ho až k samému
kočáru.

Ronov sad D. Dojmem vpravdě utěšojícín a vzdě
Jávajícím ©uprostřed doby yálečné působila v městě
zdejším slavnost vyznání víry katolické sl.,Bedřišky
Vrané, do té doby evangeličky v. ref. Když v pondělí
velikonoční při ranních službách Božích vyznávala sva
tou víru katolickou, kterou nikoli pro zisk časný an
z ohledů světských, ale z čisté touhy po pravdě dlouho'
hledala a ji dokonale poznati se snažila, v mnohém oku
zaleskla se slza, což opětovalo se, když pak za dojem
né, úkon posvátný provázející hry na varhany přiklekla
a Spasitele poprvé v srdce své vítala. Dojemné bylo,
když nejen přátelé a známi, ale i neznámí z farmostř

| přicházelí a přinášeli nové své spohisesiře různé dár
ky. kterými ji v střed svůj vítali a lásku svou projevo
vall. Nejdojemnéjší však bylo, kdy stařenka jedna zná
má v chrámu Páně jí objala a všeho dobrého v naší sv.
víře ji přála. I my připojajeme se s radostí k upřímné

tel, jejž jste s pravou touhou přijala, nahradiž vám všt.
co jste na světě pro Něho opustála. — Katolíci ronovštf.

Proseč a Vys. Mýta. V pondělí velikonoční rozlou
čih jsme se s milovaným důst p. farářem Fr. Martin
kem. Odešel nám do nového působiště — Sádku u Po
ličky. Do poslední chvíle mysleli jsme, že nás neopustí.
vždyť byl mezi námi 23 let — polovinu lidského věku.
miloval svou kolaturu a byb milován všemi. Proč- odešel
od těch. které milovat a kterými byl milován? Chce
nalézti uklidnění po úmorné práci, icteron zde měl a při
které cítil, že zdraví jeho je ohroženo. Proto volil si
chudou borskou farku, menš! kořaturu — Sádek. Lon
čení bylo nanejvýš tktivé, hlasitý přáč prosečských ka
tolíků rozléhal se chrámem Páně. Každý pospíchat, aby
naposled stiskl ruku milovanému knězi. Veliké davy
provázely důst. p. faráře daleko za osadu, ve ktoré tak
dřouhá léta působil. Zajisté netušil, jak velice lest li
dem milován. [ na ném bylo věděti, jak od nás nerad
odchází. Pan farář Fr. Martinek vykonal za dlouholeté
ho zde působení práci přímo ohromnou. Bylť přede

vším výtečným kazatelem, zanedbané polnosti farní při
vedl da vzorného pořádku a tém do značné výnosnosti.
únaven po dvojích sližbách nedělních konat řade let



přednášky v Jednotě svatojosefské, byt předsedou zá
ložny Ratfeisenovy, proveďi stavbu nového katolického
hřbitova a poslední, ale největší jeho práce byla stav
ba nového chrámu Páně, kterýž postavil výhradně zmi
lodarů. Přejeme mu džouhého a nezkaleného zdraví,
aby ještě dlouhá a dlouhá léta mohl působiti. Ve zdejší
osadě zůstane jeho jméno v krásné památce navždy!

Vys. Mýto. Dne 2. května zemře! p. prof. Ign. Frank,
muž vetize ctihodný, Byl to pedagog srdce Ideálního,
dovedl ve svých přednáškách žactvo pro své učebné
předměty nadchnout. Slovem i příkladem uměl pře
svědčiti, že forma vědění sama sebou nestačí, není-li
prozářena a oživena zanícením, horlivým hledáním krá
sna. Vždy dovedl studentům odhalovati mistrným způ

"sobem skryté krásy Parnasu. Mluvil vzletně, vroucně,

toho, jak si osvojili suchá data, ale dle toho, jak se
snažili proniknouti k Jádru přednášek, jak chápali a ja
kou lásku k učebné látce projevovali, Jeho hodiny byly
věru slavnostními chvílemi mladistvých deší. Než se
stal profesorem, byl důstojníkem, nosi) ještě bílý kabát.
Mýtu zůstal věren celá desttiletí. Mohutný černý vous
mu bělel a bělel, až i hlava muže dříve tolik statného se
chýlila. Dokončil svou dráhu životní, jsa oplakáván od
velmi četných vděčných žáků. Pohřeb konán ve čtvrtek
odpoledne. Bůh odplatiž tormto upřímnému. svědomi
tému otci studující mládeže na věčnosti mnohonásobně!

žádná pleš více!
wp- Tisíce holohlavých vyléčeno ! -9m

Pište si ještě dnes o pojednání, které
Vám ochotně zdarma zašle kosmetická
laboratoř „Olymp“, Praha-Smíchov,

11-1241.

Moravská agrární a průmyslová banka Hlilálka v
Chrudimi úřaduje za příčinou upisování na IV. rakouskou
"válečnou půjčku výminečně též v neděli 14. t m. od 9
„do 11 hodin.
"Potřeby kulhtiskařské ve prospěch válečných úko
nů. Nařízením ze dne 28. dubna t. r. činí vláda nárok na
odevzdání 20 procent veškerých zásob knihtiskárenské
bo sázecího materiálu a stereotypních ploten. Říšskému
svazu spolu se Zemskou jednotou podařilo se však u
zavříti v souhlase s vládou ujednání s Ústřednou kovů,
na jehož základě tiskárny musí odevzdati pouze přibliž
ně 15 proc. ze svých oznámených zásob. Lhůta odevzda
cí Je stanovena od 1.—15. června t. r. — Jestliže tedy

" nebudou moci okamžitě vyhověti všem přáním zákazní
ků, zajisté Že tito budou míti laskavé strpení. Jest po
třebí v době cbtížné obapolné podpory a shovění.

Z nakladatehství Benedikt. knihtiskárny v Brně. Vá
clav Kosmák. Životopis. Píše dr. P. Vychodil. Cena 80
hal. — U stolu Páně. Biblické úvahy ke sv. přijímání.
Podává J. Tagliaferro. Za 1.40 K. — Na táčkách u ci
zích spisovatelů: Povídky. II. Přeložil Vetti. Cena 1.80
"K.-— Náš Domov. Obrázkový měsíčník. Řídí Jos. Vé
voda. Roč. -25., čís. 3. Předplatné roční 5 K. — Škola
Bož. srdce Páně. Roč. 50., čís. 4. Pořádá P. Hlobil.
Předplatné roč. 4 K. — Květy Mariánské. Roč. 33.,
čis. 4. Pořádá P. Lux. Roč. předplatné 2.50 K. — Anděl
strážny. Časopis pro mládež. Řídí J. Dvořáček. Roč. 35.,
čís: 7. Roč. předpl. 1.70 K.

- „Ve prospěch racloneiního sbírání hub. Nelze popříti,
že sbírání hub tak, jak dálo se posud, nebylo ani raci
onelní ani nechránilo před nebezpečím otravy. Jak po
čínati sobě při tomto sbírání? Velecemmé rady o tomto
předmětě naleznete v knize dra. J. Macků: »Český hou
bař« (cena K 3.60), obsahující kromě 160 barevných a
20 fotograf. vyobrazení vehnř názorný podrobný popis
233 druhů jedlých hub vedle hub jedovatých, náležité
zužitkování, pomoc při otravě atd.. Vešmi cenným doplň

-kem Houbaře jest téhož spisovatele »Hoabová kuchyně«,
uvádějící přes 100 praktických úprav nejrůznějších dru
hů hub. jich sušení, konservování atd. (cena Houbové

-kuchyně jest 60 h). V době, kdy sezona houbová jest
takřka přede dveřmi, mánte za svoji. povimost čtenáře
na tyto knihy vřele upozorniti. Obě vydány u knihkupce
R. Prombergra v Olomonci. Doporučeny byly minister
stvem orby k hojnému zakupování.

Všelicos.V.Bělehradězřízenabyla„kato
lická fara. —Puljský »HrvatskiListe- ustanovil,

-že od nynějška uveřejňovati bude úřední aprá
vy z bojiště také v jazyku českém, protože
v Pulji. žije mnoho « — „Dle italského
tisku všecky válčící. velmoci, iJaponsko a Tu
recko, v poslední době zřizují ve švýcarském
Bernu konsuláty; z toho týž usuzuje, že so
o příští mír bude vyjednávati v Bernu. — V r.
1915 stoupla aktiva německých společenstev
Raifeisenek,. připojených k Centrální hospodář
ské zápůjčkové pokladně, o 88 mil., t..j. na
167 mil. marek, dluhy pak klesly o 39 mil,
t. j. na 46 mil. marek. — Ministr obchodu zru
šil obchodní a -průmyslové komory v Terstu,
Gorici, Rovignu a Roveretu. — Japonský mini
sterský předseda. na sjezdu obchodních komor
prohlásil, že japonské národní jmění vzrostlo
za války o 2 miliardy. — Z listiny obhájců

jde 6 italské území v obvodu krajského soudu
tridentského, vyškrtnuto bylo 12 advokátů,

vymazání i notáři, z nichž v celém obvodu
roveretském zůstali jen dva. Všichni tito prohli
přes hranice. — Vrohní zemský soud Ivovský,
který od srpna 1914 úřadoval v Olomouci,

| vrátí se koncem května do Lvovs. — Ze zdrá
votních ohledů zapovídá se pro veškeré ope

1916 vykopávání a převážení mrtvol padlých
vojínů, jakož i-těch, kteří nemocemi-a poraně
ními zahynuli. — Nášelníci vynikajících kmenů
albánských sešli se 29, dubna ve Skadaru, kdež
po výkladu. polního podmaršálka Trolimanna
o nekřesťanské krevní metě usnesli se slavnost

ců zachovati vnitřní mír. — Gorické slovinské
gymnasium bude v nejbližší době přeloženo do
Kroměříže a vyučování ihned zahájeno. — Bý

valý ruský ministr vojenství Suchomlinov o.zatčan a uvězněn v petrohradské pevnosti. O
žalován jest, nejen že zavinil nedostatek stře
liva, nýbrž že še také dopustil zemězrady. —
Nařízením ministra obchodu zvyšuje se dávka
oukra na 1/, kg a to pouze pro dělníky a ne
mocné. — Holandeký ministr zahraničí pravil,
že nevěří v hospodářskou válku po válce ny
nější, ale že je přesvědčen, že válce bude uči
něn konec součinodstí příčin hospodářských a
vojenských. — Vydán byl rozkaz. aby vojínům
ve frontěpo .měsicích a mimo frontu po 9
měsících dána byla ládenní dovolená. — Za
prvých 16 měsíců války..zvýšil se konsum ta
bákuo 50 mi.K, doumíků 0 9mil. kusů, ci

gazeto 900 mil. kusů a kuřlavého tabáku o 6mil. kg. + :

150leté jubileum|
v Heřmanicích

u Jaroměře
u

Počátek v měsícíkvětnu.
Hlavní slavnost vtýdnuOd
3.—4. září. —Ukončení

| 9. Pije na neděli sv. růžence.
o,- APA K7

KOOS
p S

"Zahěhl pes
černým ohonem, slyšící na jméno Fox. Kdo
jej přivede nebo udá pravou stopu, obdrží
odměnu v hlavním skladu c. k. tabáku
v Hradci Králove. Před koupí se varuje.

OKANAOROPNAABR | P
Nové JPYVYVYVYVYYVYYYY)

Manuale rituum
již vyšlo.

| Váz. v celopiátně za 4 K'na skladě mé
Družstevní knihkupectví

ICCCORA

Mýdloholičské
výberné jakosti, též i veškeré potřeby

k holení nakoupíte levně u firmy ,

Josef Jelinek,
mydlář v Hradci Králové na podsíni. —

VYVYVYVYVYVYYVVY

Jan Horák,
„7 soukenník |
v Rýchnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

| dle roční salseny kéllekol
nejnovějších draků pravých
= vlněných látek :

| své vlastní výroby, jakož i to- i Cizo
zemských.

Cetná mz=mánízvláště z krabů vole
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu z%
dobu, víoe neš ' třícetiletého působení.
Učíňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku. '
Těž na splátky bezzvýšení cen!

Volejemné látky na taláry.

E 203/1616..

Dražební edikt
a vyzváník přihláškám.

K návrhu vymáhající strany Městské spořitelny ve.
Vysokém Mýtě konána bude (M

o 10. hodině dopolední u tohoto soudu v síni čís. 35 dle

schválených dražebních podmínek dražba těchto nemo
vltosti: „

Pozemková kniha Nový Hradec Králové, vložka č.
231: Domek čp. 231 v Novém Hradci Králové s pozentky.
v odhadní ceně 5519 K, nejnižší podání 3679 K 36 h.

Pozemková kniha Malšovice, vložka č. 64: Domek.
čp. 30 na Náhoněs přísl v odhadnéceně 17.776K 05 h,.
nejnižší podání 9127 K 52h.

Pozemková kniha Malšoviče, vložka č. 180: Róle
č. kat. 274 v Malšovicfch v odhadní ceně. 57 K 96 h,-nej-
nižší podání 38 K 64h“ 1 :

Pod nejnižším podáním prodáno nebude.
Soud okresní v Hrádci Králové jako soud knihovní

nechť položení dražebního roku poznamená, m
Věcně oprávnění, zejména: hypotekární věřitelé, ma

jitelé hypoték z daného úvěru neb z poskytnuté jistoty“
a veřejně orgány vpříčině. daní a dávek dostávají vy-
zvání, jak jsou uvedena v: přiloženém návěští.

V podmínky dražební a listiny na nemovitosti se
vztahující (výpis z knih pozemkových, výpis hypoteční,
ketastrový. odhadní protokoly atd.) mohou koupěchtiví:
v soudním oddělení, shora naznačeném, v hodinách 6
ředních nahlédnouti. : NE “

Práva. která bý nedopouštěla této dražby, buďiež
nejpozději při položeném roku dražebním před počát
kem dražby u soudu ohlášena, jinak by vzhledem k ne
movilosti samé již nemohla k platnosti přivedena býti.

O dalších událostech řízení dražebního budou ti,
pro něž toho času na nemovitosti práva nebo bře
menazřízena jsou nebo za řízení dražebního zřízením
budou, toliko vývěskem u soudu zpravováni, nebydlí-lá
v obvodu soudu shora jmenovaného, aniž jemu pojmenují
zmocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

C. k. okresní soud v Hradci Králové,
odd. V.. dne 30. dobna 1916.

[čem kspol HradecKrálové,
Wida 18. pěšiho pluku,

nabízí

kávu, hrách, jáhly =i-požívatiny
s „ve velkém. 0

Petroi, MradacKrálové|Ů

| Praktikanta 
NBilined fa. F' V. Fiala, epol's r. obm.,

"velkoobchod uhlím, Hradec Králové.

Pěknýbyt
se zařízením (3 pokojes kuchyni)Sg
hledá v Hradci Králové pro dvadůstoj
níky. Nabídky sdělte důstojaiokému sluhovi

Telegramy :

Antonínu Leinweběrovi, záložní baterie 29,



Upisulte
pa WW.válečnou půlčkotvacíjest prodlou:|

žena M do23. květnavčetně!
Skvělý zdar

WM.úálečné půjčky.
Horlivéúsilí c. k. úřadů,samosprávných kor

I, spolků —zkráťka všeho Toyálniíhoobčan
pm : zaznamenáváúspěčhý vetice Křášné.

o frěmden"baaj“ provází ve zvláštním článkulý výsl upisovací. akce na IV. váléčnou
u následujícímislovy:

P Rakousko dobylo nového vítězství miliardu
vého! Tento nejvýš potěšující fakt mluví zúřední- |
ho komuniké, jež o dosavadním výsledku čtvrté
válečné půjčky vyhlášeno. Plným právem pouka
zuje úřední zpráva na to, že až dosud výsledky
prvního sčítání ještě vždy byly značně předstiže
ny. U třetí válečné půjčky objevil se při prvním
sčítání obnos přes 3300 miliénů K — kteréžto su
my mohlo býtii tentokráte v prvním náběhu dosa
ženo --- o málo dní později stoupla však tato čísli
ce již přes 4015 mil. Kl Tak možno, zejména po
bouřlivém návalu posledních dní, hleděti vstříc s |
největšími nadějemi i dalšímu průběhu úpisů na JV.
válečnou půjčku, jež jsou možny ještě až do 2J.
května t. r. S každou válečnou půjčkou množí se
totiž počet oněch transakcí, které jako v komuniké
uvědené úpisy na základě hypotéčních půjček, při
hlášky fondů a veřejných korporací, úpisy spolků
upisovatelů, jakož i úpisy ve školách, v poli a ob
sazených územích potřebují k svému vyřízení del
ší doby. Pro tyto přihlášky, avšak i pro všecky
ony, kdož až dosud otáleli, jakož i pro ty, kdo
své úpisy chtějí ještě zvýšiti, je nyní dána ještě
lhůta osmidenní. Více než 3300 milionů K bylo až

. dosud upsáno na IV. válečnou půjčku, další miliony
budou následovati. První válečná půjčka za finan
čního ministra dra Karla rytíře z Lethů, osvědče
ného organisátora také předchozích půjček váleč
ných, znamená opět triumí státu a jeho národů, je
hož účimek neselže u přátel ani nepřátel.«

Proč ministr tisaací dovolil, aby se úpišy ua
tuto půjčku směly přijímati až do 23. května? Upi
sovací místa podala naléhavou žádost, aby byla
lhůta prodloužena. Vždyť k nim přicházely nepře
tržitě další přihlášky a četné úpisy jiné nemohly
býti pro nával úplně vyřízeny.

Znamenitá bilance IV. půjčky bude výmluvnou
odpovědí čtyřdohodě. Ale jest již nyní eminentním
povzbuzením pro liknavce, kteří až do 15. t. m. se
nerozhodli. Zářivý příklad uvědomělého a patri
otického poplatnictva stává se nejůčinnějším ma
gnetem pro občany ostaťní.

Tudíž ještě v poslední chvíli voláme: Prospějte

státu | sobě borfivými úpisy na IV. válečnou
půjčku!

Rynežova enryklika
o dělnické ptázce.

Dne 15. května t. r. bylo £ 25 let, co Lev
XIII. prones| v okružním listě věkopamátná slova
o cestách k urovnání sociálních nesrovnalostí.

Ovšem křesťanský socialismus byl tu již před
vydáním encykliky! vyvolaljej veliký, nezdravý
tlak tiberalismu a dělnických orgaňisací, stavěných
ia půdorysu protikřesťafiském. ©Přacoval V tom
směru zdařile v Německu biskup Ketteler, v Anglii
kardinál Manning, na- Moravě (v -letech padesá

tých) Procházka, v Čechách po něm Dr. HorskýaJinl,
Bylo patrno, žepouhé rozumové dohady a od

hady daleko něstaí' k“hávrátůu společenské solida
rity, Vžďyť čím vke'v letech' 1880—1890dělnická
otázka v'listech a na. sčhůzích šé probírala, tím
mociňějikypěly vášně mezi zástupci různých siuě
rů. Kapitalismus chystal se spoútati státy i dělnic
tvo, prácovní lid pak ddpóvídál na ujařmovací po
kusy +fiberálů«rychlým organisováním krajního
odporu. Základní chyboú všák u dělnictva; zaklá
dajícího ochranná sdfižení, bylo zapomlnání na
hlavní pružinu sociální spravedlnosti: na zásady
morálky, vyplývající z křesťanského | svěťového
riázoru. Ti bystří katolíci, kteří již před rokem 1891
organisovali křesťanské dělnictvo, důrazně poučo
vali, že materialistické názory naprosto k ozdra

vění sóciálních poměrů nepovedou.
" Když pak samy vlády byly na rozpacích. jaké

stanovisko zaujmouti, žazněl jasně 'a určitě hlas
papežlv.

Encyklika konstatovala, že při velikých promě
nách hospodářských staré pořádky pracovních tříd

byla. Vytkla, že řemeslo a práce jsou vydány na
milost i nemilost bohatcův a bezuzdné hamižnosti
konkurence. Lichva zlo zvětšuje, Podniky výrob
ní a obchodní reklamuje pro sebe malý počet vy
volenců, kteří se snaží uchváfiti samovládu nad
dělnictvecm.

Ale na dělníky nemá se pohlížeti jako na nevol
niky, jejich osobní důstojnost, jaké nabyli křesťan
stím, má se považovati za posvátnou. Stát má
za úkol, zákonodárstvím chrániti Život, zdraví a
mravnost dělníků; má pečovati o to, aby dělník v
případě nemoci, neschopnosti k práci a nezaviněné
nezaměstnanosti měl prostředky potřebné k živo
bytí. Vykořisťování dělnictva a využívání jejich
nouze k osobnímu obohacování jednoťlivcovu jest

velikou nešlechetností.
Dělnictvu Lev XIII. doporučil. aby se organi

sovalo a svépomocnou činností hájilo své duševní
a hospodářské zájmy. »Tvořiti soukromé společ
nosti jest přirozeným právem člověka; proto pak
stát, zřízený k ochraně práva přirozeného, ne však
k jeho zkáze. jedná proti vlastní své přirozenosti,
zapovídá-li podobné společnosti. Neboť sám, prá
vě tak jako společnosti soukroiné, z jiného principu
nevzniká nežli z přirozeného práva spolčovacího.
kteréž lidem náleží. Ovšem někdy stát v zájmu
sebezáchrany překáží právem utvoření některých

"nseřty počítajíse levně,

Obnova "rychlí vpátek ©v| poledne.

spolku, ale »nesmí se nikdy naříditi pod záminkou
veřejného blaha něco, co by nebylo spravedlivé.:

Odstranění sociální bídy náleží církvi, státu.
zariiěstnavatelům 'a dělníkům samým. Nikoli teare

tické zásady, nýbrž praktičtí činitelé zjednají nápravu.
Dělnictvouvšak nemá voliti k své sebezáchrané

cesty bludné, bezvýsledné. »Obnova veřejného i
soukromého života na základě a v duchu křesťa:i
ství« jest jedinou zdárnou cestou k nápravě. Uče

ní, které popírá původ člověka a jeho nesmrtejné
duše od Boha, snižuje v hospodářském zápase při
rozeně hodnotu dějníka i jeho pracovní způsobilost
na obyčejné zboží; takové učení vydává dělníka
na pospas podnikateli, smýšlejícímu materialist:
cky. Kde se odvrátil od křesťanství, sám se činí
otrokem přírody a hospodářských sil. Jest nepří
telem dělnictva člověk takový. který ničí jeho itá
boženský cit a víru.

Takové a podobné zásady jasně pronášel 14
základě světového názoru křesťanského papež vc
liký, opiraje svá prohlášení o přesvědčivé důvody.
Encyklika Lva XIII. v celém světě vzbudila lu
boký dojem. Vznešenému autoru dáván čestný ti
tul »papež dělnictva«. Organisace křesťansko-so
ciální dostaly pevnější páteř, určitější směr, vzru
staly rychle jako polní kvítka po osvěžující vlázc.
A čím více nabývali přední sociální myslitelé zku
šenosti při dlouhých praktických zápasech, tím
jasněji pochopili pravdy v encyklice uložené.

Protikřesťanské směry v politice sociální Do
ruzných křiklavých nezdarech často měnily své
zásady buď v teoretických principech anebo aspoň
v praksi. Po bezvýsledných radikálních rozbězich
došlo ke kompromisu s kapitalismem i k jinému
spříznění s danými okolnostmi. Ale — Lvova eu
cyklika posud žádných oprav nepotřebuje. Naopak.
právě doba nynější obrovité zkoušky odkrývá
vzácný lesk encykliky i před těmi zraky, které do»
nedávna trvaly v úmyslné slepotě. Nyní, kdy st
slaví semijubileum proslulého okružního listu, s ra
dostným uspokojením mohou křesťanští sociálové
prohlásiti: »Dobrý boj jsme bojovali, nyní nejlépe
poznáváme, komu jsme uvěřili a proto vytrváme.

Stavba na písku.
Vochopujeme, jak nemilým překvapením bylo

pro soc. demokratické zanícené horlivce poznání,
že jest nutno netoliko změniti zevnější tvářnost
strany, ale i přestavěti celou kostru, činiti radikál
ní škrty v stěžejných bodech programu. Tragické
procitnutí ideálních snilkůl

Německá soc. demokracie chápe výmluvné si
gnály veliké doby daleko jasněji než stoupenci sov.
dem. ideí v jiných zemích. Příznává drsnou prav
du s neobvyklou otevřeností, uvažuje o náhlé kri
si prakticky,

Jinde však budují se dále vzdušné zámky pro
potěchu kolísavých, ztrácejících důvěru. Bezradné
mlžiny osvěcují se aspoň matným svitem svato
janských mušek; místo opravdového a podrobné
ho doznání velikých chyb, místo praktických po
kynů k úplnému ozdravění — pracuje staromódní
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ohňostroj vzletných slov, která faktický stav pře
barvují. . :

V úvodníku májového čísla praví Fr. Soukup:
»Žít bude socialismus! A přijde doba, kdy zvítězí
veliká idea prvního května, aby jako vrcholný
triumf božské tvůrčí síly lidského rozumu učila,
vedla a vládla lidstvu na věky'« Hned na 2. straně
téhož čísla praví Ant. Němec, že není konec inter
nacionály. Vždyť »internacionála je shrnutím nej
pokrokovějších idei a zásad hospodářských. soci
álních a politických, zkrátka vyvrcholením civili
sace.: Kdyby prý byla zastavena mocí, »musil by
být napřed zastaven všechen vývoj civilisace, ba
zvrácen ve svuj pravý opak. Socialistická interna
cionála je vyvrcholením a zároveň jediným prak
tickým uskutečňováním všelidských ideálů kultur
ních... . Po válce bude všechno pracovat k no
vému uspořádání věcí, nejbezpečnější cesta k nini
vede ideovým podkladem socialistické internaci
onály.c

Takové věty ovšem jsou s to nadchnouti -pouze
ty občany, kteří nechtějí prohlédnouti až do dna.
spokojujíce se míněním: Ať jest kořen stromu ja
kýkoli, jen když se prořídlá jeho korunka leskne
v záři umělého bengálu aspoň na chvíli!

Zkušenosti moderriích filosofických proudů na

ba ani tisícerá pravidla sociálního řádu v bezvě
recké společnosti neodstraní různého bezpráví.
Chytří sobci zachovají pro formu literu řádu, ale
jejich úskočné plány propletou se úhořovitě i nej
hustším mřežovím přísných pravidel,-Zlé činy bu
dou pronikati sítí sociálních pravidel jako jehličí
plachtou a jako voda juchtou. ,

Jestliže v posledních časech vyrojily se. obje
vy přímo oslňující, tím více vycházelo na jevo,
jak jest potřebí, aby měly nad sebou diktaturu
zcela přesné, nevrtkavé morálky. Vždyť výzkumy
přečasto sloužily pravému opaku toho dobrého ú
čelu, jaký měl na mysli objevitel.

přiznává: »Není Kulturou sama o sobě věda, byť
i dostoupila závratných výšin rozvcje. Vždyť mů

telé současní doznávají bankrot a neschopnost mo
derních filosofických rozběhů k utvoření nového

ré se opíraly o lepší důvody než idea prvního
května. A že i tato idea utrpěla velikou pohromu

pokusy o její všestranné uplatnění. jest obecně
známo.

Čím více snaží se rozum óvládnouti masy, aby
svorně spěchaly za jedním velikým cílem, tím na
stává vlastně větší tříštění duchů. A právě učenci,
kteří si osvojili nejhlubší filosofické poznatky, nej
méně si navzájem rozumějí. Je-li na samém filo
sofickém Olympu tolik rozvláčných hádek a bojit,

turnim samo o sobě ani umění. [ věda i umění bu
doucnosti svého kulturního posvěcení budou inoci
dostati jenom svým účelem.« Dobře; nyní však se
má teprve rozhodnouti. jaký jest vlastně účel ta
kové lidské snaživosti. Na to odpovídají filosofové
zcela různě; v té příčině liší se značně i hlediska
národních hospodářů, sociologů. A kde není žád
ného určitého názoru světového, tam dochází k
rozpakům ještě větším. Kdo pokládá morálku jak
křesťanskou tak židovskou anebo jinou nábožen
skou za překonané stanovisko, ten může prohla
Šovati za účel vědy a umění věci nejrůznější —-dle
osobního sklonu, dle individuelní nálady. A tak
staví na písku i občan nejdůmyslnější.

Právě proto, že není v internacionále pevných,
neochvějných předpokladu étických, trhá se tato

nestálými. křivolakými proudy? .
Tvurčí síla lidského rozumu lidstvu nevládne a

vládnouti nebude; vždyť má autoritu stále menší,
slabší. Jsou-li uctívání někteří svářící se myslitelé
od širších davů jako polobohové, přicházejí
noví a noví bůžkové, kteří své soky sna
ží se svrhnouti s Olympu jako neduživé invali
dy, jichž čas již dávno minul, A soc. demokraté
naprosto nemohou rozumovou úvahou a zkušeností

ternacionála, třebaže má v sobě některé prvky
dobré, není a nemůže býti vyvrcholením civilisace.
Vždyť jí schází právě základ nejpotřebnější, schá
zejí jí principy, které vždy a všude podmiňují bla
ho skutečné, Schází zde sůl, která dovede dodati
chuti a zdravé výživnosti všem velikým vymože
nostem.

Kdyby internacionála zastavila svou činnost,

sace«, protože civilisační rozvoj postupuje neru
šeně vedle internacionály a často i proti ní. Inter
nacionála rozhodně není >jediným praktickým u
skutečňováním | všelidských ideálů | kulturních<.

nad idey jiné, kontrastující.
1 kdyby některá Šroubovaná filosofie na konec

ry, bylo nutno učiniti pokusy, aby ji přijaly širé

méně chápavým vysvětlila oprávněnost její samo
vlády. Jinak by totiž vůle obrovských mas odpí
rala plniti obtížnější povinnosti, ukládané triumfu
jícím myšlenkovým proudem. A jaké procento lidí
bude ochotno vlastním studiem propracovati se k
témuž přesvědčení? A přece právě moderní prou
dy vyžadují. aby ukázněnost byla osvícená, uvě
domělá.

Nejvýznamnější však jest, že chybí soc. demo
kracii k ovládnutí duší veškerenstva věc nejpo
třebnější, sám nevyhnutelný základ trvalého ob
rození lidské společnosti. Soc. demokracie dopo
sud se nepostarala o vštípení kořenů, z nichž so
ciální reformy vyvíjejí se přirozeně, jsouce výsled
nicí užitečného svétového názoru. Soc. demokra
cie pokusila se nalézti svůj světový životní názor
v úplném odkionu od křesťanství, v darvinismu.
Tak zcela pochopitelně byl zmaten pojem morál
ky. Určitá, důsledná mravouka přestala se poklá
dati za základ všeho spokojeného společenského
soužití, za nejnutnější podklad lidského —Štěstí.
Strom se obracel kořeny vzhůru, když se řeklo,
že morálka jest vlastně jen výslednicí zevnějších
zjevů hmotařských. Marx a Engels učinili mrav
nost závislou na výrobních poměrech. Neuznali
žádné absolutní morálky jako imperativu pro vše
cky davy. Ba docela neuznali ani morálky indivi
duelní; prý existuje pouze morálka třídní, kterou

„si přizpusobuje každá třída společenská dle vlast
ních potřeb.

Ale nejjasnější svědectví, že i soc. demokracie
potřebuje (zvláště po velkých porážkách darvini
smu a monismu) uceleného světového názoru a
pevné morálky, podávají sami soc. demokraté stá
le rostoucími otázkami, naléháním, aby se tak
důležité otézky luštily, Sám revisionista Bernstein
otevřeně vyznal. jak straně škodí postrádání pev
ných principů mravních. Doložil: »Třída, toužící
výše, potřebuje zdravé morálky a nikoli úpadkové
otupělosti.<

Technická vyspělost a nejosvícenější rozum ne
přinesou blaha tam, kde od mládí zlé navyklosti
nebudou kroceny, kde nebude výchovy vůle k do
brým skutkínn. Vždyť přece jak Řecko tak Řím
hynuly marasmem a nespokojeností právě v době,

likých vynálezů dovedou sobci a chytráci zneuží

ré v tom směru pracovaly a pracují zdařileji než
internacionála, protože rámec jejich idel jest širší,
určitější, stálejší. Sdružení, která se neocitla v
rozpacích, když se jejich akce posuzovala pod zor

leko úspěšněji, přesvědčivěji působiti než strana,
která o účelu a podstatě lidského žití jest v neji

ské morálky luštiti teprve nesměle začíná.

Nové
Manuale rituum

celufr), MLM,
Volné listy.

Rukopis Zelenohorský. Kromě vnějších
událostí válečných rokuje se čile i o politice
vnitřní, úkolech kulturních a vyhledávají se
nerozřešené posudotázky, abychom neuztrnuli
a abychom, pokud možno, vybavilí se z nudy,
kterou působí den co den měnící se fantasie
různých válečných posuzovatelů a zpravodajů.
Domníváme se. že něco osvěžení přivedeme
zmínkou o Rukopisu Zelenohorském. Byly doby,
kdy otázka tato jmína byla za rozřešenou a
přesvědčení toho byl snad nejeden čtenář »Ob
novy«, ale nedávným objevem obrázkův i nej
zarputilejší odpůrce musí uznati, že o věci Lřeba
opětně mluviti a že dlužno jest Rukopis s vě
deckou pootivostí opětně zkoumati. Jak by se
nám bylo kdy jen zazdálo, že prohlížejíce foto
grafické snímky Rukopisu, bloudíme zároveň
očimasvýma po neviditelných obrázcích? Jsouce
gymnasijními studenty, lámali jsme si hlavy
starobylostí mluvnických fvrem, mezi nimiž
jmenovitě měl tolik půvabu staročeský aorist,
a netušili jsme, že mezi řádky a v pismenech
hemží se celý svět postav a hlaviček. Obrázky
ae tajily, protože jsme neměli právě bystře pro
nikavých očí a protože nebylo zdokonalené foto
grafie. Ti, kteří prohlíželi originál Rukopisu,
znamenali sice červené, červenožluté a červeno
šedé skvrnky, ale míjeli je, jak pochopitelno,
bez zvláštního. zřetele. Teprve moderní foto
grafie, dodělavší ae jasnějších obrysů, dokázala,
že jsou to kresby. Důsledek tohoto objevu jest,
že všechny útoky a obrany Rukopisu náleží

nyní odsunouti a zabývati se toliko tím, co
objevené kresby znamenají..Jsou-li důkazem pro
pravost, nebo přibyl-li tu důvod pro přeavěd
čenío padělku?-* I O

- Některé obrázky kreslil písař, který psal
text. Rukopisu, jiná vyobrazení byla nakreslena
později. Písař tam, kde se mluví o skupinách
lidí, psal tak, žo každé vhodné písně stálo se

Čtěme na příklad přvý
řádek Rukopisu: »Však ot své) čeledi vojevodí.«
Pismene v písař užil k tomu, aby nakreelil
rázovitou hlavu, již pokrývá čapka. Hlava zna
mená starešinu, vévodu — však.ot. Nad tímže
řádkem pak jsou -nakresleny hlavičky — svéj

atrojá«. Mezi slovy mužie—pašů jost vkreslens
hlava bojovníka, Řádek třetí:. si uMreli glava
čeledina«. Pozoruhodno jest, že ve slově uMreli
jest velké M, Proč? Písař tímto M nakreslil
ebku. Ve slově glava jsou písmena av poně

kud vyzvednuta, protože jimi písař ustupoval
obrázku, který právě pod nimi jest vykreslen
a který naznačuje sličnou Ženu, a muže, Zna
mená to asi nového ota s ženou. Řádek pátý:
»vladyku od roda vyberůce«.Plamena a VY
jsou zmenšena a obloukovitě stlačena dolů,
protože nad nimi jsou nakresleny dvě hlavy:
(vladyka se ženou;. »Aj vletavo, če můtíši vodu
atriebropěnu ?« A jest tu mohutnou iniciálkou.
Ve vrchním okénku tohoto A jsou dvě hlavy,
w dolním okénku hlava Iva a Ivice. »Oplákav
ši glavy gor zelených, vyplákavěi zlatopésků
glinu.« Nad a ve slabice zla viděti možno žlutý
penízek, v o pak jsou tři tečky, zase penízek. 

»Kako bych jáz vody nemůlila, kegdy se
vadíta rodna bratry, rodna. bratry o -dědiny
otné?« Nad plsmeny br jsou dvě hlavy, nad t
zase dvě hlavy. »Lutý ohrudoš ot Otavy krivé.«
Velké L jest iniciálkou s hlavou Chrudošovou.
Slovem, všechen Rukopis jest samý obrázek.
Písař obrázky kreslil, a zasahoval-li který obrá
zek příliš dolů, písař byl nucen písmo pod ním
zmenšiti a vytlačiti dolů pod přímou linii. Ne
jsou však bez obrázkův ani okraje Rukopisu.
Představme si, že čtenář na prázdných okrajích
knihy své činí si poznámky nebo výkresy. Zdá
se, že něco podobného jest i na okrajích Ruko
pisu, kdež jest mnoho kresleno a psáno. Obráz
ky s písmena na okrajích Rukopisu staly se
však nezřetelnými a podobá se, že tyto okraje
byly kýmasi čištěny. Kromě toho lecoo jest za
kryto musejním razítkem. Zřetelnější jsou tam
jakési hlavičky, obraz saně, hlava ženy, klečíof
mužík (snad skřítek), hlava ženy 8 vysokým
účesem, nákres ptáka, hlava s beraními růžky,
slunce nad Ivem, držícím beránka a nápis:
savatým živým bogome, hlava Truta, Svatovít,
jehož tři hlavy zakryl kdosi modří, čímž byly
zachráněnyatd....

Známo, že jeden z odpůrců Rukopisu ob
jevil v něm kryptogram: »Hanka fecit«, (Hanka
udělal), ale obrázková fotografie dokázala, že to
byla čirá fantasie. Profesor Friedrich, odpůrce
Rukopisu, zkoumav obrázky prohlásil: »Není
tam žádného: »Hanka fecite. Co jen 6 tímto
»Hanka feoita bylo natropeno rámusu. Nelze
popírati, že objev obrázků způsobil všudy úžas
a překvapení, a každý soudný člověk očekával,
že znalci hned ae věci chopí a že rozpředou se
rozpravy, aby objev byl všestranně objasněn a
posouzen. Na místo toho však zavládlo veliké
tioho, a nikde ani slovíčka. Časopisy, které za
dob bojů neunavně Rukopis buď potíraly nebo
hájily, mlčí posud jako zabedněny. O tomto
stavu jejich mysli může si člověk mysliti ledaco,
a možno říci aspoň tolik, že úkaz tento není:
evětlou stránkou vědců, kteří se Rukopisem
tolik zaměstnávali. Po takovém zápalu tak ná
padný chlad a netečnost nejs'u zajisté svědec
tvim zdravého kulturního chtění a čilého života..

Některé logické skutečnosti. Nejsme od
borníky, ale po našem mínění obrázky tyto ve
dou k některým logickým závěrům, jichž možno
jest takořka se dohmatati. Předem jisto jesř,že
o nákresech v textu i mimo text nevěděli ani
prví odpůrci Rukopisu, ani jeho obhájci. A byl-li
Rukopis padělán, jak možno bylo, že padělatelé
dovedli nakresliti obrázky, které pro sešlost ne
bylo viděti. a jak možno. že obrázkům dovedli
vtisknouti fysickou dávnověkost století? A pro
tože útoky a pochybnosti vznikly hned po ná
lezu, proč padělatelé nevytasili se poukazem, že
Rukopis jest ilustrován? Vždyť tyto -ztajené
obrázky mohly jim býti vhodnou zbraní pro
pravost. Prvé spory v Praze o pravosti »Libu
Šina soudu« skončily se tím, že byl Rukopis
uznán za podvržený a pak uschován byl v mu
seu. Stalo se to dne LI. června 1819 s výslov
ným doložením, že rukopis byl uznán za ne
pravý. Padělatelé však o nákresích mlčeli jak
mičeli, oož příčí se věem dušeslovným zkuče
nostem a správnému myšlení.

Aby vzhledem k těmto obrázkům leokteré
možnosti a pravděpodobnosti mohly býti snáze
poohopeny, jest účelno pověděti stručně bistorii

kopis byl nalezen v panském arohivu Colloredo



Mansfelda: Nepomucký děkan František Boubel
o tom vypravuje: »Bylo to roku 1817, když ke
mně přišel zdejší pan důohódní volaje již z da
leka:- Mám: něco podivného a jak z některých
slov vyrozumívám; něco prastarého českého.
Našel jsem to ve vrohnostenském archivu ntezi
jinými pohozenými papíry. Zde to máte, račte
si to přečísti, I vzav to od něho viděl jsem, že
to rukopis pergamenový; ale byl všecek pra
ohem. hlínou s věkem tak zašlý, žebylo jej
nesnadno čísti. Po opatrném očištění dali jeme
se do čtení. I přiznávám se, že jsem těžko chá
pal smysl slov. Konečně se nám přece podařilo
aspoň tolik vyrozuměfi, že v něm běží o jakousi
rozepři mezi rodnými bratry Chrudošem a
Staglavem, od řek nám zde dosti blízkých a
známých, a že tuto rozepřičeská kněžna Libuša
k nespokojenosti Cbrudošově rozbodla.«

- O čištění Rukopisu zmiňuje se též pamětní
kniba, kterou psal kněz Krohnus, jenž všechny
zprávy o Rukopisu, náležitě svědky potvrzené,
sbíral a evědomitě zaznamenával. Krohnus na
psal, že důchodní Kovář »nemohl nikterak pře

' člsti při všem otfrání a omeyvání přičinlivém«,
což souhlasí s tím, co zasilatel Rukopisu roku

- 1818 napsal mueejní správě do písmene takto:
»Schade dase sich die Schwárze,wie ich den
Staub mit feichten Sohwamm abwischte, nach
ber in's Grtine verwandlte.«

Slova o zelené barvě poděkrtáváme. Když
před třiceti roky spory rukopisné nebývalou
prudkostí se rozhořely, promluvila vědecky
i chemie. Profesor chemie Bělohoubek, jak so

. pamatujeme, za souhlasu, cizozemských autorit
, vyslovil pravdu, že měděnka v rukopisech ob

jevuje se teprve po dlouhých letech, ba posta
letich. Rukopis Zelenohorský byl psán p vodně
inkoustem tmavočerným. Protože však v in
koustu bylo přimíšeno něco mědi, vyloučila-se
měď na povroh jako měděnka a dala piemu
kovově-nazelenalý lesk. Nakloní li se Rukopis.
lze viděti, jsk se písmo krásně leskne nazele
nalým a kovovým svitem. Míníce o osudech

* nalezených pergamenů ještě promluvili, ještě
jednou připomínáme naší veřejnosti, že o důle

" Žítém objevu nákresů rukopisných „odborníci
" posud nepromluvili, což jest po leckteré stránce

velmi pozoruhodno.
o

. Henryk Sienkiewiez. Ačkoli veliký episo
vatel, jako jest Sienkiewicz, má zajisté pocit,
jakoby neměl ani fysicky umříti, přece jen ne

: zadržitelný čas mu dokazuje, že stárne. Sienkie
. wieozovi zaklepala na dveře již sedmdesátka,

což překvapuje oltitele jeho v Čechách, kteří
s bujarou tvořivostí jeho spojují bezděčně posud
mužný věk, oož vysvětliti možno také tím. že
české překlady ze Sienkiewicze pořízeny byly
hodně pozdě. Kromě toho, kdyby čeští čtenáři
sami nedovedli ooeňovati tohoto velikána, od
naší literární a kritické společnosti mnoho by
se o něm nedověděli. Umělec Slovan, jemuž
náleží věnovati radostnou a nadšenou pozornost,
odbýván jest u nás povrobně a až stydno leda
byle. O ledajakém dekadentisinu nebo parna
sismu francouzském píší se knihy, ale rozepsati
se důkladně o dílech bratra Poláka nevstoupí
nikomu na mysl, a leokterý rozvodněný žvást
o malicherné literární podružnosti jest u nás
přednější než náležité pochopení uchvaoujících
prací Sienkiewiczových.

Napsal sice o Sienkiewiezovi knížku Soka
nina, ale dílko toto mimo dobré věci obsahuje
mnoho nepochopení a limonádových frasí. Jak

" se podivně o Sienkiewiozoví u nás píše, doka
zuje na příklad pisatel v »Národních Listecha,
jenž vzpomíná sedmdesátých jeho narozenin.
»Těžiště jeho literární tvorby spočívá v histo
rických románech »Ohbněm a m:čeme, »Pan
Wolodyjowski«, v moderním románě »Rodina
Polaašckých« a v psychologickém románu »Bez
dogmatu«. Světovým spisovatelem učinil jej
román z dějin utrpení prvních křesťanů v mě
sOuo vadise, který však není nejlepším jebo
dilem.« Naznačuje-li se již literární těžiště Šten
kiewiczovo v historických románech, nesmí se
z trilogie jeho zapomínati mohutné fresky »Po
topy« a musí se vzpomenouti takó velikolepých
»Khžáků«, kteráž kniha dramatičností a gran
diósním vzruchem podmaňuje věrehnu bytost
chápajícího čtenáře.
——»Ouo vadise není prý nejlepším dílem Sien
kiewiezovým. Takové mínění četli jsme jižtaké

řed tím. Kritikové ocitli by se na velikých
rozpacích, kdyby jim bylo chvatný úsudek ten
odůvodniti, a snad by se prozradili, že jim
v knize vadí náboženský křesťanský živel, což
by ovšem bylo osudným znamením malosti
českého kriticismu. Byl to právě román »uo
vadis«, který. Sienkiewiczovi dobyl největší lite
rární slávy v cizině, v níž také nechybí anti
klorikálů, kteří však styděli by se za obmeze
nost takového antiklerikalismu, který by jim
samezoval chápati oslňující umělecké dílo ve
všech jeho strhujících půvabnostech a krásách.
VAmerice, v níž není zajisté kritických a umě
leckýeh zaostaloů, soudí zásadně jinak než čeští
posuzovatelé.

Bylo dříve potřebí zjistiti náprostý úšpěch
u: domácího čtenářstva, bylo dlužno dříve určitě
poznati svojí sílu, nežli Sienkiewicz mohutnými
orlímiperutěmi vznesl se k dilu, jako jest »uo
vadis«. Velebí-li se Flaubertova »Salamboe, třeba
říci, že nad knihu francouzského spisovatele
předčí Sienkiewicz. psychologickou propracova
ností, kulturními podrobnostmi, pronikavějším
vyatižením a prolnutím doby, v níž plynou ši
roké románové děje a události, Tušíme v každém
řádku »Ouo vadise mravenčí obsáhlé studium,
geniálníh: ducha a tvořivý rozmach, jenž z při
chystaného mramoru vytesal dílo umělecky zla
děné, myšlenkově prohloubené, slovem knihu,
kterou sluší čísti s posvátnou úctou. V žádném

razných postav jako v »Óuo vadis«, nikde jinde

tak důsledně jako v této divotvorné knize, v níž
nejdiv čejší vášně atřídají se s tichými selan
kami, v níž vlní se životně panorama anlického
Říma, jenž po děsných krvavých obětech a
nervy drásajících utrpeních ponenáhlu eklání
se před av. apoštoly, hlásajícími lásku a milo
srdenetví. (P. d.)

s

Salamanka. Ministr Asguith, aby posílil
veřejné mínění anglické, zmínil se ve své řeči
o vítězství u Salamanky. Porážka, kterou tehdy
Francouzům způsobil Wellington, byla poslední
ranou Napoleonově moci na poloostrově Pyre
nejském a ukázala velikému dřevorubci Evropy,
jak trestány bývají podmaňovací choutky proti
svobody milovným národům. Napoleon zapletl
se neopatrně do války, když ve Španělsku byl
králem příliš povolný Karel IV., na místo něhož
vládla vlastně schopná a vládychtivá choť jeho
Marie Charlotta, kterou zase ovládal Emanuel
Gudoy. Muž tento ve společnosti madridské
vynikl brou na kytaru a vstoupiv v osobní krá
Jovskou gardu, zvěbil k sobě brzy pozornost
vznětlivé královny.

Godoy vyvoll sobě za vzor Potemkina,
jenž z prostého gardisty ruské Kateřiny II. stal
se jejím milovníkem a prvým ministrem. Špa
nělský gardista přičiněním královniným postou
pil na velitele gardy, po té jmenován byl čle
nem ministerské rady, jenerálem a posléze
prvým miniatrem.

Godoyovi, jemuž d. mýšlivostí zatočila se
blava, zachtělo se urážeti a přezírati následníka,
prince Asturského Ferdinanda, a nevraživosti
obou přibývalo tak, že královský princ znechu

kamž ho provázela přízeň a láska španělského
národa. Koneem roku 1807 král Karel IV. těžce
onemocněl, a princ v počínání matčině požoro
val snahu, aby mu trůn byl odňat. Po úradě
se svými důvěrníky a rádci poslal Napoleonovi
dopis, v němž ho žádal o ruku některé prin
cezny z'jeho rodiny. Dopis však zrádně ode
vzdán byl královně, která hned Karla IV. při
měa, aby princ byl zatčen a obžalován, že se
spikl proti královu životu.

Stalo se, jak si královna přála. Věc ozná
mena byla panovníkům a mezi nimi také Na
polernovi, který této příležitosti použil, aby za
bral Španělsko. .

„Napoleon mínil na trůně španělském usa
diti stého bratra Josefa a kromě toho sledoval
svůj zamilovaný úmysl, aby ve střední a jižní
Evropě zůstaly jen takové státy, které by měly
s Francií stejné zájmy a poskytovaly jí každé
chvíle evé pomoci. Při tom při všem snažil 8e
oslabovati odpovědného svého nepřítele, Anglii.
Napoleon domnívaje se tedy, že lid španělský
ochotně ho uvítá, poslal tam armádu, ale brzy
nabyl přesvědčení, jak Španělé nenávidí cizinců.
Španělé se vzbouřili a armádám francouzským
stavěli se na odpor e takovou zuřivostí, že kde
jakému pozorovateli byla zřejma nebezpečnost
Napoleonova p: dniku. Jenerálové francouzští

Španělska eám císař. Zvítězil sice, ale po od
chodu jeho nabývali vrchu opětně Španělé a
8 nimi spojení Angličané. Napoleon poslal proti
vzbouřencům osvědčeného Massénu, ale ten
také nic nepořidil. .

Napoleon r. 1812 v Rusku právě chystal
se k bitvě u Moskvy, když dostal zprávu, že
jeho maršál Marmont byl na hlavu poražen
Wellingtonem u Salamanky. Toť byla tedy bitva,
na kterou Angličané tak rádi vzpomínají a které
dovolával se i Asguith, aby sám sebe a nespo
kojené Angličany utěšovalv dosavadních ne
zdarech a čtyřdohodových podnicích. Jest ovšem
otázka, zda vzpomínky mohou dobývati touže
ných vítězetví...

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané „polečenstvo 8 r. 0.vHradoiKral.Adalbertinum.

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

výhodnějších. Vkusné střádanky

Průběh války.
.. Z Malského bojiště ohlašuje úřední zpráva, že

naše vojsko podporované palbou dělostřelectva
dobylo v jižním Tyrolsku prvou italskou linii na
hřbetě Armen-Terra, jižně od údolí Suganského,
dále na planině Vielgereuthu, severně od Terra
Guolo a jižně od Roveretta; tu na frontě více itež
40 km — přerušené hlubokými roklemi a horskými
štíty. až 2000 in vysokými — utrpěli Italové c:tel
nou porážku, která se jeví v 2565 zajatcích ital
ských, ukořistěných 11 kulumetech a 7 dělech. Ú
točný podník v jižním Tyrolsku provázen byl bi
tevní činností na celé frontě. — | Dle úřední
zprávy ze dne 17. května nezastavil se náš útek
v jižním Tyrolsku po prvním nárazu, čehož znám
kou jest vzrust zajatců na 6200 mužu. kořisti na 17
strojních pušek a na 13 děl. Zároveň silná loďstva
pozemních 1 námořních létadel napadla vojenská
zřízení a nádraží v severoitalských městech S
plným úspěchem.

Západní bojiště. V území mosském podnikli
Francouzové nový marný útok proti výšině JM,
na západním svahu Mrtvého muže a u cajlletského
lesa. O nic lépe nedaří se Anzličanum; Angličané
i Fraucouzové | odkázání jsou nyní na obramí a
protiútoky.

Anglický hlas o válce a míru. Anglický ninistr
Grey jako na posměch prohlašuje. že Anglie a spo
jenci její bojují za rovnocennost. právo, mír a ct

nezná Žádného obmezení, žádné milosti. Přeji prý
si pevného míru v Evropě, který má býti zárukou
proti útočné válce. Spory národní měly by byti
urovnány jinými methodamí nežli methodami vál
ky; k tomu jsou mezinárodní konference. Ministr
Grey tvrdí, že nikdo nepřeje si více míru než An
glie, ale míru, který vytvoří spravedlnost a zije
dná opětně úctu právu mezinárodnímu. Grey také
dokládá, že Anglie nepřeje si zničiti svorné a svo
bodné Německo, pro takovou zbrklost že nikdy v
Anglii nebyli, Milánské listy mlčí o Greyovu pro
jevu o mírových podmínkách, ježto anglický ini
nistr nezmínil se ničím o italských požadavcíci.

Na Balkáně, V tisku neutrálním i nepřátelském
stále se uvažuje o chystaném prý zápase v Make
donii, především před Soluní, kde prý i sehnané
vojsko srbské jest připraveno k boji. Čtyřdohoda
neustává: doléhati na Řecko, aby vstoupilo vé
služby jejich. — Rakouští letci 13. května bom
bardovali vojenské zařízení ve Valoně a na ostro
vě Sasenu (u vjezdů do zálivu Valonského); ra
kouská létadla vrátila se neporušena. .

Protestní nota rakousko-uherská. Naše mini
sterstvo zahraničních záležitostí okružní notou u
neutrálních států co nejdůraznějií protestuje proti
torpedování rakouské nemocniční lodi »Elektra“
zvláště, a proti potápění pokojných lodí italskými
ponorkami vůbec.

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

Jan Dušekv Chrudimi.
. Politický přehled.

V Německu odstoupil dosavadní správce
říšského úřadu vnitra Delbrůck prý následkem
otřeseného zdraví; v poslední době rozvinul
Delbrůck reformní plán rychlého a jednotného
provádění ústřední vyživovací politiky.

V Irsku ee prý zase situace zhoršila. O
tázka odzbrojení Irska ukázala se velmi chou
lostivá. Irští národovci dali by k němu souhlas,
bude-li odzbrojení rozšířeno také na Ulsteráky.
A vážný hst anglický »Daily Chronicle« k u
pokojení Irů navrhuje irskou vládu. A nemají-li
angličtí státnici zříditi pro Irsko samosprávu,
ne hť aspoň dosadí národní radu. která by byla
přechodem k humeruli. 

O škodách v Haliči, válkou způsobených,
konala se 15. května u minister. předsedy hr.
Sůrgkha ve Vídni velká konference, jíž se vedle
rakouských ministrů súčastnili jiné vynikající
osobnosti.

Americko-mexieká válka dosud není skon
čena, Svého času bylo ujednáno, že americké
vojsko bude z Mexika odvoláno, ježto však vy
jednávání v té věci nevedlo k cíli, vzrůstá na
pětí mezi oběma zeměmi denně. =

Obrázky —

k I sv. přijímání
ve velkém výběru na skladě má

Družstevní knihkupectví v Hradci Králové,
Adalbertinum.



Královéhradecká bankovní jednoth v
jradgi Králové, © (vela svoji druhou valnou

romadu dne 17. kv E: Místopředseda správnírady Megre. Dř. Frant, ulo, kanovník v Hradci

Králové, zahájil valnou hroma u usítáním všech
účastníků a konstatoval,£kod K bmě jest 17účastníků zastupujících 41500 K kmenového ka

itálu, čímž valná hromada jest schopna usnášení.
Věpčpoval posmrtnou vzpomínku neba Dobr

jit cti padlému přednodoví Ant, hraběti DobBém jakoži zemřelýmdvěmaspolečníkům

vldp. faráři A. Vaňkovi ze Mříčné aJ. Krihov
osobnímu děkanu na Hořičkách, požádalpba
Láše, faráře v Lomnici n. P. a „dvětole ého,
katechetu v Třebechovicích,by převánl skyskrutinium volby a pp. plukovníka J. Kořaka
z Hradce Králové a V. Kolele z Třebechovic,
aby protokol o valné hromadě ověřili. Jmenoval
dirigenta V. Nejedlého zapisovatelem protokolu.
Od čtení výročaí zprávy bylo upuštěno vzhle
dem k tomu, že byla vydána tiskem a všem
společníkům před valnou hromadou rozešlána.
Zpráva dozorčí rady konstatovala, úplný soulad
v hospodaření společnosti a přítomnými jedno
hlasně uděleno bylo absolutorium správní radě,
dozorčí radě, jakož i úřednictvu. Návrh správní
rady na rozdělení zisku by! jednohlasně schvá
len a vyplácena bu: e dividenda 5"/,, Při dopl
ňovacích volbách zvolení býli jednohlasně na
tři léta opětně pp. Megre Dr. Fr. Šulc, kanovník
z Hradce Králové, MgPh.Karel Maixner, lé
kárník z Mladé Boleslavě, Fr. Šabata, statkář a

starosta ve Vrbici, na jedenrok Jonsf Kvasnička,starosta a rolník v Bukovině ozorčího vý
boru zvoleni na tři léta pp. Ant. Pochmon,
sekretář Politiekého družatva v Hradci Králové,
Josef Svoboda, děkan v Semilech, na dvě lta

J. Kousal, děkan v Hořicích.Volných návrhůžádných nebylo a tak skončil předsedající sohůzi
s př pím, aby příští valná hromada konala se

v hřejivýchbobr toužebného mír.Po valné hromádě konala se ustavojící schůze

správní. rady, ve které zvolen byl předsedouBohumil Hobzek, c. k. profesor v Hradci
Králové, místopředsedy Megre Dr. Fránt. Šulc,

kanovník v Hradci Králové a Fr, Šobáta, slatkář
a starosta ve Vrbici.

ZáložiiůV HřádílKřšl.,r
m Janské náměstí č. 163.. .

adyná knižký4). 0-ji
A Ověryčio zálěny.(tokomptúčtůa .

ža všletiiéhů FUčAU:
Čeští splsovatelé vdovám a sirotkům našich vojímů.

»Sborník 1916.. který je již přitišnetrpělivě očekáván.
vyjde určitě před koncem května. patrně v pátek dne

2, redakci a náklademdra Václava Jitiny, s opravdu

1m"

články A. Nováka,A. Jiráska, 0. Fischera, Drtiny, F.
V. Krejčího aJ, J. Bora, Tento významný, v světové

de v krásné úpravě . závodem Štencopvým s ©
bálkou a kresbami Mik.Aleše jako veliké, důstojné dilo
o 14 sk. arších a prodávati se bude,vzhledem k ohrom
nému nákladu za pouhých 6 K. Trvalá cena literární ve
spojeni 5vzácným uměním, mistra Aleše získá jistě
»Sborníku 1916., který je věnován vdovám a slrotkům
českých vojínů, nejhojnější přízně a rozšíření, Lze ob

Praze-!l.. Dřevná 6.

lalští desertéři. >Neue Zůricher Zeilung« uve
řejňuje tuto interesantní zprávu: V tripolské válce
mnoho se z italské strany psalo a do světa roz
hlašovalo o hrdinných činech vojína jménem Geor
gia Finimonda, který se stal rázem neobyčejně po
pulárním, národním hrdinou italského národa, Kde
koli se Finimondo po míru Lausanském ukázal, by!
všude předmětem nadšených ovací svých italských
krajanů, na jeho počest pořádány patriotické ban
kety a slavnosti. Dokonce i Italové v dálné Argen
tinii ho k sobě pozvali a připravili mu skvělé uví
tání. Tento slavný Finimondo vytáhl minulého roku
také do pole, aby bojovat za »svatý egoismus« Ita
lie a zaujal se svým oddílem alpínů postavení na
úpatí Pontebbana. Avšak tentokráte očekávané
hrdinné činy se nedostavily, ba dokonce jednoho
krásného dne zmizel sám hrdina, aby se již nikdy
v Italii neukázal. Jak se nyní na základě denního
rozkazu. vrchního italského velitele oddílu alpinů
zjistilo, poddůstojník Georgio Finimondo v plné
zbroji překročil Pontebbana a vzdal se rak.-uher
skému vojsku jako sběh. Italský vojenský soud
12. armádníhc sboru odsoudil nyní tohoto tak sla
veného hrdinu k smrti in contumaciam. Dle další
zprávy dotyčného listu z Milána oznamuje »>Corri
ere della Sera, že co nejdříve bude veden před
vojenským soudem v Turině proces proti itatskému
vojenskému letci Barbattimu, který jako desertér
učinil rekord tím, že vzduchem desertova! a přele
těl na švýcarskou půdu. Proces bude se odbývati
také v nepřítomnosti Barbattiho, Ježto Švýcarská

vláda vydalapouze létadlo, nikoli však letce.
Podvod trancouzškého tisku. >Kólmische Ztg.«

oznamuje pod titulem »PFrancouzský tiskový pod
vod-: Dessain, starosta města Mechlínu, byl, jak
známo. 21. března odsouzen soudem generálního
gouvernementu v. Belgii do vězení na jeden rok,
poněvadž pastýřský, hist kardinála Merciera tiskl a

rezšiřoyval, aniž. si předem vyžádal k tomu svolenímeckého censurního úřadu v Belgii, jehož jest

rozšiřuje lyonský jiskrový telegram tuto zprávu:
Dává se na vědomost: Starosta města Mechlinu
byl jmenován komthurem papežského řádu sv. Ře

oře. Ťo jest, znamením ympatie pápež é stolice
£ belgickým katolíkům.- essain totiž tiskl pastýř

ý list kardinála Merrciera. Uveřejnění zprávy o
vyznamenání mechlinského starosty má, jak samo

doporučí. Přinese verše A. Sovy,0. „Theera. K. Tomana.
Fráni Šrámka. B. Knoesla.. M. Rutieha, V. Dyka, Jana
4 Wojkowice. F. X. Svobody, St. še, Jo Kolmana,
J. Mahena. P. Křičky. J. Opolského: krásnou prósu R.

Svobodové, St. Loma. F. X. Šakly, B. Benešové, J. 01
brachta, F. Khola, M. Majerové, R. Weinera, H. Mati
řové, O. Schšíra, J. Hilberta, K. Šarliha, M. Zálkové:

——Feuillétón.

Hřadac Králové s okolímza KarlaIV
Podává ředitel Václav Vách.

Královský hrad v Hradci stával na severovýchod
nini kraji návrší městského a zaujímat místo nynějšího o———

špejchar městský. Hrad ten Žižka r. 1423
první polovici 15. století obnoven byl sice »zámek.,
avšak okolo r. 1555 usazendo něho úřad a králov
ského purkrabího. Kdyžpak úřad tento doPi; y přene
sen, císař Josel 1, zvláštním listem, daným dne 23. září
1704 ve Vídni,biskupu Tobláši Janovi k jeho prosbě
přepustil »důmpurkrabský“. aby tento pro sebe a své
kapitulární „kanovníky v něm upravilpříbytky. Avšak r.
1709 odhodlal se jmenovaný biskup, fjům teto (maje již

místaa jmédamyODO kněžskýpřestavovati a. vo i základní ká
men ke kostéju sv. Jana Nep. Na začátku r. 1714 byl

»purkrabský"2no zcela přestavena upraech tetbkvén kovůE +:
tento zák ný až se od těch dob »novýmhra
dem«. ostatní část někdejšího hradn. nazýváza je »Sla
rým hradem“. (Tomek str. 16.) SIA tato jest mynější ora
torimm. (Šolaf str. 467.)

Purkrabí kraje hradeckého byl jedinýpozěstatek ze
zřízení soudů krajských, ioteré v Čechách pominsty vál
kou husltskou. Na Hradecku zachoval se z části sond

vsugerováno. že ['essainovi dostalo se vyzname
nání až po vytisknutí pastýřského listu a starosto

vě odsouzení. Důsledkypak, které z toho musí čte
nář nutně vyvoditi a po názoru a přání uveřejňo
vatelů této zprávy vyvoditi má, jsou až příliš ja
sné a netřeba jich dále vykládat. Ve„skutečnosti
však se má věc docela jinak. Kardinál Mercie „při
vezl totiž papežskévyznamenání | mechlinskému
starostovi z Římaa zkušenosti své cesty do Říma

a.z Říma vložil, jak. rovněž jest známo, do svého
E
ván vždy ze. stavu rysířskéhood ovdovělých královen©
českých ke správě „hradu v Hradel, těž i později od králů
samých. Počítán byl mezi úředníky zemské a měl místo
v radě místodržitelské. Vykonával v kraji hradeckém
tu pravomoc, kterou v ostatních Čechách úfad a soud
purkrabský v Praze. | ,

Zboření hradu královského r. 1423mělo za násle
dek, že ase Hradec Králové i v.časech potomních po
kládal vždy „za pejptednější z věnných měst českých.
královny české již nemívaly v něm stálého skála svého.
Jmenovitě císařovna Barbora, vdova Sigmamdova i o
pět královna Johama, vdova krále Jiřího, přebývaly na
Mělníce. Nebylť hrad již v předešlém způsobu vystaven:
pozůstaly jen zříceminy jeho. V nich zachovala se zvlá

past rřskéhho listu, várka! „šlkrosty,Hirmikou
56 f stalo se NedV h Děšálinovým a p ním půstýřského lisín. Je zbý
tečno touto vcí, le se zabývali.

|KE ETNOSTI
Lidovákázání navšecký
neděle a svátky rokůjoku

cirkevního.

Promlyvil a vydal
nákl. Politického Družstva
tiskového r Hradei Král.
(Knihovna Obnovy čís. 25.)

AntóňinKaška,

děkanv há n. Orl.
Sbirka o 21Er tatovýh ar
eh velké osmerky (stran
496) obeshnje 775.thema
tických kázání. - (Cenabrofi.
výtisku K 400 franko. Od
poručovati netřeba —
pe duchovenstva dieséte
královéhradecké, které «a
torapo 50let působení jeho

kněžského předobře zná.

„| Objednávk di

Drašétevůíúikupectýí vHrůde Krilově.

„Orlinariátní list“ dlecése naší v čísle 1, str.

198, leo imise:řele ručujeme tuto sbírkak
kněz“snámýsvzjt c uholizuskí vydáná katdně

Boží, na pomog duchorním Apolabratřím a jsme ple
ovědčenií„žepo obojbjistránce určenísvéhosbírka vy
hoví. Kásání — jak na lidové promlovyslnjí — jsou

v osmovů jasné, v mlůvě Přesná, dolobarmí sajímavů,bohstá látkou a uta pastýřekým nadšením.
Zkrátka kázání bodne,tohojo aby 00 jim. dostalo,
jek opisoy l „šádé, milého a dodáváme též vděčo. ...aero £.4 an nk„pébo te

inistiii a zkrále.
Hradec Králové pro válečné potřeby. Jistě ani mě

sto ani okres náš nebyl nikde předstižen v horlivě agi
taci pro dobro Červeného kříže a IV. válekné půjčky.

Na všech stranách pracováno horežně, takže na Hra
decku nijak se nebojíme srovnání s kterýmkoli okresem
jiným. Zatím uveřejnili jsme aspoň.část velikých úpi
sů, které jsou velice výmluvné. Z uveřejnění dalších

(v příštím čísle) ještě lépe vysvitne, jak Hradecko bylo
činné. Nyní jest potřebí, aby opozdilci v posfední chvíli
do 23. května dovršílí trinmí IV. válečné půjčky v 0
kresu našem. Pak budeme státi před tváří.všeho ra

patriotismu. ,

rozdělena ma 13 arciáhenství. z nichž největším byl

archidiakonát hradecký.
Dle popisu diecése Pražské 2a Karla IV.pořízi pěho

mezi lety 1344—1350arcijáhenství hraděckéo va
lo 12 dekanátův a v dekanátě hradeckém“ byll nášledu

jící kostelovéfarní: Hradec,Jasany,o :Oskce,
Jaroměř. Libčany, Hrádek, Probl St De,Runětice. Rosice, Živanice, Skalice (N ků)
ce, Petrovice, Černilov, Meziříčí.Holohlavy,Dění.
ce, Heřmanice, Miletín. Lochynice, Chlum, Nědětiště.
Hořice. Bohdaneč, Semanice, Kratonohy, Třebechovice,

Újezd Vysoký, Milevice. Ždámce. Světy. Ples, Páliča
ny, Všestary, Jelice, Nechánice, Dubenec, Ztželeves.

Chotěbořice. Hořiněves, Hněvčeves, Zvole.,„Blšá, Čhvoi
no, Habřina, Libčice, Býště, Brusnice, Horní Sachá,

Albrechtice. Krvějovice, Strakotin, Semin, Bystré, Ce
velká klenutá sí svrchu již ná, vp. které, za | rekvice, Čebuz, Laniov, Robenice, Třemešná Bílá i

čash potumních odbývala 84 zsedání zvláštního soudu | Červená, Vi Vřešťov a Zalnkov.purkrabského kraje hra V popisu uspově »Archtdiakonáty« z r 5 ti
Dne 15. března 1714připomíná se již »první rektor se:zmínka © far chrámu sv. Důchá z Karla IV.

biskupského semenáře, důstojněvelebný a vysoce u- | stračně takto „1382Orečzad „s ner 4 pnáačenýpán. Jiří Josef Pruša,katedrálníhokostelasv. Du-| MěšťanPolice, zadožil te zácha re MbPp satí PŘÍROO akt lan kc
ský y je no.digan3vikářa ma15.| Zdeseděje.zminka.0počášcíchtítoráet řářno

rokduchovní shrávcea RF Kidvčeváky. oHjctum,BYManolidie,9,patě ss. sE vocalicousonantísecundamarts sleep Er.
HradecnadLábiminebHrešetKrálové,jakse r. UŘ) VPř ork 12 P ie

1385v listinácšípodktprv.kniceoiceByl.od nopeništných| 13.čteme: Mše svatůh Poně E naa ičn tra

pláamenZam aánoNb bíěv pátěné.počaly.1 d382,v, B paVás.ogpidm, czstagn | Aíhý, r.| kop 2Pipoěj, £ mnohých místechv
če,DN prvníhorozbřeskusv. Koos m ch ob (ph ,v Čecbáchmělsvůjkastel asvou ovníspřůvu. ro og ipeěkajyorigodkě DieKávice
Dávná, závažnýím důvody podepřená -tradicepoukazuje;
ke kostelu sv. Klimenta..Ve století X. byla.česká. země

než 18 oltářů, znichž v "dobáchohaře KarlaIV. byly
| podány: Oltář sv. Ducha r.. 1350, sv. Linbarta r. 1384.
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Králořáhradackábankovníjednota
v Hradci Králové

, UL výkaz o sebskrioci IV. válečné půjčky u. živzo
"steaskébasky illátky v Hradci Králové. Vdobě od 6.
do inkl. 13. května bylo upsáno dažších 843.700K, takže
ty dosažena celková cifra 24072.700K. v čemž ovšem
pojaty jsou úpisy místních ústavů 600.000 K. Z nových

velkostatek Květinov zde 10.000 K, F. V. Fiala, společ
nost s r. o., Pražské Předměstí 10.000 K, Společný rol

nický cukrovar, Předměřice 20.000 K, Hermine Borovič
ka. choť ředitele spoj. akc. stroj. zde 2000 K, závodní
pokladna nemoc. spol. rolnického cukrovaru v Předmě

řicích 1000 K, Václav Baše, továrník v Bolehoští

kladna živnost. pomocníků ve Stračově 200 K, pojišťovna
proti ohni v Černilově 5000 K, Obč. záložna tamtéž pro
účet vlastní2500 K, táž pro různé upisovatele 2100K,
AnnaMorávková, statkářka v Předměřicích 500 K. Jan

. Kunwaldě 4000 K, Josef Hejcmann ml. a st, Probluz
-2500 K. Jan Kadeřávek, Předměřice 100K, Jos. Jirout.
účetní cukrovaru v Sádové 1000 K. I. Katschner a syn
zde dalších 2000 K (na IV. půičku cejkem 5000 K), Fr.

„Kpěf, soukrognník vPředměřjcích 1000 K,Jas. Ceimar.
obchodník, tamtéž UMÓ K, I. Šeyiriců, Prů

klenách 10.000 K. Ferd. Kozák « synové, Mokrovousy
7000 K (na II. a IV. dohromady 10.000 K), Jos. Červin

ka. rolník ve Stěžerách 1000 K.H. Biohtez, speditér zde
1000 K. A. Šeda, ředitel škol zde 1000 K, Hospod. zálož

na. Chvojno, 1000 K, Jan Bujet, S
„chovice Mp K.Helehka Wá á,, Plotiště 500 K.

' Emma Heimerová zdg 500 K, Josef Molčík, c. a, k. hosp.
:správce, Neděliště 3000 TU
„Ph Mg. J. Kumpošt, lékárník, Vamberk 5000 K, žáctvo
zdejší c. k. reálky 100 K. Ing. R. Neumann zde.500 K.

-Marie Tichá, Častolovice 1000 K. prof. Em. Pippich s
choti zde 2000 K. Marte Oráfová zde 1000 K. Marie

Králková, vdova po lékármiku v Třebechovicích JfDOK.
„akresní výbor v Chlomci za fond „oleresní nemacnice
12.000 K. týž za různé obce 5000 K. Jos. Kominík, ob

„chodník zde 1000 K, Fr. Houdek, c. a k. major t. Č. V
Praze 1000 K. Ins. Ing. Jar. Stejskal zde 300 K. Josef
Voženílek, průmysiík v Předměřicích, za rodinu 12.000
K. za ařízence a dělníky 2000 K, společenstvo mlynářů
zdejšího okresu 100 K, Ed. Beránek,c: k. prol. 1000K,
L. Battek, c. k. hl. berní v. v. zde 200 Kdr. Jarostav
Kavalír. advokát zde 5000 K. Jan Fera. starosta na
Slezském Předměstí 1000 K. dr. Jasef Saska lékat. zde,
s chotí 500 K, obchodní a výrobní družstvo zde 300 K.
proi. Rudoli Pross s chotí, Rosnice u Všestar 200 K. Ema
Šulcová. choť c. a k. rytistra 1000 K, Hynek Erlbeck,
teditel cakrovaru a iňspektor c. k. cukrovarů v Syro
vátce 5000 K. Pramt Jemelková, hlavní sklad tabáku
zde 3000 K. c. k: notář Štěpán Chládek s chotí zde 3000
K, VáclavPavšik, válcový mlýn v Opočně 10.000K, Jan
Medek. veřkoobchodník v Třebechovicích 2000 K. stav.
rada Ing. Fr. Bouda zde 2000 K. Fapny Riemerová. vel

Všech svatých r. 1355, Nástrojův umočení Páně, jinak
oltář sv. ktíže — milosrdenství J.-K. r. 1357, sv. Ka
teříny r. 1358, Panny Marie r. 1354, sv. Matěje (též sv.
Matouše) r. 1357, sv. Ondřeje r. 1366, sv. Stgmunda r.
1442. sv. Pavla (jinak Dušiček) r. 1363 atd..

Velkou pohromu utrpěl chrám sv. Ducha při vělkém

požáru dne 28, května 1407.který téměř celé město v
popel obrátil. Při ohni tom.glil seveliký. zvon »(sana“,
"který na hramicima hřbitově visel. Zvon ten snad ulit
za časů Kartových.R. 1508byl: nahražen novým zvo
nem.| ulitým od znamenitéhomistra Ondřeje Žáčka v
Hradci. Tome o výročních trzich výzvámět se tak zv.
frayd čili svobodný trh.

— O,rozsáhlosti, Udpatsti a nábažnosti podměstí hra
„deckýchza, dob císařeKarla IV. acísgřovny Aběty
dá s soudjtjjiž z toho,že se vnichnacházelo,pokud

sanámo. 5komtekl jarních, totiž sv. Vayřince, který,stál
nejblíž saméhoměsta pod Kozí brankoy na tom místě,
"kdgbývala -za dnb„pevnosti výpadaí.pevnostní branku

é, kde se od silnice
sv. Mikuláše v, téin?

rištím. Kostel
. a, ač Hž také za

n E G 9 Jusáres při

já | sv.. Měrina s Ů na
ým,
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koobchod zdeJO 3000 K. Václav Souček, rolník, Klášter
1000 K, Marie Němečková zde 1000 K, Fr. Sláma, žák
VIlI, tř. gymm. 1000 K, Jan Střemcha, mlynář v Kydli
nově. 20.300 K. Ferd. Kominík, statkář, Všestary 1500 K.
Leo Brod, t. č. poručík pp. 18, Pražské Předměstí 1000

K, městská spořitelna v České Skalici za firmu L. Bar
toň, přádelna bavlny. tkalcovna, barvírna a tiskárna v
Č. Skalici 40.000 K, Obě. záložna v Jablonném dalších
14.600 K (dosud celkem 76.600 K), Obč. záložna v N.

Bydžově dalších 201.500.K (dosud celkem 232500 K,
z toho pru vlastní účet 200.000 K), J. E. Otto hrabě Har
rach ze. své domány ve vých. Čechách 300.000 K (cel
kem u Živnostenské banky na IV. vál půjčku 1 milion
K), B. Potoček, Klášter 500 K, Josef Cirkva, správce
školy v Sobětuší 400 K, Karel Jírů, c. a k. nadporučík

zde 500 K, měšť. dívčí škola zde 300 K, M. Sládečková,
žákyně vyšší hosp. školy 200 K, po 100 K: J. Jelínek.
odb. učitel v Kuklenách, škola Dobřenice, živnost. po
krač. škola v Kuklenách, O. Klepetář, gymnasista zde.
G. Kraus zde, Jan Hušák, maj. závodu pekařského zde.
M. Andresová, žáky. IV. tř. zde, B. Ryba, gymnasista

zde, M. Rybová, lyceistka zde, M. Šobová, obchodnice
v Kuklenách, Ing. B. Vacek v Hradci Králové. . .

Praktická péče o sirotky. Paní Anna Šindelářová
v Hradci Králové uspořádala sbírku ve prospěch zcela
ositelýchdětípo vojínup. FrantiškuLáskoviz Častolo
vic, zesnulém ve vojenské nemocnici v Hradci Králové.

kovi, účetnímu mlým v Častolovicích. Pan Michek vzdá
vá díky za tento milosrdný skutek jak paní A. Šindeiú
řové. tak i ostatním Slechetným dárcům.

Sholy v Hradci za Karla IV. Nemůžeme sice uk

ačkoli víme,že žádný klášter bez nich.nebyl. (Děj. nár.
čes. Fr. Palacký I. 1. str. 405, 2. su. 288.) V té příčině
Hradec byl šťastným, maje.,kromě kláštera Křižovníků
špitálních dva mužské minoritův a dominikánův; a je
den ženský dominikánek, v.kterých se ve všech třech
(v oněch mužská, v tomto ženská) mládež vyučovala
a to ve vědách nejenom náboženských, ale i světských.
První zmínku o školách města Hradce máme teprv za
císaře, Karla r. 1362. Zde .byl ustanoven dne 10. listopa
du Mikuláš, správce žákův (rector scolarium de Grecz).
za faráře kostela špitálního u sv. Anny na podměslí.
A že v drahé polovici 14. stol mládež ve školách zdi
ších v bázní Boží, v počestných mravech a literním u
mění chvalně prospívala, dokazují mužové, kteří zde na
byli elementárního vadělání a pak na vysokých školách
hodností a úřadův akademických dosáhli. Mistr Petr z
Hradce r. 1393 přednášel o svobodných uměních na uni
versité pražské a byl několikráte děkanem na artistské
fakaltě tamější. Mistr Marek z Hradce přednášel tamže
r. 1399 a byl též děkanem a rektorem university. Jan z
Hradce přednášel také o svobodných uměních na vy
sokých školách pražských atd. (Děj. unlv. pražské: V.
V. Tamek str. 296.) .

Nejstarší a zároveň nejbližší vesmice v dobách Kar

tím, kdež dosnd kaplička u-cesty stořící to místo nazna

čuje. Bienenberg (189, 254 a 257) nvádí, že se připominá
v odkazech pro zdejší kostely -již r. 1384 a 1411. Po

dobně i kostel sv. Václava za Slezskou branou připo
míná se ještě r. 1411.

Kromě těchto kostelů. sedmi, které snad všechny
byly farní (Tomek str. 9). nacházely se v podměsti
ještě také dva kláštery a třř špřtály "s kostely. Již asi
v témž čase jako klášter Minoritův u sv. Jana Křtitele
ve městě vedle hradu(totiž někdy během 13. století)

Panny Marie, který stál prott městu za prvním rame
nem Labe před Pražskou braúou něco v pravo od Cč

Dáleod městana téže straněaž za čtvrtýmrajnenem
lsbským, více pak v levo: klášter paneňský téhož řádu
Dominikánského skostelem sv. Jií. Listinněpřipomí
ná se sice onen teprvr. 1390, panenskýpak r. 1346.Ale
bere vši pochyby oba stály dávno předtím. (Libri Erecti
onmm P. B. Bafbin 269.)

nacházel se nedalekokostela: sv. Jakuba v podměstí na
straně půlnoční pod správou řáda rytířů německých.

pa tento připomínáse iž r. 1364.Ve 14. stoleti zaoženyjsou špítály ještě dva: sv. Ařiny a sv. Antonina.
Sv. Annyza branou Pražskouna drihém ostrově lab
; od těsta mézi oběma kláštery sv. Dominika vý
še zmíněnými. mažským a panemským; špitál pak sv.
Aniontnavystavěn Byt před bránou Mýtskou na samém
břehu prvníhoramehe Orlice, které se nacházelohned

2 fouc98města,naStřězině.LabepřiÚsti.řekyce "bylordzů ná dvě-ráaménaa něcovýšena

la IV. akolo Hradce.a jeho podměstí byly: Třebeš,Pla
čice, Suěžery, Plotiště, Věkode, Piletice. a Slatina. Mal
dovice počítaly. se ještě k nodměstí. Návrší „kde stojí
Nový Hradec, bylo pokryto lesem, který od něho dolů.
se táhl až přes místo, kdež nyní stojí domy řečené na
Brně. Kukleny nazývala se tehdáž role náležející k Pla
čicům a Pouchovem pastviště s některými rolemi neda
leko Věkoš. Mezi Stěžery a Plotištěmi bylo více svo
bodných dvorů, které dílem náležely jednotlivým. mě
šťanůn hradeckým. .

Svatojasské posť přes mimořádné okolnosti. doby
nynější dočkala se v Hradci Králové zase plného lesku.
Přijelo mnoho poutníkův a poutnic i z daleka, taltže po
božnostem obcovaly veliké davy jako jindy. O 18. had.
konáno kázání pp. bohoslovců jak v kosteje tak ma dvn
te. Pak sloužil vsdp. dr. J. Soukup pontifikální. mši sv.
s četnon asistenct Boboslovci zapěli ladně mši Pickovu.
Pan učitel zdejší chlapecké výchovny Bartoš zapěl pře
krásně dvě tenorová sóla. Předtím při deváté zpívaly
zdařile chovanky zdejšího pensionátu. ©Přednesly též
případnou vložku p. ředitele kůru z Hořic Pilate, který
je obětavě doprovázel hrou na varhany.

Živnostenské mládeži. Neřešený vývoj dorostu Živ
nostenského stavu žádá, by i pokračovací, škola po le
tošnín. ukončení plnila nadále svou povinnost drobné
hřívny oa válečné účely. Proto přistoupíza člena sdru
žení upisovatelů státní půjčky čtvsté. K tomm se jí mus:
dostati dalších příspěvkův od pčňův. | obrací se tudíž
nejen na ty. kdož ještě vysvědčení, výkazů nebo jiných
průkazů si nevyzvedli, nýbrž j na ly ostatní, by neza
virali své ochotné ruky k dárkům. Správa zařídí a u
možní jich sbírání mimo úřední hodiny, které isou vč
všední dni od 4—5, v neděli a ve svátek od 9—10 hodin.
Zatím čini toto upřímné provotání k svému žactvu, cho
vajíc z letošní obětivosti přesvědčení, že její volání ne
ní nadarmo a že tím dosvědčeno bude nanovo. vlaste
necké pochopení naší živnostenské mládeže. Bližší ve
sborovně c. k. reálky v Komenského tř. v I. patře v
naznačené doby.

Z elektrárny. Ministerstvo vnitra prohlásila výnosem
ze dne 14. dubna 1916 č. 6885 městskou elektrárnu a

vodárnu v Hradci Králové na dobu války za podnik
státem chráněný.

Zančoval se dle detektivky. Paní hostinská v besedě
s úžasem pozorovala, že se jí ztrácejí v kuchyni peníze.
Marně přemýšlela, který tchoř velice obratně přes noc
ji připravuje o větší obnosy. Konečně začalo noční hli

dání. A tu shledáno, že jeden učedník obyčejně v noci
kolem 3. hodiny otvírá okno, aby vrazil dovnitř. V noci
z. pátku na sobotu byl mladý. zloděj polapen. Opakovala
se obvyklá scenerie, Učedník propuklv pláč, oďprošo
val. zapřísahal okradenou, aby mu odpustila. Paní ho
stinská přišla nočními návštěvami hocha asi o 30 K, kte
ré. zlodějíček utratil za kouření, a mlsání, Přece však
hochovi odpustila. Mistr však hocha vyhnal.

Oběsíl se v Malšovicích ve svém bytě v sobotu 13.
t. m. Fr. Dolač. :

. Seznam ces na týdenním triku v.Hradci Králové
dne 13. května 1916. L litr: prosa 1.80 K. vikve 90 h —
1.40 K. 1 kg: hrachu 2—2.40 K, jahel 3.10—3.90 K, lněné
ho semene 1.20—1.40 K. másla 9.60—10 K. tvarohu 1.12
—1.20 K. cibule 1—1.20 K. mrkve 30—60 h, celere 1.7

K. petržele 1 K. 1 vejce 17—22 h, 1 kopa: drobné zele
niny 1—1.20 K, poru. 0.60—1 K, salám 2—2.70 K. 1 pár
podsvínčat 180—300 K. 1 'kůzle 10—26.K. — Přivezeno
bylo: hl: vikve 5, lněného semene 9, mrkve 5, a: cibule
0.8. celere 0.5, kop: drobné zeleniny 50, poru 45, salátu
180, petržele 25, podsvinčat 466 kusů a 28 kůzlat.

Týden Červeného kříže v Kuklenách. K pořádání
týdne Červeného kříže v Kuklenách utvořio se za
předsednictví starosty pana Chmelaře komité a vytklo
si při nejmenších výlohách a dobrém obslonžení oběcen

P
se mlýn, byl to Jeden z nejstarších mlýnů bradeckých 4
slul, jak Švenda z „První kšaftovní knihy městské“ vy
psal, mlýnem »Rormeistrovským“ a lo proto, že se voda
trubami do města hnala. Za jeho času říkáno tomu mí
stu +Nové mtýny-. Ty nacházely se pod městem na La
bí při soutoku s Orlicí. Mlýn ten patříval Zuzaně řečené
Rormeistrové z Divinic v Hradci nad Labem; vdově po
mistrovi těch trub. Ta r. 1491 v pondělí po stětí sv. Ja
na mlýn ten městu Hradci nad Labem darovala. Mlýny
nové u městské vodárny při Králové Hradci z r. 179
popisuje ve svém spise. »Speculativa. artis molitoriae
praxise, 1. j. učinlivé řemesla mlynářského cvičení. ro
dák hradecký Josef Pilař.

Jiný mlýn byl »Královský«. rowněž na Labi; užívali
ho-hradečtípurkrabí,DálemlýnObecní.nadústím Or
lice do Labe. který náležel obci a jmenovalse též »O0r
liční«. Starodávná.lázeň orhčná na blízkém ostrůvku
vedle mlýnatohoto. připominá se zde stále až do r..1591
a zachovala se nepochybně i déle. Taktéž. druhá lázeň
na Labi, která. někdy slala česká, pak pod názvem lázně
rychtářské jest známa již od r. 1451. .

Připomenuty buďtež: také dvě cihelny.náležející
obci. Jedna před klášterem někdejšímDominikáná ,před
bramou pražskou, o níž se první zmínka činí:.n. 1451, ale
nazývá se již cihehmonstarou. druhá u- kostela sv.. Pa
vla, který býval odtud zván. také sv. Pavla. na „gihelně.
Ostrov mezi druhým. a třetím.ramenem,Labe, který se
podlouhle táhi ve směru půlnočnímod. mlýna: Rormeist
rovského až k nynější. síhaici od města k Pražskému

podměstí, nazýval seslarodávným. jméner »Tzávuík« a
die něbo takécelá ona část podměstí na třech:ostro
věch labskýchse. rozkládajícínazývalase >V Trávní
cích. Rozeznávaly se Velké a Malé Trávalce.

————— ke



stva odvésti Červenému kříži co možno největší obnos.
Za spolupůsobení sboru něltelského. pořádáno v sobotu
29. dubna představení pro dět, které se v následující“
neděli 30.. m. m. opakovalo pro. dospělé. Ač čas k ia
cvičení byl krátký, podán byl žáky výkon. jenž překva
pil. Po veledojemné přednášce řed. škol p. Všetešky o
účelu slavnosti předveden živý obraz, znázorňující pů
sobení Červ. kříže. na bojišti. — Dále přednášeny vila
stenecké zpěvy dítek, nacvičené odb. učitelem p. V. Ja
nečkeni-a. básně řízené odb. učitelem p. J. Kálalem a sl.
učit. Mattusovou. Nejlíp zamlouvalo se čísto »Hold ci
saři Pánu«. v němž solové zpěvy žáků a p. učitele Šmí
dy zvláště vynikly. — Korunu všeho tvořilo — dětské
představení »Zase doma«, nacvičené pi. účetní Kocourku
vou. Rančný etec vrací se na vyléčení.do vlasti a pře
kvaní rodinu. Přirozenost a- verva hrajících dětí uchva
covala. Dojem případného kusu působil neodolatelně. —
Během týdne subskribovali vždy ochotný .p. katechela
O. Deyl se.synem továrníka p. Jos. Nejedlým po Kukle
nách. Sbírka vynesla přes 700 K. — Dne 7. května u
spořádala ochot. jednota »Tyl« představení a vybrala
si 2 jednoaktovky »Maloměstské tradice- a »Žárlivci«.
Ředitel p. Všetečka opakoval svou řeč o Červ. kříži,
načež při živém obraze, komponovanémp.. továrníkem
Lud. Nejedlým a inž. p. Suchým o působení Červ. kříže
na bojišti zahráli konservatorista p. Švagerka s dopro
vodem p. učitele Pochyby na přano. Úlohy obsazeny
správně dle povah, takže výkony se zamiouvaly, ano u
mnohých byly tak dokonalé-že by se takovými silami
i velké jeviště honositi mohlo. — Hosté odcházeli plně
spukojení s celým programem slavnosti. — A finanční
efekt? Příjmu bylo K 1223.13,vydání i s odznaky pouze
K 109.72, tekže zbylo čistého zisku K 1113.41. Na tak
šlechetný účel rádi budeme přispívati, vědouce, že naše
těžce nastřádané peníze budou jen svému účelu ode
vzdány. — Komité.

Čachatín. Také v této těžké době zažili jsme velice
radostného dne; byl to den visitace J. Exc. našeho mi
leného nejdp. biskupa dra Josefa Doubravy. Výraz ra
dosti neprojevil se sice tentokráte zvučnou a nadšenou
hudbou, zato však lim více vyzařoval z obličeje všech
farníkův. Už delší dobu připravovali se tito na den vi
sitační ©,května, přinášeli ochomě dary kslušné výzdo
bě našeho venkovského kostela, ano může se říci, že
obce — obzvláště dívky — v úpravě kostela vespolek
závodily. Sebralo se ná kostel přes 1000 K v době ně
kolika měsíců, začež se obstaraly různé věci, obzvláště
obraz P. Marie pro vedlejší oltář, který dívky čachotln
ské objednaly u známého malíře arcib. kons. rady p.
faráře Neumanna ve Sv. Jit. J. Exc. nejdp, biskup také
při své visitaci obraz posvětil. Před visitací samou vy

myly ochotné farnice kostel a uplety věnce. z čehož
se učinila vkušná slavobrána a ozdobily se vchody do
kostela, Konečně nadešel den visitace. Vše se v plném
počtu o půl 8. hod. ráno dostavilo k uvítání nejdp. bi
skupa. Byl tu především patron urozený p. dr. Otto ry
tř z Mettalu se svou neteří uroz. paní Adou šlechtič
nou z Marneggu a s patron. zástupcem p. Bryndou.
Dále se dostavili všichni starostové, učitelstvo a veške
ré okolní duchovenstvo. Za hlaholu zvonů přijel v urče
nou hodinu kočár s J. Bisk. Milostí. Nejd. arcipastýř.
byv pozdraven od patrona, okresního a místního staro
sty J. Adama, administrátora fary Frant.. Vídenského
T. J. přijal z rukou mladé —šlechtičny ©Eleonory z

Marneggu kytici, při čemž promluvila školačka Boženka
Adamová vhodnou uvítací řeč. Jeho Exc. odpověděl
srdečnými a vřelými slovy, dal st představiti přítomné
výbory a urozenou paní šl. z Marneggu a nato po krát
ké zastávce na faře šlo se v průvodu špalírem dítek.
ustrojených jako družiček. do kostela. V kostele pochvá
lil nejdůst. velepastýř horlivost farníkův a po mši sv.
měl dojemné. časové a krásné kázání s navázáním na
život sv. Vavřince, jemuž zdejší kostel je zasvěcen.
Zkouška z náboženství konala se v kostele a vc škole,
která byla za příčinou tak vzácné návštěvy okrášlena.
Ve škole uvítal několika slovy zdejší p. řídící K. So
botka J. Bisk. Milost Zkouška sama jak zde tak v ko
stele odbyla se hladce. Dítky odpovídaly dobře, takže
dostalo se jim pochvaly od nejdp. arcipastýře. Po závě
rečné pobožnosti poděkoval administrátor, p. starosta
a syn p. řkdícího školák Jan Sobotka, načež za zvuku
zvonů odebral se J. Exc. s duchovenstvem do Rozso
chatce, kde byli hosty u vys. uroz. p. Patrona a vys.
uroz. paní ši. Ady 2 Marneggu.

Sopoty. »Ejhle, kněz veliký!« zpívá se na kůru
pří vstupu každého biskupa do kostela a ohlas těchto
slov mocně zachyčl srdcem každého již při prvním pro
slovu Jeho Excel. našeho pana biskupa, když odpověděl
na uvítání zdejšího duchovního správce, Tento v řeči
své připumenul, že dříve musili zdejší biřmovanci chodi
vati do Krucemburku k sv. biřmování, že poprve na
vštívil zdejší kostel p. biskup Brynych a nyní že do
stává se naší malé osadě podruhé toho štěstí, že ji po
ctívá svou vzácnou návštěvou sám její arcipastýř; mi
lostný obraz P. Marie Sopotské ve zdejším poutním ko
stele že připomíná nejdelší válku na světě, válku třiceti
letou, a sacha P. Marie Lourdské ve zdejší kapličce

" loňského roku zřízoná že bude upomínkou na největší
- válku na. světě, na válku světovou. J. E. navázav na

tato slova, mluvit vzletně o úctě k P. Marii, jejíž pomoci
v: nynějších trudných dobách obzvláště potřebujeme.
Padotkl. že biskup Brynych, vykonav visitaci v „Sopo

tegh,. ukončil tím vlsitaci celé své diecése, v níž tedy

(představenstvem mislní obce, kteráž zřídila na návsi

" starostou obce. Dílku a katolickou jednotou sopotskou,

konečně družičkou M. Ondráčkovou ze Sopot, kteráž ví
tala takto: „Vaše Excelence! Nejdůstojnější Pane! Jmé

chom co nejsrdečněji pozdravili apoštola Páňě, abychom
poklonu nejhlubší včínili zástupci samého Pána Ježíše,

je: »Nechte maličkých přijti ke mně!« Vědouce tedy,
že jakožto arcipastýř náš ráčíte kráčetř v šlépějích Já

předstupujeme před V. Exc.. skláníme se uctivě a hlu
boce a jménem všech dítek farnosti sopotské | jásavě
voláme: »Nejdůstojnější Pane, vítejte nám!« — Pan Fi
dící zdejší školy K. Kubát uvítal J. E. vhodným proslo
vem V budově školní. Před zkouškou z náboženství n

slovila družička A. Stará J. E. takto: »V. E.! N, Pl!
Nadešla clivíle, kdy máme počet vydati ze všeho, čemu
jsme se naučili zc sv. náboženství. Dlouho, v2lmi dlou
ho těšili jsme se na tento okamžik a nyní tedy k radosti
nás všech konečně nadešel. Předem však pravíme, žž
jen slabé jsou síly naše a proto spoléháme na lásku V.
E.. kterou v dobrém srdci svém k nám maličkým ráčíte
chovati. Račte tedy. nejd. Páne, s otcovskou dobrotou
a shovívavosti přliimati výsledky našeho přičinění. Srd
ce naše více citi, než dětský rozum náš mohl pojmouti.
Co by platno bylo. kdybychom z paměti uměli celý ka
techismus, jestliže Lyskutky naše neodpovídaly učení

slibujemte, že dle učení Ježíšova chceme i živi býti i u
mírati. Na tom záleží nejvíce. Dej pak milý Bůh, aby se

Kristu Pánu ve společnosti lidí hodných vůbec a dítek
malých zvlášť.«- Po zkoušce poděkovala družička K.
Jeníčkova z N. Vsi takto: »V. E.! N. P.! Rychle, velmi
rychle uplynuly ty chvíle, které ráčila V. E. prodleti

náboženství. A nyní již nadchází okamžik, abychom je
ště jednou vyslovili V, E. naši nejvyšší úctu a učinili
nejhlubší poklonu a jménem veškeré zdejší školní mlá
deže s V. E. se rozloučili. Račte, N. P., přijmouti naše

kázanou. Nemohouce se jinak odměniti za blahbosklonnost
tuto, slibujeme, že budeme se- modlívati. by sám Bůh
vše dobré ráčil dáti V. E. za lásku nám nrojevenou. V.
E. ráčila nám dnes uděliti svátost sv. bifmování, ve kte
ré nás Duch sv. posilnil, abychom víru svou veřejně
slovy i skutky vyznávali, podle ní živi byli, za nise ne
styděli, ji si hájili a: byli pro ni hotovi vše vytrpěti.
Touto svátostí jsme my, dítky slabé, posilněny pro celý
další život svůj. A tu svatosvatě slibujeme, že chceme
býti hodnými ditkami, aby na nás mohl se zálibou shlí

žeti Božský přítel ditek, který malé tolik miloval, chce
me tedy býti hodnými dítkami a zároveň hodným! kře
sťany. abychom se líbily Bohu i lidem a jednou tam při
jíti mohly, kde cíl je náš, kde spása naše. Na konec z
hloubi srdce voláme: »Zaplať Pán Bůh!« a »Provázej
Pán Bůh!: --—J. E. niluvil k Hdu, biřmovancům a dítkám
vícekrále a každou řečí svou uchvátil srdce a duše
všech, ke každému i nejprostšímu se skláněl, s každým
vlídně promluvil, dítky malé svatým křížem znamenal,
s ditkami školnmi mimo kostel a školu žertoval a tak

zalíbil se všem, takže kdosi o něm pronesl: »To je bi
skup každým conléml« A jiný podotkl: »Ano, pravý apo
štol Páně!. Po jeho odchodu bylo stále a všude slyšzti
jen samou chválu o něm. A mnozí šli za ním i do jiných
farností, aby hn ještě jednou viděli a slyšeli. Jeho Ex
celencí se však u nás také libilo.

Chotěboř. (Dokončení.) Již za časného nedělního
jitra 30. dubna proudily zástupy lidu venkovského do
města. Prostory chrámu byly naplněny do posledního
místečka dlouho již před půl 8. hod, kdy přijel Jeho
Excelence. Po mši sv. a kázání p. biskupa počalo sv.
biřmování všech venkovanův a mužů z města. V 11 had.
byla zkouška venkovské mládeže. Odpoledne pak bylo
biřmování žen a dívek z města. — 1. květen byl dnem
nejslavačjším. V průvodu pp. učitelů přišly všechny
děti městské ve svátečních ústrojích, s radostí v oku,
aby konečně se jim dostalo té milosti, po níž tolik tou
žily. Pan biskup dojemnými slovy uvítal tyto miláčky
své, o nichž se vyjádřil, že lásku jeho splácejí opět lá

skou. V tyto slavné dva dni ruka biskupova udělila sv.
biřmování téměř 1200 lidí a tolikéž »sklíčeným srdcím
poskytl J. Exc. slova útěchy a posily. — Než slavnost
tato shodou okolností byla dovršena způsobem neoče
kávaným. V pondělí byly přivezeny -do Chotěboře tě
lesné ostatky p. Jaroslava Dobrženského z Dobrženic,
c. a k. rytmistra hulánů a rytíře maltézského, který
hrdinnou smrt nalez! na poli slávy v božích u Ravy Ru

ské dne 8. září 1914. V úterý za veliké účasti lidu všech
stavů a všech tříd pohřbíval Jeho Exc. ostatky tohoto
padlého hrdiny na rodinném hřbitově hrabat Dobržen
ských. Při tklivé a dojemné řeči arcipastýřově nezůstalo

snad ani jediné oko nezaroseno slzami a všichni cítili
soustrast se vznešenými rodiči kteří pochovávali do
chladné země svoji naději, zdárného syna. — Rychle
uplynul určený čas pobytu Jeho Excel. ve zdejším mě
stě. Přiblížil se den loučení, 12. květen. A jestliže bylo
uvitání opravdu Imposantní, bylo rozloučení vskutku
skvělé a dojemné. Po skončené májové pobožnosti po
děkoval 'p. farář V. Laštovička Bisk. Miosti za všechna
dobrodiní, jeho osadníkům udělená a tu z řad žactva
vystoupila díverika, jež podala Jeho Excel. krásnou ky
ticl a jménem všech dttek loučila se s p. biskupem. A
zajisté že ze srdce -všech přítommých opakovaly, slova.

jimiž koňčHa svou řeč: »Nuž, nejsvětější Pán, jenž o

sudy řídí, Vám odplať péči otcovskou a vřídnost, iv
srdce všem jste zapsal se a vílski, že zjev Váš mezi

mám Dude"svttit jajt záfe prodat dajář"v=bojí;tv dru.
Dnes v posled žehnej nás ruka Vaše, my »sBohěm.
„dáváme Vám z duše. celé.« Dojemmými"slovy děkoval
Jeho Exc. za projevy.lásky a něízně, jež prýští ž lásky
k.Ježíši. Kristu. Vybídi přítomné, aby i nadále rádi vzpo
minali na týto dni a často si je v mysli své obnovovall

zbožnými modlitbami. Slíbil. že ř on ve- svých modlit
bách často bude prositl zablaho a štěstí tohoto hodného

»S Bohem, na Shledanou, když ne. zdep
pouštělkostel. když dříve ještě rozloučh se osobně se

Skuteč. Pan Josef Zástěra, profesor na c. k.vyšší
reálce v Kostelci n. Ori, rodák skutečský, který -dll již
delší dobu na řtalském bojišti, byl povýšen na c. a k.
kadeta.

Roveň. V neděli '28. t. m. oslaví náš vsdp.farář, č.
konsíst. rada. bisk. notář, os. děkan Engelbert Starý v
nejužším kroužku svých ctiteliv a přátel v tichosti své
zlaté kněžské jubileum. Z padesáti leť svého kněžství
působí blahodárně pan konsistorní rada 46 let v Rovni
a těší se při úplné duševní i tělesné svěžesti důvěře a
lásce věřících celé své farnosti. Kéž Bůh dopřeje mu
ještě mnohá Kia!

Ryctmov n. Kn. Zemská správní komise král. Če
ského povolila městské obci Rychnovu n. Kn. pro rok
1916 vybirání 50 proc. obecní přirážky ke státní daní
vinné.

ddná pleš více!
ae- Tisice holohlavýchvyléčeno! Sm

Pište si ještě dnes o pojednání, které
Vám ochotně zdarma zašle kosmetická

laboratoř „Olymp“, Praha-Smíchov,11-1241.

Různé zprávy.
Zvláštní informační dílo o českém ná

rodě. V nejbližší době vyjde spis »Das bobmi
sche Volk«, který mé. informovati cizí kruhy
politické, národohospodá'ské a umělecké o čes
kém národě. Ale předem stanovený program
spisů avědčí, jak bude jednostranný a — jak
cizí vynikající mužové si naprosto neutvoří
správného úsudku o povaze rozvoje a nynější
situace národa. Stať historickou budou zastu
povati články o Husovi, Komenském, Palaokém
a českém obrození.Vynikajícímu katolickému
dobrodinci českého národa tedy nebude věno
vána zvláštní stat žádná. A přece bez Karla IV.
by nebylo v Praze university a tím ani Husa.
Jestliže ee pak věnuje zvláštní pozornost Husovi,
zagloužil jí zajisté tím spíše zakladatel univer
sity, tvůrce zlaté buly, rozmnožitel politických
práv českého národa a učitel národohospodář
ských kruhů českých, jakým byl Karel IV. V ny
nější době nebudeme příliš cizině imponovati,
prohlásíme-li za největšího Čecha myslitele ne
samostatného, který tak oddaně vypisoval z
Viklefa. A chceme-li se ohlubiti duchovními
triumfy, pak jest nejlépe poukázati na dobu Kar
lovu. Pozdější doba apokaliptismu a ohiliaemu
sotva vzbudí nadšení takové jako předchovío
brovitý. vzrůst kulturní, jemuž vzdávala velikou
čest svorně celá Evropa. Kdo důležitý pamětní
spis bude čísti, nemá býti uváděn do bludného
názoru jako by na zvelebení národa pracovaly
výhradně živly husitské, liberální a jiné proti
katolické. Obraz, byť stručný, tná býti úplný,
má ae aláti ft grafií věrnou

Věnujte pro sirotky ponašich padlých vojínech
odložené dětské šaty, obuv, prádlo, postelní pokrývky,
prostěradla. slamaníky, plátno, zbytky látek a pod. no
vému sirotčinci v Koutech u Domažlic, jeiž nedávno
tam otevřel spolek na záchranu osiřelé a opuštěné mlá
deže českoslovanské »Serafinské dílo lásky« se sídlem

Č. Budějovicích, který pečuje již o 125sirotků česko
slovanských, Máme v ústavě ještě místa pro 20—25 si
rotků, nedostává se nám však prostředků na jejich vy
držování. Kdo můžeš, račiž nám přispěti penězi nebo
věnováním čehokoli, čeho lze pro děti nějak upotřebiti.
Vědomí, že pomáhá se zachraňovati osiřetá a opuštěná
mládež českoslovanská od zpustmutí a mravní zkázy,
bude každému zajisté díkem neilepším. Vše račte prostě
adresovatí: Správa sirotčince v Koutech u Domažlic,
Čechy.

Širší výkonný výbor Spol. katol. strazy české ko
nal ve svém spolkovém domě v Praze-ll., Spálená ul.
15, dne 45.května svou obvyklou měsíční schůzi. O. o

tázkácí. řélotmy tisku ve straně referovat v zastoupení
referenta dp. Havelky Msgre prof. dr. Kordač.— Pan
JUC. Šindler pojednal.o nynějším stavu financí a o po
Jišťovací agendě strany. — Pak podal zprávu o nynější

Pr. Benda a jebo návrh k tomato bodu schválen. —



Pan JUDr.Lad Dvořák pojednal obšlrně o.příčině- a.

lénému krajskému zřízení v Čechách. Ke konci svého re
ferátu navrhl pak následující prohlášení, které | bylo
jednohlasně přijato: »Spojená katolická strana Česká
neuzavírá st úvahám o nové úpravě veřejné správy.
předpokládujíc, že reforma tato zachovávají jednotné
zákonodárství .a jednotnou správu celku zemského a
zabezpečujíc požadavky národních menším co do rovno
cennosti jejich ve škole, před úřady | v životě veřej
ném, přivede zdokonalení správy veřejné ve prospěch
obyvatelstva. dle jehož potřeb hospodářských, sociál.
ních a kulturních účelně ohraničí všecky správní okre
sy. Strana jest ochotna na tomto základě dohodnouti se

s ostatními stranami národními o společném postupu.<——óE
Obrana úctySvatojanské. Tak nazývá se

: velice pečlivá, věcná studie dra. Fr. Reyla.
" Tento spis hodí se k hromadnému rozšiřová

ní, poněvadž přesvědčivými důkazy vyvrací
. ty liberální předsudky, které byly propago

vány v širých vrstvách lidových. Stran 40.
Cera pouze 8 hal. Při hromadných zásilkách
sleva. Objednávky vyřizuje administrace
>Časových Úvah« v Hradci Králové.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Válka popřávu při

rozeném a mězinárodním. Napsat dr. Soldát Cena 1.50

K! -—-Válečný Otčenáš. Z polštiny přeložil L. Běh.
Cena 20 hal. — Drobnůstky. Povídky pro dítky. Napsal +
postních kázání prof. Em. Žáka. Cena 2.40 K. — Vzdě
A.B. Šťastný. Cena 70 hat. — Křížová cesta. Dvě řady

lavací knihovnykatolické sv. 66., seš. 1.—4.: Dějiny vy
chovatelství. Napsal J. Kobos. Dvojsešit za:1 K. Sv.
64.: Lidské vášně a jich výchova. Uvažuje dr. J. Kach
ník. Cenu 1.30 K. —O bolesti. Z iraneouzského přeložil
A: Melka. Cena 90h. — Promluvy. Cyklns 3. Pořádá P.
F. Žák T. J. Ses. 4. a 5. za 1K. —Rádce duchovní.
Řídí F. Vaněček. Roč. 23., č. 6. Roč. předpl. 8 K. — Čes

ký „slovník bohovědný. Poř. dr J. Tumpach a dr. A. Pod
laha. Seš. 38. za 1.40 K. — Rok dětského života, Pro mla
dý dětský věk píše Viola z Práchenska. 80 h. — Ludmi
dy, roč. 18., sv. 1.: Dva obrázky z ovzduší válečného.
Napsala B. Mellanová. — Rajská Zahrádka. Pořádá V.
Špaček. Roč. 25., čís. 6. Ročně 10 čísel za 1.60 K.

Kazatel Homiletický čtvrtletník. Roč. 23.. čís. 2.
Řídí F. Jirásko. Předplatné 7 K. Nákladem A. Prom
bergra v Olomouci. — Nákladem téhož vyšlo 100 krát
kých lidových promluv nad hrobem. Napsal J. Dítě.
Cena 2.70 K.

Museum, časepis bohoslovců českoslovanských. Ří
di A. Pekárek. Rač. 50., čís. 1.—3. Nákladem »Růže Su

šilovy“« v Brně.:
Útěcha nebes pro nemocné a trpící. Dle sv. Alfonsa

z Liguon. Nákladem G. Francla v Praze. Cena 30 hal.
Kazatelna. Homiletický časopis. Roč. 15. Pořádá

F. Vaněk. Čís. 5. Roč. předplatné 7 K zasílá se knihti
skárně Em. Šprongla v Pelhřimově. — Nákladem téhož
vydána homilet. kniha V. Bělollávka: Máj žen. Cena
2.20 K.

Omladina. Časopis pro Sdružení venkovské omla
„diny na Moravě a ve Slezsku. ŘMÍ a vydává R. Šmahel

v. Nové Říší na Moravě. Roč. 5., čís. 1. a 2.Předplácí
se ročně 3 K.

Zákon o mahažiivých nemocech Iáových napsal dr.
F. Tlustý. Vydal J. Otto v Praze. Za I K.

Archa. Vydává Karel Dostál Lutinov v Prostějové
L dne každého měsíce. Roč. 4., čís. 4. PŘedplácí se na
rok 6 A.

Katolická mravouka. Napsat dr. Ant Vřešťál. Dl
TI. Cena 10 K. Podíl údů na rok 1916. Nákladem Dě
dictví sv. Prokopa v Praze.

Nákladem B. Kočího v Praze, Základy umělecké fo
togratie. Piše J. Petrák. Cena 50 hal. — Olejotisk. Píše
J. Srp. Cena 50 bal. — Daňové úlevy v době válečné.
Napsal P. Paukner. Cena 1 K. — Jez. Žulawski: Na
stříbrném globu. Dobrodružný román o oestě na měsíc
a životě lam. Seš. 8.—16. po 20 hal.

Příručka správné mateřšiny. Napsal dr. P. Zenkl.
Za 00 h. Nákladem J. R. Vilímka v Praze.

Besídka.
Páperky.

Kdyby účastníci manifestačních schůzí byli v době
předválečné splní sarni aspoň stý díl z resolucí, které
nadšeně odhlasovali, byla by se stala většina národa

Svatou. .
a

V XV. a XVL stoleti udržovaly se Skoty výhradně
proto. že sloužily kostelu. Žáci často ztráviti více času
v chrámu (při zpěvu, modlení, čištění atd.) než ve ško
le. Kdyby býval busitští a protestantští měšťané nepo
třebovali mendiků (chudých studujících) ke službě chrí
mové a k pohřbům, dobré dvě třetiny partikulárních
škol by bývaly pozavírány. Kdo se tedy snaží nyní dělit
školu od kostela zcela, nechť nezapomene na stanovisko
aspoň sektářských svých předků. Nebýtl obětavosti těch

křesťanů pro kostel, nebylo ani škol.

Na kterou matku i nevěrec vzpomíná nejraději, nej
(vděčněji?| ná-veřějných| protikátotických schůzích

„clválí svou matku katolickou. Velebení přepjatě eman
velpovaných -a nevěreckých matek na schůzích jsme je
ště neslyšeli.:

4 *

Svobodomyslní taky-křesťané odpustí knězi které
koli těžší provinění proti Desateru; začne-li však hájit

„ním plamenem, Veřejné hájení víry a tím i charakteru
„učitelů náboženství pokládají mnozi-za nejtěžší přečin.. *

Stará koketa, aby dále vábila, ličí tvář vlastní.

mládeže, aby chlapci vyhlížel jako zkušení a učení mu

„žové. Kdo z různých samozvaných pohlavárů vychází
z módy, se shrbeným hřbetem pochlebuje dorostu, za
„vírá zrak před planým radikalismem hochů. Docela si
"dá někdy sám líbiti kopnuti od nezralé dušičky, jen aby

„přílišným odporem sám „nepřetrhal pavučinu své zlaté
popularity. Ale staříci, kteří veřejně vychvalují »uvě
"domělost a energii« mládeže, v soukromí sami se stra

svěřiti jejich řízení svou svobodu a vlastní majeték.
Odtud také částo křečovitý zápas, hodlá-li inládež pod

raziti křeslo starému demágágoví přece se vší rozhodnastí.

Jak věHký očet- Výnebů "se Wyraiil -jslech "1890
až 1912! Ate-z tišíců vynálezců žáďný nebyl s to, aby

aspoň. jediný vynález učinii obecně prospěšným, "aby

| pojistil objev proti zhoubnému zneužívání, Nedokázal( toho ani největší mudřec, který uživání celé fady vý

zkumů podrobil přísné kontrole.

„Kdo není povolán, pečuj, aby ses povolaným stal«,
řekl v šlechetném úmystu veliký světec Augustin. Nr. Í
ní zvek. takové enaze přemocnámodernísvětice Pro-;
tekce, odporučujíc ovšem prostředky jiné.

[1
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

L
Stoupencům našich organisací

odporučujeme vřele křesťanský český závod
vyšívačeok a šiček ,„Záštita“

v Chrasti u C. rudimě.
Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy

pro. nevěsty, přepychové i jednoduché vzorně ob
stará „Záštita“.Vsd.duchovenstvu naskytá se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaručené dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku na
zkoušku a budete jistě spokojeni!

ORP Odporučujteva svémokolí! jj

Paramenta.

Ignáce V, Naškudla Syn
(protokolovaná firma)

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

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvn
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčin/.
Cenníky, vzorky1 roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

v

0 Doporučení © právě vyšlých|
publikacích : :

Dr. Fr. Reyl:

Jádro křesťan.

sociologie
Str. 351. — Brož. K 65.

Ve vkus. vazbě celopl. s ochran. kart. K 7.

Dr. Jos. Novotný:

Světem k Bohu
Stran 470. -- Brož. K 6.

Ve vkus. vazbě celopl. s ochran. kart. K 8.

N B. Dostávám nyní spisy poslední dobou
Vaším nákladem vydané. Jsou to zdařilá
díla a zasluhují rozšíření.

Dr. Jos. Hanuš,
prof. real. gymnasia,

Král. Vinohrady.

Objednávky obratem vyřídí

Družstevní knihkupectvía nakladatelství

v HradelKrálové,Aeon

"Cennou četbu
poskytují

(publikace „Knihovny Obnovy“
Mimo jiné vyšly tyto spisy:

"Brodský Boh., Naši přátelé, Str. 100. Cena 60 h.
"Brynych Ed., Duch katol. obnovy. Str. 722. Cena

4K 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

sníž. 50 h.
Mimra Fr.. Obrázky ze smíšené osady. Řada I.

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, váz. 5 K.

Pečínková B., Ženy. Str. 160. Cena K 2.30, váz.4K.
Reyl Dr. Fr., Úkoly soclální politiky. Str. 320. Ce

na 3 K. váz. K 4.80.
Reyl Dr. Fr.. Jádro křesťanské sociologie. Str.

364. Cena 5 K, váz. 7 K.
Řezníček Dr. V. Královéhradecké 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, Doba předlusliská a husiteká. Str.

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.
Novotný Dr. Jos., Index a věda. Str. 210. Cena

K 2.40, váz. K 4.20.
Novotný Dr. Jos., Spiritismus zdokonalením kře

sfanství? Str. 259. Cena K 2.60, váz. K 4.40.
Novotný Dr. Jos., Světem k Bohu. Str. 468. Cena

6 K, váz. 8K.
Sahula Jiří, Rozmarné příhody. Řada II. Str. 320.

Cena K 1.80, váz. 3 K, — Řada III. Str. 384.
Cena K2.20, váz. K. 3.50.

Objednávky vyřizuje
Oružst. knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Králové Adalbertinum.

—

AAAAAAAAAAAAAAAA

Mýdloholičské
my jakosti, též i veškerépotřeby

k holení nakoupíte levně u firmy

Josef Jelinek,
mydlář v Hradci Králové na podsíni. —

VVYVYVYVVYVYVYVYV

Aaše knihkupectví
nabízí Vám své služby k obstarání
všech knih, časopisů atd. Adresujte.

laskavě:

Družstevní knihkupectví a nakladatelství
v Hradci Král., Adalbertinum.
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Boděkování.

veledůstojného pána,

P. Karla

uotíti se snažili,

při slavnostním výkropu v Cerekvici.

hejtmanu, p. ©.k. radovi zemského soudu, p. c. k. okresnímů školnímu inspektoru, p. kníž. bernímu á pokladníku vys. kníž.

vického a okolí, milé opatovské školní mládeži, jakož i všem, kteří drahého zesnulého
dobrovodili či vřelou účast svou jinak projevili.

na poslední cestě k věčnému odpočinku

Opatov, v krětnu 1916.

„o kaplan,



relvévody Bedřicha vojskům
jihozápadní fronty.

Kk. Z Vídně, 32. května. Z válečného tisko
jho stanu se oznamuje: Jeho o. a k. Výsost
in polní maršálek arcivévoda Bedřich vydal
ieledující rozkaz vrohního armádního velí
letví:

Dnes před robem korunovala Italie svoji
ouho chystanou a pečlivě připravovanou zradu
1 mocnářství vyhlášením války. V aíle přes
hl milionu ručnic, « osminásobnou převahou
Wi ailami naší obrany, stálo tehdy nepřátelské
ojsko hrozivě na našich hranicích. S opovážli
ou vychloubačností slibovali vedoucí mužové
a druhé straně oblouzenému lidu lehké a jisté
[tězství. V rychlém náporu měly italské zbraně
řes »nevysvobozená« území zaneseny býti až

ostavili se však všude protinenáviděnému ne
říteli a zadrželi jej, kde moje rozkazy to sta

ovily. Naše vítězné tažení na ševeru nebylonastaveno záludným útokem v týl. Pozvolna
1ohl jsem pak naši slabou pohraniční ochranu
odporovati uvolněnými vojsky, když to situace
yžadovala. Čtyry bitvy na Soči, bezpočetné
oje na celé frontě od Stilfského sedla až k moři
epravedlnily skvěle moji důvěru v naši obranu.
ia této doby byla Halič osvobozena od nepří
ele, zabráno rozsáhlé nepřátelské území, Srbako
doláno, Černá Hora a Albanie dobyty. Až do
iedávna mohlo jenom naše čacké loďstvo a naši
vdatní letci zanášeti brůzu a zmatek na italské
izemí. Skoro celý rok musili jeme si ukládati
rpělivost, než uhodila hodina útoku, odplaty.
Conečně nadešla tato chvíle. Už náš první ná
xor způsobil mohutný průlom do nepřátelské
ronty. Mnoho bylo učiněno, ale ještě více zbývá
rykoneti. Vím, cítím to: Udatnost a vytrvalost
o vykonají.

Vojáci jihozápední fronty! Neza
aomínejte v boji že Italie jegt vinne
arodloužením této války nezapomí
lejte krvavých obětí které stá vyzvoboďte svoji otčiny od vetřelců,
rytvořte promocnářetví teké na ji
2ozápaděhronioe jíchžpotřebujeme
pro gvoji budoucí bezpečnost!

oje nejrouonější přání, nejvrouenější přání
P i umariáů vás doprovázejí.

Areivóvoda Bedřich, polní tmarlálek.

Potrestanávěrolomnott
Není bezcharakternějšího nepřítele Rakouska

nad italskou vládu, která se řídila touto politickou
morálkou: -Dobrým a správným jest to. co m! pro
spívá i na účet nezadajných práv státu finého. K
hamižnému, výbojnému plánu možno použíti všech
prostředků -- | rejkřiklavější věrolomnosti.c

V Hradci Krátové, dne 26. května 1916.

V Italii před válkou byly věru poměry finanční,
sociální a kulturní velice zbědované. Stát tento se
držel jakž takž v normálním chodu právě velikou
tolerancí a cennými službami svého souseda. Z
Rakouska se hrnulo do země ožebračené dobro
družnými podniky peněz hojně. Trojspolek chránil
Italii od nárazu mocných nepřátel. A za takých
poměrů kula vláda italská nejničemnější pikle proti
naší říši, Za těžkého našeho boje připravovala se
na vpád, diktovala a zvyšovala své teritoriální
požadavky do úžasné míry, aby »osvobodila« ty
Italy, kterým sc daleko lépe vedlo pod vládou ra
kouskou, než jejich soukmenovcům v samostatném
království. »Osvobození« však měli zaplatiti oběto
váním své svobody rakouští Jihoslované a jiní,
jichž jest v územích od Italie požadovaných vlast
ně více než Italu. Co záleželo chamtivé, despoti
cké ruce zednářské na přání a nadějích obyvatel
stva neitalského! Aby se přece jenom mír s Italií
udržel, nabízeny s naší strany značné teritoriální

šelmě, o které pěie Dante: »Toto zvíře... pova
hy tak zvrhlé jesi a divé, že zkojit Žravost se mu
nepodaří. vždy po žrádle má větší hlad než dříve.«

Vláda inscenovala řvavé schuze pro »Velikou
Italii«, pro >0Svobozovací válku«, pro »svatý ego
ismus:. Zhýralý zednářský literát D*' Annunz'o,
který před tím k vůli získání peněz páchal beze
ctné podvody, byl předním parádním řečníkem pro
válku. V Římě po obrovské válečné schůzi na Ka
pitolu Bepp» Garibaldi odnášel D' Annunzia v ná
ručí. Římský starosta rozkázal, aby se zvonilo v
městě všemi zvony.

Katolíci a soc. demokraté sice do poslední
chvíle přel válkou varovali, ale od zednářských,
tučně podplacených stvur byli za to pronásledová
ní jako zločinci, Také v italských velkoměstech
došlo ke krvavým násilnostem na zcela pokojných
Rakušanech, kteří tam žili snášelivě delší čas. Ja
ko by tito občané chtěli nenávistným způsobem za
brati kus Italie. A jako by bylo Rakousko vubec
obmýšlelo dobývačný boj proti Italii! Na všech
stranách zpracovával veřejné mínění zjednaní do
brodruzi a ti kšeftaři, kteří již se nemohli dočkati
velikého obohacení z vojenských dodávek. Kdyby
se daly bitvy vyhrávati řvavými hrdly, byly by
se Alpy otřásly v základech a celé Rakousko by
bývalo poraženo ihned.

* Již se také připravoval italští komandanti na
pohodlnou, lacinou procházku až do Vídně. Jme
nován ihned ministr pro území, určená k osvoboze
ní. Generalistmu Cadornovi již předem dán čestný
meč s doložením, aby si jej opásal při přjezdu do
Vídně.

Ale velikými ječením dá se zastrašiti jenom ten,
kdo se boji strašidel. Národové. rakouští s tím
větším zápalem se postavili k obraně, čím lépe si
byli vědomi, še mají na své slraně oporu mravní,
Zcela správně a výstižně charakterisoval náš nej
jasnější císař a král bezectnou věrolomnost ital
skou, nazvav ji »proradou, jaké dějiny neznají.«

Inserty počítají se levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne. Ročník XXII.———-o iu ně

vy diplomatické byly bezcennými hadry, pak by
ministři různých států nemohli věřítí ani vzájem
ným společenským pozdravum, pak by se meziná
rodní právo nutně změnilo v šílené právo pěstní.

Drzost nepřítele, který přes 30 let dovedl so
becky těžiti 7 trojspotku, aby pak zdvihl zbraň
proti svému dobrodinci. musila býti ztrestána pro
výstrahu době přítomné i budoucí. Veřejná ino
rálka volala hlasitě po zkrocení bezcharakterních,
loupeživých rozběhů,

Jeho Veličenstvo císař náš ovšem na mysli ne
klesl; naopak povzbudil v památném © manifestu
věrné poddané významnými slovy: »Veliké vzpo
mínky na Novarru, Mortaru, Custozzu a Vis, které
jsou pýchou Mčho mládí, a duch Radeckého. arci
vévody Albrechta a Tegetthofa, který i nadále žije
v Mé pozemní a námořní moci. zaručují Mi, že my
i proti jihu uhájíme s úspěchem hranic mocnářství.:

A zatím co v kalii řvavá ulice Činila demoustra
ce proti papeži, zatím co italští zednáři připojovali
k svému hubařskému hrdinství pepř protikřesťan
ských frází, vznešený panovník náš skromně a od
daně končil slova svého manifestu: »Prosím Vše
mohoucího, by žehnal našim zbraním a milostivě
vzal naši spravedlivou věc v ochram.«

Nuže —-dne 23. května roku minulého Italie na
ší říši vypověděla válku. Co od té doby získala?
Pět obrovských útoků s velikou přesilou podnikl
Cadorna proti žulovým hrázím našeho vojska a
vždycky byl odražen s čelem krvavým.

Již i fanatikové italští počali nahlížeti, jak inálo
prospěl prskavý ohňostroj vzletných slov na udo
lání Rakouska. Na počátku tohoto roku zavládala
v Římě sklíčená nálada. Aby se poněkud mysl Ita
lů odvrátila od hrozných nezdarů, připravovala
vláda k 23. květnu roku nynějšího hhičné oslavy
jubilea vypovězení války — když již vítězství 0
slavovati nemohla. Ale náhle třeskly do sítě pří
prav ohromující blesky, které zpřetrhaly vlákna
dalších umělkovaných kašpařin jako pavučiny.
Hlášena nezdolná naše ofensiva, telegrafické drá
ty oznamovaly veliké porážky italské. tisíce a tisí
ce zajatců, zabírání velikých spoust italského ma
teriálu vojenského od-našich rekovných bojovníků.

Nyní tedy patrno, že ve výročí vypovězení
války proradný -spojenece byl vytrestán velice
přísně. Jak uboze dodoutnávají plameny italské
bojechtivosti. Žádná armáda našich soků neodnáší
si z válečného poje tolik ostudy Jako vojsko ital
ské. Po celoročním zápasu ani jediného podstat
ného úspěchu a konečně — rychlý útěk i z míst
velice pečlivě opevněných.

Voje Radeckého nalezly výtečné pokračovate
le. Na drzost, spáchanou Kvirinálem na vznešeném
panovníku našem, odpověděl velice rázně Jeho VÝ
sost polní podmaršálek arcivévoda Karel Franti

1 šek Josef. Veliký čin jasného synovce císafova
jest nám novou zárukou, že říše rakouská neza
hyne. ale že stihie spravedlivá odveta ty útoční
ky, kteří se pokusili škoditi způsobem tolik zákeř
ným. Rakousko v těchto okamžicích plným právem
jásá.
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Akciový kapitál K 80,000.000—.

Filiálkys

Tábor, Terst a Vídeň..

Expositury:
XVI a XXL okresu.

A

Průběh války.
Vítězný postup z Tyrolska. Bezprostředně

před výročím vypovězení války Italif Rakousku,
dne 23. května 1915, zahřměla děla naše v již
ním Tyrolsku, vylil se příval našich hrdinných
vojů, jenž se nezadržitelně dere vpřed, smetá
vaje postavení, která Italové na půdě jim ze
strategických důvodů dočasně zůstavené vybu
dovali, ba i některá, která už dlouho před vál
kou na vlastní půdě obmyslně proti nám zbu
dovali. A právě 22. května pan polní maršálek
arcivévoda Bedřich vydal armádní rozkaz, v němž
poukázav na věrolomnost Italie, velebí hrdin
nost naší armády, která nejenom že odolala
útokům italským, nýbrž osvobodila Halič a za
brala rozsáhlé nepřátelské území v Rusku, zdo
lala Srbsko a dobyla Černé Hory a Albanie.
Konečně uhodila hodina odplaly. A už náš
první nápor způsobil mohutný průlom do ne
přátelské fronty. Vítězné vojsko naše pod vrch
ním velením následníka trůnu polního podmar
šálka arcivévody Karla Františka Josefa od 15
května dere se statečně v před, blížíc se k italské
nížině. Postoupila už 6—8 km na italskou půdu.
Nejdůležitější jest, že střed útočné armády, sku
pina následníkova,zmocnilse všech průsmyků,
kudy soustředěně vedou silnice do italské pev-,
nosti Arsiero, opěrného to bodu druhé italské
obranné linie. Všude při dobyli průsmyků uko
řistěno bylo mnoho válečného materiálu. Počet
zajatých dosud Italů stoupl na 24.000, počet
ukořistěných děl na 251, kulometů na l0l a
vrhačů min na 16. Tyto výsledky jsou zvláště '
proto pozoruhodny, že jich bylo dosaženo v pás
mu horském. Italský g-neralisimus Cadorna u
těšuje ilzlskou veřejnost tvrzením, že má své
reservy ve vhodné vzdálenosti shromážděny, aby ©
přešel později k útoku. Vítězství naše oceňují ,
především zprávy neutrálního tisku. Tak ru-,
munský tisk píše, že úspěchy Rakušanů pře
vyšují vše, čeho dosud bylo dosaženo. Dle ho
landského tisku vojenský význam. rakousko- 
uherských vojsk, která nyní zahánějí Italy s hor, *
značně stoupl za války. Švýcarský lisk uvažuje,
že dobýti horské výšiny 1800—2100 m z údolí
jsou výkony, které nemají dosud vzoru.

Bojiště západní. Boje o Verdun trvají už
čtvrt roku. Sami vojenští kritikové francouzští
přiznávají,že za tu dobu pronikli Němci až ke,
druhé obhajovací linii. I v posledním týdnu po- ,
kročili Němci u Verdunu rozhodně.

Wilson o miru. Severoamerický president
Wilson před 100.000 lidí v Charlotte shro
mážděným prohlásil, že přišla doba pro Spojené
Státy. aby nabídly své služby ke sprostředko-.
vání míru.

Politickýpřehled. :
Hold Tyrolanů panovníkovi. Zemský vý

bor tyrolský zaslal Jeho Veličenstvu holdovací .
telegram, v němž Ulumočí neochvějnou věrnost :
a oddanost tyrolské země k Jeho Veličenstvu
a Nejvyššímu císařskému domu. Císař pak na
hold tento telegraficky poděkoval. —

Zemská konference křesť. sociálů dolno- ,
rakouských ve Vídni v tuto neděli přijala jed- |
nomyslně resoluci, dle níž v samosprávě zemí |
a obeí spatřuje drahocenné vlastnictví všech
kruhů obyvatelstva. Strana proto žádá, aby.,

-všemi prostředky io právo lidu bylo chráněno;
a aby bylo působeno k jeho zdokonalení, neboť ;
spatřuje v samosprávě nejzpůsobilejší prostředek |
zdravého hospodářského, sociálního a politického |
vývoje.
i Svaz německých měst rakouských depu-,

tací svou přednesl ministerskému předsedoví
hr. Stůrgkhovi přání a stížnosti německých
měst rakouských, zvláště v záležitostech výživy.

o
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transakce

zamýšlené může rozdělena
spotřeba,

Válečný vyživovací úřad v Německu.
Spolková rada zmocnila říšského kancléře, aby
zřídil vlastní mu bezprostředně podřízený nový
úřad, válečný vyživovací úřad. Předseda tohoto
úřadu má právo disponovati všemi, v německé
říši se nalézajícími potravinami, surovinami a
jinými předměty, které jsou nutny k zaopatřo
vání potravin, dále pícninami a surovinami,
jakož i předměty, nutnými pro zaopatřování
dobytka. Disposiční právo zahrnuje veškerou
úpravu obchodu a spotřeby (tím také v případu
potřeby vyvlastnění), úpravu dovozu, vývozu a
průvozu, jakož i cen. President může v naléha
vých případech dávati zemským úřadům bez
prostředně pokyny. Za presidenta válečného
vyživovacího úřadu byl povolán vrchní presi
dent ve východním Prusku šl. Batowski.

V Německu říšský sněm skončil druhé
čtení rozpočtu vnitra; jednalo ge tu především
u přípravných opatřeních na hospodářském poli
pro přechod z války do mírového stavu, o ma
lých bytech, o noční prácí žen a dětí v těžkém
průmyslu. — Slátní tajemník vnitra dr. Del
brůck propuštěn z úřadu a na jeho místo po
volán státní tajemník pokladního úřadu dr.
Heifferich. Misto Helfferichovo propůjčeno stát
nímu tajemníku pro Elsasko Lotrinsko hr. Rae
dernovi.

Ve Francii dle všech známek nastává krise
ministerstva Briandova, které hodlá odstoupiti.

přiměřeně býti

Obrázky
k I. sv. přijimání

ve velkém výběru na skladě má
Družstevní knihkupectví v Hradci Králové,

Adalbertinum.

Ve jménu národa?
Masarykovo převlékání koží nepřestalo. Vlč

kova -Osvěta: mi vyčtla šestero hadích koží. Ale
kolik nových přeměn podnikl -Masaryk ještě dále,
jen aby se vzbudilo zdání, že jest nepostrádate!
nou autoritou!

Po odchodu skupiny »>Přehledu: ze strany za
čaly politické námluvy u Mladočechu, hovořilo se
hlučně o potřebě kooperace. Ale Miadočeší byli
velice opatrní. Když pak zřetelně dali na jevo, že
nemíní ustoupiti kandidatuře masarykovské na
Hradecku, spustil Masaryk nenávistnou střelbu.
Ta se stupňovala, | když r. 1911.masarykovský
mandát v témž okrese byl pohřbíván.

Masaryk opíral se o živly nečeské, i zahranič
ní, aby se udržel jako lesklá bublina nad vodou.
Fochleboval soc. demokratům patolízalsky, prohlá
sil jedenkrát sáru, že jest vlastně smýšlením Suc.
demokrat. Čekal, jakou odměnu obdrží. Ale čeští
soc. demokraté byli také velice opatrní, řídili si
vlastní záležitosti dále nestojíce o >»autority«,kte
ré by vvužitkovaly velikých výsledků dlouholeté
práce k zvýšení lesku vlastního jména.

A tu nové překvapení! Masaryk se začal klo
niti ke straně národně-sociální. Každý charakterní
člověk tehdy trnul nad ohebností páteře Masary

proti nár. sociálůůn v průběhu jednoho desitileti!
Jak odsuzoval povahu radikalismu strany Klofá
čovy a Chocovy! Pojednou však sám tělesný or
gán Masarykův veřejně vyznal, že poměr jeho k

<|“

straně národně-sociální jest příznivý. :
Brzy na to vypukla aféra Švihova: Kdyby celá

popularita Masarykova nebyla závisela tehdy na
milosti a nemilosti těch. kteří fanaticky hleděli oči
stiti notorického provinilce, jistě by býval dema
gog couvl včas. Ale M. uzavřel svazek příliš pev
ný. nemohl zpět. Aby pak dodal svému postavení
zdání ideálního stanoviska, snažil se dle chatrných
svých sil dělati advokáta. psal rozčileně proti pře
svědčení všech poctivých a uvážlivých lidí če
ských. .

A tu ho stihlo to, čeho se nejvíce obával. Jeho
prapodivným >argumentum« zazněl vstříc hlučný
smích — a to i z křuhů těch veřejně pusobících
občanů. kteří ho dříve pokládali za pracovníka 0
pravdového. Docela se psalo pohrdavě o »streič
kovi Autoritě.. © Masaryk byl tedy v národě
vlastně. zcela hotov.. Socialní demokraté ve
řejně prohlásili. že z něho učiní. politickou
nulu a. zkritisovali ve své žurnalistice jeho
dobrodružnou činnost, která snažila se obsáh;
nouti všecky obory, velice rázně. Chtěl-li tedy M.
někde urvati aspoň kousek pozlátka popularity, u
nás mu nekynuly žádné naděje. O dobro a pro
spěch českého lidu stejně nestál — a proto honem
za hranice, aby utratil ty radikální řeči. které mu
uvázly v hrdle.

Ze všeho patrno, že M. naprosto neměl práva
mlaviti v Anglij a jinde ve jménu českého národa.

Bylo-li drzostí jeho zahraniční jednání ve jmé
nu české politiky, neměl ani práva mluviti za če
skou kulturu, za světový názor našeho národa.
Vždyť prodělal v té příčině proměn více než na
poli politickém. Na př. napřed hlásal, že jest »u
čedníkem Ježíšovým«. ale pak se spojoval s živly
protikřesťanskými proti věřícím křesťanim. Poslu
hoval i těm lidem, kteří se neostýchali veřejně pro
hlašovati, že Kristus ani neexistoval. Napřed ieho
žurnál prohlásil, že M, jest schopen dáti národu
nové náboženství. Pak však sam M. prohlašoval.
že Boha teprve liledá. *

Na veřejných schůzích hleděl sestárlé své tvá
ří dodati mladické svěžesti vypovězením boje -cír
kvím všem. Vyzíval k odpadům zvláště od církve
katolické. Ale muž, který odpadlickému hnutí sta
věl se v čelo, sám v positivní církvi trval. Tako
vou nedůslednost přece nemá prozrazovati člověk,
který se staví radikálnímu hnutí v čelo. Jiní svou
nechuť k veřejnému odpadlictví omlouvali tvrze
ním, že nevstoupili do katolické církve u věku,
kdy jejich rozum tepřvé počal chápati: byli
pokřtění v katolickém. chrámu jako | nemluv
ňata na Žádost svých rodiču. — | Ale Masaryk
takové omluvy neměl. V mužném věku stal se od
padlíkem a —-vstoupil do církve, jejíž dogmatuni
nevěřil a jejíž řádů nezachovával. V této církvi
setrval z dírvodů čistě materiejních, k vůli své
existenci i tenkrále, kdy jiné vybízel k boji
proti stávajícím církvím všem.

O úžasných přemetech v jiných zásadách Ma
sarykových byla by celá kronika. Napřed prohla
šoval, že se modlí »Otčenáš«, potom gratuloval
volnomyšlenkářim a spojoval se s těmi, kteří nej
světějšího Učitele Otčenáše provázeli cynickým
posměchem. Napřed tvrdil, že manželství má býti
nerozlučné; pak tleskal propagátorim manželské
rozluky. V téže brožuře na jedné stránce tvrdil,
že náboženství není mravnosti, ale na jiné zase
prohlašoval, že náboženství jest především mrav
nost. Atd. Někteří takové skokanství zvali jeho
»duševním vývojem«<. Ale ten vývoj byl klikatý
jako Perunovy blesky. Uvážliví pozorovatelé na
opak dávali demagogovi na jevo, že česká veřej
nost není pokusným králíkem zbrklých hokus
pokusův a že by tedy měl M. vyrukovati se svou
filosofií před veřejnost teprve tehdy, až si sám

palmy ustálí, až sám bude míti před očima určitěišícíl.
V zájmu cti českého národa v naší říši i v zá

jmu naší kultury jest nutno se vší rázností odmít
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mluviti ve jménu českého národa.
Naopak český lid hlasitě vyznává svými penéž

ními obětmi, svou chrabrostí na bojištích a mani
festačními projevy Joyámími zcela něco jiného, než
co lže za hranicemi o povaze a tužbách českého
lidu Masaryk.

Národohospodářská hlídka.
Dovolené na polní a lesní práce — po

stup. K žádosti c. a k. ministerstva války odd.
10., č. 60.282, res. ze dne 2. t. m.prohlásilo
c. a k. ministerstvo orby výnosem ze dne 6.
května 1916, č. 21.509, poukázavší na svůj vý
nos ze dne 3. března t. r., ©. 10.545 — zdejší
intimát ze dne 13. března 1916, č. 18/A 2/20,
o postupu při podávání žádostí za dovolené na
polní a lesní práce toto:

V poslední době došel c. a k. ministerstvo
války a o. a k. ministerstvo pro zeměbranu
velký počet žádostí, podaných příslušníky muž
sotva o udělení dovolené na zemědělské práce
pro jich příbuzné, konající službu vojenskou.

Poněvadž c. a k. ministerstvo pra země.
branu není s to vyřídili včas spousty docházs
jících žádostí, nebude se v budoucnosti již
k takovým žádostem přihlížeti.

" Teké se ukládá z nařízení c. a k. minister
stva války náhradním sborům (ústavům atd),
aby podřízenému mužstvu daly opětovně dů
kladné poučení, že ve smyslu výnosu c. a k.
ministerstva války odděl. 10., č. 2.000, res, z roku
1916,stačí prosba o udělení zeměděl.
aké dovolené, přednesená ústně u ra
portu, a že se této prosbě vyhoví pokud to
dovolují vojenské zájmy a podmínky stanovené
zvláště v uvedeném výnosu pro všechny kate
gorie mužstva.

Dále dává se mužstvu vysvětlení, že c. a k.
ministerstvo války a c. a k. ministerstvo pro

pouze příslušný náhradní sbor (ústav atd.) může
přezkoušeti pokud se týče posouditi tyto žádosti
v tom směru, zda zasluhují, aby se na ně bral
zřetel, a zda dovolená je přípustná.

Není však také potřebí, zasílati žádosti
přímo na velitelství náhradních sborů (ústavů),
poněvadž stačí prosba přednesoná
u raportu, jak bylo řečeno. Naopak předklá
dáním těchto žádostí u náhradních sborů ge
vše ponejvíce zdržuje, poněvadž by se u jmeno
vaných úřadů tyto žádosti rovněž nahromadily.

Rychleji se rozhodně vyřizují
prosby přednesené u raportu.

Také u armády v poli bylo učiněno
opatření stran zemědělských dovolených pro
určité kategorie mužstva; tyto dovolené ae tak
též udělují k prosbě příslušnéhovojína, před
nesené ústně u raportu.

Mužatvu byl dán rozkaz, aby svým přísluš
níkům dali v tomto smyslu vysvětlení,

O tom se obecní úřady uvědomují s vybíd.
nutím, aby působily na obyvatelstvo poučováním
8 je v daném případě odradily od podávání
zbytečných žádosti.

Výmluvné inserty. V »Národních Listech«
čteme: »Kapitalista neb banka, která financovali
chce hotovostí asi 120.000 K při úplném za
jištění a 50 zúročení kapitálu dřevařský obchod.,
během 6 měsíců ee realisující, podejtež ihned
nabídky pod zn. »Dříví—Jistota 120« do adm.
»N. L.« — Za cifrou 50 jest prázdná mezera.
Vypadlo tu buď nedopatřením anebo schválné

dovtípí.
Ale takový insert jest proti jiným hotovou

maličkostí. Vždyť v »Neue Freie Prease« uvořej
ňuje se toto: »1.000K denního výdělku. Hledají
se jen schopní obchodníci nebo podnikatelé!
10.000 K žádouono.« — V »Neues Wiener
Tageblattu« ze dne 18. května jest tento insert:
»Hledám potravinářského společníka k nákupu
vajec, másla a hrnců; dodávky jejich do Vídně.
100 procent zisku« — Podobné inserty jsou
také v listech berlínských. Na př.»Lokalanz.«
přináší: »Hledám 16.000 marek. Vrátímza krátko
se 13.000 marek zisku« — V »Berliner Tago
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Hledá se kapitalista se 300.000 marek, které
budou hypotekárně zajištěny k nákupu, pří
padně k účasti při nákupu velmi cenných po
zemků z prvó ruky.c

Nemohli by pánové, kteří vědí o laciném
nákupu, aspoň někdy oznámiti pramen blaho
bytu širším vrstvám bez atatisícové proviše"

Účet ztráty a zisku Královéhradecké
bankovní jednoty k 31. prosinci 1915.

Ztráta K
Náklady správní . . . . 16.352'78
Ztráta vkladu v Záložním úvěr. ústavě © 555050
Zisk za rok 19'5 9.428(9

: 30.33.37
Zisk

Výtěžky bankovní 30.831 31

Účet rozvážný k 81. prosinci 1915.

Všecko má dnes cenu. Na sodovkových
lahvích nacházejí se malinké gumové proužky.
Člověk si řekne: nicka. Napadne mu, že vč
cička ta teprve ve velikém množství může mil
jakousi cenu. A přece se dočítáme v »Hoasti
milu«, že gumičky ty stojí nyní jedna 6—8 ha!.
Ovšem je to cena válečná.

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

Jan Dušek v Chrudimi.

Ústřední orgán českého odboru zemědělské ra
dy „Mor. Hospodář přináší v č. 8. ze dne 15. dub
na 1916 velmi zajímavý článek o poměrech inář
ských, v němž zároveň odhaluje příčíny. co zavi
nilo pád jihlavské motouzárny. Lnářský odborník
uveřejnil v min. čísle »Selských Hlasu. zprávu
kan se poděly stroje z jihlavské motouzárny a
zavrhoval znovuzřizení nové rolnické přádelny.

Ku podivu, agr. »Mor. Hospodář — potvrzuje
článek »Sel. Hlasu: a přináší odhalení, která naše
Ináře zrovna ohromí. :

Neslavný pád motouzárny jihlavské mstí se te
prve nyní na 10lnících lnářích zrovna krutě. Lnáři
jsou vydáni na pospas přádelnám, které dodržují
sice maximální ceny Inu. ale při prodeji čítají len
I. třídu za II. a II. tř. za třetí! Rolnictvo nemá kon
troly. Kdyby se byla jihlavská nutouzárna správ
ně vedla, mohla se za dvoutisícové subvence stát
ní skvěle udržeti a mohla to dnes býti bašta lnářů
proti všem spekulantům a nepřátelům rolnictva.

Co zavinilo pád motouzárny? »Moravský Ho
spodář« pše: >Bohužel, byla snaha, udržeti český
závod v činnosti, zmařena častými změnami ve
doucích sil, neboť výbor z neznalosti věci očeká
val hned prvním rokem značných výsledků a když
ty se hned nedostavily, dávána vina vedení, nepo
čítáno však s tím, že každý takový závod musí
prodělati tak zv. dětské nemoci, na které bylo se
strany odborníků upozorňováno. Tak řídil na př.
později závod odborník, který nedovedl rozeznati

Aktiva K
Hotovost pokladní 29.069-01
Dopisovatelé . 389 77445
Zboží . . 7.026.—
Směnky . 1147661:
Banky .... 22.02252
Cenné papíry . 19.17145

"Zařízení . . . . 8.980:20
Přechodná rozvaha . , 81609

188.63656
Passiva

Základal kapitál. „ 109.600
Reservnífond . „205832
Dopisovatelé . 22663925
Banky. ..... . . „ 140'069—
Nevybraná dividenda 81672
Přech: dná rozvaha . . 12501
Zisk za rok 1915. „ 942809

488.63636

Oddělenípro bot |

surovinu, jiného opět musel zřízenec při nákupu
Inu tahali za kabát, aby tak mnoho za Špatnou Su
rovinu nenabízel.

K technickém vedení závodu povolán člověk,
který před tím spravoval závod na výrobu nepro
mokavých látek, přádelně na len a výrobu motou
zu rozuměl však asi tolik, jako koza petrželi.

Tomuto výtečníku podařilo se přemluviti vý
bor, že zakoupena jím před tím spravovaná továr
na a za pomoci korporace, která přádelnu financo
vala a dosazeného dozorce, také takového výteč
níka, přádelnu zrušila.

Motouzárna a přádelna pak zrušena, zásoby
za babku vvhozeny, stroie rozmontovány a do De
den uloženy. .

Zakoupená továrna byla stará barabizna, která
mnoho oprav vyžadovala, a ani ty polnosti k ní
patřící cenu nezmíirnily, neboť pan ředitel dovedl
chovem slepic, krir atd. výnos pro sebe zužitko
vati.

Kdyby obnos, věnovaný na zakoupení a opravu
závodu, věnován byl na doplnění přadlacích strů
ju, oč byla by se výroba rázem zvýšila a tím ná
klad na výrobu snížil, lze snadno vypočísti.

Takto však ani některé stroje nebyly postave
ny a zůstaly v bednách nevybalené.

Když později měla býti opět továrna uvedena
v činnost, větší výroba doplněním stroji zvýšena.
zimařila snahu tu opět korporace (Ústřední jednota
agr. Raiffeisenek v Praze. P. r.), která závod fi
nancovala tím. že veškeré stroje bez vědomí vý
boru za směšný obnos 58.000 K prodala, ačkoliv
nové 42000 K stály a jak již uvedeno, mnohé z
nich ani obalu zbaveny nebyly.

Tak podporovalo se české Inářství. Snad proto,
že továrna stála na Moravě a že dozor měl rolník
řepař, který dost možná len ani růsti neviděl. Ve
schůzích však vedl hlavní slovo a kde koho jen po
dezříval, ač později jinde sám také podezřívání ne
ušel. alespoň ví, jak to chutná.

Jaké byly by dnes ceny Ini družstevních, kdy
by český závod byl v činnosti a co nepříjemnosti
mohli míti čeští pěstitelé Inu uspořeno.«

Při tom dlužno si připomenouti, jak veliké ú
toky byly podnikány na katolické »Selské Hlasy..
když tyto dokumentárně vypočítávaly chyby ve
vedení závodu. Ale proti článku >Moravského Ho
spodáře neozval se »Mor. Venkov« aní slovem.

Z působení Jesuitů ve Slezsku. Roku
1814 zemřel v "Těšíně P. Šeršník, člen řádu
jesuitského. Šeršník byl jedním z předních budi
telů Čechů slezských na Těšínsku. Bohužel byl

vatel knihy »Vlastenecké putování po Slezsku«
o něm píše: »Šlechetný to Jesuita! S úctou
vzpomíná rodné město Těšín jeho nezapomenu
telných skutků. Vstoupil r. 1765 do řádu jesuit
ského v Brně. Studoval v Brně a potom v Praze

oborech. Byv vysvěcen na kněze stal se adjunk
tem při pražské universitě. R. 1774 přišel do
Těšína a stal se správcem kolleje jesuitské
v tomto městě. Tam půse:bil blahodárně. Vedl

gymnasijní budovy zřídil museum, které hojně
nadal penězi a obohatil svými sbírkami nerostů,
rostlin, zvířat, mincí a obrazů.

Byl též činný jako literát, psal česky alez
ským nářečím a nikdy nezapřel svého původu,
nýbrž vždy se k němu hlásil. Bohužel zůstal
osamělý!

Nabízena mu vyšší důstojenství kněžská,výnosná místa, ale zů:| věren svému rodnému
městu a museu, kt::© založil. Obdiv a úotu
budí v nás tento rruž šlechetný a dobrotivý,
povážíme-li, že b haté sbírky jeho jsou prací a
majetkem pilného jednotlivce.

Oslavu Jeronýma Pražského pořádají
evangelíci 30. května v Praze, a po venkově ve

svých modlitebnách 28. května. V Praze budeoslava v modlitebnách u sv. Salvatora, sv. Kli
menta a na Vinohradeob.



— što olekýspolek i vPraze +
pisuje timto bony 50 K na nejljkší prási spole

gotickou nebo lenou o 4— čo ješích. Termin končí pobledního lís Wie.
Rukopisy buďtež anonymně zaslány předsedovi
spolku prel. dru Jos. Tumpachovi v Praze IV.-68
a v připojené uzavřené obálce, heslem opatřené,
buď napsáno jméno p. autorovo. Kroměpony
obdrží dotyčnýautor těž příslušný honorář.

K otázce Rukopisu královédvorského. V »Nár.
Politicer dne 24. května uveřejňuje MUDr. Karel
Truneček tyto řádky: »Zvěčnělý prof. Gebauer
prohlásil r. 1856, že některé tvary obsažené v Ru
kopisech nepřicházejí v žádném jiném splse staro
českém a prohlásil je za nemožné. O několik let
později nalezen byl v Haliči staročeský rukopis,
až posud neznámý, a v něm přichází právě několik
oněch tvari, které Gebauer prohlásil za nemožné
a jež tvořily řadu jeho hlavních důvodu proti pra
vosti Ičnkopisu. ke cti Gebauerově sluší dodati.
že uznal svnj omvl. pokud se týče těchto tvarit.
Nechci klást otázku. jak mohl Hanka a spol. znáti
starou češtinu lépe, než Gebauer, a jak mohl znáti
i ony tvary, jež do let 90. byly nám vubec nezná
my. Té otázky nekladu. Nelze však umlčeti veliký
dosah fakta. že tvary Gebauerem uváděné jako
dukazy nepravosti objevily se později právě jako
důkazy nasvědčující pravosti Rukopisu. Proto ne
lze zazlíti, že jeví se jistá nedůvěra i v námitky
ostatní. Úkolem tohoto dotazu není ovšem projev
neduvěry v poctivý úmysl a ve vědeckou cenu Ú
sudku našich vynikajících badatelu. ale poněvadž
některé z hlavních důkazu proti pravosti obievily
se jen jako pouhý názor, který byl mylný, myslítu,
že česká veřejnost má dnes právo otázati se: Jsou
ostatní námitky podané proti pravosti Rukopisu
nezviklatelnější, než ony vyvrácené nálezem ru
kopisu haličského? Či jinak řečeno: spočívají 0
statní dikazy na nezměnitelných faktech anebo
jsou jen názorem určité doby nebo určité gene
race?«

Jubileum katolické strany národní na Moravě.
Letos, r. 1916, slaví moravský katolický lid vý
znamné jubileum své veřejné činnosti organisační,
národní, politické, hospodářské a reformně sociál
ní, Do r. 18%)na Moravě byla pouze jediná strana

-—--národní. Ale začátkem let devadesátých počal
se na Moravě uchycovati mladočeský liberalismus
(svobodomyslnictví), jejž hlavně tu šířil dr. Strán
ský svými »Moravskými Listy«. Národní neboli
staročeská strana, obávajíc se osudu staročeské
strany v Čechách, která r. 1891 tam smetena byla
Mladočechy, počala se stranou mladočeskou ko
ketovati, jí ustupovati a zejména povolovati jí v
otázkách náboženských, na které strana mlado
česká pohlížela jako na záležitost programově ve
dlejší. S tím pracovníci katoličtí, kteří posud v zá
jmu národa věrně a svorně pracovali ve straně
staročeské (národní), spokojeni býti nemohli. Už
r. 1893 pohrozili katoličtí předáci, hlavně posl.
Ševčík, že jednoty katol-politické, v nichž$orga
nisován byl katolický lid. půjdou samostatnou ce
stou, ale zůstalo zatím při starém až do r. 1896,
kdy v březnu většina moravských poslanců vstou
pila do klubu mladočeského. Abychom však lépe
porozuměli vzniku strany katolické národní, dluž
no zmíniti se o katol. politických jednotách, Prozi
ravi Hdé. sledujíce totiž ústupnost strany národní

heslům do a rodního Svobodomysinictví pomnýšleli na zbudování základů samostatné organisace
lidu katolického, Počali zřizovati katol. politické 0
kresní jednoty. W*rvnízaložena byla pro polit. u
kres boskovický 27. listopadu 1890, o jejíž založe
ní se zejména přičinil posl. Ševčík, v jehož řeči
obsažen byl program budoucí strany | katolické.
Praviiť mezi jiným: >Dnes počínáme dílo nejen bo
humilé a národní, nýbrž i vlastenecké, vpravdě ra
kouské. Neboť když rozšiřovati a udržovati vědy
budeme v soukromém a veřejném životě zásady
víry cyrilomethodějské, nejdražšího to odkazu po
praotcích, zabezpečíme tím národu i vlasti své
první podmínku existence mezi národy, když vý
robní třídy duševně i hmotně povzněseme, uchrá
níme nejen je, nýbrž i celý národ před hrozicím
rozpadem, a když v našem lidu lásku k vířea k
církvi, vlasti a národu, císařia říši jeho zachováme
a upevníme, uvarujeme Rakousko před náslinými
převraty a upevníme též trůn domu Habsburské
ho.« S týmž programem zakládány byly i v jiných
okresích katol. polit. jednoty. Katolíci však v led
notách těchto organisovaní formálně trvali ve stra
ně národní až do r. 1896. Po vstupu moravských
staročeských poslanců do klubusvobodomyslného
předáci katol. polit, jednot moravských na schůzi
v Brně 18. března 1896 vyslovili své politování nad
tímto činem a 20, května 1896 v Olomouci se roz
hodli založiti samostatnou stranu katol. národní na
Moravě. 24, června sjezd důvěrníků katol. v Pře
rově schválil program strany a 14. září 1896slav
nostním způsobem na valné schůzi důvěrníků v
Přerově prohlášeno založení nové strany katol.
národní na Moravě.

Proslulý kompoulsta Max Reger, který byl re
presentantem německé hudební reformy, zemřel.
Svým přesvědčením byl upřímným katolíkem jako
náš nesmrtelný Antonín Dvořák, Když cítil že již

K generální zpovědi dříve, než byl upoután nalůžko.

Rodinóvouses v Paříži.Slávný francouzský
sochař Auguste Rodin odkázal všěcky své nádher
né sbírky francouzskému státu, Užpřed několika
lety byla uveřejněna zpráva, že Rodin nabídl vlá
dě své sbírky, ale ta neuznala tehdy ani za slušné,
poděkovati mu nebo mu oznámiti, že sbírky ne
chce. Bůh vi, kde Rodinova nabídka zůstala vězet.
Postěžoval si na tuto bezohlednost v novinách a
to pomohlo. Nabídka byla objevena někde mezi
starými akty a byla přijata s nadšením. Vyjedná
vání však trvalo hodně dlouho, neboť teprve nyní
dochází z Paříže zpráva do Berlína, že v sobotu
byla podepsána smlouva v Rodinově domě, Sbír
ky budou umíslény v Byronově palác! v Paříž:
kde zustanou nejméně 25 let a budou přístupny 0
becenstvu. Instalační práce bude řídit Rodin a také
zaplatí všechny výlohy s nimi spojené. Rodin si
v paláci vyhradil pracovnu a atelier. Parlament
musí do 6 měsíců povoliti kapitál. z jehož úroků
bude museum udržováno,

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.

Vklady na knižky 4“|o "UW
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Eskomptočůa směnek.

Naděje na změnu stanoviska soc. demokracie k
náboženství zmařena. Zdálo se na počátku války.
že i v lůně internacionály se připravují veliké ide
ové změny, že sklon ke křesťanství | mohutní.
Ovšem přečetní piíslušníci strany zcela zřetelně
manifestovali změnu smýšlení. Ba možno dosti,
že by dobrá polovina občanu, přijavších kulturní
názory soc. demokracie, provedla hromadný obrat,
kdyby — samo vedení strany nevyvljelo mocný

ství není věcí soukromou a že by změna světového
názoru přirozeně provedla veliké škrty i v sociál
ním programu strany. A vůdcové, kteří tak dlouho

byli by většinou i osobně na holičkách. Jestliže
by náhle svůj kulturní směr změnili, ozývaly by
se hlasy, že obracejí korouhvičku z nutnosti, bez
valného přesvědčení. Jestliže by setrvali i proti
vůli většiny stoupenců při názorech protikřesťan
ských, řeklo by se jim: Nepotřebujeme vás. —
Zkrátka změna světového názoru u soc. demokra
cie dotýkala by se citelně i hmotné existence dosa

Snadno tedy pochopíme, proč vlivní vůdcové
soc. demokracie bojí se znovu otřásati celou kost
rou organisace; vždyť již stejně za války důležité
programové body tak podstatně změněny.

V č. 38. >Christliche Welt« Siegmund-Schulz
doznává: >Vůdcové odborů, dorostu, tisku, s ni
miž jsem měl příležitost mluviti, byli docela toho
mínění, že se dostavilo teprve nyní pravé rozhod
nutí soc. demokracie proti náboženství. Tisk se vy
stříhá úmyslně každého náboženského tonu.< Ač
koli při počátku války jevily se v některých soc.

orgány soc, demokracie nepřinesty dále vůbec ani
jediného slůvka, které by mohlo upomínati na ná
boženství. Práce v dorostu právě za války odřekla
Se zásadně všeho náboženství, ano i použitíkaždé
ho ideálně-náboženského momentu. Odbory od
mítly ještě rozhodněji než dříve každý ethicko-ná

kusy.« Sac. demokraté v debatách Stegmund
Schalzovi otevřeně řekli, že nyní jest dělnictvo od
náboženských vlivů dále než v tetech dřívějších.

Toto upřímné doznání taktického stavu budiž
vážnou výstrahou optimistům, kteří čekali, že ny
RÍ v s0c. demokracii dokle k veliké ideové promě
ně. Pokud jsou u vesla učitelé a pohlaváři předvá
leční, pokud vedení dosavadní určuje směr tisku a
přednášek, potud těžko čekati veliké ideové pro
měny. [ kdyby se změnily sociální a politické zá
sady internacionály sebe více, její dosavadní ne
přízeň k náboženství bude houževnatá dále.

Tážemě še, zdalidále má setrváváti v řozpitý
lenosti to četné učitelstvo konservatiyní, která v

duchu plétnýchzákpod pracuje nejhorfivěji, dbálícsvědomitě nábožensko-mrávní výchovy, Jaké bylo
postavení těchto opravdových pedagogů před vál
kou, ví každý. Kde není sliné organisace, tam jeg
notlivcovu tvář snadno ošlehává drsný severák.
Ále nyní jest zvláště dokumentováno, jak Jest po
třebl silné orgánisace živlů těch, které pěstují: 0

*pravdovou loyalitu, vroucí cit vlastenecký a kte
ré utvrzují náboženské cítění. Veškeré nčitelstvo
katolické ze všech škol by mělo utvořiti močný
svaz k zmohutnění ušlechtilých ideí, k podpoře
svých zájmů niravních i hmotných. Bylo by nej

lépe, aby všichni čeští pedagogové katoličtí vČe
chách, na Moravě a ve Slezsku se soustředili v je
diném spolku stavovském, v němž by specielní
interesy různých odborů obstarávaly dobře sesta
vené skupiny. Má-li konservativní učitelstvo míti
skutečný vliv na záležitosti vychovatelské, má-li

, se prakticky uplatniti i v jinýchotázkách: veřej
„ ných, jest potřebl mohutného sešikování, Konečně

musí veřejně katolický pedagog prohlásiti, že Již
nemíní hráti úlohu Popelky, že již nemíní se pla
še ohlížeti, zda ho některý sok při plnění církev
ních a jiných konservativních povinností nevidí.
Jako v Německu tak i u nás nechť pozvedne uči
telstvo prapor svého přesvědčení trlumfálně před
celým národem! Jedině takevým činem dobude si
náležitého respektu. Zasloužilý pracovník J. M.
Kadlčák již podává praktické návrhy. Nuže —
nechť tedy katolicky smýšlející učitelstvo se po
staví do jednoho ukázněného, mocného šiku! U
rychlí tak sanaci veřejných poměrů v českém ná
rodě vůbec.

Za válečného ruchu.
| Skvělý výsledek IV. válečné půjčky. Již nyní

jest zcela zjištěno, že. upsáno přes čtyři miliardy.
: První válečná půlčka v listopadu r. 1914 vynesla
| 2 miljardy 746.900 K v Rakousku a I miliardu 170
| milionů K v Uhrách, druhá. v květnu rokn 1915

2.658,321.800 K v Rakousku a 1.120,000.000 K v
Uhrách, třetí na podzim r. 1915 4.202,800.200 K v

| Rakousku a 2.010.000.000 K v Uhrách a konečně
čtvrtá dosáhne výše na 6 miliard, Již nyní se hlásí
obrovská cifra 4327 mil. K.

Vzorky bez ceny pro e. a k. í
poštovní úřady č. 58, 60, 67, 77, 90, 96,97,

107, 108, 149, 164,155, 168, 201, 282, 504jsou
znovu přípustny. — Naproti tomu k o. a k.

lním poštám č. 16, 82, 84, 15, 48, 40, 64, 65,
, 78, 98, 95, 98, 118, 153, 187, 188, 190, 817,

318, 221, 324, 302, 808, 817, 828 jest ansřlání
vzorků zastavono,

ženského cítění v dělnictvu nestačí pothé theolo
tické poučování. Vždyť přece i nyní za války du

odporné zaujaly celkem z nutnosti stanovisko vy
čkávací. Jest tedy nutnou potřebou dělnictvo or
ganisovati dle zásad křesťanské sociologie, aby ve
vlastních sdruženích nalezlo oporu mravní i hmot
nou. stavovskou.

Nutnost orgamisovatého soustředění katolické
ho učitelstva. Všecky nekatolické strany pilně se
připravují, opravují a vyzbrojují svě organisace
pro práci, až válka bude skončena. Také »Věstník
zemského ústředního spolku jednot učitelských v
Čechách« v č. 30 doporučuje sloučení všeho uči
telstva svobodomyslného v jedno sdružení, Již se
v tom směru také podnikly praktické kroky.

Oznámení o nabromaďovémi a zadržování po
traviu a předmětů denní spotřeby, prováděném za

* účelem vyhánění cen do výše. K četným dotazům,
kterým úřadům jest činiti oznámení o nahromaďo
vání a zadržování potravin a jinakých předmětů
denní spotřeby, jako ku př. mýdla a pod. ve skla
dištích jednotlivých obchodníků, prováděném za
účelem vyhánění ce do výše, bylo na kompetent
ním místě sděleno, že takováto oznámení mají se
činiti v Praze c. k. policejnímu ředitelství (apro
visačnímu oddělení), v předměstích a na venku



Rslušným politickým úřadům okresním (okres

ercí magistrátu tamtéž.
Prod nomllosráným kořtoimikům. »Všecbecná

akouská společnost pro zužiťkování dobytka« ve

m pomoci konsumentům, sloužiti blahu veřejnosti.
Akladní Její kapitál jest 1,300000 K. Ještě r. 1914
těla tato instituce ztráty 800.000 K. Za rok 1915
šak vykázala 5,365.282 K 62 h zisku mimo znač
6 odměny řediteli, úřednictvu, správní radě atd.
lyní však na tuto »litumilnou< společnost bylo u
iněno trestní oznámení, protože výnos tak obrov
ký pochází ze zámyslného a neslýchaného vyko
istění nakupovačů.

Poděkování
V úctě podepsana děkuje slavnému c. k. vdovskému

. slrotčímu fondu v Praze za správné vyplacení vále“
'é pojistky .

2.000 K,
. j„ dva tisíce korun, kterýžto obnos jsem prostřednic
vím sl. c. k. berního úřadu v Nechanicích dne 25. dubna
916 hotově vyplacený obdržela.

Zároveň díky vzdávám velect. pp. úředníkům sl.
+ k. berního úřadu v Nechanicích za lask. upozornění
ia výhodné válečné pojištění pro případ úmrtí naruko
raného mého manžela; s tímto kapitálem a s příspěv
cem na výživu od vys. c. k. eráru mohu klidněji pohlí
teti do budoucnosti « zabezpečiti dětem příslušného vy
ování.

Ještě jednou vyslovují srdečný dík a každému toto
výhodné a mírné pojištění vřele doporučuji.

V Lodině u Nechanic, 25. dubna 1916.
Anna Kubánková v. r.

Naší veřejnosti.
Akademiekřesťanskáv Praze založena byla před40

lety v Čechách k tomu, aby v zemích česko-morav
ských provincií církevních přispívala k rozvoji věd a u
mění v duchu církve katolické.

Kromě vědeckých snah stheologických a reformy
hudby církevní byly to zejména potřeby našich chrá
mův, o něž byla se Akademii křesťanské starati a které
důstojně mohly býti opatřeny jen ponenáhlou výcho
vou a založením dílen a výcvikem pracovníků za ve
dení umělcův a duchovních, znašících jak liturgické no
třeby chrámové, tak i symbolický význam i historický
razvoj umění církevního.

Akademie křesťanská ze všech sil se starala po 40

let o rozvoj umění církevního. hudebního i výtvarného,
právě tak jako o vědu církevní. ©Dokladem toho jsou
četné práce za tu dobu v Akademii křesťanské nebo na
její podnět a za její pomocí vykonané.

Páté desítiletí však naplnila by Akademie křesťan
ská ráda zvýšenou činností, k níž Jze ovšem, pokud jde
o umění výtvarné, přistoupiti jen na podkladě přímé
potřeby a přímé objednávky.

Umělecké dílo pro ten který chrám vyžaduje, aby
bylo jedinečným a vhodně i ladmě zapadalo do okolí,
pro něž je. určeno. Při tvoření jeho sluší pak. Betřiti
všech okolností, z nichž věešto a v nichž vhodně se
uolatřuje | vůle objednatelova.

Bylo by vroucím přáním Akademie křesťanské, aby
v pátém desítiletí své činnosti provedis pro naše chrá
my a Svatyně vedle stálých menších běžných děl ně

"která významnější díla, kterými by móhbla trvale i pro
doby příští dokumentovati, kam církevní naše umění
domácí dospělo, a jež by ve vhodné chvíli větší výsta
vou tohoto umění předvedia dejen důstojnémmu ducho
vemstvu. nýbrž | Slrší veřejnost, skládaiíc tím zároveň
účet ze své půlstoleié Čímnosti.

Za tou příčinou obrací se k amši katolické veřejno
sti, aby svým) objadnávkami uměleckých předmětů bo
hoslažebných. ať již bohoslužebné nádoby, kalichy, kří
že, mennirance. ať souboru nebo jednotlivého roucha,

-atipendia, obrazy. sochy a pod, dala Akademii kře
-sťenské příležitost k provedení děl, jež by majen pro ča
-sy bnadoucizachovaly v aašich svatyních trvalou paměť
„dárců, nýbrž byla doldádem | uměleckého zamicení a
-zbožné mysli tvůrcáv.

Neodutražuje Akademii křesťanskou od této Žádosti

nesbytno učiniti vše, cc by umošňovalo rogvoj a zkvé
"támlpraci, které všdy a věude Pořily nejcennější statky
lidské. Sluší se právě v této době nezanedbávati potřeb
chrámových a nedat zapadmouti četným dovednostem
pro rozyoj církevního umění nezbytně potřebným. Ba
právě doby vůlečné, návrat bojovníků z beje | ebo
trvalá zbožná památka na hrdiny padlé v bojí za vlast

měty na maše chrámy. Ať deska. obraz, kalink, roucho či
Jiný předmět vbodný — badiž to dílo umělecké.

Podaří-li se nám šlechetnou obětavostí přátel kře
sťanského umění zjednati Akádemá | křesťanské řadu
prací, bude tim zároveň zajištěn jak další žádoucí umě
lecký rozvoj, tak | zjednána dílnám, nedosti zaměstná
ným, potřebná práce umělecká.

Jsme přesvědčení, že tato žádost Akademie křesťan

celá desítitetí trvající Činnost, nevyzaí na prázdno a na
lezne ohlasu v naší katolické veřejnosti.

Jsme přesvědčení, že právě hojné objednávky toho
druhu v Akademií křesťanské proapějí naším krásným

-svatyním, poskytnou jim nejen dfla Htergicky bezvad

ná. mysi povenákéjící a důleěšého výzammu výchovné
bo. nýbrž budou spolu vyvroholskím dosavadní činností
ga poli církevního umění a zachovají tak památku její
pro věky brdoucí. .

V Praze, dne 25. dubna 196.
ftdteeiství Akademie křesťanské v Praze Ji. 1370,

Ferdinandova tř. č. 6 n.

Prelát Dr. Jos. Tumpach, předseda.
KanovníkVác. Můller, jednatel.= 

Jan ze Želiva. Tento titul nese historická
studie Jiřího Sahuly. Autor při líčení kruto
vlády tohoto husitského pohkavára poukazuje
také na kořeny náboženského blouznilství v
Praze, které dopomohlo Janu ze Želiva k po
stavení tak vynikajícímu. Stran 64. Cena
pouze 16 hal. Velmi dobře se hodí k hromad
nému šíření. Při větších zásilkách značné sle
vy. Objednávky vyřizuje administrace >Ča
sových Úvah« v Hradci Králové.

a——

Cirkevní věstník.
Slavnostní závěrek generálních vlsltací v dlecésl

hrálověhradecké. Letošním rokem dne 6. června ukončí
Jelo Excel. nejd. arcipastýř dr. Josef Doubrava pře
hlidku celé diecése posledním dnem generální visilace
v Německém Brodě. Bylo to 16. dubna 1904, kdy zapu
čal nejd. arcipastýř prvou generální visitací ve staro
slavné Litomyšli, posvěcené světlými šlépějemi věro
zvěsta slovanského sv. Methoděje. Od té doby po Ce
tou řadu ler procházel jako pravý nástupce velikého
apoštola farní osady širé diecése královéhradecké. po
siluje slabé u víře. vlévaje nadšení v srdce. uvědumě
lých a šíře kolem sebe jas a hřejivé blaho. Kdo z vlasi
ního názoru zná vysilující fysickou i duševní námahu,
kterou vynucuje na několikaměsíční cestě práce od čas
ného jitřa do pozdních hodin odpoledních, musí s obdí

ONBéMÍ
———ĚŽ——

pastýře, jenž neunavnou horlivostí, nevyrovnatelným kli

skávati srdce maličkých i dospělých, ačkoli často ná
rodnostní i politické předsudky vytvářely zdánlivě ne
překonatelně mrazivé prostředí. Všecky tyto nemalé nře
kážky bylý však za pomoci Boží skvěle překonány a
proto na poděkování Pánu Bohu bude ukončena posled
n' štace letošní generální visitace, která zároveň tvaři

nosti v děkanském kostele německo-brodském v úterý
6. června o 5. hod. odp. Není pochyby, že ke zvuku nej
staršího diecésního zvonu (z r. 1306) děkanského ko
stela dostaví sé do svatyně nejen místní duchovenstvo

notili se se svým arcipastýřem ve vroncím: Tě Boha
chválime!

Ostrvy svatojašské v Hradci Králové. Na ranní mše

cházelo hojnost věřících. Zvtáštní oblibě těšily se a
polední pobožnosti, při mohž pp. bohoslovci kázali a
zpívali. Čtyřhlasé vložky (mezi titaniemi) byly velmi

pěno »Te Deum«. — Dle starého, témět dvotstoletého
zvyku konány byly večerné pobožnosti u soch Svato
Janských na Malém a Janském náměstí. Zejména zdaři
lou bývala pobožnost u pěkně osvětlené u ozdobené sn
chy na Janském nárněsti, kdež zbožných zpěvů A mu
ditteb sáčastníli se každodenně vsdpp. kapltulárové dr.
Jan Soukup a Msgre Kerner.

PRA K LAOPEL

Žákyně soukromé hudební školy
v gonsionátu Školských Sester
de Netre Dime v Hradci Král.

hudební produkee
v nedělí, dne £. června 1916
vědy o €. hodině odpolední.

mistníazkraje.
Týden Červeného kříže v Hradci Králové měl ná

sledující výsledek: Výtěžek vojenského koncertu v c.
a k. důstojnickém parku, pořádaného dámskou odboč
kou Červeného kříže. vynesl K 1260.39.Divadelní před
stavení »Směry života« a koncert Ševčíkova kvarteia.
pořádané pánskou odbočkou Červeného kříže, vyněsly
celkem K 573.41. Výsledek sbírek a prodeje odznaků

K 3469.94, celkem K 800274. Během zmíněného týdne
přihlásilo se nových 566 osob za členy Červeného kti
že. Tím stoupl počet členů mužské odbočky na 207,
"dámské ma 550, celkem na 2587.

U Živnosteuské banky Uillálky v Hradci Králové

upsápo ga IV. válečnou pájčku v době od 15. do inkl.
19. t. m. dalších 2.38.9090 K, takže úhrnem dosud upšáno
bylo zde 4111608 K, čitajíc v tom ovšem též úpisy
místních peněžních ústavů celkem 1.330.800 K. Z dal
šich upisovatelů uvádíme: Královéhradecká přádelna
bavlny Dr. Rich. Aninger 30.000 K (vedle značných úpi
sů u jiných místních peněž. ústavů), patronátní úřad ve
Stračově 20.000 K, architekt V. Rejch! v Hradci Králové
3000 K, J. Šembera, továrník v Týništi 2300 K, E. Blá
hová, choť generála v Hradci Králové 3000 K, Jos. Ju
liš ml.. velkoobchodník zde 3000 K*(na všechny dosa
vadní půjčky úhrnem 17.000 K), Melita Fišerová, vdova
po advokátu zde 4000 K, dr. J. Mahler, advokát zde
3000 K. O. Smetana, zvěrolékař ve Svobod. Dvorech
6300 K, J. Bačina, velkoprůmyslník v Opatovicích, dal
ších 9400 K (na. všechny dosavadní půjčky celkem
100.000. K, na IV. válečnou půjčku celkem 20.0% K
včetně rodiny), [cond důstojníků c. a k. pěš. pl. č. 18 v
České Lípě 5000 K. Josef Čáslavský, průmyslník v Tý
ništi 2000 K. Božena Kahligová, odb. učitelka při zdejším
lyceu 2000 K, V. Průšek, prokurista firmy F. Hanus X
syn zde 1(00 K, V. Rýdi, obchodník v Dobrušce. dalších
1000 K, Ant. Petroí. c. k. dv. továrna pian zde 120 K.
J. Seyfried, továrník v Kuklenách, dalších 1000 K (cel

| kem na válečné půjčky dosavadní 100.000 K), V. Dudek,
sládek v Častolovicích 1000 K, Lambert Ryška, c. a k.
hosp. správce ve Světí 1000 K, S. Fišer, stud. zdejší re

| álky 1000 K, MUDr. V. Kracik, c. k. vrch. okr. lékař
I zde 1000 K. Ant. Liman, stavitel zde 500 K. J. Malý. <.

k. pošt. kontrolor 4 správce zde 500 K, Olga Hromado
vá. choť c. a k. nadporučíka zde 5% K, Anna Epplchová,
vdova po plukovníku zde 400 K, Marie Kulíková. choť
revidenta drah. Pražské Předměstí 300 K, J. Maičika,
říd. učitel ve Staré Vodě 300 K, Petr Šimek, farář v Lib
čanech 300 K, studentská nadace při Borromaeu zde 4%)
K. dr. B. Stránský, cí k. okr. komisař zde 200 K, Fr.
Uhlíř, drogista zde 100 K, Rud. Malec, obchodník zde
100 K. Jos. Hlavatý, truhlář. t. č. v poli 100 K, E. Fahr
ner, stud. zdejší reálky 100 K. spořitelna zdejší dalších

: 400.000 K, spořitelna v Kostelci n. Orl. 366.800 K, měst
ská spořitelna v Hořicích 130.000 K, spořitelna města
Opočna 200.000 K, městská spořitelna v N. Pace 61.000
K, spořitelna města Chlumce n. C. 50.000 K, městská
spořitelna v kyšperku 20.000 K, prostřednictvím téže
Občanská záložna města Jablonného n. Orl. 25.0m K,

" prostřednictvím městské. spořitelny v Žamberku měst
ská spořitelna v Jablonném n. Orl. 25.000 K a Občanská
záložna ve Vamberku 31.200 K, spořitelna v Žamberku
dalších 26.00 K. městská spořitelna v Úpici pro obecní
úřad tamže 25.000 K a jménem spořitelny v Červ. Ko
stelci 15.000 K, spořiteha v Kostelci dabších 15.000 K.
Obě. záložna ve Vamberku dalších 5000 K. Obč. záložna

"v Polici n. M. pro vlastní účet 4000 K, pro Viktora Kri
stu v Polici 4000 K, Obč. záložna v Meziříčí pro účet

! vlastní a subskribentů 12.000 K, Obč. záložna v Nov.
Bydžově dalších 16.000 K (dosud celkem 248.50 K),
Obč. záložna v Červeném Kostelci 42.300 K, Králové
hradecká bankovní jednota 72.900 K, Všeobecná úvěrní
společnost zde 7900 K, Okr. hospodářská záložna v Non
vém Městě n. M. 6000 K, Rolnická záložna v Třebecho

' vicích 9700 K.
U Králověhradecké babkovní jednoty upšáno bylo

důle na IV. rakonskou válečnou půjčku: Farhi úřadČe
stín 2000 K, tarní úřad Kácov 2000 K, Politické družstvo
tiskové zde 3000 K, Družstevní knihkupectví zde 1000K,
AI. Mencl Černilov 100G K Marie Svatáková Třebecho

! vice 1000 K, farní úřad Týniště n. Orl. 7000 K, Mař.
Dostálová Vamberk 1000 K, Biskupská knihtiskárna zde

Josei Trelbal. koop. Čestín 100 K, Jos. Chráska, velko
| obchodník Červ. Kostelec 3000 K, Th. dr. Jan Soukup.

kap. děkan zde 2000 K. Jul. Russ, náměstek starosty zde
2000 K. dr. Slabý zde 1500 K, nejmenovaný 300 K, Jos.
Kubeš Kukleny 400 K, sl. Semencová tamtéž 400 K, Fr.
Komárek, katecheta Vamberk 300 K, Karel Vimr, bisk.

1 vikář Čestín 300 K, Fr. Šip, kaplan Třebechovice 20 K,
Filip Šubert, farář Miletín 200 K, Vít Štěpánek. kaplan
Miletín 200 K, Ji Sahula zde 100 K, Fr. Mimra, koop.

Kukleny 100 K, M. Musil, kanovník a městský děkan zde
500 K. Ludvík Mora, farář Dašice 100 K, Spořitelní a zá
ložní spolek Miletín 500 K. Jan Volák Pouchov 100 K,
farní úřad ve Zvoli 1500 K, Th. dr. Hugo Doskočil zde
300 K, Bisk. kn. seminář zde 10.000 K, Ant. Láš, farář
Lomnice n. Pop. 2000 K. Voborníková Bukovina 20 K,
Jan Vach, rolník Bukovina 200 K, Karel Vach, roiník
tamtéž 100 K, Josef Hájek, rolník tamtéž 100 K, Vlad.
Hornof, prof bohosloví zde 100 K, Hokek Václav Buko
vlna 100 K. Janáček Jan, rolník tamtéž 100 K, Josef
Vach. rolník tamtéž 100 K, EmiHe Černíková tamže 100
K. Fr. Vach tamtéž 100 K, Fr. Valášek tamtéž 100 K,
V. Ferbas tamtéž 100 K, Jan Hodek tamtéž 100 K, Bož.
Pultarová tamže 100 K, Jan Nepokoj, rolník tazntéž 100
K, Josef Nepokoj, rolník tamže 100 K, Anna Mikoláška
vá tamže 100 K, Fr. Vachová, výměnice tamže 30) K,
Em. Kynosová tamtéž 200 K. Marie Barešová Bohárna
1000 K, Marie Brynvchová Uhl. Lhota 1000 K. Josef
Kvasnička, starosta Bukovina 2000 K, Petr Zavřel, farář
ve Vřešťově 100 K, Jos. Jakubec, farář v Opatovicích n.
L. 1000 K, Fr. Řehák Slezské Předměstí 100 K, Ant.
Čvein, kočí ve Vápně 100 K, Scukr. ústav ke vzdělání
pěstounek zde 190 K. Alois Dudek, vikář v Damníkově
200 K, nejmenovaný 300 K, Alois Monk, rolník v Ploti



šti n. L. 100 K, Bohumil Mey, admín. v Křešíně 100 K.
Bedřich Knorre, prof. zde 100 K, obec Bukovina u Čer

Václav Toman, rolník tamže 100 K, Jan Říb, kaplan
Libčany 100 K. Josef Zajíc Nový Hradec Král. 10 K.
Jar. Slezák Bukovina 100 K, Jos. Honcnejman, rolnik
tamže 100 K, JUDr. Milan Homoláč zde 100 K, Fr. Do
stál zde 100 K, Anna Čápová Bukovina 500 K, Josef Ka
Spar. děkan Rosice 200 K, nejmenovaný 300 K, Petr Ši
mek, farář Libčany 11,100 K, nejmenovaná 4000 K, Jan
Vanický Černilov 200 K, Prokšová Frant. tamže 1000
K, Josef Unger, děkan tamtéž 2000 K, Biskupská konsi
stoř v Hradci Králové 400 korun. Antonín Nývit
v Poděbradech 1000 K, Alois Mencl, obchodník Čer
nilov 1000 K, K. Naiman, statkář Benátky 6000 K, Josef
Černý tamže 1000 K, F. Kadeřávek tamže 1000 K, Ru
dolf Najman, statkář tamtéž 4000 K, Jan Pecen, rolník
tamže 1000 K, Fr. Havrda tamže 1500 K, Josef Zezulka
tamtéž 100 K. Jan Kullánek, rolník tamže 200 K, Frant
Špryněr tamže 20) K, R. Pecen, lesní adřunkt tainže
100 K. Fr. Havrda, rolník tamtéž 500 K.

Z větších úplsů na IV. válečnou půjčku w jiných pe
něžních ústavů stůjtež zde aspoň některé. U Okresní
hospodářské záložny upsali:SmetanaOt.. zvě
rolékař ve Svob. Dvorech 1000 K, Smetana Ot, stud
gymn. 500 K. Smetana Jiří, žák obecné škoty 500 K.
Pilnáček Fr. z [ěchlovic 600 K, obec Bříza 500 K, Jos.
Charbuský tamže 1000 K, fond chudých obce Lípy 700
K, obec Lípa 7(M K, Kratochvů Fr. tamže 500 K, obec
Skalice 7000 K. Kubík Jos., říd. učiteř z Chlumu 1900
K, Vejběra Jos, z Uřizy 5000 K, Srdínko Váctav ze Svob.
Dvorů
Skořepa Fr., konsulem zemědělské rady tamže 500 K.
Hroneš Fr., ralník tamže 1000 K, obec Blešno 1000 K,
Procházkův fond téže obce 1000 K, obec Rusek 6000 K.
Družstvo pro zužitkování zeměděl. plodin ve Svobod.
Dvorech 4000 K. Dušek Jan tamže 1500 K, Srdínko II..
říš. poslanec, okr. starosta tamže 1000 K, obec Svob.
Dvory 10.000K, Srdínk« Fr., starosta téže obce 2000 K.
osada Horní Polinka 300 K; Dolní Polánka 1000 K, obec
Polánky !000 K, obec Skalička 1500 K, obec Lipa 900
K, fond chudých téže obce 500 K, Kratochvíl Fr., staro
sta tamže 500 K, Polák Václav z Říbska 4000 K. Šanda
Josef tamtéž 2000 K, Osada Dlouhodvory 1000 K, osada
Chlum 500 K. Urbanova Regina tamtéž 1000 K, Smato
lánová Anna tamtéž 500 K, obec Číbuz 2600 K. obec
Slatina 1000 K, spolek k pojišťování skotu ve Svob.
Dvorech 1000 K, Souček Václav tamže 1300 K, Družstvo
pro chov koní tamže 2000 K. obec Oujezd 1900 K. obec
Čistěves 2000 K, pojišťovna koní tamže 1000 K, Šafránek
Fr. a Anna tamže 1000 K, Hruška Jan tamže 5000 K,
Skvrna Fr. tamtéž 1000 K, Hlavatý Ant. tamtéž 1000 K.
Klazar Fr. tamže 500 K. obec Piletice 10.000 K, Okresní
hospodářská záložna upsala 9800 K, obec Piletice dal
šich 3000 K, Novák Fr. ze Svob. Dvorů 1000 K, obec
Stěžírka 7000 K, obec Stěžery 2000 K, Spoř. a zál. spo
lek tamtéž 1000 K, Srdínko Václav, rolník ve Svob. Dvn
rech 2000 K. Morávek Boh. tamtéž 500 K. Úhrnem u
psáno u Okr. hosp. záložny s vlastním úpisem 138.801 K.
- U Diskontní společnosti vHradci.Král.:
Fr. Rejmánek, dirigent téže 1000 K, Ant. Petrof, c. a k.
dvorní továrník. Nový Hradec Králové, t. č. na bojišti
2000 K, Jar. Taussig, stud. zdejší reálky 1000 K, HI.
Taussigová zde 1000 K, Jan Arnošt, náj. dvora, Chlum
u Dol. Slivna 2000 K, J. Beneš % spol., Pražské Před
městí 1000 K. živnostenské společenstvo pro Libčany a
okoli 500 k. tři nejmenovaat 2200 K, Královéhradecká
továrna automobilů KAN, spol. s r. o. 2000 K, Adolf
Mahler X syn, Světlá n. S. 500 K, Jar. Frizel, strojírna
v Častolovicích 500 K, Karel Kozel, rolník v Želenicích
1000 K. c. r. K. V, Skuherský zde 3000 K, různí nejmeno
vaní 9700K. -- Z II. výkazu úpisů u Záložny v Hrad
ci Král, jmenujeme: Městská spořitelna v Červ. Kostelci
30.000 K, patronátní jmění města Hradce Králové 20.000
K, Záložní jednota ve Všestarech 12.700 K, město Tře
bechovice 10.000 K, pc 5000 K: obec Pražské Předmě
sti. ohec Plotiště i. L., Růž. Russová zde, 4000 K Fr.
Pulpán z Rotrdnice, po 2000 K: Fr. Pulpánová tamtéž,
Jan Petroř zde, Poddaná obec Plotiště, Záložní jednoia
tamtéž. Václav Lahůlek, Svob. Dvory -a nejmenovaný,

800 K Fr. Kejklíček, Plotiště, 60 K Josef Hak tamtéž.
Úhrnem 187.000 K.

Okresní komise pro péči o mládež v zastuplielském
okresu královéhradeckém konatt bude vamou hromadu

v pátek 2. června o 5. hod. odp. v místnostech okresního výboru v Hradci Králové.
Osobní. PhC. Karel Gyurkovics, člen České ligy

akademické a bývalý chovanecbisk. Borromaea, dlící
jako kadet-aspirant u c. a k. pěšího phrku na italském

bojišti, byl v dubnu povýšen na kadeta v záloze. Blaho
přejeme:

Večer tanců, jemuž činěna nadbytečná | reklama,
zklamal značně, lest otázkou, zdali jest vhodno ve dvo
raně Klicperova divadla pořádati kabaretní představení.
Program — až na tři čísla umělecká — víc nutil k hu
moru než k pochvale. Ostatně ponecháme slovo našesnu
p. referentovi, který promluví v čísle příštím.

Vojenští koně, zapůjčení rolníkům pro jarní práce
na dobu 8 neděl. mohou býti ponechám rolníkům k
zvláštní odůvodněné žádosti až do 5. června.

Z trhu. Jedna překupníce, která skoupila velixou
zásobu vajec, aby je rozprodala za ceny přemrštěné,
byla zatčena. — Jak často v překotné lačnosti konsu
menti si dělají drahotu samí, patrno z toho, že leckde
rolníci na Hradecku sam! se diví, jak veliké obnosy jsou
jim nabízeny. Nechť dává každý bedlivý pozor na zišt
né pokontní překupníky. Na druhé straně však i venkov

ský lid má všude uznati nesnadné existenční postavení
| lidu iněstského. Pravíme zčela otevřeně, že hrdé ironi

cké poznámky nejsou luštěním soclální otázky a pra
málo utuží společenskou solidaritu, které jest právě ny
ní velice potřebí.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 20. května 1916. 1 litr: vřkve 90 h, hrachu 2.40 K.

1 kg: jahel 3.20 K. másla 8.80—10 K, tvarohu 1—1.28
K. petržele 90 1 — 1 K, celere 1—1.20 K, cibule 1.20—
1.60 K, česneku 6—7 K, mrkve 60—70 h, křenu 50—60 h,
1 vejce 18—22 h, I kopa: poru 1—1.60 K, salátu 2- -260
K. 1 podsvinče 95—125 K, 1 kůzle 9—20 K. — Přiveze
no bylo: poru 40) kop, petržele 3 kg, cejere 5 kg, cíbul:
1 a. mrkve 1 ag. česneku 5 kg, křemu 50 kg, 371 kusů

„podsvinčat a 45 kůzlat.

Úvěrní družstvo Eliška

WVHradociKrál., Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní « živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky

Dvůr Králové m. Lab. Dne 23. května zemřel v Jo
sefvě p. finanční sekretář F. Samek, který L č. byl na

"rukovavším c. a k. nadporučíkem. Smrti jeho žetí vel
mi četní přátelé; vždyť byl mužem povahy velice milé.

Hořice. Otázka invalidovny octa se na mrtvém bo
! du, třeba vojenský erár proti zřízení Invalidovny v Ho

i řicích, kam tato dle nadace hr. Strozzího patří, v zása
|-dě nebyl. Ho válce bude tolřk budov, sloužících dnes ú

čelům vojenským, prázdných, že sotva asi k stavbě no
vých dojde, poněvadž se očekává, že i šlechta a klé
rus, jakož i jiní majitelé budov propůjčených k účelům
válečné péče těchto zpět požadovati v každém případě
nebudou. Na válečnou půjčku upsáno v bohatém okrese
hoříckém 1 niilion —-zajisté málo u porovnání s okresy
jinými. na př. N. Pakou, kde upsány 3 miliony.

Vel. Losenice. Za vlahého, májovým sluncem utě
šeně ozařovaného dne 17. 1 m. dála se ve zdejší farni
osadě slavnost sv. biřmování, kteréž nejdp. biskup Th.
dr. Joseí Dotbrava udílel zdejším biřmovancům počiem
521 venku okolo kostela seřaděným. | Přivítán | byv
plným účastenstvim zdejších farmíků a osloven zdejším
duchovním správcem, zástupci obecních představenstev.
učitelstva, školní mládeže a c. k. poštovního úřadu. za
ujal arcipastýř náš během hodin, které zde s námi zirá
vil, srdce naše tou měrou, že od úst k ústům jde hlas
obdivu jeho apoštolské horlivosti a jeho milého jednání,
jež vlídností svou uchvacuje a nutně vzbuzuje v myslích
onen krásný a inilování hodný obraz dobrého pastýře
z evangelia. Kéž živě potrvá utvrzení ve sv. víře, jež
nejdp. biskup zdejší osadě přinesl, jako potrvá zde
vzpornínka na jeho nezapomenutelnou návštěvu!

Čáslav. Týden Červeného kříže, pořádaný
místním homité, v jehož čele stál kromě funkcionářů
zdejšího odštěpného spolku i vynikající členové samo
správy a ředitelé všech škol, zdařil se, jak se dalo o
čekávati. úplně. Výtěžek sbírky, podniknuté student
stvem a žáky chlapeckých škol. byl velmi značný a
bylo velmi málo těch, kdo by, byť i nepatrným haléřem,
nepřispěli. Stejně slušný obnos vynesl i prodej odznaků,
které s příkladnou horlivostí nabízely žákyně gymnasia
a škol divčich. Že i představení divadelní a biografu
nezůstala pozadu, dosvědčí jistě uzávěrka účtů. Koncert
kapely posádky kutnohorské připadl sice na neděli, kdy
požasí bylo méně příznivé, ale přivábil přesto hojné 0
becenstva a neminul bez čistého výtěžku. Co jest při
tom radostně zvláště vítati, že získáno bylo i hojně no
vých členů spolků Červ. kříže, takže šlechetné cíle“jeho

„nyní tím bezpečněji a jistěji budou moci býti sledovány.
Jen jeden disharmonický tón padl do tohoto radostného
týdne všeobecné obětavosti. A to bylo nešťastné před

(stavení Schénherrova »Domova a víry«. Nikoli nešťast
né souhrou. ta byla dobrá, ale "samým kusem. Byl to

„políček křesťanskému milosrdenství, který se stal ještě
„palčivějším nevhodným akcentováním míst urážejících
katoliky i evangeliky. Aspoň- na obou stranách vyvolal

-a jak společnosti Tuttrově, které vimá toho představení
byla dávána, bylu na mnohých místech přímo vytčeno.

„Snad podruhé bude výběr moudřejší“ když už česká
poesie dramatická má stále býti popelkou. — Spol

- ková schůze, konaná křesť.-soc. vzděl. spolkem
na den sv. Jana Nep., byla velmi pěkně navštívena.
Přednášel dp. kaplan J. „Havelka »O úctě sv. Jana
Nep. v národě českém«. Vyloživ dějiny kultu svatojan
ského, ukázat, jak velikou pružinou života národního a
náboženského byl v dobách probuzení a jak mnoho zna
meňaly slavné kdysi pouti svatojanské pro celý vývoj
národa. Na slova dp. kaplana navázal pak několik slov
protektor spolku vdp. děkan Dostál, v nichž zdůraznil
ještě význam tento a spolu upozorni, co znamenala
úcta sv. Jana Nep. | v bývalé Čáslavi. Oběma bylo hoj
ným potleskem poděkováno a vyjádřeno přání, aby po
dobné historické vzpomínky častěji byly členstvu k
povzbuzení a porozumění otvírány. Po přednášce roz
předl se velmi živý rozhovor o důležitých pracech
spolkových. Radostně působilo, že bylo mažno uvítatl
ve středisku spolkovém 1 příznivce nové. Douláme, že
se řady jich ještě rozmnoží.— Týdenní trhy jsou
stálým bolestínem konsumního života. Policle dbá sice
o to, aby nebylo nesvěďomitě využitkováno obecenstvo,

ale což jest to platno, když ze strany,samých nákupců
se dějí věci naprosto nesprávné a protizákonné! Jsou
mnohé paničky, které počítajíce na postavení svých
manželů a tim shovívavost obecenstva, neostýchají st
nabízeti přímo přemrštěné ceny za Životní potřeby, na
něž jim chuť příjde. Tak na př. vybéře si a smluví pu
třebná žena čtvrt kg. másla za 2.40 K a taková panička
přiskočí a slyšíc, že je máslo chutné, hodí 2.80K,do ko
šiku prodavačky a máslo odnese. Nebo jiný případ.
Sinluví sí žena řemeslníka husu za 11 K apanička, kte
ré nď koruně nezáleží, přidá selce o 2 K vícea již husu
odnáší. Mimo to silně se vetřeli do trhu cizí překupníci,
kteří všecko platí nad obyčejnou, normální cenu. Pří p:;
sledním trhu byl jeden z těchto občanů zatčen a koupe
né máslo a tvaroh pak na radnicí rozprodány. Pokuty,
které nesvědomitým prodavačkám z venkova byly ulo
ženy, vyvolávají prý na venkově agitaci, nechodit (io
trhů a měšťákům neprodávat. Takovéto agitační heslo
vedlo by však k vážným důsledkům a myslíme, že roz
umné kruhy venkovské samy se přičiní o to, aby prová
děno nebylo. Nejlépe luští tyto abnormální poměry ži
votní někteří Živnostníci městští, kteří dávají si platiti

za své výrobky od venkovanů požívatinami. A jsou prý
spokojenystranyobě.—Čtvrtá válečná půjčka
vynesla na úpisech jenom u.čáslavských peněžních ústa
vů (spořitelny, občanské a hospodářské záložny) kolem
2 a pí milionu korun. Súčastnly se jí hojně okres i
město, korporace Živnostenské, školy i občanstvo všech
vrstev. Oážisté seskupili se ve zvláštní spolek za před
sednictví řed. gymnasia p. A. Pokorného. Krásný výsle
dek tento, v němž nejsou uvedeny ještě úpisy jednotli
vých obcí, velkostatků a průmyslových podniků, zaslu
huje zajisté uznání a ukazuje, jak rozumně a vyspěle
chápe obecenstvo naše státní potřeby. — Čistý vý
těžek týdne Červ. kříže. Ze závěrečnéhozase
dání komité dovídáme se, že čistý výtěžek týdne Červ.
kříže. nečítaje v to příspěvky členů ke spolku Červ.
kříže přihlášených, obnáší 1490 K.

Charbusice. Po krátké nemoci rozloučil se s tmto
životem dne 17. t. in. p. Josef Havrda, zasloužilý staro
rosta a rolník. Obrovské účastenství truchlících přátel
na pohřbu dne 21. května, jaké kolátura stěžersk“ ji
stě málokdy viděla, bylo důkazem, že vzácná, svědomi
s povaha zesnulého těšila se v nejširších kruzích vcli

ké úctě. © :
Blahopřání do H. Rovmě. Vsdp. Engelbertu Starému.

čest. konsistornímu radovi, bisk. notáři, osob. děkanu.
faráři, čest. občanu v H. Rovni, čest členu Ralffeise

členu Svatojosefské jednoty atd.
K Vašemu padesátiletému jabileu upřímně gratulujeme 1
přejeme hojného zdraví k další činnosti. Sám sebe ctí.
kdo projevuje uznání vznešenému kmetu v okamžiku
významném. Ráčil jste býti dobrým a bdělým pastýřem
svým ovečkám, «edával jste duše jejich zlobě v plen.
Rekovně jste odráže! příboj nevěry. Za to všecko vzdů
váme vroucí díky. — Literátský sbor v Rovni.

Skuteč. Pan Aug. Švanda, bývalý chovanec bisk.
Borromaca, dokončiv universitní studia na filosofické
fakultě, nastoupil roku 1914 službu vojenskou jako C.
a k. kadet. V listopadu téhož roku jmenován poručíkem
a zároveň přidělen do pole. Sáčastnil se několika bitev.
až dne 24. února 1915 po boji celý den trvajícím jsa
vysílen, od nepřítele byl zajat. Dopraven do nemocnice
v Moskvě, odkud po vyléčení dovežen do Čembáru
(gubernie Penza), kde se doposud nachází zdráv.

Nová Ves u Chotčboře, Do válečné atmosféry pro
nikly jasné paprsky radosti, když dne 11. května obla
žení jsme byli vznešenou návštěvou Jeho Excelence,
milovaného velepastýře dra. Josefa Doubravy, jenž při
spěchal mezi nás, aby nám udílel sv. bifrmování, aby
otcovskou rukou nám požehnal a sklíčená srdce k nebi
pozdvihl. Již první láskypiný pohled Jeho Exc. přesvěd
čil nás, že přišel mezi nás otec, jenž chová nejhlubší
soucit se strádajíchni dftkami, proto také všichni víta
jicí u slavobrány shromáždění se mu s oddaností věno
vali a tak rodinnou svornost před svým velepastýřem
osvědčili. Před udilenim sv. biřmování promluvil Jeho
Exc. na thema »Bůh jest láska«. Při apoštolských slo
vech zavládla ve chrámě posvátná nálada lesní tišiny,
kdy bystré ručeje a prameny milosti a síly svlažovaly
žíznící srdce pozorných posluchačů. Dojem hluboký
vzbudil doslov kázání Jeho Exc.. když pronášel uznání
všem, kteří zasloužili se o opravu a výzdobu chrámu.
Opravený kostelík těši: se i jinak vzácnému zájmu nejd.
arcipastýře svým jednoduchým a přece uměleckým rá
zem stavby. Pronesený' obdly nad jiné povolaného, vě
hlasného znalce starožitností a staveb -chrámových zů
stane chloubou a radostí osady po všecku budoucnost.
Po sválostných cbřadech a zkoušce náboženské, šťast
ně překonané, ještě jedenkráte v řečí na rozloučenou
milovaný velepastýř ©povzbuzoval nás, abychom za
všech i nejtěžších okolností vážih si statků nehynou
cích, zvláště milosti sv. biimováném dosažených. Smut
ni, ale vděční za všecku lásku otcovskou, přijali jsme ma
konec velepastýřské požehnání. Zlatoskvoucí duha bla
žené chvíle přítomnosti otce mezt dítkamř minula, ale od
danost a vřelá láska k otcovskému srdci bez umdlení
pro slávu Boží a spasení duší horlícímu, nepomine, ne
zmizí, ale utkví pevně ve vděčné paměti nejpozdnějších
hodin našeho Života.

Habry. »Toť jest ten den, který učinil Pán, radujme
se a veselme se, hallelujah!« Tato stova velikonoční ra
dosti nalezla plné ozvěny u nás ve dnech 7. a 8. května,
kdy zavítak k nám Jeho Excelence nejdp. biskup, aby n
díle! zde“ sv. biřmování, Za krásného májového jitra
nedělního zvěstova! hlas zvonů, Ze nejdp. biskup blíží
se k nám. Město naše obléklo se ve slavnostní háv. V



rýchlém trysku povoz přijel, arcipastýř vystoupil. U
stavnostní brány uvítal Jeho Excelenci zdejší duchovní
správce řečí, v níž vylíčil radostnou touhu všech. Po
něm uvítal jménem politické služby c. k. místodrž. la
jemník p. Gogela 7 Čáslavě. Uvítání účastnili se dále:
©. k. akr. škol. inspektor p.. Klika, městská rada s p.
purkmistrem města Haber Ph. Mg. Brettrem v čele,

- okresní starosta p: Bradáč, urozený pán baron Rěisský
z Vilínova s jasnou svojí choti, velkostatkář p. Millner
z Golč. Jeníkova, přednostové zdejších c. k. úřadů, Fe
ditel zdejší obecné a měšť, školy p. Slavík, spolek kře
sťansko-sociální mládeže v Habrech, představenstvo
israelské obce zdejší atd. Jménem školní mládeže jedna
žákyně podala Jeho Exc. krásnou kytici a druhá dojem
nými slovy uvítala, Poděkovav všem způsobem tolik
inlým a jen jemu vlastním, odebral se nejdp. biskup po
inm do kostela špalirem obecenstva, jež vděčně přijí
malo požehnání z rukou svého vrchního pastýře, jenž
přicházel ve jménu Páně. Po vykonané přípravě oběto
val J. E. občť riše sv. za asistence kněží- hostí za 0
sadníky, kteří da posledního mistečka vyplnili prostor
ný chrám zdejší a i před kostelem v záslupech stáli.

Po mši sv. a ubřadech za zemřelé vystoupil J. E. na ka
zatelnu, aby chlebem slova Božího sytil přítomné jako
pastýř dobrý. V delší promluvě upoutal J. E. mysl pu
sluchačů cele. Po kázání následovaly modlitby biřmo
vanců. když se byl oblékl v roucha velekněžská, udílel
nejdůst. p. biskup sv. biřmování mládeži i dospělým
z venkovských obcí. Biřmovanci všichni bez výjimky
příjali svátost tu s duchem opravdu zbožným. Ač nával
biřinovanců byl veliký a biřmování odbývalo se v ko
stele, šlo všechno hladce bez nejmenší nehody, dík pro
ziravosti a opatrnosti velmi sympatického biskupského
sekretáře n. dra C;bulky. — Po sv. biřmování násle
dovala zkouška ze sv. náboženství a to škol venkov
ských. při níž dítky měly příležitost blíže seznámiti se
s J. E.. který při zkoušce Častěji mezi dítky šel, jich se
dotazoval. | byla to věru. pěkná podívaná, jak v očích
dětských zračila se radost nad laskavým jednáním nejdp.
biskupa. Po zkoušce jeden žák poděkoval slovy pro
stými, uchledanými a s upřímnosti vpravdě dětskou.
Jeho Excel.
OJpoledne o 4. hod. bylo požehnání, nato bifmování žen
a dívek haberských, načež následovala kratší, av»ak
velmi dojemná promluva, kterou J. E. navázal na slova
písně: -Mé jsi polčšení,. můj Ježíši«, která se při udílení
sv. bičmování zpívala. Nato nejdp. biskup biřmovance
propustil a odjel v krátkosti do Chotěboře přes Vili
mov, kdež oplatil návštěvu svému příteli uroz. p. bar.

Reisskému. — V pondělí ráno o půl 8. hod. měl u nás Je
ho Exc. zase mši sv., potom promluvu k dětem, k'erš
přijaly nato sv. bifinování. Byly to vesmněs dítky z lit
berských škol. Z kostela šly dítky na zkoušku ze sv.
náboženství do školy; u vchodu do školy uvítal p. řed.
Slavík vzňešeného arcipastýře kratší srdečnou proinlu
vou. Jak při vstupu Jeho Exc. tak i při odchodu zc
školy žákyně uvitaly a poděkovaly. Po zkoušce vyko
nail Jeho Bisk. Milost návštěvy. O 5. hod. odp. vyko
nal nejd. arcipastýř závěrečnou pobožnost- Po ní ro
mluvil na rozloučenou místní duchovní správce, podě
koval za všechnu pámabu spojenou s funkcemi tak mno
hými, jež táčil s neumdlévající horlivostí po dva dny

a nikdy neumdlévající. ©Následovalo poděkování dvou
žákyň, z nichž jedna podala J. E. skvostnou kytici. V
následující nato promluvě na rozloučenou jestě jednou
potěšil J. Ex.

činným a Mahodárným; v těchto těžkých dobách byla
slava jeho pravým balsámem. Na konec projevil J. E.

úplné své uspokojení nad přijetím, jehož se mu zde do
stalo. Nato -- žehnaje klečícím osadníkům a tu a tam
vtískmuv ještě křížek na čílko některého -dítka — ubířal

se kostelem a narkem k povozu jej čekajícímu u brány
"slavnostní. Zde pak se rozloučil ještě zvlášť s témi,
kteří v neděli ráno k uvítání, nyní pak na rozloučenou
se dostavili. Těžka loučili se. osadníci se vznešeným ve
leknězém. Bůh dej hojnost sily a požehnánína dalších
apoštolských cestách našeho arcipastýře!

čádnápleš více/
amp-Tisíce holohlavýchvyléčeno! +

Pište si ještě dnes o pojednání; které
Vám ochotně zdarma zašle kosmetická
laboratoř „Olymp“, Praha-Smíchov,

11-1241.

Karel Mattuš osmdesátníkem. V| neděli
dne 21. května t. r. oslavil čelný politik a náro
dohospodář český, dr. Karel Mattuš, dovršení 80
ler svého života, Stačilo by o dru. Mattušovi říci,
že byl spolupracovníkem, spolubojovníkem a spo
lutrpitelem Rierrovým, aby k němu vděčně vzhlí
ženo bylo v českém národě. S tímto patriarchou
politického vzkříšení národa českého vstoupil na
politickou dráhu. A dovedl pro ni pracovati dle
darů sobě svěřených poctivě a vytrvale, Když po

|

|

|

|

|

litická škola Riegrova byla školou mladších a ra
dikálnějších cdstavena, nesložil ruce v klín. 5 dr.
Bráfem vrhli se oba na pole národohospodářské a
pracovali zde k posílení národní naší věci. Výsled
ky vzdávají těto činnosti chválu nemalou.

V dru. Mattušovi dočkala se někdejší strana ná
rodní satisfakce své politické působnosti, —jejíž
spatřil dr. Rieger jen červánky. Dr. Mattuš osvěd
čil, že wmohutnějším všech citů jest u něho onen,
jejž láska k národu diktuje. Zavřel knihu nedávné
minulosti a nepřál si, aby v ni čítáno bylo, K bu
doucnosti obracel svůj zrak. Tužba jeho nesla se
k tomucíli, aby národ především obnovil jednotu
a svornost. Myšlenka českého politického soustře
dění nalezla v něm nejvřelejšího podporovatele,
kteroužto zásluhu ocenila reorganisovaná a slouče
ná Národní strana tím, že si postavila dra. Mattu
še v čelo. A přes svoji osmdesátku stará se náš
jubilant neunavně, aby dílo soustředění dokoučil,
dovršil.

Už vyšla! Malá domácnost. Úprava jed
noduchých pokrmu. Ve prospěch sirotku po pad
lých vojínech napsala A. B. Seidlová. Nákladem
»Jitřenky«. Stran 72 brož. Cena 60 h. Objednáv
ky vyřizuje Družstevní knihkupectví v Hradci Krů
lové, Adalbertikuni.

K našim katolickým organisacím a spolkům, zvlá
ště k Všeodb. sdružení a »Orlu«, jakož i k šlechetiným

jednotlivcům vznášíme snažnou prosbu, aby pomohli se
be menším dárkem zmírniti velikou bídu našeho oběta
vého a čilého pracovníka v katol. jednotě -v Žižkově,
jenž našim spolkům, zvláště orelským, obětoval své zdra
ví. Leží těžce nemocen, na léky není a 5 dětí hladoví.
Kdo můžeš, pomoz rychle! Za to prosí jménem těžce ne

mocného Ing. Bedř. Pospíšil a Jindř. Kóhler. typograf,
Žižkov. Chelčického ul. č. 27. který z ochoty zaslané
dárky zminčnému doručí.

Barbarské italské válčení. Jak vedou Italové svůj
»boj za civilisaci a lidskost<, toho drastickým dokladem
jest opět bitevní zpráví zemského střeleckého pluku z
posledních dnů."V tétc zprávě, jejíž údaje jsou přísežně
stvrzeny podpisem důstojníků jako očitých svědků, se
v podstatě praví: Za boje v tonalském území 2. květ

mu právu a každé lidskosti způsobem. jenž by byl dří
ve považován za nemožný u t. zv. kulturního národa.
Nás první raněný praporčík v záloze H. mohl po svém
zranění ještě učiniti jeden skok, načež klesl bezvládné
k zemi. když se po nějaké době pohnul, zasypali jej
Kalové palbou strojní pušky, až nejevil již žádné znám
ky života. Záložní praporčík D. Dostal střelnou ránu
do ramene a sklouzl asi 50 metrů sněhovou rýhou dolů,
kde zůstal icžet. Dva zdravotní vojíní tam přispěchali
a přiložili mu cbvaz. Náhle bylo i na tuto isolovanou
skupinu siříleno z nepřátelských strojních pušek a to
tak dlouho, dokud se i jediný ještě hýbal. Asi 600 výstře
lů bylo vypáleno na tyto muže, neschopné boje a jsoucí
bez pomoci. Rovněž systematicky bylo na každého ra
něného, který se sřítil příkrou sněhovou rýhou, tak dlou
ho stříleno, dokud jevit známky života. Všichni zdravot
ní vojíni, kteří spěchali shůry na pomoc, byli odstřileni,
Lékař. kterého v poledne v záři slunce bylo lze dobře

ky, který neměl ani sněžný plášť a pokusil se sám zdola
proniknouti k raněnými. musil se vrátit, protože také na

kteří se zdravotními saněmi pokusili se dospěti k těžce
raněnému, který již po dvě hodiny, jak se zdálo, ležel
bez známek života v sněhové prohlubní, střílely rovněž
nepřátelské strojní pušky. Dva z nich zůstali ležeti těž
ce ranění, Plnou kodinu pálil nepřítel každých 5—10 mi
nut množství výstřelů na tuto. skupinu. Pak, jak se zdá,
nabvl přesvědčení, že také tito muži jsou mrtvi. [ zdra

votní saně, jež zůstaly tam státi, byly touto pálbdu zni
čeny.Četař P, sřítil se těžce raněn sněhovou. rýhou do
Jů u bylo na něj rovněž prudce. stříleno tak dloubo. do

o pomoc, !hned naměří" naň nepřítel strojní pušku a pálil

tak dlouho, ažtěžce zraněný umlkl. Po boji byly, Jj ny
přípravy, aby padlí byli pohřbení. Avšak i toto ftalové
zmařili palbou ze strojních pušek a vrháním ručních
granátů.

Vselicos. Pražská policie při probiídce
u celé řady obchodníků našla hned na počátku

vě milionu ukrytých vajec; jen u jednoho82.000 .vajeo. — V Německu cena moder
ního vlaku počítá se na 300000 až 350.000
marek. — Vojenské úřady nařídily, aby všichní
holubi v Bukovině byli zahubení. — Přírodo
zpytec Plateau zjistil pokusy, že chrouat utáhne
dvacateronásobnou svou váhu, včela dokonce
třicetinásobnou. Předčí tudíž daleko koně i jiné
tahouny v poměru výkonů. Ministerstvo
kultu a vyučování svolilo k otevření gymnasia
se slovinskou řečí vyučovací v Kroměříži, které
má nahraditi gymnasium gorické. Vyučování
bude zahájeno co nejdříve. V Kroměříži bude
také záhy zřízena škola italská. — Německé
konauléty v Liberci a Chebu zřízeny nebudou.
— Na východní frontě při vyhazování zákopů

přišlo se na četné předhistorické nálezy.s LY————

Sde kupujeteknihy?
Naše knihkupecívíVás také vzorně obslouži.

Sloupenoům našich organisací
odporučujeme vřele křesťanský český závod
vyšívaček a šlček ,„Záštita“

v Chrasti u Carudimě.
Veškerá prádlo pánské i dámské, výbavy

pro nevěsty, přepychové i jednoduché vzorně ob
stará „Záštita“. Vsd.duchovenstvu naskytá se zde
příležitost konpiti prádlo kostelní, zaručené dle
předpisu za ceny mfraé. Učiňte otjednávku na
zkoušku a budete jistě spokojeni!

Oap> Odporučujteve svém okolí! jj

PEPR

po
PRAVDOU

KE CTNOSTI
Fudova kázání na všeckyneděle a svátky roku

církevního.

Promluvil a vydal
nákl. Polilického Družstva
tiskového v Hradci Král.
(Knihovna Obnovy čís. 25.)

Antonjn Kaška,děkan v Kostelci n. Orl.

Řada I.
Sbírka o 21 tiskových ar
ších velké osmerky (stran
436) obsahuje 75 thema
tických kázání, - (Cenabrož.
výtisku K 460 franko. Od
poručovati netřeba —aspoň
ne dachovenstvu diecese
královéhradecké, které tu
tora po 30 let působení jeho

kněžského předobře zná.

Objednávky vyřídí
Družstevní knihkupectví v Hradci Králové,

„Ordinariátní list“ diecése naší v čísle 11, str.
138, (Píše o knize:

„Vřele doporačajeme tuto sbírku kázání, již
kněz "známý svojí pastýřskou horlivostí vydává k slávě

-Boží, na pomoc duchovním spolobratřím, a jsme pře
svědčeni, žepo obojí stránce určení svého sbírka plně vy
hoví. Kázápí — jak na lidové promluvy sluší — jsou

„v osnově jasná, v mluvě přesná, dolohami zajímavá,
bohatá látkon a prodebnuta pastýřským nadšením.
Zkrátka kázání hodna toho jsou, aby se jim dostalo,
jak spisovatel žádá, miléhe a dodáváme též vděč

„ného přijetí.“

|Za r“mý
nabízíme prorychlé rozprodání knihu

z pozůstalosti vsdp. praeláta

Msgra Dra Antonina Brychty: ,
Jmění církevní

jeho správa.
Krámská cena původní (z roku 1910)|
11 K snižuje se při hotovám zapla

cení na

We"4 koruny "8
za brožovaný výtisk. (Velká osmerka,

stran 656.)

BISKUPSKA KNIHTISKARNA

L v HradciKrálové.



Cennou četbu
poskytují

publikace „KnihovnyObnovy“
Mimo jiné vyšly tyto spisy:

Brodský Boh., Naši přátelé. Str. 100. Cena 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 3.50.
Brynych Ed, Štít víry, 2. vyd. Str. 108. Cena

sníž. 50 h.
Mimra Fr., Obrázky ze amíšemé osady. Řada I.

Str. 168. Cena 80 h. — Řada Il. 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, váz. 5 K.

Pečínková B., Ženy, Str. 160. Cena K 2.30, váz.4 K.
Reyl Dr. Fr., Úkoly sociální politíky, Str. 320. Ce

na 3 K, váz. K 4.80.
Reyl Dr. Fr., Jádro křesťanské soclologle. Str.

364. Cena 5 K, váz. 7 K.
Řezníček Dr. V. Královéhradecká vzpomíuky.

Str. 200. Cena K 1.40, váz. K 2.40.
Sahula Jiří, Karej IV. jako křesam a vlastenec.

Str. 488. Čena 3 K, váz. 4 K.

Sahula Jiří, Dobapředbuajíské a ju428. Cena brož. výt. K 168, váz. výt.

Novák, Kněžské problémy. Str. 95, Cena K 350váz. K 4.50.
Novotný Dr. Jos., Index a věda.Str. 210. Cena

K 2.40, váz. K 4.20.
Novotný Dr. Jos., Spiritismus zdokonalením kře

sťanství? Str. 259. Cena K 2.60, váz. K 4.4.
Novotný Dr. Jos., Světem k Bohu. Str. 468. Cena

6 K, váz. 8 K.
Sahula Jiří, Rozmarné příhody. Řada II. Str. 320.

Cena K 1.80, váz. 3 K. — Řada III. Str. 384.
Cena K 2.20, váz. K. 3.50.

Objednávky vyřizuje

Oružst. knihkupectví a nakladatelství
v HradciKrálové - OAdalbertinum.
o000000000 e

aregná

kostelní aONA"02"
vuje a dodává

Fr. Uhlíř,
umělé sklenářství a malba skla

v Fbobenkorinímů u zadne

Cenniky arozpočty na požádání

B bit. právěvyšlýchbiikaožok:
Dr.Fr. Roj

Jádro křesťan.

sociologie
Str. 361. — Brož. K č.

Ve vkus. vazbě celopl. s ochran. kart. K 7,

Dr. Jes. Novotný:

Světem k Bohu
Stran 170. -- Brož. K 6.

Ve vkus. vazbě celopl. s ochran. kart. K 8.

N B. Dostávám nyní spisy poslední dobou
Vaším nákladem vydané. Jsou to zdařilá |
díla a zasluhují rozšíření.

Dr. Jos. Hanuš,
prof. real. gymnasia,

Král. Vinohrady.

Objednávky obratem vyřídí

Družstevnío pectvía nakladate
v Hradel Králové, Adalbertinum,

[ A4444424400 4A424

Mydloholičské
výborné jakosti, též i veškeré potřeby

k holení nakoupíte levně u firmy
Joset

mydlář v Hradci Králové na podsíni. —
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ŽENA
37letá, katol. sinýšlení, se 4letým dítkem,
nabízí své služby k venk. hospodář
ství, nejraději na faře, neb u vdovy neb
ženy, jež má muže na vojně. Táž vyzná se
ve všech pracích v domácnosti i v poli.

Lask. nabídky do adm. 61. ©

, vodů. čerpadel.

| Rozpočty a návětěva inženýra na požádání.
zeměvrtacispolag" 9er,

i Založenor.Prak Četná doporučení.sh
<No398 EEK

3 rbp ním 354 i 5 „8doBjilročšsčyí>EK Šánda
c IĚMĚSÍKÍ

BETochotněazdarma.

čtanáaoAKEB zone

Uzmanýza ndýhodnější a ai ernější výkupní pramen v

koskal, paramonlů
oreránprapaů. příbrová,nýpereémazávodur Česbách,yn . k. dvorathoŠodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

obráskové„ouníky, řospočty, vzorya vé sbošík výběrufra
Boz A ikooastaké režie ve vlaatuích dilnách a

domech, levné pracovní sily nem reakově, čímž leradjšíosay aš o30%,než všude inde

Jebil. 100 let. trvání a 40ielet. vlastní činností.
Adresování vědy doslovné se vyprošuje.:

| Ee =-m
Ignáce V, Naškudla syn

(protokolovaná firma)

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

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstru
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

L I tranko zašlou. |

se na

pro kupce se hodící, blíže »Merkuru«, a

několik malých bytů
v přízemí hned se pronajme. C. a k. dv. to

várna nábytku K.V. Skuherský, Hradec Král.
————— Velegůstojnéma

duchovenatvu a

ee patronátnímm Žreřeje si dope
úřad dm = kostelnínádobya

. jní a to: monstrance, kalichy,
olbáře,nádobky,paténky, pacifikály,
svícny, lampy, ice, kropenkyatd.sed vlastní předp!

církevnímvyhovující. "Staré
měs opravuje v původníintencíai zlatía c nebo proti do

plaku za novévýrosy 20s Holovéředměty neb sesílé neu
Řásku frankobež závaznosti koupě.

ena .“Várných posvěcené. Práce ručníSklad v *brných klenotů, jako: Fetězů,
madonek,KŘRKŮ,postprstýnků, náramků atd. 1 Notářské
Pouteny, tabatěriky, jídelní náčiní ze stříbra pravého

čínského vědy na skladě.
Stareslale,síříbroadrahokemykupujesanejepěšiey

——

—.

nabízí

kcánne, = i. požívalinyVG velkém.
VYVY

Telegramy:Retral, Wraes Ielové.

Právavarní dům
hodící se obchodníkovi (s jedním krámam)

, Da hlavpím náměstí v Hradci Králové č. k

Dotazy zodpoví Eduard Troniček, c. k. pošš.
kontrolor, přednosta poukázkového oddělení

hlav. pošt. úřadu v Praze-If., Jindřišská ul.

©000000000000800
Jan Horák,

apukemníh-b

v Rychnově nad Kněžnou
zasllá na poládání vědy

dte roční aajanny keliekol
nejnovějších druhů pravýchviněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i oizo

zemských

Cetná USBÁNÉzvláště z krahů vole
důst. duchovenstva avědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cení
Volejemné látky na taláry.

00000000



Ptedolatné na čtvrt roku 2 K 60h
na půl roku 5K—

Protestujeme!
Česká veřejnost byla již několikráte upozorně

na na zvrhlé řádění několika podplacených indivi
duí v cizině, která jsouce ve službách našich ne
přátel, hanobí čest českého národa a hanebně po
Skozují jeho životní zájmy. Různá jest taktika, jíž
užívá tato organisovaná chátra. Jinak ku př. lidé
tito pracují ve Švýcarsku a v Americe nežli v ne
přátelských zemích, Kdežto ve Švýcarsku postu
puje se tím způsobem, že se špatnými informacemi

pro naše mocnářství, operujg se V zemich našich
nepřátel čile a vesele nejsprostšími lžemi. Jest na
prosto neuvěřitelno, co tato velezrádná cháska V
uvedeném směru páše. Poněvadž jest toho mínění,
že není nikým kontrolována, řádí tím drzeji, čím
jest od své zrazené vlasti vzdálenější.

Cháska ta se ovšem mylně domnívá, že se m
kdo v Čechách nedoví o jejím vlastizrádném řá
dění a že nebude moci býti později volána k zod
povědnosti vlastním svým národem.

"V Petrohradě zastupuje nyní zájmy agentu, do
hodou placených, pan Čermák. Kdo jest tento pán,
jest české veřejnosti známo dostatečně.

Již dlouho před válkou obstarával Čermák v
Petrohradě pravidelnou podkopnickou práci proti

nijakým tajemstvím, pro koho Čermák pracuje,
Proto všichni ti, kteří jej poznali, přerušili s ním
přátelství a přísně dozírali na jeho počínání. Čer
mák se vnucoval téměř násilně do funkcí, jichž ni
kdy zaujímati neměl, a hrál si jakoby na vůdce
Čechů v Petrohradě, Když došlo k válce s Ruskem,
byl Čermák toho rázoru, že přišel čas, kdy kliditi
bude bohatou odměnu za svoji dřívější činnost. Za
ložil záhadné komitéty a využívá společně s. ještě
horšími existencemi již po 20 měsíců téměř všeho,

toval.
V »Rječi« dočítáme se o nové infamii Čermá

lečností v Rusku (dílem to Čermákovy chásky)
měl tento čestný inuž řeč, mající za účel oklamati
ruské veřejné mínění, Tvrdil, že mezi česko-slo
váckými vojíny v českých zemích často dochází
ke vzpourám a že bylo popraveno 1500 »mučed
niků« za slovanskou věc. Není nám třeba ani podo
týkati, že každé slovo Čermákovo jest sprostou
lží, musíme však se vším důrazem | protestovati
proti tou, aby nějaký Čermák rozšiřoval po svě
tě lži takové a aby na útraty českého národa v
Rusku prováděl agitaci, která nás v očích celého
světa snižuje a u nepřátel budí zdání, jakobychom
skutečně my všichní byli stejných morálních kva
lit, jako pan Čermák a jeho soudruzi. Mluvíme za
jisté jménem veškeré české veřejnosti, prohlašuje
me-li Čermáka sprostým utrhačem českého ná
roda.

Průběh války.
Bojiště italské. Málo přes 14 dní trvá na

še ofensiva z jižních Tyrol; a v té době denně

V Hradci Králové, dne 2. června 1916.

získávají naši nových úspěchů přes velké pří
rodní a umělé překážky i odpor nepřátel. Bu
juje se už na půdě italské. Útok proti opevně
ným prostorům Aeiago a Arsiero pokračuje a
denně vytrhává z pásu tvrzí opevnění za 0
pevněním. Dne 26. května dobyto pancéřové
tvrze Caea Ratti, která patří už ke vnitřní sku
pině tvrzí u Arsiera a uzavírá silnici údolím
tatašským. U Arsiera padla druhá pancéřová tvrz
Cornola, a v opevněném prostoru Asiaga zmoe
pila se naše vojska stálé údolní závory Val
d' Assa. Vedle těchto úspěchů na západě od A
siaga dobyty i na severu 4 opěrné body, čímž
fronta posunuta značně na východ. Na pravém
boku středu byli Italové zapuzeni ze svých po
stavení západněa jižně od Bettale v údolí Poe
siny. Pozoruhodno, že pevnosti, které byly chlou
bou Italů a platily za nedobytné, jsou rozme
tány pod prvním úderem našeho vojska, zatím
co naše pohraniční pevnosti odolávaly všem
útokům nepřátelským po celý rok. — Dle ú
řední zprávy ze dne 30. května padla také pan
céřová tvrz Punta Corti do naších rukou. Zá
padně od Arsiera vynutilo si naše vojsko pře
chod přes potok Poginu a zmocnilo se výšin
na jižním břehu. — Všecka gevervitalská města
jsou přeplněna uprchlíky před rakouskou ofen
sivou.

Boje o Verdun neustávají, a pařížské listy
samy zde přiznávají Němcům úspěchy. Fran
couzové marnými protiútoky se velmi oslabují,
což jest právě cílem německým. Na obou bře
zích Mosy zuří s neochabující prudkostí dělo
střelecký boj. — Mézi jižním vrcholem Mrtvého
muže a vesnicí Gumieres dobylo němec. vojsko
nového francouzského postavení. zajavší na 1348
Francouzů.

Na balkánském bojišti jsou nad Valonou,
na dolní Vojuse přestřelky s alskými hlídkami.
— Bulharské listy poukašují na to, že mace
donské bojiště opět vystupuje do. popředí a za
znamenávají e uspokojením, že poměr Bulharska
k Řecku a Rumunsku je úplně vyjasněn a velmi
dobrý. Pokusy čtyřdohody o rozeštvání bulhar
ských států úplně selhaly. — Německá a bul
harská vojska obsadila důležitý průsmyk Ru
pelaký na Strumě. čímž překročila řecké hra
nice, aniž by porušila výsostných práv řeckých.

ecko zachovalo se tu právě tak, jak to pro

odpor Bulharům, jako se nepostavilo: čtyřdoho
dě. Postup Bulharů na řeckou půdu je událostí
velmi důležitou.

Východní bojiště. V poslední době voláno
jest zase naléhavě Rusko, aby spojencům u
lehčilou.A to dle všeho vyzvání vyhovělo, ne
boť dle zprávy našeho generálního štábu větší
ruské síly se v posledních dnech pokoušejí pro
pracovati se spojovacími příkopy k naší besarab
ské frontě, v čemž je účinně ruší naše děla a
vrhače min.

O0míru. President severoamerický Wilson
na schůzi mírovou ligvu ve Washingtoně po
řádané prohlásil také, že svět má nárok, aby
byl osvobozen od každého porušení míru, které
by vyšlo z útoku. Spojené státy jsou ochotny

Inserty počítají se levně,
Obnova vychásí v pátek v poledne.

připojiti se ke každému svazu národů, který se
utvoří k uskutečnění těchto cílů a k ochraně
proti jich porušení, — V sobotu byl ve Stok
holmu zu obrovské účasti obyvatelstva slaven
mírový den; konána řada schůzí, na nichž při
jaty mírové resoluce.

Politický přehled.
Ministerské nařízení vydáno bylo o po

užívání a zpracování zvířecích a rostlhnných o
lejů a tuků k technickým účelům. Používání a
zpracování nejnutnějších tuků, sloužících k lid
ské výživě, a to másla, rozpuštěného másla a
vepřového sádla všeho druhu jest zakázáno od
nynějška, jsou-li tyto potraviny v poživatelném
stavu, používati k něčemu jinému nežk jídlu.

Vyrovnávací konference obvu vlád ko
naly se ve Vídni 26. května.

Na školách v Bukovině, dle nařízení mi
nisterstva vyučování, zaveden jest jazyk rumun
ský a rusínský jako povinný.

Jazyková otázka v Polsku. Podle usne
sení gubernie varšavské zavedena bude nyní
polština i v úředním jednání poštovním; výnos
týká se též dopisování vnitřního mezi poštov
ními úřady.

Nová válečná dávka z majetku bude za
vedena v Německu, a sice z přírůstku ma
jetku. Z prvých 10.000 marek má obnášeti
5 9/,, z dalších 10.000 10 9/,, z dalších 15 */, atd.
V kapitálově bohatém Německu se očekává, že
tato válečná dávka z majetku vynese obnos mi
mořádně vysoký.

Mexiko. Mexická vláda zaslala Spojeným
státům notu, v níž žádá naposledy odchod ame
rického vojska. Neuslálá přítomnost tak veliké
cizí branné moci na americké půdě dotýká prý
se cti a suverenity Mexika. Mexičané nechtěli
žádnou válku, avšak celá země jest pohotova bo
jovati za svá práva.

Japonsko právě za nynější války vzrůstá.
Za povolení dovozu amerického střeliva Japon
skem do Ruska zavázalo se Rusko, že bude
podporovat japonské zájmy v Číně. Japonsko
dostane osidlovací právo v Sibiři, Rusko od
stoupí Japonsku druhou část Sachalinu a Ja

poneko dostane právo rybolovu v ruských voách.
V Číně následkem vítězství povstalců na

stala úplná anarchie, jih stojí proti severu. —
V Kantonu zřídili si povstalci prozatímní vládu,
a zvolili si za presidenta generála Li-JuanHunga,
prohlásivše, že Jančikaj pozbyl všech práv, ježto
proti znění ústavy chtěl se státi císařem.

Krajské zřízení. Rozhovory, které o kraj
ském zřízení v proud uvedl dr. Fiedler, umlkly.
Dle některých projevů soudíme, že jsou v Če
chách politikové, kteří se krajských zřízení o
bávají žádajíce, aby se o nich nyní nemluvilo
Po našem rozumu prospěch nebo škodlivos
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-zřízení tohoto závisely by ovšem na tom, jakou
měrou ve vzdělávání organisace této účastnil

-by se český národ a jakou měrou -by rozhodo
vali ti činitelé, kteří neskrývají svých centra
lisačních úmyslův: Náramná nálada některých
živlů pro zřízení toto nás vybízí, abychom po
čínali sobě obezřetně a opatrně. Běží hlavně
o to, aby krajským zřízením nebyla“ohrožena
zemská samospráva. : .

Krajské zřízení dle původu svého jest
správní organisací starobyle českou, která mo
hutnící absolutní mocí českých panovníků po
zbývala rázu samosprávného, až ji ovládla ú
řednictvo vládní docela. Za Marie Terezie staly
se úřady krajské, kterých od roku 1751 býlo
v Čechách šestnáct, ryze zeměpanskými bez
jakékoli samosprávní činnosti, byly první sto
licí zeměpanské správy politické, a jejich roz
hodovací působnost za Josefa II. a císaře Fran
tiška I. velmi se rozmnožila, kterážto povaha
jejich, jak se domníváme, tane na myslích těm
mimočeským politikům, kteří se o organisaci
tuto dnes tak horlivě přičiňují. Když v Kro
měříži roku 1848 zasvitl pokuso zřízení ústavní,
byl učiněn také návrh, aby kraje staly se zá«
kladem nového samosprávného zřízení. Kraj
ským vládám měla býti dána rozsáhlá pravo
moc. Ve sněmovním výboru kroměřížském
střetla se o krajském zřízení různá mínění,
která však stále dbala neodčinitelné skutečnosti,
že v říši žijí různé národy a že potřeb jednotli
vých korunních zemí v zákonodárství třeba
šetřiti. Politikové, kteří práva menšin musili
uznávati, snažili se samosprávný proud oslabiti
jinde a jinak. Do zápasu kroměřížského, do
jeho sil a obmýkajících postupů dává nám na
hlédnouti dosti spravedlivý Němec, Springer,
jenž v předmluvě ku protokolům ústavního
výboru kroměřížského praví: »Kapitola o kra
jich, jejich správě a zastoupení, usnesená te
prve po dlouhých jednáních, jest nejstkvělejší
věcí ústavního návrhu. Příkrá centralisace ne
měla ve výboru žádného přivržence. Uvádělt
zároveň shromážděný sněm říšský skoro denně
na odiv různorodost jednotlivých korunních
zemí a potřebu, aby jí bylo dbáno. Byli však
mezi odpůrci centralisace mnozí, kteří bojo
vali proti ceutralisaci říšské, jen
aby ji hojnější měrou přenesli v pro
vincie a sněmy. Těmto záměrům za
stoupeua cesta zřízením krajů vevět
ších provinciích a tím, že krajské správy a
krajská zastupitelstva nadána byla důležitými
právy. Kdyby byl návrh ústavní býval uve
den ve skutek, byly by nepochybně sněmy
krajské brzy hrály velikou úlohu a bývaly by
pomáhaly říšské vládě a říšskému
sněmu proti politickým přehmatům
su ěinův.« Springer sice nejmenuje těch po
slanců, kteří usilovali o centralisaci v provin
ciích a sněmech, ale my víme, že to byli Pa
lacký, Riegera jiní stejně smýšlející politikové
slovanští a konservativní Němci. Springer tedy
nepřímo povídá, že samosprávní záměry teh
dejší hodně byly obmezeny vlivy protichůd
nými a že říšští centralisté učinivše ústupek na
jednom místě, chtěli si jej nahraditi v krajské
správě, sestavené dle jejich přání a zámyslů.

Spriugerovy poznámky dávají možnost
správně posouditi cenu, kterou tehdy krajská

zřízení měla, a neuhodíme daleko od pravdy,
když řekneme, že by byla sice ohromila ná
rodních menšin, ale zároveň byla by oslabo
vala. jednotnost a moc zemí a jejich sněmů,
Nemusíme tudíž mnot . naříkati, jak se stalo
u nás zvykem, že slibr ústavní počin Kromě
řížský selhal a že sněm byl rozpuštěn, neboť
pozdější ústavnost, bez choulostivého krajského
zřízení Kroměřížského poskytla větší svobody
samosprávnému našemu rozvoji. — Po těchto

stručných vývodech -objasňuje se sdostatek,
proč mimočeští politikové. obzvláštěv době
přítomné pro kraiské zřízení:tolik horují. Kraj

správě musilo by se,y nich poskytnouti mno
hem širšího místa, než jak naznačují posud
tajené záměry...2... 2

Onálezu Rukopisu Zelenohorského. Mi
nule jsme s důrazem řekli,že objevem ilustrací
v Rukopisu otázka pravosti nebo padělku na
byla rázem a zásadně nového významu. Spor

vý, a nikdo nemůže tvrditi, že jest padělaný.
K počátečním pochybnostem přispěla mnoho
okolnost, že roku 1818 Rukopis byl poslán do
Prahys nepodepsáným dopisem,v němž se
praví: »In unsermHaúsarchive lagen anligende
vier Blatt Pergament vielleicht Jahrhunderte
lang im Staube verworfén.« (Die Alt. Denk
měáler der bohmischen Sprache von Šafařík
uud Palack
důchodní
pravovali,
Roman Voříšek, záměcký kaplan v Žinkovech,
děkan Nepomucký Boubel, nástupce jeho dě

ovář, a zcela věrohodní svědci vy

pohanských starožitností v Čechách, Julius
Máj, finanční rada, Josef Urban, měštan Praž
ský. Po smrti děkana Boubela byly zjišťovány
okolnosti nálezu, a tehdy děkan Nepomucký
Zeman oznámil příčinu, proč důchodní Kovář
posílaje »Rukopis« se nepodepsal. »S nálezem
Rukopisu«, dí děkan Zemau, »nejsou žádné roz
manité okolnosti spojeny. Nestalo se tak před
sevzatým hledáním starověkých spisů, nébrž
jen tak mauíf a náhodou r. 1817. Každý dů
chodní na Zelené hoře měl k opatrování hospo
dářský sklep, v němž' se všeliké k hospodář
ství potřebné věci a zásoby nacházely, jakož
sůl, provazy, řetězy, ano i kolomaz. Ve sklepě

spisů k věčnému odpočinku uloženo. Důchodní
Kovář probiral se, maje chvíli, ve spisech těch,
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nalezeného, doručil jej p. Frant. Boubelovi, teh
dáž děkanu v Nepomuku, jenž oceniv ruko
pisu důležitost, učinil nálezci návrh, by jej mu
seu království českého do Prahy poslal; dříve

a nejdříve před jinými mně jej ukázal; neb jsa
tehdáž lokalistou v Prádle, za příčinou úřední
výpomoci vícekrát za týden do Nepomuka jsem

byl rukopis nalezen. Jiným však ukázav jej,
okolnost nalezení jeho zamlčel neb nálezce

vrhu p. děkana odhodlal se důchodní Kovář
nalezený rukopis do Prahy poslati; z podot

místo, odkud pochází.«
Důchodní Kovář, bál se přísného svého

pána, tehdejšího majitele panství Zelenohorské.
ho,jenž se jmenoval hrabě Jeronym Colloredo
Mansteld a byl c. k. zbrojmistrem a účastníkem
boje s napoleonským jenerálem Vandammem
u Teplice r. 1813. Byl prý to dobrý, ale jinak
prchlý a přísný pán, o němž vypravovaly se
různé i divoké kousky. Nezáleží konečně na
tom, bylo-li pravda všechno, co se o něm vy
pravovalo, ale dávala se tomu víra. Důchodní
Kovář se domníval, že hrabě Colloredo jest
nepřítelem češtiny a kdyby se dověděl, že Ru
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domí a vůle svého pána bál se rukopis s urěj- ©
tými zprávami, odkud jest, do Prahy poslati.
Učinil tak tedy zastřeně a s nepodepsaným

hrubě urazil. Když © Rukopisu rozhovořili se '
literáti a když v obécném rozruchu odpůrci 0
pírali se jmenovitě o podivný způsob, jak byl
Rukopis do Prahy poslán, důchodní Kovář mu
sil mlčeti v době, kdy jeho řeči bylo nejvíce
potřebí.

Kaplan Voříšek o něm praví: »Znal jsem
dobře toho muže; měl svému stavu a povolání

říkáme hem od péra nebyl a nezanechal
ni jediné české knihy po sobě. Ti, co jej znali,
smějí a mohou říci, on že jistě nebyl původ
cem Libušina soudu — pravím to s dosti še
trným eufemismem.«

Historii nalezení Rukopisu uvedli jsme
proto, že bezejmenné jehoposlání do Prahy
bylo hlavní příčinoujehopodzírání. Pilologické
námitky byly vyvráceny a ostatně po zkuše
nostech, kterých jsme z oněch filologických bojů
nabyli, jsme: toho ustáleného přesvědčení, že

dostalo do rukou úepodepsaného rukopisu

rickou mluvnici století dvacátého. Od historické
mluvnice té které doby a toho kterého národa
vždycky se vyskytují odchylky jednak dialekto-
logické, jednak ty, které plynou z osobnosti

uje, vypozorovali jsme ze samého ru
kopisného boje, v němž odpůrci dovedli mnoho
namitati a obhájci dovedli to zase všechno vy
vrátiti. Hlavní věcí tedy jest podstata a tvář
nost fysická, v kteréž příčině objev obrázkův
a kreseb v otázce rukopisné jest novu m, jež
jakoby pravilo: sNuže, páni odborníci, tady
jsme, a vaším úkolem jest, abyste rozhodli, kam
S námi.« ..

Santa Lucia. Hrdi jsouce na statečnostnašich
armád na frontě sočské, vzpomínáme válečných
činů roku 1848, kdy Italové utkali Se s mar
šálkem Radeckým a kdy historického jména
nabyla Santa Lucia. Vesnice tato jest jihozá
padně města Verony, které tehdy mělo nečetnou
rakouskou posádku. V měsíci květnu 1848 voje
rakouské rozloženy byly polokruhem na jiho
západ Verony a předními oddíly jejich obsazeny
byly nejpřednější posice: Chievo, San Massimo,
Santa Lucia a Tombetta. Mimo-posádku ve
Veroně vojska rakouského bylo 15.900 mužův.

Protože posádka Verony musila zůstati
v městě, Radecký velitelům rozkázal, že jest
jim spoléhati pouze na 15.900 mužův a že
dlužno vykázaných posic | všemožně hájiti.
Kromě toho Radecký v armádním rozkaze
doložil, že jen tehdy ustoupila by vojska do
Verony, byla-li by napadena velikou přesilou.
Obývatelstvu ohlášeno, že se má chovati klidně,
a maršál pohrozil zbořením města, vzniklo-li
by v něm povstání. Dne 6. května o 6. hodině
ranní přiblížilo se italské vojsko počtem 50.090
mužů s 66 děly, o 7. hodině střed a levý bok
nepřítelův seřadily se v bojovné šiky a k o.
hodině Piemonfané střetli se s rakouskými
předními strážemi, které za přestřelekponenáhlu

ustapovaly. V italském obyvatelstvu Veronyzavládlo vzrušení, a husté zástupy zaplavily
všechny ulice. Radecký, dostav zprávu 0 po
hybu nepřítelovu, vsedl na kůň a vyjíkděje
z »Nové brány« dal ještě dodatečný rozkaz,
aby obyvatelstvo bylo donuceno se rozejíti.

Santa Lucia býla bráněna z prapory, 2
skadronami a 6 děly, všeho všudy tedy 2.300
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st me posici ta velikou přesilou, ale jejich

pradký útok byl mdatně odrašen jmenovitěrdianoa obramou hřbitova, odkudě stěílela

velel setalk Brand. Za mužstvem tímto z po
zadi tří děla svými střelami rozrášela husté
proudy Italů, kteří brodice se ve vlastní krvi,
marně pokouželi se proniknouti na hřbitov.
Pe hrorvých ztrátách nepřítel ustoupil, aby

vyp mezery novým mužstvem,znovu divocezaútočil Druhý útok polkal se s tímše osudem
jako prvý; v divém úprku, pozbyvšemnoho
mrtvých a raněných, Italové utíkali od hřbitova,
mad nímě vznášely se mraky dýmu, ze kterého
blýskaly, praskaly a břměly výstřely statečných
obhájců, po jejichč začerněných tvářích stékaly

aménky potua jejichě prsa bitevním rozči
emím rychle oddychovala. O desáté hodině

přibyl na horkou posici jenerál hrabě Vratislav
a přivedi s sebou 4 setniny pěšáků jako posilu.

Jenerál pohovořil s Pykov. Kopalem, načežoba rozestavili přibylé vojíny, zařídili, čeho kde

dalšímu zápasu, který se již ohlašoval.
(Italové, jak bylo ze hřbitova pozorovati, při
vedli na místo, odkudž podnikali útoky, nové
svěží vojsko a přivezli značný počet děl. V po
ledne hnuly se italské pluky ke hřbitovu a
jejich děla vrhala na statečné obhájce bombu
za bombou. Rakouští vojíni ustoupili zdrcující

ile, ale couvajíce, nutili Italy, aby každý
rok ku předu vykupovali četnými obětmi.

Osobní statečnost velitelů podněcovala sice
m
jinů nemohla obstáti proti třem italským bri
gádám, které Santu Lucii zaplavily, a proto
nebylo na jiném, než této posice se vzdáti.

zase jí dobýti. Pro útok určil prvý armádní
sbor, brigádu Strafoldovu, Clamovu a jeden
prapo: pluku Geppertova. Provedením útoku
pověřil. jenerála hraběteVratislava, proti ně.
muž v Sautě Lucii zatím nashromáždilo se
35 praporův italské pěchoty, 24 jezdeckých
skadron a 60 děl. 

Prvý útok rakouský byl uvítán prudkou
dělovou palbou italskou a nezdařil se. Při
druhém pokusu byly dobyty přední domy ves
nice, ale přibylými zálohami italskými, které
přivedl vévoda Savojský, bylo naše vojsko
z dobytých míst vytlačeno.

Maršál Radecký přivolal na pomoc část
veronské posádky, a jenerál Vratislav přichystal
útok třetí. A ku podivu, depřítel tohoto útoku
ani nevyčkav, za značného nepořádku opustil
Santu Lucii a ustoupil na celé frontě po boji,
jenž trval od páté hodiny ranní až do páté

m mís

Jpojiště bylo poseto.
*

Na poli slávy. Bitva o Santu Lucii vý
značna byla zejména tím, že rakouská menšina

azila italskou přesilu. Boje účastnili se arci
vévodové František Josef, Albrecht, Vilém a

že nynější zeměpán zakusil tam prvého »křtu
obněm.« Vojíinům statečněji bila srdce, když
viděli, že císařský jinoch dlí s nimi v dešti
kulí a že nevyhýbá se společnému nebezpe
čenství. Jenerál d' Aspre prosil arcivévodu,
aby dbal bezpečnosti svého života, ale František
Josef vytrval a nevzdálil se ani když dělová
koule právě vedle něho urazila hlavu koni
plukovníka Schmerlinga. Jenerál Schónhals ve
svých »Pamětech« dí: »V době, ve které jsme
tenkrát žili, pociťovali jsme radostně vojenský
význam přítomnostinásledníkovy, a není divu,
že na bojišti viděli jsme v něm vycházeti hvězdu

nadějí a světlejší budoucnosti.«rakouském vojště dály divy stateč
nosti a velikomyslnosti. Když, dí Schón

hals, plukovníkovi Pottornayovi dělová koule
utrbla pravé rámě, odjel ke sborovému veliteli
d' Asprovi a ohlásil: »Oznamuji Vaší Bxcelenci,
že jsem pozbyl pravé ruky a můsím odebrati
se na obvaziště.« Statečný důstojník byl později
v nemocnici Veronské navštíven arcivévodou
Prantiškem Josefem a maršálkem Radeckým,
kteří u něho dlouze pobyli.

Obrana vesnice Santy Lucie náleží mezi
slavné váléčné činy, neboť spočátku ra setnin
rakouských bojovalo proti 3 a po té proti s
brigádám jtalským a po tři hodiny odráželo
dravé útoky nepřítelovy. Bitva sama měla pak
ten účin, že: hlavní úder krále Karla Alberta
proti nečetné armádě Radeckého byl zmařen.

vojsko bylo posíleno mravně, neboť, kdežtoitalská armáda měla všechny příčiny nedůvěry
ve vrchní své vedeníy oddanost rakouských
vojínů k maršálu Radeckému proměnila se
w nadšení, čímž upevnila se sebedůvěra a
vzájemná družnost. Bitva u Santy Lucie, v níž
bojovalo 20.000 Rakušanů proti 41.000 Piemon
ťanů, znamenala vrcholnou událost polního ta
žení r. 1848 a podala důkaz o duševní činnosti

maršála,
Nechybělo také výmyslů a úskoků, jimiž

italští důstojníci častují své mužstvo i nyní.
Když na příklad italští ranění byli dopravování
do veronské nemocnice, mnozí prosili, aby jim

dopřáno bylo aspoň očí. Jsouce tázáni o smyslsvé prosby, odpověděli: »Bylo nám řečeno, že
. Rakušané zajatcům vypichují oči.«

Mezi věcmi, kterých bylo ukořistěno, shle
i dány také čertovské masky, ba piemoutský
| jeden voják byl zabit, maje takovou masku
| ještě na obličeji. Zajatci vypověděli, že mas

kami mělo býti nahnáno strachu chorvatským
| vojínům.
| Připomenouti sluší, že arcivévodové Al
| brecht a Vilém, kteří měli v bitvě účast, byli
| syny slavného arciknížete Karla, vítěze nad
i

|

Napoleonem u Ošprů.

Obrázky
r
'

| ve velkém výběru na skladě má

i Adalbertinum. 

| Proroctví.
Již tedy vyhověno svrohovanou měrou vě

| decké žízní uvédomělého lidu. Vyšel »Storohův
| pravdomluvec či věštec a člení či věštění bu
| doucích věcí z rukou. Za 70 hal. dovíš se tam
| pohodlně takových věcí příštích, kťeré by ti
| lékař, adv kát, politik, detektiv a jiní velice

bystří lidé luštili pracně a za drahé peníze —
a to ještě s ručením obmezeným.

Kdo jest takovým ohudákem, že ani 70 hal.
nemá, ten ať se epokojí lidovou čtyřicetihaléřo
vou věštírnou, která nose na desce Litul: »Čtení
či věštění budoucích věcí z rukou.«

Moderní vědecká pravidla ovšem mají přísné
požadavky. Odborní znalci žádají, a3y se různé
problémy zkoumaly několikerým způsobem; ne
má se věřiti slepě jediné učené autoritě, jest

otřebí srovnávání, samostatného úsudku. Proto
k odbornému studiu nabízí se řada knih jiných.
Jest tu na př. »Česká vykladačka karet. Tajem

ství všeho vykládání. Obšírný, p drobný a jaaný
návod, sestavený dle pojleplo a nejosvědšenějších pramenů, zvláště dle vzoru známé a
proslulé vykladačky Mil. Lenormandové.« Ale
tahle knížka slouží hlavně k výoviku talento

vaných šea. Proto bystrý muž, dychtící odkrý
vati olonu budoucnosti, sáhme po spisech vý
snamnějších, všestrannějších. Jest tu »Největší
obráskový egyptsko-porský a chaldejský Snář,
planetář, bylinář a 1000letý kalendář s 200letým
výkladem snů, poučením o hře v lotorii, stálou
kabalou, znakem Štěstí, ohiromantií atd. atd. Se
600 obrázky čili 1000snázorněními« —Cochceš
lačné ardce ještě více? Tak by zvolal občan,
jehož vzdělání nevyniká nad obyčejný průměr.
Jestliže za 2 K seznáš více neš na universitě
za tisíce, patrno, k jakým zářným v oholům
dospěla věda madpřirozená. Ale — odborník na
mítne, že jes potřebí ještě studia speoielního.
Vhodnou pomůckou tudíž jest kniha podobná:
»Nejúplnější cgyptsko-perský a chaldejský obráz
kový snář, obsahující výklady všech snů dle nej
osvědčenějších a nejvyzkoušenějších pramenů.«

Patrno, že epÍ mládeneo a Sibyla provysvětlení nynějších velice složitých poměrů
daleko nestačili, třebaže promluvili již r. 1914

n velice zvučnýmpo všech nivách česch.

Ale všecka jmenovaná světla zastínila nyní
proslulá Madame de Thěbes jako elektrická žá
rovka lojové svíčky. Již paráduje ve výkladních
skříních a v četných inaertech českých deníků
přitažlivý nápis: »Madame de Thóbes: Záhada
snění. Výklad snů.« Ovšem čím hřejivější, po
vzbudnější byla proroctví této jasnovidky ve
prospěch francouzského lidu, tím se vedlo Francii
hůře — jak figury u Verdunu a jinde ukazují.
Ale přes to vynikající pařížská Pythie spěchá
přes hory a doly, přes řetěz zákopů poučovati
i český lid. Učená žena mluví v knize »0 dva
nácti domech nebeských, o barvě obrazů ve snu
se jevlcích, o t;m, co věští ve snu zjevující se
který čtvernožec, pták, ryba, rostlina atd. Praví:
»Astrologie, věda, seznamující nás s vlivy hvězd
nými, vede k lepšímu pochopení tajemství snů.
Je třeba ji míti na mysli. Astrologie je ve sku
tečnosti vědou věšteckou, založenou na studifeh
nebeských světů a jevů přidružených.« Madame
zaujme celou pozornost pověrečných lidiček
(i z kruhů inteligence) právě chytrým způso
bem svých výkladů. Dovede totiž vzbuditi zdání,
že záhady luští se stanoviska akademického,
povýšeného. Nehraje si na autoritu neomylnou,
lapá důvěru předstíranou skromnosti, povzbu
zujíc, aby čtenář přemýšlel také. Nejbezpečnější
to pasť na tuctové občánky! Pařížská Pythie
sestavila si tak opatrné výhrady a ohrady proti
protestům důvěřivců kapitálně zklamaných, kteří
by chtěli pochybovati o její »nejupřímnější sna
ze« po předpovědění pravdy.

Ale snad ani nakladatelství nedůvěřuje
zcela jejímu privilegovanému důvtipu, protože
na druhé desce čteme insert: »Vidma, soudními
lékaři uznaná jasnovidka. Bydlí: Král. Vino
hrady...« Kteří soudní lékaři jí dali diplom,
zatím se nepraví.

Ale my klerikálové nad tím vším vrtíme
hlavou velice povážlivě. Vždyť přece víme, že
zázračná madame ani v Paříži nepovznesla vý
konnost samostatně usuzujících mozků. Velmi
dobře se tam živí z proroctví tuctových celé
řady méně vzdělaných žen. A jaké kouzelné
prostředky tam jdou přímo na dračku! Vojákům
se prodávají talismany »chránící před úrazeme«.
Celá garnitura insertů ohlašuje prodej zázrač

be amuletů »za snížené ceny« (divotvornýchnůžek, prstenů, náramků). Tedy překotná kon
kurence dále ubírá jasu zářící akademické Ve
nuši. A francouzský »pokrok« obšťastňuje nyní
naši zemi exportem pověry. Poslední francouz
ské kultury přítomné obvíle!

Af nikdo neříká, že se takové knihy čtou
hlavně pro pobavení. Záplava literatury pově
rečné hltá se i u nás s velikou důvěrou; sami
inteligenti kupují takové knihy dyciftivě, přiklá
dajíce jim kromobyčejný význam. Ve kterých
domácnostech zhynula křesťanská víra, tam se
stává moonou vládkyní pověra. A čím učenější



A

formou se podávají vzdušué fantasie, tím více
lákají. Jestliže shoda okolností jest někde taková,

předpokladů, pak šťastný důvěřivec činí nad
šenou reklamu pověredné knize v širém okolí,
spolupůsobí na matení myslí, podlamuje rozumné
úsudky a rozmnožuj. šiky nešťastníků. To se
dělo v roce Husově a nyní Jeronymově, kdy se
moderní ctitelé těchto mužů chlubí, jak vysoce
povznesli lid nad středověké předsudky.

Nevíme, za jakého skupení hvězd pařížská
věštkyně svá etudia svěřovala papíru. Ale prostý
lid říká, že do některých lidí se dává třeštění,

- když sjde měsle nahoru«. Tedy informace oné
madame byly psány asi před úplňkem.

»Papír jest velice drahý a proto ee mají
tisknouti jen věci nejpotřebnější, ktéré opravdu

z mnoha stran. A proto — se v přední řadě
vydávají ve velikém nákladu knihy, které jsou

rozumu.

Z kulturního světa. Jan Otto, jeden z nejhorli

člen panské sněmovny atd. zemřel v. Praze dne
29. května u věku 73 let. Jeho proslulá činnost na
kladatelská datuje se od r. 1871. - Nejslavnější
básník Ukrajiniwrakousko-uherské. člen mnoha vě
deckých spolku dr. Ivan Franko zemřel 29, května
ve Lvově u věku 60 Jet. První své hásně vydal r.

dvorský, -—--[Dne 26. května vzpomenul vděčně če
ský národ památky Palackého. Právě 206.května
1876 rozloučil se s timto světem proslulý hi
storik a vejiký politik, ktery: tolik dobrého pro če
ský národ vykonal, Věda, že jest náš národní roz
voj podmíněn svorností všeho hdu českého, snažil
se pečlivě předejíti různým sporum. miloval vše
cky Čechy dobré vule a národnímu kněžstvu ka
tolickému věnoval vřelé přátelství. — Dne 30.
května bylo tomu 54)let. co poprvé byla provede

věsta“. Za tou příčinou Národní divadlo uspořáda
lo slavnostní přečstavení tohoto nesmrtelného díla
ženiálního Smetany Tato opera zustává stále nei
populárnějším dílem hudební tvorby české. Záro
veň však nutno míti na mysli, že žádné umělecké
dílo (z kteréhokoliv oboru) nezískalo našemu ná
rodu tolik slávy za hranicemi jako »Prodaná nevě
sta<. Dílo stále svěží, stále okouzlující! — V če
ských denicích 29. května napsáno, že ctitelé Husa
a Jeronýma Pražského dne 30. května t. r.
»skloní se tam, kde stával Betlém lidu če
ského a odnesou si na památku po. lístku
lípovém se stromu, jež šumějí. v Kostnici u
vězení kdysi Jeronýmova a nad. kamenem
hranice obětním. — Tedy není-li možno prokázati
úctu ostatkům těchto vynikajících mužů, aspoň se
ctitelé spokojili uctivým uschováním stínu ostat
ků. Tímto činem sami dokumentují, že katolická
úcta k ostatkům svatých jest věcí zcela dobrou.
Vzpomeneme-ji nad to, iak velice byly uctěny na
lezené ostatky Žižkovy, vždycky proti každému
liberálovi smíme rázně hájiti svou úctu k památkám
po skutečných světcích.

Vystřízlivění? Před válkou se mluvilo o

kém člověku«, o muži, který dovede vytvářeti
»nové, žulové charaktery« atd. A všecky tyto
honosné tituly platily lidem, kteří nepřinesli do

české duše. Hlaholily hymny nad lačnými lovci
popularity, jichž stanovisko se měnilodle roz
marné nálady a dle myšlenkových směrů, odpa
pouškovaných v cizině. A zatím tiše, skromně
nesli ve prospěch národa nejtěžší břemena dr.
Bráf, dr. Mattuš a jiní konservativoi.

Nyní však pojednou všecky listy bez roz
dílu stran koří se před osmdesátiletým Mattušem.
V době, kdy tento proslulý muž činil pro národ
český nejvíce, neměla největší část naší žurna
listiky pokdy k příslušnému holdu.

Oslavné řádky k osmdesátým narozeninám
Mattučovým přinesly »Národní listy« i »Právo
lidu«, kteró napsalo o oslavenci: sJest dnes je
diným v českém národě, na jehož hruď lze při
pjati nejčestnější a v celé dnešní politické ge
neraci české nesporný titul skutečného patriaroby
českého národa a viditelného představitele jeho
nejzákladnějších snah o život a čestné místo ve
velké rodině kulturních národů naší monarchie
a celého sačta.«

pOsvěta lidu« 27. května praví: »Všichni
bez rozdílu tiskneme mu vřele pracovité jeho
ruce... Plných šedesát let stojí v popředí Čes
kého národního ruchu a nikdy nebleděl si zí
akati popularity. Nestál o žádné oslavy ani poaly,
nehledal cest k výšinám, na něž líd staví své
oblíbence, ani těch, jež vedou k velikým titu
Jům a hodnustem. Nespojoval jméno evoje s různý
mi národními podniky, aby lépe uvízlo v mysli
davu. Stavěl se naopak v chladné, důstojné

zdrželivostistraneu ... Za velkého větru, kteřý
smetal politické velišiny, nehledal se krýti změ
mou praporce. Setrval v čele staročeské strany,
dokudtrvala, ale nikdy se-neztrácel ve stranictví.«
(Tedy mělsloužiti praktickým jednáním zrovna
jako dn Bráf za vzor novotářům, kteří sice často
o nestrannosti a všenárodním prospěchu mlu
vili. ale prakticky stranické agitaci politické
podřizovali všecko. Pozn. On.)

A že dr. Mattuš byl všdy mužem osvíve
ným, pokrpokovým -v nejušlechtilejším slova
smyslu, doznátá tatáž »Osv. Lev následujících
řádcích; upozorňuje totiž, jak vždycky Mattuš

dovedli pochopil znamení doby a byštře BSstřehnouti-svůj úkol vzhledem k okolnostem. Byl
»novým člověkem« vletech šedesátých, sedm
desátých,-osmdesátých-—ci-časupozdějšího.
Vždy uhodil, jakou posici zaujmoutipři zápase
duchů, proudy nové neodbýval škarohlídnou

v

vOsvěta le*yhodně. upozorňuje ještě na
jinou výtečnou vlastnost jubilárovu: +Dr. K.

energií, ale plně jí využíval« Výborně! Jeho
taktika tedy byla: hotovým kontrastem jednání
různých kandidátů nesmrtelnosti. Na př.Masaryk
chtělplatiti za předního českého filosofa, socio
loga, politika, národního reformátora. Při tom
se pletl velice nešťastně do historie, do práv.
nictví, do politiky zahraniční a jinde. Proto také
jeho snaha ztroskotala ve všech oborech, takže
Češi dobré vůle si oddychli, když mu byla dána
výpověď z národní kooperace a "když konečně
s jeho nečestným zmizením opadly i vlny zmat.
ků. Nyní teprve se dostává zaslouženého uznání
hvězdě, jakou jest Mattuš. Jen jest žádoucno,
aby vystřízlivění z neplndné radikální horečky
bylo upřímně všestranné a trvalé.

Hmotné postavení kněžstva. Dne 25, t. m.
konala se ve Vídni porada o kněžské kongrue
v kněžském spolku »Pax«. Z Moravy byl tam
přítomen poslanec dr. Stojan, z Čech děkan Fleck
a j. Bylo usneseno, aby za souhlasu nejd. episko
pátu byla podána jednotná petice ze všech diecésí
za zvýšení kongruy dle vzoru petice spolku ně
meckých kněží v Čechách.

Každý spravedlivý občan (i jinověrec), který
hmotné poměry kněžstva zná musí-přisvědčiti,
že klérus má plné právo žádati za zlepšení platu
zvláště nyní. jelikož již před válkou bylo mate
rielní postavení kněžstva velice nesnadné, jak
uznávala sama c. k. vláda. Uvažme, jak veliké
oběti nyní klérus podniká se vzornou loyální a
patriotickou oddaností. Kritická doba vyžaduje,
aby kněz netoliko mnoho vykonal pro válečné
úkony svou prací, ale aby také finančně podpořil
velice důležité podniky. Vždyť duchovní eprávce
nachází se v několika výborech, v nichž po
vzbuzující slova jest potřebí provázeti praktic
kými činy.

Jest však otázka, jak daleko finanční potence
kněžatva sahá. Duchovní aprávcové a kaplani
nejsou obchodními dodavateli; válka jim neote
vřela žádného nového zdroje příjmu. Naopak
štólové poplatky se valně zmenšily. Někde celé
měsíce nevynese štola nic. Nemluvíme zde ani
o tom, že na dobročinnost- kněží nyní chuďasové
činí nároky větší než před vzplanutím světového
zápasu.

Jaké jezu příjmy kněží? Předem konstatu
jeme, že v nynějším čase úředně byl prohlášen
za člověka ohudého občan takový, klerý má

klérus bohatší? Počítejhne! U nás jsou fary ru
rální (s pozemky) a štólové (bez pozemků). Ru
rálních far, které by mohly trochu těžiti ze
zvýšených cen polních produktů, drůbeže a poď,,
jest velmi málo. Jejich výnos byl odhadnut
u nás na 2400000 K. Jelikož jest v Čechách
v duchovní správě na 4000 kněží, připadalo by
průměrně z výnosu hospodářství na jednoho
kněze (faráře nebo kaplana) ročně pouze 600 K
příjmů. Stačí to k výživě kterchokoli člověka?
Dále jsou tu t. zv. fundace, jež poskytují příjem
za sloužení zádušních mší sv. Těch jest průměrně
málo, neboť i ve velikých farnostech činí fun
dační příjem sotva 100 K ročně. Velká většina
farností žádných fundaof nemá.

A teď další příjem z »Náboženské matice«,
utvořené po zrušení různých klášterů, aby se
přispělo chudým farám. R. 1885 upraven z ní
plat kněžím z duchovní správy. Napřed sepsán
soupis všech lokálních příjmů farářů (7 pozem
ků, fundací, štoly a pod.) Když souhrn těch
příjmů (t. zv. fasse) neobnášel na farách, kde
byl farář bez kaplana, 700 zl. ročně, tedy příjem
ten byl z Náb. matice doplněn. Kde na venkov
ských farách byli kaplani, tam doplněn příjem
duchovního správce na 800 zl, kolem Prahy na
900 a v Praze na 1200. Od 'té doby žádná
změna až do r. 1907, kde po delším jednání
upraveny kněžstvu kvinkvenálky po 100 K.
Kaplani všude destali 350 zl. Nyní venkovský
farář může to přivésti po čtyřicetileté službě
nejvýš na 2400 K, což se mu také vyměří jako
nejvyšší možná pense na odpočinek.

, ko .,

tak málo, že při celkovém oceněníhmotného:$o
stavení kněžstva nepadají na váhu“ $

Jestliže "tedy 4famo, postavení duchokaleh
se

diviti, že žádají kaplani zvýšení příjmů také. Ti
mají ročně 700 K, nějaký podíl ze štóly w něco
a vyučování. Dělá to ročně 100—300 K. Gyšem
platí farářům kolem 50 K měsíčněza střavu,

yt?Kdotrodkůtýkaplánskébytyzná,přisrědčí,
že nepadají na váhu. Obyčejně jedna koráůrka,
s kterou by se těžko spokojil dělník. Tóljest
právě. velice výmluvné, že -kaplan ani býftak
nepatrný by míplatitř nemohl, kdyby farářů ka
planem nebyliodkázání na jeden stůl, na jedno

terý jiný: stav Aieligentní jest. připnutánk. tak těsnésociálnísolidaritě?Ktomu

stavu jsou značná povýšení, plat velice stoupá.
Zato -však kaplan má jen stokorunové kvinkve
nělky. Pří tom musí vykonávati zdarma mnoho
zodpovědných prací pro dubrostátů vůbec.

Uvážísdise toto -všeckostřízlivě, vypvitnou
tyto skutečnosti: 1.-Kněží pracující v duchovní
správě byli a jsou placeni skrovně. 2. Obyvatel
stvo vzhledem k výši jiných poplatků rozhodně
vro vydržování kněžstva neechudlo. 3. Obývatel
stvo neschudne.'ani v časech příštích, bůde-li
kněžetvu přidáno; poplatnictvo nebude vážně
zatíženo. i když :kněžstvo bude míti příjmy
takové, které zcela. odpovídají jeho: dvanáctile
témustudiu. - * .. :

Nyní i ty inteligentní stavy, které mají lepší
platy než kněží, domáhají se snažně zlepšení.
Kdo se tedy smí diviti, že kněžížádají- aspoň
tolik, aby při veliké a nyní znásobenépráci- pro
cirkev. stát a humánní účely nemusili činiti
dluhy? Každý přece nahlédne, že 1000—2000 K
ročního platu sotva nyní stačí na potraviny. Jak
by pak mohl kněz vybověti teprve velikým

povinnoslem veřejným? Proto každý enýčlověk musí s námi souhlasiti, že požadave
zlepšených platů kněžstva jest spravedlivý a že
má prospěšný význam i pra celou veřejnost.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vklady na knížky "jo "08
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Eskompt účtůa směnek.
—— E. —

rana.:o

Proti »hrubé moci«? V »Nár. Listech« dne 30.
května čteme vřelý článek na oslavu Jeronýma
Pražského, v němž zbytečně uklouzla slova, která
by nenapsal dobrý znalec duše středověku. Praví
se tam o Husovi a o Jeronýmovi: »Oba žijí a bu
dou žíti mezi námi jako zástupci ducha, jenž ...
podstoupil konflikt s hrubou silou, ale zanechal jí
vítězství pouze zdánlivé . . . Tak skončil před pěti
sty lety Jeroným Pražský, . . hrdina zápasu za
právo lidského rozumu.«

Není potřebí: spjétati pojem autority s pojmem
hrubého násilí, V době Jeronýmově politické, soci
ální a kulturní zřízení států zbudováno vesměs na
základě křesťanského názoru světového. Jestliže
se tedy vyskytli kacíři, následovaly otřesy vše
stranné, šířil se zmatek takový jako při náhlém ze
mětřesení. Proti nim tedy bránila se právem neto
liko církev, ale i každá říše. A k obraně bylo po
třebí exekutivní moci, neměl-li býti ozvěnou hro
zeb a klateb ironický úsměv. Vždyť státy, které
byly ovládnuty rozkolníky, své řády hájily stejně
přísně jako státv katolické. Kacíři mimočeští při
svém osnování převratů aspoň dávali hned posi
tivní, dosti jasné návrhy, jak by se měla zříditi
pevná, reální autorita jiná, jak by se prakticky za
vedl řád nový. Zato však nauka Husova a Jeroný
inova nenalezla bezpečné, důsledně promyšlené
positivní cesty nové. V revolučních slovech obou
mistrů tajily se zárodky anarchie, která skutečně
po jejich smrti v naši zemi velice zbujněla.

Hrubého násilí vžil před smrtí Husovou a Jero-.
nýmovou velmi mnoho právě hrdinní čeští konser
vativci, kteří byli pronásledování bezohledně jako
na výsměch stávajícím právům církevním i svět
ským. OBa mistři byli předem dlouho marně napo
mínání a pak souzeni před kompetentním soudem,
před vynikajícími znalci stávajícího práva. Zato
však husité beze všeho milosrdenství a bez soudu
pobíjeli a upalovali nejšlechetnější katolíky pro je
jich setrvání v přesvědčení. Soudcové, žalobci a
exekutoři byli u husitů v jedněch osobách. Nadto
se pronásledovali husité sami vzájemně inkvisicí
pražskou a táborskou. Tehdy panovala hrubá moc
v pravém slova smyslu. A Táboři bezcitně vydí
rali vlastní souvěrce, kteří se nezaměstnávali vál
kou. Právě výklady rozumové narážely u Táborů,
naplněných apokalyptickým blouzněním a uznáva
jicích Písmo“ za jediného soudce, na tvrdou skálu.
Poznali t svému žalu sami mistří husitští, když



"Táboři pohrdavě mluviři o >mtstrských nálezcíeh«,
„odhorujíce: >Kčemuž jsou nám mistři — fistři?<.
Kališný mistr Příbram nazývá Tábory: lidem »naj
„rohatějším, najmstivějším«<,Tu jest vážná otázka,
od koho Táboři přijali výsadu k privilegovanému
výkfadu Písma a k hrubémů násilí na každém, kdo

-nechtěl svůj rozum podříditi notorickým blouzniv
cům,

- Hus s Jeronýmem nezanechali církvi vítězství
jenom zdánlivé, protóže nejnebezpečnější body če
ského viklefismu zhynuly zároveň s kostnickými
hranicemi, Žádný.z těch mistrů také nebojoval za

„ábsolutní práva lidského rozumu. Naopak. oba
poutali volnější úsudek litefou bible, která přece
„právě modernímu světu jest velice nepohodlná.

Universitní věda. Kdykoli se odvážil kon
„sepvativec upozorniti, že to neb- ono na vyso
kých školách jest -osobním, zcela nezdravým

«sportem některého velikáše, ihned se „ozvaly
rozhořčenéprotesty proti »zpátečnickým prou ,

dům«, které prý ohrožují -svobodnvědy. Zatímvšak jistí „osvícenci pletli důkladně všepky
pojmy skutečného vědeckého badání nejlehko
myslnějším spřádáním nezdůvodněných fantasií |
a břitkou filipikou proti těm, kteří: se odvažo

syědčení s vážné vědy a abrne dle toho,zaujalo stanoviskok jejich původci, Odpověd. však
nám. bylo vždycky mlčení. Doufáme, že u: ní
přece budelépe. Vážná doba jeví sklon po re
formách všude. —

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo 8 r. 0.

v HradoiKrál. „Adalbertinum.
Přijímá vkladyne vkladní knížky a účty. —
Úvěryošobní « živnostenské za podmínek nej

výhodnějších. Vkusné střádanky

v Veliký třlumi rakouské armády.: Po
pečlivé přípravě na italském bojišti branné síly, operu
líci z Tyrol pod velením Jeho c. á k. Výsosti generála

tvrdých pevností Aslaga a Atslera. Tak byli nucení: Ita
tové "opustiti. uejpevnější opěrné body svého hlavního

vali poukazovati na křikjavé slabiny povýšenců.
Jaký to činilo dojem. když z osobňí ješitnosti
„samiuniversitní učitelé půl roku nebo:i. -nohem
déle vedli polemiky nikoli k-vůli vědeckému
vyjasnění, ale pro zakrytí: svých. povážlivých |
omylů? Dokázal-li protivník sebe jasněji, smělé. .

. „mu pobloudilci, že jeho vývady.jsou notorickým
. klamem, odpověděl zkritisovaný, že „nepřízňivé :

' argumenty ho „nepřesvěděly« — a dost. A.pakprý takový sobělibý učitel všude vidí ojen. zájmy
""vědecké«. Bojuje drsně přoti požnáné přrávdě,;
* brání jasným paprskům přístup do myalících.
-mozků, jen aby neutrpěly interesy ospbní. ©

Vzpomínáme, jaké neomluvitelné mezery
vytkl dr. Chalupný monistovi dru. Krejčímu— |
v jeho specielním odboru. Když dr. Krejčí po
znal, že jest každé. vytáčení marné, rychle sw
"schovával za záda svých osobních přátel, aby
další rozpřádání polemiky svou autoritou pře
trhli. A-Góž dr. Nejedlý: V »Přehledu«i jinde
jasně mu bylo dokázáno, jak prozrazoval ne
znalost důležitých zákonů theorie hudební. Mí.
sto co by byl v zájmu vědy Nejedlý klidně

výtky odrazil anebo uznal své chyby, polasoval ohňostrojem laciných frází. Když mu Hylo
nabídnuto, aby přijal rozsudek kompetentních.

„ znalců. vykroutil se. Takovým způsobem za
-chrání se sice osoba. ale nikoli pokrok vědy

a umění. Takových případů jest mnoho. A sami
umírnění pokrokáři veřejně žalovali. jak, ti, kteří
si myslí, že jsou privilegovanými držiteli vyso- |
kého učení, provádějí nepřípustné protekciorát
ství a jak dovedou tarasiti cestu ke kathedrám 
pracovníkům velice schopným. Tohle ovšem
také nebyla práce pro vědu.

Nyní »Český Časopis Historický« dává nám
nahlédnouti, jak přepjatý osvícenec se chová
ik tomu, kdo ho usvědčil z notorických omylů.
Dr. Pekař ve svém referátu o historické práci
dra. Novotného (»Hus v Kostnici a česká šlechta«)
vytkl podstatné omyly. Jak se zachoval dr. No
-votný? Odpověděl úhořovitě. Dr. Pekař praví:
2Odpověď je k mému opravdovému politování
ipsána neakademicky. nešstrně a podrážděně.«
A při tom se zapletl Novotný do ubobých proti
"mluvů a snažil se uklouznouti od jádra sporu
poznámkami o věcech podružných. Jen něco
2 repliky Pekařovy: »Novotný praví výslovně,

| sže v zprávě (Mladenovicové) není nic, 00 by aebe
© alaběji podporovalo výklad Pekařův.« Podiv čte

náře mus! vzrůsti, čte-li hned na to, že mylný
výklad Pekařův je přece oprávněný; sale při
pouštím rád, že zde není třeba zaujímati stano
visko tak rigorosní (!), že písař, ač toho ani
čárkou nenaznačil a jistě [!) měl na mysli přede
-ším souhlas nejmenovaných, chtěl svým ne
obratným (!) výrokem také říci, že listů bylo
posláno více a že pečetivších bylo skoro tisíc ...«
"Věimneme-li si edice (vydání) Novotného pozor
něji, přesvědčíme se, že Novatný zvláštní list
panský z 2. září podivným nedopatřením zmátl
a smísil st.zv. prvým listem z osmi listů nám
známých z Kostnice. Toto neporozumění jde
tak daleko, že vede původce svého k mylným
-tvrzením v edici, jež matou i čtenáře, ano k po
pírání existence zvláštního listu panského z 2.
:září, ač se nám tento list v rukopisech zacho
val... Tak daleko jde u Novotného síla argu
mentu ex silentio (důkazu z mlčení), že jí musí |
ustoupiti nepochybná skutečnost!

Tak a podobně usvědčuje Pekař universit
ního kolegu ze zlé vůle, z násilnéhů zavírání
očí před pravdou. A teď má národ čekati rok
i déle, než se pánové nějak shodnou na pravdě
nejpravdivější. A pak se má plně věřiti, žečistá
věda jest některým osvícencům hlavním cílem.

V dřívějších letech jsme nejednou upozňr
ňovali na zcela křiklavé. zámyslné nepravdy.
které se kryly pláštěm vysokoškolské vědy. jichž
účelem věak bylo něco jiného naž uvědomnění.

cesta do lomhardské nížiny, Rakousko má po tdmio úd
lekosáhlém činu všecku příčinuk Jásotu ©

Invalidé umělečtía stavebni zámečníci přijímají
se'k dalšímuvývvikuvŤemesléna c.k. odborné
škole pro uniělecké záměčnictví VHradci'Králové;

"Úprava lístků fol pošty. V noslédirí dabě mhoží se
případy.že se.dů chěhu

"toveně "proti 'pŘedpišu. Obečenstéo se anoZorňuje. aby
makových jístků nepoužívalo k polním postám, nebáť K
těmto musí se: zasítatí „lístky polní "ošty; „sfřoďující se
V předtisku 's úředně: vydánýmů,“1. 42 na. prvním místě
musř býu předtisk ačmecký. Pohtedové Kstký-k holním
poštání ntuší býti znamkovány. Pohledové listky do cí
iny jsou výbec uepřipustny. ň KM —

Zvyšoťání cen předmětůnezbytmé potřeby. ně
"vadž, se v poslední době, zejména v týdenních trzích 0
„Bějosně: vyskvtlý případy žcela mendůvodněného 4 své
„volného zyyšovan cen potravin. uvádějí se“ všeobecně

na. pamět tito ustanovení cis, nařízení zedne, 7. srpna

„dej má nebo prodává potraviny, má ve svě obchodní
místnosti zákazníkům přístupné. na nrodejním stánku
nebo tržišti ma zřejměviditelném místě a písmem dobře
čitelném vyznačiti ceny jednotlivých potravin se zře

aby nenavštěvoval trhu S nezbytně potřebnými předmě
"1y; obchodník. jenž cestou k trhu odkoupí navštěvova

teli trhu nezhytně potřebné předměty. jež na trh. do
pravuje: kdo prodává. nebo kupuje na trh dopravené
nezbytně potřebné předměty před nočátkem úředně sta
novených tržních hodin, rovněž pak. kdo překročí pro
dejní ceny potravin na tržišti za přípustné prohlášené
nebo jinak stanovené nejvyšší ceny, nebo kdo, chtěje
využitkovatí válečním stavem vyvolaných mimořád
ných poměrů požaduje za předměty nezbytné potřeby
patrně přespřílíšné ceny. Trest vězení až do 6 měsíců

stanoven, 'jestliže obchodník při nákupu nezbytně po
třebných předmětů na trzích, na ulici nebo od domu k
domu přeplácí ceny prodavatelem žádané, nebo, když
určitá cena se nežádá, přeplácí dosud obvyklé ceny;
rovněž každý kdo, chtěje využitkovati válečným sta
vera vyvolaných mimořádných poměrů, s jinými se u
mlouvá. aby se požadovaly za předměty nezbytné po
třeby patrně přespřílišné ceny, nebo kdo předměty ne
zbytné potřeby poškodí, zničí nebo znehodnotí, aby
zmenšil nabídku těchto předmětů, kdo předměty nezbyt
né potřeby skupuje nebo jejich výrobu neb obchod s ni
mi obmezí, aby vyhnal jejich cenu do přespřílišné výše,
a kdo rozšiřuje nepravdivé zprávy neb užije jiného pro
středku na oklamání, aby vyvolal zdražení předmětů
nutné potřeby — bude potrestán tuhým vězením od I
měsíce až do 1 roku. Upozorňuje se, že přestupky tyto
trestají jednak politické úřady, jednak soudy, a že trest
ní nález má býti veřejně vyhlášen a v denních listech
uveřejněn.

Církevní věstník.
Zprávy dlecésní. Vyznamenání bylí vdpp.: Eduard

Knopp. konsist. rada. b. notář, faráf n. o, v Dolní Hedči
jmenován papežským tajným komořím, Fr. Dittrich, dě
kan n. 0. v Jičíně kensistorním radou a asesorem, Al.
Chaloupka, b. rotář, děkan n. a, v Chocní konsistorním
radou, Václav Kopecký, b. notář, katecheta n. 0. v No
vých Hradech, osobním děkanem, Fr. Kotrbelec, b. no
tář, děkan n. ©. v Přibyslavi konsist. radou, Engelbert
Starý, kons. rada. b. notář, děkan v Rovni konsist. ra
dou a asesorem, Ant. Thim, konsist. rada, b. notář. dě
kan v Starém Městě, konsist. radou a asesorem, Jos.
Klapálek. vik. sekretář, farář ve Sloupnici správcem
vikar. úřadu. Ustanovení jsou pp.: Adalí Morávek,
farář v Čermné, za faráře do Oubislavic, Fr. Knap.
kaplan ve Vys. Veselí. za faráře do Sobčic, Jos. Šumšal,
admin. v Sádku. za kaplana do Ostružna. Em. Ulrich.
kaplan v Zahrádce, za admin. in spirit. do Poackova

Vyzývali jsme, aby komise nepředpojstých znal- '
-ců (i nekatolických) rozhodla, zdali vývody pro
nesené možno zváti výronem faktického pře

Jan Medek, admin. v Potštýně, za admin. do Č. Petrovic,

kaplan v Golč. Jen'kově, za kaplana do Žiželic, Fr. Khun,

kaplan v Hostimmém, za admin. do Čermné. — V Pánu
| zesnuli: Jindřich Kuczej (V Vuln.), b. notář, farát v Ža

oléři, + 13. května (naroz. 1857, vysv. 1882). Ant. Bitt
ner (V Vuln.): katecheta na vyšší reálce v Trutnově,
+ 25. května (naroz. 1872, vysv. 1895). — Uprázdněná

beneticia: Žacléř, fara patron. Jana Kramoty, od IB.
května. Čermná, fara patron. nábož. matice, od 1. Červ
na £ r.

Členové HI řádu sv. Františka budou míti měsíční
shromáždění v neděli na hod Boží svatodušní o 4 hod.

odpolední. Promluvu bude míti vldp. dr. Kapistrán Vy
skočil, člen řádu sv. Františka z Prahy. :

Zprávy
místní a z kraje.

Výkaz subskripce na IV. válečnou půjčku u Hllálky
„Živnostenské banky v liradci Králové. V době od 19. do

| dikl 125. hvětná psáno dalších 316.000 h; takže cifru
Včelkového úpísu destkhuje dres 427.600 K. Z celkového

úpišu tohoto přípedá na obvod ©. k. okr, hejtmanství, v
„Hradci Králové A1o8.600k-a sice spořitelny| „nilinn K.
banyy,250n K. záložny 27.300K. úvěrní společnosti a

Vspolečenstva 97.069 K. pojisť. a memue, pokladny 2200
s K fondy veřejné, církevní i půd, 37.000 K. aké. společ

řosti 20.100R. soukromí upidovatelé 714.20 K. -Z
dalších úpřovajelů uvádíme zvláště: Jan Vroubék, Tol
ník Benátky Ai K. úbee Berky: 11.00K. Ein. Sick
gold jedu. dolýr,27. :pf.pol. děl..zde-5 K, Max Fischer.
"vělkoubehodníík, zdi 25900 K7 Ro-Nasál. údjanké velko

l statku £údova "200 K. R. Fiakn nadporučík Jičín 1000
(K. a, Kdčeřa, mech. tkalcovna Fiřnžinee 206) K. 13.Ad

ler“ VeMíoobchocdníkzde -5000 KÓV. Souček,statkář. Klá
šter pl Bolehos 290 K, J. Hamř Rosnice 15m K.Karel
Lenk, podplukovník Přemyšl 4000 K, Stan. Stárek. nád

poručík iv polř 00 K. B, Schimrnovás soukromnice zde
3000-K. Obč. záložna Nový Bydžovdalších 2200 K. Spo
řtela Kostelec n. Orl. dalších. 24000 K, Městská spoří

tela Rychnov n, Kn. dalších 27.00. K. Královéhradecká
„bankovní jednota:dalších 17.00 K. Obč. záložní Vam
„berk, dalších 7100 K, Obě. záložna Únice 5100 K. Obč.
záložna Černilov dalších sá00 K (z toho pro H. Skákala

„a V. Voborniíka v Černilově, A, Novákovou a Fr. Med
kovou, tatkářky v Divei. obec Divec, pojišť, společ
nost v Černilově dal. po 1000 K, Lad. Langra 6M) K. M.

Rezkovnu, rolníci 400 K). Obč. záložna Červ. Kostelec
P dalších 3300 k. Obě. záložna Jaroměř 46.20 K. Obč.

záložna Dobruska 45.40) K, Obč. záložna Jesenice 32300
K, úřednictvo filiálky Živn. banky zde 2M K. Karel
Genitner ředitel fy. F. V. Fiala spol s r. o. Král. Vino

hrady 300 K.
Z dalších větších úpisů na IV. válečnou půjčku u

ných peněžních ústavů. U záložny upsali dále: 2000
K dr. Aug. Spitzner, 1000 K Jos. Malý. rolník Plotiště.
500 K Berta Fiedlernvá zde, Ant. Doudo zde. Jan Čech.
starosta Malšovice, dp. M. Jičínský, farář Všestary. — U
České banky expositury v Jaroměři a u filiálky

zde: Vázl. Gabriel. rolník Dolany 200 K, Jos. Pácak, rol
ník Čáslavky 500 K, Jan Martin, rolník Lužany ŠM) K.
Josef Hušek. rolník Lhota u Lužan 50 K, úřednictvo a
dělnictva fy. Fr. Polický Jaroměř 1200 K, Karel Svobu
da. nadporučík v poli 500 K, P. Čevrtečková, obchodnice
Jaroměř 3300 K. Póter Julius Jezbiny 3000 K, obec Rty
ně 3000 K. I.. Lorenz, fotograf Jaroměř 2000 K. Marie
Tomášová. choť úředníka Brzice 3000 K. obec Šestovice
10.000 K, Jiří Nejman, rolník tamže 2000 K. obec Jezbiny
2000 -K. Alois Baudyš Zvol 2000 K. obec a občanstvo

obce Zvoli 4700 K, obce Rychnovku 13.900 K. Zdeněk
Dolanský, lékárník Josefov 2000 K. obec Neznášov 4000
K. obec Rodov 8000 K, Josef Merkl. rolník Brady 3000
K. Josef Miinzer, obchodník Jaroměř 2000 K, Fr. Verner
jun. Jaroměř 500 K. Václav Novotný, rolník Semonice
500 K. Josef Vocetka, majitel parní pily Jaroměř 500 K.
Jan Skalický, rolník Jeřičky 500 K. MUDr. Vojtěch Paul
Jaroměř 2000 K. MUDr. Jan Kukla, Josefov 3000 K. Josef
Polák, tesařský mistr Třebechovice 500 K. Fr. Mayr.
Hradec Králové II. 2000 K, V. Waldek, centrální ředitel
panství Kostelec n. O. 6000 K, Kummer č Zóllner, spol.
s r. o. Častolovice 5000 K. okr. soudce dr. Jar. Novák,
nadporučík zde 2000 K, Josef Pich, kaplan Dubenec u
Jaroměře 6M K. Karel Světlík. Třebechovice 4M0 K.
P. Fr. Kerner. kanovník-kancléř zde 2000 K, P. Albin

| Seidel b. vikář, farář Česká Prusnice 2000 K. KarelŠtícha, účetní České banky zde 500 K. Živn.-občanská
záložna Hoř. Hamr 500 K. dále po 1000 K: Josef Chme
lík. rolník Čáslavky, Ferd. Czerovský, zříz. dráhy Ja
roměř. Joseí Frankenstein, obchodník Jaroměř, Jan Kra
tochvíl. rolník Jezbiny, Jar. Potůček, rolník tamže. Jan
Jelinek, rolník Semonice, Josef. Hroch. rolník. Rtyně.
Jar. Vinař. spolumajitel fy. Hiůbner | Jaroměř, ©Anna
Knižková Jaroměř, Fr. Balar, rolník. Čáskavky, Josef
Rundstuk, rolník Šestovice, Václav Schejbal, rolník tam
též, Josef Rundštuk, hostinský tamže, Josef Hrnčíř, rol
rík tamtéž, Jar. Žnaček, rolník tamtéž Emil F, Čtvrteč
ka, učitel Aroměř. Karel a Anna Jakoubkovi Dolany.
An. Filip, zříz. dráhy Jaroměř. dr. Adntf Konečný, ad
vakát Jaroměř. Fr. Paděrová. chnť říd. učitele Semoni
ce, Josef Brusnický, statkář Dolany. Jan Ludvík, stetkář
tamtéž. Anna Wenková. sorkrommice Jaroměř, S. Hel
ler zde, dr. Fr. Zachoval, ředitel Obchodní akademie

i zde. Kamil Nepasický, dirigent České benky zde, Helena
| Guthová, žákyně Hradec Králové I.. nemocenská po

|

kladná soukr. úředníků zde. vládní rada Josef Materna
zde.



Uznání záslak, Pasi Růžena Jirotková, choť c. z k.
Plukovníka, jž v době «atru vynikajícím způsobem se
účastaiia čimsosti v dobročinných a vydělvacích spol
cígá místních. Za válečného ruchu hned nabátin své
služby ve prospěch raněných vojíná, Po 19 měsíců pů
sebí velice horlivě dakc admialstrátorka lazaret ed
Stěpného spolku Červeného křiže. Nyní se dostalo obě
tavé práci výzaamného vražal Zasloužilá administrá
terka odrčadna stříbrmou modaiti Červomého kříže s
válečnos dekorací. K tomuto vyznamozání všichaí přá
telé srdečně gratalní:: zvláště blakopřejí své dlouholeté
předsedkyni vděčné členky křest. soc. podpůrného spol
ky -Anečky«.

Vyzuamenání. Říkává se o nás Češích, že vepla
dome jako sláma, steimě však rychle če uzdšenů aaše

shoří. Válka dosud trvající vynosla však přec nasvětlo
Jepěť strázky nači povahy. Nenlť ealým úkolem býti
členem spolku, jenž se síará o sta scmocných, vásti spo
jek stále přessě a pečlivě starati se o přijmy, « michž
by se hraéttyacirůzabišíty výdaje, jak jich Červený

křížvyžadaic. Jetmzásobaprádle,jež ummíbýti stéla
aksovována,tea potřebajeberií,tu je potřebíjinéhoná
činíatd.Zřadyosob.jež ospoleknášse sterají,dovo
Jujeme si dnes obzvláště btakopřátí dámám asi. rí. H.
Pokorné, choti c. a k. gemerátmajora a mit. pl Kořisko
vé, choti c. a k. podplakovaíka v Hradci Králové, jimž
udělena byla stříbrná medaile Červ. kříže s válečnoa
dekorací. Obě dámy mecpomimají mavštěvovatí más tý
dně, vyslechuonti prosby a přází mažstva i důstojalc-.
tva, tozdati meri nás různé dárky a vósti emorgicky tu
agendu spolkovou, jež jím připadla. Způsobem čestným

a významným odměstny bytypobě dámy za tché svů
zásluhy; 60 dobu tek dloakos neemdeně pečovaly 0
raše dobro, zajímaly se o maše osudy a s radostí tedy
zvěděli jsme o vyznamenání, k němuž ještě jedmoa bla
hopřejeme. -- Někteří ramění.

Městská rade dne 22. a 29. května. Důjezd u to
várny p. Alfréda Ippena shlédne se zvlábné komhi. —
Vyhlášeno bude vyložení obecních účtě za rok 1915
dnem 2. června L r. -—-Účetní zpráva zastavárny za
rok 1915 a návrhy odboru zastaváromského předloží ss
městskému zastupitelstvu. — Návrhy správní rady elek
trických podniků a vodárem na doplnění podmínek 'o
hledně vodovodních přípojek a návrh aa dopimění pod
mínek a sazeb ve příčině elektrického prouda postou
pen byl rovněž měsl. zastupitelstvu. — Okresním vý
borem schválena smlouva ohledně výměny pozemků pro
úpravu Orlice předloží se regulační komisi. — Schvále
ny byly různé účty, poukázky pro ubytování vojska,
týdenní a lesní konsignace.

Obchodní uremlem králověhradecké upsalo mezi
svým členstvem na IV. válečnou půjčku úbraný obnoš
371.600K: obnos ten je asi o 100.000K vyšší než obnos
upsaný na I5I. vál. půjčku a svěděl.o vlastenecké uvě
domělosti a pohotovosti králověhjdeckého obchodnic
tva. Gremium samo upsalo ze svého poměrně nepatrné
ho jmění jíž celkem 2500 Kna válečné půjčky.

Živzostensko-právní poradam pro manželky a 2ú
Stupce narukovavších obchodníků a živnostníků při Ob
chodní. živnostenské a průmyslové ústředně v Hradci
Králové č. 410 I!. posch., úřaduje bezplatně pro osobní
styk každou středu oď 10—12 hod. dopol. Písermné do
tazy zodpovídají se bezplatně kdykoli.

Živpostemské úvěrní družstvo v Hradci Králové ko
nati bude 20. června v 8 hodin večer v zasedací síni o
kresního zastupitelstva královéhradeckého řádnou val
ncu hromadu. k podnětu zdejší Obchodní, živn. a prům.
ústředny krátce před válkou založené družstvo přičle
něno bude ke královéhradecké záložně a bode míti pře
devším úkol usnadníti místním živnostníkům před ča
sern narukovavším po návratu z vojny přechod do no
vých hospodářských poměrů levnými půjčkami resp. i
podporami. O výsledku valné hromady bude referováno.

Kurs pro wmělé žehlení s leskem, pořádaný Ústavem
pro zvelebování živností v Hradci Králové, konati se má
od 19. do 24. června v místnostech průmyslového mu
sea. Vyučovati bude slč. B. Grulichová, učitelka měst.
ženské prům. školy pražské, ve skupinách dopoledne |
k večeru. takže možno zajisté se značnou účastí počí
tati. Původní přihlášky možno obnoviti a těm, kdo se
dosud nepřihlásily. přihlásitl se jest v tržnici krajek pí.
M. Klumparové.

Městské dívčí lyceum v Hradci Králové bude míti
ve školním roce 1916—17 třídu I.. IH., V. a VI. Do III.

třídy mohou býti přijaty i žákyně ze škol měšťanských
po přijímací zkoušce. jejiž rozsah ochotně sdělí ředi
telství. ©

Městská vyšší škola pro žemské povolání hospodář

v Čechách. jenž prakticky vzdělává pro rodinu a admi
nistrativní službu v různých ústavech humanitních, bu
de míti ve školním roce 1916—17 všecky tři ročníky.
Zápis absolventek III. třídy školy měšťanské nebo střed
ní da I. ročníku koná sc na počátku a na konci prázdnin.

Program hudební produkce soukromé školy v pem
slosátu Škol. sester de Notre Dame v meděll 4. června,
Ve 4 hod. odpol. 1. Schwarz »Ukolébavka« - ruč., »Ov
čáci« - 2ruč. - J. FaMová. 2. Bendl »Macíček« - zpěv 
E. Černá. 3. Reinecke »Z hudební kníhy« - 2ruč. - M.
Vávrová. 4. Bušek »Dudák«, »Motýlek« - 2ruč. - E, Čer

ná. 5. Heller »Serenáda« - 4ruč. - M.-Šubrtová, J. Řehá
ková. 6. Blehl »Na jaře« - Zruč, - H. Novotná. 7. Malát
»Mrzout« - zpěv - Z. Černá. 8. Foerster »Vzpomínka z
mládí« - 2ruč. - M. Vostruhová. 9. Káan »Z dětského rá

je: - 2reě. - Z. Franková. 10. Trmeček-Hoffmeister »Če

movský kousek“ - žreč. - 0. Levithová. 13. Vašaus »Po- k účetněji využíti mohlo. Syroví usmrcení círomsti
loséza« - drač. - L. Stekílková, O. Stříkavkové, 14. Me-| kodíss zvtáště slepicím, pěriičkám, krůtám, kzchmám,
vák +Kourlejara« - Bruč. -J. Novotná.15. Redl sa ale i vepřůmse mohouořidávati do krmiva,hlavně.«
přástkách« - spěv - 85. Paalikové. 16. Nodbal »Valse| Gramrborům; v tomto případě musi býti vařící rodma
triste+ - Zruč. - M. Flasková. 17. Daaci »Koncertmí sym- * dobře spaření. Usulení chrousti akytají trvanlivé, výživné
foate« - 2 housle a ktavír - M. Faitová, J. Věcítová, J. ©krmivo, obsahující ař 30 proc. ztravitelné bílkoviny a
Novotaš. 18. Anger »Roztomilé to kofátko« - Zrač. - ! aa 10 proc. tuků. Šrotem re suchých chroustů možne:
A. Michlová. 19. Novotný »Dítě mé rozmilé«, »Mariás-| přikrmovati drůbež, vepře a ryby. Zároveň dž dnes čí
ke:, „Pliťadlička« - zpěv - M. Wiatrovů. 25. Smotaza| snímepp. starosty a správy škol pozorny: na hubemí In
»Proč bychom se aetěšíli« (Prodaná aevěsta) - reč. - | rov chroustů, (. zv. ponrav, které svojí Žravostí no glzá
sl. L. Babaová. 2. Číhovský »Leckterá pasemka«, »Vý-| J Ióla působí sa kořenech stromů a pěstovaných hospo
atraha= - zpěv - Mí. Poyglová. 22. Vaačk »Hřdiičky« -| dářských plodis škody nesmírné. Doufáme, že toto upe
2 citery - D. Maudrová, H. Langrová. 23. Macaa »Větro-| zoraění postačí a'že unřízoné hubení chroustůbado k
olach: - dětský sbor. 24. Pibich-Cimr »Boufe«, fantasie | prospěchu věcho obyvatelstva bezodkladně provodemo
na symí. báseň - 2ruč. - A. Jeřábková. 25. Oodard +U-| a to sa součismosti všech zaších škol.
kelébavka«, Samardiai-Flmaa »Zpěv milostný« - ktousle Semszm otu am (fámmím bu v radci Králové
aklavír - si. M. Palfová,sl. M.Fichtnecová..86.Bráli-| dne ZF.keětna 1916.1 1:vikveBOhk— 1K, jahcž 3—3.80
ková +Ramaece«-zpěv --si. L.Babaová,W.Liset +Sol- K. nězého semene 1.49—1.50K, 1kg: máku SK, másih
róe de Viemase<- 2rmě. - s. L. Karlová 868—10 K, tvarohu 1.16—1.%6K, chule 1892.29 K.

Úmerti.Dno 30. května zentel sa zápal plic mistr | mrkve 76—00 4, čosacké 6—TK, cešere (—(.80 K, petr
zámečníckýp. Jos. Plocek u věka 39 let. Prosvou bo-| Žale90 k—1.30K, křezm6670 4, 1kopa: poru 70h —
droe společenskoa povahu těšil se cezastý v širých kra- | ! K, salátu 160—359 K, 1 vojce 38—% 4 1 oksrka 16.
zích veliké oblibě. Četní přátelévyprovodili upřimmího| 1 —1 K, Ipár podavinčat538800 K, 1kůrlo 12—29
draku k postedníma spánku deo 1. čorvma. Odpačhvaj v | K. — Přiveseno bylo: akarek 3 kopy, poru 58 kop, če

pokoři! toku SOkg, celere 8 «, potrěelo 3, křena S, salátu 240
PravoslavnýpohřebLocalse vfíradci38.4.m.od-| konpodevimčat260kusůa 40kůnlal

poledne. Zemřelede ruský vojín-zajalec Fieklskovno Rový Jizánítd an trat Hradec Královb—Ostreměť
delší chorobě. (Střepisa granátu věrela amm+ plicích) | od I. června (. r. Odjezd z iradce Králové T.50 k. ránu.
K pohřbu dostavil se pravoslavný dachovní správca | Příjezd do Hořic 9.68, do Ostroměře 9.36. Odjezd 1
(rakouský poddaný) s Brosmova. Zesuulémm prokárány Hradce 10.07 k. 6opol. příjezd do Hařic 11.51, do Ostro
všecky vojenské pocty: hrála zdejší vojemská kapola.| měře 12.37.Odjezd « Hradce 2.38 odpol., přijezá 6o [e-*
Ztoho patro, jakjsou lživé zprávyzabramiční,které | řic483, do Ostroměře436. Odjezá z fíradce6.29hod.
ssažíse vzbědinzdání,jakobyse u odereskýmzmění-| večer,příjezddoHořic8.10,do Ostroměře8.45.—Od
cům obližovalo. lozá 2 Ostromělo 4.26 4. ráno, příjezd do Hořic 45.

Vyblášta. Dle osmosení městského zastenátolstva | do Hraéce 6.28. Odjezdz Ostroměře 5.4 k. ráno, pří
v Hradci Králové ve schfzi dro 16. května kozamé č.| idsd do Hořic 6.2, do Hradco 858. Odjezd r Ostřoměte
prot. 4019 byla zvýšena cena elektrického prosdu pro 10.28k. dopol., přilezé do Hořic 10.55, do Hradce 12.38.
osvětlování ze 60 ua 70 bal. za | kw bodiss od 1. čer- | Odjezd z Ostroměřa 4.56 i. odpol., příjezd do Hořic 3.20,
vemceUr. počínaje. do Hradce 3.36hod. odp.

Večer tasců v Klicperově divadle. Stručnou rodak
ční zpráva doplejeme timto: Ohromné plakáty ozBa
movaly sensaci letošní saisony, hlásadíce provedení Dvo

Seubmatinvníe || kádná plešvícel

„Andět strážný: - zpěv - A. Čeruá. +. Sartório -Šel- | kranive, kteréž by ac za ayačitiko nedostatku iadraých.rty
20

a

rem Bjerrem u jejich uměleckou družisou. Mnozí a

smad většina šla ten večer do divadla (kde.zvykl kvě.vídatí i styšeti jen věci serlosnía umělecké)v očekává- tmy- Tisice holohlavých vyléčeno ! m
ni podobného požitka, jaký může skutečně umělecké pro- .
vedení tanců poskytnostivnbnavédaši. Natnopřizmati,| | Pište si ještě dnes o pojednání, které
že tance provedené zmíněnoudvojicí dva Slovanské Vám ochotně zdarma zašle kosmetická
tance Dvořákovy, empirové (Dvořákova ©kumoreska), ratoř «
tanečníprovedenínárodníchpísní (zvl. Počkej,já povím, labo „Oly mp., Praha-Smíchov,
Andulko.mé dítě atd) i Brahmsovy Cikánské tance T124.
stály na slušné črovni uměleckého požadavku, třebas

ta kaženo bylo ostatním pořadem, z něhož čísta prove- | bu v Rovmi. Farnost naše v minutých právě dnech u
dená dvojicí »l.eo a Lea« patřila do chantamu nebo pří-| slavila vzácné jubileum. Náš vsdp. farář E. Starý právě
mo do cirku a hudební produkce p. Dalibora Ptáka hra- | v sobotu dne 27. května dožili se svého zlatého kněř
ničila s naivní drzostí. Tak jen lze vymeziti mměleckou| ského jubilea, jež v tichosti uprostřed svých oveček a
potenci onoho pána, jenž zastával vebmi dobře conféren- | ctitelů dojemně oslavid. V sobotu zaté jeho mše svaté
ciera celého ensemblu. s jakou reprodnkova) | vlastní| súčastnily se místní spolky, které většinou založil (Sv.
komposiče: hořící indlánskou vesnici, kolem mtž tančí | Joseíská jednota, Mterátský spolek, Kampelička z Hor.
obyvatelé v záři červených žárovek při zvucích oby- | kovně a konsumní spolek) a množství vybraného obe
čejného valčíku, a vrchol všeho parodickou famtasi na | censtva z celé farnosti naplnilo farní chrám sv. Kateři
Smetanovu Prodanon (snad na počest jejího 50. výročí), | ny a zbožně obcovalo mši sv., po níž ve faře svému
v níž i Zdeněk z Dalibora zpíval o žalostném nadšení | milovanému duchovnímu správci vřele blahopřáli. V ne
Při předvedení tohoto veleďřia podobalo se Klicperovo| děli pak dne 28. května konány slavné služby Boží, při
divadlo úplně chantanu, jen scházel obraz mraků kouře| nicbž případně promluvil vdp. řarář dašický L. Hora
a cinkot talířů a sklenic. Obecenstvo se báječně ba- | bývalý kaplan roveňský. Ve své hodinové, poutavé řeči
vllo a div se nedalo do zpěvu. — Že k takovému večeru| způsobem jadrným a srozumitelným dokázal, že katoli
musí se sháněti publikum tak barnumskou reklamou,| cký kněz jest nmžem modlitby, práce a tajemství, a do
bylo nám pak zcela jasno; nelze však dobře pochopiti. | vodil, že takovým mužem po celých 50 let jest vsdp.
že nenašlo se pro tutc všehochuť vhodnější mfstnosti| jubilár, jeiž milostivý Bůh za jeho věrnou službu od
než je Klicperovo divadlo, jež přec takovéto profanace | měnil obdivuhodnou svěžestí těla a duše a nejdůst. arci
mohlo býti ušetřeno. — C. pastýř právě v jubileum jeho nejvyšším vyznamenáním,

Při sobotní vichřicí znovu bylo zřítil na některých | které může biskup ze své pravomoci knězi uděliti, hod
místech střepiny okenního skla. Jedno okno bylo vyra- | ností skutečného biskup. rady a přísedícího biskupské
ženo celé, takže div nebyl rámem zraněn jeden chodec. | konsistoře; na konci pak jménem vikarlámího kněžstva
Větší opattnost majitelů bytů nebude na škodu. a všech ctiteiů jubilárových nelíčeně mu blahopřál. Sv.

Shon u Orfice. Dne 26. t. m. skočila v sousedství | požehnáním a hymnou císařskou a papežskou slavnost
Borromaea do Orlice jedna služka, která však brzy | skončena. Kéž splní se doslova přání slavnostního kaza
hleděla překonati pohřební slin vln. Rychle se dostavili | tele a dopřeje Bůh jubilárovi dožíti se diamantového
vojíni, kteří podmikli práci záchrannou. Tu se poprvé | kněžského jubilea!
výtečně osvědčilo primitivní staročeské zábradlí na bře- Za školním radou P. Bohušem Neumannem. Odešel

hu u Borromaea. Jeden vcjín bleskurychle vytrhl dlouhé| tak náhle z toho světa, jenž byl pro něho plný útrap,
příční bidlo a podal je tonoucí osobě, Druzí seběhli dolů. | znamenitý muž. svědomitý pedagog, profesor a školní
Dívka zachráněna. ale byla v tak ubohém stavu, že ji | rada Bohuš Neumann. Kdo znal muže tohoto, ten musi
bylo nutno dopraviti do nemocnice. bolně želeti jeho odchodu. Prof. Bohuš Neumann půso

Hubení chroustů. Některá místa okresu zaplavena | bl řadu let na gymmasiu německobrodském jako kate
jsou obrovským přímo množstvím chroustů. kteří na| cheta. U žáků byl velice oblíben a ctěn jako kněz vzor
stromoví působí škody nezměrné, takže některé stromy | ného, žulového karakteru. Ve všem chtěl míti přesný
Hž dnes jsou tak dohola ožrány, že vypadají jakoby o-; pořádek; při tom byl ve svrchóvané míře spravedlivý.
hněm spáleny. Poněvadž jich hubení buď vůbec se ne- | Svědomitě a rád plnil těžké povinnosti stavu svého,
děje neb aspoň ne tak, jak by vzhledem ke zhoubné jich | Milovalť upřímně svoji vlast, žáky, pro něž jedině cele
Skodlivosti bylo Zádomcnoa jak také vyzváním, uveřej-| žil. [ jeho přáním bylo. aby odchoval muže takových
něným v Úředním listě c. k. okr. hejtmanství ze dne 1.| zásad, jako byl sám. kteří by jedenkráte národu své
května t. r. výslovně bylo nařízeno, vyzýváme pp. sta- | mu prospěli. Žáky nikdy disciplinárně netrestal. Vše u

rosty obcí v obvodu svých obcí bezodkladně provésti | rovnal mírně„ávýsho dobrota vyžadovala někdy 1 veli
sbírání a hubení chroustů a zachrániti tak aspoň ještě |ký sebezápor, Náboženství zkoušel do slova, ale mělo to
to, co se zachrániti dá. O pracovní síly ke sbírání chrou-| veliký význam, obzvláště pro Život, což teprve dozná
stů jest postaráno, neboť správy škol jsou poukázány | váme po letech všichni, kteří jsme měli tu čest, nále
nvolniti dle potřeby školní mládež od návštěvy školní.| žeti k veliké „adě jeho žáků, z nichž mnozí zaujímají
Vždyť zvláště letos mmtnovšemožně hleděti k tomu,| významné postavení a to jen jeho zásluhou. A jako byl
aby zamezeny byly jakékoli škody na pěstovaných plo- | oblíben u žáků. tak | u profesorů, kteří v něm ctill mu
dinách a pak nutno uvážiti, Ze chrousti skytaji výtečné : že všech nejlepších vlastností. | Vzpomínám při této



„smutnépřílešitostina akpamámýpro dásrok 3912.
Judyodchášel do zasloskílé, trvalévýslelyy. Přečetné“
davybývalýchvděčnýchjehožákůtísnilyse naRádsa
Maby Banaposledpohlédli do té smilé a přívětivé práře.
dyž odjížděl, všichni zapiskalé hořce; proslzy memo
hl ani promluviti. Ale na muže jak vzácného ae£apo

míná se lehce. Dych jeho by) stále mezi námi! — Než
prof. Nenmaňn nebyl zdráv; těžká choroba, která aží
rala jako bad jeho zdraví, zhoršila se bolem duševnísr
nád ztrátou jediného jeho nadějného synovce a skkátila
tej konečně v chladný hrob.. . R. 1914,v června,zaví
ta! opět, naposled do našeho města, aby se rozloučil se
zesnulým kolegou, prof. Němcem. Ještě tehdy zdálo se,
že je veselý, ale uvnitř trpěl, neboť se zapíral jako Kr
stus . .. Kdo znal jeho trpělivost, musil vyčísti z jeho
tváře, že dlouho mezi námi dlíti nebude. Poslední jeho
listek — nedávno před smrtí psaný — kdy mu ještě
dovolovala úporná choroba psáti, počínal beznadějnými
slovy muže těžce, ale klidně trpícího: +Iterum vegroto<
(opět churavím). A churavěl k smrti. . . Jaká to smutná
poať! Nám všem je plakati a želeti jeho ztráty. Alec
duše jeho čístá vznesla se už na perntich míru do ně

"beských výšin a Bůh spravedlivý zajisté s otevřenou
náručí ji přijal. — S Bohem, buď pozdravena a přimlou
vej se tam na věčnosti u Boha za nás, duše čistá, vzne
šená! Nehynoucí ti bude mezi námi pamět Tedy s Bo
hem a na shledanou tam, odkud návratu není! — A.J.

Čáslav. O letošní májové pobožnosti mile nás pře
kvapit krásnou písní vdp. děkan a p. řid. kůru Jos. Ma
lý. který ochotně a obětavě píseň tu nacvičil. »Lilie bí
lá, Mbezný květe z ráje, vltej nám, vítej. Královno máje.
ozývalo se klenbami chrámu našeho. Královna pokoje
tim vrovcněji jest vzývána, aby nám brzký čestnýmír
vyprosila. Dojem, jaký působila tato píseň na srdce všech
mariánských ctitelů. nedá se ami vypsati. Dik vdp. dě
kanovi a p. řiditeli zvláště; za to s Božským Synem

- Mátt rač nám požehnání dáti. — Ctitelé marianstí.

Mičov. okres Čáslsv. Týden Červeného kříže, pořá

daný spřávou zdejší obecné školy. vynesl celkem 153
K 65 h a byl zaslán takto: 60 K techn. odděl. c. k. min.
vnitra ve Vídní za odznaky. 93 K 65 h (čistý výtěžek)
zemskému -pomocnému spolku Červeného kříže v Pra

ze. Obnos shora uvedený jest vzhledem k chudému hor
škému kraji našemu velmi značný. Velkou zásluhu na
tak skvělém výsledku mají zdejší dámy slč. Bož. Peři
nova. učitelka 4 pí. Anežka Bízová, choť říd učitele,

které inilerády chcpity se akce té a rozprodejem odzna
ků a případným poučováním získaly tak značného po
rozfiění pro eminentně humánní účel ten. Kéž lidumil
'né snahy Červeného kříže najdou mnoho příznivců!
Z přiškolených osad darovaly: K 39.30 Míčov, K 12.30
-Jetonice. K 20.95 Zbislavec. K 9.60 Rudov. K 14.50 Su
šice, k* 25.50 Sloukovice, K 24.45 Vyžice. Většími obno

. sy přispěli: AL Guth, kniž. legní správce v Sloukovicích
"esk, J. Rejmiš, kníž. hajný tamtéž 4 K, J. Horák, hostin
ský tamtéž 3 K, po 2 K: J. Ryšavý, kníž. hajný tamtéž,
ní. Vojáčková. p. Vávra Míčov, p. Vávra Zbislavec, J.
Kutil, starosta tamtéž, F. Novák, Sloukovice, J. Hlavá
ček. Míčov « mnoho jiných.

Lužec m. C. Ve farmosti lužecké prostřednictvím
horlivého pětičlemného komitétu, jehož členy byli místní
starosta. 3 radní a duchovní správce. upsáno na IV. vál.

půjčku celkem 54.000 K a to v Lužci 15.000 K: obec lu
žecká 4000 K. duchovní správce tammi 3000 K. nájemce
dvoru choteckého Kasal 2000 K. Urban, Zimová. Em.
Vojtišková. Fr. Kofránek, radní a Jan Ryšavý po 1000
K. starosta Fr. Pořiz a radní Fr. Beran po 500 K. Ve
Skochovicích a v Žantově celkem 19.000 K. Pokud mož
no konstatovali- upsali Rajfejsenka skochovická 4000
K. Ant. Rys. řídící 1000 K. ze Žantova pp. Dlabola 4000
K, Boura 2000 k. Horáková a Váchv Vífek po 1000 K.
Na Červený kříž vybráno 372.45 K, v Lužci členské pří
spěvky činí 22 k. sbírka po osadě 141.80 K, ve škole
56.90 K. ve chrámě 6.65 K. Ve Skochovicích sbírka ve
skole 40 K, po vsi 246.90 K. V malé kolátuře naší výsle
dek to velice potěšitelný, kterf dokazuje pochopení do
by tak velice vážné nejen od morálního celku farnosti,
ale i jednotlivců. kteří hledí tímto způsobem osvědčiti
skutkem své vlastenectví k vítězně panující dynastii
rakouské dle slov: »Jmění, krev i život dejme za císaře,
za vlast svou'

Libice u Chotěboře. Nezapomenutelné dojmy přines)
naší farnosti den 4. května. Již časně z rána shromaž
ďovaly se zástupy farníků nedočkavě u vkusně upra
vené slavobrány před zámkem uroz. p. patrona: O půl

J. Excel. nejdp. biskup. Neobyčejnou radost a zanícení
bylo lze spatřiti v tom vzácném | okamžiku na očích
všech. Nastalo vítání. Po administrátorovi vítal urozený
p. patron s patronátním komisařem, p. starosta zdejší
obce, p. předseda Mospodářské besedy a místní p. říd.
učitel. Nato přistoupily k J. Exc. dvě družičky. které
po uvítání podaly kytici Když nejd. arcipastýř všem
vřele poděkoval za uvítání, ubíral se v četném průvodu
do fary a odtud po krátké chvíli do malé sice, ale útul
mé zdejší svatyně ke mši sv. Po skončení mešních ob
Tadů promluvil tkltvou a útěchy plnou řečí k farníkům,
načež udělováno 729 biřmovancům sv. biřmování. Když
ukončeny svátostné obřady. odbývána zkouška dětí
přespolních škol v kostele a po ní domácích ve zdejší
škále. Před vchodem do budevy školní případnou řečí
promluvil k nejdp. biskupovi zdejší p. Hd. učitel, pouka
zuje mezi jiméýmv řeči své na vzácnost dnešního hostě.
»Ještě nikdy«, pravil, »nepřekročíla práh této budovy

pak sdskralse. vrohaíDastýřdo ohtámu. Ad a podě
kováníadmisisirátorovapřijalkyticia rmkosdvosdru
žiček a děkoval všem vřele, načež v průvodm doprová
20m,ubírajse kslaeabráně,kdsnaiklivé rozloučeníu

tí. Hluboce všem- vrýla se do srdce útěchy plná slova
arcipastýřova. Byl to vpravdě dem, kterýž učinij Pán.

Česká Bělá. Dne 13. května byla tichá osada maše
svědkem krásné a dojemné slavnosti. Na svých apo

štolských cestách zavítal k nám Jeho Excel. nejdp.bi- |
skup, aby adílel svátost sv. biřmování. Provázen patro
nem zdejsího chrámu Páně p. Mg. Ph. Janem Saifertem,

velkostatkářem v České Bělé, vitžděl J. E. do naší far
nosti poprvé na okrese německobrodském. U slavnostní
brány očekávalo J. Exc. četné shromáždění: | vážená
choť p. patrona Božena Sajfertová, c. k. okr. hejtman
německobrodský Schnekder-Sonkup a jeho p. syn, c.k.
okr. inspektor a školní rada Jan Stránský, místní i 0
kolní duchovenstvo, domácí i přespolní dítky se svými
pp. učiteli, všichni pp. starostové a zástupci jednotlivých
spolkův i četní osadníci. Vrchního našeho Pastýře při
vital nejprve vdp. Jos. Ruml, zdejší farář a správce vi
kariátu němechobrodského. vyjádřiv krásnými a upřím
nými slovy radost nad příchodem J. Excel. Neméně
srdečně pozdravil na hranicích svého okresu p. okresní
hejtman. K těmto srdečným pozdravům připojil se p.
okr. inspektor a vítal v delší, procítěné řeči jménem
školních úřadů. Za celou obec vřelý pozdrav pronesl p.
starosta Jan Rakušan. Jeho Bisk. Milosti představení
všichni pp. učitelé, starostové, jakož i zástupci spolků
občanské besedy, okrašl. spolku, živnosten. spolku. sbo
ru dobrovol. hasičůa katolické mládeže, Dojemný oka

družičky, z nichž jedna vítala řečí velice vzletnou a
případnou. Pohnut poděkoval J. Exc. srdečnými slovy
za každý jednotlivý pozdrav a uděluje věřícím požeh
nání, odebral se středem školních dítek do farní budovy
a odtud do kostela. Útulný kostelík náš nebyl s to po
jmouti v sebe všecky ty, kteří toužili býti přítomni slav
nosti tak krásné a požehnání plné. Za asistence přítom
ného duchovenstva sloužil J. E. tichou mši sv. a vyko

srdečnými promlouval o vratkosti a nestálosti všeho na
světě, ať radosti či zármutlu, navazuje na slova evat
gelia na 3. neděli po Velkonoci: »Maličko a již neuzříte
mne... Nato udělena 677 biřmovancům svátost Sv.
biřmování. Po vykonané zkoušce dítek venkovských
odebral se J. Exc. do školy domácí, aby i zde seznal
prospěch dítek zc sv. náboženstv. Ve školní budově
přivítal říd. učitel zdejší školy a ředitel kůru p. Josef
Kruliš, jenž po představení . učitelského sboru uvedl
vznešeného hostě do místnosti, kdež byly shromážděny
školní dítky: zde pozdraven dvěma družičkami, z nichž
jedna prosila. aby se arcipastýř pomodlil s ditkami za
jejich nmtilované tatičky a bratry na bojišti. Hluboce
dojat děkoval jí nejdp. biskup a pohnutí jeho bylo tím
větší, když zvěděl, že otec její padi Tato dojemná chví
le záhy byla vystřídána čilými a pěknými odpověďmi dí
prospěch dítek ze sv. náboženství. Ve školní budově
jen opouštěl J. Exc. školu naši a dříve než jsme se na
dáli, opouštěl i naší osadu. K tomuto rozloučení s našíti
vrchním pastýřem shromáždilo se ve chrámu Páně vel
ké množství věřících. »Zaplať Pán Bůh“ jakoby splý
valo se rtů všech přítomných, když J. Exc. ještě napo
sledy otcovskými slovy děkoval a se loučil. »Zaplať Pán
Bůh“ — tak mluvily zarosené a vděčné zraky všech 0
sadníků při odjezdu svého milovaného biskupa.

Přibyslav. Den 12. května t. r. byl pro farní osadu
naši velepamátný. O půl 7. hod. večerní přijel v týž den
k nám od České Bělé Jeho Excel. milovaný arcipastýř
náš, provázen vdp. Th. drem. Jos. Cibulkou, sekretá

řem. Měst) naše vdělo se v slavnostní háv, ozdobilo
prapory a zřídilo na náměstí slavobránu. Tam sbromáž
dil se veliký počet vítajících. Též Její Jasnost vysokoro
dá pani patronka kostela kněžna Edína Khevenhiůller
Metschová z Pohled sem zavírala. Při příjezdu na ná
městi nejd. arcipastýř nejdříve pozdraven Její Jasností
paní kněžnou a slov. p. patron. komisařem Rud. Rottou.
Nato oslovil Jeho bisk. Milost místní duchovní správ

starostu Jana Išechyňu jménem města uvítal p. Adolf
Křesťan. městský radní, za okres p. Fr. Šmirous, okr.
starosta a zemský poslanec. za učitelstvo p. Em. Čin
čera, ředitel kol. za spolek katol. jinochů a mužů, za

Tvrdý, místopředseda. Nato p. t. pp. šéfové c. k. úřadů

Konopásek, berní správce Fel. Marxt berní kontrolor
Weidner a komisař Dillinger složili Jeho Excel. svoji

k. nadporučík, vrchní ředitel akc. spol. -Amylon«.
stavit. Na konec jménem dítek žákyně školy měšť.
ramovská a Palánová pozdravity dojemnými slovy Jeho
Exc. a podaly pěknou kytici. Na každé oslovení odpo
věděl nejdůst vrchní pastýř slovy vřelými, ze srdce
Jdoucími. Když byl s osobnostmi mu představenými vy
měnil několik slov a požehnal malým dítkám, jež matky
v ústrety mu přinášely. špalírem školních ditek kráčel
do farní budovy. Po malé chvilce odebral se do chrámu
Páně a tam po skončené pobožnosti za zemřelé od ol
táře poděkoval Jej! Jasností paní kněžně, patronu i všem
druhým za dojemné, důstojné uvítání. Zapěním papežské

|
| zatelsuapromlavilklidu,jenědopozltáníhomišiz81plali prostorný chrám Pámě, slova útěchy a pravdy věč

mé ma jkéma: »Proc memáme styděti se vyznávali víta
svojl« Slova ta jistě padin v půdu dobrou. Nato adělsl
ecidp. arcinastýř svátost sv. biřmování ve 2 odděleních.
Poté konána byla v kostele zkosška ze sv. náboženství
s mládeží škol venkovských, již by) přítomea slov. p.

I c. k. okr. školpí inspektor J. Zeman z Chotěboře. Před
| zkouškou čákymě Vomolová a Rosická oslovily stjdp.

vrchaího pastýře a podaly kytice. Jeho Exc. jako přítel
1 dítek míle choval se k zmaličkým, kteří oka s mčkhom

| spouštěli. Na komec akosšky žáci Rosický a Wekovář
poděkovali jménem všech dítek. Odpoledne o 4. hod.
bylo sv. biřmování dospělých dívek z Přibyslavě. —
Dne 15. května o půl 8. hod. sloužil vznešený host mší
sv. Po mí mě) kázaní, rjaká má býti výchova mládeše«

* a nato udílet sv. biřmování žactva školy přibyslavské.
Úhrnný počet všech biřmovanců činil 1225. Odpoledne
navštívil nejd. arcipastýř vdp. Fr. Kotrbelce, býv. fa
ráře přibyslavského, os. děkana a bisk. vik. sekretáře
n. 0., těžce nemocného, a odevzdal mu vlastnoračně

' dekreL jímž jest inenován bisk. konsist. radou. Stařič
ký. velezasloužilý kněz, jenž 27. května měj slaviti své
kněžské druhotiny. se slzami v očích děkoval za toto
veliké vyznamenání. — Dne 17. května byla visitace
vo Velké Losenici, dne 18. května v Nížkově. Přifařemé
obce Nové Dvory a Volešná, kudy Jeho Exc. jela, oděly
se v roucha slavnostní. V Nových Dvorech byla zřízena
slavobrána a domy ozdobeny prapory. Ve Volešné byly
dvě slavobrány a na zpáteční cestě byl tu nejd. vrchní
pastýh pozdgsven a uvítán obecním výborem, spolkem
dobr. hasičů, správcem školy, spisovatelem p. Janem
Miloton a školní mládeží. Jeho Exc. prohlédl si tu vku
sně upravenou kapli a vykonal s lidem četně shromáž
děným krátkou pobožnost. — Dne 19. května o půl 8.
hod. sloužil Jeho Exc. mši sv. pro školní dítky a po
ni se odebral do budovy zdejších škol. Tam očekával
Jeho Bisk. Milost učitelský sbor, členové místrí školní
rady a velký zástup rodičů školních dřtek. Jeho Exc.
slovy upřímnými a významnými uvítal tu slov. p. řidřtel
Em. Činčera a dp. katecheta Jind. Kozel, načež žákyně
Eva Hessova a Jarmila Vlčkova jménem dítek slovy
procítěnými vítaly mejd. vrchního pastýře do středu
svého. Arcipastýř způsobem milým, sobě vlastním od
pověděl na tyto spontánní projevy oddanosti. Školní bu
dova byla nádherně vyzdobena, zvláště kreslírna. kde
odbývá se zkouška ze sv. náboženství. Všude bylo ví
děti vzornou úpravu a vytříbený vkus. Ve vestibulu byl
umístěn erb Jeho Excelence. S výsledkem zkoušky byl
Jeho Bisk. Milost plně spokojen. Po zkoušce učinil ná
vštěvy u p. starosty města, na městské radě, v okr. za
stupitelstvu. u patronátního úřadu, u c. k. okr. soudu,
c. k. berního úřadu. p. řed. škot Em. Činčery a p. MUDr.
K. Proška. -- Nastalo loučení... V pátek v 6 hodin
ve farním chrámu Páně konána byla májová pobožnost.

Po kázání, jež měl duchovní správce. zapěla na kůru
»Ave Maria« slč. Milka Ponarova, absolventka konser
vatoře, za doprovodu na oboe p. vrch. oficiála Kono
páska. Po skončené pobožnosti májové konány závě
rečné modlitby. Pak mistní duchovní správce poděkoval
Jeho Bisk. Milosti vřele za všecko. Jeho Excel, slovy 0
teckými, ze srdce jdoucími rozloučil se s osadou naší.
vybidnuv přítomné. aby vždy, kdykoli jdou kolem mo
byly, jež blíže Přibyslavě vytvořena je na místě, kde
zemřel Jan Žižka z Trocnova, vzpomněli sobě, jaký

odkaz on svým milým věrgým bratřím učinil, totiž »aby
se milého Boha bojíce, stále a věrně bránili pravdy Bo
ží pro věčnou odplatu«. To budiž heslem života našeho.
Nato udělil nejdůst. vrchní pastýř všechněm své apo
štolské pežehnání. Kde kdo každý se hrnul, aby zlíbati
mohl ruce milému arcipastýři. který písmem nesmaza
telným zapsal se ún srdcí a duší našich. Pán Bůh nám
jej chraň a na dlcuhá léta zachovej!

Borová u Přibyslavě. Po dlouhém čase 14 roků ví
tali jsme zde arcipastýře. Dne 16. května zavítal k nám
za příčincu udělování sv. biřmování Jeho Exc. nejdp.
biskup královéhradecký dr. Josef Doubrava. Počasí,
zrána ponuré. změnilo se v krásné, takže slavnost se
konala v povznesené náladě a přes těžkou dnešní dobu
zanechala v srdcích všech hluboký dojem. Nejen že mi
lá slova velepastýřova útěchu přinesla všem. ale také

jistě jeho modlitba velekněžská získala hojnost milosti
zdejším osadníkům. začež budiž mu náš nejvroucnější

* dík.

Nižkov. Den biskupské visitace a sv. biřmování,
dne 18. května, byl nám svátkem velikým. který tak
snadno nevymizí z paměti. Uvitání Jeho Excelence nej
důstojnějšího pana biskupa dra Josefa Doubravy. jehož
zúčastnila se celá farní osada co nejčetněji. mělo ráz
srdečné oddanosti a radosti. Radosti té slovy projev dal
místní duchovní správce V. Dvořáček za celou farní 0
sadu. kanovník Hrubý za 7 rodáků kněží, z nichž 5 k
slavnosti se dostavilo. místní starosta p. Havlíček jmé

' nem přítomných starostů všech přifařených obci, v za
stoupení škol p. c. k. okresní školní inspektor, školní ra
da Stránský, za dítky školní dceruška p. místního řídící
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ho učítele Kouklíka. Jeho Excelence vyslovil díky za
srdečné přijetí u brány slavnostní jednotlivě a v koste
le společně. Péčí dívek celé famí osady, hlavně však
ze Špinova, skvěl, se kostel v mílé ozdobě bohatého
věncoví z chvojí a květů. Při mši sv. přijalo přes 150
dospělých sv. přijímání z ruky svého biskupa. V ká
zání arcipastýře na slova: »A vy svědectví vydávatí
budete o mně«, v němž vybízet ke statečnému vyzná
vání Krista bez chledu na bázeň před lidmi, zapadala
tak mnohá slova do poměrů našich případně. Sv. bibmo



vání přijalo 581 hiřmovanců, počet to v uvážení nepří
tomnosti množství mladých mužů- dlících ve válce na
farní osadu s 1812 katolíky obrovský. — Zkouška ze
sv. náboženství vykonaná v kostele pro přespolní i ve
škole bohatě ozdobené pro dítky školy místní podata dů
kaz před četnými hosty o svědomité práci duchovní
správy i o vědomostech náboženských dítek školních
všech oddělení. K otázkám nejdůst. arcipastýte zvlášť
předstihovaly se dftky případnými odpověďmi. Míle do
jala při odjezdu z Nižkova neobyčejná pozornost Jeho
Excelence, kterou věnoval návštěvou v rodině místního
starosty p. Havlíčka“ v rodném domě kanovníka Hru
bého a okr. starosty přibyslavského p. Šmirouse v Bu
kové, Přijav v kostele slova dfků z úst p. faráře a od
jížděje již od nás i od farníků v přifařené obci Bukové
vrátit se nejdp. biskup do Přibyslavi. Věnoval pozor
nost milou všem, bohatým i chudým, velkým i malým
a proto všichni bez rozdílu vzpomínáme s nadšením
návštěvy svého apoštolského biskupa.

F =

Černýspol,HradecKrálová
třída 18. pěšího pluku,

nabízí

kávu, 2i.požívatinyve velkém.
VVYVY o

Telegramy:Petrol, Hradec Králové.

pro kupce se hodící, blíže »Merkuru«, a

několik malých bytů
v přízemí hned se pronajme. C. a k. dv. to
várna nábytku K. V. Skuherský, Hradec Král.

SKKRAKKKAKAKKKÁKÍ

150leté jubileum
v Heřmanicich
u Jaroměře

©

Počátek v měsíci květnu. Hlavní

slavnost v týdnu od 3.—10. září.
Ukončení 1. října na neděli sv.

růžence.

hodicí se obchodníkovi (8 jedním krámem)
na hlavním náměstí v Hradci Králové č. 131

se pronajme nebo prodá.
Dotazy zodpoví Eduard Troniček, c. k. pošt.
kontrolor, přednosta poukázkového oddělení
hlav. pošt. úřadu v Praze-II., Jindřišská ul.

O0002000000009090

soukenník ,
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

8

: dle roční salsony kollekcinejnovějších druhů pravých

S vlněných látek

© své vlastní výroby, jakož i tu- i oizo

JJ
©

zemských.
w
Cetná uznání zvláštěz kruhůvole
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte. prosím. u'alou objednávkn na

zkoušku.

Též na spiátky bez zvýšení cen!
Velejemné látky na taláry.

ČODOOCOO000700000
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i svými příjmy, jakož i aktiva spořitelny.

u všech úřadů.

Telefon čís. 16. Pošt. spoř. čís. 70.108
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Mýdloholičské
výborné jakosti též i veškeré potřebyk holení nakoupíte levně u firmy

Josef Jelinek,
mydlář v Hradci Králové na podsíni. —

VVYVYVYVYVYVVYVYVY

| Nejlevnější a nejbezpečnějůí —

pojištění pro případ úmrtí
me- a věna dítkám -W

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

jenž, založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil na
podporách již na 100.000 koram, získav 7M
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v doba nejtrudnější jako
pravé dobrodiní. .

Spolek přijímá muže | ženy od 24 do 45
let. Přispěvok správní každoroční obnáší 2 K,
sáplské jednou pro vždy jest- do 30 let 2 K,
do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý člen se
zavazuje, že asplatí při úmrtí spolušlena2 E,
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

mg- věno UR
nodespělýmv den jejich sňatin. případněv úcn
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 přihlásiti až do stáří 18 let a
dívky do 15 let. Přihiášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesué zdráv a nepřekročil
55. rok věku svého. Zápisné © 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 Hradel Králové,

Dr. František Reyl, Václav Jenšovský,
předseda. jednatel.

Rekonstr. vodo
vodů, čerpadel.

Rozpočty a návštěva inženýra na požádání.
Zeměvrtací spol. Langer,

Praha Ii.-598.;
Založeno r. 1902.

Veledástojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
račit! veškeré kostelní nádeby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře,nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice,kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Ntaré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebe proti do

platku za nové vyměňuje, Hotové
předměty neb výkresy zasílá nauázku franko bez závaznosti koupě.
Všese posílá posvěcené. | Prdce ruční

Sklad zadborých zlatých a stříbrných klenotů, jako: řetězů,madenek, kříšků, prstýnků, náramků atd. “ Notářské
prateny. tabatěrky, jídelní náčiní ze atříbrapravého

čínského všdy na skladě. ,
Stare zlato, stříbro a drahokamy kupuje za nejeydší steny

JAN STANĚK,
pasíř a ciselenr

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

Příssěný snalee c. k.zemského drostního soudu.©©

Úapraná 1008
na velkostatku Sádovském u Hrad
ce Králové prodávati se bude
dražbou v pondělí, dne ©.
června 1916 o 10.hodinědo
polední »na Hůrce« v Nechanicich.
Zastoupeny jsou též vývozní druhy..
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E 177/1610.

Dražební edikt
a vyzvání k přihláškám.

K návrhu vymáhající strany Vlasty Černé, soukrom
nice v Karlíně, konána bude

dne21.června1916
o 9. hod. dopol. u tohoto soudu v síni č, 35 dle schvále
ných podmínek dražba těchto nemovitostí:

Pozemková kniha Pražské „Předměstí, vložka čís.
"179: Polovice domu čp. 9 na Pražském Předměstí v od

hadní ceně 18.559 K 50 h, nejnižší podání 9179 K 75 h.

Pod nejnižším podáním prodáno nebude.
Soud okresní v Hradci Králové jako soud knihovní
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nechť položení dražebního roku poznamená.
V podmínky dražební a listiny na nemovitosti se

vztahující (výpis z knih pozemkových, výpis hypoteční,
katastrový, odhadní protokoly atd.) mohou koupěchtiví
v soudním oddělení, shora naznačeném, v hodinách ú

| ředních nahlédnouti.
Práva, která by nedopouštěla této dražby, buďtež.

| nejpozději „při položeném roku dražebním před počát

* movitosti samé již nemohla k platnosti přivedena býti.
O dalších událostech řízení dražebního budou ti,

Bro něž toho času ma nemovitostí práva nebo bře
mena zřízena jsou nebo za řízení dražebního zřízena
budou, toliko vývěskem u soudu zpravováni, nebydlí-li.

5 v obvodu soudu shora jmenovaného. aniž jemu pojmenují
zmocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

C. k. okresní soud v Hradci Králové,
i odd. V., dne 16. května 1916.



Předplatné na čtvrt roku 2K 60h. (o napůlroku 5K—

Průběh války.
Nové válečné vavříny centrálních mooností

zvyšují oprávněné sebevědomí rakouského občan
stva. Dočitáme se o obrovské bitvě námořní,
která způsobila hrozné ztráty hrdé Anglii, po
zorujeme, jak Němci dále nutí k ústupu Francouze
u Verdunu a jak naše voje pronikají v Italii stále

" více k jihu s železnou houževnatostí a po dů
myslném ocenění všech strategických okolností.
Naši chrabře odrážejí i zuřivé, kolosální úto

-na frontě ruské. Toto poznání jest velikou od
měnou těm, kteří jako praví patrioti obětavě
podporují všecky válečné úkony.

Proti Italii. Proti rakouskému postupu
přivedli Italové velké síly, s nimiž kladou hou
Ževnatý odpor, jižně od potoka Posiny a sovero

vý od Arsiera. Tím jest sice stížen, nikoliv
však zastaven postup našeho vojska, které nejen
že posunulo svoji frontu až do středu mezi
Arsiérem a Asiagem, nejen že dobylo od Araiéra
Mte Panoccio a ovládlo Val Canaglii, nýbrž
i zajalo 5.600 Italů a v prudkých bojích učinilo
velkou kořist. Vedle toho naše námořní létadla
napadla železnice na několika místech a pozemní
letei házeli pumy na nádraží ve Veroně, Ale a
Vicence. Od počátku června 4% na 10.000
Italů. Vrohní velitel italský už se pokusil od
vrátiti rakouské vojsko 2 Italie útoky v Albanii,
ale pokus ten ztroskotal. Stejně nepomohly ze
nílení italské dělostřelby na přímořské frontě

Poslední naděje v pomoc Rusů taká selhává,
Bojiště ruské. Očekávaný útok ruské jiho

západní armády už započal. Na celé frontě,
v šířce takřka 350 km, mezi Prutem a ohbim
Styru u Kolků, rozpoutala ae velká bitva. Ru
sové útočí zase v masách v několika řadách za
sebou. Nesmírně prudké byly ruské útoky na
Ikvě, na horním Seretua na besarabské frontě.
Rozhořčeným jmenuje úřední zpráva boj před
Tarnopolem, severozápadně a západně od něho.
Ruský útok odražen byl celkem hladce, ježto
všecky přípravy byly pečlivě vykonány. P
den všeobecné ofensivy nepřinesl Rusům
ného úspěchu. Velká Ďitva zuřila tu i druhého
dne; Rusové krvavě odražení u Rafalovky, Be
rešťan, před Tarnopolí u Sapanova, Jaslovce,
na Dněstru a u besarabských hranic.

U Verdunu Francouzové pokračují v zoufa
lých obranných útocích v území jižně od Vaux.

čmci stupňují při tom ové úsilí dělostřelecké
i svoje útoky, zvláště na tyrz Vaux. Dle fran

oousské zprávy podařilo se Němcům vniknout
do severních zákopů tvrze, v jejímž vnitřku se
však Francouzi ještě drží a francouzské vedení
zoufale se namáhá tvrz opět osvobodit. — Nová
německá zpráva potyrauje, že Němci dobyli
tvrze Vaux a výšinového hřbetu jihozápadně
od vesnice Damloupu, čímž průlom v samém
pásu tvrzí verdunských jest rozšířen, prostor,
v němž a z něhož Francouzové mohli vésti
obranné útoky, zmenšen. Naproti Angličanům
opanovali Němei v rozsahu 3 km. výšinu jiho
východně a východně od Yprů.

4

V Hradci Králové, dne 9. června 1916.

Bitva v Severmim moři ve Skageraku
odehrála se 31. kvétna odpoledne a večer. Ne
hledic k četným lodím menším súčastnilo se jí
26 velikých anglických lodí bitevních, 6 bitevních
křižníků a 4 křižníky panoéřové,proti 18 velkýn
lodím německým, 5 bitevním křižníkům a 8 star
šim řadovým lodím.Loďetvo starších anglických
lodí řadových připlulo až po bitvě a opět od
plulo. Tentokrát zvítězila převaha německého
námořníka nad anglickým, již nedovedly vyrov
nati ani mohutnost anglických válečných lodí,
ani velikost jejich děl. Anglické zprávy mluví
sice o porážce loďstva německého, leč sama
úřední zpráva anglická ohlašuje ztrátu 10 ang
lických lodí a jiné že ae ještě pohřešují. Ovšem,
že na straně německé potopeno bylo několik
lodí. Pařížský »Journale praví, že těžší než
ztráty věcné Angličanů jest mravní stísněnost
vzniklá tím, že Angličané bitvu předčasně pře
rušili. Tedy hlas spojenců anglických sám do
znává, že ne Němci, nýbrž Angličané z boje
utekli. V tomto námořním boji pozbyla Anglie
nejméně 6.000 námořníků. — Pozoruhodno, že
anglická úřední zpráva ohlašuje, že válečná loď
sHampshire«, kterou jel lord Kitohener a jeho
štáb do Ruska, byla západně od ostrovů Arkney
ských (na severní špici Skotska) minou nebo
torpédem potopena; s ní prý utonul lord Kit
ohener, celý jeho štáb a posádka 650 mužů.

Na Balkáně. Velitel spojeneckého vojska
francouzeký generál Sarrail nařídil v Soluni ob
saditipoštovnía tetgrřáfní úřad a hlavní cel
nici, velitelé četnictva a policie byli svého úřadu
zbavení a vyhlášen stav obležení. Tak hospodaří
spojenci v Řecku, kde se Řekové odhodlají pouze
k protestům. Čtyřdohoda vyhlásila dále blokádu
nad řeckým pobřežím.

Tarecké bojiště. V poslední době ee Ru
sům ani v Arménsku nedaří; vždyť i z Petro
hradu se ohlašuje, že početné nepřátelské od
díly ujaly se ofensivy a že proto byl Mamaha
tan Rusy vyklizen. Turci v éentru pronikli až
do vzdálenosti 40 km od svých původních po
stavení,

Politickýpřehled.
České národní soustřeďování, které dle

novinářských zpráv bylo na dobré cestě a
o svatodušních svátcích očekával se o tom erě

káčky zastaveno a dokončení díla odloženo až
na podzim.

Poměrné právo volební požaduje soc. dem.
Právo lidu dokazujíc, že jest jedním z prostředků
povznést parlamentarismus v Rakousku. Tím
odpomohlo by se dělání t. zv. mandátové politiky
a odstranilyby se ze sněmovny lidé neschopní.
Zcela správněl

0 rakouské státní myšlence píše ve ví
deňské »Das neue Oesterreich« předseda zem.
správní komise hr. Vojt. Schónborn. Nezbytnou
podmínkou pro jednotu národů rakouských, ne
má-li všeobecné blaho státi se nemožným, jest

: Inserty očítají se levně.
í v pátek v poledne.

te, aby nositelé veřejné moci stejnoměrně na
kládali se všemi jednotlivými národy ve státě,
vylučujíce každé vědomé nadržování nebo za
tlačování. Naši předkové dali našemu státu jeho
ústavu, pojmenovali uspořádaný stav, z něhož
stejnoměrné zacházení se všemi stále vyrůstá,
rovnoprávností národů. Tímto zákonitě uprave
ným, ústavně zaručeným stavem otřásáno býti
nesmí. — Nutno vše moudře uvážiti a dáti
každému, co skutečně potřebuje, aby mohl stále
pokračovati kulturně i hospodářsky.

Říš. sněm uherský sešel se 7. t. m. ke
čtvrtému váleč. zasedání. Poslanecké sněmovně
byly mimo jiné podány předlohy o pololetním
prozatímním rozpočtu a o prodloužení finanční
smlouvy s Chorvatskem.

V říšském sněmu německém předložen
byl návrh komise na podání zákonné osnovy
o zrušení jazykového paragrafu. Konservativci
vyslovili se proti novele, Poláci a Dánové pro
hlásili zachování jazykového paragrafu za výji
mečný zákon, jehož německé národnosti neza
sluhují. Státní tajemník Helfferich nesouhlasil
se škrtnutím tohoto paragrafu, leč při hlasování
byl návrh na škrtnutí jazykového paragrafu přijat
265 proti 74 hlasům. Nato byly přijaty válečné
daně 312 proti 21, hlasům. Rozpočet schválen
proti soc. dem. hlasům, a nových 12 miliard
válečného úvěru povoleno,

Svatodušní.
Kristus dal av. apoštolům krásné přislíbení:

»Já prositi budu Otce a jiného utěšitele dá vám,
aby s vámi zůstával na věky, Ducha pravdy,
jehož svět nemůže přijmouti, nebo nevidí ho
aniž ho zná. Ale vy jej rozeznáte, neboť u vás
zůstane a u vás bude.«

Jak by také byli mohli prostí rybáři všude
vítězně bojovati proti rafinovaným sofistům a
jiným krasořečníkům vlastními lidskými silami!
Ale Duch sv. jim dal tolik rady asvětla, že jim
ani nebylo potřebí příliš úzkostlivě“ přemýšleti
o formálním vyřízení vznešeného poselství. Proto
také Kristus mohl již předem své prosté žáky
upozorniti: »Když vás budou voditi do škol a
k vladařům a k mocným, nepečujte, kterak aneb
co byste odpovídali aneb co byste mluvili. Duch
zajisté naučí vás v tutéž hodinu, co byste měli

mluviti.«
Jaká to neochvějná jistota Toho, který ohoe,

aby se šířila a utvrzovala pravda nejvydší! Jak
se tu liší Mistr od vůdců různých politických
a třídních stran, kteří cvičí své organisátory
v řečnictví, ve slovních manévrech, v chytré
taktice proti stranám jiným! Pravda proráží ne
besa; proto také byli apoštolové přesvědčeni, že
e pomoef Ducha svatého prorazí i okoralá srdce
lidská. Proto nadšení mužové se nezdržovali
studiem filosofie a krasořečnictví. Nezkoumali
mnoho, jakými praktikami je chtějí udolávati
filosofové, ale všude hned zvěstovali positivní
pravdu, mezi pohanstvem nmeslýchanou. Jejich
hlavními argumenty byla taková slova, jaká
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čteme v I. epištole av. Jána:
co jeme viděli svýma očina, co jeme prohlédli
a ruce naše ohmataly, zvěstujeme vám.«
tu byly tisíce -živ svědků, kteří mahli po
tvrditi, že tyto důvody apočtolské jsou mej
pádnější.

zdárný rozvoj společnosti lidské bezpečně bude
pokračovati i bez závislosti na Duchu svatém.
Chtěli evět prakticky přesvědčiti, že pravda
půjde triumfálně světem i bez zodpovědnosti
před Boher. Zatím ae jen podívejme do Francie,
Portugalska a Italie, kde oficielní zástupci stálů
dávají úzkostlivě pozor, aby -při veřejných pro
jevech nevypustili z úst uctivě slovo »Bůh«
anebo »Kristuse. Filosofie stala se zde Oor
dickým uzlem, který se stále více zaplétá, tak

že přední myslitelé již vybízejí, by še to 28motané klubko jednoduše přeťalo. Telegraf
telefony jejich chrlí lži na zakrytí slabin. Tisk
tam se horlivě slará o zatemnění lidu, vymýšli
nejdivočejší báje na potupu centrálních mocí.
Sociální poměry jsou tam nejrozháranější a nej
drzejší nepoctlivá hrabivost slaví tam hromadné
orgie a triumfy. Rozum těchto lidí objevil ovšem
mnoho; ale také vyvolal duchy, které by nyní
rád zažehnal, kdyby mohl. Vždyť mnohé vý
zkumy obracejí se zcela nepřátelsky proti vlast
ním původcům. A posud: není v těch zemích
objeven ani jeden kouzelník, který by dovedl
obrátiti moderní vědeckou a uměleckou kořist
k opravdovému obeonému dobru svých krajanů
a hájil moderní vymoženosti proti zneužívání.

A tak přísné praktické zkoušky dávají za
pravdu slovům Kristovým: »Beze mne nic ne
můžete učiniti.« Krok za krokem se dokazuje
veliká pravda, že čím rychleji ee rozvíjí oivili
sace, tím více jest potřebí rady a moudrosti
Ducha svatého, aby pokrok byl skutečným p?
žehnáním.

Ani jednomu státníku neškodilo, jestliže
i při nejpilnější důmyslné práci 'se modlil
k Duchu svatému. Zbožnost ho naprosto nepři
pravila o zdravý úsudek. Poznáváme pravdu
biblických slov: »Duch nápomocen jest mdlobě
naší.«

Království Ducha sv. vlije nový život, při
nese obrození tam, kde vratká cesta ducha
lidského natropila mnoho zmatků a nesnází.

K záchraně dorostu.
Nyní jest moderní Škola výchovy vůle. na.ho

ličkách. Zvláště přísné zkušenosti dvouposledních
let odhalily slabiny současných ©pedagogických
rozběhu jasně. Pohnutá doba nehleděla a nehledí
na lesklé fráze, žádá činy, podrobuje každý systém
praktické zkoušce. Škola Pythagorská již v pátém
století před narozením Kristovýmbez' zvláštního
zjevení Božího hlásala dle nabytých poznatků, že
člověk se rodí se značnou náklonností k zlému a
že jest tedy potřebí jeho zlobu krotiti výcvikem v
zdrželivosti, sebezáporu.

Moderní osvícenci však nedali se přesvědčit
ani Písmem ani vlastními zkušenostmi o té prav
dě. Jestliže poněkud o faktickém stavu dětské vůle
přemýšleli, zpěčovali se domysliti. Na mysli jim
tanula lesklá fráze Rousseanova: »Můj Emil jest
andělem. A tak nynější osvícenci považovali kaž
dé ditko za zrozené bez poskvrny hříchu prvotní
ho, třebaže na druhé straně z trestuhodné nevědo
mosti se pošklebovali nauce o neposkvrněném po

četí Panny Marie.

Feuilleton.
Příčinyporážky Ruska

ve válce rusko-japonské.
Jak se Francie pečlivě a dychtivě připravovala

na nynější světovou válku, palrno z toho, že vo
fenský generální štáb francovzský r. 1900 uveřejnil
překlad zpráv generálního štábu nynějšího svého
spojence Ruska pode jménem -Válka rusko-japon
ská 194. -05 . Uřední doklady a zprávy ruského
štábu přiznávají se k mnohým nedostatkum armá“
dy ruské, vysvětlují příčinu porážek ruských a
proto jsou velmí zajíinavé pro nás, kteří jsme
svědky velikých porážek a neúspěchu ruské ohro
nné říše v nynějším světovém zápase.

V úvodě vzpemenutých úředních zpráv gener.
štábu dustoiíci ruští, touto prací pověření, dozná
vají. že úmožství dokumentů se jim ztratilo a to
nejen zpráv přímo úředních, sestavených za vý
pravy válečné, nýbrž i dojmy a posudky | oněch
důstojníko. kteří na válečných událostech brali pří
mý podíl, ač i tyto zprávy poslední pro celkový
obraz byly velini cenné.

Antoři pečlivě zkoumají nejprve důsledky úÚ
mluvy Simono-sekijské, která v roce 1895 ukonči
la válku mezi Čínou a Japonskem. Japonci, usa
zujíce se opravdově v Liaotonngu a zvyšujíce svůj
vliv na Korei, zaujali místo nesmírné, ale bezmoc
né říše čínské na hran'cích asijských držav ru

: 4 m
Zlezasáhly do rozvoje:šýchóvy ihborte:Nietz

scheava, Štirneřeva, Lachuannova, Rawitápva a
jev.A conasáno vcizíciřážrajích,to še l
myšlenkovitě opakovalo v Čechách. Filogofit
ismu nemohla působiti na mladé duše :fdpepěšně.

»Prvč s každou věcí, která
němůže býti zároveň zcela věcí mou. Minfté; že
má věc musí býti aspoň věcídobrou?. . . JAjsem
sám svou věčí 2 nejsem ani dobrým ani:ýki.<
Prý pravou životní moudrostí jest žít sobě a pro
sebe.

Vlnky takových vývodu ošuměly buď v origi
nále nebo ve formě pozměněnéi do naší země a dle
toho se také pohodlná »životní moudrost« mládeže,
hrdé na »pevné závity svých mozků« a žárlivě
střežící proti starším. všecko to, co nějak se svo
bodou souviselo. Tyto moderní záchvaty nezůstaly

jen majetkem akademikuv a vůbec starších jino

chů. Takové myšlenkyse. šířily jako epidemie| imezi dětmi. :
Ale nadělověcká, hrdá morálka nejjasněji se u

svědčovala z pýchy neoprávněné sama; marně se
totiž pokoušela o objevy nových, vědecky zdůvod
něných hodnot. © Bojujíc proti výchově konfesní.
krčila rameny při otázce, pod jakým zcela bezpeč
ným zorným úhleiu novým má výchova pokračo
vati. V XVIH. svazku >Archiv fůr systematische
Philosophie: praví M-Siems“ „Vybudování ethiky
(nravovědy) opravdu větecké dosud selhalo, a
věři-li sc dosúd, že se to 'snad budoucně podaří,
nesmí še zapomínat, . že ©vedle | vědeckého
stanoviska je beze vší- pochyby a v. kaž
dém případě ještě -jmé: stanovisko - možným.
totiž čistě osobní.cc Prý ani vědecky platná
zásada o lásce k bližnímu jako dobru mravním ne
překáží jednotlivci tímto- příkazem. pohrdatt Uče
nec můžé hlásati, že je bězpodmínečnou povinností
mluviti pravdu; zárovefť však sám smí, vyžaduje-li
toho blaho obecné, dovolit i odporučiti lež, aniž by
sobě odporoval. »Nelze ponříti, že filosofie, která
tvrdi že něco jest dobrým; něco jiného povinností,
něco třetího jedlně rožimnými. v žádném ohledu
neuspokojuje. Člověk: praktického života takovou
filosofií nezmoudří, nýbrž se jen poplete.«

„ A mohou říci pedagovičti literáti čeští, že“pře
ce jenom z těch sofismata jiných zmatků zmoudřeli
nad všecky vynikající filosofy cizí? A přece tak
hrdý výboj! K vůli rychlejšímu postupu negace při
jímaly se takavé pedaďbgické zásady, které mlá
deži hodně lichotí. Pánové se snažili viděti v dít

kách jen andílky, něžné broučky, které by bylo
hříchem urazit přísnějším slovem, Vždyť prý děti
častou výzvou k poshišhtišti a příšnějším káráním
se kazí, jejich svobodníf“vúle a tim- štěchetnost
ocitá se v poutech, Jen co nejlaskavěji i k notori
ckým zavilým nezbedum — i kdyby staršího člo
'věka poranili a surově za vážnými občany pokři
kovali.

Kolikrát sami jste měli příležitost seznati tako
vého moderně vychovaného andílka, Chlapeček o
svícené inteligentní matky jako z cukru! Dlouhé
nakadeřené vlásky. šŠatečky naškrobené, pomněn
ková očka. Inu - zkrátka jakoby ho zefírek přivál
přímo odkudsi z ráje na tento svět, Již začínáte u
važovat, zdali 10)vesnických. drsnějších hochů má
aspoň tolik ceny jako tento medový, elegantní tvo
reček. když tu pojednou rána něstí vyruší vás ze
snění. Elegantní matička začne vyprávěti, co vše
cko Alfrédek dovede; vybídne dirě k nějaké dekla
maci A dod., ale andílek opovržlivě vřískne: »Já
nechci. Matička zamžiká rozpačitě očima. zrudne
jako malina, hladí vlásky a lichotivě domlouvá. >A
já nechci. nechci. protožes mi nedala ještě ten po
meraně.< Nové lichocení, ale klouče ví, že je pá

ských. Avšak po protestu Ruska, podepřeného Ně
meckém a Francii, zřeklo sc Japonsko poloostrova

stavu ledu prostém již od dávných dob. obsadili
Port-Artitir na Liaotonmiu, Což velmi popudilo a
živě se dotklo Japoncu, zbavených takto své nej

krásnější trofeje a nárocdního ideálu.Vliv ruský, šíří
volal v Japonsku ohromnou nečnokojenost. z této

žurska, spory. bud mezi Ruském a Japonskem.
Nato Japonsko uzavřelo spolek s Anglii. Na základě
této smlouvy zavazovali se noví tito dva spojenci
poskytnouti si vzájemnou .pomou pro případ, kdy

zájmy buď v Korei nebo v Číně, upadl:'do konfliktu
s mocností třetí, podporovanou jednou nebo více
mocnostmi iinými. Tím byla Japonsku poskytnuta
silná opera. Následovala tak zv. záležitost Yalu,
vyvolaná ohromnou koncesí lesní na severu Ko
rev, jež byla svěřena p. Bězobrazovi. Tato záleži
tost — jak se praví -- byla příčinou a pramenem
nesmírného vydírání až do neivyššího stupně, Než

historie — rozumějme dobře — o tomto palčivémpředmětu mlčí.
První návrhy Japoncu, směřující k urovnání

stávajících nesnází a sporí, byly od Rusů zamít
nuty. Ve svých návrzích, které podávali, osobovali
si Japonci na témže předpokladu stejná práva a
stejné zájmy v Korei, iaká měli Rusové v Mand
Žurii. Rusové ve svých protinávrzích, zříkajíce se

-—

ném "$ituace,kákáo «sebou hěreoky. na "podisků.
vříská z zuřivě:kbpe nožkami. Přéšvěděitose, že

ta- noztipaceChče-fi' matka skončít pře stavěti aspoň
s[-zdčky

a zlobrý skřítek znovu feví po: úndil
"kovu. Ale“ty dětí Vesnické "stotpají před zrakem
návštěvííkovým v „ceně, i když nešou tolik ele
gantní na tšte i na Guehr:

Právě protikatolické jisty žádají nyní rozmno
žení kárných škol, kritisují Jrpce rodiče vychovahé
moderní četbou, moderními názory, Důcela leckde
otevřeně lzečistí vyznání, že nynější systémy zkla
maly, že jest potřebí hledati cesty jiné. Ale žádný
z nich nepřizná, žé jest potřebízoceliti povahu jak
rodičů tak dětí výchovou náboženskou. Naopak
ismc tuhle četli v krátkém povzdechu rozpačitého,
že prý zatím jiné pomoci nezbývá než — brániti
dětem styk s mládeží odrostlou škole. Tak! Což
tito mladiství absolventi ústavů na výši doby sto
jících šíří tak veliké pohoršení? A jestliže opravdu.
kazí chlapce mladší, nekazí ee nikde sami? Jejich
vule nebyla tolik ve škole.spoutána jako svoboda
našich babiček. Tedv tito noví odrostlejší chlapci
mohli a. mohou své dobré vlastnesti lépe uplatniti

Živnostenského dorostu. starali výhradně prostí
rodiče a mistři, kteří přece nenabyli zvláštního li
terního vzdělání. Nyní spolupůsobí i vyškolení pe
dazosové, orwanisace, starší čtenáři novin a j. V.
A přece náhle. zaznívá povel, aby rodiče obmezili
styk svých dětí s jinochy. Tu. je vidět, že v celé

té komplikované výchově dneška. něco podstatné
ho schází. .

-Rozdíl bije -tím „více doočí; že v pevné char
akterv dospívají daleko spíše děti prostých, .zbož
ných rodiči venkovských než dítky městských
inteligentu.

Z toho plyne, že překotný ruch osvětový daleko
nestačí na.řádnou výchovu vůle. Pozorujeme, že
vule-u starších generací. cchotněji se otužovala,
byla.náchylnější k dobru než duše nynějšího mladí
ka, vyzbrojená značnou.kulturou. V dřívější mlá
deži bylsilně :vyvinat pocit zodpovědnosti a po
vinnosti.k rodičůmua: celému národu. Nyní však
širších kulturních obzoerů se zneužívá. k ukájení

-bezohledného egoismu; mládež nestává se svědo
mitější a pro dobro celku ohětavější, nýbrž chy
třejší; dovede obratně přikrývati maskou dobra
své přemrštěné sebevědomí a kořistnictví.

"Tudíž právě nynější krise volá hlasitě: »Zpět k
"výchově staré! Zdravá reakce jest nezbytnou nu
tmostí, již proto. že všecky protikřesťanské prin
cipy nové jsou jalovou básní a že se stávají -pro
mládež kluzkýni ledem, Větší poslušnost, větší ú
cta: před autoritou mládeži naprosto neuškodí. A i

sti bázeň Boží.. Vždyť bázeň lidská obrací k do
bru jen za jistých okolností a skoro jen vnějším fy
sickým nátlaker,

Starodávná výchova.
Z jakých kruhů se rekrutovali nejproslulejší

čeští velikáni? Málokterý z nich byl synkem uče
ného inteligenta; málokterý šel za vzděláním ce
stou pohodlně ušlapanou. © Nadto. většina z nich
byla nucena podniknouti tuhé hoje i k záchraně
svého karakteru. A jestliže syn inteligentních a
bohatých rodiču přece ienom velice vynikl samo
statnou činností duševní, dočítáme.se, že v mládí
neunikl | velikým ©zápasům s bouřlivými vlnami
přece.

na konec dalšího počtu a záměrů s Korei, žádali
na Japonssu, aby uznalo. že vnitrozemí a pobřeží
Mandžurie jsou postaveny za všech okolností a
vzájemných poměru miino obor zájmů japonských.
Vyjednávání se vleklo, návrhy a protinávrhy se
střídaly a zájmy se křížily. Na konec však v tom
to dohadování a smlouvání obievil se základní roz
por: Japonsko žádalo, aby Mandžurie byla pojata
v rámec rozhovoru jako předmět vzájemné doho
dy, zatím však Rusové tvrdošíjně trvali na tom.
že v otázce Mandžurska Kusko v minulosti nikdy
nesneslo a budoucně nestrpi míchání se Japonska«,

Válka stala se nevylmtelnou. Pod rouškou ta
jemných slov +0 neodvislém činu-. obsažených v
poslední notě japonského vyslance v Petrohradě,
učinili Japonci z čista jasna neočekávaný útok na
ruské loďstvo zevnějšího pásmá Port-Arthuru a
zmčilk je. Tak počátek nepřátelství přinesl jim nad
vládu na moři. Na tento čin Rusku odpovědělo vy
hlášením války.

Co se týče politické přípravy předběžné obou
z válčících státi, Japonsko, jak výše pověděno,
bylo spojeno s Anglií zvláštní sinlouvou, mající na
zřeteli otázky nejzazšího východu; Rusko však
'eziskalo si spojence žádného.

Vzhledem na strategické | rozvinutí ruských
vojsk a válečné plány měli jich Rusové několik.
První byl výpracován r. 1895 na základě míru v
Simonoseki, druhý v r; 1898 po zabrání Port-Ar
thuru, jiný r. 1900:na podkladě pověsti, která se
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| Odaěřenípozemkové " o“ Oddělenípro zboží.

„Nechť= nikdo nedomnívá,že obecný pokrok|
rzdělanosti -nejslihněji, pokročí, .bude-li se všecko
rodávatimládeži jako naaalířku:a bude-li se úlisně;

jí chovanka, »Ziskala sis o nás nedocenitelnou zá- : jen potud, pokud vyžaduje studia neúprosným tla
sluhu. V době, kdy neirozumnější představy ne- ' kem hmotná existence, tan na zvláštní divy mo

: mají nijakého přístupu k našemu ponětí, uměla jsi : derní kultury rečekeime.
robízeti, jen aby rychle okusila ze všeho. Naopak.i včasným demonstratio directa (přímou ukázkou) A lásku k práci, povinnosti a k zdokonalení
Irsné okolnosti .a. trpká zkušenost jest účinnější| nás přesvědčiti, kterak vina má nutně v zápětí ' charakteru nedají mládeži lidé, kteří sami nic urči
ohnutkou k sebevzdělání, k útvaru pevného kar- ; trest. Když dveřmi příliš prudce bouchnuto, | tého neumějí pověděti o podstatě a účelu lidského
ikteru. o kdyžza hry se zvedl křik nebo hádka, dostavila se , žití a pachtění. Jen takový pedagog dovede vlíti

Veliký vůdce národa českého Fr. Lad. Rieger ; Pepina na svých vysokých, měkkých střevících a ©do srdcí mladistvých nadšený ideální zápal, který
lěkuje za mohutný vývoj své energie, vlastní vů- | odbývala soud, Nepátrala dlouho, čí vina je nej- . ve výchově postupuje pod přesně vymezeným
e a činorodosti své matce -- mlynářce. Jest sku- vyšší, ale věrně jako sám osud rozdávala své rá- | úhlem věčnosti. Postrádá-li sám vychovatel nad
ečně zajímavo, jak dovedl spojiti úctu k svému ny ...< — Odmluvy nebylo. V nejhorším případě' průměrného vzdělání, málo to vadí; vzbudí-li v ji

jtci se samostatným rozhodnutím. Když odbyt fi- | vyhledána Aniža, bývalá kojná, a u té vyroněny| nochovi vřelou touhu po vyšších metách, svěřenec

|

I

t

osofii, otec mu dále studovati zbraňoval. Dal jej nezbytné slzičky. Jinak byl poměr s obou stran ; sám se již postará o nové zdroje svého zdokonale
i před tím za učedníka a tovaryše cechu mlynář-| nejpřátelštější. A když po letech také Pepina od- . ní. Staročeská katolická výchova zachránila ná
kého, později pak prohlásiti mistrem. Aby neza- | cházela z domu, byl pláč a nářek. Zvláště komtesa : rod, protože vypěstovala takové mužné karaktery.

moutil otce, syn sice doma zůstal, ale potají dal | Fricka, starší sestra pisatelčina, nemohla se upo- . na jaké představitelé moderních směrů pedagori
se zapsati v Praze na universitě za posluchače | kojit. >Stará Pepinka šla do pense .. . Neodplíži-; ckých hledí se závisti.
oráv. Pak překvapil otce vysvědčením z prvního | la se tak potichu jako Aniža, Bouřlivý, pln slzných |
roku práv. Od té chvíle již mlynář ponechal své- | potoků byl její odchod « domu, kde pět děti s ne- ©

nu synovi dráhu života úplně volnou. skonalou péčí a oddaností byla odchovala. Obzvlá- ,Otcemvelikého:básnifka-romantikaJul. Zeyera| ště loučilase těžkose svým miláčkem,naší nej- Nové neshody v Inter
byl velkoobchodníkdřívím,matkou zbožná kato-| starší. Ještě mnohounoc slýchala jsem Fricku | nacionále.
jčka. Otec si přál, aby Julius převzal závod; dal
sice syna studovati, ale přidržoval ho k tesařině.
Jukus od r. 1861 účastnil se i těžkých prací při
stavbách mostů. Ale v Zeverově duši kvetly dále

vzlykat na svém loži.«
Ejhle — žena prostá, ale karakterní, důsledná, | Ještě není Švédsko zapletenc do války a již i

jak obrovský vliv měla na urozené děti svým šle- * lam provalil se dvojí proud v soc. demokracii. Jed
chetným srdcem! A jaký uvážlivý, demokratický , Na část soudruhů postavila se proti vedení strany,

nádherné poetické květy, které zasela stará Juli- / to byl hrabě, který vzorným služebnicím propůj- přidavší se k politice zimmerwaldské, (V Zimmer
ova chůva, obratná pohádkářka. Ta měla na Zey- | čoval tak veliký vliv! V takovém prostředí tříbi- waldu byla konference cposičníků.) Nová strana
erovu literární činnost. snad ještě větší vliv než ' ld se povaha mladé komtesy; uprostřed duší pro- má svuj vlastní tisk, vlastní předsednictvo. Proto
matka, veliká ctitélka Panny Marie, Ačkoli po stých duše vznášela se výše, spřádala vidiny bá-. staré ústředí vydalo provolání prati rozluce a po
smrti svého muže matka vřele si přála, aby syn snických snů, připravovala se na skvělou dráhu | Vzbudilok silnému odporu proti rozkolným snahám.
byl spoluvedoucím závodu, přece jen Julius raději "gpisovatelskou. Aže celá rodina byla velice zbož- Důvěrná schůze výkonného výboru francouz
četl básníky starořecké, anglické, francouzské, špa- : ná, vysvítá z výmluvných okolností. Dvakrát tý- ské strany socialistické se konala dne 9. května
nělské a italské, studoval i hebrejštinu a egypto- ! dně docházel mladé urozence vyučovati nábožen- ' spolu se zástupci ostatních korporací ve straně.
logii atd. Že se stal zářnou hvězdou na obloze če- | ství farář Borek z nedalekých Hostic. Dobromysl- Byly zde učiněny výtky výkonnému výboru za

l

ské poesie, o to měly v přední řadě zásluhu dvě | ného toho inteligenta děti zbožňovaly. to, že odepřel spolupracovati k svolání meziná
prosté ženy. Tedy starodávná, patriarchální, lidová, oprav- "odního socialistického výboru. ©Poslanec Faure

Vysoce zajímavým způsobem odhalila proslu- du konservativní výchova byla mladým svěřen- | Dřiponmělslova Jeana Jaurésa: »Vypukne-li vál
lá německá spisovatelka Marie z Ebnerů-Eschen- ! cím jen k prospěchu, ka, musí býti mezinárodní vztahy zachovány, děj
bachů, kdo měl hlavní zásluhu na zdárném vývoji Před půlstoletím na statku první čeledín byl se co děj!l« Ale socialistický starosta města Rou
jejího charakteru. V létě bydlila hraběcí rodina významným faktorem. Měl právo kárati a napra- baixu Lebas útočil na menšinu, káraje ji, že vyslo
na zámku ve Zdislavicích u Kroměříže, kde vládly ©vovati děti hospodářovy za nepřítomnosti statká- * vuje požadavek -nečestného miru«, jímž by obsa
bodré hanačky: chůva Aniža a rozšafná panská řovy. A věru obyčejně si zjednal opravdovou au- Zené kraje francouzské byly ponechány válčícímu
Pepinka, která vedla přísný dozor nad řádem a po- ' toritu svým vyspělým karakterem, vážným vystu- sousednímu státu. Po další debatě za přítomnosti
řádkem. Aniža byla duší vzletnější; uměla vypra- —pováním, důsledností svého jednání a konečně tím. socialistických ministru Sembata a Thomasa došlo
vovati pohádky, hraběcí děti pro její mistrný vy- že zbytečně nemluvil o tom, čemu nerozuměl; učil- k hlasování, má-li se v této době scházeti meziná
právěcí talent ji přímo zbožňovaly. Dítky na ní praktické životní moudrosti. A dětem taková ká-, rodní sekretariát jako zevnější známka pospolito
Ipěly tak, Že jeji úplné rozloučení se zámkem bylo — zeň pravidelně na škodu nebyla. Právě z rolnické- -sti internacionály: Tu prostřednictvím delegátu
nutno před nimi tajiti, Aniža odešla bez loučení a ©ho stavu pod konservativní disciplinou vzrostly ná- získáno 1996 hlasů pro resoluci většiny, která se
dětem bylo nutno slibovati, že se zase vrátí. Když ©rodu povahy žulové, obětavé, bystří dobrodinci vyslovila proti svolání sekretariátu. Pro opačnou
měla z dálky dětem psáti, diktovala do péra krátké | národa českého. bylo pouze 960 hlasů. Tato veliká porážka těch.
řádky faráři a: připojovala vlastní rukou jenom »— Ze všeho patrno, že přední podmínkou zdárné kteří hodlali udržeti aspoň zdání celistvosti a soli

křížek. výchovy není přeplnění hlavy nejrůznějšími vědo- darity Internacionály, také výmluvně vysvětluje.
A což Pepinka? Ta vládla spravedlivě, ale pří- mostmi. Napřed jest potřebi vypěstit slovema pří- zdali vlastně Internacionála. Dosud existuje.

sně. >Buď žehnána ještě ve svém hrobě, kde už , kladem ušlechtilost srdce a neochvějnou touhu po i — Vídeňský vůdčí duch soc. demokracie dr. Adler
dávno odpočíváš, dobrá Jozefo Navrátilová, zva- ©zdatné samostatné práci. Kde. se louskají vědecké , projevil roztrpčení nad vstupem polských sociál
ná Pepinkou' píše pětasedmdesátiletá někdejší je- —poučky jen k vůli školní známce, kde se dorost učí ; ních denfokřattido Polského kóhi, Prý se tak stala
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rozšířila, že Rusko chtělo mocí obsaditi část úze- Kuropatkinových vysvítá především neznalost , Vacích, dále v rozsáhlosti a velkoleposti toho, ©co

mí u přístavu Korejského Mozampo, což bylo pří- —skutečné síly Japonska. Následek této neznalosti , bylo přijato (ačkoli by provedení vyžadovalo dlou
činou, že“ Japonsko chápalo se zbraně. Ve všech . bylo přesvědčení, že se slabými vojsky, která měli : há léta) a konečně v nerozhodnosti vrchního vede
těchto ruských plánech přes největší přípravu a | Rusové na východě, mohou zastaviti japonskou o- Ni. Co se tkne prací, směřujících k ochraně šíje
pohotovost nepřítele a přes to. ohromné rozptýle- : fensivu až do příchodu posil z evropského Ruska. , Tsintschejské, rozhodli se Rusové na. rychlo pro
ní od Bajkaln-po Vladivostok předpokládala se ak- * K tomu přistoupila nepřekonatelná důvěřivost v ně teprve tenkráte, když loďstvo jejich utrpělo

ce ofensivní se strany Ruska a vpád z Korey. To | šťastný výsledek konečný. KK n R porážku, ačkoli vráce tyto mělý býti
bylo velmi špatným posuzovánim situace a váleč- : usové dopustili se těž ižuj ukončeny dávnopřed započetím boju. V Dalni,
ného území a to zvláště vzhledém na čas, potřeb- způsobení aorosto AEkomsným úhrn. počet sousedním to přístavu Port-Arthuru, kde přistání
ný k převážení dostatečných posil na dálný vý- | vojenských sil, které Japonsko mohlo vskutku proti : loďstva a současné vyloďování většího počtu voj
chod. Plán z r. 1901 byl rozumnější, měl v záměru ním postaviti, Klamně oceňovali též všechnu sílu ska bylo velmi snadné, nic dříve před válkou při
dovoliti Japonsku na čas obsaditi Koreu, kdyby , a pohotovost japonské vlády, která byla schopna | PřAVéHOnebylo. Z té příčiny Japonci nalezli tam
neútočilo na državy ruské a na Mandžurii.V tomto tak značná vojska opatřiti a náležitě vyzbrojit. © 3eno Základnupro své vojenské operace. kte
však posledním případě.měl se zápas s nepřítelem : 2.. ré řídili proti Port-Arthuru. Vladivostok byl.v té
vynutiti, avšak počkati a zustati v defensivě až do * Ostatně v Rusku byla válka tato v širokých | příčině lépe zařízen a opatřen. Též vzhledem na
příchodu posil. Nový plán, vypracovaný r. 1903, ' vrsivách národa nepopulární, kdežto v Japonsku . dělostřelectvo byla vojenská příprava Ruska zcela
znova uváděl předcházející ve svých hlavních ry- i válka tato nadchlacelý národ a zaujala mysli vše- . nedostatečná, jak obsáhlé a podrobné výpočty ge
sech a přihlížel vždy na spojení obhajoby Port- ; bolidu. Válečná příprava vRusku byla zcela nedo- nerálního štábu dokazují.
Arthuru a jiných držav ruských. Plán generála | Statečná, v Japonsku naproti tomu vojenská poho- , © Na konec praví francouzský piekladatel těchto
Sacharova, šéfa nejvyššího vojenského štábu ru- tovost přivedena byla na nejvyšší stupeň dokona- : zpráv gener. štábu ruského, že Souhrn všech těch
ského, spočíval v tom, by se nechal Port-Arthur losti. to údajů důležitých a zajímavých jest velmi cen
brániti svými vlastními silami a hlavní armáda Co se 'týče oboru technického a prací ženijních, | ným poznatkem pro toho, kdo se bude kriticky za
aby se soustředila v krajině Charbinu na severu | Rusové v tom ohledu učinili velmi málo v posled- : bývati válkou rusko-japonskou. Nynější válečné u
Mandžurie. Tento plán, jenž byl ze všech nejroz- | ních 6 letech, která předcházela válku rusko-japon- : dálosti však nás poučují, že Francouzové se mý
umnější a jejž historie potvrdila bez každé poznám-| skou. Výkony a práce inženýrské, směřující k ob- lili, domnívajíce se, že všecky nedostatky armá
ky, nebyl přijat. hajobě Port-Arthuru, byly pravda zdokonaleny a | dy ruské, které byly příčinou porážky Rusů ve

ZACJest tomu Jakkoliv, plán, vypracovaný roku| tak zlepšeny, že poskytovaly Jistou bezpečnost se | válce s Japonci, byly před nynější světovou vál
1903 od štábu místokrále na dálném východě, byl| strany moře, ale město zůstalo velmi zranitelné z | Kou odstraněny. Uplynulé období světové války
předložen ministru války, generálu Kuropatkinovi, | pevniny. Příčina toho vězela — ať ruský štáb o nynější zaznamenáno Jest cpětným neúspěcheni
který jej přijal a stal se proto vykonavatelem plá-| tom smýšlí jakkoli — v nesmírných protahováních, zbraní ruských!
nu tohoto. Ze všech těch plánů, jakož i z poznámek' spojených se zkoumáním různých projektů zlepšo Fr Komárek.



politická chyba. © Odpověděl však v »Naprzódu«

soc. dem. polský předák dr, Diamand, který dovo-|
di, "Ze"vzhledem k neslávafícímufešení o

fázky stala se solidarita soc. demokratů s ostat

ním polským Šidemnutnosti“ Prýzakterý neff' Polákem, "nětlovede oc nekní '$i
aci Poláků. Tedy i vynikající předák polský dozná
vá, že flášť Internacionály, jakkoii jest velice Širo
ký, na krytí národnostních otázek daleko nestačí.

Američtí soc. demokraté, kteří neprošit|ještě
tak přísnou zkouškou jako soc. demokráté "polští
v Rakousku, rozhodli stručně a řízně. Na' konfé“
renci ústředního svazu strany v Detroitu 2T. dubna
bylo rozhodnuto vyloučiti americké soc, demokra
ty národnosti polské ze strany. Vyhoštěncům vy
tčeno jejich stanovisko k polským legionistům v
Rakousku a k válce; odsuzovány jejich sbírky na
válečné účely legii. Tedy strana zrovnosti a volno- ;
sti< nepřeje Polákům, aby své bratry ochránili
před kozáckou nahajkou.

Konference mezinárodního sociatistického se
kretariátu, která započne své jednání 26. června v
Haagu. bude ařirozeně obeslána jenom ze států ne
utrálních. A jestliže by některá z těch říší se za
pletla před tímto dnem do válečného ruchu, rázem
soc. demnokraté pochovají zásadu o povznesení In
ternacionály nad souboje národiv i tam.

V májovém-červnovém dvojsešitě »Kampfu«
praví vynikající soudruh Danneberg: >Rakouská
sociální demokracie byla již před válkou rozštěpe
na. Nekonala již od r. 1905 žádného | společného
sjezdu a nemá již od r. 1911 žádné jednotné sociál
ně-demokratické frakce v poslanecké sněmovně.
Ani tíseň válečná neshromáždila socialistické stra
ny rakouské. Naopak. Dle síly třetí skupina, polská
sociální demokracie, vstoupila do polského klu- |
bu .« .« Na to odpovídá »Právo lidu«, že němečtí ;
soc. demokraté kladli dosud vždy -výše otázku for
my organisační nad její obsah socialistický, Ano.

Ale ačkoli čeští autonomisté dostali z Internaci- | působila rodina jako anachronismus. Nač vařit na
onály výpověď, ačkoli se několikrát marně namá- ; stu ohništích pru sto rodin, říkalo se; proč nevařit
hali, ahy byli rehabilitováni, přece píší na Inter-; | Pro všecky najednou? Nač ie třeba, aby sto žen
naclonálu hymny nejnadšenější. Prorokují jí přímo | ve stu rodinách uklízelo, když tuto práci může
čarokrásnou budoucnost, přidělují Internacionále . pro sto rodin zastat jenom několik žen odborně
luštění nejtěžších všelidských otázek. vyškolených?.

Zatím však jest čím dále jasnější, že Internaci- A některé hlavy jaly se už snít o novém životě,
onála daleko nestačí na řešení úkolů všesvětových. | o ideálním životě, který ženy úplně zbaví otroči
Těžká zkouška hned působí tříštění. | ny domácnosti... Moderní doba vyžaduje ed

Vzpomínáme, jak soc. dem. tisk dychtivě před . borné práce. říkalo se. O domácí práci žen rozdělí
volbou nynějšího papeže předpovídal, že asi prá- ! se odbornice. Určitý počet rodin bude míti dohro
vě k vůli válečnému času dojde k volbě roztříště- | mady svoje odborně vyškolené kuchařky, pradle
né, že stojíme před církevním rozkolém. Zatim se . ny, žehlířky, panské, chůvy. — Ach, to bude život!

stal pravý opak. Církev katolická stojí tu „svorněj- | Takové názory vznikly, Sobectví šířilo se hro
ší než dříve. Její hlavní representantř jsou nad | zivě. Ale Pán Bůh už se,stará, aby stromy nerost-;
stranami. A Vatikán také dále pečtivě a horlivě, ly do nebe.
vyřizuje záležitosti týkalící sé katolického světa Dnes sekarta obrátila? ění, kdo rodiny a do
na celé zeměkouli. A tento Vatikán také mět a má | mácnosti nemají, těm, jimž dříve otcové a.matky

odvahu prácovati k smíru v pevném vědomí, že k ||; záviděli, je dnes nedobře —
válce nedal sám ani nelmenší příčiny. Dnes muž v poli. vidí. jakou cenu mělo a čnéZ toho ze všeho patrno, kde jsou zásady pev-; to kamarádství a tak:AA opřiketeví. Kdo.si

nější, kde jest akce důslednější, Dnes žádná kor- něho vzpomene z oněch kamarádů, jichž, tnporace, žádné sdružení, žádná světová aliance ne- ; sti dával přednost.před společností své“ , S65

představuje takdalekosáhlé, činorodé pojítko me-| try, matky? Sešel jim s očí,sešel jim smysli Jeďzi národy fako našecírkev. Zato v rožvráceném| na něho mysl a vzpomínájenom rodina.

korábu Imternaclonály jeví se nové čerstvé , cko se dá koupif, jenom pravá oddanost a úpřimnátrhliny. láska ne! Krásné dámy, jichž společnost Dog Ju

Záložna v Hradci an,hrdýná svousvobodu,tak,hoglivěvyhledá-|TE"ey: op| valma K, abymu,poslalyněkolik
prá 4 r Jgpké pám 1 pozdravných sloviček,bai na ta.částo ZADOMADOU.

" čAtivě« 164, Bavit sé s ním, proč ne? Aleposloužit, mu?Ach,to by bylo příliš mnoho žádáno... ...

di Ale nejen muži v.poli.cítí, coto jest. žít bez ro
P nr počínáto.poznávati ten, kdo zůstal v zázeA thompt účtů a směnek. w . Rodinyse semklyve svýchhnízdech,Ro

diná tu stojí pevnějinež kdy dříve a každá tvoří
svět sama pro sebe. Jednotliví členové, zbavení

jsouce na Čas .domova,;poznali teprve jeho kouzlo...
Ženy počínají poznávat, že sobecké učení, kte

ré jim hlásalo revoltu proti domácnosti, bylo faleš-:

V našen Roo pti počátku války bylo uva
žováno,„Jakpo. ke vojín : vážili. přímnéŽeny.svédms súbje vášál: E
ným hospodským společnostem atd.

ze a edrkéh vánku:M Ěnet
slovy:

»Přéd válkou věřilo se, že vývoj lidstva smě
řuje k odstranění rodiny. Pojednávaly o tom. nejen
mnohé filosofickéspisy, nýbrži skutečnost zdála se
tomu nasvědčovati, zvláště ve velkoměstech. Pou
ta příbuženská se uvolňovala; příbuzní nehnůíi k

"sobě už tak úzce, jako zá našich dědů a babiček.
Moderní člověk více vyhledával příbuzné dušévní
nežli rodové; náhodný kamarád, k němuž nepou
talycho pražádné osobní zájmy, byl muži mtlejší,
než bratranec či strýc, náhodná přítekkyně byla Že
ně wilejší nad tetu a sestřenici.

V jiných rodinách, a dosti četných, postoupil
rozklad rodinného citu ještě- dále: tam ani sestry
a bratři se nemilovali. Členové rodiny necítili se
dona spokojeni, prchali z domova. Společnost ci
zích lidí byla jim mileiší. Pro cizího člověka měli
víc ohledů, víc pro něho učinili, než pro matku,
bratra, séstru ...

Děti nebyly mnohým manželům radostí. nýbrž
břemenem. Jdouce po svém zaměstnání anebo po
své zábavě, nevěděli, co s dětmi počít. Ty jim pře
kážely ve všem, a nemocní členové rodiny ještě

yšlenky těmito

ném, ani po zábavách, cítila se zotročena prací.

ším družkám, které nemusily své rodině být ku
chařkami, chůvami, služkami.. . Bezmála bylo
to u nás už takové, jako v Americe...

Což divu, že se už počalo leckde uvažovat o
tom, že rodina, domácnost měla by se odstraniti
jako přežitek staré doby? V době, která libuje si
v ohromném měřítku 'a vyrábí vše po továrnicku,

10
Rušťurníjiskry.

. Návrat Kpajrlarchátnjmu votu. Církev přes
všecky moderní»ismy, kladla důraz na neporuši
telnost křbu domácího, ná Spořádané poměry ro
dinné. Jestliže začála vířiti hesla o.„rozluce,církev
tím mocněji volalá, by muž ženu, starající se peč
livě o jeho děti,nikdý neopouštěi; vždyť také ostří
rozluky jest hlavně obráceno proti ženě. Jestliže
se napsalo i u nás pompésně >Škrtám čtvrté při
kázání«, církev opakovala dále stova Písma: >Zlo
řečený, který necti otce svého a mátky.< Církev
zatracovala neustále sváry mezi sourozenci a pří
buznými, poukazujíc na slova bible: »Každý, kdo
nenávidíbratra svého, jest vražedník.. . Bratr
stvo milujte... Řekl-li by kdo, žemihuje Boha,
a bratra svého nenávidí, lhář jest. Nebo kdo nemi
luje bratra, kteréhož vídí: Boha, kteréhož nevidí,
kterak může milovati?« A odsuzovala-li církev
prudký třídní boj, hleděla zvláště zachovati spole
čenskou solidaritu rodinnou, neboť prudké třídní
sváry rozpoutávaly svazky i jednotlivých domác
ností,

»Jaké rodiny — takový národe, bylo heslem
všech konservativců. Jestliže někdo dovede jen ze
svých sourozenců těžit, aby pak vyhledával jenom
společnost hejsků, rozhodně lže protilašováním, že
miluje národ celý. Nemiluje-li bratří, sester a rodi
čů, které vidí a kteříbyli. jeho. dobrodinci, jak mů
ženfilovatl těch krajanů, jichž nevidí, o jejichž od

darósi a obětavostí, se nemohl přesvěděiti?©„be

néplnění povinnosti má větší. cenu a je nekonečně
ušjechtilejší, nežli sobecké „uplatňování svého já.
A vidí, že rodinu, útulnou domácnost, třebai chu
dou, nemohounikdy nahradit jesle, opatrovny, re

stauřace á„šánatoria, třeba bylý sebe dokonalejší,neboť v' těch néní právě."rodinného tepla, které
potřebuje a po němž toužíi člověknejlehkomyst

nější—-aspoňKon: ©
„eby propagavání zdravé reakce z ůst, kterápřed nikdo nenázve klerikálními. Veliká zkušenost

dává satisfakci zásadám katolickým; mocná vich
fice urvala iibivé cetky z moderních hesel, odhati
la bezcennost lehkomyslných rozběhův a vede ke
konservatismu k patriarchálnímu životu. Nyní se
teprve poznává, proč pod doškovými staročeskými

ní na parketách a v nádherných dvoranách za fe
sku elektrických žárovek.;

Německý časopis o českém umění. Válka
zjednale. deským kulturním snahám -v nejednom
směruuznání.

ku JÁ Se zabývašičeským uměním: příšlí
v Březina,Arnošt Dvwpřák,Fe. $rámeka
Viktor* Dre Jak zájem. o donké. uttění v. Náter „d8ra: 1J -kce NET. be

l

meckusoupá, Akina fakt,žebariinská umě
| těnvýth

v

m“Krabi :
ce pojmouti různorodéobory přvěnovati zájem jenom některým zj “
gkpější kromě ukásky.

ukovy boujlev tasie n články M
je aby

b .hudabní
m vHudehní:re ;

BoeWenbach sesňamujé berlínské přá je
česikě“hudby 6jejími řnodétnimi proudy. V objá

sových ukázkáchČapkem, Šnál sea BílkemnA
kromě tobo:a Čapkem, ŠpálouaHofmanem.

at

sy

o yR.Fičhše“ZastoupeníjsouO.Březina
a essayem. A. Dvořák prologem k »Václavu IV.«,
Šrámek novelou, Vrohlický, Bezrud, Dyk, Sova
a Toman verši, více méně karakterisuujíelmníJejieh

avéráz. Redakce časopisu »Die Aktion« oipo tomto zvláštním čísle, které
malou demonstrací pro nové české umění,Polášení
publikaci knižní, která vyjde pod názvem »nová
česká Jyrika«.

J. Holera »Povidky z Kopasice již vyšly. Knibu
lze dostati v Knihovně Družiny literární a umělecké v
Olomouci, Dolní nám. č. 17. Doporečujeme k hojným ob
Jednávkám pro knihovny spolkové i soukromé. | Knlha

zn úbrách
k I. sv. přijímáníJa

ve velkém výběru na -skladě má
Družstevní knihkupéctví v Hradol Králové,

„Adalbertinum.

Obrana.
Oslava Karlovk ©.Praze:: Byli jsme zvědaví,

jak vzpomenou památky Otce vlasti representa
tivní kruhy laické. Vždyť Karel se stal zakladate
lem veliké Prahy, pojistil jí nejčéstnější místo ve
střední Evropě. Z některých velikých podniků
Karlových (Praha čerpá dosud bezprostředně ve
liký užitek a z jiných aspoň nepřímo. Kdyby však
"se v Hraze nebyly:vzchopily k činu-kruhy kněž

še|

|

'-če, než K, Sabiny a jiných osob veřejně působiv
; ších, které pro českou kulturu a slávu neučinily ani

: tisteího dílu toho, co učinil Karel IV.
U pomníkuKarlova na Křižovnickém náměstí

:položeny věnce. Nu—- a to. stačilo. Jediný infor
mativní spisek © velikém státníku nevyšel, nikdo
z lalků nevypsal cenu na vědecké vypsání života
a dla Karlova. Kruhy universitní nevzchopily se k

| žádné iniciativě, A jestliže setrvalo v přítmí profe
; sgrstvo, kdo by žádal s nadějí na úspěch nyní. stu
dentstvo, aby projevilo nadšený, spontánní hold
památce osvíceného zakladatele pražské univefsi
tý! A přece Karlův pomník stojí u Klementina ja
ko stálé upozornění na kulturní snahy Karlovy a na

vděčnost dřívějších kruhů universitních, jichž- pěšíbyl pomník pořízen.:
Ačkoli-z nezbytné povinnostiněkteří vynikající

laikové se súčastníli slavností uspořádaných od
kněžstva, přece jenom se nedala zamaskovati
vnitřní lhostejnost. Zrovna: jako -by'to bylo vlfvné
muže mrzelo, že >klerikále založif universitu a to

Hk Prahučetnými a nádhernými pomalky stavitelskými oboátilt Články 'psaně ©Karlovi z žurmali
stické povinnosti byly 'většinou odbýty krále
vypsáním hlavních dat z Ottova (Slovníku. Málo
kde. progvitl v suchém výpočtu historických fakt
řádek se slovy vřelejšími.Jen có by'se Hákémpři
zňalo. že před Váčlavem IV, a Husem nezela v
českých dějinách "velice záhadná mezera! Jen-co
by se křátče konstafovalo, že před Rusem český

, Který
také pro kulturu jevil jakýsi zájem! —

"Zatím však čéští representanti dobře vědí, že
nedovede pochopiti povahu doby Husovy ten; kdo
se důkladně neseznámil s karakterem a vývojem
velikých podniků věku Karlova. Bylo by úskoč
no. tvrditi, že stačí dobře porozůměti věku Vá
clavovu. Vždyť doba ta neznačí kořeny. ale větve,
které vypučely na kmenech. vštípemých Karlem.
Věk Václavův tyl ze zásobárny pořízené Karlem.
Který oprávdu velikolepý, nový podnik vešel ža

novou epochální směrnici „Bositivní, všenárodní
práce?

Tedy velikéopatrnictví, Jen aby se nepohor

zor Otce vlásti! Zato však jak hlučné oslavy pořá
dány již před válkou každoročně na oslavu mužů

těch.kteřípřivedi“pražskou,únlversitueeeA n ' ' 



„pokraj zkázy! Jména rádikálních apokalyptikův a

vého reformátora: a vetikého tvořiteleOťce vlásti!
R. 1909 vítáno pompěbně několik cizích-ukaderniků
netoliko v Praze, šte 1 Jinde za tu velikou »zástu
hu« — že přijeli ošlavit dekret kutnohorský. Mlá
denci se dobře poměli a pák'odjeli zrovna tak be
„ze vší odměny, jako časté návštěvy Jejich star
ších soukmenovcův, Ale - - co znamenal Otec vla
„sti pro móderní Čechy v přirovnání k několika ci
„zím pasažérům, kteří cesky neuměli?

Tu vldíme systém. Jeví se zde chytrá snaha,
„aby český lid byl v domnění, že vyšší kultura v
Čechách začíná Flusem a končí Českými bratry.
Jen ta dvě století maji pro českého člověka zvlášt
ní důležitost; co před tím, tze odbýti jen stručnými

„zmínkamíi. Zrovna jako kdyby se jásalo nad Širo
„kostí Vltavy v Praze, ale její tok z Šumavy k Čes.
Budějovicům na mapě nebyl naznačen. A kdo jeví
stak velikou apatii k triunfálnímu věku české ze
mě, jest prý nejosvícenějším vlastencem!

Kdo po živnostensku. nebo na trhu na prodej
má nebo prodává potraviny, má ve své obchodní
mísenosti zákazníkum přístupné, na prodejním stán
ku nebo tržišti na „zřejmě viditelném místě a pí

„smem dobře čitelným vyznačiti ceny jednotlivých
potravin se zřetelem k tejich jakosti a mnohosti.

Trestnímu stihání podléhá. kdo, chtěje zmenšití
„obeslání trhu, brání někomu, aby nenavštěvoval
trhu-s nezbytně potřebnými předniěty; obchodník,
jenž cestou k trhu odkoupí navštěvovateli trhu
nezbytně potřebné předměty, jež na trh dopravu
je; kdo prodává nebo kupuje na trh-'dopravené
„nezbytně potřebné předměty před počátkem úřed
ně stanovených tržních hodin, rovněž pak, kdo pře
kročí prodejní ceny potravin na tržišti za přípust
né prohlášené nebo jinak stanovené nejvyšší ceny.
„nebokdo chtěje využitkovati válečným stavem vy
"volaných mimořádných poměrů požaduje za před
měty nezbytné potřeby patrně přespřílišné ceny.

„chodník při nákupu nezbytně potřebných předmě
tů na trzích. na ulici nebo od domu k domu pře
iplácí cery prodavatelem žádané, nebo, když urč
tá cena se nežádá, ořeplácí dosud obvyklé ceny;

"rovněž každý, kdo, chtěje vypžifkovati válečným
stavem vyvolaných mimořádných poměrů, s jinými
se umlouvá, aby se požadovaly za předměty ne
„zbytné potřeby.patrně přespřílišnéceny, nebo kdo:
předměty nezbytné potřeby poškodí, zničí nebo'
znehodnotí, aby zmenšil nabídku těchto předmě

jejich výrobu neb obchod s nimi obmezí,aby' vy
"hnal jejich cenu do přespřílišně výše, a kdo rozší
řuje nepravdivé zprávy neb užije řinéhoprostředku
na oklamání,aby vyvolál zdraženípřédínětůdrfné*
"potřeby — bude potrestán tuhým vězením od U,
měsíce až do 1 roku. Upozorňuje se, že přestupky
tyto trestaji jednakpolitické úřady, jednak soudy,

za že trestní. nález má býti veřejně vyhlášen a v
denních listech uveřejněn.

Sborník redakci a základem Dr. V, Jiřiny. Měli
jsme. nejednu„příležitost gozerovati, jak. i veliké
doby někteřílidé snaží sezneuživati buď k osob
nímkapricím anebo k ukojení egoismu. Šamy úřa
dy. uznaly, za potřebno několikrát varovati před

lidmi, kteří chtěli uplatniti své. osobnízámy podčasovou „rouškouhumanity, předstirajíce,jak jim
leží na. srdci osud vojínů, jejich sirotkův a vdov.
Vždyť na př.v „Praze osleplý herec byl nucen u
veřejniti. protest proti. rozličným, »dobročinným«
představením, pořádaným v-,jeho vlastní prospěch,
protože,z výtěžku několika neobdržel ani haléře.

"Také Jeckde hrají tu úlohu interesy určité politické
nebo,kultyrní strany. Ovšem — kdo chce propago
vaši své,,kulturní idey, má tak činitt jen na. účet
svých stoupenců a. nemá se chytati.za šosy těch.

kteří maji. na: zřeteli nejčistší,. „Vskutku obětavouhymanitu.Tolik obecně. |...
„Dr.Y, Jiřina

dlá vy ati sborník: > eští spisovatelé vdovám a
sirotkům. našich vojínů«. Takék vůli. zvýšení re
klamy vydán plakát. s ilustrací Mik. Aleše. Kato
lickéredakce dovedl naléztia vyzvati kvůli
běžné podpoře Ihned. Včase, kdy.leprve se
sázelo. posílal katolickým listům delší reklamní

ček aby.se vyvolalapříznivánáladai v ksu
zích.našich.Á který sp by také. odojaj, slyše, že
se jedná. o pomoc trnícím? Aje pan, vydavatel o

katalických spisovatelích nevěděl, za. literární ; pří
spěvek jich nepožádal. Naopak Jména autorů ve
Sborníku otištěných svědčí. že byli za spotupra
covaíky vyhlédnuti výhradně spisovatelé tak zv.

pratiklerikální, zkrátka pánové, u kterých. by sou
sodatví..s katolickým. spisovatelem. vzbuzovalo
roztrpčení

Ale.to se mělo pověděti jasněpředem, kterým
vyvojencům výhradně bude poskytnut „ve Sborní
ku privilezovaný útulek. A označení titulu. mělo
býti také zřetelnější. „Místo>Čeští spisovatetér
mělo se nadepsati raději »Pokrokoví spisovatelé«.
aby. bylo jasno. Jsmo,totižtahunázoru, že- fada

katolických spisovatelůů současných svou zdatnost
ást Žesizasloužíjámu Ap chspijov.od pokrokáře.Na ar, Byodskký,VybVyttt

nikaa XaverB by, rozhoňeěv ušníateSa aot Vemte

nepokuthávali za: Lomem, Knotslem, Oltrachtem
elnerem, KHičkou,Záškovou, Šarlihem. | Někto

'těřn málo žnámýth jménům“teprve:Sborníkpomoblk větší popularitě.*
A konečně: nakládatel, který velmi!pilně vyhle

dával katolcké redakce;nyní po vydání díla také
velmi dobře ví jak o adresách a titulech katoli

splsovatelů. Kněžim se posilá dílo hromadně. Kon
statujeme tyto okolnosti proto, aby si jisté kruhy
nemyslily, že duchovní mají právo pouze platit
každý soukromý podnik lidí zaulatých a při tom
pokorně inlčeti. Kdyby naopak podobný Sborník
byl vydán od katolických spisovatelů, nedali by za
něj pánové, kteří se sluní ve Sborníku Jiřinově,
ani haléře.

Až na šest prací jsou ostatní četné příspěvky
kvality podprůměrné. A někde chce spisovatel na
hraditi umění pozérským, Šroubovaným | slohem,
který — nepovídá nic.Ta některá exotická souvětí

poskytla příležitost k velikému údivu i »Národním
listůme a >Právu lidu«.

Úvěrní družstvo Eliška
zapsané společenstvo s r. o.

wHradciKrál., Adalbertinum.
Přijímá vklady na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní 4 živnostenské za podmínek nej
výbodnějších. Vkusné střádanky

Cirkevní věstník.
Osobsk, !Jeho: Excel. -nejdp. bíááb dr. "osel Dou

brava po velice potěšujicím zdaru své vísítace vrátil se

viti významné 40. výročí posvěcení na kněze.

v Hradci Králové tentokráte 25. června.
Mírové pobožnosti. Na hod Boží svatodušní o 9 hud.

kázání Msgre dr. Fr. Šeic. Nato pontifikální mšř sv. bu
de sloužiti mejd. arcipastýř a udělí apoštolské požehnání
S Plnomocnými odpustky těm, kteří přijali sv. svátosti.
— V 6 hodín odpol. budou zpívané litanle k Nejsv. srdci

: Páně s modlitbami za mír, po nichž se udělí požehnáni.
Vtutéž hodinu budou mírovépobožnosti í v pondělí a v
úterý. Očekává se, že hojnost věřících katolíků se sú

Úmrtí. Dne 7. t m. vydecht šlechetnou svou duši
Alois Konvalinka, 'vikartátní Sekrětář, čest. děkan a fa

rář v Hrochovu Týnci. Narozen byl r. 1849, ma kněze

„m r.673 Avě,anima"pát » “.

žerkvy .stnía xkraje.
REC

Válečnéjstesiný okr."hejimanstvído 25.květ
(nat r 1. Pro:fond vdov a sirotků (ze Štňu brance):
Správy škot: v Maššovicich 20-K, v Říbsku 12.60 K, ve

Mžánech 16.0 K, we Výravě 20.29 K, v Běki 406 K,
v Plotišti 82.73 K, v Lodině 6 K.-ve Svob. Dvorech 52
K. ve.Lhotě pod Libčany87,40 K. v Bukovině 18 K, dále
z pokladničky -v hostinci p. Neškudly ve Lhotě pod Strá

debníškolap..Ford.Kneprá"15K,dívčí.měšť,škola:v
Hradci Králové 14.2 K, p. botelier Urban (ma -pořízení

úbrnem 1149.26 K. 3. Pra-oslepié. vojímy: Farní úřad v
Nechagic:cb (kostelní sbírkaž „18.43 K. 4. Pro okresní
prmogpon: válečnom| Úřadovna:p Kleiner,řezník -ma
Pražském Předměstí 60 Kv+Lidový bingral v. Hradci
Kzálpvé60 Kgpřebytek.z prodeje odzasků 400K, úbr

kem. 520 K. K tomu.sřvěšší sbírky 7484401Kocož ční. .G .
VYyzmrenaní hránové. Nadporučík 8. zeměbr.plaku

Botbezml)-Rrugemetz Ládina,- Jeně. padl- před apothtelem.
obdržel. vojenský záslužný-křiž Jih tř. s válečnou dojo
racl. Štábní „kkovatel. Aat Rybář z Kuklen, který di.
února 4 (.-0a jižném bojišti padl; obdržel stěíbrnou 'me
dasli-2.- tř. Dragowa. Fr. Matouš..z Plotlšť, jenž padl 13.
února L r., vyznamenán stříbrnou medailí 2. tř. Sbírka
M9 Kod L. plaku dragennů odevadána tytodny jel ro
dině. Josef Jabodka z Mžan, pěšák 18. p. pl..jenž padl
2. února :£, r.. vyzaamenán stříbrnou medailí 2. tř,

Ucišní padlých vojízů, Dle pokynů v Úředním listě
z 1. dybna 6 .r, uyeřejněsých založily již správy škol v
Bělčl,Lodině, Statjně, Chlumu a ve Střebší k-uctění pe
mátky padlých vojinů-ma vhodných misáneh sády. roVMěž
ubecní zastupitelstvo obce Hrádku pPbimenoválo"sěid-a

kostela sadem 18, pluku.Doporučuje -se k všeobecnémunásledování.— 3
Prohnrujmo pocty trdizám.Není zajistépochybnosti

o tom,Je; každý. způsob,uctění těch bojovníků, kteří ve
sálce v nznání svých zásluh. o vlast byli vyznamenání,

zolinéna uveřejněním jejich jmen, jest ve význačné auře

Fadněza účejemtim zřídily. Vohledu tomto mohib by
býti podle velikosti jedšatiivých obcí a podle prostřed
ků, těmto k disposici isoncích, vzato v úvahu uctění ve
válce- vyznamenaných místních příslušníků | veřejným
vyvěšením jmen nebo zapsámím jich do pamětní knihy.
pokuď se týče zřízením pamětních desek, kamenů. nebo
pornníků.Pp. obecní starostovése žádají, aby v dohodě
s místní dchovní a školní správou se usnesli, kterak
akci tu. zajisté vehmí záslužnou, nejvhodněji uskutečniti
mini. O výsledku tamního jednání budiž do konce čer
vence učiněno sdělení c. k. okr. hejtmanství.

Výkaz subskripce u filiálky Živmostesské badky v
Hradci Králové. V době od 2%.května do inkl. 3. červ
na upsáno bylo dalších 25.000 K na IV. rak. vál. půjčku,
tudiž celkem 4452600 K. Z mových uplsovatelů uvádí
me: Josef Hořínek, rolník Kukleny 200 K, vládní rada J.
Materna zde 5000 K, Marie Palvová, maj. usedlosti v
Dolsku 100 K, J. Voženílek, mřynář v Předměřicích, dal
ších 6000 K (na IV. vál. půjčku celkem za sebe, rodinu a
zřízenectvo 40.000 K), Městská spořitehha v Žamberku
za Obč. záložnu v Nekoři dalších 6000 K, Městská spo
řitelna v Úpici dalších 2000 K. Městská spořitehna v
Rychnově n. Kn. dalších 2100 K, Obč. záložny: v Rych
nově dalších 1000 K, v Jaroměři dalších 1100 K, v Jese
nici dalších 100 K, v Novém Městě dalších 100 K, Vše
obecná úvěrní společnost dalších 1000 K. Královéhra
decká bankovní jednota dalších 200 K.

Poplatky ze smluv pojišťovacích, zaopatřovacich a
© doživotní dáchod. Cisafským nařízením ze dne 15..zá
ří 1915 č. 280 f. z., k němuž bylo vydáno prováděcí na
řízení ministerstva financí v dohodě s ministerstvem
vnitra ze dne 10. prosince 1915 č. 363 . z., bylo uprave
ne odvádění poplatků ze smluv pojišťovacích, zaopa
třovacích a o doživotní důchod. O poplatcích těch byl
vydán zvláštní otisk v řeči německé a české, kterýž lze

tadů. Upozorňujeme na tento otisk příslušné ústavy a
poplatnictvo.

Jubileum zasloužilého paedagoga. Pan vládní rada

v. neunavný badatel přírodnický, bude slaviti tuto so
botu své sedmdesátiny. Srdečně blahopřejeme! Příště
oceníme vejiký význam jeho vědecké činnosti.

Povýšení. Pan Ladislav Priestnger, c. k. berní ofi
ciál, jmenován byl berním správcem. Gratulujeme.

Vyznamenání. Vdp. P. Ralmund Veverka, rektor ko
leje piarisucké a farář ve Staré Vodě (rodem z Vlkova
u Josefova) byl vyznamenán zlatým záslužným křížem
s korunou za zásluhy při ubytovéní vojska a charitativ
ní činnost. Zasloužilému knězi, který i v kruzich hra

deckých jest dobře znám a srdečně vítán, upřímně gra
uiujerne.

laspekce. Minulý týden meskal v našem městě p.
«. k. zemský "inspektor Fr. Lepš,

Pěvecko-tmdebal a klavirmi škola Ferd. Kaepra po
řádá žákovskou produkci ve čtvrtek 22. června-o A hod.
odpol. a -hudební matinée 25. června o I0. hod. dopol.
v měšťanské besedě. 

VýstavupraciElly.Mikanové- Urbasovéa žákyň
kursu pro umělecké ruční práce pořádá Městské průmy
sjevé museum v Hradci Králové až do 14. červma. Vý
stava jest přístupna v hodinách 9—12, 2—6. Vstupné 20
hal. ve prospěch vdov a slrotků po místních padlých.

Druhé skladištěna ulrlí, cement, vápnoajiné zboží
zřizuje-právě; Všeobecná | úvěmí::: společnost v Hradci

Královépři novémnádraží na Slezském Předměstí proti
továrně na. výrobu vápemopískových cihel, vypravené
vlastní. vlečnou drahou. Zřízením tohoto skladiště bude
Všeobecné úvěrní společnosti umožněno, dodávati uhlí
doměsta -levněji aež ze stanice Hradec Králové. Skladi
ště to bude míti zvláštní. význam pro obce přiléhající
k nádraží slezsko-předměstskému. jakož i pro blízké čá
sti Hradce Králové.

Počasl. Dychtivě čekaný déšť se spustil plnou sHou
one 3. (m o 9. hod. večer. Pršelo s krátkou přestáv
kou ještě po půlnoci. Napršelo 25:mm. Bylo dobře, že
po dešti sc značně cchladilo: studený vítr zamezil pod
pařování a hajti útlých bylin. Polní: rostilžsbvopo pře
kcnání úmorného sucha bylo jako vyměněna, všecko ve
svém vývoji znamenité pokročilo; takový obrat v ny
nější době, válečné má dvojnásobnou důležitest. V ná
sledujícíchdnech došlo ke srážkám dalškis. inkže zatím

posilován.a prohlubován. Ačkoli myšlenku tuto, jak zji
štěno, spalky a Jiné. organisace po většině uveřejňová

najmen svých članů, Kteří;-ve -válce byli vyznamená
aldě provádějí,-bylobypřecev tomtoeměru-vyláště
cennýmspolupůsobeníobcía komitétů,jež by se pěf

bory de “! , n. "p

osvědčily předpovědi proroků, kteří zvězáovali, že ny
nější rok bude suchý jako loňský.

Cement a vápae-ize nyní koapiti u Věpobecné úvěr
nispolečnosti nejim,ve velkém;ale-| v drobném v je
Jích úřadovnách proti Oremdihotelu čn. 238 v Hradci Krd

lové. aneb ve sidadištích společnosti v Kuklegách: roi
Pražské akc. strojjnaě ana Slezském.Předmdsšíga vital
ní vlečné dráze: protj. továrně: na. výrobu. vápenapisko
vých cihel. Zařízemím„témlo-jestzajisté. usnadaun Do.

interesegtům opatřování tnboto-zboží: Jehož prodej vdrobném dosud byt nesnadný.
Z -ehm Jak si sam! konsumenti škodí nesolidním

přeplácemím a nehumánním odstrkováním občanů chud
ších, bylo patrno | mánulou soboju. Jedna žena již měla
3 prodavačkou smluvenu kopu vajec po 22 hal. Přikla
však pamička, která prohlásila, že koupí celý koš (pět
kop) -po-26 hal Prodavačka upozornila, že jeden díl va
lec již <féstvlastně smluven. Odpovědí jí bylo, to že je
jedno, bobatá paní chtěla všecko, Venkovanka přivohla,

jak prodavačka. tak namiloerdněpřeplácející penň Budižto výstrahoupro nejbližůitrh! "
Seznam ..ceg: ne. týdozsku trhu v Hradci Keálové

de "



9.60--10.40 K. tvarohu 1--1.24 K,.1 vejce 18—% bh I
kupa: salátu 3—-340 K, nevé cíbuje 3.20—4 K, poru 1.20
až2 K, svazků nové mrkve 4--6 K, 1 okurka 30—90h
1 svazek kopru (kopa) 1--1.20 K, 1 svazek kediubně 30
až 60 h, 1 kus křenu 5—6.h.1 pylel drobné zeleniny
3—340 K, 1 košik třešní 3--4 K, 1 pár podsvinčat 188
až %0 K. 1 kůzle.8.40.—22K. -- Přivezeno bylo: g-jahel .
1.10, ináku 1.09, kap: salátu. kěí,. okurek 4x kopry. 12...
nové cibule (4, noru 8, uové mrkve 115, křenu 2, dále..
220 svazků kedinben,10. pytlů.drobne zeleniny, 40, kusá
podsvinčat a 15 kůglak ©- 2 ne

Nápadný zjev. Z Nov.Hradce klusá každodenně,s,
cenným nákladem vychrtjá. kobyla, která by byla. oka
mžitě „Pegasem, kdyby se jí přidělata křída. Div že i
žebra při rychlejším kroku o sebeneclnkají.. Snad proto
se tak málo knal, že příliš velikou tihu neveze. Ale lidé
si vypravují, že veliký paušál by ji mohl obživit i nynl

velmi. dobře, takže. by mohla ;přinejmenším, plonotapataspoň toHk,jako kůš..chakaganický. da os
Smiřice. Pau Ant. Kratochvíle, c. a k. vrchní hospo

dářský správce, jmenován c. a k. hospodářským :radou.
Gratulujeme. “ . 5 .

Sáružené katollské spolky v Pardabicích pořádají
dle vznešeného hesla Jeho Apoštol Veličenstva císaře.
a krále Františka Josefa I. -Vše pro dáě« v neděh,.18.
června -0 3. hod. odp. aa »Olšinkéch« koncert úplné vp.
hudby c. a k. pěš. plula 39. Mezi programemzajímavá
čísla zábavního kroužku. Občerstvení obstará bulet, ka
várna, čajovna, uzenárna, cnkráma. Kuřákům všestranně.
vigaretam! i doutníky vyhoví trafika. „Milápřekvapení
přinese paša i tombola. Vstepné u.kasy osoba 50 hal,
v předprodeji 40 hal. tříčlenná rodina 1 K. Vstupsaky
v předprodeji v obchodech: p. A. Racka v Jindřišské
l.. p. Fr. Konvalínky v Bariolom. uh.a v kreičovském
závodě p. Kulhánka u divadla. Čistý výnos ve pýoapěch
vdov a sirotků po padlých vořnech. V pádu děštivého
počasí odbývá se koncert v neděl 25. června ve.J hod.
odp. na Olšinkách s týmž programem.

Utrpení Ilástva mírní se-dobročisnosti. Mezi mno-.
nými lidunitnými nodníky povšimnatí, zasluhuje sirot
činec sv. Františka ve Slatinznech u Chrudimě. S
prost vážené dobrodince, aby byli dobrotivě ústavu
mětlvk

Zlželoves. V pondělí svatodušní vyjde od nás pro
sebné procesí do Malých Svatoňovic před 5. hodinou
ráro do Hoříněvsí na nádraží. Odtud se pojode vlakem.
Nechť se každý účastník přihlásí co nejdříve, aby se
mohl pro poutníky vyjednati zvláštní vů — Poutní
vůdce František Eliáš v Žiželovsi.

Polná. Město Polná a všecky sem přifařené obce
těšily se velice na příchod nejdůst. arcipastýře svého.
Včasně pomýšleno, aby uvítání bylo skutečně slavné a
důstojné. Za ton příčinou sl. městská rada s oběma pány
purkmistry v čele dala postaviti u městské efektrárny
slavobránu s nápisem. Když pak nastal den přežádoucí
20. května © půj 8. hod. navečer, na každém domě v
ulici i na náměstí vztýčeny již prapory, okna a celá
průčell domů v utěíenou zeleň se oděla, tuť ovšem bylo
viděti, že z loho srdce vychází všem, co hlásat nápis
na bráně: Vítej nám, náš Veleknězi! Četné zástupy lidu,
slavné městské a okresní-zastupitelstvo, c. k. školní
rada p. Stránský z Něm. Broda, c. k. vrchní soudní rada
p. Pič, c. k. berní úřad, c. k. notář Meisner, městský
lékař dr. Michálek, pp starostové přifařených obcí, i p.
starosta a p. rabín obce Israelské, dámský ' spo
lek Červeného kříže. Národní jednota půóšamavská,
spolek sv. Anežky,. spolek sv. Josefa 's | prapo
rem, spolek literátský s odznakém, škalní mládež obec
ných a měšťanských škol zdejších, jakož i venkovských
se svými pp. řiditeli, učiteli a učitelkami, velký počet
bíle oděných družiček, místní duchovenštvo se 1400
biřmovanců s vldp. vikářem Janem Laštovičkou v čele
očekávalo příchod vznešeného velekněze. V určitou ho
dinu za hlaholu velebných zvonů na děkanském chrámu
Páně, jakož, i ostatních tří kostelů zdejších stamul povoz
Jeho Excel. před slavobránou. První ze shromážděných
vítal J. Exc.- nejdp. biskupa místní děkan krátkými. ale
zato srdečnými a velice případnými slovy. Potom vřele

„a srdečně. vítali p. t. pánové: puřkmištr Jindřich Vole
ec, c. k. školní rada Stránský a okr. starosta Jan
Pleva- Žákyně, Aloise Millerová vítala vzletnou“básní
a podala skvostnou kytici. Po ní promluvil řečílatinskou,
a hebrejskou p. rabín, jemuž Jeho Exč. též latinsky i
hned případně odpověděl. Po uvítání pak ostatních pří

tormných spolků, jimž jednotlivěarcipastýř káskavě po
děkoval, hnut ce průvod dó děk. domu. Pak“ věšel arci
„pastýř do velebného chrámu Páně, kde vykoná pobož
„mamiza zemřejé farníky. Nato pronesl skvěstnou pro
mlwvu, která dojala a srdce všech věřících posluchačů
uchvátila. Srdečně děkoval za skvělé uvítání s připoje
ním, aby díky jeho sděleny byly těž všem, kteří doma

zůstati museli, jakož i vojínám za císaře a vlast ve vá- |
lečném poli se nacházejícím. — V neděli 21. května ráno

(0 půl 8 „hod. vešel nejdůst. arcipastýř náš opět do sva
tyně přeplněné věřícími, aby obětoval nejdražší oběť.

n vystoupil opět na kázatelnů a kázal na slóva neděl

p sv. čvangetiá“»Ján k tomu, kterýž mné poslal.«: lovy, klaskavý mi těšil, sílil a v této válečné době k dů
věřé v Boha mocného povzbuzoval zvláště ty, Až měl
a maj! své muže a syny ve válce; za ně modlitby vy
"komál, takže zraky posluchačů horkými slzami se třpy
dilý. Pak uděloval svátost biřmování dospělým a mláde
ži přifařených škol a obcí. Po sv. biřmování ještě dopo
edne byla jelí zkouška ze sv. náboženství, při které sám
kladi otězky a skláněl se k maličkým jako otec a pa
stýř laskavý a za to dostával tak obratné odpovědi, že *

všichnii $řtomní nadestínaplnění poznali,jak. výborným
jest"katechetou. Odpoledne o 4. hod. byla májová po-.
božnost, již se Jeho Exc. súčastnii a paté adílel opět
SPátost sv. bifmování Polenskýmženáma dívkám, pro
mlouvale pokaždé k biřmovancům laskavěa případně.
-.. Vpondělí po mši šv. a kázání udflel Jeho Excel. svá

tost.sv. bifmování zdejším školním |dítkám. Odpoledne

ve středu a vé čtvrtekvyjížděl Jeho Ěac. udílet: sv. biř
mování dó svusedníchtarnosil, —
po „ranní mši sv. byla zkoyška, ze. AV, náboženství na

i děvčích. která mu ptiprayila velikou radost. . neboť
byl mis nejděst, arcipastýř všecek upešen nad, prospě

chen jejt.h. Oba páni"Hiditelé Lorenz a Chudoba se
svými sbory. pánů učitelů a slečen učitelek uvítali Jeho
Bisk. Bilost při vchodu školních budov srdečnými- a u

přímaými slovy. Ve třídách nádherně květinami, kober
ci a obrazy "vyzdubenýchodříkávaty:;-dítky pěkné uví
tací řeči,zapěly dojemné písně aode vzdaly krásné ky
tice. Dětí byly okouzleny velikou laskavostí a potěšily
Jeho Excel. svými správnými odpověďmi. Po zkoušce
vznešený host učinil v měs

dne pak vykonal prohtídku děkan. kostela. Náš děkan.

království Českém nejen svou velikostí, ale Zvláště bo
hafou vlašskou stukaterou a památnoštri Jeho Exc..
který jest odborníkem v církevním. umění a členem cen

ovat se práci té. Rovněž prohléd s ostatní tři zdejší
a“poté náštalo“

secký Mifosti, rostla ve sv. Vířéa ujistil Jeho Exc.:

Že jenom modlitbog můžeme- a--26 všecko :odvděčiti.
Prones oslavy.„vrougimi,přání, aby dobrotvý Bl za

choval Excel. na dlouhá ještě léta při zdraví aby
žehnal jeho pragím, dgaňám a krokům jeho na -další jeho
apděftolské'cestě, v Ptižém povolání, které slouží ke
spěsé'a Mahu všech věřících. Nato ještě jedenkráte
Koval Bejdůst.arcipastýř náš za milé přijetí a.

sliboval, Be milou [arnost polenskou, zachová, ve. svém
srdci a dobré pamětí Rožibučení bylo-vprávdě dojem
ně. Bůh odplať -vše Jeho Excelenci, posiluj ho a za
chovej! — Ve. čtvrtek přijel neždp. opat želivský Sale
sius Roubíček uvítati a vzdáti pokfonu -Jeho Excelenci

a súčastnil sg vpátek zkoušky ze sy. náboženství. Od
polednepak vrátil se do Želva. ©,

Trutnově katecheta reálky, ;nrof, Ant. Bittmer, miláček
lidu, studentů;:svých spolužáků a spolubratří vůbec. Že
by) opravdu miláčkem lidu, dokazoval jeho pohřeb v
neděli 28. května- ve 4hod. odp., kdy proudy Jidu na ti

síce čítajícího zaplavily-zdejší velký hřbitov. Na pohřeb

úředník, neúředník, studentstvo obou středních škol se
všemi profesory, 33 kněží —a bylo by jich přišlo date

ko více, kdyby bylojb, pro spojení vlaků — za
jichž asistence Msgre Arciděkan „Techertner doprovodil
v Pánu zesnuléhoke Řrobu že hřbitovní kaple. Pohřeb
byl imposantným*Projevm úcty a "ásky, K, zemřelému.
opravdu triumfálním průvodem, ačkoli prof. Bittner sl
přá? v poslední vůli pohřeb co nejprostěí jem ze: hřbitov
ní kaple, rakev co nejjednodušší, hrob na hřbitově hod
ně daleko vzadu, kda jé hodně slunce a polních květů.
— Bylť prof. Bittner milovník Boží přírody, proto si
přál i posmrti hodně slnnce4 polního kvítí; ba-jako to
polní kvítí také- prostinče ŽA, prostince se šatil. Neměl
takřka životních potřeb; co měl ná příjmech, rozdal chu

bo štěďdrotě, zaklepal u bohatých. Prof. Bittner byl
vtělená pokora a dobrota. jehož zásadou byla, jak ča
sto opakoval, zásada sv. Františka Sal.: pochybiti'spíše
upřílišenou láskoua dobrotou než upřílišenoa přísnosti.
Byla tó duše něžná, čistá, průhledná jako křišťál, ve
které nebylů šalby a -klamu, nebylo Iti, nebylo. záští.

pro jehož
Čest a slávu hórlil již áko neomysta v Hradišti po svém
vysvěcení r. 1895, pak jako kaplan v Opatově od roku
1900 jako katecheta měšťanské“ dívčí Školy v Trutnově
a"od 'f! 1902 jako katecheta reálky tasntéž, vypomáhaje
stále“ v duthovni“ správě široko daleko jako neúnavný
kázatet a *zpovědník, získáváje tak výmluvnosti, jemu
zvláštní, duše Bohu.' Že povinnosti své profesorské po
14 lét co nejsvědomitěji Konál, netřeba. dokazovat? u

kněze tak šlechetného, vpravdě ideálního; vždyť jen tim
si'odkopal svoje zdravi a odešel nám tak záhy ve vě
ku nejlepším 43 let. Tělo jeho odpočívá na- hřbitově,
kde má hodně mnoho kvítí a skince,; dnše Jeho pak se
jistě raduje v kraji věčného kvíti a slunce věčného, na
něž se tolik těšil. Zvláště poslední dobou své vleklé ne
moci připravoval. se na ně ustavičnou vroucí modlitbou
a častým přjeťím sv. svátostí Budiž nám vzorem a pří
mluvcem u Bohél Avel

Hlušice. Dné 30. května zemřel zde po delší bolest
né chorobě, odevzdán do vůle Boží. řídící učitel v. v.
Antonín Láska. Jim odešel na věčnost opět jeden z těch
pocfivých a svědomitých vychovátelů mládeže, kteří
jsou toho pevného přesvědčení, že Skola nerozlučně spo
jéna musí býti s kostelem, má-li vychovati řádné obča
my. Kdo měř příležitost kdy s panem řídicím mtuviti,
poznal v něm člověka hluboké víry, s níž nikde se ne
taltf, dle ní žil,ji vždy a všnde horlivě se zastávai. Po
znal v něm však také člověka poctivého, v každém ohle
du svěďdomitéhoa opravdového, jenž blaho jiných a bla
ho vlastí své mě) vždy na mysli. »Círilev a vlast, ty v
mojích miluji se sestersky řadrech«,

se slavnýmSuiilem. A že"mdozi' pro Jeho vzácné. vlast
„ Bosti.Jej ctil“ jeho -si vážili,stoho' dokladem byl den:

jeho pohřby na svátek Namebevstonpení Páně, kdy ve
* Nké.zástupyze všech tříd- okolního-obyvatelstva za krá- 

sného odpoledne se shromáždily před farní budovou.
kdež v Pánu zesnulý poslední chvíle žívota svého u sy

ma.faráře. zirávik, aby Joj odtud k poslednímu odpočla
ku doprovodili. Když vykohány byly obřady. v, domě 

, Stelu..V Poa m kráčely sesvým.učiťelstvemškolní dátky.z Hlušic,Janovic a< Skteněle, dále četné místní *
spolky, sbor zpěvácký ze Smidar a „okolníduchoven
stvo, které. „vhojném počtu-na pohřeb se dostavilo. Byli

topředevším „vdp.. konsistorní rada Jos. Pospišil, který
vedi kondukt a Jan Rameš, farář a vikář ve Smidarech.
Dále z vldpo. farářů byll přítomní: AloisVašátko, 05.
děkan, Josef Svátek, Josef Kaspar, Ferd. Žoák, Josei
Mencl- Josef Červinka. Z dpp. katechetů:. dr. Jan So
bota, Karel Hubert a Josef Plocek. Z dpp..kaplanů: Fr.

Solnička, Jos. Novotný a Ant Marek. Podle rakve krá
čelo učitelštvo s p. okr. škol, inspektorem v čete. Za
rakví pak vinyl se nepřehledný zástup obecenstva. V
kostele promluvit nad rakví Jos. Kašpar, farář ze Žlu
nic a právem obrátit slova: »Ejhle, jak umírá spravedli

vý« na v Pánu zesnulého a výstižně dovodil pravdu slov
těchto skutky jeho života, poukázav, že zesnulý byl
svědomitým Hd. učitelem, poctivým a řádným obča
nem,. marostlivým otcem rodiny a borlivým. katolickým
křesťanem. Po vykonání obřadů a zapění povznášející
písně nbýral se průvod z kostela na břbitov. Ještě jednou
vznesly se uhroba modlitby k Botu Všemohoucímuzu
duší zemřelého,ješt- jedna dojemná píseň zazněla a pak

„rakev spuštěna byta-za pohaatí všech do připraveného
hrobu, aby zde tělo zesnulého po tolika prácech a sla
rostech nerušeně odpočívalo. A ty bílé květy, které sy

pay de konci na rakev jeha, byly ještě upřinným
nojštkae jm 4 posledním pokynem, vohajícím: »Na shle
danou tam v madhvězdných výšinách nebes!« Pevně

úme, že tam zbožná doše jeho vzlétla, aby zaslou
odměny od Pána obdržel.

ď » „W m

údná pleš více!
smy- Tisíce holohlavýchvyléčeno! Su

Pište si ještě dnes o pojednání, které
Vdm ochotně zdarma zašle kosmetická

laboratoř „Olymp“, Praha-Smíchov,JI 1241.

Různé zprávy.
Pedesáté narozeniny a čtvrtstoleté jubileum svého

doktorátu slaví letos český politik a spisovatel JUDr.
Lad Dvořák, zemský advokát v Praze. Jubilár je
synem českého jihu. Narodil se v červnu r. 1866 v mě
stě Bechyn! nad Lužnicí, kde otec jeho byl učitelem.
Nabyv pečlivého: vychování v domě otcovském, odebral
se na reálné gymnasium táborské, kde tehdy působili
osvědčení paedagogové řiditei Václ. Křížek, filolog Hy
nek Moisnar, historikové Martin Kolář a dr. August Se
dláček a celá řada jiných. Maturitní zkousku složiv v Č.
Budějovicích, rozhodl se pro studium právnické. Zvlá
ště zajímaly ho přednášky o ústavním právu a zvěčnělý
profesor dvorní rada Jiří Pražák snažil se, by svého

| žáka pohnulk habilitaci pro tento odbor. Dosáhnuv r.18991v červenci hodnosti doktorské.na vysokém učení
Karlo-Ferdinandském, odebral -se do Německa, aby po
sloucha! tam přednášky na universitě berlínské o stát

"ním právu a národním hospodářství. Vrátiv se po roce
do Prahy, byl profesorem na českoslovanské obchodní

"akademii a zároveň věnoval se. praksi advokátní. Usa
dil se v Praze r. 1899 jako samostatný advokát a záhy
jeho kancelář těšila se četné klientele. R. 1900 byl zvo
len do sněmu českého za městskou skupinu slánskou a
při všeobecných volbách sněmovních r. 1901 poctěn o
pětně v témže dkrese důvěrou voličů. R. 1902 byl zvo
len do rady říšské za skupinu jihočeských měst Písek
atd V obou parlamentárních korporacich. brzo vynikl
Jako zdatný pracovník a zejména osvědčil se jako zna
lec otázek jazykových, o čemž napsal četná pojednání.
Za svou monografii Co je národnost?< obdržel od aka
demie české badatelské stipendinm. Dr. Dvořák redigoval

Sborník spisů politických a národohospodářských. Admultos annos!
. © Slepí slrotci po padlých -vojínech najdou zaopatření
v Opatrovně nevidomých dítek. Těm“ šlechetní dobro
dimci pošlete dárek na správu Útulny v Praze II., Kam
pa 33.

Moravskáagráral a průmyslová baska v Braš vy
kazuje k 31. květnu 1916 zůstatek viladů 60,222.309.73

(K, tndíž oproti stavu k 30. dubnu méně o 12,026.015.28
- K, v čemžjest však již čtvrtá válečná půjčka úplně vy

účtována a zaplacena.
Přítel v těžkých dobách. Přílelemv těžkých, smut

ných dobách utěšujícím, povzbuzujícím, povznášejícím
Jesi zajisté dobrá a krásná kniha. KatoHčti zemědělci
češti letošním rokem se příčinili, aby svým stoupencům
takovou“ kathn dal ve svém letošním kalendáři »Venko

. Vánu«, jenž nalézá se právě v tisku, Redakce jeho obsa



Svět b R dp. Slaš ovi a redakce ilustracíP o oba
ové nao,snaze ony 8 sestavžíkalendář,jenžuealpou

hakty, nýbrž jestv pravém slova smyslu tím, čím vlast
ně kalendář má býti: Jidovou čítankau. Letošním rokem

mnůžemese se svým kalendářem pochlubiti a lidu svému
upřímně a bez reklamního nadsazování doporačíti. Zvšá
ště povídková část jest zastoupena našimi předními be
letristy- ka A michž jmenujeme: I; ©. Basra:

Pometila K ký: Srna, J. Nováka“ Vina 'osddu,“
„Javorníka: Pani lesní, Pečínkové: První a poslední, J.
„Pospišila: Pokání, J. Hrušky: Žalost a radost a j. v.

, Básnická část zastoupena jest výbornými ukázkami po
"esie: Dostála-Lutinova, S. Boušky,Karníka,. Šandy, Roz

"sypalové, Orala-a j. Z části poučné me zvláště
Jelánky dra Kordače: U pomníku světové války, dra

Riegra: Úkol státu rakouského, B. Staška: Čo učinil pa
'pěž: Benedikt XV- pro mír, J. Sahuly: O Karlu TV., J.
4 Sbleho: »U Zlatého klašud (UC.Truxy;: Péče o kojen
sb, Ing. Zvonička:Zatiserů ů atd. Hospodářské člán
: ky jsou z péra býv. posl. Milo Záruby. Pravým překva
„ ením pro naše stoupence bude též čásť obrázková, již
*obstaral dp. Číhal od našich předních uroějek, Jména

jeme na př. krásné obrázky nového kalendarla, jež ma

. nosti načrtnutý obsah zajisté dostačí, aby vzbudil zájem
*pro náš letošní kalendář. Vyzý váme své stoupence, aby

Již dnes zgřlovali a objednávali kalendář »Venkovan«,
poněvadž vzhledem k drahotě a nedostatku papíru ná

| klad nelze zvýšiti a tak očekáváme, že letošní vydání
"bude brzo rozebráno.

Předpovědi počasí mají slabou autoritu. Žádná me
teorologická stanice nedovede se vší jistotou konstato
vati, jaké bude počasí za 24 hodin. Proto i odborná pro
roctví bývají často pythická, neurčitá. Tim méně lze vě
ři těm, kteří předpovídají na celý měsíc, označujíce do
céla určití data kritických dní. Z theorie Zengrovy a
Fafbovy.snaží se někteří těžiti přespříliš. Schválně jsme
srovnávali se skutečnosti předpovědi na měsíc květen.

Seznali jsme že na Hradecku ve většině případů pově
venost vzdorovala resolutně meteorologické maršrutě,

Skoro vše se dělo obráceně. Zvláště ten velice kritický

1A.-květen, očekávaný se strachem, by! tichoučký a ne
vinný sjaku. andílek“ fr. ©— A těď vzdoruje předpově
dem povětrnost od repetice. Porucha měla nastati 2.
června, zle dostavila se teprve večer 4. t..m. Okolo '5.
června se měla povětrnost přechodně,zlepšiti a mělo
rastati otevlení až do parna. Právě naopak však Š. 6. a
žástečně 7. června rtuť v teploměru -byla hodně nízko,
nastal citelný chlad. Dne 8. června, měla býti porucha

"Mik bez větru. Prý

My však zatím vidíme vývoj zrovna obrácený. Obloha
po prudké srážce dne 4. Června zvolna se rozjasňuje.
- Víme, s jakou dychtivostí se Čeká“ na každou zprá

vu, jaké bude v ten neb onen den počasí. Vždyť jest to
tolik důležité pra všecko obecenstvo! Proto není divu,
že i noviny hledí vesměs zvědavost ukojiti. Ale často se
stává, že povětrnostní předpovědi jsou opravdu jen po
větrné a že zbytečně nahánějí vytčením kritických dní
lidem strachu. Dle takových zpráv předem se projektu
je opatrač datum k různým podnikům v přírodě. A —
pracovnici nebo výletníci zmoknou kapitámě právě ve
dnech, které jsou označeny jako dni zcela slunné, suché,
bezvětrié. Po zkušenostech nabytých tedy raději před
rovědí © počasí z deníků nevypisujme. abychom zby
tečně nestrašili anebo nepletli čtenářstvo. Dne 8. (na sv.
Medarda) pršelo. Dejte pozor, zdali skutečně dle prano
stiky 40 ani budou deště pokračovati. Lépe odhad žád
ný, než zcela nejistý. Nejpravdivější jest ještě pranosti
ka tato: -Nebude-li pršet, nezmoknem.

Zpronevěřii spolkové peníze. Předešlého roku v ú
noru stéi se advokátmí úředník Martin Srbek v Praze
jednatele: Besedy Hus.. A jednal až příliš horiivě. Ve
své funkci byl pořadatelem různých spolkových poda.
ků (divodelních představení, vycházek a pod.). Přijhíní
a vydávatí měl peníze. Ale Srbek od 29. červůa 1915
uo 23. ledna 1916 si ponechal sbírky ve prospěch oltáře
starokatolické kaple pod Letnou, výnosy jiných sbírek i
zisk z divadelních představení. Tak zpronevěřil -ijes:
dě Hus: a Stavebnímu fondu církve starokatolické obce
v Praze. celkem 718 K 48 h. Aby spolek ušetřil dejriu
danta ostudy. chtěl všecko srovnati tiše. Několikrát vv
zval Srbka aby vydal zadržené penize. Ale čilý jedna
tel se dounival, že spolek nechá všecko usnouii již

proto, by ušel škodolibosti. Když tedy sliby Srbkovy
byly jalové došlo k žalobě a dne 7. t. m. k přelíčení
před senátem. Srbek odsouzen do těžkého žaláře na 2
měsíce, zestřeného dvěma tvrdými lůžky.

Všelicos. Uherské ministerstvo vnitra za
povědělo oikánům přejíždění z místa na místo;
vozy a dobytek jim budou odebrány a budou
je moci míti jen s povolením poliote. Mužové
od 18—50Opůjdou k prohlídkám a schopní budou
odvedeni. Ženy budou přidrženy k práci. Každý
cikán nad 12 let obdrží legitimaci, kde bude

označeno místo jeho obytu, které bez dovolenínesmí opustiti. e Vídni zemřelý dvorní a
tělesný krejčíoleatův Frank, ve věku 82 let,
věnoval tři miliony K na nadaci pro nemocné
děti a k tomu 200 jiter půdy, na níž je ústav
zřízen. — Celá srbská brigáda, která byla na
cestě ze Soluně do Floriny, se vzepřela a ničím

| nedalase„pohnouti,Ú a dále. —+“ 4

— Na školách v, Holandeku zavedli
vý předmět vyučování: ctnosti státních občanů.

- Berlíně zavádějí lidové stravování; jehož
prý "E súčastní. aspoň -půl milionu lidí. Za

skrovnou cenu budou se prodávati teplé obědy
u večeře, které po většině budou pojídány doma
nv. rodině, —Řeoko-katoličtá-biskupové uherští
še. Miklisy, SE Novák a A.Knapp od 21. června

zavádějí ve uvých diecésích kalendářgregorián: ,nký místo juliánského.

|ORRNOONNNNOMA080

Waše knihkupectní
nábízi Vám své služby k obstarání
všedi knih, časopisů atd. Adresujte

laskavě:.

„Družstevní knihkupectví a nakladaielstm
"V Hragci Král., Adalbertinum.

ŘÁRONENOHOVKOYaž

studní, uhli, rud.
Rekonstr. vodo

Praha 1I.-598.
Založeno r. 1902. Četná doporučení.
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Právovarní dům
hodící se obchodníkovi (s jedním krámem)
na hlavním náměstí v Hradci Králové č. 131

se pronajme nebo prodá.
Iotazy zodpoví Eduard Troniček, c. k. pošt.
kontrolor, přednosta poukázkového oddělení
hlav. pošt. úřadu v Praze-II.. Jindřišská ul.

-"Parsmenta. í
OJožáce V, Noškudla syn“

(protokolovanéfirma)
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
„ (bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)
doporučnje P. T. veledůstojn. duchorenstvu

svůj. oavědčaný a často vyznamonaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorkyi roucha hotová na nkázku

-, 58 Dapožádání franko zašlou.

Českoslovanská
záložna v Praze-ll.,

' E Spálená ulice, číslo 46.n.

Doporučuje se všem našincům co jediný
' peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
JE na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
(E žení do dne vybrání dle 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.

Prodá se
rodinný domek
. větší,-s ovocnou a zelinářskou zahradou,

na Hrázce u Hradce Králové.

| Tamtéž prodá te sláma k stlaní.
Bližší v adm. t. |.

O000000000000000
ŠJan Horák,

i Cizo

v Rychnově nad Kněžnou

mejnovějších druků pravých

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

zasílá na požádání vždy

vlněných látek

| zemských.

8 sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
©o

soukenník

dle roční saisony kollekei

své vlastní výroby, jakož i tu

Cetná uzmání zvláštěz kruhůvele

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku. na

zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen!
Velejemné látky na taláry. OOOOOOOOO000000000000

oo

TT

prima portiandský, nejen v

Všeobecná úv
v Hradci

O0000000000
TT

črní společnost
Králové.
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„mari“ | Wydloholičské| 8 Požívatiny|
a sice brambory ranné i staré,o

My jakosti,též i veškerépotřeby

kosta| pionen kholenínakonpítelevněu firmy : ojépod,všezaručenědraa Joset Jelinek, , vézboži,prodánavagonya oleruje obratem pošty J. BOSSNER,

trádia, prapetů, Přikrová, koberců a mydlář v Hradci Králové na podsíni. — | PRAHA-II, čp. 386.

Za náe a. 1 kdvoního dodavatele VYVYVYVYVYNYVYVY ,

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl. č. 86.
"Tisíce uznávacích referenci a odporučení.— mbobie zh

obrázkové„omiaůy,rompočiy,vsoryaKalovésbodí| E - Oikůvzdání.
Bez velkomčetské režie vo vlastních dílnách a |

omech,levné pracovní síly mavonkové,čímůlevnější i Všém, kteří bolest naši zmírniti se enažili ať upřímným slovem

ony aš o 30"/ než a jn , “ soustrasti a modlitby, at vzácnou přátelskou účastí při úmrtí a
Jebil. 100 let. trvání a40 Jos. vlastní činnosti. pohřbu drahé naší doerušky

Mařenky,
-— —

Černý spol, HradecKrálové,
třída 18. pěšího pluku, vzdávámehlubocedojatisrdečné:Zeplať Pán Bůh!

nabízí- Zvláštním! díky povinni jsme dp. Emanueli Ullrichovi, admi
kávu, aj. požívatinyGGvelkém. nistrátoru, za útěchu duchovní jí poskytnutou, skupině mládeže,

VvYV družkám jejím a přátelům z Adalbertina za květinové pozdravy
Telegramy:Petrej, Mradec Králové. poslední, družičkám a mládencům za prokázání pocty dojernné,

KRÁM
pro kupce se hodicí, blíže »Merkuru«, aněkolik malých bytů
v přízemí hned se pronajme. C. a k. dv. to
várna nábytku K. V. Skuherský, Hradec Král.

| — 3
Poděkování.

U příležitosti zlatého jubilea dostalo se mi tolik projevů pozornosti, že nemožno všemzvláště děkovati, proto
používám tohoto způsobu ku poděkování.

Především nejuctivější dík vzdávám Jeho Excelenci nejdůstojnějšímu Pánu ThDr. Josefu Doubravovi, biskupu l
královéhradeckému za udělené vyznamenání, dále vysocedůstojným pánům: Fr. Kernerovi, kaneléři bisk. kensistoře v Hradci
Král., Monsig. Th. a PhDr. Fr. Kordačovi, profesoru na universitě pražské, ThDr. Janu Jindrovi, profesoru v Hradci Král.,
PhDr. Dobr. Orlovi, profesoru v Praze, el. patronátnímu úřadu a velect. rodině Hupkové na Chvojně, slovutným pánům:
Vavř. Slámovi, radovi c. k. kraj. soudu s chotí v Hradci Král, V. lánskému, staveb. radovi zeměd. rady v Praze, Dru. i
Albertu Ippenovi s chotí v Hradci Král, Tom. Šůlovi, řiditeli nejvyšš. účet. dvora ve Vídni, Váel. Jarolímovi, řiditeli měšt.
škol. v Přelouči, váženým rodinám: Voženílkové a Vaníčkové v Holicích, Sohifauerové v Chlumci n. Cid., Dandové v Litě
tinách, Šišánové a Fůgnerové v Rovni, velectěným pánům: Janu Zemanovi, c. k. nadporučíku vKošicích, Janu Voženíl
kovi, e. k. nadporučíku s chotí t. č. v Hradei Král., Jos. Kohoutkovi, ©. k. poštmistru s chotí v Rovai,

Veledůstojným pánům: Aloisu Konvalinkoví, bisk. sekretáři v Hroch. Týnci, Tom. Bláhovi, jednateli jedn. sv.
| Methoděje ve Vídni, Vojt. Balcarovi, faráři v Cerekvici, Jos. Melicharovi, faráři na Vraclavi, Fr. Janečkovi, bisk. notáři

v Třebosicích, Jos. Jakubcovi, bisk. notáři v Opatovicích, Jos. Paloušovi, faráři ve Ždánicích, Karlu Neužilovi, faráři ve
Dřítěi, Jos. Kuldovi, faráři v Kuněticích, Váel. Nepokoji, faráři v Ostřetíně, Jos. Profousovi, faráři v Býšti, Otok. Vosáhlovi,
katechetu v Pardubicích, Víno. Hyksovi, faráři v. v. v Něm. Brodě, Fr. Náhlíkovi, faráři na Chvojně, Jos. Tesařovi, duch.
správci polepšovny v Opatovicích, Janu Bruknerovi, faráři v Sezemicích, Jos. Maškovi, bisk. notáři a faráři v. v. na Vys.
Mýtě, Fr. Dudánkovi, faráři v Jelení, St. Hlínovi, fundatistovi v Mal, Svatoňovicích, Pr. Pourovi, fundatistovi r Kutné Hoře,
Hyacintovi Or. Cap. v Chrudimi, mým bývalým kaplanům, Vilému Kneyslovi, děkanu v Novém Bydžově, Lud. Horovi,
faráři v Dašicích za vzletnou promluvu a asistenci, Jos. Holzmannovi, faráři v Kališti, Jos. Sedláčkovi, faráři ve Valteři
cích, Fr. Jiráskovi, profesoru v Nové Pace.

Velebným pánům: Jos. Bílkovi, kaplanu v Něm.Brodě, Fr. Paulusovi, kaplanu v Nov. Bydžově, Ant. Zlámalovi,
kaplanu v Jelení, Viktoru Gartnerovi, kaplanu v Dašicích, Fr. Vejstrkovi, kaplanu v Sezemicích, Karlu Nsxeroví, kaplanu
v Plaňanech, ctihodnému pánu Jos. Kropáčkovi, bohoslovci III. r. v Hradci Králové,

Mil. pí. Fr. Charvétové na Smíchově, slů. Pavlíně Charvátové v Býšti, slč. Albě Fortýnové na Hradčanech, ot.
p. Vine. Zemanovi, účetnímu v Praze, ctihod. sestrám nemocnice v Ném. Brodě.

Blavným spolkům: Literáckému sboru v Rovni, Raifeisenově záložně v Horní Rovni, konsumnímu společenstvu,
odbočce Hospodář. sdruž. čes. kat. zemědělců « zpěváckému sboru při chrámu Páně v Rovni, ot. p. Josefu Polákovi,
redaktoru v Hradci Král., ot. p. Váel. Volfovi, sekretáři v Brně, ot. rodinám Michálkové a Novákové v Rovni, a všem,

kteří mi ústně blahopřáli a na modlitbách mne vzpomněli.
V ROVAH,dne31.května1916. 1 Engib. Starý,k.radaafarář.:

Maitel: Pofitické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Tiskem Biskupské kaiktiskárny v Hradci Králové. — Vydavatel a zodp. redaktor: Jesel: Polák,



vědčení 
Salsndrovi a Čadornoví.

- Horkokrevná sněmovna italská. která před ro
kein nevycházela z nejrůžovějších nadějí a jása
vých proslovů, nyní pojednou poskytovala obraz.
jakoby v ní seděli zkušení, chladní seveřané. Ofi
cielní zástupci národa italského nedali se přivésti
k rozumu ničím jiným tak důkladně jako rakouskou
zbraní. Veliké události dovedly ztlumiti každý tri
umfální vřískot v zárodku. Na Italii lpí nesmaza
telná hanba, že po celoročním ofensivním válčení
pojednou se nalézá v poplašené, úzkostlivé defen
sivě. Ten. kdo byl hamižnou rukou zákeřně napa
den v týle, nyni stojí u vědomí veliké moci na pů
dě italské.

Samy milánské listy konstatovaly, že dne 6.
června ve sněmovně převládal mrazivý chlad, ne
volnost a morální kocovina. Poslanci byli rozladě
ni, že vláda nedala žádného prohlášení, Ačkoli Ita
lové na laciné fangličkářství a časté oslavy radi
kálních duchů tolik si potrpí. nikdo si nevzpomněl
na Cavoura, ačkoli právě na týž den připadalo vý
ročí jeho úmrtí. Ruští parlamentníci nebyli uvítání,

Socialists Giacomo Ferri pravil: »Nynější vláda
zemi zklamala, neboť začala válku, aniž byla do
statečně připravena. Potlačuje nyní jakoukoli par
lamentní kontrolu a zatajuje lidu pravdu. Nynější
ministerstvo má býti vystřídáno novými muži, aby
oběti italské krve přinesly lepší výsledek.« Ačkoli
socialista Canepa jest věrným stoupencem vlády,
přece žádal účinnou kontrolu čínnosti vládní ve
válce. Interpelovali velice řízně jiní socialisté a
katolík Tovini.

Následovaly prudké výtky další proti minister
stvu. Salandra-Sonninovu. Tedy lidé, kteří nejvíc
podpichovali k válce, odnášejí si po ročním válče
ní místo vavřínů kopřivy.

Jak se dříve těšil: váleční Štváči, až při slav
nostním zasedání sněmovny z úst Salandrových
bude plynouti jarým tokem chvalořeč na chrabré
činy armády. Nyní však již věděli předem, že ja
zyk ministrův uloží si reservu. Překvapilo však.
že Salandra hleděl se krýti docela velice ožehavou
kritikou vojska. Jestliže Salandrovi dávali Špatné
vysvědčení sněmovníci, hleděl vychytralý politik
do velice temného světla postaviti nepřítomného
generalisima Cadornu, Pravil, že výkonnost jiho
tyrolského >obranného« (!) postavení italského
byla málo vydatná, ačkoli to prý bylo nejzranitel
nější místo na hranicích. Docela prohlásil: »Jest po
třebí mužně přiznati, že tato postavení, kdyby bý
vala lépe hájena a lépe vyzbrojena, byla by zadr
žela nepřátelskou ofensivu alespoň déle a ve větší
vzdálenosti od nepřátelského pásma.«

V den před sněmovní schůzí, ve které padl ka
binet, došlo mezi ministerským předsedou Salan
drou a generálním pobočníkem královým Brusa
tim k velmi prudkým výstupům. Salandra předlo
žil rukopis své řeči, určené pro sněmovnu, králi
ke schválení, Brusati však prosil krále, by škrtl
příkrý soud, jenž obsažen jest v řeči ministerského
předsedy o válečné obraně Italie, poněvadž kritika

ta muže učiniti nepříznivý dojem nejen v Italii a ve
státech neutrálních, nýbrž může též otřásti důvě
rou a kázní Italské armády vůči jejím vůdcům. Král
uznal tyto duvody za oprávněné a byl srozuměn se
Škrtnutírn. © Salandra však trval na nezměněném
schválení své řeči a sliboval si od části její válečné
obhajoby největší úspěch ve sněmgvně.

Tak zednář švihl karabáčem zednáře. Sněmov
na po tak výmluvném útoku proti vedení vojska
seznala okamžitě, že není možno, aby setrvali na
vynikajících a vysoce zodpovědných místech za
takých okolností mužové oba; vždyť kritická doba
vyžaduje, aby ministr co nejúsilněji podporoval vo
jevůdce. Tedy dne 10. června poslanecká sněmov
na Salandrovi vyslovila nedůvěru, dávajíc mu tak
úhrnné vysvědčení za celoroční diplomatické stu
die, Tak také odhlasováno, byl-li válečný počin z
23. května 1915 pro Italii prospěšný.

Zvláště jest zajímavo, že chlubivému frázistovi
nepodrazili nohy konservativci, nýbrž velice zkla
maní zástupci živlů radikálních. Salandrovi pod
trhl křesio formálně socialista Bissolati, vůdce té
skupiny, která vládě poskytovala dthotně a nadše
ně pomoc od počátku války. A tak radikálové ve
psali si špalnou známku do toho vysvědčení. které
patřilo jim. Nyní jsou v Italii největší rozpaky, jak
utvořiti kabinet nový. Zatím však rakouské voje
beze vší rozpačitosti postupují na italské půdě
chrabře dále.

Průběh války.
Prohlášení bar. Buriana, ministra zahranič.

záležitostí, přečetl 14. t m. v uherském snému
minister. předseda hr. Tisza. Bar. Burian ohra
žuje se proti výtce anglic. státního tajemníka
Greye, který tvrdil, že nemuselo dojíti k této
světové válce, kdyby Německo a Rakousko na
návrh Anglie hleděly vyříditi spornou záležitost
monarchie naší se Srbskem na. konferenci zá
stupců evropských velmocí. Bar. Burian prostě
praví, že by konference ta byla bezvýslednou,
ježto Anglie již po řadu let soustavně k světové
válce podněcovala. Průběh války dokázal, že se
odpůrci naší říše v síle její sklamali. Ministr
ujišťuje, že mírové podmínky centrálních moc
ností nejsou vyšroubovány příliš vysoko.

Bojiště ruské. I po celé svatodušní svátky
zuřily na celé naší východní čáře urputné boje;
máme tu proti sobě dvě třetiny ruské armády,
kterou Japonsko a Spojené státy znovu vyzbrojily.
Na třech místech podařilo se sice Rusům za
tlačiti naši frontu: u Lucke na dolní Strypě a
u Okny, ale zaplatili to obrovskými ztrátami
na mužstvu i důstojnictvu. Ruská ofensiva trvá
už přes týden, ale dosud není známek, že by
se blížila ke konci. Průlom, o který Rusové
usilovali, se nezdařil. — Úřední zpráva ze dne
14. června potvrzuje, že také proti německé
frontě zahájili Rueové ofensivu, především u
Baranovičů, zde německé a rakouské vejsko
bylo pod nějtěžší ruskou dělostřelbou a pak
podniknut Rusy sedmkrát útok v hustých
masách; byli tu však úplně odraženi.

italské výpadysice naši ofensivu pozdržely, ale
nezadržely. Monte Lemerle je už celý v našich
rukou. Hrozby italských listů, že italské vojsko
napadne naše korutanské hranice, byly plané.
Dosud také nedošlo k ohlašované italské ofensivě
na Balkáně u Valony. Naopak naše ponorka

topila na Jaderském moři veliký pomoon
řižník italský, jenž pod ochranou torpedobore

dopravoval vojsko po Adrii.
Na Verdun útok německý pokračuje. Dobytí

že se útok posunul přes francouzské postavení
v lese Chapitre a na hřebenu Fumin, takže dvě
nové tvrze ocitly se v přímé palbě německých

baterií.
Na Balkáně u Soluně jest pokoj. Francouz

ský generál Sarrail jménem čtyřdohody choe
zatím bezohlednou a všemu právu se příčící
blokádou řeckého území a lapáním řeckých
obchodních lodí přiměti Řecko, aby svou armádu
rozpustilo; a Řecko již tlaku povolilo, starší
ročníky poslalo domů, ale blokáda trvá dále.

Turecká bojiště. V Asii utrpěli Rusové
v krátké době dvě porážky. Jednu v Armenii,
kde Turci přešli k protiofensivě směrem na
Erzerum a zatlačili Rusy více než 50 km na
východ. Citelně poraženi byli Rusové též u
Chanikinu. Šli dobývat Bagdadu; cestou došli
přesPersii na perské hranice, kde je Turci při
nutili k bitvě a porazili a brzy nato vtáhli do
perského města Kasri Širinu. Angličané byli
pak nanovo u Felahie poraženi.

Politický přehled.
Říšský sněm německý dne 8, června skon

čiv debatu o výživě schválením řady resolucí
byl odročen až do 26. září.

O poměru Němců k Slovanům pojednává
v berlínském čas. »Tag« člen pruské panské
sněmovny dr. Reinke. Napětí mezi Němci s jedné,
mezi Čechy, Slovinci, Poláky, atd. s druhé strany
musí býti překonáno. Dorozumění musí býti
provedeno ve formě přátelské, na základě u
znání národní samostatnosti a rovnoprávnosti,
která vylučuje každou germanisační snahu, ale
v politickém spolužití snaží se rozvinouti spo
lečnost zájmů obou národních kmenů. Němeům
rakouským a nám říšským Němcům jest vypl
niti povinnost, abychom šetříce národních citů
západních Slovanů úzkým hospodářským a po
litiokým připojením si zjednali poměr důvěry,.
který by byl mostem přátelství. Může jíti jen
o spolek různých národností; žádná nesmí chtít
poručníkovati nebo zatlačovati druhou.

Italská sněmovna minulou sobotu zahájila
rokování o prozatímním rozpočtu. Při té mini
ster. předseda Salandra přečetl prohlášení, v němž
podal zprávu o mezinárodní a válečné situaci.
Sněmovna ho vyrušovala výkřiky, a když skon
čil velebením avé lásky k vlasti a všeho, 00 vy
konal, odepřela mu jím žádaný projev důvěry
197 proti 158 hlasům, 80 poslanců nehlasovalo.
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Akciový kapitálK. B80,000.000-—
na.

Kupuje a prodává cenné papíry;

Telefon č. 111.

na všech tu- i cízozemskýchbursáčh;
vede evidencitahů; obstarává

A když Salandra žádal, aby sněmovna schválila
rozpočet do konce prosince, odmítla to sněmovna
téměř jednohlasně a povolila prozatímní rozpočet
jen do konce července Teď je na Salandrově
ministerstvu,abyŠlo. -© o

Volba presidenta v Ameriee., Jako vážní
kandidáti na presidentství Spojených Států po
stavení jsou za republikánskou stranu vrohní
soudce Hughes a demokratický kandidát doga
vadní president Wilson. Roosevelt zřekl se kan
didatury, aby zamezil roztříštění hlasů v repu
blikánské straně. :

Špatné kousky ruských
agentů.

V poslední době množí se zprávy, že agenti,
jsoucí ve službách ruské vlády, opět začínají
podněcovati Čechy a Slováky, bydlící v Rusku.

pod maskou idealismu za mrzký peníz páší
velezrádu, hledají a nalézají oběti své v nedosti
informovaných vrstvách slovanských příslušníků
rakousko-uherského mooná'ství, kteří v Rusku
zůstali.

Tito agenti, mající ústředny své v Petro
hradě a v Kyjevě, a lákající. oběti do sítí svých
pód klamnou firmou slovanských dobročinných

spod, ozvali se opětněv měsící dubnu a květnu.) Kyjevě, kdež se již za míru zdržovalo nejvíce
českých a alováckých příslušníků našeho moc
nářetví, konali pan Čermák a soudruzi porady
a pomocí placených prostředníků preparovali
neinformované účastníky dotčené konference
tak, že byla pak učiněna usnešení, jimiž se pá
ohají zločiny na českém národě a na vlasti.

Nelze najíti dosti slov, aby tato agent-pro
vokaterská práce Čermákova a jeho pomooníků
náležitě mohla býti oharakterisována. S chlad
ným zločinným výpočtem a intrikami dělají se
z lidí, jinak. klidných a řádných, velezrádci.
Plnou parou a s rozvahou pracuje se tam proti
zájmům českého národa a stěžuje se tak jeho
situace v mocnářetví.

A proč se děje toto vše, na to mohli by
dáti odpověď agenti. Ruskem placení. Doufáme,
že bude mezi Čechy a Slováky málo těch, kteří
by vyhověli šílenému vyzvání, aby utvořili české
a slovácké vojenské skupiny a proti avé vlasti
bojovali, nebo aby uskutečnili další návrh, dle
něhož tak zvané české »Družiny« v Rusku pro

(Oe
Feuilleton.

Sedlák —všeuměl.
Do nedávných let bylo věnováno velmi málo

pozornosti ušlechtilému zjevu rolnického stavu do
by josefinské, jakým byl František J. Vavák, sou
sed a rychtář milčiský (1741—1816). Svým nábo
ženským konservatismem, bodrou, poctivou pova
hou, vlasteneckým a loyálním duchem isvědomi

měněny
pluk.

Zdá se,

býti mají v česko-slovácký střelecký

Jakoby v Rusku měl někdo zájemati čtyřdohodě, že Slované sym
pa isují s Ruskem, a aby v neutrální cizině

rozšířen byl názor, že se tujedná o manifestační projevy Čechů a Slováků.
Jest tudíž nutno, abyčeský. tisk konstato

val, že tyto zjevy v Rusku jsou placené, a že
každý dobrý český vlastenec, vše musí vynalo
žiti, aby tyto špatné kousky ruských agentů
byly zamezeny. - ,

Jest to v zájmu českého. národa, v zájmu
cti Čechů v Rakousku!

At se již stane ookoliy, bezpodmínečná
loyalita českého národa. k rakouské státní my
šlence jest a zůstane jednou z nejpřednějších
základních podmínek všech českých programů.

To ať si ruští agenti pamatují!

Volné listy.
Druhdy a dnes. Denně skoro se dočítáme

o pensionování jenerálů nepřátelskýcha zname
náme přísnou vojenskou kázeň ve všech evrop
ských armádách. Jest podivuhodno, že Napoleon,
vojevůdce a voják každou myšlenkou, promíjel
často nekázně svých maršálů způsobem, který
does překvapuje. Jako zvláštní hrou náhody 8e

R. 1806 byla bitva u Jeny dvojí. Jednu ří
dil Napoleon u Jeny a druhou bojoval maršál

slavný vévoda Brunšvický. Bernadotte a Davout
dostali rozkaz, aby se s císařem spojili na pla
nině za Jenou a když dali se na pochod, narazil
Davout u Aueretidtu na pruské vojsko a netu
šil, že má před sebou samého krále. Domnívalť
se, že hlavní armáda pruská jest u Jeny před

společně. Davout porozuměv nutnosti, vzkázal
Bernadottovi, že se ochotně jeho rozkazům pod
drobuje. Bernadotte nechtěl však společných
vavřínů, dal přednost sobeckosti a se zámin
kou, že ofsař mu nařídil, aby dne 13. října byl
v Dornburgu, zamýšlel tam doraziti 14. Ačkoli

poroval Davouta, provedí svou. Zůstaviv Da

rozuměl stavbě mostův a hrází, vynikal v léčení
domácí zvěře, hotovil hospodářské nástroje a do
mácí nářadí, reformoval dle požadavků doby polní
hospodářství, štěpařství a včelařství.

Mezi sousedy dovedl si ziednati svým velikým
rozhledem a pevným charakterem náležitou auto

ské rvačky, přesvědčoval své rodáky důmyslnými

níka, Horlivými soukromými studiemi a důmysl
nými dedukcemi předstihoval valnou většinu sou
časníků značně.

mínkou šíření osvěty v lidu jest nitro mravně zu
šlechtěné, jehož vůle tíhmek ideálům přirozeně, bez
vnějšího mocného tlaku; velký rozvoj školstvímů
že platně a pronikavě působiti na obecné vzdělání
jen v půdě upravené ušlechtilostí povahy.

Vavákovi nebylo popřáno studovati; a co vše
cko i při velkých hospodářských starostech vyko
nal! Naučil se čísti, psáti a počítati téměř sám; čí
tával od mládí s neobyčejnou zálibou poučné kmi
hy, až konečně filosof-samouk proslul svým obsáh
tým vzděláním netoliko v celých Čechách,alei za
hranicemi. Platil za všeuměla. Osvojil si veliké vě
domosti dějepisné a zeměpisné, vyznal se v rýso
vání map, v dělání zeměkoulí a vyměřování polí,

štolem jak rozsáhlou agitací tak vlastním perem.

vyzírá jak zlatá povaha tak činnost velicesložitá,
samostatně uvážená. Jak si na př. vážil staroby
lých pomníků české vzdělanosti, jak úsilně se po

učení si vštmají kutnohorského chrámu sv. Barbo
ry, »slavného paláce« na Pražském hradě, hradiště
libického atd. Pronesl stesk: >Častokrát naše ne
dbalost zbavuje nás něco pěkného viděti a věděti.«
Při popisu poděbradského obrazu sv. Vojtěcha pí

prýsknutí barvy: >Tu tabulku již několikráte byl
jsem žádostiv vyníti a spatřiti, zdaž co psaného
pod ní se nachází, ale měšťan ten tak jest zProstě
jova (prostý, pošetilý), že k tomu nikdy svoliti ne
chce.« Praví, jak si dal otevříti ve Vřešťově kostel
s nadějí, >že by v něm něco milého (nějaký zvuk
starožitnosti) spatřiti mohl«. Bodrý Vavák pečlivě

Saaly odebral se a vojskem svým do Dornburgu.
Jakkoli tam nezastal ani jednobo.nepřátelského
vojáka a jakkoli s .výčin.evých posicí pozoroval,
že dvě hodiny odtud zuří bitva, rozkázal svým
divisím,.aby se rozložili ležením a připravovaly
oběd. Jenerálové -jeho — ten „přímo, jiný zao
baleně — vytýkali .mu hříšnou nečinnost, ale
vše bez. úspěchu. Bernadotte dalekohledem ale
doval Davoutův zápas a ani se nehnul. —.

Po obou bitvách ve francouzské armádě o
čekávali, že Bernadotte bude přísně potrestán,
ale dostalo se mu jen pokárání. A byl to týž
Bernadotte, který již „před. tím. sosnoval proti
Napoleonovi vojenské spiknutí, které bylo odha
leno a překaženo. Shovivavost císařova byla
vykládána v ten rozum, že nechtěl zarmoutiti
svého bratra Josefa, 8 jehož Švakrovou, slečnou
Claryovou, Bernadotte se oženil.

Hned po bitvách Napoleon Bernadottovi.
nařídil stíbati nepřítele, protože sbor jeho posud
ani nevystřelil a byl pohotovější sborů, které
byly ztráta -ni oslabeny. Bernadotte stíhal Blů
ehera, který se 16 tisíci mužů se zavřel v Lů
becku, a právě když Francouzi na město útočili,
přistala v přístavu divise švédské pěchoty,kte.
rou král Gustav IV, poslal Prusům na pomoc.
Vojáci švédětí po vylodění hned byli vojskem
francouzským napadení a musili se vzdáti. Mar
šál Bernadotte, chtěl-li, uměl se příjemně ary-.

-tiřsky ohovati a zejmóna záleželo mu vždy na
; cizinofch, aby o jeho gentlemanatví měli 60 nej
, lepší mínění. Choval se tedy vůči švédským
' důstojníkům s vybranou zdvořilostí a povoliv

: jim čestnou kapitulaci, poručil vydati jejich koně
a zavazadla. Povolal k sobě velícího jenerála

| hraběte Moernera = vyššími důstojníky jeho a.
| zahrnoval je laskavostmi a ochotou tak, že Své
! dové po svém návratu do vlasti nemohli fran
| couzského maršála ani dosti vynachváliti Ně
| kolik let později vznikla ve Švédsku revoluce.

Král Gustav IV., jenž pro pomatenost mysli ne
mohl vládnouti, byl sesazen a nahrazen svým
starým strýcem, vóvodou Sudermanským. Nový
panovník neměl dětí, a sněm vyvolil za násled
níka prince HIštýnsko-Augestenburského, který

" však r. 1811 zemřel. Sněm, jehož úkolem bylo
postarati se o dědice koruny, měl na vybranou
mezi několika německými knížaty, kteří se o

* hodnost ucházeli. Tu jenerál hrabě Moerner,
jeden z nejvlivnějších členů sněmovny a bývalý
velitel divise zajaté r. 1806 u Lúbeoku, navrhl,

' aby zvolen byl Bernadotte, jehož velikomyslné
chování sněmovníkům náležitě vylíčil. Chválil

sbíral staré listiny, patenty, formuláře, snažil se
»našich starých skrytiny vyhledávati« zkoumáním
starých nápisů a značek na skříních a jinde. Okre
sloval staré mince, studoval zbytky starých hra
dišť, sestavoval historii starobylých kostelů a
šlechtických sídel. Napsal své dobrozdání o kupní
ceně starých grošů. Pronášel důmyslný soud o stá
ří budovy chrámové, projevoval vzácné pochopení
pro styl starých českých maleb, protestuje proti
méně uměleckému malování doby novější.

Byl neobyčejně vyspělým znalcem české kvě
teny; uvádí řadu květin i cizími názvy. Svědčí, že
r. 1777 nalezl na Voškobrhu neméně než 24 druhů
rozličného stromoví, z nichž všech po špalíčku
vyřezav, poslal do Prahy profesoru Hergetovi,
»geometrie učiteli a věcí přirozených slavnému

| vyhledavateli«. R. 1795 poznamenává, že na Vo
| škobrhu pozoroval znovu a nalezl tam 45 druhů
. dříví, Dodává poučení o tamější zvířeně, ptactvu,
| o kameni, hovoře o místě i se stanoviska histori="

ckého. Podobně povstaty jeho cenné přírodnické,
archeologické a historické záznamy za jeho poby

"tu v Libici. na Hradecku a jinde,
Nakreslil mapu bojiště panského, pomáhal při

; úředním vyměřování půdy, byl horlivým hlasate
lem školního vzdělání, zastávat se bystrou vý

; mluvností selských práv. Kritik Vavákových >Pa
mětí< v Čes. Časopise Historickém (seš. 1—2) dr.
Pekař, který uznale na tyto i Jiné zjevy ze života



"tdé Fojenské schopnosti -Bermedottovy a přípo

novou, jehož pomoc e. přátelství mohly by
"býti Švédsku snad někdy prospěšny. Fdůstoj:
níci, v Labecku tehdy zajatí, spojili se 6 jenu
rálem Moernerem. Bernadotte byl zvolen ná

sledníkem skorojednomnginé a stal se pozdájikrálem švédským. Zá ání ; vójenské kázně
způsobilo, že byl poslán pronáeledovatí nepřítele,
při čemž v Labecku zajal dvédskou divisi a
projevil při tom důstojníkům rytířekost, které

kázně z marálků Napoleonových na
křále povýšen byl ovšem jen jediný.

Vzpemísky na rukopisné boje. Minule
jeme řekli, že jazykové námitky protiRukopi

zápasech -s dálky již se usuzuje správněji 8
klidněji, uredeme pro přesvědčení své některé
doklady. V Píčově »Posledním odkazu«, jejž vy
Gal tiskem prof. Kryštěfek, čteme: +R. 1881 při
šel jsem jednoho dne do musea a zastal přítele
Pateru s novou koížškou v.rukou — pa obá!ce
byla to matiční kniha Ukázal mi právěprof.
Gebauerem vydaný »Staročeský zlomek evange

. Jia ov. Jana« se slovy: Podívejte se, vydali jsme
makulaturu (bescenný papír)! Což pak jest to
opravdu padělek? plámase. — Pojďte ae podívat!
Šli jsme do oddělení rukopisného. Patera vyňal
ze skříně slomek evangelie, navlhčil chemický
papír, přiliskl na písmena a ukázal úplně jasný
otisk písmen na důkaz, že písmena byla psána
barvičkou. — A 00 profesor Gebauer, prohlížel
to? — Ba meprohlítel. — A ani se nezeptal?
— Neseptal. — A byla to ironie osudu, še sE
vangelium sv. Janas. které Gebauer prohlásil
za vzor, bylo právě padělkem Hankovým, kdežto
»Rukopis královédvorský«, který Úebauera
všeska jeho strana prohlašovali sa padělek Han
kův, obstál stkrěle paleograficky i ohemicky
doma i za hranicemi, roven všem starým a pra
vým rukopisům. Všude jinde by taková hrozi

ká blamáž učinila přímo nemožným tako
vého profesora, ae profesor Gebauer, jak mi
očití svědkové vypravovali, ani se nezačervenal,
když mu prof. Bělohoubek ukazoval, jak Hanka
písmena nejpry tužkou malovala pak barvičkou
vyplňoval (aby písmo vypadalo jsko latinský o
riginál).«

Po takové aehodě pr.f. Gebauers za ne
možného bychom hned neprohlašovali, vykonalť

znamenité, ale neomylně správný úsudek
2 toho jest ten, že Gebauer nebyl a nemohl býti
autoritou rozhodující o nepravosti »Rukopisů«
po stránce jazykové. Za bojů rukopisných jsme
"vyrůstali a živě posud pociťujeme a pamatujeme,
jak Masaryk a straaa jeho prohlašovali Gebauera
za neomylného znalce otázek staró češtiny a za
„nespornouautoritu v jazykových záhadách »Ru
kopisův«. S posvátaým rozhořčením ujišťovali,
Že se nemá hromadaé hlasovati, kde může roz
hodovati toliko přísná věda, že liché předsudky
vlastenecké musí ustoupiti určitému poznání
pravdy. Uměli »vědeoký, vědecká, vědecké« tak
skloňovati a s agitační obratností | vtisknouti
Gebauerovi tekovou sílu autority, že nastalo
vlastně hlasování druhé, o nic lepší než to, na
které Masarykovci hnali útokem. Dnes po zku:
šenostech a nových pozna'cích tomu skleníko
vému pěstění autority se shovivavě usmíváme;
zjišťujeme, oo v tom bylo malichernosti a dok
trinářského dělinství, a vzpomínáme slov 8v.
Pavla: sKdyž jsem byl maličký, mluvil jsem
jako maličký .:.« Po horkých bojích a mraofoh

obloha se vypohoděn a dostavil se smírně vyrovnaný soud, že (Gebauer v jazykových oláz

rychtářova upozorňuje, usuzuje: >Nebylo jistě ni
koho v jeho době kromě několika učenců v Praze,
kteří by starou českou literaturu a historii znali do
té míry jako on, a málo pak asi bylo těch, kdož
přečetli tolik spisů a knížek, vztahujících se k zá
pasu náboženských stran českých minulosti i pří
tomnosti . , . pozorujeme, že znal např. nejen zří
zení zemské z r. 1564,ale měl i rukopis zemského
zřízení z r. 1627, že dovolává se artykulů sněmů
zemských z 16. stol. že znal obojí Apologii stavů
českých, Komenského Labyrint a Praxis pietatis
aj... Podivuhodnábyla Jeho znalost české bible:
znal všechna hlavní vydání a vzdělání její (v tom i
dva dily bible bratrské) od pražské z r. 1488 po
čínaje. Čtouce jeho výklady o této nejstarší tištěné
bibli české, domníváme se spíše slyšeti učeného
mnichanež sedláka. ...Vavákova prósa je...

známý popis českého posvícení, psaný s velkou
svěžestí a pozoruhodným humorem, budou tuším
náležeti k nejlepším ukázkám české prósy 18. sto
letí... Vlastenecký zápal Vavákův namítá nám
otázku, čího ducha plodem byla Jeho živá a účin
ná láska k vlasti, k českému jazyku a české minu
losti? ... Vavák skněžími 5e mnohostýkal a
mnoho-s jich vážil... Ale čtenář Pamětí nikde

"nemá dojmu, že by teprv tyto styky učinily Va
váka Vavákem, spíše naopak je pravdě podobno,
že Vavák dosáhl osobních a přátelských styků s

vůbeo nemohl býti nikdo, ani Gebauer ze všech
Gebau. rů nejgebauerovatější. Odchylky od histo
rické miurnice bývají vždycky, a bistorické
mlovnice sama nebývá vždycky dílem přesným
a dokonalým. ams.

Hřebíku debře ma hlavu. Hodnotíce dnos
různá riínění z bojů rukopisných, nemůžeme
nevzpomenouli může, který od školy Gebauerovy
býval u vysoká odbýván a který svým důvti
pem a pronikavou soudnosti věděl, jak hřebíku
nejlépe na hlavu. Míníme prof. Hattalu. »V dc
bě rukopisného boje«, vypravuje Píč, »dostal
jsem od dra Julia Grégra dopis, kterým mně
Žádal, abych působil na prof. Hattalu, zdali by
nemohl alespcůň dvě nebo tří slova z oněeh,
prof. Gebeuerem popíraných doložiti. Téhož dne
odpoledne navštívil mě prof. Hattala; tlumočil
jsem mu bolest dra Grégra. — »Ale třeba deset,
chcete-li«, odpověděl profesorHattala; »pro mě
takové doklady nemají žádné ceny,
nebotftakovýmalovičkářetvím niose
nedokáže ani nic novyvrátíc« druhého
dne dle úmluvy navštívil jsem prof. Hattalu,
Prvou chvíli psal jsem pouze, e0 by dr. Grégr
zásadně měl uvésti, ale potom došlo k dokla
dům, na něž jsme všichni toužebně čekali. S po
divuhodnou virtwositou prcf. Hattala přinášel
s tištěných starých spisů doklady, jež jsem vědy

podotkl: sty jsou nesporné; mohli bychom jich
ještě jedrou tolik uvésti, ale tu bychom musili
jiš přičiniti výklad, a bádati ae © Gebauerem o
slovíčko, nestojí za to.« Dr. Grégr otiskl je den
po té s některými jinými slovíčky v Národních
Listech. Podobně prokázali nebo geslabili ně
která popíraná slova nebo vazby: pr.f. Kalou
sek, Prusík, Mašek, pak Bačkovský, Pískáček,
Flejšhans a jiní, tak že z pověstné hekatomby
prokázáno — nebo, lépe řeknu, vyvráceno
patnáct námitek a sealabeno více než jednou
tolik, čímž i filol gická neomylnost páně Ge
bauerova jest podvrácena.

Že slovíčkářstvím nic se neprokáže, jak
velmi bystře Hattala mínil, osvědčovalo se čím
dál tím víc. Gebauer tvrdil na příklad, že »le
tale jest novotvar, kterého místo »letěle dle
svědectví památek v polovici století XIV. ještě
nebylo. Prof. Flajshans však dovodil: »Ale »l6
(ale jest doloženo v Zaltáři Wittenberském,
vydaném od prof. Gebauera a jím samým do
polovice XIV. staletí položeném: ssbych lefal,
kněžielefalae. 7

»Slovo záobod misto západa, dí Plč,
py Jaroslavu vykládávalo se odedávna jako mo
ravismus a soudilo se, že Jaroslav vznikl původ
ně na Moravě. Když jsem však zkoumal mo
byly na Hemerách u Bechyně a jako obyčejně
ve volné chvíli poslouchal dělníky, abych za
chytil stopy místní mluvy, slyšel jsom jednou
večer: »Slunce již jest nad zách ode m, půjdeme
pomalu domů«. Když jsem se jich ptal, odpo
věděli, že západ ee také říká, a na mé po
plávky v okolí potvrdili mi učitelé několikráte,
že kolem Smutné, vlastně mezi Smutnou, jež
u Bechyně vlévá se du Ložnice, a mezi Vita
vou slovo záchod vedle západ jest ještě
v užívání. Byla to pro mne dialektická novinka
a jsem přesvědčen, že ve XIV. věku dialektické
rozdíly v Čechách byly asi značně.«

Kromě toho Pič vzpomíná, že písemná
čeština století těch působením překladů z knih
církevních ud obyčejné mluvy a ještě více od
mluvy dialektické byla velmi rozdílná, čímž není
možno, aby básnická řeč Rukopisů posuzovala
se mlerou biblickou. Slováci posud říkají: češtinaam—————————2,
jednotlivými kněžími proto, že jevil se jim mužem,
který se jim vzděláním a veřejnou snahou rovnal,
ano lze říci v mnohém je převyšoval .. ..Před ča
sem napsáno bylo v »Času«, že Vavák byl »zjev
ojedinělý, parádní exemplář, vypěstěný od kněží
a vrelinostenských úřadů«.To je soud diktovaný
víc nechutí k Vavákovi než znalostí jeho díla. Od
kněží byli vypěstění všichni naši velcí mužové
hluboko do 19.století. Že by pak Vaváka vychova
ly vrchnostenské úřady, není jen nepravda, ale v
nepochybné tendenci své skutečná pomluva.«

Tak tedy usuzuje historik zcela neklerikální
proti lidem, kteří se ihned zježí, jakmile někdo cek
ne o dobrých vlastnostech rozhodných katolíků.
Vavák ovšem zcela otevřeně a horlivě varoval
před sektářstvím, a odtud příkré odbytí fanatiků.

Vavákovými dobrými známými byli PelcI, Pro
cházka, bratři Thámové, Puchmajer, bratři Nejedlí
a zvláště Kramerius. Císařovna Marie Terezie,
Josef II. a František II. posílali Vavákovi pochval-'
né listy a vyznamenání. Rychtář tento se svou ro
dinou byl zván od šlechty ke všem lidovým slav
nostem, které šlechta pořádala ke cti panovníka;
při těch příležitostech Vavák pronášel své vla
stenecké a selské vítací řeči i slavnostní verše.
Byl zvolen čestným občanem v několika obcích,
jmenovitě v Plzni.

Pobyl v drahé své vlasti celkem krátce, zemřel
ve věku mužném; ale co všecko svým ostrovtipem

-biblická Důvod tento přesvědčivě dokazuje, jak
pochybena byla metoda, která mluvu rukopis- 
nou přiměřovaladlečeštiny biblické,

Uvedené vývedy Píčovy vztahují se sice
též k Rukopisu královédvorskómu, ale vapo
mněli jeme jich tady proto, aby ozřejměl soud
Hattalův, že vým alovíčkářstvím nic se ne
dokáže ani nedyvrátí a že rozhoduje hlavně
fysická tvářnost a podstata Rukopisův. Nám pak
běží hlavně o Rukopis zelenohorský, jehož o
brázky dožadují se hlasův odbornických a prů
lomu ticha, které není místno, když učiněn byl
objev tak důležitý. —

Thomasova satraska. Jméno toto jest bo
lestí národohospodářekého českého života a jest
rázovitým znakem, že praktické naše podnikání
není posud jak náleží bdělé a ostražilé. Každé
vyslovení tohoto jména našimi rolníky bolestně
hlásá, čeho český průmysl pozbyl a jak ohromné
naše peníze mohly zůstávati doma a zúrodňovati
různé podnikatelské činnosti ve prospěch obec
ného blahobytu a národní mohoucnosti. Tato
Thomasova atruska vyrostla jako ovoce na Čes
kém stromě, ale naši průmyslníci jí nedovedli
utrhnouti, poněchavše ji na bohacení jiných.
Thomasova struska souvisí se jménem Zengro
vým. Náš veliký muž vynašel metodu, kterou
se rudy bohaté fosforem zpracovávají v železo.
Ušil k tomu vápna, zrobil zcela bezvadnou o
cel, a zbylý fosf>rečnan stal se výbornou mrvou,
o jejíš působucsti a významu rolníci každý rok
ne přesvědčují. V Čechách o vynálezu věděli,
ale nevyskytlse nikdo, aby věci užil pro sebe
a pro roshojnění národního majetku.

Berlínský peněžník Strussberg vynálezu po
užil, ale po svém peněžním shroucení, jehož
příčiny kotvily jinde, sdělil ss o podstatu a mož
né užitky s Thomasem, který za přispění od
borníků ve věc vnikl, naležitě ji uvážil a pak
metodu dal ei čiperně patentovati. Když vešlo
v obecnou známost, oo vwThomasově strusce
vězí a jaké výtečné mrvy poskytuje, počalo se
o podniku tom mluviti po celé Evropě, a kdežto
avětové noviny hájili prvenství Zen
grova české listy hezky mlčely. Slo
vem, český průmysl vynález Zengrův pořádně
zaspal, a nyní jest mu emutně dívati se na to,
jak tislce železničních vozů dováží Thomasovu
strusku a jak z práce českého učence těží se
jinde. A taz Zenger, na něhož v Anglii ukazo
vali se slovy: »To jest ten, 00 zničil Newtonovu
slávu«, mimo velikolepé práce n soustavě svě
tové jen letmo dotkl se geniem svým odboru
praktického a hned vyryl v něm stopu, ze které
povolaní našinci neuměli čísti. (Ale vždyť na to
osvícení Čechové neměli kdy; oslavy Husovy
byly přednější. Pozn. red.)

Henryk Sienkiewiez. Slavný tento Polák
jest nejpřednějším světovým spisovatelem histo
rického románu, a to jest pravda, kterou nevá
háme říci, třeba nebyla řečena posud jinde. Že
tato skulečnost nebyla posud plně uznánaa vy
slovena, příčina vězí v tom, že umění podrobeno
jest p.sloupnosti a přijímá mnoho forem, a lite
rární sklon dneška jeví se jmenovité v knihách
sociálních, v románu psychologickém a různém
vynucovaném fňukání, jež se stalo rródou, ačkoli
si dárá vzhled duševních bolestných zápasů,
vzdorů proti Bohu a lidem a řešení nezodpo
věditelných otázek. Říká se tomu vysoké a da
leké obzory, pitvání duše a vnikání do nitra
člověka, alo větším dílem jest to nevkusná a
odporná manýra, která, byvši uznána kritikou
za nový druh literární tvorby, dostala legitimaci,

a železnou vůlí vykonal! Při tom však zachovával
náležitou skromnost. Psat a poučovat výhradně o
tom, čemu rozuměl. Jak se vedle něho vyjímají
moderni prostí lidé, kteří po přečtení několika frá
zí hledí si získat velikou vážnost ubohým papouš
kováním a rozklady, které vyluzují útrpný úsměv!

Nedávno bylo rolníkům odporučeno v agrárním
-tisku, aby k vůli seznání významu českého lídu
rolnického četli dobu husitskou. My radíme, aby
si o táborských sedlácích přečtli dokumenty a kri
tiky Bezoldovy a aby seznali, jak sami kališníci
odsuzovali řádění Táborů, vedených blouznivými
apokalyptiky a vychytralými kořistníky. Hlavně
však jest potřebí, aby venkovský lid četl »Paměti
Františka J. Vaváka«, jež vycházejí nákladem »Dě
dictví sv. Jana Nep.« v Praze. Tam ať se český se
dlák poučí, co jest jemu i celému národu k prospě
chu. Na takového sedláka má býti hrdým rolnický
stav bez výjimky. Vavák také svědčí, co souditi o
těch, kteří vytrvale píší, že v tom věku panovala v
Čechách největší tina. Rychtářovy poznámky i
jiné okolnosti svědčí, že voltairiánští osvícenci v
Čechách sice vynikali velikou pýchou, ale na roz
ptýlení tmy v lidu daleko nestačili. Nechtěli se
vmysliti do povahy českého lidu, nebylo jim milo
vroucí náboženské zanícení katolického sedláka —
a proto obě strany si nerozuměly. Otázku hromad
ného probuzení národa šťastně rozluštili konserva
tivci.



aby se mohla tisknouti a kazití úsudek ú vkus
nesamostatných čtenářů.

Literáti tohoto vyznání,ať veršem af prósou,
neradi nesou, když objeví ne oslňující zjev, který

strhuje k sobě pozornost a zastiňuje jejtch padělané velikášství a jejich jepičí díla. Tuvzniká
vzpoura proti obru a odsuňovaní pídimužicí
projevují svoji malóst ve slovech plných nená
visti, Stalo se i u nás, že svojí stranou vy
hýčkaný básník, jehož domýšlivost kde koho
urážela, odvážil se vytknouti Sienkiewiozovi
krev a nedostatek umění, a nechybělo mnoho,
že by byl romány jeho přirovnal k Bambasovým

dala českou inteligenci v nebezpečeňství pod
zírání ciziny, že se v Čecháchnerozumí mluvě
genia a že se poskytuje svobodahlupotě a pro
střednosti, aby evé mínění jako směrodatné pod

Hlavní posuzgvatel Sienkiewicze u nás, Seka
nina, ozval se přikrčeně a opatrnicky takto:
oVšak zcela dobře chápu nekonečný zápal duší,
jichž přímo trilogie se týká, a v tomto bodě
nezřím ani chauviniemu ani nedostatku urněleo
kých podkladů, nadhozeného kdesi — — — —.s

čárek šestadvacet, snad proto, aby se označila
pokorná a zhroucená bázeň z člověka, klerý se
dopustil literárního rouhání, jež u jiného ná
roda za podobných okolností roznítilo by čilou
rozpravu a spravedlivé rozhořčení. Kdyby se
útok onen byl po zásluze odmítl, nepřijali by
stoupenci strany za svůj křečkovitýúsudek svého
básníka a nedívali by se na Sienkiewicze se
směšné výše říkajíce: »Ach, z těch románů tečo
krev, a to umění také kulhá« A říkáme to
hlavně proto, že jest hrozná ostuda, když takové
nechápající papouškování zahostilo se Yeznačném
počtu české inteligence.

Nemíníme doličovati umění Sienkiowiozova,
uchvacujeť každého čtenáře, jenž nemá zkorna
tělé duše a vyschlých citův. Hutné obrazy po
pisovaných dějinných dob, mohutnost snahy,
zachytiti význačné osoby a lidové vrstvy, strhu
jící náladovost, dramatické vystupňování do nej
zazších možností, pronikavé postřehnutí hmot
ného vnějšku i duševních proudů, jak se roz
lévaly časem a prostorem, nástroj prostého a
zároveň kouzelného slova, to všechno jest
v Sienkiewiozových knihách tak jasno, že bylo
by zbytečno obšírněji o krásách těch mluviti.
O mistrovsky nakreslených osobách bylo by
lze napeati knihy, a každá by musila vyjadřo
vati podiv a úžas nad uměním tak dokonalým.
Kdosi ze spisovatelů duchaplně řekl: »Která
kniha nezasluhuje, aby byla čtena dvakrát, ne
zasluhuje, aby čtena byla vůbec.« A knihy
Sienkiewiczovy nečítají se dvakrát, nýbrž šest
krát, osmkrát, a nechybí lidí, kteří říkají, že je
budou čísti do smrti. Vítězství genia:

»Člověk prostřední«, dí Hello, »jest nejstu
denějším a nejkrutějším nepřítelemgenia. Staví
proti němu setrvačnost, krutý odpor své me
chanické a nepřekonatelné zvyklosti, tvrz svých
předsudků, svou zlomyelnou lhostejnost, své
špatné pochybovačetví, svou hlubokou nenávist,
vytrvalost obmezenosti«...

Pravopis.
Snad proto Hus velice pečlivě český pravo

pis opravil a upravil, aby za pět století v Bfosvícenějším věku měli Čechovénějaký před
mět ko kazisvětetví.

Vyjímáme z »Nár. Listů« (ze dne 11. června)
tyto řádky: »Slovutný národohospodář český,

Mesky.
twar ov prací. Sloh, jimž píše, příčí se na

starší buditelé namáhali...? Jak dojemná byla

buditelů valného porozumění, ani dostatečné
úoty. Jest někdy přímo trapna četba takového
spisu. Táži se: jak možno si vysvětliti u absol
venta české střední školy takovou zanedbanost?
Požadavek ryzosti a správnosti jazykové není
jen nějakým školometetvím a nemá býti pod
ceňován. Neboť jednání takové jest nevážností
k vlastnímu jazyku a zjevem u národa malého

Sice vznikn: nebezpečí, že zachováme si snad
národnost, sice zevně, ale uvnitř budeme pro
Inuti duchem cizí osvětové oblasti.c

A jiná, malá, ale významná ukázka: Ve
Věstníku V. sjezdu českých přírodozpyteů a
lékařů v Praze 1914 atr. 717. čteme: »Ještě
o jedné věci bychom ee rádi zmínili: o češtině
pánů přispěvatelů. Někteří sekretáři dodali re
dakci sekční materiál docela neupravený. Ne
uvěřil by nikdo, že jsou vědečtí pracovníci
i vážných aspirací, kterým jsou úplně neznáma
základní pravidla české mluvnice. Redakci bylo
opravovat rukopisy i po stránce pravopisné.

Vytýkámeto zde důratně, přejícesi, 'úbypříště
bylo lépe«

A nyní uvame: Dějeli ee to ve světě vě
debkém, mezi výkvětem české inteligence, děje-li
se to'v literatuře vědecké, tedy ve výkvětu
písemnictví, jaké poměry jsou asi -v ostatním
českém písemnictví, jehožto úroveň ovšem klesá
se stupněm inteligence episovatelů? 7

Jaké jsou poměry v žurnalistice? Jaké mimo

chodní a jiné, určené české veřejnosti? Imnozí
vyhikající spisovatelé belletrističtí a publicisté

prohřešují se bez ostychu na jazyku mateřském,opouštějíce se chyb, jakých se nesmí dopouštěti
žáček na nejnižším stupni školním. Jeví sé tu
neznalost nejzákladnějších pravidel mlavnickýeb,
komolení, znásilňování a znešvařování jazyka,

zejména k vůli jazyku olzímu, kdo bývá vzorem.
e nejde již o slovíčka, zde jdv'o ochuzování

řeči bohaté, o znešvařování řečí krásné. —
Čeština žurnalistická nabyla již tak smutné

pověsti, že nelřeba se o ní ířiti. A protože jest
tó četba 'nejširších vrstev národa, "jest účinek
jeji tím zhoubnější. *

A jaká jest čeština v ústech naší inteli
Gence? Naříkáme-li na to, že se uvědomělé
řemeslniotvo a dělnictvo naše nepovzneslo ještě
tak, aby jmenovalo své úkony a svá nářadí
česky, nikoli odpornými zkomoleninami slov
německých, zapomínáme, že jim akademicky
vzdělaní lidé předcházejí špatným příkladem.
Ale nejen v oboru odborné terminologie, i v ja
zyku obecného života užívá se napořád slov a
rčení buď zněním nebo duchem cizích.

: Vyšla svého času česká mluvnice pro pří
slušníky jiného národa, obsahující tak hrozná
pravidla české mluvnice, že nad tím člověk,
znalý věci, údivem spráskne ruce. A důvod?
Autor se přiznal, že nerozuměl Krátké mluvnici
Gebauerově, kterou dle rady češtinářů — a i bez
jejich rady — měl vzíti za základ, a sáhl k sta
ré, bezcenné, nesprávné české mluvnici pro
Němce, které »rozuměl«. Nešťastný příslušník
onoho národa, jemuž se zachtělo studovati 003
kou mluvnici podle tohoto návodu! — A stalo
se, že dlouholetý profesor češtiny, konaje
v pozdějším věku zkoušky z jiného předmětu,
a při tom ovšem z češtiny malou zkoušku
z jazyka vyučovacího, přiznal se, že nerozumí
základním naukám mluvnickým a žádal, aby
mu češtinář pověděl honem alespoň rozdíl mezi

ke přítomným a minulým. Jaké toeštině učil asi po celá ta leta?
Příčiny (takového úpadku) ovšem jsou různé,

ale hlavní jest po našem mínění tato: Otázka
souvisí s poměry všeho našeho veřejného ži
vota. Veliká většina rodičů nestará se tak
o vzdělání svých dětí, jako o jejich brzké a
pohodlné zaopatření, a školy, poskytující obec
ného vzdělání, pokládány jsou zpravidla za pře
chodní stadium k tomuto zaopatření, ne-li za
nutné zlo, kterým se musí žák propracovati,
aby rodičům ulevil vlastním příjmem, který má
častokráte již dlouho napřed pojištěn a připra
ven. Rodiče vyjmenují skoro všecky předměty
školní, kterých žák v životě nebude potřebovati,
takže by celá škola byla skoro zbytečná pro
jejich mínění, horují pro hesla tělesného vý
oviku a omezení přetěžování žactva, proti nimž
ovšem, pokud se tak děje rozumně, nelze ničeho
nemítati, ale nejrozumnější heslo: »Na studie
náleží jen žák nadaný a přičinlivý« neujímá se
niktersk. Pohrdání školou a všemi učebnými
předměty jeví se u rodičů a žáků, a všecky
poměry našeho veřejného života je podporují.

Slyšel jsem na vlastní uši, kterak žák šesté
třídy gymnasia po první hodině výkladů o staré
češtině, tedy řečinašich předků,která byla kdys
výrazem všcho, čím plnssla a kruápela jejich
srůee, řikal druhému s nevňslovným poškleb
kem: »Člověče,to je otrava, ta stará deština'«

wal.
Ano, našemu žactvu jest pomalu otravou

čeština stará i nová a mnoho jiného ve škole.
Jen příjemné stránky životní, mnohdy skutečná
otrava, jim nejsou otravou. A kde jest zbožná
úcta k české knize u dnešního mladého poko
lení, jaká bývala u dřívějších? Kde jest zbožná
úotak české knize, našim dějinám, ze kterých
dřívější mladá pokolení čerpala posilu a víru
v budouonost? »Běda národu, jehož mládež ne
má ideálů!«, ta slova platí dvojnásob o národu

Potud tedy »Národní Listys.

Naše poznámky.

Slupka frázovitého, velice laciného horování
posledních dvou desítiletí, stále více se třepí a
odpadává; kormutlivé dokumenty vždyhlasitěji
se přihlašují za svědky, jaká záplava jalovýc
vln uchvacovala duše, které své národnostní
snahy sice provolávaly velice hlučně, ale pro
váděly vždy způsobem nejlacinějším, nejpohodl
nějším. Drobná záslužná práce vycházela úplně
z módy; do opravdy řídili se různí osvětáři
výhradné heslem: »Jen povrohle Horování pro

Husa a Komenskéhostávalo se širokou ochrasí
nou u nebinnosti a neupřímnosti. Kdo
koli su důvodně bál, že mu národ vytkne infe
lektaselní nebo povahovou méněcennost, ozdobil
se pozlálkem, prohlásil, že jest apoštolem ideí
vynikajících sektářů a ihneď měl pojištěnou
osobní imunita. Nyní konečně dozrávajíjablíčka
Mrtvého moře; tam, kde ve měly sbírati chutné
žampiony a hřiby, ruka loví pýčhavky, znichž“

Vzpomínáme, jak krásuě umívaly vypravo

a mimoděkpřirovnávámeplynnýtokjejichřeči
ko kostrbátémů koktání netoliko innobého stu

niště; a přece tit) moderní občané hotoví sb
mluviti jen to, 00 si dřívo přečáli několikrát. —
, Staří učitelé div nepadali: do mdlob, kd:

ve čtvrté, páté tHdě obečné školy některý ahla
pec se dopustil hrubé pravopisné chyby. Posti
žený klopil zrak- před vlastními spolužáky, jako
by se byl dopustil zločinu. Nyní však žáci
často při zkoušce přijímací dostředních čkól
zřejmě prozrazují, že ztěžka čtou (po pětiletém“
až „s.niletém cvičení). Jak vyhlíží pak jejich
pravopis, o tom zbylečno mluviti.

| Patrno, že místo příkrého kritisování kon
servativoů měla nová generace raději se učiti

jazykům (zvláště francouzskému) zachvátila jak
mládež dívčí tak chlapeckou. Ale při tom český
pravopis hraje u ní úlohu Popelky. Delší sou
větí (zvláště je-li užito přechodníků) bývá kari
katurou netoliko slohu ale i logiky.

Ozvaly se hlasy po ziednodušení českého
pravopisu. Ale pomůže lo tam, kde se na český
pravopis pohlíží zcela Ihostejně, kde se při psaní
vůbec nechce 1.a formu mysliti? Někteří náro-,
dovci čítají noviny denně, ale slova, která
v každém čísle jssu vytištěna dvacetkrát správ
ně, píší důsledně svým »pravopisem« odslrašu
jícím. Píší tak, jak nikdo netiekne ani nemluví.
»Vele cteni pane — diš by nemohl ste — to
néni kalakter — glerikály si mislejíu atd. Až to
zjednodušení nastane, bude páchati takový ne
dbalec hříchy ještě horší. Bez záchvěvu studu
rozdělí delší slovo na dvě polovice, 7 nichž jednu
přilípne k slovu předchozímu, druhou k násle
dujícímu: »To snad neninejpotřeb nějšiaby jste
se domnivale a pod.

To jest právě nejsmutnějším poznáním, že
po všech hymnách na českou národnost, po
všech sladkých verších o Husovi a probuzen
cích, po vzletných verších o krásu české řeči —
jest odhalena davová nechuť k pravopisné
disciplině, k správnému českému vyjadřování.
A přeco i každý člověk, který vychodil dvoj
třídní školu, má tolik příležitostných chvil k na
bytí základních vědomosti, že přímo o různé
podpory brká. Tolik listů, tolik kol, tolik ná
věští atd., ale klesá se od stupně k stupni.
Kdosi navrhoval, aby 'se ve školách věnovalo
češtině více hodin. Tak'? Snad ani sextánoví,
který ae učí pravopisu jedenáct, dvanáct let,
dosavadní počet hodin nestačí? Jak ae staří
s každým českým slůvkem přímo mazlili, jak
mezi sebou čile rozmlouvali, proč toto nebo ono
slovo se má psáti způsobem naznačeným!

Ale chyba vězí také mezi velikými puristy.
My starší jsme věděli, jak vo psáti, ale nymí?
Aby se našineo každá tři léta přeučoval podle
»Brusů« nových s nejnovějších. Děje-li se toto
na stromě seleném, jak mužno žádati, aby bgla
v prostém lidu jistota větší. A tak ani vzdělaný
Šurnalista neví, zdali eprávně píše, nemásli před
sebou několik »Brusů« k vůli srovnání.

Památka Husova od jeho skutečných otětelů
se měla oslaviti rozhodné prakticky obecným
ustálením českého pravopieu. Roku 1015 měl
dostati národ do ruknu obdíravu knihu, kde by
dsrány a jedině možné formy českých slov i časká
sgntaxe podrobně byly vylcženy s důrazným
připomenutím: »Neoporažuj se hřešití proti

novot!a
Zároveň ae-mělo říci celému národu: »Pře

sleňte již chrliti celé proudy libivých alov a
přílněte raději k velikému Jliternímu odkazu
-svých předků srdcem upřímným a ocelým!«
Patrno však, že k takové všenárodní výchově
jest „potřebí zc la jiných pardagogických pro
atředků než těch, jaké do nedávna „protivníci
konservativrů prohlašoval: za neomylné,

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměsti č. 163.

„Česká Liga Akademická“ v Praze vydá
v nejbližších dnech k oslavě svého dasitiletého
jubilea ročenku, která bude přehladem dosa



-vajní bputiJatobského ohudentytva. Přátelé

byje +liněotřeseno, přispějí zajisté pokud to
poměry dovolí, ku podpoře našebo atudujívího

-dorostu, kterému zvláště po válce byde nutno
věgovati velikou péči, Ježto mnoho edběralelů
kosá službu vojenskou, nebude ročenka rozesí
lána studentům na děfvější adrosy Aproto pechť

-se sami přihlásí o ni, Pro studenly na studiloh
i konajíní službu vojenskou stanovena cena
i a půětou pouze na 50 h. Doufáme, že naši

říznivoi sami dle svých po im
Veškeré objednávky vyřizuje Česká Liga Aka
„demická, Praha-[I., Voršilská 1.

O. M. Jeronymovi Pražském jest. napsán
ve »Věstaíku Durostu« .(v příloze »Venkova«

-o uvěnězném mistrovi: aJeronym tolik lpěl .na
životě! Kam ještě. se. hodlal podívati, kam až
zanésti svoje ideje, jež příjal od Viklifa a Husa!«
— Tážeme se. kterou vlastně ideu Jeronym

„přijal teprve od Husa? Vždyť byl přece Husovým
učitelem sám. Jeroným to byl, který se stal
horlivým šiřitelem iklefových spisův Praze
-dříve, než Hus začal e kazatelny a apisováním
Viklefovi radikální myšlenky opakovati. Jeroným

„dle úsudku samého Flajšbansa nad Husa nes
mírně vynikal nadáním a vědomostmi. Hus si
nesl do Kostnice obhajovací řeč, sestavenru
-z řádků Viklefových, Jeronym však se hájil
svérázně a tak vtipně, že budil veliký podiv
kostnických otoů: .

Jeronym +»prohlásil,že ve svátosti oltářní
je přítomno tělo a krev Kristova, ale že vše
obecná podstata chleba zůstává. Měl za to, že
se v tom shoduje s církvi, ale ve skutečnosti
se od ní značně lišil. Právě o to, zda ve svátosti
zůstává podstata chleba či nikoli (remanencr),
"tehdy běželo.« — Odpovídáme, že Jeroným zcela
dobře věděl o svorném opačném stanovisku
předních representantů církevních a všech
orthodoxních theslogů vůbec. Vždyťpřeceotázka
remanence rušně přetřásána již za životu Tomáše
Štítného; pak za veřejného vystupování Husova
v Praze kongervativní odborníci v jednom šiku
vystupovali proti viklefským remanentistům.
Rozvleklý zevnější spor přece v liniích velice
ostře rýsovaných dokumentoval neochvějné ata
novisko církve. To věděl Víklef zrovna tak
jako Hus.

Ve prospěch musel okresních promlouvají váž
ně autority. S dobrým úmyslem propagovala se
myšlenka museí školních a vesnických, ale nasky

. tují se zde veliké závady, které překážejí prakti
ckému využití a řádnému dozoru nad sbírkami.
Rozmnožením malých musei tříští se širší přehled
předmětu jednoho odboru, leckdy cenné předmě
ty nejsou uschovány patřičně a schází odborné ka
talogisování. Musea nejsou tak pro děti a prosté
občany jako spíše pro odborné badatele. Uvažme,
co by se nacestoval některý pokračovatel Wint
rův a Zíbrtův po české vlasti, než by si získal dů
kladný přehled vyšívání nebo výroby ze století
XVII, nebo XVIII. Zdaž jsou všude schopní a ochot
ni odborníci, aby sbírky udržovali v náležitém po

"Fádku? Mnohde i vyhlídka na osobní zisk pohatí
plány nejlepší. Z vlastní zkušenosti jsme poznali,
jak při krajinských výstavách musili obětaví sbě
ratelé zápasiti i s inteligenty, kteří hleděli cenné
předměty zašantročiti k vůli vlastnímu výdělku i

+docizimy. A čachry prováděli i lidé tací, jimž by se
nyní svěřovalo rozmnočování sbírek. V městě ta
kové pokoutní obchodování jest daleko obtížnější
a pak se zde nalezne daleko více mužů schopných
k pořádání a katalogisování sbírek a dále těch,
deteříby prováděli důkladnou kontrolu nad prací
vykonanou. Proto věru zcela schvalujeme, aby se
podporova'o výhradně -zakládání a rozšiřování
museí v městech okresních. Taková musea budou
přitažlivější než- roztroušená skrovná a návštěvník
odnese si netoliko důkladný přehled, ale i.zvýšenou
lásku k české starobylosti. Hlavou a ústřednou by

tud by se řídila organisace museí, odtud by byl
obstarávár dozor.

"Zápisdo I, HI—VBI. třídy dívělho vyššího re
álaého gymnesie s právem vořejnostina Král. Vi
mobradech, Korunní tř. č. 4, jakož i do dívčí dvoj
třídní. obchodní školy koná se dne 30. června a I.
„července od 8—10 hodin v ředitelnách ústavu. Při
ústavě zřízeny jsou: I. Jednoroční kurs. ke vzdělá
ni industriálních učitelek pro školy obecné i mě
šťanské. 2. Praktický kurs ke vzdělání vychovate
jek. Kromě toho vyučuje se hře na klavír a housle,
němčině, francouzštině, angličtině, všem druhům
praktických i ozdobných ručních prací, malbě, šití
prádla atd. Pro dívky z vemkova zřízen jest pensi
onát. Přihlášky se přijímají denně. Prospekty 0
chotně zasílají Školské sestry O. S. F.

Jednota sv. Metheděje ve Víáni, která za veli
kých obtíží v osmi kostelích i za této těžké doby
české služby Boží řádně obstarává, ve své činno
sti velmi jest povzbuzena. že i nyní šŠlechetní do
brodinci uznávaiíce a oceňujíce důležité její dílo

děkováno dobrodincům diecése královéhradecké,
která počínaje rokem 1876 i letos opět značnou

faráři Jas. Krátkému z diecése olomoucké, jenž 600
-K na udržování českých služeb Božícha na chrám
Jednoty daroval, Kéž -tento krásný příklad jiné je
ště získá Jednotě dobrodince, abyty české služby
Boží dále mohly se konati. Pán Bůh rač mnohoná
sobně všem odplatiti; Jednota svou vděčnost pro

slány na: Jednota sv. Methoděje, Vídeň III., Renn
weg B... . ; .

Úvěnídrudstro Bišla
vHradoiKrál., Adalbertinum.
Přijímá vklady.na vkladní knížky a účty. —
Úvěry osobní « živnostenské za podmínek nej
výbodnějších, - > Vkusné střádanky

Za válečného ruchu.
Druhá sbírka vlny a kaučaka. Dovoz

nezbytných surovin jest přerušen, pomozme ledy
sobě sami! V každé domácnosti lze nalézli
materialie k opětnému zpracování se hodící,
odložené, obnoňeně šaty, punčochy, šátky, prádlo
atd., jimiž naše továrny mohou doplniti suroviny,

| jež se-nyní z cizozemeka nedovážejí. Z1 příčinou
sbírky těchto předmětů puřádá se druhá sbírka
vlny a kaučuku od 11. včetně až do 17. června
t r. Každý připrav nepotřebné předměty z vlny,
baviny, plátna, juty, provazců, konopí, Inu, příze,
gumy, kaučuku atd., aby žáci a žákyně v hlav
ních sběrných dnech, dne 18. a 17. června t. r.
je mohli odnésti. Starých, upotřebených, též
zcela nepotřebných předmělů ať tkaných, stávko
vých nebo pletených upotřebí se zcela dvbře.
Je třeba:

Věcí z vlny. Dámských a panských šatů,
svrobníků, zimníků, kožešin všelikého druhu,

sbírek vzorků látek, šálů, eporlovních kazajek,
vlněných čepců, háčkovaných vlněných šátků,
vlněných čepic, vlněných rukavic, vlněných zá
clon, punčoch a ponožek, koberců, matracové
vlny, okenních ověsů, stůčkových koberců. vlně
ných bluz, vlněného spodního prádla, Jagrova
prádla, nátepniček, lýtkovnic, vlněných kazajek,
nezpracované vlny, příze k pletení, vlněných
přikrývek, zbytků, záplat atd.

Lněných fátek a. bavlny. Opotřebovaného
a nového prádla všelikého druhu, obzvláště
prostěrael, ručníků, stolních prostěradel, ubrou
sků, kuchyňského prádla, utěráků, zástěr, šatů,
košil, kalhot, punčoch, ponožek, živůtků, provaz
ců, konopných šňůr, lan, provazů, motouzů, pytlů,
pytlevin, plachet, lýčí všeho druhu a podob.
i když jsou věci ty rozedrány, rozirhány a na
pohled bez ceny!

Gumy a kaučuku. Automobilových obručí,
jízdnýeh kol a vozů (zvláště průdušnie), hadic
všelikého druhu, hadic parních, ssaelch a tlako
vých. stříkacích hadic, zahradních hadic, míčů,
děsských na bsaní .a tenisových, gumových
„přezuvek,gumových plášťů, zsmorvých:podnalků,
dr.užků do Jáhví, ohirargiských věal, vodních
Jůžek, gumových hub, gumových rukavic akd.,
tvrdé gumy, jako hřebenu, gramofonových desk,
Sechaiokých věcí, rour a desk atd, guteperčové
.ho zbaží a odpadků,sohelového drátu, zkrátka
všech,
Z gumy.

1 -amjmenšídar scá -pro tato sbírku cenu.
Dary jest odevadati :šékům dobře zabalené. —
Loóbl.-pol. podm., m..p.

-Kursy -pro invalkéni vojímy „a rekomvalesesnty

myši. A. Učebsý kurs pro příslušníky závodů
mpcacujícíchkovy včešsě pro obsluhovatele par
nich: Sárojův-a -kotů. Účastníci mají si osvojiti po
třebné odborné vědomosti, aby se uplatnili jako
kresliči v technických kancelářích rozličných zá
vodů zpracujících kovy, nebo jako přední dělníci
a dále jako obsluhovatelé parních strojův a kotlů.
Vyžaduje se aspoň dokončená návštěva živnosten
ské školy pokračovací a vyučení řemeslu z oboru
kovodělného (strojníci, zámečníci, montéři, elektro
technici, instalatéři plyno-, vodo- a bleskosvodů,

a p.). Pro výcvik k obsluze parních strojův a kotlů
mohou však býti přijaty i osoby stavu zemědělské
ho. které vypomáhaly při obsluze parních strojů,
mláticích garnitur a jiných motorů v zemědělství
užívaných, aniž by se byly dříve vyučily některé

stenskou školu pokračovací. B. Učebný kurs pro
zedníky, tesaře, kamealky a stavební kresliče, Ú
častníci mají si osvojiti potřebné vědomosti, aby

stavbyvedoucí, po případě aby se připravili ke
zkoušce na mistra zednického, tesařského a kame
nického. K přijetí do tohoto kursu vyžaduje se
aspoň ukončená návštěva živnostenské školy po

|

|

|

vé živnostenské obory. Účastníci, kteří se již
určité živnosti vyučili (mistři a pomocníci), mají
se prakticky a theoreticky zdokonaliti v těchto obo
rech: stavební a strojní zámečnictví, umělé, nábyt
kové a stavební truhlářství, kolářství a kočárnic
tví. Účastníci kursu budou pracovati a čvičiti se v
obou školních dílnách pro zpracování kovů a dře
va, které vypraveny jsou moderními obráběcími
stroji s motorickým:pohonem. Mohou še dále vě
novati dle svého přání i speciehním pracem ze své
ho oboru nebo.z oboru jemu příbuzného a sice jak
při vyučování theoretickém tak i dílenském-(na př.
truhláři specielně jako- intarsisté.a pod.). Také do
tohoto kursu mohou býti přijaty i osoby stavu ze
mědělského, které by se chtěly obeznámiti s hlav
ními pracemi kolářskými a jinými pracemi řemesl
nými se zemědělstvím souvisícími. — Kursy poč
nou 1. července -1916 a potrvají 2 měsíce. Vyučo
vací řeč jest česká. Veškeré kursy. jsou bezplatné,
rovněž i veškeré učebné pomůcky a potřeby budou

sů obdrží návštěvníci vysvědčení o návštěvě (fre
kventační) anebo vysvědčení .o prospěchu. podro
bí-li. se zkoušce z jednotlivých předmětů toho kte
rého kursu. Účastníci kursů, pokud: nemohou by
dleti ve svých domovech, budou bezplatně ubyto
vání a zaopatření v okresní. nemocnici v Litomy
šli jakožto filiálky c. a k. reservní nemocnice vy
sokomýtské. V případu prokázané potřeby mohou
obdržeti denní peněžitou podporu. — Přihlášky do
kursů, třstní i písemné, přijímají se do 1. července
cestou služební u c. a k. velitelství záložní nemoc
nice ve Vys. Mýtě, nebo přímo u ředitelství král.
české zemské řemeslnické školy v Litomyšli. Do
všech kursu mohou se hlásiti osoby s trvalou neb
dočasnou invaliditou, jakož i rekonvalescenti. Pří
padné rady a vysvětlení poskytne písemně i ústně
ochotně ředitelství ústavu. — Kuratorium a ředi
telství král. české zemské řemeslnické školy v Li
tomváli.

Potrestaný udavač. Českotřebovský obchodník
Ludvík Reiter obvinil své doby tamní radu měst
skou, učitelstvo, četnictvo a jiné osoby z velezrády.
Udání jeho bylo úplně plané. Udavač byl odsouzen.
Pro zločin utrhání na cti byl mu vyměřen trest
I4denního vězení s Z posty. K

——

Církevní věstník.
Mírové pobožnosti v kath. chrámu Páně sv. Ducha

v Hradci Králové měly průběh velice poyznášející. Na
Boží hod svatodušní promluvil ráno s kazatelny Msgre
dr. Šulc velice případně. Upozornil, že tento chrám jest
založen od královny Elišky, choti Václava II. Tato byla
velikou ctitelkou Ducha sv. a Panny Marie. Proto zde
založila chrám sv. Ducha a chrám Nanebevzetí Panny
Marie v Brně. Učinila tak v dobách pro českou zemí
velice těžkých. doufajíc pevně, že nebesa neoslyší zbož
ných katolických hlasů a dají Čechám mír. Nyní jsou
opět časy těžké. Proto dle příkladu Eliščina utlkcime
se s prosbaml rovněž k Duchu sv. a Panně Maril, Po
mocnici křesťanů. Duch sv. propůjčuje moudrost. stateč
nost a lásku. čehož jest nyní tolik potřebí. — Pak sloužil

Jeho Excel. nejdp. biskup pontifikální mši sv. s četnou
asistenci. Při jeho příchodu zaznělo s kůru slavnostní
»Ecce .sacerdos-, komponované od p. řed. kůru Wiin
sche. Při nejsvětější oběti provedena mše téhož autora
s průvodem c. a k. vojenské kapely pečlivě a velebně,
takže věřící, jimiž byla celá kathedrála naplněna,. od
nesli si i z chrámové hudby dojmy povznášející. Ke, kon
ci udělil Jeho Bisk. Milost apoštolské požehnání. Odpo
ledne posvátné obřady konal vsdp. gener. vikář dr. J.

za vedení docenta zpěvu dp. dra Cibulky. Vážně, zvolna
celebrant recitoval modlitby za mír. Při této pobožnosti
i při obou v následujících dvou dnech (v pondělí a v ú
terý) byl přítomen nejd. arcipastýř. Věřících bylo znač
né množství při pobožyostech všech. A zbožná prosba
»Nona nobis pacem« nesla se k trůnu Božímu z tisíce
rých srdcí opravdu vroncně.

„Slavnost Zakončení generálních visitací v Německém
Brodě. Již k večeru se chýhlo. když za hlaholu zvonů
bral se Jeho Exc. nejdp. biskup dr. Doubrava dne 6.
června špalírem žactva, studentstva a množství —lidu.
provázen družičkami, 56 kněžími a četnými notabilitami
z Německého. brodu a okolí, do chrámu Matky Boží Na
nebevzaté, aby zakančil slavným dikůčiněním právě do

to manifestační důkaz lásky k milovanému arcipastýři.
Spontánní projev úcty k vznešenému úřadu Excelenci
svěřenému. jichžto onoho dne svědky byly staleté zdí
děkanského | kostela. které v sobě ani nemohly pojati
vsech, kdož toužili přítomnu býti tak významné událo
sti. Po modlitbách za v Pánu zemřelé a krásně předne

tva. načež loučili se s Jeho Milostí místaí děkan vldp.

Lasťovička za visitované letos vikariáty. Slova ujal se
i senicr víkářů Msgre Karel Vorliček. arciděkan kutno
h-rský, jakož i Jeho Milost Salesius Roubíček opat že

Neidůstojnější ordinarius s pohnutím děkoval mluvčím,
jakož i lidu divcése a kléru českému | německému, z ně

hož, kromě uvedených. přítomní byli P. T. pp.: Ant. Ný



vit,- probošt poděbradský a vikář střídnicťví poděbrad
ského, Ferd. Zajíček, farář kolický a vikář traktu pardu

břekého, CyrilValenta, farář žešivský avikář střídnictví
lpnického, Karel Vimr, farář čestinský a víkář tráktu
ledečského, Joséf Raml, farát českobělský a správce
víkarlátu německobrodského, dr. Hugo Doskočil, prof.
theologie a rektor královéhradeckého semináře, dr. Jos.
Slabý, prof. theologie z"Hradce Králové, Jan Brant fa
rát ze Ždírce (Seelenz), Fr. Vlek, děkan z Polné, Em.
Kašpar, kapian z Borové,"Arit. Rahlík, farář z Krucem
burku, Josef Beneš, kaplan z Krucemburku, Fr. Škeřík,
kaplan z Losenice. Václav Dvořáček, farář z Nižkova,
Alfons Hornek, farář z Přibyslavi Pr. Mareš, kaplan z
Přibyslavi, Jan Prokeš, farář z Německé | Vyskytné
(Dentsch-Oiesshiůbel), Ant. Máka, farář ze Sopot, Jos.
Ježek, farát z Vojnova Městce, Ant. Tvrdík, kaplan z Č.
Bělé, Karel Dvořák, farář z Čachotina, Vincenc Lašťo
vička, farář z Chotěboře, Karel Drda, katecheta z Cho
těboře, Ludvík Moláček, farář z Dolní Krmpé, Bedřich
Hubáček, farář ze Sy. Kříže, Ednard Wagner, farář z Lu
číce, Fr. Branč, farář z Pohledu, Jan Roháček, farář ze
Skuhrova, Josef Kořínek, farář z Habrů, Fr. Stříbrný,
kaplan z Habrů, Karel Jirka, katecheta z Habrá, P. Nor
bert Beneš, děkan z Humpolce, Josef Drbohlav, kaplan z
Lipnice, Karet Kolářský, farář z Herálce, Josef Kraus,
farář z Krásné Hory, Fr. Tyl, kaplan z Krásné Hory,
P. Kosmas Pytlík, farář ze Senožat, Josef Brukner, fa
rá? ze Skály, Bohumil Konečný, exposita z Větrného Je
nikova, P. Lohel Prchal, farář z Vojislavic, Fr. Koten,
farář v. v. ze Želva, Váchav Havlík, farář v. v. z Polné,
Vůclav Vaščkář,cěkan z Ledďče,dr. Cibulka, bisk. sekre
tář, Jan Sobotka, c. k. gymn. prof. a katécheta z Něm.
Brodu, Josef Porman, katecheta z N. Brodu, Vincenc Hy
xa, farář v. v. z Něm. Brodmn,Fr. Rosa, děkan v. v. z
N. Brodu, Josef Chaloupka, katecheta z N. Brodu, ně
meckobrodští kaplani. Josef Bílek, Václav Fiedler a P.
F. Wender, O. S. F., duchovní správce vátečných uprch
Jiká vlašských. Poté loučí se Jeho Excelence s přitom
nými vzácnými hosty: Její Výsosti Eduardinou kněž
nou Khevenhillerovou, slovutnými pp.: drem Vanišem,
c. k. okr. hejtmanem hompoleckým Špronglem, c. k.
okr. hejtmanem ledečským Strnadem, c. k. školním in
spektorem z Humpolce, továrníkem Dítětem z Humpolce,
velkostatkářem Sajlertem z České Bělé. Taktéž na roz
loučenou upřímně tiskl roku všem přítomným hodnostá
řům zdejším, representantům úřadů státních a samo
správných, řiditelům škol, členům sborů | učřtelských.
Křížem žehbnaje shromážděné zástupy, dával i těmto
»s Bohem, neboť již neuzřel jich při vlastním odjezdu
ve 4 hod. ráno ke Hradci Králové. — »Znám své a zmají
mne mé«, právem od 6. června říci může náš nejdůstoi
nější arcipastýř. Visitační cesty nezanechaly stop trpké
ho pocitu w srdci jeho a diecésáni královéhradečtí mají
v duších a Jeho Excelenci představu biskupa dobrého,
laskavého, otcovsky rlbujícího, Proto vzpomínali velmi
mnozí naň v den svrchu uvedené slavnosti a telograli
cky či jmak blahopřáli Jeho Biskupské Milosti, omlou
vajíce spolu nepřítomnost svoj! P. T.: nejdůst. bísk.
konsistoř a kapitula z Hradce Králové, purkmistrovský
úřad v Litomyšli, purkmistrovský úřad v Josefově, pa
tronátní úřad ve Smiřicích, Msgre Kerner, kanovník
kancléř z Hradce Králové, továrník Etrich z Jaroměře,
Jan Hejtránek, vikář poličský, Ant. Schreiber, vikář čá
Blavský, Jan Kobr. vikář chrastecký, Vojtěch Krinke,
vikář broumovský, Fr. Proschwitzer, vikář vrchlabský,
Jan Seidl, vikář jaroměřský, Alois Soukup, vikář králo
věhradecký (extra civitatem), P. Coelestin Saifický, vi
kář náchodský, Josef Klapálek, sekretář traktu —lito
myšiského, Msgre Fr. Tschertner, vikář trutnovský, Jos.
Bekera, vikář vysokomýtský, Alois Broul, vikář chru
dimský, Josef Procházka, vikář hořický, Fr. Tomíček,
vikář rychnovský. Alois Dudek za vikariát lanškroun
ský, Jan Rameš za vikariát novobydžovský, Ant. Vich
za vikariát králický. Končíce tuto zprávu, opakujeme já
dro všech přání Jeho Excelenci nejdp. biskupovi zasla
ných voláním k Pánu za milovaného ordinaria: Dominus
conservet et vivificet eum! Stet et pascat in fortituďine
Tua. Domine. in sublimitate nominis tuř! Ad multos ad
huc annos!

Zprávy dlecésní, Ustanovení jsou pp.: Karel Fink.
farář v Kunštátě. za faráře v Dobrém, Karel Dvořák,
kaplan v Kutné Hoře, za faráře v Čachotíně, P. Gunth.
Kahler O.S.B. složil kanonickou| sponsi pro faru v
Šonově, Jan Gleissner, —kaplan, za admin. v Žacléři,
Ferd. Třebický, kaplan ve Vys. Mýtě, za kaplana do
Kutné Hory, Jan Prax za prozat. kaplana v Rokytnici,

Vys. Veselí, Fr. Tyl, kaplan v Krásné Hoře, za prozat.
kaplana do Solopiák, Bohumil Dittrich, kaplan v Rokyt
mmici,za prozat. kaplana do Roketnice (Rochlitz). — V
Pánu zesnuli: Alois Konvalinka (V Vuln.), vík. sekretář,
děkan a farář v Hrochově Týnci, t 7. června (narozen
1849, vysv. 1873). Alois Pin), rytiř řádu Františka Josefa,
děkan a farář v Šlapánově, f 8. června (naroz. 1843, vy
svěc. 1867). — Uprázdnila se fara v Kunštátě, patron.
hrab. Bohnše Kolovrata-Krakovského-Libštelnského, od
1. června; fara v Hrochově Týnci, patron. Alexandr
rytiř z Tábora, od 8. června a fara ve Šlapánově, patron.
Vilém princ Hohenzollern, od 15. června t r.

Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada ze dne 5. a 13. června. Návrh techni
cké kanceláře ve příčině parcelování pozemků »Stěžer

skécesty«naPražskémPředměstíbylschvášen.—Pro
toko)-aprovisačníkomise vzatbyt aa vědomí. — Uame
seno byto, abytrh pro -brav vepřový v Hradci Králové
počínalo7. hod.ranně.—Pam At: Gerguričoviuděle
no bylo povolení k stavebním změnám v domě čp. 86,

134afirměA.Ippena spol.povoleníkpřístavbědílen.
— Uděleno bylo několik mimořádných podpor chudin
ských a některé podpory chndinské byly. zvýšeny. —
Usneseno bylo, aby pro vojenské ubytování objednán
byl | vagon vápna. — Schváleny byly různé objednáv
ky, lesní a týdenní. konsignace,

Vládní rada Joset Novák dovrěli 10. t. m. sodmde
sátileti. Ačkoli jistě sám rád nepřipomínal si tento vý
znamný mezník života, přece nezůstal veřejnosti utajen
jeho jubilejní den a odevšad dostalo se mu lichotivé po
zornostř od bývalých žáků, spobudruhů a spolapracov
niků na poli osvěty | četné řady přátel, kteří buď osobně
nebo písemač tnmočijt mu biahopřání — Diemívěra
závidění bodrým údělem, mámo- za sebon již sedm
desitileti života, však závist bnditi může dosavadní čin
nost jak tělesná, tak i dnševňí našeho oslavence, jeho
stálá chuť k práci, neumavná činnost dosed věnovaná
veřejnosti | Ekolství. Ještě dnes horlivě účastní ne obec
ní správy lako člen okresního zastapitejstva | městské
rady, kdež vzal si na starost referát úpravy sadů. Ani
školské čimnosti nezpronevěřil se do dnešního bm, za
sedaje v místní | okresní školní radě jakožto mistopřed
seda živnostenské.škoty pokračovacíchlapeckéi dívěl,
kteráje jeho dflem. Kromětoho vzal aa sebeobtížný
úko! místního školního dozorce. I v okrašlovacím spol
ku a přírodovědeckém kinbu jakožto předseda oplatšuje
se bohatými „zkušenostmi Životními — Ve významné
dní života ve chvílích oddechu každý rád účízje s mina
tým životem. Náš jubilár jistě s hrdosti může přebtížeti
minalost, která v sobě skrývá sice mnoho krušné práce
zejména z dob Činnosti Inspektorské, však která přinesla
i skvělé plody, limiž s brdostí se může pochloditi. —
Josef Novák narodil se 10. června 1846 v Malechovicích
u Sobotky. Po dokonaných studiích středoškolských od
dal se studiu věd přírodních v době, kdy o studium to
nebylo na universitě právě skvěle postaráno. Co nemo
hla jemu dátl miversita, nahrazovala technika, kde hor
livě poslouchal zejména výktady praf. Krejčího o geolo
gii a prof. Čelakovského z botanáky. Exkurse obou by
ly mu bohatým pramenem poučení. I prof. Frič, náš nej
populárnější vědec-přírodopisec, jehož praeparační kur
sy v museu byly nejlepší školou mladým přírodozpyt
cům, velmi platně zasáhl ve vývoj jeho. — Po studijním
tříleti po dvě léta byl vychovatelem v domě hrabat Cham
Martiniců. Po dvou letech vrátil se znovu na universitu

vynikajícího mineraloga prof. Bořického. V letech 1873
—1874 působil Jakožto, supl. prolesór v Třebíči potom
po 12 let jako profesor.v Něm. Brodě, kde těšil se vše
obecné vážnosti u žáků. Výklady jeho nebyly jen sucho
párnou reprodukcí učebnice, nýbrž žactvo vedl ke stu
diu názorem i vlastním. pozorováním, jež doptňováno
bylo častými vycházkami, návodem k zakládání sbírek,
jichž materiál ochotně určoval Že při neobyčejné půli
dodělal se výsledků, lze posouditi z toho, že z každé ze
tří inspekcí, které zažil za 12 let v Něm. Brodě, dostalo
se mu po pochvalném uznání. — Vědecká činnost týka
la se v první řadě botaniky, kde oblíbeným jeho polem
byly lišejníky. V Něm. Brodě tiskem vydal KHč k určo
vání krytosemenných rostlin okolí německobrodského r.
1878, tajnosnubných cévnatých 1880, lišejníků křovitých
1682, lupenitých 1884. k nimž jako tabulky přiloženy
byly praeparované exempláře. V té době přeložil též i
část pro české vydání Brehma (o ssavcích). Tato práce
byla však přerušena odchodem do Jičína; v pokračo
vání pak uvázal se prot. Bernard. — Činnost inspektor
ská v Jičíně zramená druhou fási jeho Života. Jičínské
školství v letech osmdesátých bylo značně zanedbáno.
O nápravu s úspěchem pokoušet se proi. Rosický. Po je
ho brzkém odchodu do Prahy Novák jakožto jeho ná
stupce zdárně dílo to dokončil. Práce byla nesmírně ú
morná, vyžadující všechen volný čas. Bylo tu třeba pro
sadit docházku školní do 14 let, starati se o zřizování
nových škol úpravu budov, rozšiřování stávajících škol
a zejména ohstarávati učebné pomůcky, jichž by) citel
ný nedostatek. Že práce jeho byla korunována zdarem,
o tom mluví statistika. Za jeho působení zřízeno 33 no
vých škol, z toho 5 měšťanských (Nová Paka, Sobotka,
Jičín, Libáň, Rožďalovice), 26 rozšířeno nebo přestave
no. Náklad na školy ty obnášel 3 čtvrti milionu zl. —
Z této doby, kdy vědecká činnost ustoupiti musilá čin
nosti inspektorské, datuje so obsáhlá práce o drobno
hledných Hšejnících (strupinatých) z okolí Německého
Brodu, vydaná v Archivu pro přírodovědecký výzkum
Čech, která poctěna byla Opicovou cenou. České vydání
je z r. 1888, německé z r. 1693. V této práci uvedena
řada nových forem z Čech. — R. 1807 ustanoven byl
ředitelem paedagogia v našem městě. Význam jeho v
tomto třetím období činnosti tkví hlavně v tom, že od
chýlil se od Lindnerovy methody katechetické k zása
dám Komenského: vyučovati na základě samočinnosti
žáků, kteroužto myšlenkou obíral se již za svého půso
bení na Jičínsku. Cvičná škola hradecká brzy upoutala
na sebe pozornost odborníků, takže i praktičtí učitelé
byli posílání sem na stadium nových směrů. »Záslohou
Novákovou je,že zásady ty nejen hlásal, ale dovedi |
uplatniti tak, že došly nyní všeobecného uznání a rozší
ření. © vše to, co pode jménem »čimná škola« teprve v
posledních letech podnítilo reformu školy a vyučování
v cizině a zvláště v Německu, nslloval vládní rada No
vák již před několika desítetími. Památníkem této čin

mostijeho je Výročnízprávac. k. úgtavuke vzdělání
učitelů v Hradci Králové 1008/3,jejiž výpravu po. této
stránce zdůrazňuje amiv. prof. dr. Fr. Čáda v Půedako- 
sických rozhledech XVIT-1."aovičný učíteš Jos. Kabálék
v článku »Čínná škola a vyučování elementárník. (Pae
dag. rozhledy XXVII. č. 5. 1914.)< — V úřadě ředitele
Působil! do r- 1907, kdy odešel jakožto vládní rada na
odpočinek. 1- Odchod do pemse neznamená oddech, ný
brž novou práci. Záliba ve -studiu lišejníků uplatňaje se
zase nyní. Výsledkem jejím jsou sbírky lišejníků ve vzot
ném Pričově masen v Bllohradě a studie o Měejnícichú
koli královéhradeckého | (Sboraík přír. klubu v Praze
1917), o kteréžto práci již jednou jsme obšírně relero
vali. — Z činnosti mimoškolské nejobtfbeněiším jeho Do
Jem je snaha o zvelebení sadě a o okrášlení našeho mě
sta. Za jeho působení v sadové kamsi zřízena na rozva
hnách bývalé pevnosti řada parků, sadově upravema
cesta po hradbách, stromovím vysázeny regulované bře
hy Labe a j — | postavení meteorologického sloupu,
patřícího po stránce esthetické | bohatým vnitřním vy
pravením k předním v Čechách, jest jeho myšleníou, 'o
Jejít oskutečoční pracoval po někořik let v okrašlovacím
spolku. — Bohatá to věru čitnost životní, šťastné město.
jemuž takový representant zasvětii své sAy. Jsme hrdi
na svého jubilasta a přejeme nmzplna srdce, by ještě

dočkal se vícekráte VDlnéso « svěžestídacka dalších
desítiletých tubilel.

Půvocko-tlavirní ústav Zóny Sesčkovy pořádá v
sobotu 24. červaaceloročaí zkoušku svého žactva v
sále Mčší. besedy. Začátek o půt 3. bod Vstup volný.

Záležza v Hradci Královézatožila na oslavu svého
Z3letěho trvání padaci, jejíž výnos 100 K bude výborem
6. července udělon nejstarším zchadléma členu záložny.
Žádosti rotu) podati do konce června v kanceláři zá-+
ložny.

C. k. ústav ke vzděláníačitetů. Zápis do I. ročníku
konáse dne 3. července od S—11hodin dopoledna —
Zkoušky přijímací konají se Imed po zápise, dle potřeby
též následujícího dae. — Ředitelství.

Obchodsí akademie v Hradci Králové, Zápis žáků
ze IV. třídy střední školy do I. ročníku obchodní aka
demie koni se dne 28., 20. a30. června a1. července
v úředních hodinách v ředitelně mwsea. Ústní přihlášky
žáků II. tř. měšť. školy k přijímacím zkouškám do I.
ročníku přiřímají se dne 15. července od 8—9 hod. ráno:
písemně možno se přihlásiti kdykoli od 28. čorvna do 15.

července. Přijímací zkoušky těchto žáků jsou 15. Čer
vence o 9. hod. runní.

Zápis dívek do I. ročuíka divči dvojtřidaí školy ob
chodmi jest 29. a 40. června. Prospekty zašle a na ve
škeré dotazy odpoví Feditelství

Na c. k. gymmaslu v Hradci Králové bude zápis žá
ků do I třídy dne 30. června od 8—9 hod v Borromaeu
a dne 16. září v touž hodinu. K zápisu dostaviž se kaž

dý žák s otcemnebo jeho zástopcem a vezmi s sebou
křestní trodný) list, vysvědčení frekventační nebo z
měšťanské školy a vysvědčení | očkovací. | Přijímací
zkoušky budou baed po zápise.

ZápisžákůdoI. třídyc. k.reálkyvHradciKrálové
konati se bude před prázdninami v pátek dne 30. června
a v sobotu dne I. července od 8 do půl 10. hod. dapol.
v ředitelně ústavu (ve starém Rudolfinu). Zkoušky při
jímací konají se hned po zápise. Bližší na vyhlášce v
ústavu.

Pata morgana. Po zprávě, otištěné v Praze z Bleš
na, můžeme potvrditi, že vzdušný přelud byl zřetelně
pozorován i od jiných věrohodných lidí. Dne 9. t m.
po 4. hod. ráno z Pospišllovy třídy bylo zříti směrem
k Třebechovichm hornatou, zalesněnou krajinu s dvě
ma vysoce vyčnívajícími vrcholy, na jichž termenech
bylo krásné alpské záření. K večeru pak takový zjev
byl pozorován od musea směrem k železničnímu mostu.
Teď ovšem slunéčko další optická překvapení odloží k
jasnějším dnům, protože taková představení v přírodě
za deště se nepořádatí.

Německý Brod. Vážné doby nebývají bohaty plesá
ném. Proto tím více jest vděčiti každému, jenž dovede i
v současných poměrech alespofi na chvíli srdce lidské u
těšiti a naplniti radostí, která nejen nezbavuje člověka
ušlechtilého soucitu, nýbrž novou sftu vlévá k dalšímu
mužnému snášení obětí. Vděčí tadíž i kolátura německo
brodská svému milovanému biskupu Jeho Excelenci nej
dp. dru J. Doubravovi, že ji v posledních dnech měsíce
května přinesl takové požehnání. Diet' on v oněch ho
dinách v jejim středu. A neuvftala Jeho Excelenci u pří
ležitosti příchodu jeho do Německého Brodu jen železná
srdce Viléma, Václava, Barbory a Jana, nýbrž vítali ho
tisícové srdcí živých s láskou, s jakou Pánu věrné duše
nástupce apoštolů vftávají, vítalo ho celé město, bohatě
ozdobené prapory. Duchovenstvo, městské zastupitel
stvo, zástupci všech místních státních i samosprávných
úřadů se svými přednosty v čele, řiditelé škol starobylý
kůr literátský s praporem, katolická jednota, dámský
spolek +Eliška«, zástupci obce židovské, přes 2000 školní
mládeže se sbory učitelskými, družičky, sta a sta lidu
z města i z venkova přišli nejdp. visitátoru v ústrety,
takže do posledního místa uzřel prostorný © děkanský
chrám naplněný,když se po pobožnostiza zemřeléke
shromážděným obrátil, aby za slavné přijetí děkoval.
S úctou však a pozorností setkávala se Jeho Milost všu
de po všechny dny pobytu v Něm. Brodě u všech sluš
ných Hdí, s láskou přilat byl, kamkoli zavítal. O tom
svědčily vyzdobené kostely, školní síně ke zkouškám
určené, studentská akademie v gymnasiu, toho důkaz
podaly návštěvy -v nemocnici, sirotčinci, | měšťanakém
chudobinci, .v barákové kologt pro válečné uprchifky,
v museu, hospodyňské a obchodní škole 1 jinde. Dni.



: kferé ztrávil Jeho Excel amezinásní vyly „vpravdě bo
dímami radosti pro farnost němeciko-brodskou, pro velké
i pro dětskoa drobotinu — ale pro něj byly to chvíle 6
nayné práce. Vždyť 2567 biřmovanců přijalo vzkládáním
jeho rukou Ducha sv., 16 dobře promyšlených a vhodně

volených promiuv připravovalo anebo wivrzovalo v £jich duších příbytek Duchu sv, a vlastně nejen v
šleh biřmovanců.nýbrž v srdcích všech, kdpě vpřeh,

ném vždy počtu přítomní bývali posvátným: úkonům.
Krásným byl nám letos konec měsíce. Královně nebeské
zasvěceného, avšak nejdojemnější snad bylo odpoledne
2, května, kdy arcipastýř vykonával apoštolské poslání
mezi Vlachy -- vystěbovatcí. Jak mnohým z nich kam

jich jazykempronášenou! Kéž tz Panna, ke které my s
np vroucně „jsme volali »Consolatrix afflictorum, ora
pro. Rabís«.vyprošuje všem .ochramu, kéž: provází zášti
tou svan i kroky nejdůstojnějšího našeho ordinaria, aby

napřesrok —-. bohdá již v době klidné — počíti mohl
drahou apoštolskou cestu discést královéhradeckton!

„Škahrov“ u Habrů. Na svátek Nanebevstoupení Páně
odbývala se.u nás slavnost sv. biřmování. Cyklistické
banderiunu, majic „ve středu svém statného jezdce na

koni, s koly slavnostně vyzdobenými jelo vstříc vzneše
nému hosti. Též i sbor hasičský šet v ústrety vzdáti
čest arcipastýři. U slavnostní brány před kostelem na
stalo hlavní srdečné vítání. Nejprve pozdravil J. Exce
lenci duchovní správce s okolními p. t. duchovními. Pan
starosta ze Skuhrova s členy obecního zastupitelstva
uvítal řka, že by rádi ještě lépe uvítali, než se to děje
za pohnutých nynějších časů. Potom představení ostat
ní páni starostové, pp, učitelé a jiní zástupci katolíků.
Všecky obce byly zastoupeny při uvítání —Drožička
jménem dítek celé farnosti vyjádřila svou radost pěknou
básní. Po krátkém oddechu na faře nastoupena cesta
do chrámu Páně. Zde J. E. velice. případně poděkoval
všem jej vítajicím, p. patronátnímu komisati a urozené

přijel z daleka se svan urozenou chotí vzdáti čtst J.,E.
Po sv. obřadech bylo vzletné, krásné kázání, načež
přijalo sv. biřmování 381 biřmovanců, počet to za vál
ky na. farnost čítající 1351 duší značný, svědčící o za
chovalosti a zbožnosti farnosti. Za zkoušky přespolních
dítek byl J. E. spokojen. Mile přijal oslovení dítek před
zkouškou a p: zkoušce. V okrášlené třídě zkoušena do

že Skola zdejší vždy svědomitě plnila svůj úkol, vycho

vavší mnoho řádných Bdí. Nato vybízel..jeden .ze žáků
J. E., aby ráčil vstoupjti mezi dítky. Po skončení zkou
šky poděkovaly dvě žákyně. Odpoledne po krátké po
božnosti nastalo loučení v přepiněném chrámu Páně,
"Dnchovní správce přirovnal J. E. k sv. Mikuláši, biskupu,
patronu chrámu Páně. a připomenul, že při pohledu na
sv. Mikuláše s biskupskými odznaky vzpomeneme sina
J. E. a dary Ducha sv.. které jeho prostřednictvím byly
tajně do duše vloženy. Žákyně slovy národních písní
dávala krásně na jevo. jak rychle radost dnešní uprchla
a jak smutné jest loučení s J. E., který za krátkou dobu
získal si srdce dobrých farníků. V závěrečné promhrvě

cti Boží, a srdečně všem děkoval, též p. t. pp. učitehům
za dobrou výchovu mládeže. svolávaje na ně Boží po
žehnání. Byv opět úoprovozen p. t. sborem hasičským a
baaderiem cyklistů. sledován zrakem všech opouštěl nás,
avšak duch jeho, jeho povzbuzování a rady budou i na
dále mezi námi žíti.

Lučice. V tak slavnostním rouchu a nadšení jako 5.
června v den sv. biřmování se Lučice dosud neviděla,
ačkoli iníváme tu zvláště o pouti slávu vetikou. | to ne
be k tomu přispělo. Po celou noc předcházející až do
rána sesílalu nám kýženou vláhu; jakmile však zazněty
výstřely z hmoždítů a zvony na znamení. že již přijíždí
do osady naši Jeho Excel. nejdp. biskup, zavlály vese
leji prapory na domech, stožárech a nádherné slavobrá
ně, vyjasnila se nejen čeka nepřehledného zástupu u
brány čekajícího, ale vyjasnilo se i to nebe, aby po vlá
ze pozemské do duší nedočkavých a vyprahlých vlévalo
rosu nadzemskou. Jeho Excelenci u brány srdečně u
vítal duch. správce Ed. Wagner, starosta Jan Prchal v
čele obecního zastupitelstva, urozený pan Robert rytíf.
ze Stanglerů s urozenou paní chotí, c. k. mástodrž. ta
jemník Oogela a c. k. okr. školní inspektor Klika z Čá
slavě, architekt Sobmidt z Kvasetic a Květinova, majitel
Dobré Vody Fr. Welz, Bárta, mlynář v Lačici, jakožto
předseda mísí. odboru N. J. P., družičky Lud. Prchalo
va a Bož. Suchá z Lučice za školní mládež. Dále se sú
častnili uvítání starostové přifařených obcí s obecními
zastupitelství, spolky dobrov. hasičů z Lučice a Malčí
na, všecka školní mládež s učitedstvem, zástup biřmo
vanců a všeho lidu. O něco později, neodkladnými zále
žitosuní zdržen. přivítal Jeho Excelenci patron p. R.
Moravec, továrník a majitel panství Světá-Habry. Ve
likým zástrpem provázen, ubíral'se nejdůst. arcipastýf
ve slavném průvodu ke kostelu, kde udělil 513 duším sv.
biřmování. Ačkoll valná většína farmíků lučických měla
potěšení spatřit Jeho Excelenci v životě svém noprvé,
přece dlužno konstatovati, že nebylo nikoho, jehož srd
ce by si byl Jeho Exc. Ihned nenaklonil. S láskou byl u
vítán a lásku všech si odnášel Na rozloučenou napinil
se kostel do posledního místečka a duch. správce podě
koval jménem celé farní osady za všecko, a přání jeho:
»Bůh Vaši Excelenci na dalších cestách svou milostí
provázej a sll«, bylo přáním nás všech nefvroucnějším.
Poděkovaly a rozloučíty se i družičky za školní mlá
dež, načež J. Bisk. Milost po uděleném vešepastýfském
požehnání ubíral se provázen věřícími až k slavobráně,

kteroase zalíberimještějedmonsi prohlíželZa posta
veníjejí, jakož | stožárů a j. vděčí tařnost lačická aroz.
pana rytíři ze Stažglerů a p. architéďtě Schmidtovi, jimž

za všecku vzácnou Iaskavost, ochotu a práci vyslovu
jeme své nejapřímnější díky.

Hrockáv Týmec. Dne. 7. června odpoledne o půl 4.
hod. rozezvučel se velký zvon s vlže kostelní a ozna
moval neočekávanou snutnou zvěst, že pan děkan Kon
valinka -náble zemřel. Narodil se v Chrasti 10. února
1849, na kněze vysvěcen byl v r. 1873. Působil horlivě
jako kaplan nejprve v Žumberku; odtud přišel za kapla
na do Hroch. Týnce a zde působit jako kaplan po 13
let. Nato stal se farářem v Řepníkách a po 9 letech
vrátil se: opět do Hrochova Týnce, kde působil nyní po
20 let jako farář a děkan. Ztrávil tedy v Hroch. Týnci

horlivým, při kačžských. exercitfich v Hradci Králové
byl až na několik posledních lét vždycky účastníkem a
vypomáhal při ních fako zpovědník kněží. V Řepníkách
„opravil chrám Páně a | zde v Týnci-zfákat si zvláště o

chráru Páně věží. on to byl, ktérý upravil okolí chrá
mu. Uvnitř dal chrámu Páně nový vzhled a důkladnou
opravu. Nyní chystal se dáti se do vnitřní opravy chrá
mu Páně. A co jiných plánů vířilo ještě jeho hlavou!
Než náhlá smrt učinila všemu konec. V sobotu 10. červ

na dopoledne doprovodil jsmé ho k flchémn odpočinku.
Pohfeb byl krásný, dojémný. 17kněžt doprovodllo ho ke

hrobu a to: vsdpp. rada Jan Kobr, bisk.vikář a děkan z
Chrasti, rada Eng. Starý, děkan z Rovně. Vldpp. faráři:

Adam Karel z Moravan, Doubravský Alois z Chrousto
vic, Filipi Josef z Kórtru, Paulis Josef'z Vrbatova Ko
stetce, Hák Václav -ze Žumberků, Hora Ludvík z Dašic,
Rudolf František z Vejvanovic, dále vdpp. kvardián P.
M. Schreiber z Chrudimě, Fr. Dvořák, prof. a katecheta
z Chrudimě, Ant. Vančura, katecheta z Hořic. Dále dpp.
Jan Beneš z Chrasti, Gartner Viktor z Dašic, Kohel Jan
z Heřmanova Městce, Michálek Augrstin z Chocně a Fr.
Naxera z Rovně. Kondukt vedl vsdp. Jan Kobr z Chra
sti, rekviem při pohřbu sloužil vdf. Josef Filipi, farář z
Kórbru. v kostele nad rakví protmluvil krásně a dojemně

přijme duši v Pánu zesnulého p. děkana k Sobě na mi
lost! Nechť odpočívá ve svatém pokoji!

Chredim. Příští sobotu dne 17. června oděje se sta
roslavná Chrudin: v slavnostní háv, neboť ve svých
přístovečně pohostinných zdích vítati bude Jeho Excel,
nejdp. biskupa krélověhradeckého, svého duchovního
arcipastýře, jenž přijede posvětit a sužbě Boží po delší
době opět odevzdat chrám sv. Michaela | archanděla.

Nejděst. arcipastýř uvítán bude v'sobotu o 5. hod. odp.
na hlavním Riegrově náměstí před arciděkanským chrá
mem p. t. zástupci města, úřady,duchovenstvem, mlá
deží a věřícími, načež Jeho. Exe.“v' chrámě k vřtajícím

promluví. V-6 hod. budoutamtéž círk. hodinkykněžstva
za účasti vrchního pastýře přeď sv. ostatky svatých.
jež nazítří budou vloženy do hlavního dltáře nově po
svěceného kostela. Jímavé obřadý'svěcení chrámu zač
nou v neděli 18. června po 7. hod ranní, kdy v slavném
průvodu budou přeneseny duchovenstvem s Jeho Exc.
v čele sv. ostatky z arciděk. chrámu do kostela sv. Mi
chaela. kdež po vykonaném posvěcení bude obětovati
Jeho Bisk. Milost slavnou pontifikální mši sv., při níž
též bude míti sám kázání, — Chrám sv. Michaela v pů
vabné poloze uprostřed zeleně býv. hřbitova jest zají
mavý tím, že je nejzachovalejší památkou chrámovou
v Chrudimi z poč. 16. století. V něm a kolem něho jest
celá snůška pamálností celých dvou stoleti, jež tu žijí
před námi ve svém způsobu uctívání památky mrtvých,
ač i jinak v přečetných těch památnících a epitafech jest
nepřeberný materiál ke studu kultury a historie umění
té doby. Ve stínu posv. zdí tohoto chrámu odpočlvá též
osvícený buditel národa a spisovatel dr. Josef Liboslav
Ziegler, děkan chrudimský. Svou starobylostí a četnými
památkami! svými upoutal chrám tento pozornost i samé
ho zvěčnělého nejjasnějšího následníka trůnu arciknížete
Prantiška Ferdinanda. známého milovníka a povolaného
znalce starožitností, jenž nemalou zásluhu má o urych
lení restaurace tak vzácného památníku českého posvát
ného umění.

a“ *

údná pleš více!
my- Tisice holohlavýchvyléčeno!a

Pište si ještě dnes o pojednání, které
Vám ochotně zdarma zašle kosmetická
laboratoř „Olymp“, Praha-Smíchov,

11-1241.
-i

Ssažná prosba o pomoctěžce postiženým. Vpátek
$. června strašlivé krupobití po prvním menším nyní
úplně zumičilovšecku námalu slabých paží ženských.

jež s velikými oběťmi obdělaly pozemky svých mužův
a bratří dlících v poli. V pěti obcích zdejší farnostl je
obilí všecko zničeno, ovocná úroda tak slíbná ztracena,
střechy rozbity, okna vesměs vytřískána. Příšera hladu
za Stávajících poměrů tím hrůzněji plíží se kolem osad
našich. Pro lásku Boží prosíme, smělujte se! Pomozte,
kdo jste hrůzné této metly ušetření! Velká většina posti
žených, hlavně chudších a nepojištěných, jest odkázána

jedině na pomoc bližních svých. Pán Bůh odplatí vám
sám! Všecky milodary, jež budou veřejně potvrzeny,
prosíme na adresu: Farní áfad v Dolních Hbitech.

Za hospodyni
k staršímu pánovipřijala by místo slečna
32letá, dobrá hospodyně, velmi skromná.
Lask. nabídky pod znač. »Ošetření v stáří«

do adm. t. I.

—
Paramenta.,

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

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

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvo
svůj osvědčený a často vyznamonaný

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

se na. požádání franko zašlou.

=
Prodá se rodinný domek
větší, s ovoonou a "zelinářskou zahradou,

na Hrázce u: Hradce Králové.

Tamtéž prodá se sláma k stlaní.
Bližší v adm. t. I

m o

Veledůstojnému
dachovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dopo
reěíti večkeré kostelní nádoby a
Dášiní a to: monstrance, kalichy,
ibáře, nádebky,paténky, pacifikály,

oviany,lampy,kaditelnice,kroa DeRnÝ
újd. své vlasiní výroby, ré Pořad:elrkevním vyhovující,
měty opravuje v původní intenoj ua
v ohn! zlatí a stříblí mebo proti do
platku za nové vyměňuje.PHotová

předměty nebvýkresy tasilá nauázku franko bez závaznosti koupě.
Ve se posílá posvěesné. Práce rušní

Shled veškerýchslalýcha stříbrných klenotů, jako: řetězů,
madonek, kříšků, pretýnků, náramků atd. h Notářské
Prsteny, tabatěrky, jídelní náčiníze stříbrapravého

čínského všdy na skladě.
Ntere zlato, síříbro a drahokamy bupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pásíř a oiselenr

Praha-l.-970., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.
Přisešný smalec c. b. somskkéhoIrosiního soudu.

Právovarní dům
hodicí se obchodníkovi (s jedním krámem)
na hlavním náměstí v Hradci Králové č. 131

se pronajme nebo prodá.
Dotazy zodpoví Eduard Troníček, c. K. pošt.
kontrolor, přednosta poukázkového oddělení
hlav. pošt. úřadu v Praze-II., Jindřišská ul.

JO000000000000000(

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kellekoi
nejnovějších druhů pravých

vimněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu

zemských.
w
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duohovenatva svědčí o poctivé ob
sluse mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více neš -třioetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou +bjednávku na

zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen!
Velojemné látky na taláry.

OO0O0000

i cizo
OOOO0000000
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Uznaný za nejvýhodnějšía najlerašíí ná.| , o |az" | lydloholičské|
o >borné jakosti též i veškeré potřeb E © Sice brambory ranné i staré,

05 6 A AO U 9 k holenínakoupítelevněufirmy ? M fasolea pod., vše zaručenězdravé zboží, prodá na vagony a ole| JosefJelinek, 6 B E M; ruje obratem pošty J. BOSSNĚR,
mydlář v Hradci Králové na podsíni. — PRAHA-II., čp. 385.

prádla, praporů. příkrová,koberců Phovornémáš l o | VYVYVYVYVYVÝVYVY| Št TTVSSHUNEŠHE
| Žápie žákůdoI. ročníkuobchodní akadomi

Josefa Neškudly žene žák 4 i roh zese edem
Tisíce uznávacích relerenci a edpořučání. —

„obráskové cenmíky, rozpočty, vzorya vá sboší
k výběru franko.

Bez volkoměstskérošie ve rlastuích dílnácha
aomech, levné pracovní ufly na voskové, čímž levnější
cány aš o 30"/, než všudo inde.

Jebil. 100 Jos. trvání ©40 Jed. všasámí činnosti. | nošiů a zeměpisu zbémky nejméně dobré, jakož i žáci, kteří vyčhodili jednoroční učebn
dreso oslovn | přiměšťanské škole, pozkoušce přijímací z češtinya počtů. Zápis dne 16. července od

A vámivědy 4 4 ve vyproln 8.9. hod., zkouška.přijímací téhož dne o 9. hod. dopolední. Písemně možno se k ní již dříve
| příhlásiti,Doklady: Křestní list a propouštěcí vysvědčení.

E- Do L ročníku dívěí obchodní školy dvojtřídní koná se zápis žaček(z JIL
' třídy měšťanské školy nebo lyces) dne 29. a 30. června.

Prospekty zašle a zprávy podá

ředitelství obchodníakademie v Hradci rálové.
->

| Rozpočtya návštěvainženýranapožádání. AAAAáA AAAAAA4AA4A p.« |
Zeměvrtací spol. Langer,

Praha ii.-598. Černý A spol. v Hradci Králové
Založ . 1902. Četná doporučení.

kNNNÍ P oznamují zdvořile,že otevřeli Ra Slezském Předměstí bezprostředně u osobního
nádraží 

detailní obchod hornoslez. uhlím,
který doporučují přízni okolních obcí.

Přijímají se:

8) Žáci, kteří s plným prospěchem odbyli IV. třídu utřední škol nasis, reálky),
beze zkoušky přijímací. Zápis dne 28., 29.,90. června a 1. Července.bdklešy: Křestní |
a vysvědčení, opatřěné doložkou na odchodnou.

b) Žáci, kteří vyehodili III. třídu měšťanaké školy a mají aspoň z jazyka vynovaoiké

pro kupce se hodící, blíže »Merkuru«, a

několik m alých bytů ORP>Zvláštěvýbodnécenypřinákupechhospodářekýchspolkůa besídek.jj
v přízemí hned se pronajme. C. a k. dv. to
várna nábytku K. V.Skuherský, Hradec Král.

Všem veledůstojným i důstojným pánům, kteří doprovodili ke hrobu v Pánu zesnulého pana děkana
v Hrochově Týnci

Aloise Konvalinku,
zvláště pak: vedp. radovi Janu Kobrovi, bisk. vikáři a děkanu za vedení konduktu, vldp. Josefu Filipimu,
faráři v Kórbru za eloužení reguiem při pohřbu, dp. Janu Benešovi, kaplanu v Chrasti, za tklivou,. dojemnou
řeč nad rakví, vyslovuji

nejsrdečnější díky!
Z ostatních eúčastněných patří díky naše zvláště: veleváženému pánu Frid..Dyntrovi, patronátnímu

komisaři, jako zástupci vysoce urozeného pana patrona Alexandra de Tábora a milostivé paní patronky, slov.
pánu MUDru Karlu Schmoegrovi z Chrasti, slov. pánu Karlu Regensdorferovi, pánu na Přestavikách, vážené
místní městské radě a slav. obecnímu výboru atd. atd.

Konečně díky vzdávám za darování věnců, které věnovány byly od milostivé vrchnosti zdejší, od
patronátního úřadu a od miloativé vrchnosti přestavlcké.

Všem výše jmenovaným, jakož i všem, kdož úelně nebo písemně projevili soustrast nad úmrtím
pana děkana a všem účastníkům pohřbu vůbec volám ještě jednou: Upřímné díky!

Zaplať Pán Bůh!

Majitel: Politické družstvo skové v Hradci Králové. — Tiskem Blskupské knihtiskárny v Hradci Králové. — Vydavatel a zedp. redaktor: Josel Polák,
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AD očalní bo sát! ň

| Průběh věíký.
-+ Todalší -zápolení našich zbraní, třebaže vzble

dem-na obrovskou číselnou převahy rusklu
vyžaduje.krajeí. napětí, největší brdingtví, do
kazuje, jak „zakouské vojska ani v okamžicioh

nejkritičtějších neztrápojíenergie k nejhouževnatější obraně. »Můnch, N.. Nachr.« adělují z Ber
lína: -»Popěvaděž nechtělo vojsko vysazovali
hlaní městobukovinské rozstřilení, je pak
přecmusilo vykliditi, opustilo je hned, Rakouské
jižaí. křídlo. pod velením generála | Pflanzer
Baltina, však přijme bitvy, kde to ozná vedení
za- výhodné. . Nepřítel zajisté svou ofengivou
opustil lepší posice a vystavil se tek nebezpečím,
která jsou opiata -s operacemi na volném poli.
V tohto podnicích dosud ukázalo vedení, tech.
nické pomocné prostředky a vojska přavahu zad
ruskými mocenskými prostředky.« Již přestávají
ruské: krasořeči; naopak všsk zprávy našeho
generálního štábu sdělují, kde, všude. „ufen
siva, runká velice důrazpě zastavena r —
přibývajídisípo ruských zajatcův. „7

- Na: raeltém bojišti trvají velké. boje dále.
Ruský příval téměř -na celé čáře .saražen, jan
ještě Černowee vyklizeny, kaznž -vaikl nepřítel
v sobotu v novi V úsoku etrypském třiští se
ruský! nápor západně od Višňovšiků ustavičně,
V úsekuhorní- Ikvy Rusové s velikými ztráta
mi /márně' te „pokoušeli o poslawení severový
chodněod »Lopuěna. Na jižním Volyňsku přešla
už 'haše -vojska kt činnému odporu, získala pro
storu: severně od říčky Lípy,-severně od Goro
chova (jihovýchodně od Lokaczů) i u. Lokacaů
samých a odrazila několik protiútoků. Severně-od
Turije (řeka tato pramení západně od Torozynu,
teče na severovýchod a uhýbá se aměrem cel
kem -severním; ústí do Pripjetu, západně -od

. Stochodu) zajali Němei 3.500 Rusů. Mezi Soka
lem a Kolki byly odraženy silné ruské výpady
a na horním Stochodu získáno půdy. Dle toho
našd w epojeneeké voje zatarasily Rusům cestu
na Kovel a Lvov. — Uřední zpráva .ze dne
20. Bervha ohlašeje úspěšné boje naše na Volymi
u Lokašů, u Kiejelina,'mezi Sokulem a Kolkami;
meži silnteí Rovel—Luck a Turyí proniká spo
jené' vojsko dálecvpřed. |

Italské bojiště jest také jaksi ve znamení
italsképrotiofénsřvy, ku.které -se jak Rusové
tak' Italové odhodlalí na rozkaz francouzský.
Italové Útoší na fróntě wočikéale nejen iše ne
májí úspědhů, dýbrž nedovedou ani zabrámiti
naší armádě z Tyroldo Italie vytazivěí, aby
své "postavení zlepšila. — Dle poslední úřední
zprávy bitevní činnost ma sočské frontě a v Do
lomitech klesla na obvyklou míru. .

Na západhím bojišti vedle živé dělostřelby
na největší části fronty a zejména v úseku
anglickém vzplanuly boje v úseku verdunekém
na obou stranách řeky. .

+ Na Balkáně. Recká vláda protestůje u všech
vládproti-blokáděřeckýchbřehů,- vykonávané
čtyřdohodou. Odsbrojení řecké armády, jak čtyř
dohoda nařídila, jest sice v proudu, ale zatímn
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DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA
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V Hradci Králové, dne 23, června 1916.

prý. pauza na papíře. Finánční nesnáze řecké
vlády stále rostou o

vu „. . asty , "Ela
Politický přehled.

-0 hospodářských otázkách po válce pro
mluvil uherskýministr nnáí ve schůzi finanč
ního výboru sněmovny magnátů. Vláda bude
prý všemi. prostfedky pracovati k tomu, aby po
váloe hospodářský život bez značných otřesů

opatřování surovin po, válce zabývají se vlády
rakouské i uherská už dnes. Pro potřebu úvěru
mealoživnostníkům a drobným zemědělcům přeje
vobě vláda učiniti opatření pomocí příslušných
organic <

„ Hospodářská konference číyřdohody u
diní prý opatření proti nebozpečenstrí v mezi
dobí mezi zastavením nepřátelství a podepsáním
mírových smluv. Těmito opátřenímimají býti

pásledkem. velkých zásob, které se nahromadily
ve akladištíchústředníchstátů..

» Nevé ministerstvo v Italii utvořeno s mi
nistorským::předsedou Bosellim.Stranicko-poli
ticky skládá ae ministeratea doposud z pěti
konservativníph.liberálůjednoho-katolíka,čtyř

demokratů,dvou radil dvou reformnícha0cialistů a jednobo repuhlikána. 8onnino, Car
camo a ministr války. Marropne.8 ministrem ná
mořnictva Corsim pudrží svá mígta, ministrem
vnitra ustanoven dosavadní ministr epravedl-.
nostiOrlando., p 1

Proti Mexiku. President SpojenýchStátů
svolal miliei všech jednotlivých států ke službě
oa mexických hranicích. Milice bude sem posí
láně dle potřeby, abybyli. stíhání bandité, kteří
se dopouští zločinů na americké půdě.

Na staré cesty!
Před válkou moderní pozéři hlásali s čelem u

čeně svraštělým: »Stará morálka nám nestačí,
toužiíme výše. Chceme mravouku spočívající na
základě vědeckém, která vede k vznešenějším me
tám.« Bylo věru Pro ducha doby charakteristické,
že proti těmto nejapným sic, ale přece velmi ne
bezpečným frázím nevystoupili svorně a důrazně
vážní čeští filosofové, Tito přece věděli určitě, že
taková hesla nepovedou k žádným positivním a
ztravitelným hodnotám — že naopak rozbují se jen
pyšné popěračství a zmatek. Naši filosofové pře
ce věděli dostatečně, že vědeckého světového a ži
votního názoru není. Ale i kdyby se vědě podařila
pevnou jeho kostru vytvořiti, neznamenalo by to
ještě stanovení a utvrzení nové morálky. Věda
praví pouze, jak se věci mají, ale nemá moci roz
kazovati lidské vůli. Proto také i vysoce vzdělaný
inteligent koná něco, čím škodí svému zdraví, co
poškozuje duševně nebo hmotně Jeho okolí. Věda
působí na rozum, ale na vůli autorita. Člověk není

E - 8. 0.7 T „ “ ——
, Unserty počítajíae. levná.. . -|

Obnova vychásí v pátek v poledne. Ročník XXII.
l o

rázně se rozhoduje; ví, co činiti má, ale také jest
si vědom svobody vůle; pochopuje,že není fysic
kou nutností, aby konal to, k čemu jej povzbuzuje
společnost i lidí nejosvícenějších.

Kam u nás osvícenské hokuspokusy vedly, pře
svědčuje nás jednání jednotlivcu i širších společ
ností tak výmluvně, že není potřebí shromažďo
vati doklady ve zvláštním článku. Ty se naskytají
všude. Právě proto hlásí se o slovo silný proud,
směřující podstatně k staré morálce křesťanské,
která vytvořila tak dlouhé řady charaktert Žu
lových.

Dne A. t. m. ve »>Venkově- čleme: »Takový je
dle Carlyla (anglického filosofa) rozdíl mezi člově
kem včerejška a dneška: člověk minulosti byl za
ložen solidně, upřímně a poctivě; jeho ideály tkvě
ly na pevné půdě opravdovosti a všestranně byly
podepřeny jeho vnitřním přesvědčením. Propraco
vával se k nim namáhavě, ale vytrvale. Člověk mo
derní naproti tomu podřídil svoje ideály heslu dry
áčnictví; jemu neběží o to, co jest a jaké to jest,
nýbrž jakým se to býti zdá; on nechce lidí pře
svědčovati, ale přemlouvati je, namlouvati a nalhá
vati; a ovšem namlouvá a nalhává i sobě, Prostě:
on se nepropracovává, on chce dospěti k cíli mno
hem rychleji a ovšem i mnohem méně poctivě ..
My nechápeme již vlastního podkladu ideálu, zá
sad, myšlenek: pokolení minulá seriosní a při svojí
důkladnosti velmi přesvědčivá, nám je vnukla, my
jsme je spočátku vnůnali, ale později jsme si na ně
tak zvykli. že stala se šablonou. Hovoříme o nich,
ale naš: obraty a představy jsou mechanické, ša
blonovité . . . Není třeba ztráviti mravního obsa
hu té které nové myšlenky, stačí nalézti pro ni
formulku, a tím jsjne se s ní vyrovnali. A tak žije
mneve znamení formulek ... Formulen“ a jinými
šablonami krmí lidstvo sebe napořád, Řečníci po
litičtí i jiní, hlavně také tak zv. krasořečníci, ope
rují často formulemi a šablonami; pro ně mánie
nový výraz: fráze. Co bylo kdys heslem. je nyní
frází. prázdnou a studenou; k čemu propracovali se
lidé včereiška. to my dnes odbudeme právě touto
frází.«

zNárodní listy« dne 19. t. m. připomínají k ny
nější době válečné: —.

»U tisíců lidí, kteří zdáli se ve všedním životě
klidného vývoje zhola lhostejnými a neschopnými
vyšších pocitů, vyvinula se nejvyšší dávka oběta
vosti hrdinné i odříkavé, dala vyniknouti netuše
ným kvantitám občanských ctností; ale vedle to
ho vnesla do života velkou dávku upřímnosti. na
jejíž nedostatek velmi značně chořela evropská
kultura. Celý svět klamu a lží ležel u četných
z nás mezi uznávaným a hlásaným životním ná
zorem a mezi Životní praksí. jaká se na
mnoze projevila. když převrat poměrů....
otevřel vrata dokořán novým možnostem. —
Vldime řadu nespokolenců, kteří nemilosrdné přemudro
vávall pořádek světa a hlásili se hlučně k zásadám nej
čistšího .altrulsmu, ani slouži s přímo lanatickým sobec
tvím nejbezohlednějším lormám lichvy a vyděračství;
a vidímetaké, právě ony, kteří nejokázalejl vystavovali
na nárožích ulic své vlastenectví, anl stejně jednají
bez ohledu na možnost oslabení tělesné zdatnostipouhým fysickým tělesem, jest bytostí, která své
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obyvatelstva a tím i ohrožení příští brannosti stá
tu, ani jednají tak přímo proti zájmům státu a jeho
intencím, projeveným četnými. opatřeními o výži
vu širokých vrstev... . Těm i jiným licoměrno

(stem strhla válka neúprosnězávoř klamu a lži s
lice.. V

Kdo si vzpomene, jak často jsme důrazně vytý
kali pozérství a frázovitost, jak jsme poukazovali
na kaučukovitou páteř a chytrácké kličky moder
ních velikášů, zajisté vl, že »Obnova« psala v témž
smyslu již před lety. ©Náš list varoval obezřele
před lidmi, kteří se. chlubili jako znalci nových
cest a uváděl doklady, jak vysoce konservatívní
velikáni národa českého vynikali nad celý roj

drobných apoštolů různých těch ideí moderních.
Jestliže se tvrdilo, že na základě různých těch

moderních »ismů« se vypěstí povahy žulové, pří
.sná praktická zkouška prozrazuje něco jiného. Co
bylo řeči o pokroku humanity, o akrujsmu! Ovšem
na papíře takový rozvoj se prováděl zcela lehce.
Hůře bylo, když se žádalo, aby každý přispěl k
společnému dobru hřivnou osobního sebezáporu,
skutečné oběti, Konaly se ovšem dobré skutky ta
ké, ale ze strachu před kritikou novin, z bázně před
rozčilením anebo boykoten konsumentů z přísného
organisačního příkazu anebo k vůli zevnější pří
krase.

Nynější doba však vyžaduje obětavost drob
nou, nehlučnou; žádá každodenní ústupnost a ná
mahu, z které nekyne zisk. Jak se tedy pokročilo

„na této pídě? »Právo lidu« (večerník z 20. června)
napsalo: +Vezmeme-li do ruky krájinské listy če
ské, překvapuje trpký stesk na nědostatek občan
ské solidarity. Právě zde, kde lidé se znají, v ma
lých místech, kde, jak se říká, »vldí si lidé do ža
ludku«,jeví se takové zjevy, které zarážejí ....
Tyto hlasy krajinských listů jsou velmi významné
právě proto, že jsou to listy krajiňské, jejichž red
aktoři jsou jistě vázáni mnohými ohledy, chtějí-lí
v malém místě míti snesitelný život. Nedostatek
občanské solidarity pociťuje se jako těžké a kruté
zlo, když i krajinský redaktor je nucen otiskovati
trpké stesky. Velký problém sociální jeví se na
obzoru... a pro dobu po válce nejvýš aktuelní:
jak povznésti vědomí občanské solidarity. Lze po
chybovati, zdali prospějí i ony dobře míněné výt
ky. odstrašující příklady nesolidarity, válečné lich
vy, bezohledného vykořisťování | všeho druhu.
Má-li takový vykořisťovatel tučný zisk, snese již
nějaký ostrý článek novinářský, který beztak za
týden zapadne vzapomenutí .

Tedy právě jeví se pokles největší právě na tom
poli moderního usilování, o kterém se nejvíce
mluvilo. Denní listy vysílaly do světa týdně celé
řady humánních článkův a lokálek doufajíce, že tak
vypěstí, zájem o-blaho veřejnostiyco nejzdařileji.
Zatím však patrno. že svobot ná vůle jeví od do
bra odklon větší než před velikým časopiseckým
požehnáním. Každá strana tvrdila, že vychovává
své příslušníky co nejsvědomitěji, že její členové
isou vzory občanských ctností. Ujímal se přímo“
hotový byzantinismus před organisovanýmidavy;
všude mliveno o charakteru nejuvědomělejších.
nejšlechetněčiších. Bengály nad hlavarni zástupů se
zapalovaly zvláště při volbách. A nyní — po všech
těch 1ozbězích pojednou stesky na široce rozvět
vené sobectví, na bezobsažné fráze a formulky.
Odkud najednou tolik egoismu? Vždyť přece sotva
pět procent dospělých občanů nebylo přihlášeno

k některé organisaci, která tvrdila, že má na
zřeteli sociální obrod a jiné snahy pro dobro vě
škerenstva.

Slyšíme-li hlasité vzdechy nad zklamáním, mu
síme tím důrazněji volati: »Jen zpět na staré cesty!
Nechť se nikdo neostýchá přiznati, že nejlepším u
čitelem, nejmocnější autoritou a nejpovolanějším
vřidcem k činorodé občanské solidaritě jest Kri
stus. Jestliže jiní luští palčivé otázkyakademicky,
papírovými listy, Kristus hluboce slovem ipříkla
dem zasáhl do životní prakse. Jestliže jiní dávají
popud k některým skutkům zevnějším, Ježíšova
nauka podmaňuje celé srdce. dovede si získati vůli.

Pohnutá doba dává právě staré konservativní
čkole satisfakci, rehabilitace staré morálky v kru
zích prozíravých jest stále zřetelnější. Nyní jistě
se bude psáti o obětavých milosrdných sestrách,
misionářích « katolických humánních ústavech s
daleko větším pochopením než před válkou. Po
hnutá doba totiž odhaluje faktické kontrasty v o
strých liniích. Tedy od frází a formulek jen zpět k
reální kypré půdě!

Česká liga akademická

Spolek katolických akademiků v Praze na
ukončení prvního desetiletí svého trvání hodlal
vydati velký representační almanach. Leč po
hnutá doba kázala, aby se takový plán odložil.
Přece však vyšla významná informativní knížka
s hrstí tklivých vzpomínek na časy velikých
zápasů a oblažujících triumfů. S velikým po
hnutím čteme, co všecko zkusili horliví, ideální
nadšenci, kteří se odvážili organisovati katolický
inteligentní dorost. Právě rušné výjevy při in
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atalaci kněze-rektorá university dra. Vřešťála
byly mohutným popudem k organisačnímu sem
knutí katolických akademiků, kteří si řekli: »Až
potud — a ne dále. Jestliže universitní kruby
tlik zdůrazňují heslo o akademické svobodě,
jest potřebí manifestačně upožorniti, že univer.
s ta založená osvíceným katolíkem a vydržovaná
lak velikými penězi katolického obyvatelstva
vůbeo nesmí býti pouhou doménou lidí opač
nóho světového názoru. Neemí se dovoliti, aby
rozhodný katolík, který zde učí anebo studuje,
byl pokládán za parobka a aby se proti němu
vystupovalo jako proti odvážlivému vetřelci.«
Založení ligy. mělo veliký význam pro vohranu
svobody inteligentního dorostu vůbec. Sluší zde
upozorniti, Že to nebyli kněží, kteří kladli
prakticképrvnízákladyk sdruženítolikpotřeb
nému. Byli to laičtíakadeřikové sami, kteří
dobře předvídali“ jak biloďu energii budom nu
cení vyvínouti, aby fysický tlak zevnější ne
zbortil již stavbu základních zdí. - A-že to byli
akademikové býstří, pátrno z jejich schůzí, které
tolik vynikaly věcnými debatami. Ze „všech
utěšenýchsobůzí pronikalo mocně-heslo: Ne
chceme parasitů, népřijímáme vé svůj okruh
nedochůděat, student nestudujících, Jidí lační
cích jen po hmotném zisků. V našem středu
mají místo pouze katolíci rozhodní, praktičtí,
nikoli však pokrytoi, kteří so snaží k.vůli pod
poře pouze přesvědčenípředetíratie ©

A užaulo se, jak po prvých svízelných pra
čích počet členů ligy se muožil, co. všecko do
kázáno v několika letesh na poli organisačním
i kulturním. Energii -vzpružil mocně ovšem i
horlivý příklad kolegů chorvatekých a slovin
ských. Ukazovalo se zřejmě, jak. veliký počet
akademiků katolických trval. bez organisace,
kdy za studentstvo mluvily výhradně živly ra
dikální. Založení »Studentské Hlídkye bylo ja
rému adrušení moenou oporou. Patrno to i
z toho, jak so Jist stále sdokonaloval. M

Ovšem přišla těžká doba válečná, 70 pro
cent ligístů spěchalo na válečné pole loyálně
bojovát za ofsaře a za vlast. Přes to však pra
covalo se dále, pokud pohnuté poměry dovolo
valy. Do pole zasílány tiskopisy, udržóvala se

a jejich vojenskýmidruby. ©.
„ V knížce nyní vydané čteme: »Dojemno

jest probírati se dopisy našich členů. z pole.
Jeeu plny vzpomínek na klidný spolkový život,

plny pobídek k vytrvalé práci Nikdav dopisech nenajdeme slabošských nářků na

sťanský názor světový dovedl je. povznésti
i nad prostředí, provázející válku... Smrtí těla
nekončí u vojína-ligisty život, víra w život zá
hrobní dodává klidu jeho duši, odevzdanost do
vůle Boží činí z nich hrdiny. Nezmiňujeme se
+ zásluhách či vyznamenání svých členů, stačí
Hei, že každý ligista-vojín konal svou povinnost,
Statistika naše udává, že 90 členů nastoupilo
službu vojenskou. Z nich 10 bylo. pro nemoc
propuštěno. Ztráty naše — pokud jsou známy
— obnášejí 6 členů. Zajsto je 7 členů, raněno
u onemoenělo přes 20.«

Podpůrný fond vyplatil do 1. března 1916
kandidátům učitelství 110 K, technikům 300250
korun, medikům 595 K, filosofům 433050 K,
právníkům 10.870 K. Celkem tedy 18.908: K.
Jest tedy patrno, že i podpůrná činnost jemt
pečlivá. Aby však se mohla silněji rozvětviti,
jest potřebí nových mecenášů. Uvažme, že ve
liká řada akademiků smýšlení nekatoliekého
užívá nadací a jiných podpor těch, které uve
deny v život právě obětavostí kněžskou. Nyní
tedy jest potřebí pro podporu rozhodnýeh aka
demických katolíků peněz nových. Kdo něco Lize
věnuje, učiní skutek dvojnásobně dobrý. Pomůže
nuznému a přispěje k obranné akci katolické.
Y knížce se praví: »Bude nutno zdokonalití
vnitřní úpravu fondu a poměr jeho na venek
— dosud nedostali jsme ani jediného sebe mon
šího odkazu — bude nutno postarati se o vy
datnější sprostředkování kondice, v kterémžto
směru se dosud učinilo poměrně velmi málo.«

Nuže — liga žije dosud, pracovati ohce
rozhodně a v rámci širším než do této doby.
K tomu jest zapotřebí podpory katolických
nadšenců. Nechť si každý uvědomí, jak právě
nyní jest potřebíupravovati nové cesty čilým
barcovníkům z inteligentního dorostu. Uvážíme-li
jak se praktikovala hesla o svobodě a pokroku
u těch, kteří si vymábali patent na řízení kul
turních záležitostí, seznáme, že podpora ligy
jest zároveň podporou ušlechtilé svobody proti

fysickému útlaku a jest podporou pospolitosti
a zmohutnění konservativní české inteligence.
A taková akoo jest zajisté prospěšnou činností

pro národ vůbec. Nyní jestpotřebí českému ná
rodu konsorvativní inteliganoe jako soli.

Naděené li vřel jeme, ab

jen setrvalinaoshvě na dam vyše pro.tože jejtch práce- bude více vyhledávána -|
správněji hodnocena než před válkou.

- Výslednice.
O, pražských typech ničitelů sadů rose

psal se dne 19. £ m. v sNár. Listech« řiditel
městskýchsadů Král. Vinohradů, Leop. Batěk.
Stýská na časté, drzé odcizování cenných a ve
likých rostlin, Páše se hromadné, zbytečné zno
čišť>vání sadů. Běda tomu, kdo by se opovážil
elegantním návštěvníkům zakázat znešvařováší
sadů pohazováním odpadků! — »Nér. LEisty«
připojují další veliké obžaloby, z nichž vyjímáme
aspoňtoto: 2

»Všimnětesi, jak vypadají okraje sadů'do
ulic! Zde válejt se děti eelé dny, obrajmí křo
viny jsou tu representovány. olámanými pahýly,
takže několik tiso se jich ročně vylepšuje .. .

K pláči je pohled na křovinné skupiny na
periferifch sadů. Místa ta činí dojem, jekohy
v nich byly průchody zvěře, která tudy táhne
pravidělně k žíru mébo k nepajedlišti. Celé ulice
rozšlapaných a olámaných keřů svědčí o- suro
vých hrách naší. neládežo.. - 0

A naše stromy v uliofoh? Jen ni jich všim
něte! Dnes nakopaná kolem nich prať zítra je
udapána jako mlat, kůra odřena a okolní zem
rozházena po. ohodníku.

A tomuto řádění, jež mnozí nazýva í

vinnou dětskou hrou, přihlíží“ klidně ho
movník, hokyně nebo uhlíř, a trpí je. mlóky
všichni kolernýdáucí.. Ozve-li:se. někdo, máte
slyšet, jaké odměnyse mů dostane jak od dětí,

tak oď jich nejbližších, někdy i od. cizích..
| Co přání.a stížností bylo proneseno,aby
krásné stromy a keře ve veřejných sadech ozna

: čeny byly nápisy. Bylo vyhověno a.— nymí od
počívají -zbytky ze:608 tabulek ve okladišti. Část
tabulek byla zo. saďů vůbec ukradena, nebo od

. nesena a zahozena, jiné byly rozbity, email
otlučemn, nebo- — v ušlechtilé snaze přispětí
orientaci — tabulky soustavně zaměňovány,
takže eclé to zařízení stalo se illnsorním. —

A oož ony velké orientační. tabule ©-ozna
čením sadů! Emailové otlučeny, napsané poškrá
bány a znešvařeny: Můžete si také všimnouti,.
jek vypadají tabulky, jimiž označeny byly stromy,
vsazemé na pamět slavných mužů.Badzmizely,

"tebe prakem byly rozstříleny. Co nalomených
růží * s poupaty visímakeřích,ba tyto oslé
často jsou rozlémány,.a vše, co kvetoucího poblíž

„gesty, surovou rukou orváno a roziémáno, —
"Feto vše dělají: nejem malí, ale i větší a do

spělí bez rozdílu pohlaví a společenského stupně!'
Tu přistihnete tal dobře dámuv. aávoji jako

: kuchařku, povalovače z ulice jako intelgenta..
A odpomoo? Hlídači? Kolikby jich muselo

»býti na příklad v »Riegrových sadech«. Tři na
den, jeden v noai. Ale museli by to být lidé

mladí, energičtí, ne staří obecní pensisté, z nichž
si dělají uličníci blázny. Tážete se, 00 by stála.
ochrana jednoho sadu? Béřeme-li za záhlad:
dnešní existenční úroveň, tu by dvanáotihodi.
nové denní služba stála ročně 1506 K čili hlídka,
jednoho sadu stála by ročně 6000.K. A celkový
preliminář na reční udržování je 20.000 K

A kdo je povolán k výchově k lepšímu?
Především rodičové a průvodcové maličkých.
Nikdy nemá místo pravé rozumné lásky rodičů:
zmajsti ona opičí láska k dítěti, v níž trpí.se mu
nesprávnosti.Dítě lehce zvyká dobrui. zlu,a
vidí-li, že proti jeho nápadům. není odporu, je
w domnění, že čisí dobře. Jak. často však rodiče
nejen, že trpi. dětem tyto poklesky, alo i, když
byli upozornění, ještě je hájí.

V drubé řadě jest povinností školy, půso
biti výchovným způsobem k ochraně veřejného
majetku. Sebe krásnější slova a nařízení ve
škole pronesená minou se účinkem. Po poučné
přednášee vyřítí se děti ze školy rovnou do
sadů a to, o čem jim bylo řečeno, že je trestné,
ihned provádějí, aniž by se v nich svědomí
hnulo* Mám za to, že moohem účinnější byly
by pravidelné vycházky do sadů a přírody, kde
dítky účelným způsobem byly by seznamovány
s přírodou, s prací v ní, a jejími krásami a kde
na místě bylo by poukazováno na její znešva

ření 3 ničení.«elmi upřímné to vyznámí o nynější ©
šlechtění srdcí a rady velice zdravé. Uvedli
jsme větší část oprávněných atesků předně s té
příčiny, že pustošení sadů pracně a s velikým
nákladem zřízených jest typickou zvláštností
větších měst, kde jest přece tolik příležitosti
poučovati se o esthetice a jakým hříchem j
poškozování obecního majetku. Pak jestpotřebí

včin'nouti si té kritiky také z té příčiny,že
itné drancování a pustošení květů est špat

ným svědectvím pro kulturu srdce vůbec. Ta
kový bezohledný škůdce, který z kazisvětetví
v přírodě vlastně užitku nemá, škodí tím spíše
tam, kde mu na útraty jiných kyne zisk.Ven
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kovský, méně vzdělaný člověk přírodu zbytečné
nepustoší. Ale nepomáhají v lé příčině aui
přísné žaloby novinářská. Tu jest také jeden
důkaz o přehodnocení novodobých společen
ských hodnot a že při všech papírových hes'cch
a výzvách zapominají velkoměslské kruhy na
sjedno potřebné«, které ke skutečnému zušluch
tění erdcí jest nezbytností Vždyť všecky jiné
prostředky nápravné se již vyčerpaly b.z
výsledně. © 2.

Právě 19. červa píše oPrávo lidu« ostře
proti špatným knihám, které ee dávají dětem do
rukou. Prý velkoměstské dítě trpí nedostatkem
ethické (mravní) výchovy, ztratilo dávno veški ren
styk s přírodou (a což Vítara a pražské sad),
nemá a nezná čisté radosti. >Velkoměstská škola
nemůže dítěti dáti rovněž dětství a radoul.
Přepadne dítě svou knižní kulturou, tou kultu
rou slova, mluvnice, cifer, alo nikoli životu,
přáce, živého názoru a radosti. Až ty děti du
rostou, svypěstí v sobě kult velkoměstských
požitků, budou tomu říkati síla, ač je to v pravdě
příživnictví na jiných, rafinovaný systém vyk.
řistění práce jiných k vlastnímu pohodlí, Rozkeš
z vlastní práce stano se takovým lidem cizí,
radost ze štěstí jiného neznámou věcí. Možno
míti děti vychovávané energicky. Možno msiti
lidi zoela zdravé, robustní, silné, holdující sportu.
Ale lito energiětí lidé neproepějí třebas nikomu,
založí pocit svého fysického i vnitřního biaha

„na bezobledném využití jiných, nesetřou žádné
slzy, neřeknou nikomu laskavého slova, které
dovede povznésti a poslliti, nepodají nikomu
bratrský ruky. Neměli dětství a nebyli vych-
váni othioky. A také kniha bude jim sice dvbr. u
dekořačí, vjvěsním štítem“ vzdělání, ale jinak
věcí mrtvoů, smrtelně lhostejnou a škodliv-u,
je-li pootívá a říká-li hořké pravdy.«

-' Dobře. Alé oprávněné žaloby netýkají se
pouze dětí rodičů bchatých. Dítky chuďasů mají
'k skutéčně ethice a esthetice ještě menší piří
stup než děti rodičů zámožných. A neblahé
příklady společenských kruhů vyšších nepůsobí
na ně zdárně. A pak dítě nuzné vynasnaží sw

vaným chytrostí, obmyslem. Vždyťchudší rodiče
doma sami před dětmi často vypravují, jak se
vyhnuli povinnosti, jak přelstili své předs'u
vené atd.

: Ale jestliže velkoměstská nynější elhika
zklamala, kde je nová, opravdu reformní?
Individuelní pojímání othiky značí pouze roz
přádání akademických debat, ale nemá přísluš

„ného praktického vlivu obrodného na celé davy.
Ethika prostomyslné babičky Boženy Němcov:
osvědčila daleko lépe svou výchovnou moc než
celé systómy kolisavých ethických zásad mo
derních. Právě z prostředí konservativního ven
kova vzrostly národu nejkrásnější a nejpevnější
charaktery. Úpadek ethiky nezaviňují velko
městské domy, ulice a sady, ale tamější moderně
vychovanií lidě.

Právo poptávky
a nabídky..

Nová doba objevila velice praktické obchodní
pravidlo: »Cena prodávaného zboží řídí se vzestu
pem anebo poklesem počtu poptávek.« Co se dy
chtivě kupuje, oč se lidé přímo perou, to se tedy
smí zdražovati potud, pokud kupní konkurence ne
ochabne, pokud do horkých hlav přeplácejících
konsumentu | nevejde idea svornosti — z fysické
nutnosti. Velikým šroubováním ceny velice sta
rostlivý lidumil-prodavač se stará pilně, aby se na
posledy kupující neokrvavěli.

Ovšem pro rozvoj obchodu taková zásada jest
velice účelná, ale přijde na to, co tomu říká huma
nita, přirozené lidské právo a úřady, které se sta
rají, aby i v době kritické měl každý pracující ob
čan nejnutnější prostředky k ukojení hladu a vůbec
k uhájení existence. V zájmu lidskosti stanoveny
jsou maximální ceny, v zájmu přirozeného práva

netajil, ale prodával všem potřebným žadatelům
za cenu přiměřenou.

>Cena nabídky řídí se horlivostí | poptávky!
Tohle snad má býti poslední slovo moderního altru

IT
šením? A takový altruismus že má býti něčím vět aby se jednotlivé cechy nepoškozovaly | lačnou

vé, že každému má býti udělena taková odměna,
jakou si za svou práci zaslouží. Jestliže tedy pro

katel, snaží se prodávati za cenu troj- až čtyřná
sobnou, touží po zisku nespravedlivém na velikou

aby si připočítal zvýšené režijní výlohy. Ale nemá
práva nemírně se obohacovati právě proto, že

Kdyby se chytré moderní pravidlo provedlo do
všech důsledků, sociální rovnováha by se zakolí
sala tak radikálně, až by na jedné straně bylí hoto
ví vyděděnci a na druhé hrstka velikých boháčů.

povaze cechů doby lucemburské: »Ze statut zřej

řejší a nejpracovitější stali by se tvory nejponíže

hladu zapírali své přesvědčení, projevujíce souhlas
s nejpošetilejšími rozmary občanů zámožných.

Má-li se odvažovatí práce inteligentní i hmotná
všeho lidstva, lze zde mluviti také o jistých for
mách poptávky a nabídky. Vizme hned praktické
příklady! Nedávno před válkou mnoho mladých u
čitelských sil bylo bez místa; tito tedy své služby
nabízeli. Přijímání do služeb školy (tedy poptávka)

inteligenta hodnotila dle poptávky? Kdyby se uči

než dělníkům nejubožších“kategorií. Zatím jest však
spravedlivé pravidlo, Že učitel jednou přijatý (a
zvláště definitivní) jest plácen zrovna tak jako uči
tel ten, který své služby nabídli v čase, kdy bylo
učitelů daleko méně.

Kdo nemá do projektovaného závodu potřebný
kapitál, poptává se popenězích. Jest dovoleno, aby
vzhledem k velikému množství žadateli záložny

půičovaly aspoň na 20

pokládalo za lichvu a rychle by se zakročilo, Což
teprve, kdyby peněžní ústavy vyšroubovaly úroky

K soudnímu úřadu hlásí se právníku nadbytek.
Hledí snad stát využitkovati této okolnosti k sní
žení soudcovských platů? Nikoliv.

kterým byl slíben »plat dle dohodnutí«, často velmi
trpce pociťují, co znamená zvýšená cifra služeb
ních nabídek. Proto také dělnictvo i v době, kdy

takový pakatel, který by ho neuživil.
V tom právě, že jeden stav druhému schystává

odvetu pokusy o nemírné zdražování, v tom 0
kružním stoupání cen zřetelně lze poznati, jak zlá
mala nohu dobrovolná občanská solidarita. Při tom
však nutno uvážiti, že mezi zápasící konkurencí
stojí obrovské řady lidí, kteří si nemohou přiraziti
na ničem. Jest tu veliký počet takových dělníků,
zřízenců, jsou tu učitelé, kněží, profesoři atd. Ti

zemědělstvím.
Uvažme, že zodpovědná doba vyžaduje oběti

ode všech občanů bez rozdílu -- netoliko od těch,
kteří chrabře nastavují prsa svá pro obranu říše na
frontě. Jak se tedy vymluví spekulant který mí

krát až pětkrát více než před válkou? Taková o
tázka netýká se jenom těch, kteří se pokoušeli lich
vaříti ve velkém slohu. O tom přemýšleti mají i
překupníci a prodavači drobnější. »Než bych na
zemědělských produktech nevydělal více než před
válkou, raději zavezu vejce, máslo a zeleninu do
hodně vzdálených krajů anebo prodám výhodně
pokoutnímu překupníkovi«, praví bez obalu některý
zemědělec. Tohle však jest prapodivný patrioti
smus. Že i rolník musí platiti mnohé věci dráže, u
znáváme rádi; má tedy právo ceny zvýšiti, Ale při
tom má přemýšleti, zdáli jeho stupňování cen jest
úměrné zdražování výrobků jiných, čili zdali k ve
likým obětem jsou povolání jen lidé někteří.

To »temný« středověk luštil sociální otázky v
čase kritickém daleko spravedlivěji a lidumilněji
než mnozí občané doby přítomné, kteří ujišťovali
do nedávné doby veřejnost, k jakým obětem pro

ckou, aby řemeslo bylo všem mistrům stejný pra
men živobytný, aby každému mistru cechovnímu
pojištěn byl výnos práce; proto nejeden článek u
pravuje soutěž, aby nebyla nekalá a na ujmu chud
ších, obmezuje provozování živnosti, netrpí větší
výroby, neřku-li velkovýrobu, nařizuje velikost
pece, poroučí, kolik zboží nositi na trh, zapovídá
překupcvati po straně, vycházeti pro surovinu na
překup do vsí, odluzovati tovaryše, držeti řemeslo
dvojí.. .Z cechů té doby na vrch pron'ká bratrský
charakter, dusící sobectvo, ale tím i soutěž. Bratr

konec čestně pochovávati jea jejich vdovám a dě
tem zjednávati ve spolku místo k živobytí.«

A ještě něco pro dobu přítomnou! Byly vydány
tiskem některé výzvy celých korporací. aby se
zvláště ceny potravin zbytečně nezvyšovaly. Sluší
to vítati zajisté s povděkem. Ale ze zkušenosti do
bře víme, jak skrovný výsledek mají taková tiště
ná provolání, zvláště když jsou rázu obecného, bez

nom, jaký výsledek měly nejrůznější povšechné
resoluce před dobou válečnou! Proto pravíme, že
musí k písemnému připomenutí přistoupiti živý pří
klad a živé, horlivé slovo těch, kteří říkají, že ta
kové povzbuzení jest prospěšné. Opravdovou hu
mánní snahou prospěje se národu i celé říši.

Významný politický projev Vojtěcha hr.
Schonborna. Zasloužilýpresident zemské správní
komise uveřejnil vo J. sešitě nové vídeňské
revue »Das neue Osterreichu článek velice po
zoruhodný. Pojednává o rakouské státní myšlence,
která má »vzkřísiti staré naše Rakousko vyrů
elající ze společného cmlazujícího pramene
k nové velikosti a síle«. Symptomy pak této
státní rakouské myšlenky jsou jednak tři samo
zřejmé, o nichž jistě sporů nebuce, totiž: nad
šŠená láska k oísaři, nezměnitelná věrnost k of
sařskému domu a jasné poznání, že národové
říše jsou na sebe odkázání a vzájemně neroz

nutno »cílevědomě a horlivě pěstovate, Těmito
posledními jsou: rovnoprávnost národů a bázeň
Boží. Rovnoprávnustí národní, která je ústavními
základními zákony zaručena, nesr.í býti vikláno,

Ovšem nelze prostě mechanicky pojímati tuto
rovnoprávnost, anebo ji vyměřovati automaticky
týmž luktem, nýbrž smysl její je ten, aby se
každému národu dale, čeho k hospodářskému
a kulturnímu rozvoji skutečně potřebuje. Již ta
rozhodná a vřelá obhajoba tchoto stěžejného
programu naší historické šlochly, od něhož se
nikdy neucbýlila, ukazuje, že konservativní
šlechta chce i ku provedení joho také vší svou
politickou mocí a vlivem se zupazovati. Znak
pátý pak. jenž má býti podstatnou částí rak. uské
atátní myšlenky, ba jenž má ostatní její základy
a podmínky budit, ostříhat a podporovat a jenž
dle slov vzácného pisatele tvoří asnejkrásnější
rodovou vlas!nost n:šeho panovnického d mur,
neměl by vlaslně v tom širokém smyslu, jaký
je mu dán ve článku zmíněném, nikterak býti
sporným, v naší veřejnosti, které se vážně jedná
o zachování a p'ellení nejhlubšího a nejmoc=
nějšího mravního podkladu v lidské společ:osti.
Že je škola nejdůležitějším pěstitelem všech zde
uvedených znaků rakouské státní myšlenky, je
zoela správné a bylo v uvedeném článku zvláště
zdůrazněno jiko nejdůležitější postulát praktické
politiky.

Reformní prohlášení soc. demokrata. Do
berlínské revue »Pulen« napsal známý zástupce
soo. dem. frakce v předsednictví poslanecké
sněmovny vídeňské článek, v němž otevřeně
praví: »Mó stanovisko k polské otázce jest zře
telně vysloveno mým pojímáním nacionalismu.
Národnost jest mi prapůvodem a základnou
veškerého dějinného života; všechno ostatní je
forma.« — Jsou to slova, která by se byla na



zvala před válkou projevem přemrštěného na
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nikajícího poh'avára soc. demokratického [adůkaz, jak: Šronikará na -nazírání nlv800. ny dla dě Kovs|
Válka a soclální demokracie. V nedělním »Prá

vu Lidii« "uveřejnil dr. Soukup epištolu k soudru
„hum a především k dívěrníkům své strany, jejíž
tendence a vznik jsou břůhledny. Praví, Beji $fše

krví svého srdce“á shrnuje Jádro svýcíř výviklů
"takto:>Je pravda,že řtitohýkrok:jenž“še"Stali
nebo ještě stáne, zdá se mhohým i z mašich'vlast

"nich řad, srovnáván s tím, co bylo Fečeno nebo
vykonáno v dobácn předválečných, nesrozumitel-,
ným a nepochopitelným. Ale vy musíte věřiti, že
vše to má své přesvědčujícípohnutky. Musíte vě
řiti, že mužové, kterým jsté jíž v dobách míru svě
řiliosudy siťany4 kteřipo celá: desítileti"s Vámi:
rostli, pracovali a trpěli, že mužové ti zůstali tý
miž také v dnešní době válečné. Že mužové ti,
kteří všechny bolesti a zármutky vaše prožívají
stejně intensivně, jako vy, mají pro každý svůj
krok. pro každý svůj počin a' pro každé své roz
hodnutí také své hluboké důvody, protóže v dnešní
tak bezměrně komplikované a nevýslovně 'mimo
řádné době stojí přece jen mnohem blíže všem o
něm zřídlím událostí a dějů u nás, nežli je to dnes
mežno tisícůni a desetittisícům ostatního dělnictva.
A že jsou to konečně vesměs mužové poctiví a
žádnou mocí světa neporušitelní, kterým momenty.
osobní v těchto těžkých dobáchnikdy ani na'oka
mžik nevstoupily na mysl.'ale kterým věc a zájem
strany a všeho českého dělnictva stojí nade všech
noha světě, a kteří se nerozpakují učiniti to, co Hle
svého svědomí pokládají za Správné a nutné, ani
teakráte, kdyby měli i na čas, nežli se druhým ote
vrou oči, obětovati i to jediné, co mají: důvěru v
čistotu všech svých Intencí.« :

Jakobinské modlářství. »Volnost« hlásali sveře
pí bořitelé trůnu a oltáře všude. Když již hrobař
ské dílo dokonáno. připravovali pouta kaťanská.
Lid, který se domníval, že má právo ha vólné pro
jevy, byl drsnou rukou protikřesťanských' pochopů
micen skláněti se před samozvanými >lidovýmic
správci až k zemi. Kterékoli slovo jen zdaleka bylo
v souvislosti s republikánským zřízením, reklarho
valo pro sebe hluboké úklony, hromadné výkřiky
slávy. Zatím co katolická dogmatika šlapána v
prach. vepsána od notorických zločinců na repub
likánské prapory dogmata laická, proti nimžse de
batovatl nesmělo. Celá řada novopečených pový
šenců vyžadovala s posupnou tváří, aby se před
nimi obecenstvo plazilo v prachu, aby veliký útisk
vítalo potleskem.

Takové ovzduší v protikřesťanské republice
ovšem plodilo hejna bezcharakterních, šplhavých
stvůr, které hledaly karieru v pronásledování ob
čanů nejšlechetnějších a jež se veřejně chlubily
svým sveřepým tyranstvím. Zde jedna ukázka!
Komisařům bezcitného národního konventu fran
couzského byl poslár tento charakteristický dopis:
»Občané. representanti, s. pole slávy, brodě se krví
zrádců, oznamuji vám s radostí, že vaše rozkazy
jsou vykonány a Francie pomstěna, Neušetřilo se
ani věku ani pohlaví. Ti, jichž ušetřilo republikán
ské dělo, padli mečem svobody nebo bodákem rov
nosti. Pozdrav a obdiv. Brutus Buonaparte, občan
sansculotte.c Prý tak psal bratr Napoleonův Luci
en. Věrná to fotografie, jaké kreatury vypěstili Ja
kobíni. »Zrádci« nazváni vlastně občané věrně loy
ální, patrioti, kteří byli pro Svou stálost surově
pronásledováni. Patrno, že byzantinské | plazení
před krvavou republikou hraničilo s maškarádou.
A vzali si snad z toho odstrašující příklad zednáři
portugalští nebo jiní atheističtí republikáni? Mo
dlářství pokračuje.

Stav katolictví v Irsku. V nynější době:
čítá Irako 3.320000 katolíků m 1,150.000 ne
katolíků. Čtyři ofrkevní provincie čítají 24'diecésí,
1114 farností. 3000 světských kněží, 190 klášterů |
pro mužské řády a 408 ženských klášterů. Sídla

„ofrkevních provincií jsou: ©Armagh, Cashel,*
Dublín a Tuam. Biskupská sídla jsou většinou*
prastarého původu, mnohé odvozují svůj původ
až od V. a VI. atoletí. Pronásledování katolíků
anglickou vládou nachází výraz v číslicích. Za
posledních 60 let snížil se počet katolíků irských +
o 1,200.000. Biskupové adělili s lidem ve společ-
ném pastýřském listě sliby anglického kabinetu
stran zlepšení postavení Irů a jejich nábožen
ských přání.

Jesuitská universita v Tokiu nemohouc
dosti volně působiti na obrácení svých japan
ských posluchačů, začala rozvíjeti činnost jiným
aměrem. Několik tamních profesorů přednáší od
nějaké doby tak zvanou ethiku a hle — úspěch
se dostavuje. Z posluchačů už celá řada stala
se horlivými křesťany, ač dříve neměla smyslu
pro morálku a dosti bystře založené přednášky
dogmatické. Podivné jsou věru někdy cesty do
srdce lidského!
| Problém života a stárnutí posud věda ne

rozluštila. Ovšem učiněn značný krok ku předu
vitalismem, který značí pro darvinismus velikou
ránu. Posud však jsou pozorovány pouze překva
pojící jevy, které nojsou na hmotě závislými —

Chodounský praví, že organisače
; "Sryh-detenti-másvé

-od sebe různé. Počet dbyhů bilkývin kČiní Ko míčePha 1
Munkoí trvání vzAtstu.Tjiné "novější thady4o!

přídínámír mániku AHlamaty. *dbovobisibu kynejsou vyňátí ze zákonu emtti. Veškéké vývo

mé podstatné mohutnosti prý tkví v záradku.,voj jest řízen a veden především neměnitel

nýmiajlamizárodečnými;mišňivě"otlyMěRdlDjší"uplatňujíse teprvev druhé „šadě.77,
Mnichovský fysiolog Můjler ve slavnostaí:

řečiprohlásil:»Vidíme,že se posud„nepodařilo“
"nějíti spokojivé vysvětření "jevu tak všedňího
jako stárnutí a strt "žIVoků,"že úaprótř němu!
stojí učenec právě tak bez porozumění jako

oděpko:NejsouJi40 vábee-nejedaodušěl, a -nej-,
prvotnější otázky života, o které všechny náše'

"poznaol pokusy. se tříšíí?«
Ale — protikatoličtí pozéři docela směle

luští tajemství duše, 'osmělují se bráti jméno
vědy nadarmo frází, že svět. povstal bez povelu
Stvořitelova, že myšlení jest pohybem.atomů atd.
Čím -věda -zkoumá pozorněji tím lépe „vysvítá,
že naše víra poznatkům -přírodozpytoým ne
odporuje. — V

*- Různé proudy badání konečně vedou k vý
slednici, že'živá látka hyne opotřebováním;-ale
tento úmor' jest dosnd nevysvětlený a sámtéž
nie nevysvětluje: <: ro o

Cyrill, časopis pro katolickon hudbu po
svátnou, přináší-v č:'6. pro intéresované kruhy
nové významné 'statě. Upozorňujeme zvláště na
Cmfralovu:úvahu- »Lidovápíseň duchovnív mo
derním vyučování zpěvu vé škole obeonó«, Be

vzecnéhonRepelitoriimdějinhudby«a-nastudii
Orlovu »Kancioná!Prakušů ve. Notovou přílohou
jest pečlivé chorální :Te- Deufi:-a Pange Hngua
dle vydání vatikánského.<: sd

„Nejdivočejšímědy u různých národů.Obyvatelé suluských ostrovů holfvájí si -obločí;
nebcť toto zohávehí pokládá se uních za zvlášt
ni- okrasu.: Prnonpové v Birmě a Batokové vo
východní Africe vylamují- si-*oba řezací: zuby,
onino, aby se' prý nepodobali opicím, tito, aby
volům a nezebrám byli- podobní. Papnové špi
čatí ei pilováním svrchní zuby. Tehuelchové
v jižní Pategoniinetrpí vousů. Jejich ženy musí
jim“ vytrhati: každý -jednotlivý vous. -kleštěmi
zvlášlě: k: tomu 'uprávenými, oož však snášejí

"se“stoickým klidem, -Kisesetové rozříznou si'abs,
| chytnou-li 'vehrybu. Nikobarové a ještě jiní ná
rodové 'splošťují dětem :týl. Na..rarolinském
ostrově Vrápu pokládají veliký nos.'za: něco

ošklivého; -proto již třídennímu dítěti hledí bo
Jestným způsobem nos jeho malým -udržeti.
K nejznámějším zkomolenináém «máleží: malá

"nožka Číňanek. Valně rozšířen'jest:zvyk, boltce

ovnáv w je všelijak ozdobami <okrašlovati.' Kufrové;Vagigové'u Afpiee.a Šaluitové:na:mar
šálských ostrovech mají v obydeji i ty. věci,
které jiní lidé nosí v kapsách,na př.-dýmky,

Ptabatérky v uších uschovávati. Někdy nabývají
*ušní' lalůčky těchto -nárbdů. neobyčejné, dálky.
jako u jmenovaných Vagogův a:alaluitů, spak

sw'indiámských: Maklaků, jimž sahají až na ra
Pmensr-Ta's tam panuje ještě obyčeje:prapich«
vati si nosnístěnu prostřední;tak u»Paguův

T« indiánských ůtáklaků vjihozápadním Oreg nu.
*Beborty jako © Batokudů.. Černí 'Kamerunové
wýytrhujísí řádnice,a:za pMěinu-tak bolestné
Poperače: udávají; že žásnice velice /zaatiňují oči
| a překášejí bystrému »vidění,Mladým děvčatům
na ostrově Tahiti. stlačovaly! w::rozáiřevaly 80

nozdry, poněvadž se tam: považoval- nozplesklý
NOS za Zzmamoníkrásy. -V některých částech

australské -povniDy -m naostrově, Faemanii -Ny
vráží se kašlému' muži způsobem krutým a bo
+esttým 'jader zub- V-Novém jižním Walesu
-pevně uvazujísi:domorodé-tženy -šňůru kolem
Mmatčku a nosí jicdakdivuho, ažmalíček: uhaije.
Příčiny, že-se národové ekomolují:a zobyzďují,
jsou -rozmanité Samozřejmo,že-při tom napravá
marnivost hraje úlohu nemalou, namnoze.však

k-jest také smutek příčinou takového sohavoní.
Nejjednodušší a bezbolestná forma tohota po
slednějšího druhu. jest stříhání vlasů. Kdyá. zo
mřeli 'synové Hiobovi roztrhl ai roucho své a
„rozeuohalvlasy. Podle Ovidia obětovala Hekuba
na hrobě svóhn syna Hektora se: slzami evó

-šedivé vlasy, a když byl Attila pochován, uatřihli
-anbě Hunové podle národního zryku část =lasů.

Číňanům ten obyčej není cizím, vysvítá
-2 příkladu od Pallasa uvedeného. Australové
stříhají si při pohřebních elavnostech části svých
vousů, potom je spalují a:házejí.na mrtvé. Nu
forové nechají si toliko jednu kudrnu nad čelem
vieeti, umře-li jim žena. Umře-i -u Salalavů. na
Madagaskaře členkrálovské rodiny, mus! sobě

ného smutku vlasy .ostříhati. V. Africe. vysatějhá
si Basut9 na znamení smutku -alesprň malou
kulatou tonsurů, kdežto Damara po několik let
truchlí e ostříhanou hlavou nad vysoce váženým
přítelem. Podobně rozšířen. jest tento zvyk po

nikoli však jasná příčina úkazů těch. Dr. K. "veškerá Americe.

Ze válečnéhoruchu
VálečnéWďálosi, jež celou Evropu u a maif -kaWasledektjlásmjy 6 voářoě žaeňátíhr: děktcčlé nárado

Wóšpodářkě“ čmmdsti,eoPvzbuŘiti: v: kějširších vrstujch
obyvatelstva chybné názory o ceně a významu průjity
slu, především však o vlasteneckém působení:jeho. Mý
diavouválečnou má býti podánsdůkaz, že za vehkěja
„povznášející úspěchy rakousko-uherské pozemní a -á
mořaftámoci.lež-khrásůhamicesmašeho,moremářstvíiz

"způsobit Se obtížným výrobním! poměrům. -Tatoz
šléhka zavdaki Bodnět k' tomi; aby v roce 1916 uspalá

"dána byla rakousko-uherské: válačná výstava na území
ejsařské zahrady (Kalsergarion)"v c..k. Pratru, ve yý
měře50.000čív. etrůbrkterá,mábýti svědecivím,žav
zázemí se vede čilý: hospodářský život:a že námodní
hospodářstvíjdedálesvouCestoubezohleduna váleč
né události, ač události tyto mají na ně veliký vliv, a že
se stále rozvíjí. Činnost v zázemí nesmí ani na okamžik
býti ochromena. poněvadž dodává armádě oživujíkt a
posilující mízu. Výstava má ukázatl, že se horlivě a ne
unavně pracuje. ona má upraviti cesty pro národoho
spodářský rozmach po válce a má býti nápomocnou
zjednati styky mezi našimi spojenci a neutrálními zémě
mi, aby rakouské národní hospodářství a rakouský prů
mysl nepokuhával, jak se to již často stalo, a nenášel
trhu již obsazeného čilejšími podniky.

Výstava válečných památníků. K červencové vý
stavě skiz, fotografií, modelů pomníků pro vojíny ve vál
ce padlé, kterouž uspořádá Čéský odbor zemské rady
Živnostenské a zemského úřadu na zvelebování živností
ve svých úředních budovách v Brně,Hindenburgova ul.
č. 5/7. zaslali Již skizy a výsiavu obeslati přiskbili tito
moravští výtvarníci: akadem. socháři: Frant. Úprka asi
14 modelů a skiz, Jul. Pelikán několik fotografických
snímků modelů, V. Beckfotografie; akadem. malíři: J.
Hnátek 7 obrázků, Jos. Klier 1 obraz, Jar. Votruba I
obraz a detaily. Mimo to zaslala již 2 vzory desek teleč
ská malírna. Mimo uvedené slíbila řada moravských vý
tvarníků svou účast. Výstava otevřena bude v. druhé
polovici iněsíce července. -——

Parcelování církevních statků invalidům, Návrh na
úpravu půdy uherskéhobiskupa Procházky zakotvil. se
pevně v jednotlivých uherských diecésích. Podle zprávy
maďarských listů počnou. někteří biskupové již v mej
bližší době s parcelací svých statků. K účelnému pro
vedení | tohoto opravného plánu zamýšll se založit
zvláštní parcelační banku. Doporučuje sa. provásti také
v necírkevních kruzích. .
« - Sblrání listí ostružinaíkového a jahodnikového. Dle

sdělení c. a k. ministerstva války bylo,nezbytno zasta
viti následkem nedostatku zásoby listí ostružinníkového

a jahodníkavého výrobu nejnutněji potřebného čaje, 0
stružinníkového, pokud se týče jahodníkového. Pročež
dlužno žádati, aby zásoby listí ostružinníkového a jahod
níkovéh:, snad ještě z loňského roku. po race dsoucí. ja
kož i letos nasbírané. listí .ostružinníkové a jahodníkové
co nejrychleji zasláno bylo firmě Viktor- Alder, továrna
chemických výrobků v Oberlaa u Vkdně, stanice Ober
laa c. k. státních drah. Při této příležitosti pazmame
nává se znovu výslovně. že jak listí posud již nasbírané
tak také listí, jež dále bude nasbíráno, má se zasflati
výhradně jinenavané firmě a nikoli snad c. a k. minister
stvu války neb pokusné stanici rolnicko-chermické .atd.
ve Vídni. , ..

Přispějte nz záchranu zmrzačených vojímě! Z
obav o bidoucnost poválečnou nejvíce tižísnaše ro
diny starost o ty hrdiny, již zdrávi opustili -svůj
domov a zmrzačení se do něho navrátí. Proto také
nejusilovnější podpory zasluhuje každé dílo, Které
k tomu směřuje, aby životní osud: zmrzačených
vojínů, jak jen lze, byl usnadněn a proto také v ú
zemí válkou nedotčeném všecka snaha k' tomu se
nese, připraviti raněným a 'zmrzačeným vojínům
návrat k domovu co nejsnadnější. Mezi instituce,
jež za úkol sobě uložly učiniti z vojínů zmrzače
ných lidi schopné života a práce, náleží v nejpřed
nější řadě orthopedický ústav dra Tobláška, do
centa české university. Ústav ten zařízen byl při
lazaretu.c. a k. posádkové-nemocniceč, 31, jshož
část svěřena jest vrchnímu dozoru vrch. štáb. lé
kaře Brak:dra:Kukuly; Wadenjmtloc: fFebiáška. Vůú

„stavu tomto zhotovují se umělé údy (prothésy) pro
raněné chovance lazaretu mito-uvičí se těchto údů

strnulé svaly a vazivo ochromenýchúdů stala se
ohebným, nehybné končetiny podrobeny jsou cvi
ku, aby se staly schopnými pohybu a práce a na
byly ztracené výkonné schopnosti.

Ústav nemá'až dosud strojního zařízení. jehož
jest nutně třeba, má-li platně konati svůj úkol a
opatřovati celé řady zmrzačených prothésami.
kterých za daných poměrů. dostává se pouze je
dincům. 1

Aby pak zmrzačení byli vycvičení v povolání,
jež. byli opustili, anebo aby. vychováni byli v za
městnání jiném. jež podle způsobu, zranění a fysi
ckého stavu vojínova určuje lékař, k tomu zapo
třebí jest účelných dílen, kterých ústav rovněž po
strádá. Dflny tyto mají býti vypraveny stroji a ře
meslnými nástroji všeho druhu, neboť nejůčehější
léčbou zmrzačených jest léžení prací. Naužiti vo
jina pracovati ukládá sobě orthopedická věda. Pra
cí nabude zmrzačený opět pružnosti kloubové a
svalové a navráti se do života jako síla platná a



lidské společnostiužitečná a cohavní:.jako typr
-sebevědomýa důstomý a nikoli mrzák. neschopný
"výdětku,odkázaný na milost svého okolí. Netřeba
tudiž široce vykládati, jakého významu pro budou

cí život jest ústav, jenž obral si za úkol vypraviti
do životalidi, života znovu schopné,Žel, té doby
nelze než spoléhati na soukromou | dobročinnost,
„abyústav takový mohl býti účelně výpraven. Ne
lze docenití zásluhy těch, již přispěním svým o
vybudování tohoto nejvýše potřebného a prospěš
ného ústavu sé přičiní. Nelze také pochybovati,
že Ústav fen prospěje nejen raněným vojínům, ale

„zustane daleké budoucnosti trvalým útulkem a ži
votní nadějí všem, kdo zmrzačení se sem uchýli,

-aby nabyř nové pracovní schopnosti a tím i získali
novou životní radost. Kdo pro utrpení lidské má o
těvřené srdce a vroucí cit, přispěj, aby krásné, za
počaté dílo mohlo záhy býti dovršeno. Příspěvky
buďtež laskavězasílány na-adresu: Docent orth.
dr. Stanislav Tobiášek, vedoucí lékař orthop. la
zaretů v budově české techniky v Praze.

Veškeré příspěvky budou v čelných listech ve
řejně kvitovány. :

Mánželka plnoprávnou zástupkyní narukované
ho. Manželka na vojnu povolaného, jako zástupky
ně podniku svého muže, nemůže dostati výpověď
z bytu a dílny. Případ, o nějž se tu jedná, stal se

- sice v Dolních Rakousích, ale také pro naše pormě
ry má svůj význam. Administrátor domu v 8. o
kresu vídeňském podal proti obuvníkovi. který od
začátku války je v poli, do rukoukurátora proň u
stanoveného žalobu o dodržení výpovědi z bytu a
-zmístností provozovacích, Kurátor zmíněného o
buvníka navrhoval přerušení řízení až do konce
války a za důvod uváděl, že je místo pobytu po
vólaného neznámo a že by mu prováděním řízení
za „jehonepřítommosti mohla vzniknouti škoda. Na
proti tomu uváděl. žalobce, že.choť žalovaného
podnik vede dále a že si musí nechati líbiti výpo
věď, neplatí-li činži. Rada zem. soudu dr. Drawe
u okr. soudu v Josefově (8. okres Vídně) rozhodl.
že výpověď je platna a byt musí býti 12. května
vyklizen. Za odůvodnění rozsudku uvádí se, že
manželka, přejímajíč další vedení podniku, přejímá
i práva svého manžela a v důsledku že musí proto

„převzíti břemena vedení podniku. Majitel domu ve
většině případů je sice střanou hospodářsky sil
nější oproti svému nájemníkovi, ale nemůže z toho
plynouti bez vyvarování velké nesrovnalosti sku

tížení padalo výhradně na majitele domů, Majteli
domu nemůže býti upíráno právo na řádnou výpo
"věď a na činži na dobu války k jeho škodě.

„Císařské nařízení o 40milionové losové
čce, Rakouské společnosti Červeného

kříže.Uveřejněno čísařské nařízení kterým

Hivoluje „86 Rakouské "apološností. Červeného
AHže uzavření „poové půjčky v obnosu 40 miljooňů K, rozdělené na'2 milionykusů preriio) ých
dlužníchdpisů po % K nominále,Tato lobová
"půjška má společnosti, která nyní se chystá
„žaňiájítí řaďu "nových pomocných akej i ve
„vělkýchrozměrech; zajistiti fohd, z něhož v

poždějších letech mírvíppohly by hrázeny býtijej?velké Výdaje,sloužícíblahustátu a válečné

"pet Šebo"Veličenstvo"éiař, jako protěktor"oČervofiého“Itfiže, iHed nánkoionoval toto naení.7 :
© Hmotné postavení Kněžstva. Konetatovali
jenže za nynější-doby občan,který má roční
"plat 8400 K- fóst Úřeině "pokládáň žá člověka
Vokudého.-Juképrodežitokňěží,působíclchVdu
Mshovní správě, má Yodně“aspoň tolik? »Přávo
vfjdue vypošítalo; že -nyní i při skrovném živo
UBiUjest potřebl ha každého čléna rodiny měsíčně
"400 -K tedy "1200K ročtíě, nemá-li se trpěti
skoutiecítělná "Teď šak jaké zázráký má činiti
kněz a'roěním platém1000—2600 KT Uřážme,

js Pokadávky obystálé stoupajíčprávěu'štavu*Aushověněkého.Množí: se: povinacěti, "ktéré vy
Vžadují'ns-Mnězijek úlrkev tak slát“ různé or

Sgbiskoe, siobrodinné opolky.rozvoj kultury apod.» Mřědiověemúkolům kněz vyhověti, měli platiti
'etnw:celouřáduprospěšných institucí, nrust'nato
"anfti. příslušný plat! Právě ti lidé, kteří:prohla
- soví, že kněží mají dosti;'inili ironické po
»snámky, jeáttiže duehovní na některý“ véřejný
"rpodnik dal.málo anebo nic. Tedy občané, kteří
+.weřejnéřikajů, že.na žádné zázraky -nověří, po

:edí vymáhají zázraky na kněžátvu.Jeet známo,
že někáeřéstany vydávaly časopisý, která měly
«eřetelně:zá ohlavný.účel propagandu'zvýšení

platů.Jestliže. takovou česopisebkou akoi pod
-nikly právem'i. stavy:lépe'situovanáněž stav
- kněžský;někdo rozumný .nežazlí kléru. jentliže
+ požádá o zvýšení platu.sapoň někdy. Samo Písmo
-"půaví,žamá.býti.od..altářežiytea, kdooltáři|
-slouží, Na dotaz Kristův „vyznali sv. apožtolé,
-"Žesna'cestách s ním nouze. oekepěli. Nyní-však
„duchovnímumnoho,schází k obstojnému. živo

-bytí kdež by tedy mohl,vybověti. i všem po
s žadavkům jiným! Proto jeat.zoela zdůvodněno,-ve. knězosvojeprávohlásí,- 3.,

+ Milionová zvyšování kapitálů v době

».pením, jež přinesla tato válka na poli. hospo

ském, patřítaké ohromná zvyšováníkapitálů
Půzných kolových společností.Před válkou by
bylo nikomu-ani nenapadlo; žéuprostře války
budou „různé podniky akciové prosperovati.do
26'fnfrý, že budou "vydávati nové emise svých
akolí; a to ještě « vysokým džiem.A. dnes je to
Hotová skůtadnost. Jeou 'to jednakbánky, jež
rozmnožují své kapřtály, aby stačily na rostouel
řozvoj svých obchodů, a aby táké byly připra
veny na -dobu -po -skondení války, kdy bude
průmysl potřebovati mimořádných kapitálových
reserv. Vedle bank jsou to pak průmyslové zá
vody, pracující pro stát, jež rovněž způsobem
enormním své kapitály rozmnožily. Vcelku jsou
to zejména 4 vídeňské banky a 19 akciových
společností, jež rozmnožily svůj závodní kapitál
vydáním nových akoií -o113 milionů korun.
Z toho připadá na banky 41 milionů a pa prů
myslové podniky 72 milionů korun.

Klášter a domoviny. válečníků. V dolno
rakouském sněmu objevil se opat kláštera Svatého
kříže, prelát Řehoř Póok; aby sepozeptal na stav
práce zemské ve prospěch domovin válečníků.
Zemský rada dr. Kastner dal mu potřebné vy
světlení. Při tom. učinil opat potěšitelné pro
hlášení, že klášter sv. Kříže věnuje k vlastenec
kému účelu pozemek ve výměře 60 jiter. Tento
velkomyslný dar bude míti zajisté hojně ná
sledovníků, zvláště tam, kde pozemky leží ladem.
Již několik takových darů jest zaznamenáno a
soupis dárců bude v braku uveřejněn.

Vyhoštěné řeholnice: Dne 4.kyětna přijelo
do Kostnice sedm řeholnio německých, které
byly Angličany, vypuzeny ze svého působiště,
kvetoucího učiliště v Kairu. Cestatrvala deset
dní. Ve Středozemním moři bylá loď zadržena
ponorkou. Všichni kromě Němců směli opustiti
Ikď Velitel ponorky upustil odtorpadování lodi
vzhledem k životu řeholnio,V Italii,totižv Janově
a Como bylo 6 řeholnicemi hanlivě nakládáno.
Peníze jim: byly odebrány, jejich kufry prohle
dány a samy byly podrobeny důkladné prohlídce.
„Byly rády, že, se dostaly na švýcarskou půdu,
-a projevovaly velikou radost, když v Gntt
„madingenu ee přavezly na němepkou půdu. Na
celé cestě neměly skoro žádné potravy a nespaly
na posteli. Naní divu, že byly únavou zcela vy
síleny.a že vděčně přijalý pohostinství kláštera

„sw. Marie.

Úvěmídrusto Risk
vHradoiKráL, Adalbertinum.

Přijímá vkladý“ na 'vkladní -knížky a účty. —
ry osobní 4 živnostenské za podmínek nej

výhodnějšídh. Virůsné střádanky

Národohospodářská hlídka.
74 Účelemiseio chTástíRakottskéhoČerv,

kříže, Emise slouží k tomu, aby Rakouské
společností“Červahiáhokříže jedtiím rázem“o
pátřenobylovělké jn ění,jelaž povyčerpání

|Wvých prostředkůve ovět >vé válkénevýhnůtelně
lfotFebujé, aby dostátř mohlaofroniným úkoNím,
"Jimž chčé'se právě po' zavření mfru věnovati.
"Žaslůuhujenejvyššího uznání,2 věsvětovévěloe
dostál Červený kříž obdivůhodlým Ypůstvbem

| bež váznatí "všem"vvýmUkblům,začéž jest
|ráuvřelýdik raněných'«"nemocných:vojťnů
jakož i veškerého*obyvatelstva jist; Válku sako
"vého "trvání a 'takovdho“rozsahu“ Společnost a
bředevěšm-oni dobrodihoi.' kteří dopomáhali jí
ktomu, aby ad: roku 1880do rsku 1014 na
sktomáždila válečný fohd, přece jen předvídati
nemohli. Další; vydatné:financování.bylo nutno:
býlo průběhem války“ improvisováno; a sice
astiě *'improvieďváno.Črvedý kříž fest si

pro tě. odzbrojiti-a věnovalise výhradně-po
milému 'znóvudoplňování avých fondů za pomoci
"dobrovolnýchy,příspěvků. Č rvený kříž. chce se
-nod apli. silou, w'rámcisvých stanov.
poalaviti do služeb litovéhbů zdravotnictví; jebož
pěstování ' pu válee bude nutnějším, než: kdy
jindy. bd 1 —.. "0

Vzácný příklad pochopení sitaace kon
sumentů.. KnížeKarel Auersperg nařídil svému
ředitelství velkostatků ve Vlašimi, aby veškeré

„mléčné výrobky i nadále prodávalo za cenydo
snvadní, £. j.. litr mléka za.20 h a kilu másla
zs 4 K. — Tent> ušlechtilý -kavalír nikdy ne
hlecal popmlaritu prohlašováním v „novinách

Bylo by zajímaro. srovnati, „počínání knižete
9.. praktiekými skutky různých -těch »lidoveů«

Mporohoký ch: , bo (bec, kde snižují přirážky. V Lounech,
kdehospadařítuhy,dasysprávníkomine,docí

položek. rz.

„nižany o JA procent. — m
„Valná hromadaÚstředníjednoty českých
hospodářskýchspolečenstev úvěrních pro

dir:

Morave -a Slezsko konala se v Brně dne
8. června za účastenství 225 delegátů. Koneta
továh čistý zisk-88.688 K 87 tr: Magve Šráchek
ve své zprávě '0: činnosti- jednoty za r. 19165
udělil, že přibyla dvě nová. družitva. Kancelář
znečně rozšířena, když sč stala jednota s ostět
ními dvěmasvazy na Móravě generálním ko
misionářem válečného obilního ústavu.

. Vklady vzrostly:z předloňských 14,139.031 K
52 h na 27,935.004 K 72 h. A5koli úroková míra
v bankách stále klesala, přece jí jednota pro své
členy nezměnila. Umělých hnojiv pro jich ne
dostatek nakoupeno 410 vagonů, uhlí 2479 va
gonů. Semen odprodáno raiffeisenkám za 63.227 K
65 h. Rovněž sprostředkován nákup soli, petro
leje a strojů.. Celkový obrat peněžní stoupl na
168,990.183 K 50 h. Na válečnou péči věnováno
10.000 K a 2000 K zemskému spolku Červeného
kříže. 9chváleno, aby jednota vstoupila s ostat
ními svazy do zakládané společnosti »Tržebny
moravské,« 

Kolínská továrna na kávové náhražky,
kupecký podnik akcivvý, zvyšuje dle usnesení
mimořádné valné bromady akcionářů, odbývané
dne 14 t. m., svoji akciovoujistinu ze 4 milionů
korun na K 5,000.000— vydáním 5000 kusů
nových a“cíf lit. B. po nom. K.200-—, znějících
na jméno. — Nové akcie vyhraženy jsou pouze
dosavadním akcionářům a sice v poměru jedné
na každé dvě staré akcie lit. A. po nom. K 400—,
resp. na čtyry akoie lit. B..po nom. K 200—.
Upieovací cena K 300'— za každou novou akcii
jest plným obnogem při úpisu splatna. — Nové
akcie pirtioipují na zisku společnusti počínaje
1. červencem 1916 4 opatřeny jsou prvým ku
ponem 1916/17. — Upisování začíná ihned a
Končí 15.července t. r.; na průkaz přednostního
práva předložitíjest plášť starých akcií Živno
stenské bance filiálce v Hradci Krá.
lové co upisovacímu místu. — Prospekt, jakož
i přislušné přihlášky upisovací, zašle na požá
dání zdarma filiálka Živnostenské banky v Hradci
Králové. m : a

Církevní věstník.
Svěcenína kněžství. Tuto neděli (25. června) vy

světi nejd. vrchní pastýř v kathedrámim chrámu Páně
14 kandidátů. Posvátné obřady započnou o 7. hod.

První mši sv. obětovati budou vlpp. novosvě
cenci: Straka František 26. června v 7 hodin ráno
v kapli pensionátu Školských sester v Hradci Král.
— V seminářském chrámu tito: Waclavec Jan 26.
června v 7 hodin, Krištof Josef 26. června v 8 ho
din, Židek Josef 27. června v 8 hodin.

Slavnost Božího těla měla za příznivého klidného
počasí průběh krásný, povznášejíki © Ovšem proti ro
kům minulým bylo obecenstva daleko méně. Pohnutá
doba povolala tolik občanů z místa i okolí na válečné
pole! V 8 hodin ráno sloužil nejd. arcipastýř v kathedr.
chrámu mši s četnou asistencí. Následoval průvod eu
charistický na náměstí k oltářům vkusně upraveným.
Čestnau stráž kolem svátostného Krista konali jednoroč
ní dobrovolníci. Na náměstí utvořilo vojsko ladný veliký

čtverhran. Na počest se střílelo. hrála c. a k. vojenská
kapela a s Bilé věže ozývaly se fanfáry. Kromě 'kněži.
bohoslovců, škol á spolků kráčeli v eucharistickém pro
cesí zástupcové všech státních a zeměpanských úřadů,
členové městské rady a jiní věřící. Družiček byla zase
dloúhá řada. Na ukončení slavnosti uděleno po návratu
do kathedrály požehnání, ©

Umění cirkevní za války. Akademický malíř a pro
pagátor umění cirkevního Josef Hiibsch na Král. Vino
hradech výmaloval oltářní obraz zemského patrona sv.
Václava pro rodinný (ohtát měšťana p. Bedřicha Barto
šká ve Smiřicích. Týž umělec vymaloval velký oltářní
obraz sv. Paylaa sv. Antonínapro c.k. vojenského
kuráta P. Lukoviče přo farní chrám v Prčanjí v Dalmá

cti. — Na úmysl brzkého navrácení kýženého míru dn
naší vlasti jest p. Hůbsch ochóten pro některý chrám
-nebo kapli vymálovati oltářní obraz pouze za režijní
výlohy. Přihláška" přímo na umělce, Praha-Vinohrady.
Krameřiova 1ij.

boavojnyROKRBCCDYDOTAod Fřišací
Králové Apporičajemě 0 ně épe při veškéřýchobchotlech“ báhkovních''a uhelných. Podporujte

, PřiKažité příležitosti svůj jlastní podntksad
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místní: a+z-kraje.
Z ulsjjhy Jásarety Cogrenfny kháy (KG52se ru

ka k ruce vine, pak se dílo podaří.) Mohutná a povzbu
zující tato slova, na která zejména v nynější světové
válce zapomenouti nelze, se v mnohých a mnohých při
padech uplatnila. Jednou z našich předních instituci,
která naším rančným a nemocným vojínům skýtá druhý
domov a zdraví, je lazaret Červ. kříže. Odtud již sta,
ano i tisíce vrátily se zase uzdraveny ke svým plukům a

©každý s radostí vzpomíná a vzpomímati Jistě budo v žití

x
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svém na dobu; kterou v lazaretu tom prožii. Místal od-:

ru,abydle možnostikrátkýčás, kterýzde raněnípro
žívají, byl nám zpříjemaněm.Jedním z místních činitelů,
který již od počátku zřízéní lazaretu nám přispívá, je
pl. Aloisle Becková, která úplně z ochoty přinášívá tý
denníky »Stli« a »Obnovu«. | Právě dnes vzpomínáme
paní těto, kdy imeniny své slaví a každý z nás děkule
za ochotu její. Vše nojlepší k jmeninám přejí za adbor
Červ. kříže sestra Věnceslava a ranění vojíní.

Losová půjčka rakouské společnosti Červeného kří
že vydána bude v dohledné době v celkovém nom. ob
nosu 40,000.000 K. Půjčka pozůstávati bede z 2 milionů
losů po 20 K nom, jež vyloženy budou k veřejné sub
skripci. Slosovací plán, který vykazuje větší počet hlav
ních výher a velmi značnou řadu výher menších, bude
zajisté podnětem k hojné účasti na loterii, lejíž. dobročin
ný účel sám sebou skýtá již záraku snadného umístění
všech emitovaných losů. K zajištění půjčky zřízen lest
zvláštní fond, který tožen bude v papírech papilární ji
stoty požívajících. Upisovací cena losů stanovena bude
v nejbližších dnech. Předběžné přihlášky upišovací, na
něžsložití jestobnos 5 Kza každýupsanýlos, přitmá
již nyní Živnostenská banka fitálka v Hradci Králové,

která svým časem zašle ochotně Interesentům příslušnýprospekt.
Správa Ústředního spolku pro udržování válečných

pomníků £ r. 1866 v Hiradci Králové vzhledem k dota
zům s více stran uvádí v známost, že k polní mši sv..
která o padesátém výročí v den 3. července o 9. hod.
dopol. u mansolea v Lipě-Chlumu k uctění památky pad
lých od Jeho Bísk. Milosti Excelence dra. Doubravy o
bětována bude, zvláštnípozvání se nevydávajt P. t ú
častníkům doporučaje se použití vlaku do Všestar.

Faad pro podpora vrátivších se vojimá-živnostníků
v Hradci Králové. Živnostenské úvěrní družstvo, zaps.
spol. s o. r. v Hradel Králové, založené k podnětu Ob
chodní, živnostenské a průmyslové ústředny těsně před
válkou a dosud vlastně svou činnost nezahájivší, konalo
v úterý 20. června výroční valnou hromada v zasedaci
síni okr. zastupitelstva královéhradeckého. Touto valnou
hromadou zahajuje jmenované družstvo pod záštitou
zdejší záložny činnost akcí velmi záslužnou, totiž péčí
o organiseci fondu pro podporu vrátivších se vojínů
živnostníků. Valné hromady súčastnila se téměř polovi
ce členstva. Provedeny volby do dozorčí rady a zvole
ni za vystupující členy pp. řed. Císař, Stoklasa a Vaněk.
Přf volbách do představenstva zvolení za předsedu p.
Václav Potůček, zlatník, za členy pp. J. Beneš a Tolman.
Do odhadní komise zvoleni pp. řed.. Janda, Hanousek a
Thoř. — -Projednán nejdůležitější. bod denního pořadu,
L j. usnesení o převzetí a spravování fondu pro podpo
ru vrátivších še. vojínů-živnostníků; debatu o této otázce
zabájil místotajemník dr. Viškovský. Otázka znovuvy
bodování válkou znehodnocených závodů je vzhledem

k, jejich počtu jednou z nejdůležitějších otázek středo
stavovské politiky poválečné a musí býti řešena včas a
pronikavě. V první řadě jednati se bude o zajištění lev
ného úvěru němajetným živnostníkům. Lze právem oče

okolností méně majetné živly na úvěr stěží budou moci
počítati, jest na jevě, Naproti tomu mají však ti, kdo při
obraně vlasti vedle životů i rozkvět svých závodů na
sadili, též nárok na to, aby jim jejich spoluobčané návrat
k civilnímu povolání co nejvice usnadnili. K tomu bude
potřebí jen výjimečně přímých podpor (tam, kde ztráty
jsou příliš vehké), pravidelně však pouze levného úvěru
pravozovacího na zakoupení zboží, opatření materiálu,
položení kaucí, záloh na mzdy atd. Obchodní, živnou
stenská a průmyslová ústředna královéhradecká dopo
ručila již loni městským radám, společenstvům a obchod
ním gremiím, aby se společně zasadily o založení »Fon
dů pro podporu vrátivších se vojínů-živnostníků« při ně
kterém z místních peněžních ústavů. Fondy ty mají míti
především garanční účel, t. j. mají ručiti za event, ztrá
ty, jež by té které záložně nebo spořitelně vzešly z ú
věru poskytnutého z pole se vrátivšímu Živnostníku.
Kromě toho mó jich býti použito k úhradě úrokové dife
rence pří levnějším úvěru. Další postup v akci této před
stavujeme si následovně: Subskripcí mezi živnostníky
a jich přáteli. dary živnostenských korporací, podporami
peněžních ústavů a subvencemi města a okresního vý
boru bude rnožno opatřiti asi 10.000 K pro garanční a
úrokový fond. při čemž lze počítati určitě i se sSabvencí
státní a snad | zemskou. Kromě toho bude možno počet
členů Živnostenského úvěrního družstva při usilovné a
gitaci v městě i okrese rozmnožiti na 100, cožpři podí
lech stokorunových značí dažších 10.000 K s dvojnásob
ným ručením. Na těchto základech bude pak možno již
pracovati s úvěrem aspoň pro první potřebu úplně po
stačujícím. Povolovány budou pouze krátkodobé zá
půjčky do 500. výjimečně snad i do 1000 K k účelu v žá
dosti vytčenému. Použití peněz bude družstvem i mateř
ským ústavem (záložnou) přísně kontrolováno, event.
mohou býti nutné materlále, suroviny nebo zboží a ná
stroje přímo pro uchazeče zakoupeny. Sazba úroková
masí býti každopádně nižší než běžná sazba pro vkla
dy; k uhražení příslušného rozdílu reservuje se subven

-ce státní a zemská, případně též subvence okresní. Pan

Thof žádal, aby družstvo nepouštělo se zřetele též pů
vadní -úkol svůj, t. j. úvěrovou pomoc pro živnostnictvo
vůbec. tedy | pro ony živnostníky, kteří válkou přímo
postižení nebyl. Po krátké debatě usnesení o převzetí
a spravavání fondu jednohlasně schváleno. Nato stano
ven nejvyšší obnos, do něhož možno přílímatí vklady
(1000 K) a poskytovati úvěr členům (500 K). K návrhu
p. řed. Cisafe usneseno členské podíly zatím neúročiti

na (Ta :„41

čena. .

| Koscerí Karta:€-EnilaBeriaze v Hradci Králové.Ohromný úspěch. plzeňského© koncerim| jmenovaných
mistrů přiměl Píšovo knihkupectví k uspořádání velkého
koncertů v.zimní zabradě Grandhotelu. Jména komorní
ho pěvce Karla Buriana, jeho brátra prvého barytona
král. čes. zem. Náradního divadla v Praze Emi
la Buriana, skladatele a vírtmosa Jar. Jeremláše a
prvořadný vše dosavadní předstihující wmělecký pro
gram přiláká ve-středu. 28. L m. zajisté veškero hudební
ubecenstvo z města i okolí. Wagnerovy, Smetanovy,
Dvořákovy a Fibichovy velké arie“operní jakož i No
vákovy a Jindřichovy. písně národní poskytují oběma

mění, jímž vpravdě dominají a uchvacují. Rovněž Fibi
chovy a Foerstrovy klavírní cykly v Jeremiášově před

tek 20. L m. Vstupenek předprodej u knihkupců pp. Liebícha a Kubešky.
Jubileum. S ukončením školního: roku nynějšího do

vršuje vsdp. dr. Domabyl, profesor a konsistormí radi;
50. semestr svého záslužného působení učitelského v
kněžském semináři. Jeho posluchači, bohoslovct III. a
TY.ročníku. podali mu na. oslavu významného jabilea ky
tlci s projevy vděčnosti a blahopřání.

Městskédivči lyceumaspojené snímroloramí re
útnégymnaslem vHradci Králové budemíti ve Skol

| mím roce 1916—17.1, HL, V. a VI. třídu lycejní a 1..
VI. a V. třída gymossliní. Zápis před prázdninami dne
30. června od 8—10 hodín. Prospekty zdarma.

|Ústní zkosšky maturiiní budou se konati aa měst.
dívčím lyceu od 3.—5. července za předsednictví ředi
tele ústavu p. Aloise Vaňury.
"— Měsiská vyšši Bkola pro ženská povolání Bospoděř
ská v Hradci Králové, Zápis do I. ročníku dne 6, červen
ce od 8—10hodin. Prospekty zdarma.

Nac k.odbornéškole pro uměleckézámečelctvív
Hradci Králové obsadí se počátkem školního roku 1916

17 několik státních stipendií s měsíčním požitkem 30—40
K. Žadatelé o tato stipendia podejtež své žádosti do 30.
září 1916 na správu ústavu výše uvedeného. K žádosti
budiž připojen list křestní, domovský, vysvědčení ne

majetností, doklad o případném zaměstnání v praksi,
poslední vysvědčení školní, po případě též vysvědčení
živnostenské školy pokračovací a výkresy žadatelovy.
Přednost obdrží uchazeči, kteří nejméně dvě léta byli
v řemesle zimečnickém prakticky zaměstnáni a živno
stenskou školu pokračovací s dobrým.prospěchem ab
solvovali. Žádosti jsou bez kolku.

Měsíská vyhláška 9, cenách masaprodávajícím. K
příkazu c. k. okr. hejtmanství v Hradci Králové ana

| základě$ 10.cís.nař.zedne7.srpna1915č.228f. z.
sdělujeme s Vámi, že pro dobu od 15.—30. červma 1916
prohlášeny jsou následující ceny masa přiměřenými:
1. masa hovězího . od 6.20 K do 7— K
2.svíčkové 22 >
A. masa telecího „5 480 > 5 5— >
4.. »© vepřového „> Im > o B+
5. * uzeného vyjímaje šunky - 8— > * 9— »6.loje „350>>650>
Ukládá se Vám.abyste tyto ceny zachovával a záro
veňabyste ceny tyto vyvěsili zevně na Vaší provozo
várně, aby každý v ně mohl nahlédnouti. Upozorňujeme
Vás, že každě překročení těchto cen a nařízení bude
politickým úřadem, po případě soudem stíháno. — Purk
mistrovský úřad král. věn. města Hradce Králové. Sta
rosta: JUDr. Fr. Ulrich.

Úprava obchodu chlebem amoukou v Hradci Král.
| Počínaje 27. červnem budou obchody chlebem a mou
kou rayonovány, při čemž bude přihlíženo k dosavad
nímu jejich rozsahu. Při stanovení obvodu bude vzato
za základ okolí dotyčných prodejen, nikoli dosavadní o
kruh odběratelů. Následkem rayonování nesmí ovšem
obchodníci prodati chléb neb mouku nikomu jinému

| než obyvatelstvu z obvodu jim přikázaného. Pro kontro
In bude obecenstvo, mající nárok na chlebové lístky,
podělováno legitimacemi obecního úřadu, úřední pečetí
opatřenými. jež obsahovati musl jméno přednosty do
mácnosti. číslo domu, počet osob v domácnosti stravo
vaných a označení prodejny. Legitimací nutno vždy při
nákupu v prodejně se vykázat. Legitimace vydávány
budou majitelům domů projejich nájemníkychle
bovými komisemi v obvyklých místnostech (t. j. na měst
ské váze. v městské zastavárně a v podacím protokole
měst. úřadů) od 3—5 hod. odp. v pondělí 26. června.

Svízele na trhu. Již aby se pomalu zavedla stálá
rubrika! Znovu došlo k případům nemírného přeplácení.
»Proč platíte. slečinko, hned o třetinu víc, než co já
prodavačce nabízím?= — »Ale — jsem dcera z bohaté
ho domu, tohle chci mít; ať se ví, že si to mohu dovo
litl« — Řada prodavaček ohlašovala resokutmě, že nic
z přemrštěných cen nesleví, to že raději půjdou jinam.

——— ——————

a ee
bylo: 3 hl novýchIbrambor,okurek:'5 ks:
nové.cibule.56. drobnézeleminy300, salátu: 15,poru
mrkve 50 svazků, kopru100, křenu 5 kodiubná200
třešní 10košíků, podsvinčat 381 kusů. :

Pardubice. Slavnostníden návštěvy J. Exc. p. mí- 
stodržitele M. bg.Coudeahove v Pardobicích minul:2a

povznesené nálady celého města. V děkanském chrámu
jménem shromážděného duchovenstva celého vikariátu
vzlelnou řečí uvítal vsdp. vikář Ferd. Zajíček z Hoiic.
na niž J. Exc. p. místodržitétodpověděloceněnímobě
tavé práce kuěžstva zvláště nyní v těžkých dobách a
ujistil přítomné svým uziáním a svou přízní. Vsdp. vi- 
kář představiljednoho každého kačze, s nimiž laskavě
J. Excelence rozmlouval. Po té uvitat jménem sdruž. .
katol. spolků předseda dp. Jos. Novotný, kaplan; pouká
zal na věrnou oddanost k Jebo Veličenstvu, která, poně- 
vadž prýští z víry, není pozlátkem, nýbrž skutečným
zlatem obětavosti. Kato mládež podala nádhernou ky
tici s nápisem na stuhách od sdrůž. katol. spolků, za.
niž J. E. děkovata ojistil předsedu + cetý výbor, že
sdělí na stupních trůnu s Jeho Veličenstvom tento hold *
úcty a lásky k panovnickému rodu a 3 opětulícími dky
za přáníjemu projevená se rozlončil. Dal si představití 
předsednictva jedmotlivých spolků, prohlédř prapor, zů
stal na sv. požehnání a prohlédl sl chrám; dovolil ofoto
sratování a odjíždětk přijel státních úřadů na c k..
hejtmanství, městské samosprávy a do místní stanice
pro raněné vojímy, kde pořad vznešené návštěvy u
končen.

Pohlcé « Něm.Broda. J. Exc.nejdp. biskupdr. Jos.
Doubrava na svých apoštolských cestách zavítal dne 3.:.
června do naší osady, aby tn odfel svátost sv. bifmio
vání. © půl 7. bod. večer přijel vzaešený host náš z NE

meckého Brodu. U slavobrány srdečně pozdravia Jeho
Biskup. Milost Její Jasnost vysokorodá paní půtronka
chrámu našeho kněžna Ediza Khovenhůler-Metschová:
Nato oslovif arcipastýře místní správce duchovní Fr.
Branč česky a německy, vítáje ho jinénení celš osady.
farní. Potom uvítal místní starosta česky a po něm zá
stupce obcí německých. Vzletnou řež promluvil p. c.k..

kant 3

naje vznešenému pastýři, že vstapuje na úůdr posvěce
nou upřímnou zbožnosti našich předků, že přichází na

poutní místo, kde obě národnosti Češi i-Němci, svorně
uctívají znamenilou matku sv. Annu. Potom promlevií:
německýškolní iispektor, správce německé školy zdej
ši A. Elss a český řídící učíteš Václav Urban, poukazuje
k tomu, že rád a srdečně vítá vrchního představeného

zdejšího duchovenstva, 3 nímě žije vždy veshodě nej

váni v soukrofmém lazaretě Její Jasnosti, Pan běskmp

oslovit všechný účastníky hrdinžých, vítězných bojí c.
k. rakouské armády společně a mimo to šel od vojína

souručenství v době tolik zodpovědné! Každý pohlíží
na situaci brýlemi svého stavu, Jen vlastního prospěchu;

ať se druhému vede Jatokoli. Po sporech následovalařada udání. :

dne 17. června 1916. 1 kg: lahet 3.90 K, máku 5 K. má
sla 9 K. tvarohu 1 K, třešní 1—1.20 K, 1 litr nových
brambor 40 h. 1 vejce 16—20 h. 1 okurka 20—25 h, 1 ko

ny 2—2.% K, salátu 2—3 K, poru 1—1.50 K, 1 svazek:
mrkve 8—10 k. kopru 1—1.20 K, křenu 2—2.20K, kedlub
nů 20—24 4. 1 pár podavinčat 200—240 K. — Přivezeno

Při tomto dojémném výjevu stzaml se zality oči všech.
Dvě dřužičky v ladném kroji národním vítaly vzácného
příteledítek německy,dvě jiné zase česky. Jeho Exce
lence vlídně poděkoval a pak se pozdravil s ostatními
starosty a s učiteli škol českých 1 německých. Dvojí řa

dou školní mládeže a věřících ubíral se nejdp. biskup do
chrámu, kde vykonány byly modlitby za zemřelé..Na
konec vyslovil všem upřímné díky za krásné uvltání, je
hož se mu u nás dostalo. Ráno o půl osmé vstupoval
slovutný arcipastýř do chrámu, aby sloužil mši sv. Pak
vystoupil na kazatelnu a proslovil procítěnou a promy
šlenou řeč o tom, čím nám byl sv. kříž v minilosti, čím
je nám v příťonmosti a čím nám býti má | v budoucnu.
Mluvil střídavě česky a německy a slova mileného vele
kněze padala horlivým balzámem v -srřdce posluchačů.
Potom udílela se svátost biřmování, kterou přijalo 685
věřících. —-Po biřmování konala se zkouška z nábočen
ství ve škole české. Učebna, v níž se zkoušelo, byla
vkusně vyzdobena. Pan řídící znovu vftal a zdůrazňo
val, kterak vždycky ďbal a také dále dbáti bude nábo
žensko-mravní výchovy mládeže sobě svěřené. Potom se
konala zkouška mládeže německé ve škole německé.
Po zkouškách byla slavnostní hostina v zámku Její Jas
nosti. Jeho Excelence všecky hosty uchvátii skvělým
přípitkem svým, který pronesl na počest jasné hostitelky.

zlaté srdce a dobré skutky, které vysokorodá paní tak

hrdinům našich vítězných phsků zvláště. Po hostině sl
prchlédi Jeho Exc. faru a dětskou opatrovnu pod sprá
vou Školských sester. K 7. hodině byla závěrečná po
božnost ge sv. požehnáním, po kterém místní farář
vroucně Jeho Excelenci poděkoval Na konec rozlověil
se Jeho Bisk. Milost tklivou řečí s osadníky zdejšími,
jimž srdečně děkoval za všecky projevy lásky a odda
nosti. Ujistil všechny, že ve svých modiitbách rád bude
prosívati za štěstí a blaho tohoto dobrého du.

Dolní Krupš. (Sv. biřmování.) Dne3. června o půl
8. hod, přijel od Něm. Brodu nejdůstojnější náš arci
pastýř. Zjevně unaven přijal u brány, k jeho poctě od
domácích jinochů postavené, uvítání patrona zdejšího
chrámu Páně, velkostatkáře p. J. Šaly, Jménem všech
přítomných | nepřitomných farníků přivítat J. Exc. du
chovní správce s přáním, aby příchod pastýře přinesl
ovečkám posilu a potěchu v těžké době a Boží pože
hnání. Nato představení zástnpcové všech obcí jichž
jménem srdečnými slovy | přivítal nejdůst. visitátora
místní starosta p. V. Langpaul. J. Exc. všem případnými
slovy poděkoval. Zástupem farníků došel pak nejdůst.
p. biskup ke školním dětem, seřaděným ve špalíru. Zde
uvítal jej tklívýmmislovy zdejší řídící učitel p. J. Hubá
ček a žákyně III, tř. M. Langpaulova. Únava J. Exc. u



stupovala radosti, že je mezi dobrým lidem a kráčeje
. dvojřadímdíček,. sktáněj ae k nim 3. obvyklou. zobě do

brotou. — Visitačaí akt počal svěčením nového krásného
kžfže, jelž náklsdem skoro 400 K póstavili zdejší psad
nici na nsmíření huěvu Božího a na pamět biřmování
v čas-války. U kříže podala4letá dceruška p. patrona
WěřoškaJ. Exc. kytici jako hold těch nejmenších. Po
vysvěcení kříže za zpěvu:Ejhle kněz veliký .. . vstou
pil J. Exc. s průvodem četných hostí a kněží (oba vsdpp.
vikáři německobrodský a polenský, kons, rada a farář
1 Nížkova, vdpp. faráři z Chotěboře, Skuhbrova, Čacho
tina, dpp. kaplani z Něm. Brodu aČes. Bělé) do našeho
valého, ale vkusně upraveného.a vyzdobeného kostela,
kdež od oltáře vpravdě apoštolskými slovy poděkoval
za uvítáňí všem a, zřejmědojat, osadníkům zahorhvost
a ochotu pro čest a slávu Boží, již i v těžké nynější do

* bě ukázali postavením nákladného kříže, který dlouhé
věky bnde svědkem jejich „neochyějně důvěry VBoha.
A po mši sv., obětované za živé i mrtvézdejší osadní
ky, s kazatelny promhvi na themá: »Předložii jsem
tebě život a smrt... « vybízeje věřící,aby neohrože
ným vyznáváním víry své zajistili sl život věčný. Poté
venku kolem kostela, na starém zrišeném | hřbítově,
jénž nyni částečně a „VE

kostel upraven podejako park, udilena zá krásného po
časí svátost duchovního posílení 445biřmovancám. — V
kostele pak vykonána zkouška přespolníchdítek ze ško
ty břevnické a knykské, jež nejdp. biskp milýmzjevem
a vlídnouřečí svou ihned cele si získal takže bez rozpa
k. a -ostychu, radostně se hlásíce,odpovklalý. Vítašící
žákyně M. Votavova a děkující M.Novotná upřimnými.
stoyy:;radost dítek projevily. O, polednách za hlafiolu
zvonů odebralse nejdůst. visitáfor v průvod kněží,p.
„patrona,pp. zástupců obcí a množství Jarníků do. školy

"ke zkoušce místních dítek. TL těída bylá péčí p. říd. u
. čitele originelně vyzdobena — sám 3. Exc. byl překva
-pen-a s pochvalou poukázal V radi .

ovítání správce: školý, zvláště na vlastenecké (emblémy.
skorupy sv. Váelava, „přílbya meče, jež ňa průčelní stě

-ně.z.čhvojí.a květinkrásně byly napodobeny.Za děti
-uvítela jej: dceruškap. řídícího a počala „zkouška,Jeliž

, -průběh byl -velice zdařitý. Žák JI, tř.D. Kubera vroučí
mi-slovy poděkoval, navázuje na slova císařské apapež
ské hymey. jež s průvodem harmopia „zazpívány.Do
jmotí. způsobilo, když. na otázku. nejdůst— arcipastýře
hoch -odpověděl,že tatínek padl v boji, Sky zalityoči
dobrého biskupaa. všech přítomných.— O 5. hod za
četného. účastenství věřících slavnost ukončena závě
renou poboáností v Kostele; tam poděkoval a rozlou
čili se s J. Exc. duchovní správce, užívaje jóhovlastňích
slov, že celá slavnost utekla jako sen, na nějž však my
dlouho budeme pamatovati a jehož stálým vamátníkem
bude kříž od. Jeho Bisk. Milosti posvěcený. Za dítky.
k -nimž J. Exc. všude fak laskavě se sklání, poděkovala
Zákyně IH. tF..A. Bukovská, shrnojíc dojmy celého dne

©několika srdečnými slovy. Nejdůst. arcipastýř delší tečí
se všemi:se rozloučilpochváliv, opětně horlivosta
zbožnost osadníků. — Od nás odejel J. Exc. přésČes.
Bělou, kdež na pozvání p. velkostatkářeSeiferta učinil
kratičkou zastávku, do Pohledu. — Náš biskup odejel,
ale vzpomínkana něj dlouho zůstané nám v paměti, ne
boť svými apoštolskými slovy doveril povzbudití mocně
naše náboženské uvědomění a svou laskavou vífdností
zapsal se do srdcí všem! . ,

Svatý Kříž. J. Exc. nejdp. biskup k nám přijel o půl
8. hod. ranní dne 6. června z Něm. Brodu. Včasně bylo
pomýšleno. aby uvítání bylo důstojné. Za tou příčinou
postaráno bylo o pěknou prapory ozdobenou slavobránu
naproti škole. Nejdůstolnějšího visitátora uvítal duchovní
správce dp. bed. Hubáček, za patronátní úřad p. měst
ský rada Raupach. Uvítání súčastníji se všichni starosto
vé přilařených obcí. obecní zastupitelstva a členové
místní školní rady. všechna školní mládež s učitelstvem,
zástup biřmovanců a všeho lidu. Jménem českých sta
rostů a obcí přiřařených uvítal J. Exc. p. Ant Kutivašr
ze Suché, jménem německých přifařenců p. J. Kaser z
Blutmendoriu.Za veškeré učitelstvo uvítal pak c. k. škol.
rada J. Stránský. Srdečnými slovy poděkoval J. Exec.
všem. Za školní mládež promluvily 2 družičky česky a
3 dítky z německých osad. Ač nebe hojnou vláhu nám
sesílalo, sešlo se hojně lidu. Prapory vlály, zvony zně
ly a v průvodu vdpp. vikáře Rumla z Č. Bělé, děkana
Pr. Stejskala z Něm. Brodu. faráře Jos. Krause z Krásné
Hory. far. Bruknera ze Skály a kaplana Jos. Bílka z N.
Brodu ubíral se náš vrchní pastýř ke chrámu, žehnaje
lidu. Ježto počasí bylo nyní příznivější. sloužil mši sv.
J. Exc. vehku pod širým nebem. Zvláštní pozornost vě
nova! J. F'xc. p. velkostatkáři Krausovi z Lípy a jeho
rodině a z jeho přítomnosti se zvláště těšil. Po sv. ob
fadech bylo vzletné. krásné kázání česky i německy,
načež přljalo 545 bifmovanch sv. biřmování, počet to za
válečné doby na zdejší farnost vehmi značný. Na po

čátku sv. biřmování při písní k Duchu sv. začalo slunce
prosvítovat a nastat krásný den a s tím světlem sluneč
ním k radosti všech sestupoval i Duch sv. se svými
dary do srdcí všech biřmovanch. Ve škole pak uvítal J.
Exc. p. říd. uč. J. Kalousek. Nato konala se zkouška ze
sv. aábožemství u přilomnosti mnohých přátel školní
mládeže. Ditky českéi německé svými odpověďmi ú
plně uspokojily. Ke koaci zapěly dítky rakouskou a pa
pežskou bymau. S láskou k nám J. Exc. přicházel, s M
skou se snfžil i ktěm maličkým a lásku všech si odná
čel. Již při prvním spatření získal si srdce všech. O půl

-4. hod. odp. nastalo loučení S Jeho Exc. se loučil du
chovní správce, pak za dítky 2 žákyně. Nato prominvil
ma rozlosčenoa krásně nejdp. visitátor sám. S osadou

"mešíukončena letošní kan. gener. visltace a zároveň celé

dlecése. Pobyt J. Exc. vryl se hhiboko do srdcí zdejší
ho lidu. Mé, otcovské oko, jeho vlídná, usměvavá tvář,
srdečná, upřápmů slova útěchy v době válečné, to vše
každého vzpřažilo. Vzpomínky ty nikdy nevymizí. Odjel
k slavnostnímu zakončení gen. visitací do Něm, Brodu.

Bůh žehnej a svou mílosté provázej J. Exc. na všech dal
ších cestách a nám jej dlouhá léta zachovej!

Chrudim. Sobota 17. červha byla pro Chrudim dnem
svátečhím. Již z rána zavlály prapory říšských, zem
ských | papežských barev a slavnostní náladu dovršila
krásná, slunná pohoda, již po řadě deštivých dní dopřál
Bah k uvítání vzácného hostě Jeho Exc. dra. Jos. Dou
bravy, biskupa královéhradeckého. Na hrazice okresu
jel vstříc v zastoupení c. k. bejtmanství a okr. školní
rady c. k. vrchní komisař E. Žižka s c k. okr. školním
inspektorem prof. V. Hanusem a starosta města dr. Fr.
Vagner's patron. komisařemcís. radou B. Keiem. Rá
zem 5. hod. odpol stanul -Jeho Blsk. Milost za hlaholu
zvónů u vstupu do hlavního náměstí, kdež -uvítán staro
stou města, arciděkanem v čele místního klém a žákyní

mlěšr. školy J. Pokornou, jež podala mu kytici, naston

s učitelskými sbory až ke schodišti chrámu, kdež arcipa
střře očekávali zástupci všech úřadů státních i samo
správných se svými přednosty v čele, vojen velitelství
zdejších lazaretů, c. k. duchovní vojenská správa bará
ků z Pardubic, deputace všech místních spolkůa katol.
ořganisaci,načež malebnými řadami 'družiček bral se k
hlavnímu oltáři za velebného chorálu »Ejhle kněz velí
ký«. Pa krátké modtiíbě poděkoval dojemnou řečí za
skvělé přivítání- a' udělil požehnání, posílaje jej t těm,
kdož dlí na poli Vářečném. | V--tozlehlých prostorách
chrániú' tisnily' se Jávy lidu,-<toučící'styšeti.svého arci
pástýře; četnéstžy svědčily; že mluvil od-srdce k srdci.
ujíšťuje věřící: že 'žvláště v tak těžké“ době: vzpomíná
denně na modfitbáct svých dřecésánů, pečkhvéhomocná
ře i vlasti. — Dřúhého dhe časně z rána četní věřící

První -slavné ponttfikální. míší sv. přítomní byli repre
sentanti všech úřadů státníchi samosprávných,velitel
ství němocniční: vojen: správy, bísk. vikář A, Broul, dě
kan z Heřm.Městce,c. k. konservátorarchitektDvo
řák z Pardubic a-deputace místních spolků. Když byl

nejďůst. 'světitel“ údětn apoštolské -požehnání,-v hluboce

sledníka trůnu arciknížete Františka Ferdinanda. mece
náše svatyně těto, dále vzdal díky: správě města za

chael chránil město všeho zlého a aby mečem svým 0

důst. arcipastýřdo srdcí Chrudiňanů, o tom svědčila
hojná účast při jeho odiezdni. Věřicích bez počtu sešlo se
do chřámu, kde se Jeho Excel.-srdečně rozloučil-a udě
Jiv požéhmání bral se ke svémii povozu. Zasypání takřka
růžemi od množství družiček, za hlaholu zvonů mizel
milovaný arcipastýř želináje žrakům našim. — Duchovní
správa pak milou konalic 'povimost děkuje všem, kdož

svým vzácným uměním se žasloužili a s lakou pietou
starobylý klenot věkům budoucím | uchovali,| jakož i

mátné přispěli.

Aádná pleš více!
smy- Tisice holohlavých vyléčeno!

Pište si ještě dnes o pojednání, které
Vám ochotně zdarma zašle kosmetická
laboratoř „Olymp“, Praha-Smíchov,

11-1241.

Různé zprávy.
Riditelství král. české Zemské řemesiscké školy v

Litomyšli slušně žádá bývalé své žáky a absolventy.
resp. jejich rodiče, příbuzné, známé a pod. za laskavé
sdělení, zdali, kdy, jak a za jaký čin byli vyznamenání.
kdy a kde byli v boji ranění, zdali padli na bojišti či
zemřeli následkem zranění nebo nemoci, či jsou-li zajati
a jiných bližších údajů válečných. jich se týkajících.
Údaje ty určeny jsou pro výroční zprávu ústavu.

Vděk vyhaslých očí slepých dívek v Útulně na Kam
pě bude vám, šťastní vidoucí, za každý dárek váš od
měnou! | drahé zemřelé nejlépe uctíte.

Spolek sv. Josela pro kněze v Gorici. | Ústřední
správa spolku vydala za uplynulý rok 1915 zprávu, z
níž některá data členům spolků. zvláště z diecése krá
lověhradecké, na vědomi dáváme. Jak známo. existuje
pro nás kněze velmí dobrý, charitativní spolek sv. Jo
sefa se sídlem v Gorici Majetkem spolku jsou 3 velké,
výstavné domy s rozsáhlými zahradami: »Filipinum«
v Meranu, »Radolphinum- v dorici a »Francisco-Josefi
mum« v Ice u Opatije na břehu Adrie. V těchto domech
najdou členové spolku, potřebující klid a zotavení, pří
jemný a levný pobyt. Rok minulý 1915 byl pro spolek
celkem nepříznivý — jest sídlo spolku Oorice též ter
čem nepřátelské střelby. Dům v Oorici bylo nutno do
cela zavřít a opustit. Meran a Ika zůstaly sice otevřeny,
ale poněvadž jsou blízko územ! válečného, byly málo
navětiveny. V Ooricí v minslém roce bylo 2 kačží o

Jefovaných po 1197.dní v Meranu 46 kněží, 5 kleriků
po 2177 dní a v Jce 63 kněží, 1 jlerik po 2426 dní. Úhr
nem ve spolkových domech bylo za loň. rok 129 kněží.
6 kleriků po 5800 dní. Rok minulý pro spolek sv. Josela
byl nepříznivý hlavně tím, že velmi málo členů nových
přistoupilo a nrmmozípřispívající členové opomenutí své
roční příspěvky spolku zaslati, Čímž finanční stav spol
ku se zhoršil; ač 1 v této době spolek za přispění členů
a dobrodinců splatil dosti značnou část za zakoupenou
zahradu v Meranu a za místo stavební pro nové sanato
rium v Bibinji u Zadru v Dalmácii. Za rok 1915 přistou
pili ke spolku 2 zakládající členové, 80 doživotních čle
nů s příspěvkem 50 K jednou pro vždy a 27 přispívají
cích členů s ročním příspěvkem 5 K, takže čítá nyní spo
Jek asi 2800 členů. V roce minulém měla býti konána
valná hromada a volba ústřední správy a zástupců sek
cí a diecésí, následkem války však volby bylo natno od
ložiti na dobu pozdější a dosavadní funkciomáři vedou
správu spolku sv. Josefa dále. Ústřední správa sídlí nyní
v lce, pošta Ičiči, Istrie. Zástupcem diecése královéhra
decké jest vdp. Jos. Vaněček. farář v Mikulovicích u
Pardubic, jenž velmi rád veškeré dotazy v příčině při
hlášení ke spolku nebo přijetí do některého spolkového
domu sdělí a se známou přátelskou ochotou nejlépe po
radi.

Censura v Itaiil, Milánský »Avanti« z 5. května při
náší tuto pěknou historku: Chefredaktor listu volá tele
fonicky úředníka censury, radu Moriho. »Zde Mori, s
kým mluvím?« —- +Ach, pane rado, jsem potěšen, zde
redakce »Avanti«. Minulé noci jste nám nadělili opět
spoustu bílého papíru. Děkuji za vaši blahovůli ale. jde
o případ. nad nímž mi zůstává rozum stát« — Litaii
velice, ale proč píšete v »Avantir tak neobyčejné věci?
-- »Snad, pane rado, ale o tom nemluvím. Jde teď o to,
že článck vámi konfiskovaný jsme nepsali, nýbrž prostě
otiskli z úředních novin král, italského č. 125 ze dne 27.
května 1916.< — »Tak? Dobrá, to je však rozdíl, stojí-li
něco v úředním Jistě nebo v -Avanti+: neboť úřední list
nečt: nikdo, kdežto »Avanti“.. « — »Hm — myslel
jsem, že censurujete úřední noviny oklikou přes +Avan
ti.. Tedy moje úcta. pane rado, promiňte, že jsem vyru
šil.. — Tím skončil telefonický rozhovor. A po.čtvrt
hodině — vypravuje. dále »Avanti« — vypukla nad Mi
lánem bouře a v naší redakci zhaslo elektrické světlo.
Patrně konfiskace úředního listu uvedla ve zmatek i
atmosléru.

Ve verších úsečnou novočeštinou odpovídal při po
sledních odvodech jeden občan. »Byl jste vojínem?< —
»To se vrr,« — »Jste odveden.< — »To halt prri« Pa
trmo, jak | citoslovce dovedou srozumitelně nápodobítí
spartánskou stručnost.: ,

Kolik milionů se prokouří? ©Jak známo, byly
ceny.tabáku, doutníkůa cigaret v naší říši zvýše
ný. Výtěžku má býti v prvé řadě použito ke krytí
úroků válečné půjčky. Není tudíž nezajímavo, vy
počísti na podkladu dřívějších statistických dat

Dle statistiky ministerstva financí bylo r. 1914
z obvyklých doutníků prodáno v miliónech kusů:
kuba 123.8, viržinek 188, portorik 148, smíšených
cizozemských 291.4, cigarilos 65.7, malých tuzem
ských 75.2. trabuk 24.6, britanik 26.5. Cena u kubo
vek, viržinek, portorik. smíšených cizozemských.
cigarilos a malých tuzemských byla zvýšena o I
h, u trabuk a britanik o 4 h. Tedy při těchto 8 dru
zích doutníků bude zvýšení výnosu činiti okrouhle
11 milionů. Ostatních doutníků bylo prodáno 42
milionů kusů. Vezme-li. se, že při nich cena byla
průměrně zvýšena o 4 h, tu zvýšení bude činit
1.680.000 K, takže větší výnos u doutníků bude
činiti celkem 12,750.000 K ročně.

Z nejoblíbenějších cigaret bylo prodáno v milí
onech kusů: uherské 2012, sporty 1956, memphis
480, drama 494, dámské 239. U uherských, sportek
a dramek byla cena zvýšena o půl haléře, u dám
ských a memphis o 1 h. Zvýšení cen vynese tudíž
státu 35,160.000K. Ostatních cigaret bylo prodáno
112.5 mil. kusů. Při průměrném zvýšení ceny o 2
h bude zvýšení činiti 2,250.000 K. takže zvýšení
cen cigaret vynese celkem 37 a půl mil. K.

Tabáku bylo prodáno celkem za 87 a půl mil.
K. Ceny cigaretového tabáku byly zvýšeny prů
měrně o 40 proc., ceny kuřlavého tabáku o 30
proc... takže průměrné zvýšení činí 35 procent.
Větší výnos u tabáku bude tedy činiti 30 a půl
mil. K.

Celkem příjmy tabákové režie budou zvýšenínt
zvětšeny o Bf)mil. K, Je však možno počítati s tím,
že spotřeba pro prvou dobu bude obmezena,

Všelicoa, Ministerstvo orby vybídlo poli
tické zemské úřady, aby působili na majitele
lesů. aby obyvatelstvu dovolili sbírání hub a
lesního ovoce, pokud možno bezplatně. — V na
Hzení o zabavení letošní sklizně v Rakousku
jsou novinkou tak zvaní okresní inspektoři obilí.
Tito budou jmenováni místodržitelstvím a budou
přiděleni okresním hejtmanstvím. Jejich úkolem
bude dohlížeti na sklizeň a kontrolovati činnost
komisionářů. — Nařízením uherského ministra
kultu a vyučování byl statek státního církevního
fondu v Pětikostelí (3873jiter) pronajat skupině
malých rolníků; ze statku budou utvořeny par
cely po 30 jitrech a pronajaty rolníkům, ktePf
ne vrátí z války a z Ameriky. — Na trati
Choceň—VysokéMýto—Litomyšlzastávajíúřad
průvodčích ženy. — V Námecku chtějí zavésti
jednotné poštovní známky. Proti tomu však



pol je

peotaatuje „Bavorako, ježto. bavorská. potovní
známka znamená kus samostatnosti. |

Besídka.
Páperky.

Co je pokrok? Dříve slepý Homér a slepý Milton
otvírali zrak. I ten Slepý mládenec chtěl osvěcovatl
Nyní však jasnovidky podnikly vědomě velkovýrobu
slepých mládencův i panen.

o 

»Jsí při své nevěře spokojen a šťasten?« — »Tak
Jest.« — »Ale proč tedy šíříš kyselost, kamkoli se obrá
tíš? Jsi vtělená negace, ale kouzlo positivních hodnot.
reálních podpor posud jsi nám nezjevil« — slim, jest
potřebí dříve ještě uvačovati. Toto kouzlo ve mně dří
me, cítím to ve všech cévách.< — >Ale nějak dlouho se
nechce probudit. My věřící však nemáme času čekati
na zázraky, které slibovali a jen shbovall přečetníathei
sté jiní. Život rukou železnou nutí osvojiti sl positivní
jasné hodnoty okamžitě.«

*

Nyní stranické listy velkou většinou pustity své
čtenáře ze zajetí svých úzce vymezených programů a
doktrin. Konečně není rušeno samostatné přemýšlení vtí
ravými předpisy a tendenčním krasořečněním. Lid od
haduje kvalitu různých stran dle skutečnosti, dle vlastní
zkušenosti; advokátské manévry přestávají kouzliti vi
diny. Proto po válce zmohutní výhradně takové stra
ny, které se osvědčily v době kritické prakticky..

————.——

Měšťáci často poukazují na vzrůst jmění lidu ven-.
kovského a uvažujíce o sociální rovnováze, pronášejí
některé obavy do budoucnosti. Ale za nynější valně po
změněné nálady vesničanů není fřeba příliš úzkostlivě
hleděti v té příčině příštím časům vstříc. Trvale se za
bezpečí ovšem rolník konservativní. Ale sedlák liberál
ní břzičko zase své peníze zcela dobrovolně městím

vrátí r- možná 1více, než ka války ařilal.
u.
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MUDr.Klfrd Kafka,
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Vatí čine2. července 1016v bytě již
zenřetéhop.Or.GuthavHriiici|
Králové, Pražské Předměstí,

Chelčického ul. č..280 jako |

praktický a zubní lékař.
Umělé zuby béz desky.

v Zlatékorunky:
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Černý SpolHradec Králové;
třída 18. pěšího pluku,
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Svatováclavské Matice Skolské

kupní pramen v
Uznaný a výhodn ší a nejlevněší ná.

pujrěhod kuše

zárodu v.„Čechách, 'e. 18.4. dvorního dodavatele

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

ručení. —
otové zboší

„ Tisíce usnávacích referencí a od
obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a
k výběra franko.

Bez velkoméstoké režie ve vlastojch dílnách a
domech, Jevné pracovní síly na venkova, Číž lovtŠjšf
ceny aš O 20%, neš všude inde.
Jubil. 100 lot. trvání a 50 lot. vlasímí čimnossí.

Adresován: vždy doslovné ze vyproňuje

Řvíc.8D B..VUKMb. adu PRIM

hodící se obchodníkovi(s jedním křámem)

se pronajmenebo prodá.
Dotazy zodpoví Eduard Troníček, ©.k. pošt.
kontrolor, přednosta poukázkového oddělení

hlav. pošt- úřadu- v-Praze-II.,: „Aindělšeká ul.——32k kal ho EprtP84

)Českolavanské (
záložna v Prazesi,,:

Spálená ulice, čislo 46.n..

peněžní ústav katolický v' Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí sé ode dne vlo
žení do dneVýbránídle dóholtya dle doby
výpovědní.Poskytuje půjčky všehodrahu,
za mirných podmínek, zejména směneční'

„úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách
n. zvláště výhodný. — Povinná revise;

„„jednoty. záložen“ v Praze, „z
szb12 bo hvuur vč lijvove vyda dn;
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Stvrt roku 2K 60.hPředvlatné na
m- na půl roku 6K —Číslo 26.

(Zasláno.)

Pozvání
kRXIIL.řádné valné schůzi
Politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nepomuckého

=m=e==en= U Hradci Králové =======

ve středu 12. července 1916 o 1. hodině odpoledne

(ve 11.posch. Adalbertina).

PROGRAM:

1. Záhájení schůze.
2. Čtení zápisníku minulé valné hromady.
3. Zpráva jednatelova.
4. Zpráva účetní.
5. Volba nového výboru.

-5, Volné návrhy.

Poznámka: Nesejde-lise '/, členů,budeschůze
o hodinu později zahájena.

Msgre Dr. fr. Šulc, Dr. fr. Reyl,
předseda. jednatel.

Průběh války.
V týdnu, kdy tak živě tane na mysli vzpo

mínka na tragický skon vznešeného následníka
trůnu, možno zaznamenati, jak přísně byli po
trestání zahraňiční strůjcové zákeřných piklů.
Srbové marně čekají po své děsné pohromě na
veliké a obcené vítězství ruské. Kdo jest v de
fensivě, ovšem neví předem, kar jest namířena
hlavní rána útočníkova. Teprve po prvním ve
likém útoku nepřátelském možno učiniti na
obrenu disposice nejúčelnější. A k tém také na
naší frontě došlo. Katastrofální průlom nenastal;
naopak Rusové na několika místech byli donu
cení k ústupu. Nově zformované rakouské voje
zaznamenávají nyní úspěchy. K tomu se druží
nové zprávy o vítězstvích německých před
Verdunem.

Bejiště ruské. Ruská ofensiva trvá už déle
tří neděl. Naše útoky ve Volyňsku skupinou
Lineingenovou i nadále příznivě se vyvíjejí a
vedle zmaření ruských úmyslů vykazují pozo
ruhodný zisk územní i větší počet zajatců, jichž
od 16. června dosaženo přes 11.000. Nápadně
malý počet zajatých důstojníků (61 svědčí
o velikém nedostatku důetojnictva v ruské ar
mádě. Rusům se nepodařilo přejíti Styr mezi
Sokulem—Kolki—Čartoryjskem,aniStochodpo
obou stranéch železnice Luck —Kovel.Ve střed
ním úseku výobodní fronty, jenž jest také jeví
štěm urputných bojů, houževnatě odporuje na
pravém křídle armáda Běbm—Ermollova; na
levém Bothmerova. Na jižním křídle v Bukovině
omezujeme se pouze na obranu.
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V Hradci Králové, dne 30. června 1916.
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: Inserty počítají se levně.
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Na italském bojišťi, kdekoliv se Italové
odvážili útoku, byli odražení, B-je dělostřelecké
jsou v Dolomitech, na korutanské a přímořeké
frontě. Pro ubájení svobody jednání naše fronta
mezi Adyží a Brentou byla zkrácena.

Na západním bojišti vzplanu'y boje u an
glické fronty a severního křídla francouzské
armády. Ale zvýšené úsilí Angličanů nemělo
úspěchu. U Verdunu Franoouzové se pokoušejí
o protiútoky západně i východně od Mosy. Do
rukou německých padla právě lřetí pancéřová
tvrz u Verdunu, Thlaumont, čímž je nalomena
nynější obranná čára francouzská na celém svóm
levém boku,

Na moři. Několik našich torpedových pla
videl bombardovalo na italském pobřeží u Giu
lianova továrny a jedoucí vlak, avintická eskadra
napadla nepřátelské postavení u Tržiče, pak
Benátky, most a nádraží v Ponte di Piaves a
a přístav Grado. Před Terstem sestřeleny dva
nepřátelské hydroplany.

Politický přehled.
Proti německé straně práce právě ee

tvořící vystupují německý Volkarat pro Čechy
a německá strana dělnická, považujíce novou
stranu za nové tříštění národa.

Pozemková politika byla 23. t. m. před
mětem jednání v uherské sněmovně magnátů.
Ministerský předseda hr. Tisza mezi jiným pro
hlásil, že max), výnoshosti pozemků lze dosíci
jenom ve velikých podniclob, které vládnou veli
kým kapitálem a velikou důlševní eilou. Naproti
tomu s hlediska národní elly národa jest na
nejvýš důležito, aby poslleha a rozmnožena
byla třída drobných majitelů pozamků. Vláda
a zákonodárství musí tedy usilovati o to, aby
tam, kde to poměry dovolují, byl rozmnožen
počet malých hospodářství. Při paroelaeích muslly
by býti stanoveny jisté podmínky a zamezeno
každé zneužití.

Jazyková rovnoprávnost v Istrii. istrijská
zemská správní komise zavádí rovnoprávnost
zemských jazyků v letrii ve všech úřadech
Podání, učiněná chorvatsky, budou se vyřizovati
ehorvateky, a úředníci, kteří nejsou mooni
chorvatštiny, dostávají lhůtu jednoho roku k na
učení se chorvatštině. Jazyková rovnoprávnost
platí ovšem i pro jazyk slovinský,

V pruské panské sněmovně přijata zá
konná osnova o zvýšení přirážek k daní z příjmů;
přirážky mají býti povoleny po dobu války,
nikoli, jak se poslanecká sněmovna usnesla,
na drbu jednoho roku.

Francouzská sněmovna na veřejné schůzi
28. t. m. také se usnesla, aby utvořena byla
přímá deputace, která na místě samém dozírati
bude bedlivě na všecka zařízení, jimž jest se
starati o vojenské potřeby.

V Řecku čtyřdohoda uplatnila konečně
svou vůli. Král Konstantin přijal žádost mini
sterstva Skuludisova za propuětěnou a povolal!
Zaimise v čelo nové vlády. Nový ministerský |

, A VYPLÁCÍ
STKY POSTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

předseda převzal také správu ministerstva za

daného čtyřdohodou Řecku jest tím splněn, neboť
král Konstantin povolal v čelo státní zprávy
muže, jenž skytá dostatečnou záruku, že Řecko
bude zachovávatí oblahovolnou neutralitu.« —
Řecká sněmovna bude rozpuštěna a budou vy

psány n>vé volby.por mezi Spoj. Státy a Mexikem nutí
střední, t. zv. latinskou Ameriku, aby se nabídla
za prostředníka, by nebyla Spoj. Státy zabrána,
jako se ohystá státi Mexiku. A bude-li odmítnuta,
je ochotna postaviti se po bok Mexika, které na
rozkaz Carranzův mobilisuje. — Mexiku zasiána
byla nová nota Spojených Států, v níž se žádá
okamžité propuštění ameriokých jezdců, zajatých
u Carrizalu, Spoj. Státy žádají dále brzké pro
hlášení Mexika o tom, jakou cestu zamýšlí na
příště nastoupiti.

(14) Kněží diecése naší mají projednati
v pastorální otázce o zkušenostech, jakých na
byli během války v životě vůbec a nábožensko
mravním zvlášť, jak vzhledem na dospělé, tak
na mládež.

Théma toto je tak rozsáhlé, že o něm jednou
napsány budou — ne celé knihy, ale celé
knihovny, vždyť válka světová stává se bezpo
chyby mezníkem nové doby, od níž počítati se
byde »nejnovější« věk lidetva. Na pastorální
olázku stačily by zkušenosli v ohledu nábožen
ském, ale duchovenstvo mělo býti patrně po
bídnuto, aby o věci přemýšlelo a na veliké
úkoly své po válce se připravilo. Již dnes je
zkušeností těchto taková spousta, že se z toho
vyvine jedna z nejživějších debat, jaká kdy
o konferenci byla, ale zkušenosti tyto nejsou
spolehlivé, nejsou definitivní a bude třeba
vyčkati, jak se poměry dále vyvinou, zvláště
až naši muži 86 nám vrátí a v jakém stavu se
k rodinám vrátí. Mimo to celý společenský život
vůbec a smýšlení náboženské, vůči katolické
ofrkvi zvláště, je ztlumeno ze strachu před
přísnými opatřeními vlády, jaké v době války
vždy bylo a v jistém sinyslu býti musí. Konečně
i výsledek války sám nezůstane bez vlivu na
společenské, kulturní, národnostní i politické
porněry a vládám samým bude zůstaveno, jak
dlouho nynější přísný režim potrvá, resp. jak
dlouho udržeti jej budou moci. [Návrat k životu
parlamentárnímu bude znamenati nové společen
ské úbvary a nové vládní formy, jako event. nové
seskupení národů přivodí nový politický život.

Dnes se v ministerstvech pilně pracuje a
kdo nejméně bude novými poměry překvapen,
to budou vlády, jež dlouho po válce budou ur
čovati směr;
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To vše řešiti se bude
ovšem až válce, zrovna jako až po válce
teprve bráti bude na se život společenský, ro
dinný, otázka sociální, kulturní a třídní nové
formy a na povrch vynoří se otázka ženská,
protože ženy po válce stanou se důležitějším
faktorem. ,

Jen o poměrech náboženských dá ae mlu
viti s trochu větší určitostí, protože tu si lidstvo
přec jen nepotřebovalo ukládati takovou reservu,
ač ani tu nelze předpovídati, které živly vyjdou

silněny. Kdyby zvítězili naši protivníci, měli
bychom kulturní boj a zabrání církevních statků
na obzoru; kdyby však ani k tomu nedošlo,
předloha o rozluce katolických sňatků bude
jistě znovu podána, protože veřejná mravnost
v světodějném zápase zcela určitě utrpí a mnohá
manželství již dnes v základech svých jsou
otřesena a to hlavně vinou žen. Je nápadno, že
někde si duchovní epráveové vliv války na
návštěvu kostela chválí, jinde nikoli a správný
úsudek vyzní asi v smysl ten, že kde lid nebyl
nadobro připraven o víru v život posmrtný,
bral v těchto pobnutých dobách spíše útočiště
k útěchám víry; kde však již nábožensky .ne
smýšlel, nebo dokonce k oírkvi nepřátelské
stanovisko zaujal —.a tomu bylo tak ponejvíce
v krajinách bohatších -- kde byl tiskem zfana
tisován, tam se válkou a osobními svízely, jichž
žádná rodina nezůstala ušetřena, ještě více za
tvrdil a ulevoval si známými rouhavými řečmi,
jako: Kdyby Bůh nějaký byl atd. V erdcích lidí
bez víry probudila se jen ještě více vnitřní
zloba, kterou, nemohou-li ei vylévati jinde, vy
lévají si na Bohu, v kterého v dobách dobrých
nevěřili a v pýše rozumu neuznávali a který
je jim dnes dobrý, ne, aby se k Němu úžeji
přivinuli, ale aby proti Němu žehrali. Podzemní
živly pracovaly před válkou na velikých pře
vratech. Dojde-li k tomu, to záviseti bude na
mužích, v jakém stavu se z pole vrátí a na
vládě, jak dlouho sama bude rozhodovati,

Rodina je jednotkou, z níž se skládá číslice,
kterou nazýváme občanskou společností; je-li
základní číslo dobré, je dobrým celý počet a
kdyby úkol ten měl ponechán býti jen ženám,
pak běda, neboť mnohé, přemnohé ženy v ny
nější válce nechovají se tak, jak toho velká
doba a velký úkol, jaký na ně je vložen, vy
Žaduje. Přijde ještě čas, že ony následky toho
uoítí, jež ae jim tak lehko nebudou moci zapo
menouti. Všechna čest ženám, jež pro rodinné
práce a starosti neměly kdy, pomýšleti na da
rebnosti a jež svou pilností a věrností v povo
lání: nynější válku k vítězetví za frontou vedly;
čest ženám, jež muže ve všech odvětvích, jak
v hospodářství polním, tak obchodě, řemesle a
domácnosti vůbec úplně nahraditi dovedly a
státům vedení války umožnily. Ale hanba oněm,
jež plnily divadla, koraa, biografy, kavárny,
cukrárny, za muži se honily at. zv. módu vzdor
vší drahotě pěstovaly, misto co by uspořený
haléř na stranu daly a svým mužům jednou
existenci zajistily. Po návratu mužů bude anad
život na krátko v rodinách žádoucí, v některých
bude snad žádoucí i trvale, kde k věrné choti
vrátí se rozšafný muž. Ale nebude tomu tak
všude,

Vrátí se také mužové neschopní výdělku,
o které ženy, beroucí slušné podpory, 8e nepo
staraly včasným pojištěním. Podpory přirozeně
přestanou, ale ženy, které vlastní vinou budou
míti holou dlaň, docela někde se budou enažiti

o pokračování v životě ponodiném, o další pěstování poměrů, které byly za nepřítomnosti
mužů navázaly; nebudou spokojeny. nebudou-li
tak volny jako dříve.

Co mužská mládež zvážněla před úkolem,
jenž na ni v době nejbližší čekal a na nějž se

— Feullleton.
irské povstání r. 1641.

Odboje Škotska a Irska proti nespravedlnos
stem anglické nadvlády táhnou ee jako červená
nit dějinami hrdého Albionu. Zde malou ukáz
ku z dob minulých. Jest to úryvek z knihy
»Chambers Information for the people.«

Anglický sněm sešel se v listopadu 1640 a
započal bezprostředně se řadou- opatření ná
skutečné a trvalé omezení královaké moci. Byla
tu právě strana, jež posledními libovolnými o
patřeními podnicena byvší, uvažovala o úplném
odstranění monarchie a zařízení republiky. Hra
bě Strafford (první ministr králův) byl obžalo
vám zo zrady na svobodách národa a popraven
(12. května 1641), nehledě k ujištění jemu da
nému samým králem Karlem I., že neutrpí na
hrdle ni statku. Aroibiskup Land byl obžalo
ván a uvězněn, uchován však pro budoucí
pomstu. Ostatní ministři královi zachránili se
pouze útěkem. Někteří soudeové byli uyěznění
a potrestání. Odstranění biskupů bylo vzato
w úvahu. Katolici byli přísně pronásledováni,

které jistě nejsou bez vlivu na všeobecnou kázeň,
chovají se dívky, jimž se v tisku i ve spoleů
nosti naší příliš lichotilo, tak, jak tomu bývalo
kdysi u mužských výrostků, bujně, bezstarostně,
jako by pro svrchovanou vážnost doby smyslu
neměly a jako by se tato jich netýkala. Ovšem
schází i tu rodinná kázeň a pevná ruka otcova,
zrovna jako u školní mládeže, na niž v-dou se
za války stesky větší než kdy jindy. Takové
jsou-asi poměry dnes; jak se dálo vyvinou, ví
Bůh. Tolik však jisto, že jako každý jednotlivec
je osudu evého strůjce, tak i národů budouonost
bude taková, jak si ji oni sami vytvoří. Proto
na svá místa! Velká doba nesmí nalézti, zvláště
strážce Sionu, malými!

©00000000000000000
Uvěrnídružstvo Eliška

v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy
na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného kříže a opatří i jině cen. papíry.
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Bůh a přítomný zápas států. V přítomné válce
slýchárme náboženskofilosofické řeči jmenovitě od
těch, jimž slovo Bůh druhdy bylo velmi nepříjem
no a kteří náboženství považovali za překonané
hledisko. Překvapuje také,.že při jiných. svízelích,
ze svobodné vůle lidské vyplynulých, na Boha si
nevzpomněli a teprve nyní přicházejí s výtkami,
když přikvačily události ohrommé. Když hřešeno
bylo nesčetnými skutky proti .mravnímu a Božské
mu řádu a to Skutky smyslnosti idské lahodícími.
každá náboženská zmínka byla hned zamítána, ča
sto i s posměšnou poznámkou,-že prý Bůh v tom
to světě nemá co dělati, a člověk již prý sám sobě
poradí nejlépe. A hle, teď ty výčitky: Proč Bůh
k velikým: událostem -nynějším svolil a proč je
snáší? .

Mohli bychom krátce a stručně odpověděti tím,
co řekl již slavný Montesauieu: »Když Bůh obda
řil lidi rozumem, nehodlal ze skutků jejich odpoví
dati.« Stvořil-h Bůh děla, strojní pušky a bodáky?
A co řekl Kristus Pán sv. Petrovi v zahradě Get
semanské“ S uvedenou výčitkou nechť žalobci
obrátí se na náboženskou soustavu pantheistickou
a monistickou, která, úsilím volných myslitelů před
válkou, byla vyhlašována za jediné pravé nábo
ženství, Dle této filosofie Bůh a svět jsou jedinou
bytostí, která se ponenáhtu vyvíjí a projevuje. Dle
této soustavy Bůh jest světu immanentní (v něm
obsažený, s ním splývající) a nikoli nad ním nebo
mimo něj. Jestliže monistický bůh světem a jeho
dějstvem se tedy projevuje, proč pro vývoj svůj
zvolil nynější světodějný zápas?

Křesťansko-katolickému názoru svrchu řečená
výtka činěna býti nemůže. Naše filosofie učí, že
Bůh a svět jsou bytosti zásadně rozdílné. Tento
stvořený svět jest konečný a proto nedokonalý, a
mezi obtíže na tomto světě náleží i válka, která
však není nedokonalostí nutnou. nýbrž nahodtlou
a pochodící z lidské vůle, neboť Bůh dav člověku
rozum a svobodnou vůli, učinil ho zároveň ze
skutků mravně odpovědným.

S nedokonalostí a měnlivosti tvoru a svobod
nou vulí člověka dána jest možnost zla, a zlo ča
sto jest skutkem chtění. Pro theistu nikdy nevzni
ká potřeba Spatnosti a hrůzy svalovati na Boha,
zlo a hřích nejsou mu projevem absolutní bytosti,
nýbrž zřejmou známkou samostatného a inteligent
ního tvora. Protiklady zla a dobra, hmoty a ducha
možno rozumně řešiti a umístiti jen ve světě ko
nečném. který jest dílem Boha, a nikoli ve světě.
jenž jest s bytostí Boží totožný.a ——l
ba právě i královna (Jindřiška, dcera francouz
ského krále Jindřicha IV.), jež přináležela k té
to víře, nebyla úplně bezpečna.

Teprve v arpnu 1641, když anglický sněm
dosáhl mnohých svých cílů, dovolili, aby jed
nání o mír se Škotskem bylo úplně potvrzeno.
Uspokojili potom vojsko nejenom jejich plným
platem, obnosem 850 liber denně, avšak i ali
bem mimo to ne menší částky než 300.000 liber,
2 nichž 80000 liber bylo zplaceno jako nepřímý
způsob zaopatření jejich strany. Král se avó
strany činil též opatření, aby získal si náklon
nosti velikého tělesa vojenského a národa Škot
ského vůbec. V Edinburghu, jejž v erpnu
navštívil, úzkostlivě zařídil své chování dle
přísnosti presbyteriánského jednání. V parla
mentě byl nadmíru laskavý: ochotně potvrdil
akta z předešlého nezákonitého sezení; vzdal
se práva jmenovati státní úředníky ve Škotsku
a nařídil, že čškotský parlament má zasedati
jednou za tři roky bez ohledu na jeho vůli —

všechno to br ody největší důlužitosti. Muži,kteří nejzřetelněji jednali proti němu v posled
ních povstáních, stali se nyní jeho hlavními
rádci a zdálo ae, že věnuje přízeň jim zcela dle
stupně jejich nepřátelství. Generála Lostie jme
noval hrabětem z Levenu, vloživ mu na hlavu

Bůh popřává svobody rozhodování jak posled
nímu občanu, tak 5 diplomatovi, jenž pracuje o ob
sahu a formě fistin a možno že i oosudu světa.
Bůh stojí u dveří a ktépe, a člověku jest volno,
otevříti mu duší svou, nebo dělati po své vůl, A
Jest-li Bůh odmítnut, násitně nevstupuje a šetří naší
svobody, kterou dal i diplomatům, zůstává čekaje
až zkušenosti člověku ozřejmí, kam- dospěl, ne
dbav zákonu Božích a svého svědomí.

Přítomná válka jest dílem lidské vůle, Připra
vovali ji právě zahraniční nevěrci — i ti dermokra
tičtí. Člověk a příroda mají sice téhož pána, ale
člověk má moc a svobodu neposlouchatí. Člověk
jest pánem svých rozhodnutí, ale nemá ve svých
rukou důsledkův, a snad mocná pravice Boží dnes
již rýsuje základy nového pořádku a nových kom
binací, které vzniknou na krvavých troskách.
Ostatně nenaposlouchali jsme se do sytosti řečí.
že náboženství nemá zasahovati v Život veřejný,
že má býti vymýceno ze všech Státních a spole
čenských zřízení? Nerozbujněla se agitace, která
vyvyšovala nad autoritu Boží autoritu lidskou, a
nebyli na Slovo braní domácí a cizokrajní filoso
fově, tvrdící, že jediným suverénem na zemi jest
pouze člověk, jenž dovede všechny věci Uobře
zaříditi? '

A skutečnost pozoruhodná: tento duševní směr
došel přístišného výrazu ve většině parlamentní
ho zastoupení. Z náboženství křesťanského nepo
šla přece filosofie ujišťující, že válka rozhojňuje a
utvrzuje energii národův a že bez války Hdstvo
podobalo by se stojatým rybníkům, které páchnou
hnilobou. Mohli bychom snésti ještě hodně dokla
dův a ze všech by zazníval křik: >Propusť nám
Barrabáše!. A k této barrabášské náklonnosti od
kázati sluší dnes všechny ty, kteří nevidíce příčí
ny války v lidské vidi, činí dnes výčitky našemu
náboženství.

.

Konec Girondy. V jedné ze vzpomínek na fran
couzskou revoluci doprovodili jsme girondiny do
soudní síně, kdež byli odsouzení na smrt, a pak
viděli jsme, jak zpívajíce marseillaisu, vrátili se do
vězení. Různí umělci perem i štětcem vylíčii ve
čeři jejich před popravou a všichni snažili se vy
stihnouti poslední jejich okamžiky, plné vzrušené
dramatičnosti, smutku, veselosti a duchaplných
řečí. Chtěli umříti jako hrdinové vědouce, že se
na ně dívá všechna Francie a že o nich dlouho
bude mluviti i historie. Byli dítkamí revoluce, je
jíž duchové kromě spoléčenských botestí měli bá
ječné vědomí o své důležitosti a divadelně měli
pozor na každé slovo a na každý pohyb. Prosyce
ni jsouce ve vzduchu se vznášející »Společenskou
smlouvou: Rouseanovou, všíchni významní revolu
cionáři blouznili o budoucím ráji člověčenstva, ne
hynoucí rovnosti, checném blahu bez mrakův a
bouří,

Odsouzení Girondiní při poslední své večeři
četli veselé satiry od Ducosa, rýmované výjevy
tragedie, v níž Barrére a Robespierre rozmlouvají
se satanem. chvíli zpívali, chvíli rozmlouvali o
štěstí národův. Nejvýraznější hlava jejich, Vergni
and, poznamenal, že má v lahvičce jed a že by ne
musil čekati do zítřka, ale nechtěl býti sobcem.
Protože dávka jedu nestačila pro ostatní přátele,
nádobku zahodil a ujal se předsednictví u stoku.
Tam naposledy ve svém životě blýska! divokou
svou výmluvností, tepal Robespierra a jeho dru
hy. mluvil © vznešeném poslání revoluce, kochal
se honosivě památkou, jakou Girondini zůstavují
a posléze oddal se s ostatními zpěvu a veselí. Ja
ká to veselost asi byla, lze si představiti z toho. že
zítřejší den čekal na ně s katovou sekerou. Proto
poslední tato večeře girondinská, bohatá duševní
mi odpory, jest podivuhodna zejména úsilím lidské
vůle, aby neochábla srdce odsouzencův a nezmalo
myslněly jejich duše. Zpívají, vtipkují, smějí se, a
když řeční, činí tak se vznešeným pathosem ctno

šlechtickou korunku vlastní rukou. Hrabě zAr
gyle, který byl blavním politickým vůdcem
spojenců, stal se markýzem. Mnohým jiným
dostalo se dalšího povýšení v: říšské šlechtě.
Státní úřady byly rozdělovány mezi ně. Tak
přízeň Skotů byla jakei založena na stoupání
mezi králem a jeho anglickým sněmem, od
nichž od obou docbázeli uváženthodných výhod.

Mezi vyjednáváním však s náčelníky spo
jenců zahájil Karel také korespondenci se stra
nou královských přívrženců, kterou založil hra
bě z Montrose. Tento šlechtic pykal nyní věze
ním v zámku v Edinburghu za své námahy ve
prospěch králův. Jakési spiknutí, jež on vyvo
lel proti třem z blavních lidovdoův, Argyleovi,
Hamiltonovi a Lanarkovi, jako předběžný krok
k znovuobnovení královská moci, vyšlo v této
době na jevo a poškodilo poněkud královu zá
ležitost v obou zemích. Stráviv avi tři měsíce
v Edinburghu, byl Karel volán jinam násled
kem zprávy, jež ho došla-v raka, .

V kruté politice, jež v "5 části Irska zba
vovala obyvatelstva a osa.. 1la koloniemi an
gliekých a škotských usedlíků, bylo za vlády
Karlovy pokračováno. K různým místním stos

kům přrušů se stav náboženství, jenž pronikal blíže oelou zemi a stával se více a více



stě, kterf? jakoby říkala: Můžete nás zabiti, ale

„na Smrt nemůžeme vaší nicotnosti
-svého nohrdání.

Druhého dne ráno byl všechen Paříž neoby
čejně vzrušen. Zástupy proudily v ulice, které ve
dly na popraviště. Brány věznice se otevřely, a

. vyhrkaly z nich káry, na nichž sedělo jedenadva
cst Girondinův, a mrtvý Valazé, jenž se probodl
hned po rozsudku, ležel u jejich nohou. Zuřivý ja
kobinisin byl tak důkladný, že i mrtvoly dovážel
pod »národní břitvu«. Dvaadvacet bylo jich od
souzeno a dvaadvacet mělo jich býti sťato. Roz
hodně a rychle! Girondini seděli na karách, majíce
odkryté hlavy a svázané ruce, na nichž bělety se
rukávy košil, neboť kabáty odsouzených byly pře
hozeny volně přes ramena. Tak bědné divadlo
poskytovali nejvýmluvnější z výmluvných, až tam
došlo s těmi, kteří v nadaných hlavách chovali tak
veliké záměry o nové Francii a obrození všeho

" lidstva. Obličeje jejich byly zrcadlem nejpodivněj
ších citův, ale všechny byly ovládány mohutnou
vůlí zemříti důstojně. Někteří hovořil o všedních
věcech, někteří, jako vážný Brissot, byli zabráni
v mlčení, jiní na volání davův odpovídali: >Ať
žije republíkal« U popraviště, když slezli s vozů,
dali se do zpěvu hymny Marseiliských. Druh po
druhu vystupoval nahoru, hlava za hlavoupadala
do koše, zpěv víc a více slábt, až s posledníusek
nutou hlavou umýkl docela. | mrtvý Valazé byl
sťat. Divadlo hrozné a nestvůrné!

Jiní význační Oirondintutek tajně z Paříže,
aby zachovali život. Schováváli se na venkově v
jeskyních, ve stodolách a sklepích, a protože jako
bínské kluby byty | po vesnicích, uprchlíci musili
dbáti největší opatrnosti. Šaty jejích se obnosity a
roztrhaly, a osud jejich stal se ještě krutějším,
když nastal studený listopad. | Doléhala zima. a
hlad ubíral sil. Hlouček uprchlíků tímto způsobem
trávil několik neděl v krajině bordeauxské. Za nej
krutější nouze se usnesli, že se jim jest po různu
rozejíti. Louvet prchal s Ouadetem, SaHesem a
Valadim, Barbaroux s Buzotem a Petionem. Valadi
brzo oddělil se od svých tří druhův a bral se sám
k jihu. Louvet a jeho dva přátelé zakusihi 14. listo
padu (1793) hrozné noci. Studeným lijákem promo
čeni do niti zaklepali v městečku na dvéře známé
ho svého přítele, ale ten ze strachu odmítl jim-pří
střeší, a nebylo na jiném, než aby chvěli se zimou
pod stromy. Louvet umfnilsi vrátiti se tajně do Pa
říže. Rozloučil se s druhy a brodě se v blátě, pro
cházet vesnicemi, oklamával stráže a revoluční
výbory, jel tu ve vozích otevřených, jinde v kry
tých a v Orleansu, kdež jeho stopy zvětřili, ležel
na káře, ukryt jsa pod plášti žen a vojáků, jen tak
unikal slídičům a zažíval románových příhod. Do
stal se do Paříže a pak unikl do Švýcar, kdež do
čkal se konce revoluční bouře. Jeho druhové Oua
det a SaHes byli chycení a v Bordeaux sťati, byl
chycen a popraven i Valadi. Barbaroux a jeho dva
druhové Buzot a Petion zachraňovali se až do léta
r. 1794.Červencového rána, když chtěli se z úkry
tu svého odebrati jinam, zpozorovali asi hodinu
cesty od Saint-Emilionu veliký dav venkovského
lidu. Jsou to asi Jakobíni, kteří přicházejí, aby je
zajali. Barbaroux vyňal bamibitku a zastřelil se.
Buzot a Petion utekli křovinami. Dav lidu nebyli
Jakobíni, nýbrž mírumilovní vesničané, jdoucí do
blízké vesnice na pouť. Za dva dni potom nalezení
byli Buzot a Petion mrtví v žitě, a těla jejich o
hlodána byla psy. Tak smutný byl konec Girondi
nův, o nichž druh z vězení, Riouffe, napsal, že byli
všichni nadaní, výmluvní. mladí a stateční.

projevitá ani

Pedagogický pokyn. Heslo o novém obroze
ném Rakousku má dvojí výklad. Jedni tvrdí, že na
še říše musí se státi útulkem rovnoprávných a
rovnocenných národuv, a druzí usilují o politickou
a národní nadvládu. Proti politikům nadpráví ve-=>-=>=>—=—-——————
vážnějším. Ač víra reformovaná byla zavede
na skoro sto let, činila malé pokroky, vyjíma
jio mezi anglickými usedlíky. Větší část šlechty,
1 nižšího řádu, byla stále oddána staré víře; 8
katolická hierarchie, jmenována papežem a pod
porována lidem, požívala tolik úcty a posluš
nosti, jako když toto náboženství bylo podpo
rováno státem. Odmítání se strany katolíků slo
žiti vrohnostenskou přísahu, dle níž přísluší
králi to právo, jež dle jejich víry náleží papeži,
nezbytně je vylučovalo ze všech oborů veřejné
služby. Byly tu také trestní zákony proti vyznání
katolickému a přísný soudní dvůr »Hvězdné
komory« k jejich provádění. V takovém posta
vení měli irští katolíci dvé mohutných motivů
ku bouření se — důvěru ve svou velikou po
četnost a stálé utrpení se strany vlády.

R. 1633 stal se hrabě Strafford místokrálem
v Irsku. Jeho vláda byla tuhá, pod ní bujely
instituce,o nichž se domníval,že jsou příhodné
k zjednávání moci, jeho velkým cilem však
bylo učiniti krále absolutním a tu spíše pod
maňoval si než usmiřoval ducha národa. Byv
r. 1640 vyzván provázeti krále v Anglii, složil
irskou vládu v ruce sira W. Parsonse a J. Bor
lase, jakožto
po jeho odjez u čuch, o němž domníval se, že

vídeňské >Information- | promluvil | konservativní

práci (přetvořování Rakouska) budou musit býti
povolání všichni, kteří nazývají Rakousko svým
domovem a kteří si zde založili národní existenci.
Jest proto také pošetilo a bezúčelno | počínání,
když již dnes hází se hesly o národním nebo po
litickém nadpráví v omlazeném Rakousku.

Nejvyšší mčrou politování hodno pak jest, že
se tak děje v době, kdy všichni národové Rakou
ska poskytují světlu vznešené divadlo stejné obě
tavosti v úporném boji proti přemocnému nepří
teli, v době, kde na krvavých bojištích východních

souručenství
všech národů říše na věčné časy. Avšak až udeří
hodina, zhasne také blikavé světélko těchto hesel.
Každý způsob nové úpravy poměrů může se státi |
jen dle vznešeného hesla: »Spojenými silami!l« A;
že na všech opravdu směrodatných místech jest
pevná a nezviklatelná vůle při tomto hesle setr
vati, o tom se každý brzy přesvědčí. To nechť jest
jedněm k výstraze, jiným k upokojení.«

Prohlášení toto, jež možno nazvati pedagogi
ckým pokynem, jest shodno s vnitřním národnost
ním životem Rakouska tak, že jsme považovali je
uvésti v vObnově« s důrazem, s jakým bylo vyti
štěno i v listech jiných. Zavazují si oči ti politikové,

a kteří nevidí nebo nechtějí pozorovati, co se ko
iem ních děje. Velikou chybou člověka jest, když
ve svém konání neprohlédá ke skutečnosti a Spra
vuje se vzdušnýmizámky, které si svou obraz
ností vystavěl, a vc větší ještě bludy zabředá po
litik, když nebere v rozpočet svůj všechny skuteč
né veličiny. Zkušenost přece jest svědkem. že kul
turní a sebevědomí národové nemohou snášeti ni
čí politické a národní nadvlády a, dostali-li se sho
dou okolností v takové područí, že nespokojenost
jich jest jitřivým kvasem, zdržujícím všechen
zdravý rozvoj. Tím povážlivější jest však nespo
kojenost taková, byla-li by živena v říši mnohoja
zyčné, která ke svému prospívání má potřebí vnitř
ního souladu. svornosti a spokojenosti národů, kte
réžto pravdy zajisté budou vzaty v bedlivou ú
vahu, až bude rozhodováno o nových základech
obrozeného Rakouska. Vždyť sám pojem >o0bro
zení« znamená, že se musí odstraniti, co škodli
vého, a nahraditi tím, co obrodu podmiňuje a pů
sobí. Konečně i vyšší státnické hledisko vůči ev
ropské veřejnosti bude nuceno zamítnouti všechny

vati národnosti jiné a tím oslabovati naši říši, Ne
přátelské mocnosti oblíbily si přece všemu světu
prohlašovati, že bojují za svobodu utlačovaných
národův a právě z tohoto důvodu obrozené
Rakousko budoucí historii dokáže, jak válečné zá
minky takové bvly nicotny.

9

Curtatone, Po bitvě u Santy Lucie bylo potřebí
armádu naši rozmnožiti posilami, které přivedl
hrabě Nugent, jehož kolonám bylo se bráti do Ve
rony větším dílem pěšky, protože tehdy byl ještě
nedostatek drah. Vojsku Radeckého přibylo 19.000
mužů, po čemž maršál ujal se úlohy útočníka a
mínil napadnouti nepřátelské posice, které se pro
stíraly od Villafrancy k Rivoli. Aby se podnik zda
řil, bylo potřebí počínati sobě opatrně, aby se ne
přítel o pohybech vojska našeho nedověděl,. Zava
zadla byla ponechána ve Veroně, aby armáda na
byla pohyblivosti.

Dne 27. května 1845 večer přibyl maršál Rade
cký do Tombetty před Veronou. Skromné své po
třeby měl v plátěném vaku, v němž byla také je
dna košile, kterou mu sluha jak bylo potřebí vypí
ral. | Právě tak skremně vypravili se i císařští
princové, V tiché vlažné jarní noci rakouská armá
da brala se na dělový výstřel před předními strá
žemi piemontskými, Maršál byl v čele 2. armád
ního sboru, a vedle něho budoucí panovník arciE————
jej potlačil, počal opět oživovati, povzbuzován
jsa jak jeho nepřítomností, tak výsledky, jichž
škotětí spojenci dodělali se ve válce proti ome
zování náboženskému. Spiknutí, rozšířené po
většině země a chovající ve svém středu mnoho
osobností, bylo zosnováno hlavně řízením šlech
tice Rogera Moore, jenž měl mnoho vlastností
schopných učiniti se milým národu. Některé o
kolnosti vzbudily podez'ení u protestantů; mezi
jiným návrat několika důstojníků, kteří byli ve
službě královské ve Španěleku, pod záminkou
najímání (verbování) pro španělskou armádu.
Avšak zdánlivý klid v zemi zapudil veškeré
pátrání.

Den 23. října 1641, právě trhový den, byl
stanoven k dobytí zámku Dublinského. Během

předenézejícího dne nestalo se nic, co by po- |ouřilo úřady. Večer dne 22. října bylo spiknutí
náhodou odhaleno a opatření učiněno udržeti
Dublin; avšak občanská válka vypukla druhého /
dne v Ulsteru a rozšířila se po zemi. |

Úmysl sira P. O'Neilla a ostatních vůdců
tohoto povstání byl čistě politický. Pokládali |
tuto dobu za vhodnou zasaditi ránu vládě, jako
byli učinili Škotové; jednání jejich bylo při po
čátku znatelně umírněné. Nemohli přece však
ukrotiti nevůli, s níž katolíci hleděli na avé

vévoda František Josef. Voje naše, aniž nepřítel
zpozoroval, dorazily 28. května k Mantue, Maršál
totiž na oklamání nepřítele rozkázal plukovníkovi
Zoblovi, aby 28. května zdánlivě zaútočil na levé
křídlo piemontské, čímž se stalo, že nepřítel, vě
nuje pozornost svým levým posicim, propásl po
hyb hlavních našich vojů k Mantue, Dne 29.května
záměr Radeckého byl, napadnouti pravé křídio ne
přítelovo v opevněných posicích u Curtatone a při
nutití ho, aby buď přijal bitvu, nebo opustil linii
na Minciu.

Vojsko z Mantuy vyrazilo třemi kolonami. Po
třech hodinách prudkého zápasu bylo Curtatone
vzato útokem. Armáda nepřátelská utíkala v tam
vém zmatku, že sám vůdce její Langier od své ka
valerie byl shozen na zemi a přejet.

V bitvě té vykonány byly mnohé skutky sta
tečnosti a hrdinství, a mimo jiné vyznamenali se
jmenovitě Benedek, Clam a velitel 7. pěšího pluku
baron Reischach, který později komandoval 21.
pluk čáslavský. Hrabě Pimodan, který od Rade
ckého chvíl: po chvíli na bojiště byl posílán, ve
svých »>Pamětech« vypravuje: >Na jednom místě
bojiště zastal jsem velitele hraběte Clama, který
uspořádav útok na opevněné domy, klidně bičíkem
šlehal v křoví, které se týčilo vedle jeho koně.
Kulky nepříjemně hvízdajíce kolem jen pršely, a
právě, když isem přijel. po pravici hraběte padl
poručík Šestak. Jenerál Clam slíbil umírajícímu, že
se bude starati o jeho starou matku. Poté rozhléd
nuv se po bojišti, uznal za potřebno, umístiti na
blízkém hřbitově rakétovou baterii, aby vesnice.
ze které dobře skrytý nepřítel střílel na nás z děl.
byla zapálena. Jenerál přeskočil příkopy, ve kte
rých ležel naši ranění a odebral se v prvé řady
bojujících, V tom okamžiku přidružil se k nám ba
ron Reischach, jenž právě v čele svých vojáku
dobyl předního domu a jenž byl zalit krví takořka
od hlavy po paty. Aby vzata byla baterie, která
chrlila v naše řady zhoubu a ničení, bylo potřebí
dobýti ještě jednoho domu, který nepříteli byl dů
ležitou | záštitou a ze kterého hajitelé pálili tak
prudce, že vojíní naši na ochranu svou musili ležmo
tisknouti se k zemi. Když bylo nejhůře, plukovník
Reischach přivedl dvě setniny svého pluku, vyta
sil šavli a stanuv před bojovníky zvolal: »Sláva
císaři!« Ale střely svištěly tak hustě, že vojáci zů
stali strnule státi a váhali zaútočiti na označený
dům. Baron Reischach hnal se ku předu sám a já
jsem se připojil k němu. Příklad plukovníkův však
zapůsobil okamžitě na vojíny tak, že s hromovým
ourá« vrhli se do boje a ihned prolézali vybitými
okny, aby se dostali do dvora, v němž byli Pie
monťané. Nastal hrozný zápas. »Reischach jest ta
dy a s ním vitězství«, volali vojíni a hustým dý
mem řítili se na nepřítele a bodáky a ranami pažeb
tíisnili je ke zdem. Hlouček Piemonťanů se ještě
chvíli bránil, kdežto ostatní zahodivše zbraně pro
sili o milost,

Dobyvše nebezpečného toho domu. dostali jsnie
se do zad nepřátelské reduty, která stále ještě
chrlila oheň na oddíly naších, kteří ze předu ne
mohli se na ni dostati. Jenerál Clam nyní nařídil
útok ze zadu. Nepřítel vida, že jest osamocen a
také od zadu napaděn. opustil redutu a dal se na di
vý útěk. Naši vmkli se všech stran do vesnice a
bitva byla vyhrána.“

Sliby a skutečnost.
Na hraně století XIX. a XX. okouzloval

duši davů bengál nadherných předpovědí, jak
právě na jediném základě lidekého rozumu
dojde lidetvo vnitřní harmonie, plného štěstí.
Jestliže se odstraní přítěž vnáboženských před
sudků« a rozmach vědy zmohutní, není prý
potřebí nebe záhrobního. Ale do poetických
vidin náhle vpadl rachot bubnu, který zval

=o ..———..í*...,<sť..——————zza
protivníky; duch pomsty vypukl mezi jejich
přivrženci. kteráž vzrostla v krutou potupu,
když uslyšeli o odkrytí spiknutí v Dublině.
Duchu odplaty ponechána volnost; politická bez
práví. bezcitně páchaná, byla, jak tomu často
bývá, divoce pomatěna. Pobití nesmírného počtu
jinověrců podalo hrůzné naučení o výsledcích,
jež potlačovací zákony vyvolávají v lidských
vášních. Vláda spíše zhoršila než zlepšila zlo,
odevzdávajíc majetek vzbouřenců těm, kteří by
napomáhali přivésti je k poddanosti. To dohá
nělo povstalce k beznadějnosti a oddálilo úplné
potlačení boje na několik let. Nutno zazname
nati, že, ač Irové bojovali jak za národní tak
za náboženskou svobodu, nezískali sobě sym
patie u britských vlastenců, kteří naopak nutili
krále, aby potlačil povetání, obávajíce se, že
náboženská snášelivost v Irsku byla by neslu
čitelnou s výsadamiv jejich vlastní zemi. Škotští
spojenci, vymanivše se sami tak nedávno z c
mezení nátlaku na svědomí, přispěli sborem
10.000 vojínů na pomoc k obnovení podobného
omezení u Irčanů! — —

. Nechť malý tento úryvek přispěje k objas

jiným.
A. V. Chodovický.



valá a housěla tak ostrá ktítika vědy. Někdese
krátisovalo zneužívání vědy a moderních objevů
tak, jako by stesky byly věrmě opisovány
z předválečných posudků katolického —tisku.
Jinde docela radikální kruby ulovují si prud
kými výbuchy proti vědě vůbec. Socialista Van
detvelde v Rouenu docela prohlašoval, že věda
jest vlastně »veteklý pes«, který ohrožuje svět.
Měla by se tudíž upoulat, podřídit dostatečné
kázni, aby nepůsobila hrozných škod. »Největší
pozornost musíme věnovati zvláště té skuteč
nosti, že celá civilisace stala so obětí vědy,
která ji eplodila a živila.« Tak ae tedy ozvala
sama hlava socialistů belgických, nynější po
věstný ministr, který dříve neustával povyko
kovati, že »klerikálové« málo dbají na vědu,
na nové vynikající světové názory. — »Klňme
vědě!'« ozvalo Be leckde hlasem hřímavým.
»Národní listye uznaly za prospěšné napsati
jako odpověď stať pod názvem vNeklňte vědě'«
Zde prudké protesty vykazují právem do pří
slušných mezí. Ale nad touž úvahou uveřejňuje
tento deník jiné řádky, promlouvající vřele
o velikém významu náboženství v dobách
těžkých.

Prohlašovalo se, že život zakrní, kde dosud
vládnou zásady náboženské. V tomto ovzduší
prý národové se řítí v propast zkázy. A nyní
— po tolika m.hutných rozletech moderních
4. června »Právo lidu« piše časový článek pod

časopisy ozývají-se podobně; obavy pronášené
pak platí nejvíce o Francii a vůbec těch zemích,
kde se siiboval veliký národní rozkvět na zá
kladě morálky moderní. - .

Poláci jsou známi jako nejhorlivější katolíci.
Ale povšechná vzdělanost polského lidu zvlášlě
v Rusku jest přece jenom menší než ve Francii.
Nyní však sami francouzští myslitelé nepřímo
doznávají, co jest vlastně přednější: zdali kato
lická morálka či honosná osvěta střihu francouz
ského. Vždyť pařížská veřejnost dobře seznala,
jak francouzský lid propadá zkáze. Sociolog
René Bazi táže se v »Echu de Parise, kdo bude
po válce Francii vzdělávati. Vždyť již před svě
tovým zápolením francouzské obyvatelstvo právě
vinou moderních ideí tolik prořídlo. Tedy —
Francie musí hledali pómoc u národů jiných.
Bazi povážlivě kroutí hlavou nad možností ba
revných Francouzů z kolonií a Číňanů. »Nejsem
zaujat proti Maročanům ani proti Aeiatům, vím
také, že Číňan je obdivuhodný muž, ale —
v Číně! Nenáleží k naší národní rodině a nejsou
8 námi ani spojení. Zdá se, že se zapomíná, že
jde o naši racu.« Mezi všemi národy, které by
Francouz, starostlivý o budoucnost své racy,
nejraději ještě viděl, šlv-li by o te, smísiti jejich
krev s krví Francouzů, jsou — Poláci. »Polsko
dá nám ravu, která zalidní naše vesnice a po
tomci emigrantů budou velice podobní našim.
Zůstaňme mezi Evropany a křesťanya ulvofme
budoucnosti francouzské rodiny zdravý základ.«

Nu tak vida! Učený Francouz ohlašuje po
pulační bankrot svého národa a hledá otevřeně
pomoc zachovalých katolíků. Nechť o tom uva
Žují ti osvícenci v národech jiných, kteří Uocels
vlastní pokrevence chtějí vylučovati z národa
již 'pro jejich katolioiemnus.

Ale René Bazi poobodí asi se ný námluvanli dpattkč. TŘOdKĚ Poják řnikije svou
vlast příliš vroucně; velice nerad ji opouští, i
když kynou jinde zvláštní hmotné výhody. A pak
— věřící Polák desetkrát se rozmyslí, než spojí
osudy svého rodu s nevěreckou rodinou fran
couzskou. V nynější kritické době každodenně
na nejrůznějších polích veřejného života ae
Francie přesvědčuje, jak svým protikatolickým
fanatiemem epletla pružné metly na vlastní
záda.

Skutečnost odhalila důkladně jalovost osví
cenských slibů, tak že na mnohých místech
návrat ke konservatismu nedá se zdržovati
sebe horlivějším spřádáním básnických fantasií
mederních.
———= ——

ideové otřesy.
Dilo lidi mění se přirozeně všude, veliké zku

šenosti vnášejí i do zásad na pohled skálopevných
náhlý vír jako zaduje-li severák do podzimního li
stí. Konstatovali jsme již, jak mocně se provalily
v soc. demokracii různých zemí ideové neshody.
Spory nalezly dosti živý ohlas i ve státech neutrál
ních, kde realita života nevyžadovala zkoušek pří
liš přísných. Proto také odložen valný ejezd Inter
nacionály, ačkoli se čekalo, že aspoň ze států ne
utrálních sejdc se dostatečný počet delegátů, kteří
svojí hřívnou přispějí k vyjasnění, k částečnému
odstranění třecích ploch.

Právě nyní volby představenstev, prováděné v
Berlíně, jsou důkazem velikého rozpoltění v tábo
ře socialistickém. Staří předáci, kteří stáli při vět
šině poslanecké frakce, trží nyní hromadné proje
vy nedůvěry. Na jejich místo Jsou dosazováni stou
penci nejkrajnější levice.

Rozštěpení strany Šíří se 2a souhlasu vešké
většiny soudruhů beritnskýchna ceté Prusko. Ďo
savadní ústřední představenstvo »bude
vyhnáno ze svých úřádů«, jak píše »Chemnitzer
Volkssttmme«. List doufáaspoň tolik, že jednota
bude zachována v Sasku, Badensku a Bavorsku.
Ale zároveň čeká, že jinde budou dvě strany přole
tářu, které na sebe budou narážeti tak prikdce jako
kdysi v létéch 1866—1875Lassallovci a Eisena
chovci.

Dne 25: t. m. valná hromada svazu soc. dem.
volebních spolků Velkého Berlína a okolí usneslá
se, aby byli připuštění zástupci z Nového Kolína
a z Lichterfelde; těmto dříve staré okresní před
stavenstvo okresu Teltow-Béeskow odepřelo man
dátý z té příčiny, že se usnesli na odepření.pří
spěvkíů představenstvu strany. Mluveno sice ostře
proti schůzkám oposice, která prý jest zvláštní
organisací,“ již nemí možno slončiti s organisací
strany. Ale následující volba představenstva pře
kvapila velice dosavadní režim. Byli totiž valnou
většinou hlasů zvoleni kandidáti strany oposiční.

(Centrální orgán německé soc. demokracie v
Rakousku »Arbeiter-Zeitung< dne 25. t. m. přizná

stále hlouběji a lirdá a mocná budova této soci
álně-demokratické organisace otřásá se až vč
svých základech... . Nebylo nikdy tajemstvím,
že berlínské organisace (pravíme výslovně organi
sace, neb o náladě dělnických mas jest málo zná
mo)během války nesouhlasí se stanoviskem říš

venstva strany. . .. Nejde již více o rozpor názo

zcela řádný boj berlinských organisací proti in
stituci, které jest svěřeno vedení strany.. .. Fa
natikové rozštěpení našli nyní prostředek, kterým
má óposice přijíti praklicky k výrazu: představen
stvu strany nemají býti odváděny dále žádné pří
spěvky. S touto takiikou počaly nejprve dvě or
ganisace volebního ckresu Teltow-Beeskow, nej
většího okresu v říši.« Bylo by též dlé »Arb. Ztg.«
klamnou domněnkou, Že snad oposice prosazuje
demokratismus proti byrokratismu strany.

»Právo lidu« uveřejňujíc (v č. 175) takové zprá
vy, připomíná, jaký význam má říšsko-německý
rozpor pro soc. demokracii českou, na její samo
statnou organisaci: >V chladné zdrželivosti. ne-li
přímo v zaujatosti vůči nám shodny jsou oba smě
ry, které dnes v německé sociální demokracii zá
pasí, jak pravice, tak levice. Nelze zamičeti, že
nejprudší útok proti nám jakožto českým >»separa
tistůmr ... . vyšel v curyšském >»Beobachteru«.
orgánu to, ve kterém Radek-Parabellum — s hle
diska nynějších sporů v říší sám fanatický »separa
tista« — bojuje proti většině německé strany a je
jímu představenstvu, jménem lichž na magdebur
ském sjezdu Richard Fischer rovněž vynesl nad
námi dosud neodvolanou klatbu.« Ale neshody říš
sko-německé dotýkají se trapně i české soc. demo
kracie. >»>Třebajsme proti německým soudruhům
pevně a bez vyhnutí se důsledkům musili hájiti
určité principy, toho jsme si byli vždycky vědomi
i nyní, že zápas třídy dělnické musí býti povahy
mezinárodní. Toto vědomí stavělo nás po jejich
bok jako po bok socialistických stran jiných ná
rodností. [ když chovali se k nám při tom s nála
dou poněkud předrážděnou. dovedli jsme chápati
tuto předrážděnost u těch, kdož na konec přece

mu stanovisku. Vždycky pak jsme toužili. aby po
měr vzájemného našeho soužití brzy opět stal se
normálním. Touhu tuto máme i nyní. A proto se
smutkem pozorujeme vše, co by bylo s to zvyšo

oslabení.«

Janské náměstí č. 163.

Vklady na knižky Ú“|, "UB
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Kutturní jiskry.
Užší výkonný výbor Spojené katolické

strany české konal dne 20. června t r. odpo
ledne svoji obvyklou měsíční schůzi, kterou za
hájil místopředseda pan rada Červinka. O ny
nějším stavu politických událostí referoval Msgre
prof. dr. Kordač, Dp. Havelka přednesl usneš-ní
Tiskové jednoty v záležitosti realizace ústřed
ního orgánu strany, jež vzato bylo na vědomí.
O pojišťování a finanční akci strany promluvil
pan JUC. Šindlera dotyčné návrhy sohválens.
Když pak předsedající ještě eo zmínil o krocleh,
jež byly dosud ku zlepšení příjmů katol. du
chovenstva podniknuty, byli schůze skončena.

Kultorní snažení katolických lužických
Srbů soustřeďuje se hlavně v »Towařstwu ss.
Cyrila a Methuda«, které vydává jediné katolické
noviny srbský »Katolski posole, kalendář Kra
jan« a je majitelem tiskárny, kterou asi před
třemi lety od L. A. Donnerbaka zakoupil.

“ Právnípostavění u foot Kdosi v.denním aku et PEouoaneníder fnltathoologičků
v Praže neútastníla se volby rektora univeřiity, .
Praví sa tam, že dnešek není vhodný »k.vy
kláděnínázorůó tóřo,dali theologická fakulte
patří do university« — Ztoho užlze vyčíati,
že za Čávu svhodnějšíhc« by se vykládalodle“
methody, započaté před d-sftiletim“ v kruzích *
protikatoličkých. V o

Mynaopak.. ujišťujeme důrazně, že tato
právní otázka jest rozlušjšna dávno zcela jadhě.
Generální učení pražské bylo založeno a vydr
žováno z peněz katolického kteru a katolického
panovníka Karla IV. hlavně k vůlí 'tomu, aby
se rožšířilo a prohloubilo vzdělání tbeologické.
Boh-alovecká fakulta byla na všech universitách
korunou, na ní působili mužové nejučenější.
Lehkomyslnostía hrabivosti Kusitsktýchrozkol.:
níků theologická fakulta zanikla. S bezohlednou:
příkrostí ke všemu byl vstúp na univeršítů
zbraň »váň přiřdzeným dědicům —-českým ka
tohikům.-Dlé toho pak univěřeta vypadala; 0

žebráčenáakademie živořílatak stnutně, žeplopřímoironiínazývatiji“universitou.V XVL
stolclí,v-době velikého úpadku kultůrních snah
přispěli valňo k: zvýšoní 'inteligéntní úrovně“
v Uechách svou nové zřízenvu akademil —
právě Jesuité. K nim se hraúlycelé šady synků“
sektářských,což jest věru. výmluvnýmdoku
mentem,zač stála universitá pod správou sektářů
— bez fakully theologieké. Sektáři (několika
náboženských společností) sice se: usnáčeli na
regolucích, žo akademie má býti podporována,
alosvé penízedrželi pevněpod zámkem

Teprve katolický panovník, katoliští stavové
a katoličtí kněží (po BAléhoře) vdeehli vysok:-
mu učení nový život. Zkrátka universita jest:
Karlo-Ferdinandova a -nikoli Másařykovsko
Macharoveká. Jestliže ee dosud těší velikým
svobodám, má za to 00 děkovati právě výsadám
přejstým ze středověku. Tu velikou svobodu,
jakou poskytla universitáém cirkov, hleděli obmo
zovati hned násilím hned úskokem a protežová
ním svých vyvolenců právé moderní odvícenoi.
Takovou svobodu hledí potlačovati i lidé, kteří
vydali heslo, že theologická fakulta katolická:
k universitě nepatří. (Theologiekým fakultám

otázka bohosloveckého učení při universitách:
byla rozřešena příznivě.)

Dá'e jest požadavkem naléhavým, aby i na
universitě se uplatnily živly, které mají pevný,
do podrobností propracovaný Žživoání NÁZOr,
protože osvícenské kruhy takového návrhu po
strádají. Horlivé debaty o anovém nábošonejmíc,
o nových životních názoreth ani pa vniversilách
nevedly dosud k posttivnímu výsledku; naopak
rozbujvla Be amarolie idef. Kdo by tedy chtěl
oprávněné dědice z university vyludovati, měl
by při nejmenším povinnost dáti národu vědeský
a vo všem důsledný životní aézor nový, sby
nenastaly zmatky ještě větší. Tu o zalkina
zřeteli, že převážná všišina těch ů, kteří
vůbec'k nějakému pevnému, detajlně vykrystali
sovanému životnímu názoru 49 hlásí, tvoří pěí
slušníky katolické církre. Přednáší-li se tedy
na universitě © budhismu, o bozích římských
a řepkých, učí-li se tam a«ademikové řečičínaké,
má katolický lid právo, aby na téže škole byli
odborní, důkladně vzdělaní znalci nauky alribse
katolické. Vždyťžádné epoleňnost na širám světě
nemá tolik milonů přivrženců jako nauka kato
lická. I po stránce obeoného vědeckého zisku
jest fakulta bohoslovecká při každé universitě
velice prospěšná. Vždyť právě profpeuti theo

jiných. Jen letmo jmenujeme Musila, Borového,
Tumpache, Hejšn, Hezuku, Sediáka atd.

Víme, jak mrzí honosné skademřky, že nad
jejich Aitowofifprávě fákulta'bohosloveoká prováší
kontrolu A že jest toho nutná potřeba, svědčí
veliké přemety Krejčího, Nejed'ého, Masarýka
a jiných. ,

Tedy právní otázka příslušnosti theologické
fakulty k universitě jest zcela rozhodnuta. Ne
býti katolíků, nebylo by zde university podnes.
A kdo si přejo akademii jiného útvaru, nechť
na ni sežene kapitál — u svých vlastních stou
penců. Nechť neužívá k svému prospěchu kato
liských fondů, nechť přikáže etudentstvu, aby
se nehlásile o požitky nadací přešetných kněží,
kteří neodkázali ani haléře lidem tém, kteří
přece ee vynasnažili o výluku theologické fa
kulty z university.

Jestliže ne někteří osvícenci diví, proč
theologická fakulta posud při universilé trvá,
diví se naopak velice a právem veřejnost kato
lická, pacč příslušné kruhy konservativní do
pustily, aby se jiné fakulty na universitě stá
valy zvolna, ale se stálým postupem zaopatřo
vacími ústavy pro lidi málo schopné, kterým
připraveny teplé útalky výhradně pro jejich
»protiklerikálníe« stanovisko. .

Universita konečně neslouží jen vědě, ale
praktickým potřebám inteligence české vůbec.
Vědyť přes devadesát. procent kandidátů na
větěvuje universitu výhradně prolo, aby si po



His.ze dn pstiŘeské,infeligovaenipěné
popoimí a půsohili mesi.náradpre:ja fm.iKdo ej myslí, že universita tu jest k vůli. zá
sobnému. zamotávání různých problémů a k pou
hým bezvýsledným akademickým debatám, nechť
jensi zřídípro.racianalistickýsport školu novou.

„Vždyť obdržíme kancelářské potřeby (pa
pír, inkoust, pěra, tuěky atd.) umělecké

A pohledy ve velkém výběru, dopis. papír,
1 notesy od 80 hal až do 5 K, dále patnát- ©

"— níky, alba na fotografie a pohledy—
v Drážstevním knihkupectví v Hradci Král. 

„počtem 2 milionů kusů po K 20— nom. asi
:za..kura K 32-— vyloženy k upisování, přijímá
přímý . člen bánkov.. konsorcia. Moravská

-agrární aprůmyslová banka,filiálka
v Chrudimi. Hlavní výhra dne 1. listopadu
t. r..K 300.000 — a I. února 1917 K 500.000.—.
Do roku 1920 ročně 4 tahy a pak 3 tahy ročně,
Výhry obnášejí úhrnem K 19,800.000—. Nej

menšívýhra K 30— až K 48-—,průměr korun4025..
" Nové logy. poskytnouširakým vrstvám

přiležitost k úabyti aciných losů, Používajíc
vzácnéhodovolení k vydání losové výpůjčky, roz
hodlá se Rakous. společ. Červen. kříže k utvoření
losumalého. Poslednímalý rakouský los
byl starý rakouský Ipa Červaného kříže z r.
1882.Potom přišly již jen Úvěrní pozemkové losy

AI. emise z roku 1889 a na to uzavírací logový
zákon. Po 34 leteóh nabízí se tedy poprvé opět
obyvatelstvu malý los z prvé ruky. Dějiny
losového trhu ukazují, že nepříznivé a povážlivé

-ůčíhky uzavíracího losového zákona právě při
malých losech příkře se jevily První proražení
uzavíracího losového zákona mohlo by tak po
sloužiti k zlepšení poměrů losového trhu právě
při malých losech, k zamezení nového hnutí

-skupovacího na újmu širokých kruhů. jako se
děly o to pokusy v letech 1909—10. Rakouská
epulečnost Červeného kříže vynasnažovali se
-bude přirozeně z mimořádného povolení docíliti
+00 největších úspěchů k vlastuím účelům, na
druhé straně však nebude lze jinak, leč hájiti
„zájmy vševbeoné, takže na příliš vysoký kura
nelee pomýšleti. Kura emisní a nejnižší
výhra nemají o mnoho se různiti. Obvyklé
dosud citelné ztráty kapitálové při vylosování
s nejnižší výhrou mají být zamezeny, takže
náklad účastí ve hře bude omezen na ztrátu

iúrokovou, která při malém losu týká se obnosů,

zakoupení lovů zhusta rovněž nebývají ušetřeny.
"Nenf-bez důlešilosti se stanoviska oprávněných
nárobů kupců losů, še výhry neupadají —

„jakopři„starýchlosovýchpůjškáchbývalo ob
vyblo — po ikrátkém úvodu s'dubrou výpravou
brzy+aaž do <sunoe-vylosování-na úroveň zcěla
ubohou. Nový los nebudo -mít žá'dné výhrá.
Vacl chaty, úabée poškození obecenstva z tohoto
titulu v obudouonosti jest nemožné, Nový los
ve-všech těohto -ohledech uspokojí; kupoům do
etane se tedy jednak malého rakouského losu
Za. podmíne:x, jaké aai po 90 roků na losovém
trhu „nebyly zamnamenány, jednak též -budou
míti zadostiučinění, če "prokazují Červenému
kříživelkou alušbu v rozhodnýchchvíhoh jeho
pro vedkeré obyvatelstvo důležitého rozvoje.
Vydánímalého lusu:umožňujeúčast širokýchRSL v.

-obách. „Vministerské radě 15. čersna jednalo
86 dle sdělení orgánu českýchjednct učitelských
o dádosteoh zemských organisacf učitelských

-Zaúpzavu hmotných :poměrů učitelstva. Ve Vídni
meškali za tím údelam místodržitel hr. Cou

- denhove a předseda zemské eprávní komise hr.
Sohůnborn. Výsledek rozhodnutí ministerské
rady -ještě není znám. Slane-li se roshodnutí,
aby..na. úpravu „učitelských platů přiepěno bylo

„zestátních;prostředků,budeW usnesenízí
sadní povahy. :

Výživa a -sásebevání obyvatelstva po
"travinami zaměstnává v „nynější době vážné

plně „povolané -kruhy a orgány salátu, země i
-samosprávy, kleró spaší :se všemožně, aby 60

polšebám „a„požadavkům -všech vestov lidu vy
hovělo. V aemském „pvradnímsboeu aprovi

:sečním «při„0..k. míetodrátolství v- Praze žříno
ném zasloupen.jest jaké Zemaký Svaz zčeských

*hospodátekých drušatev-aapulečenstev. Zástepce
"této naší hogpodářské organisace -velmi ochotně
*bude.ilumočiti na příslušných „místechveškerá
. přání, stlápeati .nob „dotazy „v.záležitostech vý
živylidu „m.s pozděkam.přijme,každou radu neb

-návrh k úspěšnému řešení nesnadných úkolů
-„aprovisačních. Přípisy v tomto směru buďtež

prápy na Bebrejasit Zemského Svazu čes
buspodářnkých drajžatey v Praze-ll, Spá

lená ul. čís. 15 u »Zlatého klasu« (v býv. domě
kniž.. Sebwarzanbergů).

Cirkevní věstník.
Svěcení aa kuěžstvl. Dne 25. t. m. posvětil Jeho Exc,

nejdp. biskyp za slavných pontitikálních služeb Božích v
kathedrálním chrámu Sv. Ducha 16 jáhnů na kněze. Z
nich jest 12 Čechů, 4 Němci. V pondělí a v úterý byly
zde slouženy primiční mše sv. Všem těmto posvátným
úkonům obcovalo hojnost věřících. Novosvěcencům pře

jeme hojnost posily Boží v době nejvýš vážné. .
Procesl na Rožberk. -V neděli 2. července jest v

Hradci Králové u Panny Marle za příznivého počasí sv.
požehnání o půl 3. hod. Nato průvod -na Rožberk a tam
kázání.. Jinak obvyklé -kázání o 4. hod. v. chrámu Panny

Marie. :

Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci

při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

VYTYVYVYVYVYVYVYVÝ

Zprávymístníazkraje.
Týden Červenélo kříže. pořádaný od 39. dubna do

7. května 1916..dosáhl v polit. okresu zdejším velmi po
těšitelného úspěchu a jeví se v přehledu dle obci, pokud
sebrané příspěvky prostřednictvím c. k. okr. hejtmanství
zaslány aneb: ohlášeny byly. následovně: Okres Hra
dec Králové: Bělč 42 K. Blešno 25.40 K, Březhrad 9.50
K. Bříza 51.60 K, Bukovina 58 K, Černilov 279.29 K, Či
buz WWK, Čistoves 37 K. Divec 38.10 K, Hradec Králové

3169.94 k. Nový Hradec Králové 305.32 K, Chlum 48.20
K. Jeníkovice 48.84 K, Krásnice 62.10 K. Krňovice 12 K.
Kuklena 1113.41 K, Lhota Malšová 51.76 K, Libnikovice
14.60 K, Librantice 12.58 K. Lipa 31.60 K, Lochenice 100
K. Malšovice 44.02 K, Neděliště 50 K. Nepasice 38 K.
Oujezd 4 K. Piletice 30 K. Plačice 98.70 K, Plotiště
245.26 K. Polánka 25.32 K, Pouchov 42.80 K, Praskačka
88.38 K. Pražské Předměstí 800 K. Předměřice 88.50 K.
Říbsko 27.60 K, Roudnička 24 K, Rozběřice 30.30 K. Ru
sek 12 K, Sedlice 255.80 K, Skalice Velká 50 K, Skalice
Malá 19 K, Slatina 64 k, Slezské Předměstí 30 K, Štěn

kov 60.20 K, Stěžery 66 K. Střebeš 37.20 K, Světy 43.10
K. Svimary 25.70 K. Svobodné Dvory: 230 K, Třebecho
vlce 319.75 K, Urbanice 18.30 K, Věkoše 52.94 K, Vlčko

vice 130 K. Všestary 57.50 K, Výrava 62.30 K. Celkem
6861 K 73 b. — Okres Nechanice: Babice 18.20 K, Bo
hárna 52.50 K, Dobřenice 355 K. Dohalice 72.30 K, Dub
14 K, Hrádek 20 K, Kratonohy 120 K. Kunčice 24 K, Lho
te L. 79.80 K, Libčany 103.7€ K, Lodín 37 K, Lubno 40 K,

Petrovice 40 K. Popovice 13.20 K, Přím Horní 25 K,
Přím Dolní 8"K, Probluz 38.70 K, Puchlovice 27 K, Ra
dikovice 25 K. Radostov 10 K. Rosnice 19.50 K, Sobě

K, Střesetice 30.60 K, Suchá 36.40 K, Syrovátka 20 K.
"Těchlovice 17.80 K, Třesovice 44.40 K. Trmava 16.70 K,
Voznice 32.50 K. Zvíkov 30 K, Želí 5 K. Celkem 2214 K
87 h. K témuž účelu zde složili pp.: Jar. Urban, Hradec
Králové 360 K, ředitelství cukrovaru v Syrovátce 100
K, A. Čerych a synové v Josefově 200 K. Celkový vý
nos sbtrky obnáší tudiž 9736 K 30 h.

Květinový deu. uspořádaný Okresní komisí v Hrad
ci Králové dne 22. t. m. ve prospěch osiřelých a opuště
ných dítek, vynesl celkem 309 K 21 h. Pořadatelstvo
vzdává nejuctivější díky všem dárcům růží i peněžitých
příspěvků a srdečně děkuje také horlivým žačkám mě
šťanské školy za ochotné « úspěšné provedení | této

Obecním úřadám. místním školním radám a ředitel
stvím | správám škol! Všeobecný nářek na rostoucí
pustnutí a sesurovění mládeže školní ř škole odrostlé
začlná úžasem naplňovati nejen mysli těch, kterým o
výchovu dětí starati se jest, nýbrž vede k úvaze i
všecky lidi myslící, jaké pokolení z mladých přestupní
ků nám vyroste. "O věci té uvažovala c. k. okresní
školní rada v zasedání svém ze dne 19. června a učinila
následující rozhodnuti: Příčiny tohoto vekni povážli
vého zjevu jsou různé. Zajisté zaviňuje to nepřítomnost
otců a slabost matek. nepřítomnost většiny lidí vliv v
obci požívajících, nedostatek učitelstva. osgánů dozor
čich i policejních, lehkost výdělku a dosažení podpor.
Avšak největší vada jest nevšímavost a lhostejnost ve
řejností ke všemu tori, co přímo se Mdí kolemjdoucích
netýká. Jest nanejvýše nutno gáplavě různých přestup

kadný. proud tenáo do nrezí záhona. Dosavadní kázeňské
prostředky naprosto nestačí. | Jest třeba. aby místní
školní rady společně s obecními představenstvy proti
tomu vystoupily, rodiče neb poručníky dětí oněch na 0
becní úřad volaly a zde přikázaly, aby přestupky před
očima úřadu tělegně potrestal. Kdyby se vzpouzeli, buď
tež oznámení c. k. okr. hejtmanství. Tam, kde otec chy
bi a matka nemá dostatek autority, vůle nebo sily, aby
pořádek zavedla, nebo tam, kde chybí oba rodičové,
může obecní starosta v úřadě poručníka z nutnesti dáti

přestupníka ma obecním úřadě tělesně potrestati. Ředi-:
telstvím -a správám. škol se ukládá, aby mládeží výnos
tento oznámily a nad mimoškolním chováním mládeže
zvláště o prázdninách bděly, oznamujíce případy hrub
ší, a byly při všem tom spolučinny. Budiž též učiněna
výzva k obecenstvu, aby každý, kdo jakémukoliv pře
stupku mládeže jest přítomen, zakročil a jej třeba i ná
sllím překazil. | Zejména npozorňujeme na následující
přestupky, které se často opakují: Nemravné a nesluš.
né řeči a činy, krádeže, polní a lesní pych, lámání květů
a plodů v parcich a zahradách, rozbíjení a kažení po
mníků, památek, průčelí domů, výstražných neb orien
tačních tabulek a nápisů, vybírání ptactva, kažení a
rušení komunikací (cest, drah, telegrafů, obtěžování au
tomobilů a J.), střílení a užívání jakýchkoli výbušných

látek a hraček, návštěva hostinců. pití lihovin, kouření
do 1á let, návštěva biografů bez povolení učitele, čtení
literatury krvavé a detektivní a vzepření se příkazu se
strany osoby oprávněné. Zdá se, že u nás jest dosud
málo vyvinut cit pro niravní zodpovědnost veřejnosti 1
proto bude nutno obrátiti se s důrazem ke všem lidem
dobré vůle jakéhokoliv povolání, aby pomáhali odstra
ňovati hrozící zlo, jež vzniká z pustnutí našeho dorostu.
— ©. k.-mistodržitelský rada: Smutný. 2..

„Skodštěpnému ženskému pomocnému spolku Čer
veného. kříže v Hradci Králové! Za vzorné a pečlivé a
šetřování, jehož se ini dostalo za mého 5%měsíčního po

všem „pánům a dámám Červeného kříže. zvláště p. ge
neralmajoru Pokornému. p. dr. Žippemu, p. dr. Kaval
rovi,. ctěným dámám, nrilostpanígeneráhnajorovéPo
korné, milostpaní Kořínkové, -choti p. plukovníka Kořín
ka. ctihodné sestře Věnceslavě a slečně Aničce Sahůlo
vé svoje nejvroucnější díky. Hradec Králové, 26. června:
1916. J. Kopecký, nadmistr I tř.

Fond pro vrátivší .sd vojímy-živnostníky v Hradci
Králové obrátí se příští týden na širší veřejnost králové
hradeckon zvláštním provoláním k subskripci a očeká
vá pevně. že jak: živnostnictvo a obchodnicívo samo.
tak i přátelé jeho v královéhradeckém obecenstvu k ú
spěchu subskripce ochotně přispějí.

O padesátém výročí bltvy na Chlumu dne 3. čer
vence v 9 hodin bude celebrována na Chlumu zádušní
mše sv. za padlé vojíny Jeho Exc. nejdp. biskupem dr.
Doubravou za přítomnosti pozvaných hostí a účasten
ství vojenské hudby, Příhodné spojení vlakové z Hradce
Králové ve "/«+8do Všestar. odkudž zpět v 1 had. odp.
Okolní vldst. duchovenstvo, jakož i P. T. obecenstvo se
k slavnosti této co nejuctivěji zve.

Vojenský výcvik mláčeže v Hradct Králové zakon
čen by! 24. června slavnostním způsobem u příležitosti
výročí bitvy u Custozzy. | kteréž místní pluk čís. 39
zvláštní oslavou vzpomíná. Již 23. Června večer pro
cházela vojenská hudba. provázená množstvím obecen

stva. Hradcem a přednesla před obydlím voj. velitele
plukovníka Florianů, místodrž. rady Smutného, purk
mistra dra Ulricha a před bisk, residencí několik hudeb
ních kusů. V soboťu ráno sloužena byla na malém voj.
cvičišti za přítomnosti celé posádky s důstojnictvem
v čele slavná polní mše sv.. kteréž se súčastnili i zvaní
hosté, zejména J. Exc. nejdp. biskup dr. Doubrava, mí
stodrž. rada Smutný s komisařem dr. Fiedlerem, staro
sta dr. Ulrich, vládní rada Libický, ředitelové středních
škol Kořínek, Michl, dr. Zachoval, Vaňura a zástupcové
prof. sborů, jakož i četné obecenstvo. Vojensky vycvi
čená mládež. asi 300 studentů středních škol, tvořila s
vojskem čšpalír a byla po mši oslovena p. plukovníkem
Florlanů, který zdůraznil ve své řeči význam voj. pří
pravy mládeže a vyslovil dík jak vycvičeným studen
tům, tak jich profesorům a instruktorům za lásku a plli.
s jakou se dobré věci oddali a ji k zdárnému výsledku
přivedli. Vlád. rada a ředitel -reálky Libický oslovi] pak
studující delší vlasteneckou řečí, v nfž poukázat na zá
řivý vzor Jeho Veličenstva a vybídl dorůstající mládež.
aby ve vážné době dnešní také přiložila činně ruku k
vlasteneckému dílu a aby své síly i životy zcela a v
každém směru věnovala vlasti a císaři. Nadšeným pro
voláním slávy Jeha Veličenstvu byla slavnost zakonče
na. načež celá posádka, k níž se i naši junobranci připo
ji, defilovala před hodnostáři. Přesně a s patrnou chuti
a radostí provedené obraty i defilé mládeže bybo p. plu
kovníkem i hodnostáři opělovně velmi lichoťivými slo
vy pochváleno a jich instruktorům vysloveno znovu u
znání: na toto zdořilé a slavnostní zakončení výcviku
zůstane zajisté všem účastníkům v paměti milá vzpo
iminka a radost z úspěchu.

Ukončení školního roku na zdejším lyceu konáno
dne 28. t. m. slavnostně v seminářském kostele. Mši sv.
sloužil vsdp. kanovník Ant. Hrubý, ordimariátní komisař
ústavu. Žákyně zapěly s porozuměním mši Říhovského.
Veliký“ dojem v dušř zanechalo provedení Gounodova
»Ave Maria«. Zpívala učitelka zpěvu slď. Zd. Součková.
na housle hrál p. prcí. Leden, na harfu p. šikovatel c.
a k. vojenské kapely, abscivent konservatoře. — V ú
tulném kostelíku průběh bohoslužeb byl věru povaná
šející.

Na c. k ústavě ko vzdělání ušitetů v Pellčce koná
se zápis a přijímací zkouška do I. ročníku dne 4. čer
vesec od půl:8. hod. dep. Žadatelům jest přinésti křestní
list (že aa počátku školního roku jim bude 15 Jet). vy
svědčení z posledního pololetí (případně frekventační).
vysvědčení úředního lékaře, výkresy a listy krasopisné.

Hudební soukromá škola v penslonátě J. V. císaře
Františka Josefa I. pořádáv neděli 9. července slav
našiní akademii na počest 40letého kněžství Jeho Exc.
nejd. arcipastýte Th. dra. Josefa Doubravy, biskupa
královéhsadeckého. :



Výstava ručních a wýtsarmých prací žákyň mněniské
vyšší školy pro žemskápovolání hospodářská bude ote
vžena ve dnech 2., 3. 4-4.července od 9—12 dopol. a od
2—6 odpol. v městskéni museu průmyslovém. Wstipné
20 h, školní mládež 10 -h ve prospěch sirotků a vdov
po padlých vojínech.

Veřejná zkouška pěvecko-klavírního ústavu sl. Zd.
Seučkovy předvedla nám v sobotu .24. L m. opět celou
řadu výborně vedeného žactva, jehož výkony nanovo
dokazova'y účelnou methodu slečninu.

Koncert Karla a Emila Barlana. Pěvecký koncert
obau umělců přivábil do zimní zahrady Orandhotelu
veliké množství vybraného publika, které naplnilo úpl
ně celou prostornou dvoranu. Výkony bratří Burianů od
měňovány byly bouřilvým potleskem po každém čísle a
nadšení to se stupňovalo tak, že musili oba jednotlivá

čísla přidati. Vynikajícími body programu byl prologz
Leoncavallovy opery -Kamedlanti«, partie III. jedn. z
Wagnerova Lohengrina a duo Lukáše a Tomše ze Sme
tanovy «Hubičky.. Bezvadný a umělecky procítěný do
provod obstaral hod. skladatel a virtuos J. Jeremiáš,
jenž v samostatných číslech uplatnil svoje hluboce za
ložené hudební nadání. — C.

Dar. Vdp. Vojtěch Herbych, katecheta v Červ. Ko
stelci, zaslal -Liter. řečnické jednotě bohoslovců« v
Hradci Králové větší počet knih s přáním, aby případ
ný výtěžek z prodeje těchto kaik věnován byl dobročin
ným účelům. Intencím šlechetného dárce bylo vyhově
no a bylo věnováno 20 K ústavu hluchoněmých v Hrad
ci Králové. -po 8 K nak slepým dívkám na Kampě a
Větskému asjiu I'ražského Jezulátka.

Druhé sbírka víny a kuučuka, C. a k. úřad pro vá
lečnou péči pořádá nyní druhou sbírku vlny a kaučuku.
Sbírku provede žkolní mládež dům od domu. V káždé
domácnosti Izc nalézti věci (odpadky) z víny, Inu, bavi
ny a gumy, na pohled nepotřebné a bezcenné, kterých
však lze použítí k opětnému zpracování a k nahražení
surovin, které se nymí z cizozemska k nám nedovážejí.
I nejmenší dar má cemu, jest proto povinnastí každého jí
se súčastniti a přispětí tak ke zmaření záladných plánů
našich nepřátel.

Nákep hříbat. Dnem Jj. srpna 1916 počne úřadovatí
remontní komise. která bude kupovati z volné ruky hří
bata. Držitelé koni, kteří by chtěl: svá hříbata prodati
vojenské správě, nechť učimí okr. hejtmanství nabídku.
obsahující přesné stáří hříběte a požadovanou cenu.

Dodávka dobytka ze zdejšího okresu. V dohodnutí
s c. a k. vojenskou správou a se zemědělskou radou če
skou i německou došlo k dodávkám jatečného dobytka,
který se přijímá na stanicích dle jednotlivých okresů
nd vojenské správy a smíšené komise. Okres králové
hradecký odvedl v úterý na nádraží na 300 kusů k vý
živě vojska. V aašich zemích úředně zjištěno, že počet
kusů jest uspokojivý, takže válečným potřebám lze
zcela dobře vyhověti.,

Úprava obchodu chlebem a moukou. Výnosem c. k.
okr. hejtmanství ze dne 19. června 1916 č. 38.093 byl
obchod chlebem a moukou v Hradci Králové upraven
takto: 1. Obchody chlebem a moukou jsou rayonovány.
V důsledku rayonování nesmí obchodník proďati chléb
nebo mouku nikomu jinému. než obyvatelstvu z rayonu,
jemu přikázaného. 2. Pro kontrolu bude obecenstvo, ma
jicí nárok na chlebové lístky, poděleno legitimacemi.
Legitimací nutno se vždy při nákupu v prodejně vyká
zati. Tím má býti zabezpečen obecenstvu stejnoměrný
podí) na zásobách chleba a mouky, kteréž jsou pohotově
a ušetřeno mnoho nepříjemností a ztráta času, kterými
dosud trpělo. Na prodejny jest přísně dohlížeti, by před
pisů platných správně setřily. Proti pekařům, kteří by
stanovených rayonů iešetřili a jakost chleba kazili. má
býti mimo trestního oznámení zakročeno též tím, že se
jim napříštč mouka nevřiděli,

Rolnická prodejna v Hradci Králové. Poněvadž zá
sobování máslem, vejci u tvarohem v poslední době do
znalo tolik závad, že zzopatření obyvatelstva Hradce
Králové a předměstí těmito výrobky bylo ztíženo, bylo
nuceno okresní hejtmanství pověřiti Rolnickou prodejnu
zemědělských výrobků v Hradci Králové úkolem, opat
řiti za přiměřené, © nepřekročitelné ceny | nejnutnější
množství zmíněného zboží. Obecním úřadům bude dotče
ný kontingent Rol. prodejnou oznámen. Okresní hejtman
ství doulá. že obecní úřady se v zájmu všeobecného
dobra vynasnaží, aby žádané zboží v určeném množství
bylo z obce dadáno, aby nemuselo býti vymáháno ce

stou rekvisice.
Zákaz nakupování másla, vajec a tvarohu po do

mech. Na základě uslanovení $ 7. cís. nař. z 20. dubna
1854 č. 96 F. z. zakazuje akresní hejtmanství nakupovati
na venkově máslo, vcice a tvaroh po domech, poněvadž
— jak bylo zjištěno —- nákupy takovými značnou mně
rou se zaviňuje zdražování těchto důležitých potravin
a nakupování to z velké části děje se k účelům spekula
tivním na úkor řádného zásobování veškerého obyva
telstva. Přestupky tohoto nařízení trestají se dle usta
novení cit. cís. nař. pokutou až do 200 K, v případě ne
dobytnosti trestein vězení v trvání až do 14 dní.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 24. června 1916. | kg: víkve 1.20 K, jahel 3.90 K,
máku 5 K, mnásla 7.80 K, tvarohu 80 h, třešní 1—1.20 K,
1 vejce 16 h, 1 hl nových brambor 40—56 K, 1 okurka
40—70 h. 1 kopa: kedlubnů 4—4.80 K, salátu 2—2.40 K,
kapnsty 7—8 K. cibule 3—4 K, drobné zeleniny 2—2.40
K, mrkve 4—4.40 K, celere 2—4 K, petržele 4—4.60 K,
1 pár podsvinčat 120.-200 K. — Přivezeno bylo: nových
brambor 10 hl, kedlubnů 100 kop, salátu 190, okurek 5,
kapusty 20. cibule 90. drobné zeleniny 60, mrkve 50,
celere 50, petržele 40, 30 kg třešní a 347 kusů podsvinčat.

- Osobal. "Pan dr. Vladimír Pštross, advokát v
Hradci Králové, byl zapsán do seznama obhájců
u trestních vojenských soudů společné branné mo
ci a zeměbrany.

Čáslav. Kostelní koncert ve prospěch váleč. dobro
čin. účelů pořádá Jas. Malý. ředitel kůra a Pěvecký
sbor chrámový v Čáslavi 29. června o půl 4. hod. odp.
za laskavého | spolnůčinkování p. c. k. zem. insp. Jos.
Kličky, prof. konservatoře a virtuosa na varhany, st. B.
Ptáčníkové a jiných vynikajících sil. Vstapné: sedadla
2.20 K a 1.10 K. k stání příspěvek dobrovajný, bez 0
mezení dobročinnosti.

Chrudim. | Dojemně rozléhal se zpěv chovanek
chrudimského paedagogia Školských sester O. S. F. při
slavnosti prvního sv. přijímání, kteréž se konalo v ne
dělil na nejsv. Trojici v sirotčinci sv. Františka ve Sta
tinanech. Pět dívek poprvé přijalo Tělo Páně, osiřelých,
bez matky. Tři též bez otce. Čtvrté dívky chudý otec je
ve válce, páté dívky otec přes rok Již nezvěstný. Do
brodincové zajisté se naleznou, kteří i jiným takovýmto
osiřelým dívkám posud po světě bez domova roztrou
šeným dopřejí útěchy rového domova v sirotčinci sla
tinanském.

Archaeologický sbor »Vocel« v Katmé Hoře činí
timto uctivě pozvání k výroční valné hromadě, kteráž se
odbývati bude ve čtvrtek 27. července o 3. hod. odp. v
zasedací síni městské radnice v Kutné Hoře. Pan JUDr.
Ant. Schnelder-Svoboda, c. k. státní zástupce a vrchní

mřelý, odkázal die38. odstavce posledního pořízení na
velechrám sv. Panny Barbory obnos 4000 K následují
cím způsobení: „Msgre arciděkan Karel Vorlíček 4000

velechrámu sv. P. Barbory v Kutné Hoře a budiž moti
vem této malby pokud možno sv. Rodina s přiměteným
věnováním.« Sktzu a karton vypracoval a sboru naše
mu předložil 6. února 1915 mistr malíř děj Fr. Urban
na Král- Vinohradech, Celek držen co možná barevně,
by se hodil ke dvěma již zřízeným oknům, vzhledem k
tomu, že obráceno bude okno toto k jihu. Sklomalbu
provedla a od 3.—10. listopadu 1915 osadřta firma páně
Kryšpinova v Praze ke vší spokojenosti. Archaeotogický

sbor nůš :Vocel« snesl se na tom »uměnimilovrým svým
členům: věnovati z vlastního jmění figurální okno, před
stavnjící nám bohatýra sv. Václava. Skizu vypracoval
též Fr. Urban. Těšíme se. že zmíněné okno bude jed
ním z nejbohatších.

údná pleš více!
er- Tisice holohlavýchvyléčeno! -gm

Pište si ještě dnes o pojednání, které
Vám ochotně zdarma zašle kosmetická
laboratoř „Olymp“, Praha-Smíchov,

11-1241.

Různé zprávy.
Zasílání tiskopisů poštou do cizozemska.

Od nynějška platí pro zasílání výrobků zhoto

vených tiskem, dírkováním, lithograficky, autograficky neb podobnou mechanickou cestou do
spojenecké a neutrální ciziny poštou bez ohle
du na způsob vypravení a zaslání těchto vý
robků (v psaních, balících pod obálkou a pod)
následující ustanovení: 1. Do Německa nepod
léhá zasílání tiskových výrobků žádnému ob
mezení. 2. Do ostatní spojenecké, jakož i do
neutrální ciziny jest všeobecně zasílání tiskovin

soukromníky nepřípustným. vyňaty z tohotozákazu jsou: a) noviny u pošty abonované a dále
redakcemi (expedicemi) časopisů bezprostředně
u poštovních úřadů podané exempláře časopisů;
b) tiskem nebo podobným způsobem vyrobené
předměty knižního, uměleckého a hudebnino
vého obchodu byly-li bezprostředně podány sa
mým obchodníkem u poštovní přepážky; c) cen
níky obchodních firem, jichž zasílání jest v zá
jmu tuzemského obchodu, avšak pouze do Bul
harska a Turecka, avšak za těchto podmínek:
A) že předměty tisku nepřesahují míru normál
ního archu papíru; B) že jsou podávány u po
štovní přepážky orgány odesílající firmy a že
C) jejich počet jest tak skrovný, že se jimi cen
surová:í značně neztíží (hromadné zásilky se
nepřipouštějí); d) pozvání k subskripci válečné
půjčky s podmínkou, že pocházejí od bank a
finančních ústavů a podávány jsou u přepážky
poštovních úřadů, které již napřed byly určeny
zřízenci těchto bank a finančních ústavů.

Ruská inteligence o statečnosti rakous
kého vojska. »Russkija Vědomosti« píší: Ruské
listy myslí všeobeoně, že Rakušané prchali bez
plánu a bez hlavy a nechali za sebou střelivo,
potraviny, děla a automobily, jen aby zachrá
nili holý život. To není pravda. Rakušané há
jili se velmi statečně. Podařilo se nám pouze
za velikých obětí a velikých obtíží odpor jejich
zlomiti. Kde jinak bylo možno, kladli odpor a
jejich útoky bylyčasto velmi silné a dosud ú

spěšné. Ve-svých-obranných posicích bránili 6c
do posledního okamžiku a hájili se strojním:
puškami. Rakouské vojáky mohli jeme zajati
pouze tehdy, když již nebylo žádné jiné sá
ochrany. Na ústupu jsme viděli, že máme proti.
sobě vážného nepřítele. Tito rakoušlí vojáci
vzali všechno: vozivo, zásoby, střelivo,dilny i
svou výzbroj a všechna létadia. Jen na několika
místech museli zanechati granáty a střelivo pr
pěchotu. Dosáhli, třebas ne bez obětí, ale přece
bez veškeré paniky toho, že mohli se vyhnouti
našim útokům a rychle a obratně s0 seskupit:
Musíme se připravitina útok Němoů, kteří n
nechají svého spojence na holičkách. Muaíine
se přicbystati na veliké boje, jelikož nepřítel
nebude spokojen, odrazí-li naši ofensivu, nýbrž
bude usilovati o tn. aby ztracané zpět vybojoval.

Zklamání švýcarské mírové společnosti, Když u
vážlivl konservativcí a Jiní prozíraví myslitelé poukazo
vali na slabiny pacifických sdružení, když srovnávali
skutečnost s lyrickým básněním, nechtělo se jim věřici.
Naopak demagogové hleděti si získati lacinou popularitu
příkrými výtkami. Nyní však předpovědí kruhů konser
vativních dožily se satisfakce. Curyšský zpravodaj »Ví
lazu“ sděluje, že švýcarská mírová společnost (»Schwei
zer Friedensgeselischaít-). která před válkou tak horli
vě pracovala, prožívá nyní akutní krisi. Na shromáždě
ní jejich delegátů referoval předseda společnosti dr. Bu
cher-Heller, že správa spolku jest v těžkéšimaci,- poně
vadž sekce jednotlivých národů a států, jež vstonpity
svého času do organisace. provozují pasivní resistenci.
Mimo rakonsko-oherské, německé a několik neutrálních
sekcí neúčastní se prací žádná ze čtyřdobodových stá
tů a mnohé neutrální, jež straní čtyřdohodě. Francouz
ská, anglická, italská, ruská, srbská, belgická atd sekce.
které posud existují, nepracují, ba ani příspěvky, jež
json povinny posilat do ústředí, neplatí, takže spolek je
pra nedostatek penčžních prostředků úplněochromea-a
stává se směšným v celém světě. A přece právě nyní
by měla dokáza'i společnost takových romantiků, co
svede. Zatím však o brzký mír reálně, na cestě rozamo

vé, starají se svědomitě právě konservativci, kteří ne
slibovali nikdy toho, co —- splnitelno nebylo.

Cirkev ve středověku a umění. Irské povstání proti
Anglii obrátilo pozornost světa k Irsku. Angličané mlu
vili pohrdavě o irské kultuře. Vůči tomu ujímají se [rů
i naše listy pokrokové, Na př. liberální »Lidové Noviny

velice vysokomyslně na lry a jejích kutturu, aniž by u
vážili, že bylo to angiické zákonodárství, které potlačo-
valo každý význačný výkon Irů. Tak zardousen angli
ckým parlamentem vysoce vyvinutý irský plátěný prů
mysi. Proti tomu dlužno vyzvednonti různé zásluhy.
jež získali si Irové o evropskou kulturu. Irové vykonali
ninoho pro vývoj knihovnictví a písemnictví, zvláště ve
středověku. Klášter v St. GaHen, založený Irem jménem
Gallus, byl v době středověku jedním z nejvzácnějších
pěstišť vzdělání. Neocenitelná st-gallenská | klášterní
knihovna, která již v devátém století čítala 530 svazků.
jako knihovna kláštera Irem Columbanem založeného s
jeho 700 rukopisnými svazky, podávají výmluvné svě
dectví o píli irských mnichů, o jejich zručnosti ve psaní
a malování miniatur, © jejich vytříbeném vkusu, který
volil jen nejlepší autory starověku k podáním. Ovšem
používají zvláštního písma. které pozdějším, s irskými
minuskly neobeznámeným používatelům ztěžovalo ve
lice a skoro nemožným činilo čtení. Leč písmo přispělo
k dalšímu vývoji karolingských minusklů v kursivové
písmo II. a 12. století a ještě dnes působí potěšení 0
zdobné arabesky a čísté miniatury, jimiž zdobili irští
mnichové své rukopisy. S velkou pílí snesené rukopisné
poklady | neschovávali však úzkoprse v klášterních
knihovnách. nýbrž půjčovali je k použiti; tak zavedli
vlastní knihovnictví, jako i klášter Armagh v Irsku byl
první, který založí zvláštní budovu pro rukopisy. Byli
tn také Irové, kteří nejdříve kladli váhu na úpravu kni
hy. nedávajíce je do jednoduchých obalů, nýbrž tvoříce
desky. které vyzdobeny byty způsobem odpovídajícím
druhu písma a které z části představují mimotádná u
mělecká díla velké ceny. Pověstnou byla jejich štědrost.
Žádní host neopustil irský klášter, aniž nedostal nějaký
rukopis jako dar. Štědrost stupňovala se dokonce až k
bezstarostnosti. Tak nenamltal na pf. st.-galenský opat
mc proti tomu, když Florenťan Poggio v 15. století vy
půjčil si na vždycky z kláštera dva vozy plné irských
rukopisů, a je nejlepším dokladem píle irských mnichů.
že knihovna přes takové pouštění žilou vykazuje ještě
dnes tak četné rukopisy.«

Všelicos.| Siemens-Schuckertovy závody německé
přijaly ženské učně do učení jako mechaniky a vyrábi
tele náčiní. —- Pro rekonvalescentní železniční zřízence
otevřela právě vláda rakouská nový útulek v Neuleng
bachu. — Místodržitelství dolnorakouské vydalo seznam
knih a časopisů, Jež rozšiřovati není dovoleno. — V Již
ních Uhrách započaly žně už mimulý týden. — V Plzni
bydlí nyní 87.041 obyvatel, z nichž jest 44.132 mužů.
42.909 žen. V poll má Plzeň 3381 mužů. — Na Moravě
vydány jsou lístky na kávu a platí pro jednu osobu a
pro dobu 8 týdnů na lístcích udanou: znějí na 3 osminy
kg pražené kávy a obsahují ústřížky po osmině kg. —
Výnosem c. k. zemské školní rady dovohre se dětem
navštiviti kinematografické představení nejvýš lednou
týdně, a to jen tehdy, svolí-li k tomu třídní učel. —
Od počátku války povstalce v Americe na 425 nových
známých milionářů, ve skutečnosti jsou tu ještě spousty

miHonářů, kteří ohromné své výdělky z války utalují.
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| nleeV,Nodadm
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P. J. Neškadly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvn
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.
M

Na veškeré zástavy
kteréaž do konce měs. května 1916
propadly, odbývá se (dle c. k. místodr
žitelského výnosu ze dne 10. března 1915)

DRAŽBA
v obecní zastavárná králováhradacké
(v místnostechzastavárny) v sobotu dse

15. července 1016. Začáteko 9.h.ranní.
Zástavy do dražby propadlé možno ještě
předdražbouve čtvrtek dne 13.července
1916 do půl I. hod. odpol. pouze.u pokladny

zastavárenské zůrokovali nebo vyplatili.
Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývá sedrubá dražba v sobotudne22.
července 1916 do 12. hodiny polední.
Každý, kdo se chče vyvarovati placení dra
žebních poplatků a sice z 1 koruny 2 hal.
mímo úrok, nechť zůrokuje lístky zástavní
do 30. červnat. r. W pátek před draž
bou a v den dražby se neúřaduje.

- Sprární odbormstavárenský.

000000000000
(C.k. odborná škola

pro umělecké zámečnictví
v Hradei Králové.

do 1. ročníku
koná se před prázdninami dne 16.

července v ředitelněústavu.

Do ústavu přijímají se žáci, kteří
s prospěchem vychodili školu měš
fanskou nebo několik tříd školy střed
ní. Přednost obdrží ti žáci, kteří se

již řemeslu zámečnickému učili.
Bližší zprávy podává a prospekty

zasílá ředitelství.

o 3 pokojích, s kuchyní
a lázní s příslušenstvím a byty menší, ja
kož i dílna v přízemí ihned se pronajme.
C. a k. dvorní továrna nábytku K. V. Sku

herský v Hradci Králové.
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Mýdloholičské
výborné jakost, též i veškeré potřebyk holení nakoupíte levně u firmy

Joset
mydlář v Hradci Králové na podsíni. —
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Veledůstojnému
duchovonstvu a

olavnýmpatronátním;
úřadům dovolujesí dopo
reějti veškeré kostelní nádoby a
úůšiní a to: monstrance, k

olbáře,nádobky, paténky, paoifkály,S anonEraPtaty|
církevnímvyhovující, nt

měs opravuje v původníintenei si slatí a stříbři nebo proti do
platku zs nové čňuje.PHotové
Předmětynebvý zasílá au

Řásku franko boš závaznostikoupě.
Fěeseposílá poseěsené. Prdce rulní

Sled astříbrných ako: ře!
madonek, Kříšků,protprstýnků, ných ned skéatd. 1 Notářské

Prsteny,kar jídelnínáčiníse stříbrapravéhoe vůdy na skladě.
Stare zkoto, stříbro a drahokamy bupuje za nejvydůí ceny

JAN STANĚK,
pasíř a ciseleur

Praha-L-979., al. Kareliny Světlé, čís. 12. n.

Přloešný mmalno«. hb.semabého irosiniho soudu.R
Cerný « spol.
nabízejí ze svého skladu na Slezském Před

městí u osobního nádraží:

prima hornoslezské uhlí
kusové i ořechy nejlepších známek piosté

prachu;

prima české uhlí hnědé
pro kuchyně a pp. pekaře;

hornoslezský kostkový koka
pro regulační kamna bytová:

palivové dříví Štěpinové:

polemové dříví bukové
pro pp. koláře, truhláře a soustružníky.

Obchod ve velkém i drobném. "Fm

0000000000000000003

Biskupská knihtiskárna
v vHradciKrálové [3

nabísí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.

Ceny mírné, vyřízenísprávné arychlé.

Právovarní dům
: hodící se obchodníkovi (s jedním krámem)
| na hlavním náměstí v Hradci Králové č. 131

se pronajme nebo prodá.
i Dotazy zodpoví Eduard Troniček, c. k. pošt.

kontrolor, přednosta poukázkového oddělení
; hlav. pošt. úřadu v Praze-II., Jindřišská ul.

O00000000000000000

Jan Horák,

|
8
o

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

die roční salsony kollekci
nejnovějších drahů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu

zemských.

Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závoda za
dobu více než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen!
Velejemné látky na taláry.

DODO ODO, Ve
Sratováclavské tio Skolské

Uznaný za n:jvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

Joola paramentů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a

kovového máčlní ve výrobaách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. s k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
obrázkové cenmíky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Bez vojkoměstaké režie ve vlestuích dílnách a
, domech, levné pracovní síly na venkově, čímů levnější

eny až o 20%, než všude inde.
Jahbíl. 100 Jet. trvání a 20 let. vlasiní činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

i Cizo

uctivé díky!

Marie Jelínková.



PROSPEKT.
Císařským nařízením ze dne 4. června 1916 ř. z. č. 170 bylo

Rakouské společnosti Červeného kříže
jsouci pod

Nejvyššímprotektorátem Jeho Veličenstvacísaře
povoleno vydati losovou půjčku v jmenovité hodnotě (j() milionů korun, rozdělených na

2,000.000losůvejmenovitéhodnotě K20„ots
Podle tažebního plánu níže otištěného obnášejí slavní výhry

K500.000, 300.000, 200.000, 150.000 a 100.000.
Hlavní výhry v žádném tahu až včetně posledního slosování nesníží se pod

K 100.000.
Následujícíznačnějšívýhry vyměřenyjsou G 50.000 000, 30.000 + 30.006 4 na značný .

početvýherpřipadajícíobnosyK 10.000, 3.000, LOĎ0 + 500.
Losová půjčka bude úplně umořena v letech 1916 až 1956 a nejmenší wýfrm, kterou v nejno

příznivějším případě každý los musí býti vylosován, zvyšuje se za 4Óletou umořovací dobu

Jakožto záruka téólolosové půjčky pozůstáváloterní fond, který uloženjest v cennýchpapírech
vybavených sirotčí jistotou. Loterní fond epravován jest dozorčí radou, která sestává ze zástupců Rakouské spo
lečnosti Červeného kříže a Anglo-rakouské banky a jest kontrolován zeměpanským komisařem.

Tažené losy vyplácí ae u pokladen Anglo-rakouské banky ve Vídní na jich předložení 3 měsíče po tahu.
O záznam těchto losů na vídeňské burse žádáno bude ihned po zahájení pravidelného bursovního obchodu.
Tahy konají se podle níže uvedených

Všechny losy v množství 2,000.000 kusů rozděleny jsou na 20.000 serií po 100 výherních číslech,
z nichž každý los označen jest příslušnou serií a číslem. Tahy konají se ve dnech v tažebním plánu udaných a
připadá-lí na některý den neděle nebo svátek, vždy následujícího všedního dne v místnosti Rakouské společnosti
Červeného kříže za přítomnosti zeměpanského komisaře, c. k. notáře a po jednom členu dozorčí rady, vyslaném
Rakouskou společností Červeného kříže a Anglo-rakouskou bankou, následujícím způsobem: Nejdříve vylosují se
čísla seriová z určené pro ně výherní urny I, do níž před prvním tahem za přítomností c. k. notáře vloží se
seriová čísla od 1 do 20.000. Po tahu seriových čísel následuje ihned tah značnějších výher. K tomu účelu vloží
se tažená seriová čísla do výherní urny [I a čísla 1 až 100 do výherní urny III; současným tahem z-obou uren
IMa III určují se serie a čísla losů, na něž podle pořadí tažebního plánu připadají značnější výhry. Po tahu každé
jednotlivé výhry z výherních uren II a JII tažená čísla vloží se zpátky do uren a v tahu se pokračuje, až jsou taženy
všechny značnější výhry. Jestliže jest tažen los, na nějž již výhra připadla, jest tento tah neplatný a třeba alosovati
los jiný. Všechny v seriích tažené losy, na něž nepřipadla žádná značnější výhra, vyplácí se nejmenší výhrou.

Tažební listiny budou uveřejňovány v listě »Wiener Zeltung«.
Ve Vídni, dne 16. června 1916.

Anglo-rakouské banka, S. M. z Rothschlidů, Vídeňské bankovní jednota, © K oje VěsUbvučný
rakouský pozemkový úvěrní ústav, Ústřední banka německých spořitelen, c. k. výš. České batka
Union, c. k.výs. Rakouský úvěrní ústav pro obchod a průmysl, Všeobecná depositní banka, Dolno
rakouské eskomptní společnost, c. k. výs. Banka pro země rakouské, Unionbanka, Vídeňská
lombardní a oskompiní banka, c k. výs. Banka a směnárenské ekltová společnost „Merkur', c. k.

výt. Všeobecná dopravní banka, Živnostenské banka.
Rakouská společnost Červeného kříže.

Podle předcházejícího prospektu činí se tímto .

pozvání k upisování 2,000.000 losů
losové půjčky .

Rakouské společnosti Červeného kříže z r. 1916
(nové losyrakouského Červenéehokříže)

Upisování provádí se za těchto podmínek:

1.Uplsovacicena jes! K 30'— za kus ,
z čehož dlužno zaplatiti K B-— za kus hotově jakožto kauci ihned při upsání a zbýíek ihned po oznámeném přidělení. nej
později však do 31. července t. r., jinak propadla by jakožto kauce uhražená prvhí splátka K 5-— za kus

2. Upisování začíně
27. červnem t. r. a končí 10. červentem £ r.

3. Upisovací přihlášky přijímati budou všechny banky a bankéři, směnárny jakož i jimá veřejně ozmátmená místa
upisovací v obvyklých u nich úředních hodináob.

4. Bude-li k upisování určený počet losů přepsán, bude přidělen zmen jich pojet. Ne upisgvatele, $toří

nejvýše 10 losů bezp neprodatije do I. óervence1917nebonejste 100 tet s'ěkto kaznákévezmese při přiděleníSW I oba.
5. Tímto způsobem uvolněných, při upsání vykonaných splátek použije ee co další splátky na kusy podle přihlášký

přidělené; event. potřebný ještě zbytek obnosu jest třeba zaplatiti v době v 1. odstavdí stanovené. Případný zbytek se ihned vrátí.

Majitel: Polliické družstvo tiskové v Hradci Králové, — Tiskem Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové. — Vydavatel a zodp. redakter: Josel Polák,



Praběh války.
Prvé nárazy ofensivy růské a apglické do

volily ústředním velmocem orientovati se zcela
jasně o úmyslech nepřátelských. Armády ně

l , ale připo

ženěpřed vdlkoůofensiváučlýkňotšdýše

nápor kónečhě odkryl híků žoělš.
Proto učiněna také rychle příslušná obranná
opatření. Nesmí se zápomínati, že Německo a
Rakousko má daleko účelnější a obratnější me
chaniku dopravniotví. Tak mohly býti vyslány
velmi rychle nové sbory na místa ohrožená i
s velikými děly a náboji. Vhodná přeskupení
mohla se vykonati tím úspěšněji, že ofensivní
postup čtyřdohody daleko neodpovídal nadějím.
K tomu všemu Němcimají za frontou ještě vý
hodnější posice než tam, kde právě nyní zápasí.
»Arbeiter Zeitung« vhodně připomíná: »Každá
zadnější linie (němeská) jest sama sebou kratší
a jak horami a řekami, tak umělými prostředky
silnější.« Tedy německé ovuvnutí neznamenalo
by porážku ani tehdy, kdyby vojenská fronta
se posunula o několik mil zpět. Ani k takovému
ústupu posud přes všecku šílenou námahu An
gličanů nedošlo. A jestliže po dlouhém válčení
armádá rakouská i německá proti Rusům zí
skává na prostoru, pak jest zřejmo, jak selhalo
ruské napodobení Gorlického průlomu. V bo
jich proti Turkům Rusové prohrávají a italské
útoky od našeho vojska Šmahem jsou odráženy.
A tak situace ústředních velmocí jest pevná a
nadějná.

Všeobecná ofensiva čtyřdohody nastala
1. července, kdy také Angličané přešli k ofen
sivě. Bojuje se na celé ruské frontě, v ohni je
celá západní i italská fronta, ostré boje jsou
v Armenii a jižní Persii. Nikdy ještě za této
války nenabylo zápolení takového rozsahu jako
v prvních dnech červencových t. r.. kdy čtyř
dohoda napíná veškeré síly, aby válce dala jiný
obrat a štěstí válečné slrhla na svoji stranu.

Na ruském bojišti v soverní částifrontystřídají se výpady Němcůa Rusů. Předpovědi,
že se ruská ofensiva v plné efle objeví i zde,
se nesplnily, a nyní, kdy Rusové na jižní části
fronty ztratili na půl milionu mužů, z toho na
106.000mrtvých, a kdy Turci v Armeniia jižní
Pergii rázně pokračují ve své ofensivě, není ani
Rusko p to, sehnati dosti ajl k ofenaivě proti
Hindenburgovi. Rusové útočili tu na frontě asi
80 kmdlou é (Naročskéjezero—Smorgon—
vých. od Višněva); útok tento stál Busy velké
oběti, nepřinesl jim však žádné výhody. Rovněž
skupina prince L polda Bavorského odrazila
vítězně útoky ruské. — Na Volyňsku armáda
Linsingenova den ze dne postupuje na Luck
přes hromadné ruské útoky. které jsou všude
odráženy. V jihovýchodní Haliči na frontě od
Dněstru do prostoru pod Kolomyji zuří velký
boj. Na západní straně Kolomyje byli Rusové
dvakrát odraženi, a jihovýchodně od Tlumače.
kde dvakrát hnali v boj masy jízdectva, jsou
dokonce nyní rázně zatlačování, neboť byli vr

V radci Králové, dne 7. července 1916.

žel tě frohté 20 kim širýké zbět o 10 km.
V Bukovině podnikli Rusové bez úspěchu oje

dinělé výpady; tu jpou fe ruské zprávy »nějvýše nepříznivé podmínky« pro další postup

rešký. — Úřední zbráva "p dne 5.Inšuje úspěšné pro nás boje. č od Ko

BRC SÝzh meho SSH norchodně od Tlumacze.
Halávě pokračují v útocích proti jižnímu

úseku našeho východního křídla. Nejpruděl ú
toky vedli na hřbet východně od Tržiče, kde
naše domobrana je sedmkrát odrazila. Severně
od Doberda zastaviju naše dělostřelba postup
italské pěchoty před Monte San Michele. Na
frontě mezi Adyží a Brentou byli Italové od
raženi severně od horního údolí Posinského a
rovněž severně od údolí Suganského.

Bojiště západní, Velká anglická ofensiva
po čtyřdenní prudké bubnové palbě anglického
dělostřelectva uvázla; nepodařilo ae jí dostati
se ani přes první dílčí útoky. A i německé
úřední zprávy nasvědčují tomu, že ofeusiva
anglická s veškerým úsilím na frontě 40 km
po obou stranách řeky Sommy trvá, ale že
stále nemůže se dopracovati nějakých mimo
řádných úspěchů. Němčí vé svěm plánu proti
Verdunu pokračují nestarajíce se o hřmění děl
na anglické frontě.

Politický přehled.
Císařské nařízení o dani výdělkové. Dle

tohoto nařízení má býti za příčinou války vše
obecná daň výdělková vyměřována toliko na
rok 1916. V mnoha okresečh válečného území
upuštěno od vyměřování daně, a rovněž závo

dům, které ma týto betní okresy na čas bylyzastaveny, nebude daň předepsána.
Šhuleehá migisteršká růda za předsed

niotví ministra věcí zahraničních konala se
3. července ve Vídhi. Jednalo te o hospodář.
ských záležitostech, které souvisí s válkou.
Porady této súčastnili se oba minjsterští před
sedově, ministr války, oba ministři obchodu a
oba ministři financí. —

Postátnění obecného školství národního
v Rakousku jest předmětem agitace některých
německých učitelů a politiků. Proti sestátnění
vystupují vážné hlasy, posledně v křesť.sociální
»Řelchsposte. Týž list jen naznačuje, že agitace,
která se provádí pro sestátnění školství, vidí

ouze stíny, ale novidí světla a předností, které
kole daly země, obce a spolky.

V říšském sněmů uherském byla pro
jednána opětná válečná výpomoc veřejným
úředníkům. Vláda sama usnesla sezvýšiti tuto
výpomoc. Nejmenší obnos výpomoci bude činiti
600 K proti 400 K až dosud. Zvýšení činí 25
až 359/, a to tak, že u tříd menších jest vyšší
než u vyšších tříd. — Po výstupu oposice s mi
nistrem financí na uklidnění téže oposice pro
hlásil minist. předseda hr. Tisza, že vláda má
za svou povinnost, usnadniti oposici její situaci
a že chce jí poskytnouti příležitost. aby včas

arvence 0
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©Inserty počítajíse levně.
Obnova vyěhksí v pátek v poledne.—

rozhodování o důležitých otázkách. Pokud jde
o to, aby oposiční vůdcové předstoupili p
císaře, nikdy prý hr. Tisza nebránil osobnímu
styku oposičních vůdců s korunou a byl vždycky
přesvědčen, že z takového osobního styku může
vtějíti jen dobré ovoce.

Němečtí poslanci v Bulharsku. Poslanciněmeckého řěského sněmu, představující všecky
politické strany, zajeli si do Bulharska oplatit
návštěvu svým bulharským kolegům. Ale při
jetí, jakého se jim v Sofií dostalo, změnilo pro
stou návětěvu ze zdvořilosti ve vítězoslavný
pochod Němaů. V listech bulharských plno ob
divu a lásky pro Němce.

V Řecku přes to, že dosazeno nové mini
sterstvo, dle své vůle vládne čtyřdohoda, která
nyní naléhá na odzbrojení řecké armády; Řeoko
prý k tomu nemá dosti uhlí a dopravních pro
středků. Důstojnictvo řecké prý agituje proti
odzbrojení.

Záludné cesty drahoty.
Nezdražují jenom velkonákupníci a zemědělci.

Jsou celé řady lidí jiných, kteří pluh nikdy v ru
kou neměli, ale chtějí těžiti ze situace beze vší prá
ce, pouhou chytrou spekulací. Tu jest těžko obvi
ňovati specielně některý stav. Kdokoli vychodil pil
ně školu moderního mamonářství, komu jest překo
naným stanoviskem činorodá křesťanská láska k
bližnímu, činí ncomalené pokusy o vlastní zbohat
nutí na útraty jiných, iakmile vycítí vhodnou pří
ležitost,

»Národní Listy- 19, června referovaly že v již
ních Čechách a v Pošumaví svesničky naše ob
chází nápadně velký počet hokynářů a hokyní, jež
se navzájem předstihují v nabízení vysokých cen
za vajíčka, a koupili na př. dnes za 20h, slibují
pro příští týden už 22 h. Venkované se těmto ce
novým >dostihuní smějí; nejde jim prostě na r0z
un, že mohla býti cena vejce vyhnána du této Zás
vratné výše; bylo by ale povážlivo mluviti, že rol
nictvo na této dralhotě se sjednotilo. Bere vysoké
ceny. když se mu přímo vnucují; je v tom ovšem
kus sobectví, to ic ale vyvinuto stejně na vesnici
jako ve městě.

»Čech: sděloval, jak závodí sadaří v nadějí na
tučný zisk v přihazování při dražbě ovocné úrody.
sČeský Kraj zase upozornil: sLákání husáku na
Domažlicku opětně započalo. Zakupují housata na
pozdější dodání, nabízejí 20 až JO K.

Ale — byli odsouzení do žaláře i výrobci bot
a jiných prumyslových prodektu pro požadování
cen velice přemrštěných.

Zkrátka potupný lístek nepřístojného zdražová
ní a lichvy nelze připjati jen na určitý kabát, nelze
z chamtivosti vinili jen některý stav specielně, V
každé společenské třídě jest plno individuí, která
dychtivě slídí po kořisti. | mnohý z těch kteří nyní
stýskají na obuysly prodavačů, jest ctnostným jen

úplátníla své myšlenký jakož i svůj vliv he

z nouze. Kdyby vyčíhal vhodnou příležitost, začal
by shrabovati veliký zisk se steinou lačnosti. Ne
jsou známy případy, kdy zase iini Žádali přemrště
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Společnosti
rakouského

nou cenu za Svou práci, když seznali,"že jí potře
buje najínatel nevyhnutelně? Tací lidé by jistě
brali troinásobnou mzdu ihned. kdyby se jim do
brovolně nabízela, ba skoro vnucovala.

To všecko jest neblahou výslednicí | proudu,
které se rozbujely před válkou, Každý stav budo
val kolem své oblasti pevnou ohradu, každý se

vala jiný stav za nejduležitější, nejvíce trpící. kaž
dá líčila některý soutěžící stav jako velikého, bez
ohledného nepřítele svých chráněncu. Bylo by tu
díž velikým divem, kdyby dlouholetý cvik v tříd
ním boji nepřinesl velikých následku pro životní
praksi.

Mělo se velice vážně přemýšleti, co znamená
takový zápas i pro národní solidaritu. Dovede za
iušovati lesk některých hesel o »velkých cílech
všenárodních
tění, o zcela ruzných zájmech jednotlivých tříd?

Moderní himanita, pokud není zbudována na
základech křesťanských, zlámala při generální
zkoušce nohy obě. Tolik knih obsahu sociálního,
tolik přednášek! Nyni však úřady vidí se nuceny
účelnými rozkazy poučovati Široké vrstvy 0 soci
álních právech konsumentu od abecedy; úřední na
řízení poučují od základu o nejpotřebnějších poža
davcích humanity.

Ale tu lidská chytrost obmyslně slídí, jak by
proklouzla lišácky a nenápadně mřežovím prospěš
ných nařízení; formálně, na venek ostříhá literu,
ale potají hledí kořistiti | pokoutními —cestičkami
dále.

boženských; tu právě jest potřebí připomínati, že
Bůh zkoumá srdce i ledví, že poznává jasně pravý
úmysl pofouchlíka a dovede potrestati i nejobrat
něišího lišáka.

Tu se právě osvědčuje, že ij počátek moudrosti
sociální jest bázeň Boží. »Blahoslavený bohatý.
kterýž nalezen jest bez poskvrny; a kterýž po zla
tu nepostoupil, aniž doufal v penězích a pokla
dech .. . Kdo jest zkušený v tom a dokonalý na
lezen jest. bude jemu sláva věčná: jenž mohl pře
stoupiti, a nepřestoupil; zle činiti, a neučinil. Protož

Feuilleton.
Vybledlý koberec.

(Příspěvek k pitvě romantismu.)

Realismus střízlivých našich dob hledí na
mizící romantiemus literární jako na vybledlý
koberec. Zářil kdysi nádhernými, ohnivými bar
vami, ale i perský koberec nejvzácnějších zná
mek na ostrých paprecích slunečních časem po
bledne. Tyto ohnivé barvy romantismu byly:
Vznešeno, podivuhodno, nadpřirozeno, jež ze
vnějším fantastickým rouchem uchvacovalo,
plnilo duši. To však dělo se na úkor vnitřního

neskutečnost, nepravdivost a nemožnost. Proto
měl romantismus také dosti odpůrcův. (Giethe
krátce usoudil: Klasicismus nazývám zdravím,
romantiemus chorobou.

Tuto příspěvek k pitvě fomantismu pouka
zem na jeden román světové literatury. Bylna

pán r. 1830 a jest asi málo evropských jazyků,
do nichž by nebyl přeložen. Nejmenujeme autora
ani román, zde jde pouze o věc.

Vnitřní nějaké idey román nemá, ale poně
vadž jest to román historický, mohlo by se říci,
že jedná se zde pouze o vylíčení minulosti,
o historickou malbu. Avšak i tu autor věnuje
veškerou péči úspěchu zevnějšímu. Obratně staví
protivy naproti sobě, až se konečně ve vyvr

utvrzeno jest zboží jeho v Dánu a almužny jeho
vypravovati bude všeliké shromáždění svatých.«

Ano — V tom jest právě vznešená ctnost! Míti
příležitost k páchání zlého, k vydírání — a přece
jenom zachovatí se milosrdně! »Pusť chléb svůj po
vodě mimo tekoucí, nebo po mnohých časích jei
najdeš,

Úporný třídní boj naprosto nepovede k rozluš
tění otázky sociální, protože každé bezohledné ví
tězství na straně jedné vyvolává tužbu po příkré

(odvetě na straně druhé. A tak naposledy všecky
třídy budou nuceny uznati veliký význam dělnické
encykliky Lva XIII.

Pročjinde kupovati?
Vždyť obdržíme kancelářské potřeby (pa
pír, inkoust, péra, tužky atd.), umělecké
pohledy ve velkém výběru, dopis. papír,
notesy od 80 hal.až do 5 K, dále památ
— níky, alba na fotografie a pohledy —
v Družstevním knihkupectví v HradciKrál.
— — — — Adalbertinim — — — —

Ve službách
vlasteneckého a kultur

ního ruchu.
Ďakovský biskup Strossmayer stal se svým

velikým činem přitažlivým příkladem české inteli
genci. R. 1861 složil 100.000 K jako základ pro jiho
slovanskou Akademii věd a umění. Aby se na ši
rokémy základě uskutečnila, věnoval nový značný

* dar.

V Čechách dokázal praktickým, obětavým či
-nem touku po zřízení Akademie nepodepsaný ka

plan r. 1861. Složil k tomu účelu 100 zl. (Kdo ví.
jak se tehdy kaplanum vedlo a jak velikou sumu
znamenala stovka, dovede jistě dar skromného
kněze vysoce oceniti.) Spolu kaplan vyzýval, aby
české listy účinily k národu durazné provolání k
příspěvkum na »vznešený chrám osvěty národní«.

E

cholení střetnou, což je nanejvýš dramatické.
Čtenář nedýchá, takřka hltá stránku za stránkou
a když čeká na neodvratný pád, katastrofu,
autor — rázem kapitolu sklapne, jako když
v biografu bleskurychle obrázek zmizí a objeví
se bílá plocha. Čtenář se probudí a při tom
vlastně cítí, že je natažen na moderním skřipoi
rozdrážděné fantasie.

Příklad. Na str. 710—739 popisuje autor
| hrozný útok, jejž o půl noci podníká luza ve

velkoměstě na chrám, aby vysvobodila cikán
skou dívku, jež tam byla ukryta. S hůry s věže
starostlivě pozoruje tyto útoky na dveře chrá

, mové zvoník, ošklivec tělem. Osnuje obranu.
Ohromný trám nadlidskou silou shazuje dolů.

Výkřiky zazní nocí těch, již se válí a avíjejí
i pod trámem. To je však slabý požitek, příjde

silnější. Zvoník zapaluje třísky v dutinách velí
kých chrličů na okapech, do ohně hází zbytky
olova, jež v malém okamžiku jako bělostné
stříbro teče na hlavy útočníků. Luza zuří. Ale
divoká překvapení pokračují. Lehkomyslník kte
rýsi, zchátralý student, přináší žebřík, přistavuje
jej k ochozu chrámovému ajiž v rychlosti šplhá
vzhůru, za ním ostatní zuřivci. žebřík záhy je

zvrát! je na dlažbu. »Byl to okamžik«, dí autor,
»kdy i nejodhodlanější se zachvěli. Žebřík, vr
žený nazpět, opsav příšerný oblouk, letěl na

- Bylo těžko zatím apelovati na všecky vrstvy
národní manifestační výzvou. Ale již krátká zpráva
a pochvala zNárod. Listů: měla utěšený ohlas. Dne
3. února tento list oznanioval, že bohoslovci praž
ského semináře zaslali v bankovkách 52 zl. 60 kr.
a 3 zl. 4) kr. v stříbrných dvacetnících. (Nuzní
theologové tedy své kapsy protřásli důkladně, i
když v některých byly pouze drobné.) 4. února k
témuž účelu věnovali farář s kaplanem z diecése
litoměřické po 40) zl., 6. března bohoslovci z Teplé
W zl. To bylo vc chvíli. kdy se přípravy k zalo
žení Akademiz neděly!

Do kterého cbori vlastenecké a kulturní péče v
letech šedesátých a v desetiletích předchozích na
hlédneš, všude se setkáš s velikou řadou kněžských
horlivcu, s dojemnou obětavostí | duchovenstva.
Mile se čte prohlášení faráře Čermáka z Libichova
na poslední straně (675) Musejníku z r. 1847: »Chtě
je české beletristice, jejížto rozkvět pro naši lite
raturu tak potřebný jest, nějakou aspoň, ač podlé

za nejlepší, do konce září 1848 mně zaslanou pů
vodní novelu. kteráž by asi 6 tištěných archů ob
nášela, poctu 10 dukátů podati, spisovateli právo

Ale jaká dlouhá řada byla takových Čermáků
jiných! Studentských nadací založili kněží-buditelé

Musea tolik členit jako z kruhů duchovenstva. V

I

z duchovenstva.

Aby »Časopis Českého Musea: kvetl, obětovali
mu kněží docela na čas existenci svého stavovské
ho orgánu »Časopisu katolického duchovenstva«.

Jistě překvapí občana. odkojeného přesládlým
romantismem liberálním, úvaha Kalinova v VIL
ročníku >Českého časopisu historického«. Tam se
praví o době pobělohorské, nazývané nesprávně
»protireformační:: >Za svůj vítězící a (třebas jiný
mi okolnostmi) uspíšeně vítězný postup děkuje cír
kev katolická v Čechách v první řadě a snad vů
bec jesuitům a tito — svému školství . .. Do vál
ky třicítileté byly hlavní jejich kolleje jižv rozkvě
tu... kdo založil kollej, založil také školní ústav
s větším nebo menším počtem nadačních míst. Je

dlažbu se svým nákladem banditů rychleji než
padací most, jehož řetězy se přetrhly. Nastal
ohromný výbuch kleteb, pak vše utichlo a ně
kolik zmrzačených nešťastníků vylézalo, drápajíc
se z pod hromady mrtvých.« To však není konec.
Zvoník uchopí konečně onoho lehkomyslného
*tudenta za nohy a otočí jím nad propastí jako
prakem, pak jím mrští ©zeď. »Bylo slyšet zvuk,
jako by schránka s kostmi rozbíjela se o. zeď
a bylo vidět padati cosi, co uvázlo ve třetině
pádu na výstupku architektury. Bylo to mrtvé
tělo, jež tu zůstalo viseti, zlomeno ve dví, s pře
raženými boky, s prázdnou lebkou. Výkřik
hrůzy ozval se z hrdel veškerých pobudů.«
Pomstu! K útoku! Volala tak luza. Tentokráte
podařilo se jim přece po žebřících dostati se
vzhůru, již se drápou výš a výše. Zvoník jest
proti nim již malomoený, zoufale jen lomí ru
kama... Jak to dopadne? Autor zrovna při
slovech »zoufale lomí rukama« kapitolu sklapl!

Nyní následuje oddech, suchopárná kapitola
o králi, str. 740—790, Zato požitek nový na str.
799—850. Krásné a nevinné cikánské děvče vidí
svému mladému životu nadcházeti konec; nej
prve hrozí jí ruka vášn'vce, jemuž nechce ee

adli dítko; chtfo nyní

to její dcera, kdysi ukradená. O radosti nebeská!
Již tedy svůj poklad našla! V tom však přichází
královská vojenská komise, aby cikánské děvče
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p Oddělenípozemkové. Oddělení pro zboži= ©-—
suité starali se o to, aby počet nadačních míst rostl.
Získali pro to mnoho dobrodinců a rozmnožovali
je i sani... Bylo-li v době protireformační na
dání poměrně značně mnoho, je velká část z nich
jesuitská, tím větší, čím dále do zadu jdeme ...
Neni nezajímavo sledovati, kolik nadání je českých
a kolik německých ... V několika případech byla
nadání přímo zabezpečena národu feskému pod
mínkou, že je lze uděliti jen tomu, kdo je rodem i
jazykem Čech, v jiném případě jen mladíkům če
ské národnosti a jazyka. Jindy byla aspoň znalost
češtiny nutnou podmínkou nebo opravňovala k ob

novaná baď jen anebc aspoň předemČechům ...
Zase doklad, že mužů rázu Balbínova bylo v Tova
ryšstvu Ježíšově přece jen více. než se mínívá.

Uvedli jsme zde několik obrázků méně známých
doplňkem k veliké, obecně uznané scenerii, jakou

tomků českého vystěhovalectva, kteří již dávno zapo
mněli jazyk svých předků. Židé jsou rozptýlení po všech
dilech světa, v každém státě mluví řečí jinou; přes to
maji Živý pocit národnostní sounáležitosti. Idea spo
ležného | náboženství udržuje v nich živé | vědo
mí kmenové příslušnosti. ©Tradice národnostní přísluš
ností jest stále živá i tam. kde již jazyk — nežije. Na
opak živé vědomí národní sounáležitosti hyne rychle v
16 vrstvě, která jest silně utlačována od panujících tříd
anebo směrův národě. Vždyť na př. čeští sedláci krátce
před Bílou horou učinili řadu velikých povstání proti
utiskovatelům, kteří mluvili také českým jazykem. Když

jímali zprávy o tom « velikým uspokojením, Vidí-li ně
kdo ve své rodné zemi systém krajně nevolnický, hořkne
mu v duši při vzpomínce na utiskující soukmenovce. K

ské kultury a vlasteneckého ducha. Studentstvo

vydávali se na daleké cesty po zemích českých.
jsouce podporování výhradně na farách. Vždyť i
populární píseň dosvědčuje o chudém studentovi:
>A když se mu zle daři, pomohou mu faráři.“

lupůsobení na rozvoji národa, poškozoval by Že
skou věc zumyslně.

Záleží Vám na rychlém postupuT
ZáležíVámna krásné, správné

a určité mluvě v němělně?
Kdo se chce dema s úspěchemnaučiti němělně,
obrať se přímo na Stelnerovu úkolu řečí,

Žižkov, Husova tř. 87-l. Zašlete K 506 u
obdržíte po celý měsíc vyučování poštou. Každá
lekce přináší ekomměšté výsledky, které Váz přím
nadchnou. Našel jsem co jsem hledal, uzná každý.
Tét francouzsky a anglicky. — Vystřihněte si tent>

insert a odvolejte se naň.

Problém národnosti.
Otázky nacionální nejsou věcí jen tak. jedno

duchou. jak by si leckdo myslil. © pojmu vlasti a
kmenové příslušnosti uvažuje se různě s několika hle
disek. Když vystoupily sílně do popředí otázky národ
nostní v roce kladení základního kamene k pomníku
Husovu, když nastaly spory s českými evangelíky, re
alistický tisk pojem vlasti značně rozšiřoval. A národ

nost? Staré rčení praví, že národy nehasnou. pokud ja
zyk žije. Ale i tato slova nutno poněkud obmeziti. Na
př. k českému národu radostně se hlásí veliké řady po

P
pro čarodějnictví oběnila. Prosí, vzlyká, žebře
matka o své dítko... Není pomoci. Kat ne
milosrdně vleče divku i 8 matkou k šibenici,
již stoupá se svým břemenem po žebříku...
Matka zuří jako lvice, konečně klesá mrtvá na
dlažbu. »Kat, jenž dívku nebyl pustil, stoupal
opět po žebříku.« Bude tedy oběšena? Autor
zrovna při slovech »stoupal po žebříku« kapi
tolu sklapl.

Oddech deseti stránek. Na str. 859. byla
cikánská dívka konečně oběšena. Z ochozu chrá
mového hledí na popravu ten, jenž se vášnivě
do cikánky zamiloval, jehož však ona zapudila.
Se škodolibostí propuká v smích nad popravou
divky, za ním však neviděn stojí zvoník a vida
tento smích, vyřítí se náhle na tohoto muže a
sráží ho do propasti. Domníváte se, že spadl?
Posečkejte. Padající zadržel se zoufale okapu,
čelo perlilo se mu potem, nehty krvácely na
ekloněném kamenu, kolena jeho rozdírala se
o zeď, okapní roura se již ohýbala, smrtelný to
zápas... Hledí do hlubiny... Sebral však po
slední zbytek sil... Zacbytil se rukama ve
skupině kamenův a podařilo še mu, že asi
o stopu povylezl; avšak olověná roura rázem
„povolila, nešťástník cítí, že vše pod ním mizí.
Zavřel oči a pustil se okapu. Spadl. Myslíte, že
již dopadl? Posečkejte. Vítr zanesl jej na střechu
domu; nebyl mrtev, zachytil se lomenice, sklouzl
však. Konečně dopadl na dlažbu. Tam sebou již
ani nehnul.

jeho srdce přemluviti prostředky umělkovanými, bezob
sažnými frázemi. Vždyť na př. jižní část Italie s Halií
severní nevycházela z tuhých sporů. Ve Francii zbožní
Bretoňci byli na kordy s oficielními | representanty
atheistické části Francie. Ruští socialisté zvedali proti
ruským nacionalistům daleko krutější boj než proti jino
jazyčným národnostem. V irském národě sotva pět pro
cent příslušníků rozumi sterodávné řeči svých předků:
přes to však jid anglicky mluvící staví se do svorného
šiku proti Angličanům přirozeným. Irský národ nebojuje
proti Angličanům nyní z důvodů jazykových, ale tvoří
velice svorný obranný Šik pro svá práva náboženská,
politická a sociální. Lužičtí Srbové katoličtí uchovávají

idea náboženská. | Sektóřští Srbové rychle propadají
národnostní lhostejnosti, poněvadž mají velice silné spo
lečné zájmy se sektáři jinejazyčnými. Někde v téže zemi

podobá řadě tvrdých nepřátelských pevnosti. Kdo se od
váží opustiti opevněné pásmo, hned jest pronásledováň
s fanatismem přímo nepříčetným. Hrozi se smrtí každé
mu, kdo vystrčíhlavu.Některátakovápevnost docela
nikoli k vůli vlastnímu užitku, ale ze msty by byla ho
tova zraditi všecka jazyková práva, jen aby stejně mlu
vící soused byl oorrestán. Jazyk žije. ale kde jest vlast
ně národ. kde jsou jeho zájmy společné? Jazyk býva
větším dílem zevnější tormou, která ovšem může vslice
účelně tlumočiti společné idey, společné zájmy a která
může velmi úspěšně sprostředkovati solidaritu národní
ho kmene celého. Ale společná řeč daleko nevystačí ná

dnotlivých společností v národě silně se rozcházejí. Tu
společný jazyk slouží zvláště k vzájemným | žalobám,
potupám, k rozpálení vrcholné zášti. A separatismus
buji tím divočejí, Čím lépe sokové vzájemným rekrimi
nacím porozuměli. Slovo -národnost, nesmí býti pouze
pojmem ideálním. lyrickým, musí býti pojmem uúbsaž
ným, reálním; nutno, aby tento význam označoval všu
de prospěchy opravdu společné. — Nyní právě Times
oznamují z Dublinu, že Silná menšina anglických nací

———————-—
Tento popis smrtelného pádu hltáte ne

dočkavostí nedýchajíce. Však také obsahuje
tento popis emrti celé čtyři stránky, 860—863!

Učiňme ei celkový přehled všech skytaných
požitkův:

Kromě vypočítané již smrti různého druhu,
totiž: padajícím trámem, zvráceným žebříkem
e mnoha lidmi na dlažbu, roztaveným olovem,
mrštěním 0 zeď, vržením do propasti, oběšením,
jest tu ještě jeden popis smrti na šibenici;

úsník-veršotepec totiž je věšen chálrou v noč
ním doupěti, jíž již oprátka se měla zadrhnouti,
v posledním okamžiku cikánka ho zachránila.

Útok dýkou. Rytíř při dustaveníčku, právě
in Aagranti, proklán jest dýkou, na atr. 523.
Byl mrtev? Nikolig, na str. 689. oživi. Autor
sám dí: »Leč nebyl mrtev. Lidé tohoto druhu
mají život tuhý.«

Mučení! Cikánská dívka mučena dle všech
pravidel. Mačkány jí nohy tak zvanými španěl
skými botami. Příslušný popis mučírny pro
veden dokonale.

Mrskání! Onen zvoník přeohyzdné tváře
mrskán na popravišti. »Dutky z dlouhých, bílých,
lesklých, uzlovitých a pletených řeménků, jež
byly posázeny kovovými háčky. — Brzo vy
tryskla krev a prýštila sterými potůčky po čer
ných bedrech hrbáče a tenké řeménky, svištíce
ostře vzduchem, rozatřikovaly ji v krůpějích
mezi lid.« Ve svých mukách pojednou mučený

onalistů (sektářských Angličanů) v Ulsteru pod vedením
sektářských biskupů « jiných anglikánských duchovních
bude až do krajnosti cúporovati vyrovnávacímu plánu
Lbyda Jeorga. A vak se mají katoličtí Irové pokládati
za součástku anglického národa! Vyděděnci. ožebrače
r! pariové, kteří byli odsouzení k nejhnusnější porobě na

tepým tyranům anglickým již proto, že mluví týmž ja
zykem. jaký se ozyvá v Londýně a Belfastu! Američa
né zachovali se podobně jako Irové. Když anglické u
tiskování amerických kolonistů (mluvících | anglickým
jazykem) nepřestalo, zpřetrhali Američané všecky ro
litické pásky s Anglií. Mluví anglicky dále, ale — zí
Angličany se nepovažují: všude hrdě prohlašují, že jsou
příslušníky -národnosti americké“ Nad takovými zjevy
by se měli velice vážně zemysliti zvláště vlivní repre
sentanti národů malých: jestliže zde jedna politická
strana chce jenom. despotický rozkazovati, jestliže s
velikým křikem. vymáhá všenárodní oběti, odnímajíc
túmž dechem zcela olevřeně ujařmené vrstvě všecka
politická, nábe.ženská a seciální práva, pak jest hroba
řem národa: vždy“ tak věčomě a brutálně uspává pocit
společných národních zájmů. Kletba zlých činů ukázala
své ostří za války tusko-japonské, kdy utiskovaná část
rároda nechtěla míti nic společného s oficielní klikou
ruskou, takže dosla k velikým revolucím. Při tom revo
lucionáři lačně se ohlíželi po pomoci zahraniční. Rusůn

| podařilo se mohu Poláků poruštiti: ale tím ruská vláda
oloupila Poláky jen © zevnější formu potud, pokud Po
lák si uchoval vířa svých předků a vzpomínku na slavné

, tradice svých soukmenovců z dob minulých. Kdo má
národnost svou v lásce opravdově, vždycky snaží se
pojem nacionalismu naplniti společným reálním obsahem.
vytkne určitě a přesně. jaká značná práva přísluší ve

, společné národní oblastí všechněm třídám. Vždyť společ
nou nejpevnější půskou není jen právo mluviti mateř
skou řečí.

| Kulturní jiskry.
K otázce jazykové očisty. Konstatovali —jsme

zřetelně, že pro toho, kdo správně česky mluviti
a psáti chce, isou zde všecky podmínky. Pomuckyý
se přímo vnucují netolika v četných školách, ale i
v každodenním všedním životě, Ale schází hlavně
— dobrá vule. Nyni 4. července Nár. listy- v témž
smyslu píší obšírněji, VYyjímámez nich aspoň tyto
řádky: +Prvou podmínkou čistoty jazyka Spisov

„ného je čistota jazyka rozhovorného .. . Dítě již
od matky stýciati musí čistý a krásný jazyk, aby
se v něm probudila láska, cit a nadšení pro mateř
štinu. Lásku k jazyku matčinu dítě vnímatí musí
od ní samé, z jeliho láskání i kárání. z jejich modlit
biček i písniček. Neprobudi-li se v dítěti láska k
mateřskému jazyku již v rodině, škola to již docela
nenahradí. *roto nám dala více dobrých spisova
telu ves, že se tam správněji a jadrnějí nluvilo,

oyvzkřikl hlasem chraptivým a zuřivým, jenž
podobal se spíše zavytí než hlasu lidskému a
jenž přehlušil hřmotivé hulákání: »Pitl« Výkřik
ten vzbudil veselost tohoto lidu. Tu však při
chází ona cikánská dívka, jež slituje se a podává
mu nádobu s vodou. Tento výjev je skutečně
jediný povznášející v celé knize.

Hrobka odsouzence. Je hluboko pod zemí,
tma zde a mokro, ledový chlad, mrtvé ticho,

vody v dláždění. Schoulena na slámě, skřehlá,
sedí tu cikánská dívka, zítra má umříti. Tu
přichází její vášnivý milenec, aby ji přemlouval,
marně však! Líčení toto obsahuje 24 stran.
* © Požitky nižšího řádu. Vedle různých popisů

jest tu popis brlobu loupeživé chátry tak zvaný
»Dvůr divů«. Byl »krčmou lupičů, jež byla celá
rudá krví i vínem«,

Milostné útoky. -Na onu cikánskou dívku
týž mileneo čtyřikráte. Nelze však blíže po
psati.

Tato cikánka je jediná sympatická osoba
z románu, i ta však je oběšena, právě při
shledání se svou matkou. Umírá bez tragické

viny.
Zvoník je osoba, kterou pouze litujeme pro

jeho neobyčejnou ohyzdnost tělesnou.
Román měl své doby ovšem velký úspěch,

vzbudil velký rozruch. Zisk hmotný zajisté byl
veliký. Největšímu prospěchu radovali se asi



po celých 16 let svého arcibiskupského působení ničím
než mužem tichého, dokonalého a bezvadného provádění
svého vysokého úřadu a důstojenství. A proto jeho arci
pastýřský list na rozloučenou ani nemůže býti ničím ji
ným než obrazem hladkého, zdárného však a úspěšného
Pásma práce a působnosti církevního granda, jenž pro
svou arcidiecésí a pro veřejnost vůbec neznal nežli své
církevnípovinnosti...

. Pouze rovnocennost a plnou rovnost obou jazyků
zemských. kardinálem Skrbenským plně uznanou a dů
sledně prováděnou. zaujímá z oborů, národům směro
datných mínto okruh církevní, a správně pak vedle ní
staví oblibu, jíž se baron Skrbenský těšil u obou národů
země. Správněa právem. těšil se ji skutečněa opravdu
sám si ji získal.

Ráz a způsob, jímž kardinál baron Skrbenský vyko
nával svou hodnost a úkoly primasa král. Českého,
vskutku zdárně sloužily dobru země...

derní politiky církevní.
Do politiky kardinál bar. Skrbenský nikdy nezasáhl,

Jednou jen. když se z některých stran a center usilovalo
o známé rozdělení pražské arcidiecése, vystoupil bar.
Skrbenský. přijev do Říma. kam byl Vatikánem zvlášť
zavolán: odevzdal papeži osobně pamětní spis českých
poslanců proti jejímu rozdělení. A arcidlecése pražská
zůstala nerozdělena.:

- Velice tklivé bylo rozloučení v Praze. | na cestě
du. Moravy byl šlechetný kníže církevní pozdravován
uctivě od kněžstva i jiných katolků v Kolíně, Pardubi

cích a jinde. Na půdě moravské vzdán Jeho Éminenci
první veliký hold na. nádraží v Zábřehu. — Intronisace
konala se v Olomouci velice slavnostně 2. července Za
účasti nejdp. biskupa brněnského, četných jiných církev
ních hodnostářů, vojska. nejvyšších úředníků morav
ských a slezských, šlechty. katolických a jiných českých
spolků, předních representantů národnosti německé. —
Po návratu z chrámu itined byly udíleny četné audien

ce. Pak vykonal Jehc Em. návštěvu shromážděného
kněžstva a bohosluvců v semináři a klášteře dominikán
ském.

Bůh dobrotivý račiž býti pevným štítem Šlechetné
mu nástupci sv. Methoda v dobách velice obtížných! Mi
lost Boží zajisté bude provázeti pomocí svou ideální
snahy srdce zaníceného pro slávu Boží a dobro arcidie
césánů.

Úmrtí. Dne 4. t. m. zemřel vdp. Vojtěch Balcar, za
sloužilý farář v Cerekvici u Vys. Mýta. Narodil se r.
1658 v Rychnově n. Kn., vysvěcen byl r. 1882. Smrti
věrného sluhy Páně želi četní přátelé. Pohřeb konán
dne 6. t. m. Ave, anima pia!

Povýšení lary na děkanství. Jeho Eminence Leo
kardinál ze Skrbenských ráčil povýšiti faru ve Zlonicích,
v okrese i k. a. vikariátě slánském. na děkanství. Zlo
nice jsou proslulé krásným barokním kostelem a farou
rovněž barokní, pomníkem to umění lgn. Kiliána Dien
zenhofera. Kostel 1 fara bohatě nadány Bohuchvalem
Walkounem z Adlaru. Prvoděkan zlonický (vdp. Jos.

Jaška) jest svěcenec (z r. 1897) diecése naší. Kaplanova!
v Pecce, Heřmanově Měsíci a v Chocni. Byl farářem

na Včelákově.

POVYVYVYVYVYVYVYVY?

Králové do, co
„obchodech bankovních a uhelných. Podporujte

„při každé příležitosti svůj vlastní podnik.
TLTVVVVVTVVVVVV

Padesáté výroči bitvy u Hradce Králové. Padesáté
ho výročí dne bitvy u Hradce Králové, vybojované dne

.3. července 1866 na svazích Chlumu u Sadové, bylo
vzpomenuto důstojnou oslavou památky hrdinsky pa
dlých vojínů. kteří zde nalezli tehdy na rozsáh'ém bo
jišti svůj čestný hrob Za nádherného letního jitra shro
máždílo se u mausolea u obce Lípy zřízeného množství
obecenstva z Hradce Králové a okoli, mezi nímž i ně
kolik stařičkých již účastníků památné bitvy. Zejména
stal se středem pozornosti člen známé -Baterie mrtvých
p. Horák z Hradce Králové, který jest již jedním z po
sledních dosud žijících vojínů tohoto oddďtu. Několik mi
nut před devátou dostavili se k mausoleu i hodnostáři

„a zvaní hosté, z nichž zejména dlužno uvésti přednostu
c. k. okr. hejtmanství v Hradci Králové p. c. k. místodrž.
radu Smutného, provázeného komisařem dr. Fiedlerem.
starostu obce Hradce Králové, ér. Ulricha který s depu
tací městského zastupitelstva pa. J. Rusem a dv. radou
z lsakovivsů položil u pomníku padlých jménem města
skvostný věnec. Dále 68 dostavili; důstojnický sbor 5
+. plikovníkem Florianem v čele, dámy Červ. kříže s
předsedkyní pl. nístodrž. radoveu M. Smutncu, s členy
výboru ppí. Z. Pokornou, plukovníkovou R. Jirotkovou 4
Šrůtkovou, zástupce ránského Červ. kříže p. setník v. v.
Kaldarar. polní kurát Kordule. cís. hosp. rada Kratochvil
a Molčík. četní starostové okolních obci, škohní mládež a

. družičky ze Všestár, Chlumu Čístěvse, Probluze a vů
kolí spolu se sbory učitelskými a konečně deputace spol
ků z Vratislavi a Lipska se dostavivší, sestávající z FD.:
J. Bleila, R. Bachmanna, E. Fischera, B. Breslaka a W.
Stankeho, a mnolo jiných. Nedaleko polního oltáře, před
mausoleem postaveného. měla stanoviště voj. hudba s

čestnou setninou. která spolu s baterií kombinovanou z
místní posádky vzdávala při mši sv. decharge. Rázem
9. hodiny dostavil se i J. E. pan biskup dr. Doubrava,
který byl pozdraven zástupci spolku pro péči o vojenské
pomníky pp. podplukovníkem Schellhartem, setníkem dr.
Taussigem, majorem Stelnským a pokladníkem Záběhli
ckým, maj. cukrovaru z Lysé n. L., jakož i přítomnými
hodnostáři a četným duchovenstvem z okolních farností
v čele s vdp. vikářem Janem Seidlem z Holohlav, načež
sloužena polní mše sv. Po jejíin skončení proslovil J. E.
pan biskus k přítomným hluboce procitěnou řeč v obou
zemských jazycích, v níž vzpomenul památky hrdinů zde
před 50 lety udatně a věrně bojovavších a zdůraznil,
že nejkrásnějším uctěním jich jest i dnešní projev, který

rý jest i novým slibem dnešního pokolení, že vytrvá jako

du. Za zřejmého pohnutí všech přítomných zazněla pak
na památném místě velebná hymna rakouská, k níž při
Pojena i německá, načež následovalo defilé vojska slav
nosti se súčastnivšího. J. E. p. biskup navštívil poté s 0
statními hodnostáři osaria a hřbitůvky rakouských i ně
meckých vojínů, kdež všude ploženy nádherné věnce
na rovy padlých. Proslovem, kterým p. dr. Taussig vzdal
jak J. E. panu biskupovi, tak všem přítomným hodno
stářům a obecenstvu srdečný dík za účast, byla dojemná
a velmi krásná slavnost skončena..

Válečné sbírky. odvedené u c. k. okr. hejtmanství
do 25. června 1916. 1. Pro Červený kříž: Nejmenovaný
u příležitosti návštěvy školy ve Stěžerách 20 K, pokra
čovací: Živnostenská škola v Hradci Králové 16.44 K.

pecká škola měsťanská v Hradci Králové 17.80 K, p. dr.
Taussig ze sporu Pudhorský-Šimková 6 K.. profesoři
gymnasia v Hradci králové 47.01 K, sbírka z obce Obě
dovic 60.50 K, cbchodní akademie v Hradci Králové 34
K 32 h. z hudební akademie studujících v Plotišti 16.40
K. p.

Želi 5 K. dohromady 464 K 87 h. —- 2. Pro fond vdov a
sirotků (z výtěžku Štítu brance): Strojmistr Josef Polák
v Hradci Králové 50 K, správa školy v Čibuzi 23.22 K.
ve Slatině 30 K, v Lochenicích 25.70 K, v Bohárně 14.06
K. p. starosta Košrál, Sedlice 10 K, týž vybral při týd.
výplatě mzdy od svých dělníků 10 K, obchodní akademie
v Hradci Králové 42 K. z pokladničky p. Neškudly ve

břenice 8 K. p. hotelier Kubů, Hradec Králové 20 K. pp.
manželé Zemanovi, Roudnice 100 K, dohromady 353 K
31h. — 3. Pro okresní pomocnou válečnou úřadovnu:
Další výtěžek z pradeje okresních válečných odznaků
200 K. —. 4. Pro vojiny osleplé: Divčí lyceum v Hradci
Králové 31.40 K, p. Julius Pick, Hradec Králové 4 K. do
hromady 45 K 40 h. Činí úhrnem 1058 K 58 h, k tomu

Padi na bojišti. Na poli -cti a slávy skončil mladý
svůj život šlechetný muž p. Jan Jukl ze Slezského Před
městí. Padl na italském bojišti 22. června u věku 27 let
a následujícího dne puchován na Mrzlém Vrhu. Tento
dobrosrdečný rolník byl horlivým členem katolické or
ganisace. Slavné zádušní služby Boží budou v pouchov
ském kostele v pondělí 10. července o půl 9. hodině. —
Čestná budiž paměť zbožnému rolníku, který plnil své
povinnosti k Bohu a císaři řádně do posledního dechu.

Zemřel p. Josef Kulít. ředitel měšť. divčí školy v
Hradci Králové v. v. dne I. července u věku 75 let. Po
hřben byl za četné účasti 4. t. m. na hřbitově kuklen
ském. Zesnulý býval v letech 70. učkelem na hlavní
škole v Ném. Brodě, Již tehdy s velikou zálibou studo
val sadařství a činnos: pomologickou rozvinul Široce za
svého pobytu v Hradci Králové a na Pražském Předmě
stí. Jeho neunavným úsilím osázena místa zanedbávaná
řadami ušlechtilých stramků. O. v p.

Kolhovna a čítárna měst. průmyslového musea V
Hradci Králové utevřena byla v I. půlletí r. 1916 celkem
Bikrát V té době zapsaly svou návštěvu 2702 osoby.
Domů zapůjčeno na 1976 žádanek 821 osobám 25.115
svazků knih, 4) děj předloh. a 307 jednotli. předlch nebu
sešitů. Z tohoto počtu mimo města na 8 různých míst
13 žadatelům zapůjčeno bylo 22 sv. knih, 11 děl předloh.

letí rozmnožena byla jednak koupi jednak dary o 1%
sv. knih a 21 dílo předlohové. Šlechetným dárcům vzdá
vá tuto správa knihovny nejvřelejší dřky; jsou lo zejmé
na: pí. M, Hniličková, vdova po c. k. prof. reálky, pn.
L. Bradáč. um. knih. na Kr. Vinohradech. stavitel Al.
Haller zde, inž. J. Jindra, Vojt. Joska, litogr. v Kutné
Hoře, starosta dr. Fr. Ulrich, mimo to Česká akademie
pro vědy, slov. a umění v Praze, pak spolky a ústavy.
které poslaly své zprávy. Čhtárna bude dnem 15. čer
vence po dobu siředeškolských prázdnin | uaavřena.
Všichni, kdo knih dosud neodvedli, žádají se zdvořile,
aby si neobtěžovali tak učiniti buď knihovn'kovi v čí
ťárně v hodinách, kdy je otevřena. nebo kdykoli domov
nici musea zadním vchodem.

Úvěrmí družsívo Ejlška v Hradci Králové, zapsané
společenstvo s ručením obmezeným. kosá dne 17. t. m.
o 7. hod. večer výroční valnou hromadu v Hradci Král.
v Adalbertinu. Program: 1. Výroční zpráva za r. 1915.
2. Zpráva revisorů účtů. 3. Usnesení o upotřebení čistého
zisku. 4. Doplňovací volba ředitelstva a výboru. 5. Při
padná změna stanov. 6. Volné návrhy. Nebylo-li by val
né shromáždění k usnášení způsobilo, koná se druhá
valná hromada n hodinu později, jsouc způsobila usnásšeti
se za každého počtu „dlenstva.

Uprázdněná uadace. Městské zastupitelstvo v Hrad
ci Králové zřídilo nadací pod jménem: »Královským věn
ným městem Hradcem Králové zřízená nadace Jeho Ve
ličenstva císaře a krále Františka Josefa I. na paměť
Jeho 80. narozenin ve prospěch léčby churavých dětí
chudých příslušníků královéhradeckých v odborných
ústavech léčebných: a věnovalo k tomu cíli jménem 4
v zastoupení města Hradce Králové obnos 10.000 K s
tim, že komu a k jakému účelu nadace tato udělena býti
má, o tom rozhodnouti přísluší městské radě v Hradci
Králové dle jejiho volného uvážení. Žádosti za udělení
požitků z této nadace, které nyni celkem 400 K obnášejí.
podány buďtež i s doklady (vysvědčením chudoby. Vy
svědčením lékařským a dokladem © domovské přisluč
nosti) nejdéle do 20. července v hodinách úředních v
podacím | protokole purkmistrovského úřadu v Hradci
Králové.

Kurs pro umělé žehlení s leskem, uspořádaný krá
lovéhradeckým ústavem pro zvelebování živnosti v bu
dově městského průnivslového musea od 19.--24. červ
na, těšil se veliké účasti a plně se vydařil. Veliký zá
jem, který kurs vzbudil. je zřejiný ze značného počtu
přihlášek -— 28. z nichž bohužel bylo možno z důvodů
vyučovacích pouze 15 přemouti, Při tom měla Správa
ústavu zvláštní zřetel k tomu, aby se kursu sůčastnily
hlavně ženy. které s úspěchem mohou získaných vědo
mostí po živnostensku využítí a své hospodářské po
stavení tím zlepšiti. Vyučování dělo se ve třech skupi
nách po 3 osobách dopoledne od 9-12. udpoledne ud
2.-5 4 večer od 6--9. Kurs řídila slečna Božena Gruli
chová, odborná učitelka městské průmyslové skoly div
čí v Praze. Vzhledem k velikému počtu dodatečných
přihlášek a vzhledem k zájmu, který se po skončení
kursu pro vě< objevil. pomýšli ústav na. opakování
žehlířského kursu na podzim. Bližší informace lze ob
držeti v kanceláři Obchodní, živnostenské a průmyslové
ústředny v Hradci Králové.

Zasláno. Napsal jsem s dovolením řádových před
stavených >O stavu kněžském“ brožuru asketického ob
sahu, dedikovanou »Mariánské družině kněžské v krá
lovství Českém“ a dat s dovolením nejd. bisk. ordinari
átu královéhradeckého vytisknouti svým nákladem v
600 kusech, Již jsem jich darem rozeslal Více než 251.
Komu z kněžských kruhů libo, ať mi oznámí koresp.
lístkem, že si brožuru přeje. a zřetelně svou adresu ať
napiše. Zašlu ji v obálce otevřené darem na poště vy
placenou. —- Prof. dr. Eugen Kadeřávek. V Želivě 2M.
června 1916.

Ondřej Klement Kocker, doktor theologle a generální
vlkář pražského kardinála arcibiskupa hraběte Harra
cha. Zemřel r. 1650 dne 6. června. Dějiny o něm zazna
menaly, že byl velice výmluvným a nábožným. Připra
voval se bedlivě na snirt: rakev dávno si přichystal —
i rubáš, v nějž se oblékal. Tak si připomínal stále smrt.
(bulik: Carmen 1805. pág 28.) Dále piše o něm »Pamětní
kniha děkanství královéhradeckého“ (díl I. str. 71 a 72):
Ondřej Kocker narozen v Hradci -okolo r. 1581. Jako jiní
mnozi jinochové konal studia svá v katolickém ústavu
u sv. Bartolomějz v Praze. Přijav víru katolickou. byl
r. 1605 za kněze vysvěcen ad titulum mensae Guilelmi
Slavatae i za doktora v bohosloví povýšen. Při r. 1620
jej nacházíme jako faráře v Strakonicích. Tenkráte se
vzdalo cís. vojsku městi Tábor. v dějinách nábožen
ských tak důležité. | pomýšlely katolické vrchnosti, že
by tam některého výtečného faráře poslaly. aby víru ka
tolickou zavedl. Arcibiskup Lohelius zvolit Ondřeje Ko
ckera a vyslal jej tam přípisem ze dne 14. února 1622
řka: -Tebe jediného my všichni uznáváme za hodna, že
takové důležité místo zastati dovedeš. jelikož Ti Bůh
znamenitých darův uděliti ráčil Nyní hned k nastáva
jicímu postu se rdebereš do Tábora, tak Ti poroučím
moci svatého poslušenství.« ©Výborný kněz se zhrozil
daného rozkazu. i prosil snažně arcibiskupa, by
jej do Tábora neposllal. že k takovému velice
těžkému a důležitému dílu nedostatečným se uznává.
Za tu výmluvu utržil důtku od arcibiskupa: »Takovou
neposlušnosti hněv Boží na sebe uvádíš. Ty se tedy bo
jiš? Svou nedostatečnost předstíráš? Zdali nemáš žádné
důvěry v milost Boži? Já doufám. že hned poslechneš.«
(Svobada: Katal. reiormace a Marianská družina Il..
14.) — Na takovou ostrou domluvu neodvážil se výbor

vykonala v Táboře posvátná misie, a když se skutečně
s dobrým prospěchem odbyla, za faráře se tani odebral
a s velikou rázností o rozkvět náboženství a 0 spásu
duší v kostele a ve školách se staral. Po 5 letech byl po
slán za arciděkana do rodného svého města Hradce Král.
a téhož roku byl zvolen za kanovníka vždy věrné kapi
toly u sv. Vita v Praze. Stalo se to na štěstí katolíkům
pražským. Po 3 letech totiž vrátili se Iteránští emi
granti s nepřátelským| vojskem| saským do Čech a
zmecnili se nástlim napřed kostela sv. Víta na hradě
Pražském. a jsouce odtud vypuzení. přešli do kostela
Všech Svatéch. kamž uvedli své predikanty. A tu kanov
ník Kocker vystupoval uprostřed nepřátel luteránských

českých Pázáních pravdu víry katolické proti luteránům
a povzbuzoval katolíky ke stálosti a nižidným ustrašo
váním a vyhrožováním másti se nedal ve svém půso
bení. Podobně i činil kanovník Eliáš Kolbe řečí němec
kou. Luteráni repořídili ničeho. R. 1635 gvolen jest za
děkana kapitoly, r. 1645 za oficiála kardinála arcibisku
ra Harracha. ve kterém důležitém úřadě pzčoval vše
možně © čistotu mravů v duchovenstvu a opíral se Úto
kům křivověrstva, Jsa vroucím ctitelem sv. patronů. pá
tral na všech stranách po ostatcích blahoslavené Anežky
České, nezapominal také na své učitele bývalé z To



varysstva Ježíšova. S ochotou konával slavné služby
Boží u jesuitů v kolejí Klementinské a vymohl toho, že
poutní místo Sv. Hora u Příbramě témuž řádu svěřena
byla. — V.

Péče o lepší opatření městského občanstva zeměděl
skými produkty. Dle příkladu rolictva okresu chrudim
ského vyzval Hospodářský spolek královéhradecký
vhodným provoláním lid rolnický, aby od dalšího zvyšo
vání cen hospodářských výrobků upustil a své okresní
město pokud možno nejlevnějšími a nejhojnějšími pro
dukty zásoboval. Za účelem tím založeno bylo v ne
dávných dnech u nás zvláštní rolnické prodejní družstvo
hospodářských výrobků. Rozumí se, že nikdo nepochy
buje o dobré vůli a ušlechtilé snaze družstva tohoto;
avšak způsob, jakým spočátku aprovisace se prováděla.
nemohl býti nazván šťastným. Kdo byl svědkem nepěk
né tlačenice, celé hodiny trvající, před jediným úzkým
vchoden prodejny, kterým sta lidí ze 3 velkých obcí
během jednoho týdne projíti muselo, kdo viděl, jak vy
hlížely zvláště »sťastné smrtelnice« pb učiněném nákupu
(celé propocené, s vlasy rozcuchanýmí, s šatem často i
poškozeným), kdo netlače se prostál před prodejnou ko
Jik hodin zbytečně. aniž by co ke koupi obdržel, ten ji
stě vděčně kvitoval nejnovější prohlášení prodejny, dle
něhož prodávati se bude vždy jen obyvatelům jistých
skupin domů. Dojista učiněn tím aspoň první náběh k
žádoucí nápravě, ačkoliv ani tim není jestě nikterak za
ručeno, že bude možno všem koupěchtivým potřebné si
opatřití a že nebudou kupovati zase jen jedni a titíž lidé,
totiž ti, kdož mají čas, sílu a chuť za drahé peníze dlou
ho se tlačiti. Ačkoli nám nenapadá v nejmenším rolnic
tvu | předpisovat, dovolujeme si tvrditi, že nejlepším
rozřešením celé záležitosti by bylo, kdyby činnost rol
nického družstva prodejního obmezovala se jen na ú
činnou zásobovací agitaci tak, že by „pokročilí a uvědo
mělí zemědělci mocným vlivem svým přičiňovali -se u
organisovaného romictva o hojné obesílánt týdenních
trhů královéhradeckyých a prodej ponechali jako dříve
svým milým hospodyňkám nebo zřízencům na náměstí.
Děje se tak doposud skoro všude jinde, má to více
vzácných předností a konec konců ušetřila by se zby
tešná režie. Kromě toho zcentralisováním prodeje drob
ných hospodářských výrobků v prodejně družstva osla
beny byly týdenní trhy a utrpěli tim značně obchodníci
a Živnostníci ve starém městě. To ovšem jest skromný
náhled jen několika soukromých zájemníků.

Návštěva blografů. Dle výnosu c. k. zemské školní
rady ze dne 17. května 1916 č. 14.587 dovoleno jest dě
tem navštívití s rodiči neb jich zástupci biografy, když
program po stránce mravní a náboženské jest nezávadný
a když ani chování, pilnost, prospěch a školní návštěva
dítka nevzbuzují obav. Rozhodovatí nepřísluší rodičům,
nýbrž učitelům. Žák smí nejvýše jen jednou za týden
jíti do kina a to na program, který jest způsobilý podpo
rovati náboženskou a mravní výchovu, především pak
lásku k vlasti a oddanost k Nejvyššímu rodu panovnic
kému, a poučné fihny za účelem vzdělání. Večerní ná
vštěva se bez výjimky školní mládeži zakazuje. Učitel

ské sbory jsou oprávněny zapověděti návštěvu předsta

ení se strany mládeže vůbec. byla-li by mravní nebo
náboženské stránce žáků na újmu.

Požár. Dne 4. t. m. vznikl z neznámých příčin po
rolední požár v továrně na lepenku p. Karla. Hned na
stal veliký sběh zvláště mládeže. Na kritické místo do
stavili se hasiči a vojsku. Všecko bylo brzy uhašeno.
Prohořel v kotelně strop a byla zničena část materiálu.
Hlavní objekty však zůstaly neporušeny.

Dvojnásobná sebevražda. V sobotu dne 1. července
došlo v lesíku nad Svobodnými Dvory v 8 hodin večer
ke krvavému dramatu. Jedenadvacetiletý Josef Čeřov
ský střelil tam služku stejného věku Boženu Jeřábkovu
z revolveru dvakrát do levé strany prsou a pak se stře
lil do spánku. Kulka prolétla z hlavy ven pravým okem.
Smrt obou milenců byla dobrovolná. Pravá příčina smrti
posud není jasně zjištěna, ale praví se. že oba nešťast
nici se sůčastnili na nepoctivých peněžních manipulacích.
První zprávu o mrtvolách podal svou gestikulací hlucho
němý hoch o 10. hod. dopoledne v neděli. Na misto tra
gedie dostavili se kuklenští četníci. Později přišla úřední
komise, Čeřovský před smrtí napsal 4 dopisy: c. k. kraj
skému soudu, svému představenstvu. rodičům a jedné
paní. *

Seznam cen ua týdenním trhu v Hradci Králové
dne 1. července 1916. 1 kg: prosa 1.60 K, vikve 1—1.20
K, jahel 3.90 K. nových bramborů 48—50 h, máku 5.50
K. másla 7.80 K. křenu 50 h, česneku 5—6 K. třešní 80
h, 1 kopa: svazků kedlubnů 12—16 K, salátu 2—3 K. ce
leru 2.60—-4K. okurek 20 K, kapusty 6—10 K, cibule
3—5 K. drobné zeleniny I— 020 K, mrkve 4—6 K, 1 růže
karfioln 30—70 h. t hl bramborů rohlíčků 28—30 K, I g
bramborů 48-—50 K, 1 pár podsvinčat 120—260 K. —
Přivezeno bylo: bramborů 26 hl, křenu 15 kg, česneku
16 kg, kop: salátu 60. svazků kedlubnů 60, celere 30,
karfiolu 12. okurek S, kapusty 40, cibule 110, drobné ze
leniny 40, mrkve 50, třešní 220 košíků a 313 kusů pod
svinčat.

Krupobltim postiženým ve farní osadě hbltské pří
spěli dobrotivě P. T.: A. Horská Chotěboř 4 K, konvent
sv. Voršily v Kutné Hoře 5 K. Mil. sestry v Nymburku
5 K. M. Skulinová Květov 4 K, J. M. v M. 4 K. děkan
ský úřad v Černilově 95 K, od katollků černilovských 22
K, A. Suchanová Hrdějice 8 K, A. Láš, farář v Lomnici
2 K. tarní úřad v Záboři 12 K. Jos. Beneš Koštěnice 20
K. Všem Ššlechetným dárcům jménem postižených (jichž
zkáza třetím krupobitím 24. června dovršena!) vroucí
zZaplať Pán Bůhl« vyslovuje farní úřad v Dol. Hbitech.

Zápis žáků do c. k. odborné školy tkalcovské ve

Dvoře králové m. L. pro Skolní rok 1916—17koná se od
13.—15. září. Přihlášky lze písemně i ústně učiniti již
během prázdnin. Do všeobecné školy odborné 1 rok trva
jící přijatr mohou býti Žáci aspoň Idletí, kteří se vyká
zati mohou vysvědčením ze školy měšťanské neb obec
né s prospěchem dobrým. Po absolvování tohoto roční
ku lze nabýti dalšího vzdělání ve škole speciální buď
směru technologického neb kreslířského (rovněž 1 ok
trvajícího). Po absolvování běhu speciálního pro kresle
ní lze se ještě dále zdokonaliti v atelieru kreslířském.

Pochvala čáslavského pěšího pluku č. 21. C. k. okr.
hejtmanství v Něm. Brodě sděluje: Za bojů v posledním
čase vyzusnenal se c. a k. pěší pluk č. 21 přímo skvě
lým způsobem a byla mu s Nejvyšších míst tato pochva
la sdělena: »Obdržel jsem s velikým uspokojením hláše
ní o skvělém chování se, které statečný pěší pluk č. 21
ve včerejších a dnesních bojích na jevo dal Důstojní
kům a mužstvu věnuji svůj dík a pozdrav. Jsem přesvěd
čen, že 21. ještě další vavříny vybojujíl Bůh s vámi!
Arcikníže Karel František Josef v. r., polní podmar
šálek.<

Skvělé uznání statečného chování pěšího pínku Čís.
75. „Český Jih- otiskuje následující fonogram velitelství
c. a k. 19. pěší divise z 9. června 1916. +Pěšímu pluku
č. 75' Mým milým užším krajanům, nevyrovnatelným
Greneviliským, obzvléště praporu Marschanovu vřelý.
srdečný dík za dnešní bravurní výkony. Pozdrav důstoj
níkům i mužstvu! Klobouk dolů před každým jednotliv
cem! 12,:VI. M0. Bóltz m. p., polní podmaršálek.« — K

výše uvedené zprávě o skvělých činech 75. pluku jindři
chohradeckého druží se dále díky velitele pěšího pluku
č. 75. zaslané starostovi města Jindřichova Hradce p.
Karlu' Mertovi za velikonoční dárky. Plukovník Husserl
ujšťuje. že je hrá a štasten, že stojí v čele 75. pluku a
praví: »Jest to opravdová radost, s jakým sebevědomím
a s jakou řízností naši lidé postupují. Pluk 75. je také
skoro jediný" který rozmary posiční války tu snáší,
ale snášt je s plným úspěchem. Důkazem toho mohou
býti pochvalná uznání, která pluk v poslední době si zí
skal. Ano. řekněte svým krajanům, že mohou býti pyšní
na své v poli stojící syny. Ježto k polní hlídce u kříže
Já3 se pojí jeden výjev z pozoruhodné historie pluku.
dal jsem sejmouti a zabaliti na tomto bodě stojící kříč a
zasílám jej se žádostí, aby tento kříž na vhodném mistě
Vašeho města byl postaven na věčnou paměť této svě
tové války i na paměť slávyplné účasti kterou pět
asedmdesátníci při ni měli, Až klidnější časy nastanou.
pošlu na ten kříž těž nápis.« Tolik podstatného asi v
děkovném dopise plukovníka Husserla. K památné hlsta
rii polní hlídky u kříže 363 budiž trvalým písmem zazna
menáno, že « ztečení místa získal si první zásluhu c. a
k. poručík Jan Blíženec. syn c. k. dv. rady v Táboře,
jenž odvážným činem místo ono dobyl.

Hořice. Po příkladu jiných polit. úřadů přistoupila
i zdejší expositura k radikální nápravě poměrů tržních,
které byly již neudržitelnými a k stálému policejnímu
zakročovůní nutily. Čtvrteční a nedělní trhy na máslo,
tvaroh a vejce se vůbec zrušují a venkov musi tyto po
traviny dodati městské aprovisaci za ceny úředně sta
novené. Nedojde-li dostatečné množství, nastane rékvi
sice, ale až posud nebylo této zapotřebí. Donášešky do
domu nejsou vyloučeny, ale dráže prodávati nesmějí;
soukromníkůim choditi po vsích a skupovávati, jak se až
skandálně a pro posměch venkovského lidu dělo, nenk
dovolen;. Živnostníci dostanou zboží od aprovisace, bu
dcu však dělati asl slabé obraty, poněvadž se každý na
městskou prodejnu obrátí. Trhy na drůbež zůstanou,
ale bude se prodávati dle váhy a úředních cen. jež jsou
na máslo 7.00.—-8 K. tvaroh 60—80 h, vejce 16—18 h.

husy 3—3,50 K dle jakosti. Opatření toto vyvolalo si 0
becenstvo samo a to prodávající svou zištností a kupu
jící svou nesolidárností a neporozuměním, neboť jak to
u nás a zajisté i jinde chodilo, nanohlo trpěti se nadále.
Politickému úřadu musí každý, kdo do trhu musí, býti
vděčen za opatření tak radikální a účelné. Jen jest po
třebí, aby také všude v obecenstvu zavládla pevná vůle
jiti přesně v kolejích vytčených úředně. Je-li pravdou,
že se kdesi zdražilo všecko ve 24 hodinách o 10 h, pak

by byla pěkná písnička u konce. K tomu nesmí dojíti.
Všude jest potřebí bdělosti a dobré vůle.

Památky sv. Michala v Chrudimi. Před 5 lety došly
vzácné památky chrudimské, uložené v hřbitovním ko
stele sv. Michala, povšimnutí na místech nejvyšších. Sám
+ J. C. V. následník arcikníže František Ferdinand, čest
ný předseda v. c. k. centrální komise pro zachování pa
mátek ve Vídni, nad jiné vzácný přítel pamá
tek. naších, navštívil nepoznán staroslavnou Chru
dim, shlédl její památky, uznal nutnou opravu jejich a
doporučil státní subvenci v obnosu 10.000 K. Památná
deska. umístěná v presbyteři na straně epištolní (»Popu
4em J. c. a k. Výsosti arcivévody Františka Ferdinanda
byl chrám sv. Michala péčí patrona král. věn. města
Chrudimě apraven a J. Excel. nejd. biskupem dr. Jose
fem Doubravou v den Nejsv. Trojice 1916 posvěcen«)
bude hlásati věkům budoucím památné okamžiky. V
dojemné a vzletné řeči vzpomenul náš milý biskup zá
sluh předčasně sklonivšího se v hrob rukou záketnou
J. C. V. arcivévody následníka o naše památky a zbož
nost příkladnou, takže žádné oko nezůstalo bez slz čest
né vzpomínky na milovaného příznivce. »Bůh odplatiž
na věčnosti jemu a žehnej vznešenému rodu« znělov ti
ché vroucí modlitbě. ©Opravený sv. Michal bude vždy
chloubsu staroslavné Chrudimě a vzpomínkou čestnou
na všechny, kteří ruce přiložil a přispěli k úpravě této
krásné domácí památky. Kostelík jednolodní doby go
tické okrášlen na straně vnější | vnitřní památnými ka
meny náhrobním! a epitaly ze všech dob historie naší,

jichž je přes 70. Některé byly již uloženy v musěu, od-
kud vyzvednuty a po restaurování zpět do kostela pře- 
nešeny. Epital Doroty dcery Soukenika na dřevě malo
ván v r. 1582, dvě křídla got. skládacho oltáře, epitai
Salomeny Kuboňové na dřevě z r. 1582, epitaf Michala
Alverina na plátně z r. 1678 a dvě malované tabulky
skla z polovice 16. stol. se znaky, lazebníků a sladovni
ckých jsou cenné památky místní. Nalezené fresky v pre
sbyteři pocházejí z dob děkana Hataše od malíře Samu
ele Oindtnera. Oltářní obraz sv. Michala archanděla od
malíře Cerregetiho. Z jiných památek kovaná mřížka
před oltářem, renaisanční kazatelna a oltáře s obrazy
domácího malíře S. Oindtnera, staropamátný gotický
Kristus na kříži a Corpus renals. rozvil. varhan a mno
ho krásných obrazů v bohatých rámech. O restaurování
chrámu sv. Michala starala se umělecká komise domácí
za předsednictví císař. rady Keila. Práce restaurační fi
dil architekt Boža Dvořák. Jednotlivé práce svěřeny do
mácím odborníkůn: pp. J. Duškovi, akad řezbáři. K.
Můllerovi, akad. malíři, Šicovi, pozlacovači a oprava
varhan J. Kobrlovi. Celková oprava vyžadovala nákladu
22.000 K.

. Přibyslav. Ve středu dne 14. června zde zemřel a
17. června v sobotu pohřben byl zasloužilý sluha Páně,
bisk. kons. rada, vikar. sekretář, osobní děkan a farát
n 0. vldp. František Katrbelec. O jeho životě zmínil se
v tomto listě před 4 lety, kdy zesnulý slavil 70. naroze
niny. i nad rakvi ve chrámu Páně jeho milý bývalý
kaplan, vldp. farář Aug. Novák z Dobřenic. Zesnutý p.
rada tiše žil a klidně také po delší chorobě skonal Do
brotivý Bůh dopřál mu i toho se dočkati, nač se nejvíce
těšil: kněžských druhotin. Do chrámu Páně pro valně
pokročilou chorobu už jíti nemohl; posílil se však tělem
Páně a při té příležitosti přál si býti i zaopatřen na ce
sta poslední. Jeho pohřbu, jejž vedl vip. Jan Lašťovič
ka, kons. rada a bisk. vikář, súčastnilo se 13 spolubratří
cizích a místní duchovenstvo. I čemý byl zástup farníků.
kteří přisli poslední poctu prokázat svému milému bý- *
valému faráři, Odpočívej v pokoji!

Z vlaku. Stalo se předešlý týden na linii Hradec
Králové—Praha. Jeden Inteligent před vystoupením z va
gon4 bral do ruky deštník. Úředník sedící hned naproti
zarazil odcházejícího věcným upozorněním: »Pozoruji.
že ráčíte být profesorem. Nějak si v roztržitosti pletete
můj deštník se svým vlastním.« — »Vidíte, uhodl jste —
jsem opravdu profesor. Odpusťte, s těmi deštníky jsem
měl vždvcky mrzutost.. Zahanbený pan profesor hned
pátral bdělým okem po deštníku vlastním. Ale tu ho do
konale vzpamatovala jeho přítomná choť: »Ale, muži.
vždyť jsi přece tentokrát s žádným deštníkem do vlaku
nevstoupil: bál ses, abys jej znovu při své zapomětlivo
sti neodkázal někomu jinému.« — »A tak — vidíš, máš
pravdu.« — Zkrátka někdy ani přílišná opatrnost není
vhodná. Komu jest zapominání deštníků vlastností vro
zenou, toho žádnými předpisy a výstrahami nenapravíš.

Záložna v HradciKrál.,
Janské náměstí č. 168.

Vklady na knížky 4j“|o "8
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

Různé zprávy.
Příloha, K dnešnímu nákladu »Obnovy: přikládáme

prospekty losů Rakouské společnosti Červeného kříže
spolu s upisovacími přihláškami Živnostenské banky fili
álky v Hradci Králové. Nechť každý náš čtenář důklad
ně pročte prospekt podniku seriosního a záslužného.
Před válkou zvaly ke kupu losů různé společnosti sou
kromé. které měly výhradně na zřeteli vlastní zisk. Zde
však se jedná jak o dobro uvědomělých upisovatelů tak
zároveň o prospěch úkolu lidumilného.

Válka a náboženství. Pod tímto titulem napsaly 26.
června liberální »Národní Listy«: »Již dnes je cititi, jak
z bouřlivého viru obrovských bitev, ze dnů, plných vel
kých očekávání na rozhraní osudu tajemného neznáma,
vypučí velká renaisance všeho duchovního života. Sta
tisíce. ba iniliony lidí navrátí se se zcela novýmidušev
ními obzory: válka otevřela jim, kteří často nepřestou
pili takřka humna rodné obce, vyhlídky do rozlehlých
dálek. ukázala jim nové. netušené bohatství a různo
tvárnost Života, vytrhnuvší je z jednotvárné roboty dne,
v níž přešli ze školních skamen, naučila je přemýšleti v
dlouhych a zdlouhavých chvílích klidu v zákopech a po

sádkách a císti ve chvílích oddychu, odpočinku a míru
v lazaretech. Velký výchovný význam války bude cítil,
jakmile zhruba utuchne bouřlivý rachot její světové ka
tastrofy. Ale k jedné věci přispěje zvlášť: k renaisanci
(návratu) náboženství. Na pustých nebetyčných vrcho
lích pobřežních hor s obrovskými výhledy do nádhery
jižních nocí a na cdvěký měsíc, zrcadlící se v mořské
pláni, v nejedné duší vykvetly staré sny Hdstva o věč
nosti a nekonečnu; v mrtvém tichu ledových a sněho
vých pouští alpských velikánů, kde přestala již i kleč,
vypučely meditace o vzniku tak pestrého a mnohotvár
ného života, tam dole v údolích a o tajemných prvopo
čátcích všeho, meditace, od nichž je již jen krůček k
sklonění hlavy před neznámým tvůrcem. A ve chvílích,
kdy vanul se všech stran tak blizoučko dech smrti, mra
zivý van Neznáma konce, cítili tislcové blízkostvzneše
nosti chvíle a přenášeli se v duchu přes meze jsoucna:
ve chvílích útoku, kdy čpavý a opljející zápachstřelného



nepřátelských řad a již již zvonlla ocel hranou velkým
hekatombám, tisíce ruk vzneslo se mimoděk, aby se Po
křížovalo, tisíce odvyklých rtů zašeptalo: »Smiluj se,
Všemohoucí, nade mnou'«, nebo nevědomky | zašeptlo
první slova oné sury koránu, jež odříkávají se ve chvíli
smrti, A myšlenky millonů vzývaty vroucně trojjediného
Boha, Jahvé i boha Mohamedova, jediného Boha, tvůrce,
dárce, pána života a smrti, věčna a nekonečna... Pří
liš silné dojmy oněch chvil nepominou tak lehce, nevy
-blednou přes noc jako chvilkové dojmy malých úzkostí:
oni třsícové, vrátivše sc domů. budou často ještě v duši

zalétati v on myšlenky a čístě duchovní sny rázu ná
boženského. Náboženský cit a zájem, který upadal v do
bách hmotného blahobytu a sybartského klidu. vzepne
se opět netušenou silou. obrozen a očištěn, poněvadž Bu
de prýštiti z vlastního nitra, z něhož ve velkých chvílích
vytryskl, bude opravdový a prost všech stínů, jež se na
něj věšely. Nastane doba nového rozkvětu nejen nábo
ženství, ale v čeiných případech | vypjaté mystiky. S
timto obohacením duševního života a s tímto zabarve
ním světového názoru. které bude ostře působiti i do ži
vota, poněvadž bude nitrně opravdový, buds nutno po
čítati.« — Tedy i náboženství israelské a mohamedánské
osvědčuje svou sílu v kritických okamžicích lépe než
moderní rozumářství.

Z církve vystouplý kněz Svozil ve svém listě »Sel.
Stráž“ píše: :Stíhá nás ztráta ideálních pracovníků, od
nichž se očekávala ještě hojná žeň na kulturním poli (na
př. Vikto: Houdek). Stará generace, vychovaná od mu
žů rázu Havelkova, Praskova, Sušilova. mizí, a náhrady
není. Snad ješté nikdy se tak národ nezklamal jako v
nynější době, kdy lhostejné a špatné výchovy se obje
vují. Škol máme dost od nejnižších do nejvyšších, ale

. charakterů málo, nezištné a prozíravé politiky a vůdce
léměř žádné, zato však generálů, L zv. vůdců lidu a
stran nadbytek, A tito jsou to, kteří rozvrat v českém
národě způsobil: a jsou hlavní překážkou sjednocovacích
snah. — Pan Svozil měl dodat. že Houdek. Havelka,
Prasek, Sušil atd. byli hluboce věřkí mužové a věrní
stnové církve katolické. Kde je tudíž kořen dnešního
zla v národě, na nějž si stěžuje?

Konce souboje mezi polárními cestovateli Cookem a
Pearym. -Já jsem objevil severní točnu.« — »V hrdlo
lžeš. ten dlouho hledaný bod jsem našel já.« Páni ob
jevitelé se hanobili osobně v listech. Ovšem z takového
ješitného sporu věda žádného věcného prospěchu neměla.
Ceok zatlačen do pozadi, ale teď zvědavé oči učenců
pětrají s velikou nedíivěřivostí i po stopách polární se
sty Pearyho. Již docela polární mapy tohoto ctižádostiv
ce se v Americe odstraňují. Docela se praví, že Peary
klamal vědomě. Pronášejí se úsudky, že nemůže býti
řeči o existenci Pearyhe kanálu v sev.-záp. Grónlandu.
že není východního inoře Grónlandského ani země Issup
ské atd. Američan Helgesen prohlašuje. že Peary docela
nebyl ani v blízkosti severního pólu. A tak vavříny
zvadly; slavozář ztemněla. | Snad Romuald Amundsen,
který popluje k severnímu pólu roku příštího, odhalí je
stě lépe, jakými -objevy: bylo lidstvo klamáno. Amund
sen jest totiž badatel velice vážený, zkušený a vytrvalý.

Vanilkový puding. V nynější době, kdy nemá ho
spodyně dosratek mouky, jest nutno upravovati pokrmy
bezmoučné aneb s malou spotřebou mouky. Na základě
výrobků dra Oetkera vyzkoušela pí. Anuše Kejfová,
majitelka koncesované kuchařské školy v Hradci Král..
a doplnila různé pokrmy, které může jako velmi rychlé,
výživné a levné co nejvřeleji doporučiti. Zde jeden re
cept: Koupíme v kupeckém obchodě pudingový prášek
(Gustin dr. Oetkera). Do hrnku as Zlitrového dáme 6 lžic
vody. vsypeme do ní pudingový prášek (Gustin), dobře
rozkverláme, přidánre * čtvrti litru mléka, 8 dkg cukru
a půl balíčku vanilkového cukru od dr. Oetkera. K tomu
přidáme 2 ceiá vejce a vše řádně zakverláme. Pak dá
me na prudký oheň a za stálého | kverlání necháme
zhoustnouti (stane se tak v několika minutách). Mezitím
máme připravenou melounovou formu, naplněnou stude
nou vodu. Jakmile jest puding tuhý (zhoustne), naplní
me jím připravenou, vody zbavenou formu a necháme
ve studenu úplně ztuhnouti. Nejlépe jest upraviti takový
Puding ráno při snídani a v poledne jej vyklopiti a políti
ovocnou šťávou malinovou, ryvízovou nebo merunkovou.
V této době můžeme rozmačkati lesní jahody. utříti je
s cukreim a touto šťávou připravený puding políti. — V
příštích číslech uveřejníme recepty jiné.

Prašivina koal. Prasivina koní v některých správ
ních obvodech velice sc rozšířila. Není třeba nějak dále
vyličovati, že hospodářské škody. jež spojeny jsou s sí
řením se nemoci této. jsou velmi značné. Jest tudíž nut
ným, věnovati potlačení této nemoci zvláštní pozornost
a pečovati o náležité šetření v tom ohledu platných
zákonitých předpisů. Zvláště důležitém jest. aby byla
ihned v počátku nemoci zavedena účelná léčba. Proto
musí býti zákonem předepsané oznámení © vzniku ná
kazy nebo o pozorovaném podezření učiněno ihned, a
sice již tehdy. zpozorují-li se u onemocnělých zvířat
jednotlivá svědíci, srsti prostá místa, ku př. na hlavě,
a nikoli teprve pak. když choroba nabyla již většího
rozšíření. Zvěrolékařské léčení onemocnělých zvířat bu
diž nejrychleji zavedeno a upozorňuje se na to, že se
může při něm, scházejí-li jiné obvyklé prostředky proti
prašivině. velmi účelně použiti též surového oleje (ka
menný olej, nafta) ve spojení s vápennou vodou (lini
ment z kamenného oleje a vápenné vody). Příprava to
ho linimentu děje se tak. že se kamenný olej a čerstvě
připravená voda vápenná buď stejným dílem, nebo ka
menného oleje dva díly a vápenné vody jeden dfl dů
kladně dohromady smíchají. Tento Hniment vydrží delší
dobu a dá <e snadno na kůži rozetříti. Voda vápenná

vápno) uhasí se pozvolným postříkáním | vody.
přestalo tvoření par, při tom vystupujících, přidá se 15

litrů vody. Tento roztok zůstane pak vice hodin státi.
Když se vyhašené vápno ke dnu ssedlo, odleje se opatr
ně čistá tekutina nad ním zůstavší a přidá se k ní dalších

leného vápna 40 litrů vody vápenné. Linimentem z u
leje kamenného a vápenné vody mají se pokud možno
ostříhaní koně natírati na celém těle ve dvoudenních lhů
tách. Léčení má v každém případě sestávati ze 4—Skrát
se opakujícího natření: počet nátěrů řídí se však pova

může se léčba provésti i u neostříhaných koní. Po do
bu natírání má mytí koní odpadnouti. Průměrně jest
třeba pro jednotlivé natření 1—1% litru, pro celou léč
bu jednoho koně tudíž 4—6 litrů zmíněného lnimentu.

O00000000000000000
Úvěrnídružstvo Eliška

v Hradci Krát., Adalbertinum, přijímá záznamy
na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného kříže a opatří i jiné cen. papíry.
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Luámlia v 2. čísle roč. 18. přináší práci V. Špačka:
Mezi bratry. V povídce ličí Špaček krutým osudem stí
hanou rodinu. Na Ludmilu (vydává V. Kotrba v Praze),
6 svazků ročně, předplácí se 2.50 K.

Český houbař. Ilustrovaný klíč kapesní k určení
všech v našich vlastech rostoucích jedlých a jedovatých
hub na základě jich vědecké soustavy. S návodem, jak
zacházeti s houbami v praksi a v kuchyní. Se 182 barev
nými a 20 černými obrázky na 48 tabulkách. Napsal dr.
J. Macků. Cena v plátně váz. výt. K 3.80. Nákladem R.
Prombergra v Olomouci. — Týmž nákladem vydáno:

Vyzkoušených 100 receptů. (Houbová kuchyně.) Do
datek k Českému houbaři. Napsal prof. dr. J. Macků.
Obě knihy vřele odporučujeme.

Ve službách královny. Věstník Marianských družin.
Roč. 9., čis. 2. Vydávají kněží Tovaryšstva Ježíšova v
Praze. Vychází šestkrát do roka. Předplatné 2.50 K. Ad
ministrace v Praze II.

Věstník díla šíření víry, Časopis věnovaný zájmům
katol. misií v zemích pohanských celého světa. Vychází
šestkrát ročně. Roč. V., čís. 2. Nákladem Arcidiec. Fe
ditelství Díla šíření víry v Praze na Hradčanech.

Vychovatelské listy, časopis pro pedagogiku a kri
tiku metod vyučovacích. Řídi dr. J. Kratochvil. Roč. 16.,
čís. 4. a 5. Vycházejí každého měsíce nákladem Matice
Cyrilometodějské v Olomouci. Roční předplatné 10 K.

Květy lásky. Lidový měsíčník, věnovaný zájmům
křesťanské charity, zvláště opuštěným dětem. Řídí Ant.
Hofimann. Administrace na Král. Vinohradech. Čistý
výnos věnován sirotkům +Útulku sv. Josefa«, —Roční
předplatné 2.40 K.

Lidové rozpravy lékařské, vycházející v Praze ní
kladem J. Ottya redakcí prof, dra. L. Haškovce, přiná
šeji v čís. 145 »Poučení o chorobách pohlavních. Na

psal dr. F. Šamberger. Cena 2 K. -- V č. 133 jest poje
dnání: Trachom a jiné nakažlivé choroby oční. Napsala
dr. Bož. Nevšímalová. Cena 30 hal.

Řeka. Román o 4 dílech od F. Svobody. Třetí vyd.
Ses. 1. Cena 30h. Nákladem J. R. Vilímka v Praze.

Hlídka. Vědecká revue. Řídí dr. P. Vychodil. Roč.
33.. čís. 6. Obsah: Jan Tenora: Účast kardinála Dietrich
štejna za boje mezi arciknížetem Matyášem a Rudolfem
I. r. 1609. -- I. Oliva: Nový způsob vyučovati katechi
smu. - J. Sahula: Rozhled po husovské literatuře z r.
1915. — V. Kubíček: Z dějin města Loštic. — J. Sahula:
Nesplacený dluh. -— Posuďky. — Rozhled náboženský,
vědecký a umělecký, vychovatelský, hospodářský, po
litický a vojenský. Nákladem Benediktinské knihtiskárny
v Brně. Roční předplatné 10 K.
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údná pleš více!
ser Tisíce holohlavýchvyléčeno! m

Pište si ještě dnes o pojednání, které
Vám ochotně zdarma zašle kosmetická
laboratoř „Olymp*“, Praha-Smíchov,

11-1241.

Besídka.
Páperky.

Ze všech fysických zjevů chová se počasí k největ
ším učencům nejvzdorněji. .

V době války trojské byl jistě velice skrovný počet
žen. Vždyť k vůli jediné Heleně rozbíjely si o hradby
Troje svá čela tisíce řeckých bojovníků přes devět let.
Nyní obráceně. Kdyby byl někam zavlečen pokoutně

mladý hezký muž, na první výzvu by se přihlásily k
jeho osvobození desetitisíce mladých žen.

. .

Jsou různé kritiky, jak si měla církev počínati a
jak měla reformovati v XVII. a XVIJI. věku. Tu se však
tážeme, co pro upřímnou náboženskou reformací učinili
pověstní salonní abbéové, páchnoucí parfumem voltairi

| únské manýry a zdali chápali důležitost křesťanské re
formace aspoň tehdciší jiné kruhy elegantních osvícen

ců. Negací a ironií neobrodi se nic..
-Nač máte tuto nádhernou skříň? Kladete do ni kni

hy, skvosty, rodinné památky čí co jiného? — »Tam
nedáváme nic, jen se na skříň díváme.« — »Proč jste
stavěli sochy Husovy? Snad k vůli agitaci pro nový
směr náboženský? Anebo k vůli zvýšení zájmu o český
pravopis?- -— >| nikoli, to jen tak, abychom se na so
chy dívali a velebili moderní umění.
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| 150leté jubileum
v Heřmanicich
u Jaroměře

| ©
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Uznaný za n-jvýhodnější a nejlevněiší ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramenů
vrádla, praporů. příkrovů, koberců a
Lovovéhe máčimí ve výrobaách nejstaršíhe
zívoju v Čechách, c. e k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
ob áskové cenniky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Bsz velkoměstské režie re vlastuích dílnách a
: oecb, levné pracovní sfly na vonkové, čímů levnější
v ay až 0 20%, neš všude inde,

Jubil 100 let. trvání a £0 let. vinstmí čimmosti.

Adresování všdy doslovné se vyproňuje.
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Hlavní slavnost v týdnuod 3.
do 10. září. Ukončení 1. října na

neděli sv. růžence.

b
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Ve pros

Za velmi sníženou
cenu

nabízíme pro rychlé rozprodání knihu
z pozůstalosti vsdp. praeláta

Msgra Dra Antonina Brychty:

Jmění církevní a
jeho správa.

Krámská cena původní (z roku 1910)
11 K snižuje se při hotovém zapla

cení na

Be 4 koruny "W
za brožovaný výtisk. (Velká osmerka,

stran 656.)

BISKUPSKÁ KNIHTISKARNA

L v HradciKrálové.

Biskupská knihtiskárna
vHradciKrálové v
nabizř své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mírné, vyřízenísprávné a rychlé.
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Mydlo.,
prášekbezvadnéyU 1kgza1K20h
doporučuje jako cennou náhradu za mýdlo

Josef Jelinek,
mydlář v Hradci Králové na podsíni. —

VYVYVYVYVYVYYVYVY-BYT
o 3 pokojích, s kuchyní
a lázní s příslušenstvím a byty měhší, ja
kož i dílna v přízemí ihned se prondjíne.
C. a k. dvorní továrna nábytku K. V. Sku

herský v Hradci Králové.

-=
Cerný « spol.
nabízejí ze svého skladu na Slezském Před

městí u osobního nádraží:

prima hornoslezské uhlí
kusové i ořechy nejlepších známek prosté

prachu;

prima české uhlí hnědé
pro kuchyně a pp. pekaře;

hornoslezský kostkový koks
pro regulační kamna bytová;

palivové dříví štěpinové;

polenové dříví bukové
pro pp. koláře, truhláře a soustružníky.

Obchod ve velkém i drobném. "te

CE 318/16 E 319/16 E 320/16

10

Dražební edikt
a vyzvání k přihláškám.

K návrhu vymáhající strany Spořitelny městské ve
Slaném konána bude dne

o 9. hod. dopol. u tohoto soudu v síni č. 35 dle schvále
ných podmínek dražba těchto nemovitostí:

Pozemková kniha Pražské Předměstí, vložka čís.
1074: Dům čp. 299 v Čechově ulici na Pražském Před
městí se stav. karc. 604 a pozemkem č. kat. 859/11 v od
hadní ceně 24.849 F 48 h. nejnižší podání 12.425 K. .

Pozemková kniha Pražské Předměstí, vložka Čís.
1210: Dům čp. 300 na Pražském Předměstí se stav. parc.
605 a pozemkení č. kat. 859/12 v odhadní ceně 25.487 K
56 h. nejnižší podání 12.744 K.

Pozemková kniha Pražské Předměstí, vložka Čís.
987: Dům čp. 195 na Pražském Předměstí (roh Školské
ulice a Husovy třídy) se stav. parc. č. kat. 445 v odhad
ní ceně 59.094 K 12 h. nejnižší podání 29.547 K.

Pod nejnižším podáním prodáno nebude.
Soud okresní v Hradci Králové jako soud knihovní

nechť položení dražebního roku poznamená.
V podmínky dražební a listiny na nemovitosti se

vztahující (výpis z knih pozemkových, výpis hypoteční,
katastrový, odhadní protokoly atd.) mohou koupěchtiví
v soudním oddělení. shora naznačeném, v hodinách ú

- ředních nahlédnouti.

Práva, která by nedopouštěla této dražby, buďtež
nejpozději při položeném roku dražebním před počát
kem dražby u soudu ohlášena, jinak by vzhledem k ne
movitosti samé již nemohla k platnosti přivedena býti.

O dalších událostech řízení dražebního budou ti,
pro něž toho času na nemovitosti práva nebo bře
mena zřízena jsou nebo za tfzení dražebního zřízena
budou, toliko vývěskem u soudu zpravováni, nebydlí-li
v obvodu soudu shora jmenovaného, aniž jemu pojmenují
zmocněnce pro doračování v místě soudu bydlícího.

C. k. okresní soud v Hradci Králové,
oddělení V., dne 20. června 1916.

OO00000000000000
Jan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

die roční salseny kollokel
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výreby, jakeš i tu- i

zemských.
Cetná uznání zvláštěz krabů velo- ;
důst. duchověňstva svědí o pootivé čb

Na veškeré zástavy
kterénž do konee měs. května 1916
propadly, odbývá se (dle c. k. místodr
žitelského výnosu ze dne 10. března 1915)

DRAŽBA
v obecní zastavárná královéhradecké
(vmístnostech zastavárny)v sobota dne
15. červemce 1916. Začáteko9. h. ranní.

Zástavy do dražby propadlé možno ještě

0iz0

uzemého: úho zárodu za JK| předdražbou ve čtvrtek dne 13.července
obu vlde A Rhe půšebení. 1916 do půl 1. hod. odpol. poze u pokladny

Ušiňte, prosím, ibalouobjednávků na záštavároenské zúrokovati nebo vyplátiti.
zkoušku.

Těž na splátky bez zvýšení cent
Velojemné lélky ná taláry.
JGO0O00000

Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývá se
úbuhů dražba v sobotu due 22.
července 1916 do 12. hodiny polední.

Každý, kdo se chce vývarovati placení dra

| žebních poplatků a sice z 1 koruny 2 hal.> Em +sy W- dá je U é i

E ttadiifcí P oEAUkpěsddášÁ - z 35 závy bouavdendřažbyzeneúřaduje.

pozijissádtí sl. n i astra» 8% be 8 o ,

>ET ké: 3 ŠBi PEN E: i Paramenta.
„i jěděsšké keráceV, Aoškadasm

(protokolovaná Aráňa)

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

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu

| svůj osvědčený a často vyznamonánývýrobní závod |
všech kostelních paramentů, ||

| spolkových praporů a kovového náčiní.
|

|

Cennfky, vzorkyi roucha hotována ukázku
se na požádání franko zašlou.

Rozpočtyochotněazdarma.

| Velodůstojnému
duchovenstva a

slavnýmpatroufiním
úindům dovolujesí depo
ruějti veškeré kostelní nádeby a

jní a to: monatramce, kalichy,Českoslovanská
záložna v Praze-li., ey JamyLas pláty

Spálená ulice, čislo 46.n. slovnímryhorujel"keréPřed
0.. VřatíAaříbřínabone

Doporučujese všem našincůmco jediný Rk nebvý něho i Abu.u (ramko bež závaznosti koupě.peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dnevybrání dle dohodya dle doby |
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho druhu
za mírných podmínek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise

-ony Práceruční
over nm prstýnků,rů, niřemkůatd. " .kěnkétnBalěřky,brotsny, jídelní nádiní ze atřibra přá

čínského vědy ma skladě.

Staré sleto, stříbro a drahokamy bupeje 16 nejvydší ceny

JAN STÁNĚK,
pasíř s ciselotr

Praha-l.-979., al. Karoliny Světlé, čís. 12. n.
Přiscáný wnělsc c. k. zenalkého trosiího soudu.

Kokooata WL

MĚSTSKÁ SPOŘITELNA
VE VYSOKÉM MÝTĚ

přijímá vklady a zůrokoje je

co nejvýhodněji
a vyplácí, majíc stále větší hotovost, vklady i ve větších obnosech bez výpovědí

Za vklady ručí královské věnné město Vysoké Mýto vešktrýh svýh jměnsm

i vý, my, jakoži aktiva spořitelny.Spořitelní -Hoživají i jistoty sirotčí a přijíhají db za kauce a vadia
u všech úřadů.

Daň důohodovou platí spořitelna ze svého.půjčky zasaztlyVůleiňírně.
Telefon čís. 16. Pošt. spoř. čís. 70.108

0 RAKA KORATPRPRAKHVÁ Ph
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Předplatné na čtvrt roku 2K bóh

Čísto 28. | v na půl roku 5E — |
V Hradci Králové, dne 14. července 1916.

O

Inserty počítají se levně.
Obnova vychází v pátek v poledne. Ročník XXII.

a
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Vladimír Hornof.

JOI000000000

DOGDODOOOOD
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1876—1916.
Neocenitelným štěstím pro národ jest dobrý

kněz. [ když jeho činnost nejeví se na venek mo
hutnými rozmachy, i když jest nehlučná, drobná
jeho práce a péče přináší veliké požehnání. Kněz
pracuje o tom vnitřním blahu duší, jehožcivilisace
a všecka dosavadní věd poskytnouti nemuže. V
ideálním ovzduší usiluje « soulad duševních prou
du, učí činorodé lásce k bližnímu, upravuje cesty
k harmonii myslí, V okamžicích, kdy všecky fy
sické podpory křesťanu vypovídají službu, těší a

|

l

1
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Slitovníka. A pouze tam, kde Desatero se ostříhá
bděle, jest možno použiti výtěžku pokročilé kultu
ry k skutečnému a trvalému oblažení celých spo
lečnosti.

Tim větším pokladem pro křesťanský lid jest
ideální velekněz, arcipastýř, který vládne ještě
mocnějšími prostředky k duchovnímu dobru věří
cích. Nyní, kdy mysli milionů vyprostily se z tu
hého zajetí fanaticky radikálního tisku, svobodněji,
samostatněji dovedou uvažovati o veliké ceně akce
obětavých velekněží. Vždyť na př, uvážliví občané
celého světa jsou svědky apoštolské lásky papeže
Benedikta XV. a také neskrblí vděčnou pochvalou,

Jak rozsánlou činnost vyvíjeli velekněží v Če
chách v dobách pochmurných a velice nepřízní
vých pro zušlechtění davu, pro zmírnění ostrých
protiv sociálních, politických a jiných! V době,
kdy političtí representanti národa byli zcela za

lečnými a obchodními, biskupové a opatové obra

Krotili hrubé vášně, kladouce silný důraz na pří
kazy evangelia, byli obratnými prostředníky spor
ných stran, systematicky pečovali o rozvoj kultu
ry zakládánín: nižších škol i akademií, racionelním
zemědělstvím, pěstováním umění atd.

Vynořují se zde hřejivé vzpomínky na světce
Cyrila a Methoda, Vojtěcha, Prokopa; pak na Ja
na z Dražic, Arnošta z Pardubic, Martina Středu.
Očka z Vlašimě a celou řadu jiných velikých do
brodinců českého národa.

mano
ODONOBODODACOO

Pusobení nynějšího vrchního pastýře králové
hradeckého spadá do doby velice rušné. Prvé
desítiletí biskupské činnosti Jeho Excel. dr. Josefa
Doubravy vyplněno v diecési úpornými | zápasy
kulturními, boji sociálními a politickými. Pak na
stala válka, která ukládala dvojnásobné —břímě
komplikovaných velekněžských povinností, V ta
kovém překotném shluku a varu jest největším u
měním plniti arcipastýřské povinnosti věrně, chrá
niti stádce svěřené obou národností a při tom —
nezarmoutiti rozhodné protivníky mi jediným ne
správným krokem. Vždyť i ti, kteří mluví © význa
mu biskupského úřadu pohrdlivě, sledují pilně kaž
dý arcipastýřský krok, volají biskupa zvučným
hlasem k nejruznějším povinnostem, k celé řadě
funkcí a obětí, které jsou specielním úkolem obča
nu jiných, Ano — 1 ten, který velekněžskou práci
hned předem odmítá, předpisuje celou řadu prací
humánních, občanských, vlasteneckých, sociálních,
kulturních a pod.

Jak v takovém víru má zdolávati vítězně vrchní
správce diecése všecky hrozivé posupné vlny?
Na veliké štěstí věřícího lidu a českého národa vu
bec intronisován v Hradci Králové hodnostář širo

chází rodem z vrstvy lidové, seznal slasti a strasti
pilné duchovní správy na venkově, působil v zad
povědných hodnostech v hlavním městě české ze
mě, odbornou učenost osvěděil netoliko dosažením
doktorátu, ale i pilou vědeckou praci další, zvlá
ště praktickými vědemostmi právními, Pěstoval v
Praze intimní styky s předními učenci jiných obo
ru a s vynikajícími umělci, Zkrátka seznal ven a
ven jak české prostředí velkoměstské tak venkov
ské. Jak vynikající kvality a zdárné rozběhy tak
neduhy žeského obyvatelstva byly mu velikou 0
tevřenou knihou. Takový hodnostář zajisté byl vý
borně kvalifikován k velepastýřskému úřadu v
rozsáhié diecési, čítající těrněř půldruhého milionu
duší.

Dobře rozpoznal svou úlohu uprostřed vysoce
vzkypělého víření, Často výslovně prohlašoval.
že jest ieho snahou vnésti paprsek evangelické lá
sky a pokoje, zmírniti drsné tření ploch tan, kde
bují vášnivé souboje. Měl na pilném zřeteli velikou

starozákonní slavnost smíření, ktérou právě vele
kněz vykonával.

>| přistoupí kněží synové Lévi, kteréž vyvoli
Hospodin Buh tvuj aby přisluhovali jemu a dávali
požehnání ve jménu jeho... [| mluvil Hospodin
k Moižíšovi řka: »Miuv. Aronovi i symum jelo:
Takto budete dávati požehnání synum israelským
a díte jim: Požehneiž tobě Hospodin a ostřiheiž
tebe. Ukažiž Hospodin tvář svou tobě a smiluj se
nad tebou. Obratiž Hospodin tvář svou k tobě a
dej tobě pokoj. 1 budou vzývati jméno mé nad sy
ny israelskými, a já žehnati budu jim... . Vstali
pak kněží a levítové a dal požehnání lidu. | výsly
šen jest hlas jejich a přišla ta modlitba do příbyt
ku svatél: nebeského. Tak čteme ve Starém zá
koně. A náš arcipastýř vskutku místo přísného vy
stupování raději všude Želmal jak šediny starcu
tak hlavičky nedospělých dítek. Želmal a Časté
modlitby vysílal. A přišly ty modlitby do příbytku
svatého nebeského. Uchvacující vlídnost a laska
vost získávala i velice tvrdá, zaujatá srdce; tradi
ční předsudky se rozplynovaly tam, kde diecésání
jednali S arcipastýřem csobně.

Ovšem netoliko ruže, i trny jsou každému bi
skupoví dnešní doby údělem. Zakouší-li velmi mno
ho svízelu i prostý kněz. tím více trpělivostí se
musi obrniti církevní kníže. Čím která věž jest
vyšší, tím silněji jest ošlehována drsnými seve
ráky. Ale právě tyto boje, které bdělý pastýř stád
ce svého za příkladem Kristovým podniknouti m
sil, poskytly příležitost k uplatnění výborných
kvalit biskupových. Mírnýn, opatrným jednánínu
přesvědčivými domluvamí stával se vznešený hod
nostář vítězem i tam, kde do nedávna panovala
zloba, která zůmyslně odvracela sluch i zrak od
každého poučení, Při tom velekněz mohl se s plnou
důvěrou spelehnouti na pevný, neochvějný šik du
chovenstva podřízeného.

Zásluhy. Jeha Excelence © vědu, umění. jeho
činnost vlasteneckou, organisační a charitativní 0
cenili jsme dříve. Nyní však, kdy slaví čtyřicátou
ročnici posvěcení na kněžství, vhodno zdurazniti,
že právě svou horlivou Činností velekněžskou zí
skal si tak velikou úctu. vděčnost a lásku v kruzích



Uvažine jen, co znamenají velice namáhavé visi
tační cesty! Za 13 roků svého biskupského úřadu
zvisitoval celou diecési, která má téměř půl tisíce
far. V této diecési jest na tisíce škol, mnoho korpo
rací a úřadů, s nimiž všemi arcipastýř jednal na
svých cestách osobně. Věru již toto jest práce ob
rovská, jejíž cena vynikne tím více, uvážíme-li,
že několikrát tělesná choroba zdála se klásti nepře
konatelné překážky arcipastýřské horlivostí.

Náš vznešený jubilár zavedl výroční schůze bi
skupských vikářu, horlivě navštěvuje biskupské
konference. hroby sv. apoštolů Petra a Pavla a
tím i apoštolskou stolici, účastnil se pouti do Lurd,
při každém manifestačním projevu katolického du
cha i za okolností valně nepříznivých spěchá, aby
přítomností svou a živým slovem povzbudil k ne
ochvějné vytrvalosti. Mnoho péče, peněz a cest o
bětoval pro stavbu nového semináře, úzkostlivě
dbá, aby opravy chrámu diecésních byly podniká
ny ve smyslu nejlepších církevních předpisů, aby
cenné památky církevního umění se všude zacho
valy. Na svých visitačních cestách mile překvapu
je věřící tím, že kromě práce velekněžské chápe

funkcí farářu a kaplamu spěchaje ©zaopatřovat,
křtít a pod.

Čtyřicáté výročí kněžství jest velice význam

tu kaleidoskop událostí tíživých i chvil radostných,
okamžiku povznášejících! Co teprve znamená ta
kové jubileum pro kněze, který již 13 let jest ozdo
ben biskupskou mitrou! Tu jde mocná vlna za
vlnou a jest potřebí zvláštní milosti Boží, aby duch
nejosvícenější a vždy energický všecko překonal
ve zdraví, s duchem svěžím, neumdlévajícím. A
Bůh dobrotivý dal požehnání tomu, který tak rád
a často žehná jiným. .

Jeho Excelence překročí čtyřicítku svého kněž
ství nyní v plném zdraví, s duchem pružným a
energickým, Patře na vykonanou práci, může s po
těšením zaznamenati, že se těší veliké úctě docela
i u těch, kteří do této chvíle hledali světový názor
jinde než v církvi naší. Zásluhy vznešeného kníže
te církevního nedají se skrýti.

Kdykoli marné pokusy © nové cesty, o
nevý názor světový končily velikým zklamá

ním. vždy duše siré, pokud dobré vůle úplně
nepozbyly, utíkaly se znovu a znovu k biskupům
katolickým, duvěrně zde hledajíce záchranu a po
silu. Něco podobného děje se aspoň částečně i ny
ní. Nástupce sv. apoštol vždy nachází na neduhy
doby nejlepší lék, ve tmách rozžehá nejjasnější žá
rovky, zachraňuje těžce zápasící trosečníky. Kéž
možno říci, že stále větší davy duší zmítaných se
znávaií, co jest jim k prospěchu a celému národu
k uklidnění!

Vznešenému veleknězí přejeme, aby s touž mo
hutnou silou ducha a v neporušeném zdraví osla
vil i své kněžské jubileum zlaté. Bůh žehnej a po
Sluj!

Agenti dohody a Češi
v Americe.

Ačkoli veliké a vážné české listy v Americe
energicky vystoupily proti podvratné práci če
ských agentu dohodou podplacených, a ačkoli také
veškerý pražský český tisk varoval své americké
krajany před placenými zrádci. zdá se, že se pře
ce podařilo. část naších krajanů navnaditi lživou a
zločinnou agitací a získati příznivou půdu pro prá
ci agitátorů těch.

Axenti, dohodou placení, rozšiřují o naší vlasti
neineuvěřitelnější lži, jimž neinformovaná česká
veřejnost americká částečně věří, poněvadž nemá
té doby často možnosti je kontrolovati. Z nepřátel
ských krulu rozšiřuje se mezi Čechy v Americe
zvěst, že ve vlasti jejich zuří hlad, vymýšlejí se
zdrcující zprávy. aby byly dále rozšiřovány. Lidé
ti neštítí se docela psáti o tom, že naše mocnářství
jest prý v koncích se svými vojenskými prostřed
ky a nemá dohromady více než 10.000vojínů. Aby
agenti. našimi nepřáteli placení, měli snažší práci,

zřizují si ruzné organisace, jež nemají jiného Úúče
lu, nežli velezrádnou propagandu uváděti v Širší
kruhyt Tak založena byla lidmi těmito >Slavonic
Publishing Company< a poloměsíčník »Bohemian
Reviev«. Zdá se však, že časopis ten nenašel v A
merice nijakého zvláštního příjetí, poněvaklž již
po vyjití několika čísel přestal vycházeti. Poně
vadž se těmto agitátorum především jedná o to,
aby od našich českých amerických krajanů vyzí
skali peníze, pořádají různé sbírky, jež se pak
beze stopy v kapsách těchto lidí ztrácejí. Ano stá
vá se, že agitátoři ti namlouvají, že peníze zasílají

nosy, pro účel tento sebrané, jednoduše zprone
věřují.

Proti tomuto vyloženému podvodu, jenž posta
vení národa českého v mocnářství může jen po
škoditi, obrací se energicky známý národní soci
alista dr. F. Iška (bývalý spolupracovník pražské
ho národně-sociálního orgánu). Týž uveřejňuje v
chicagském »Vesmíru« ostrý protest proti těmto
škůdcum amerických Čechů. Také »Národ« a »Den
ní Hlasatel. staví se proti štváčům těm. Informo
vaným a vážným česko-americkým kruhům jest
dobře známo, že jednání dohodou placených če
ských agitátorů v Aincrice nespočívá na solidním
základé; jest však přece naprosto nutno, aby do

i

český americký tisk včas varoval, a poukázal na

bylo zakročeno proti této zločinné práci a aby se
okázalo, že se nikdo nechce stavěti do cizích slu
žeb, aby zrazoval svoji vlast za mrzký peníz, Jsme
o tom pevně přesvědčeni, že naši američtí bratři

tim těm, přijdou-li k nim opět, ukážou dvéře. Tím
poslouží nejen svým vlastním zájmům, nýbrž pře
devšímn životním zájmům českého národa.

Pročjinde kupovati?
Vždyť obdržíme kancelářské potřeby (pa
pír, inkoust, péra, tužky atd.), umělecké
pohledy ve velkém výběru, dopis. papír,
notesy od 80 hal. až do 5 K, dále památ
— níky, alba na fotografie a pohledy —
v Družstevním knihkupectví v Hradci Král.
— — — — Adalbertinum — — — —

Průběh války.
Jakmile ofensiva nepřináší dalekosáhlého

úspěchu ihned prvním nárazem, jakmile se ne

průlomem, pak jest armádě napadené dána pří
ležitost pluky přeskupiti a statečně další útoky
odrážeti, Armádní sbory anglické, francouzské
a ruské ovšem ee odhodlaly k houževnatému
náporu 8 početní přesilou. Uvažme však, že
čelné nezdatené útoky již stály v nynější ofen
nivě čtyřdohodu statisíce bojovníků. A nepřátelé
marnými nápory ae vysilují značně dále. Pokusy
o průlom dle vzoru G irlice ztroskotaly, odrazila
jo chrabrost bdělýcn pluků centrálních mocno
stí. A tak můžeme hleděti vstříc dalšímu vývoji
událostí a plným klidem a sebedůvěrou.

přesepět neděl. S velkou přesilou vrhají se Ru
sové na řady naše, aby je obklíčili nebo zatla
čili hodně daleko; ale nedaří se jim ve všem,
Ruské útoky v Bukovině, jihozápadně od Kolo
myje, u Mikulčina a na Koropieci sice poněkud
seslábly, zalo na Volyni trvají dále. Rusové
snaží se opět zatlačit frontu gen. Linsingena.
Nepřátelský tlak jeví se také u železničního
uzlu Baranovičů. — Podle úřední zprávy ze

novy, odrazivše ruské urputné útoky u Kirli
baby v jižní Bukovině. vynutily si přechod přes
horní Moldavu. Teď jsou velké boje na čáře
stochodské, kde byli Rusové několikráte od
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ražení. — Dle posledních zpráv ruské útoky
u Hordiei na Stochodu odraženy s velikými
ztrátami. Ve dvou dnech zajato 2.000 Rusů.

Na italském bojišti byly na Soči jen
dělostřelecké a letecké boje; zato rozlícený boj
byl na frontě mezi Adyží a Brentou, kde Ita
lové už po tři neděle úločí marně. Hory zdejší
částečně patří ještě ke vnitřnímu závorovému
pevnostnímu pásu Asiagi. Leč ani tu Italové
dosud ničeho nepořídili, ač svého času naše
vojska tyto posice silně vybudované dobyla na
prvý rozběh, — Na moři pak v Otranské úžině
potopil náš křižák Novara pět ozbrojených
anglických strážných lodí. — Zle se vedlo Italům
u Monte Rasta, kde zachváceni palbou z boku
ztratili 1.000 mužů. Útok italských torpedoborců
na město Poreč byl oplacen útokem našich ná
mořních letců na město Ravenu a na baterie
v Carsini..

Na západním bojišti zuří těžký boj na
obou stranách řeky S)mmy. Angličané a Fran
couzové vrhají bezohledně své zástupy k úto
kům. Němci jím houževnatě čelí obranou svých
posic, nebo tam, kde jich pozbývají, protiúto
kem, jenž vraof nepřítele do postavení, cdrudž
k útoku vyrazil. Současně jsou však obě fronty
po celé délce, od moře až hluboko do Cham
pagne, Argon a k Vogesám, v napětí .—U Ver
dunu Němci pokročili k tvrzím Sonville a Lau
(če a zajali přes 2.000 Francouzů.

Na Balkáně od Soluně a Valony oznamují
se občasné přestřelky. V Řecku chovají še
Francouzové jako doma a pověstný Venizelos
snaží se vyvolati občanskou válku, aby tak tím
lépe mohl pracovati pro zájiny avé i čtyř
dohody.

Německá ponorka do Ameriky. Pozoru
hodný výkon provedla něm. ponorka Deutsch
land, která s nákladem barviva a léků z Brem
přistála v americkém Baltimore. Ponorka ně
mecká prolomila tak anglickou blokádu a razí
tím obchodu nové cesty, neboť kapitán lodi
Žádal, aby se s ní makládalo jako 8 lodí ob
chodní, která veze náklad. — Německá ponorka
v Americe jest nyní předmětem úvah novinář
ských. Ponorka tato jest prý první z řady stej
ných lodí, které b+ly vystavěny, aby zaveden
byl pravidelný obchod se zámořskými zeměmi.
Ponorka urazila největší část plavby nad hladi
nou mořskou a pouze 1.800 mil (délka celé
plavby 4.000 mil) plula pod vodou. Připlutí po
norky považuje se za výstrahu Spojeným Št.
tům, že Amerika není mimo dosah německých
ponorek. Angličané mermomooí chtějí dokázati,
že s ponorkou Deutechland má se jednati jako
s lodí válečnou; naproti tomu americké úřady
rozhodly, že ponorku tuto sluší považovati za
obchodní loď, která není ozbrojená a která měla

»Daily Maila přiznávají, že jest více nežli k zlosti,
že Německo jest s lo, aby otevřelo bezpečnou,

gobě i omezenou dopravní cestu do Spojenýchtátů.

Politický přehled.
Strana neodvislosti v Uhrách se drobí

následkem roporů, které se ve straně objevily
v záležitosti, má li se strana neodvislosti eúčast
niti při důvěrnickém výboru oposičním, který

vzdal hr. Michal Karolyi a 8 ním zároveň ze
strany vystoupilo 15 členů. Předsedou strany
zvolen hr. Albert Apponyi.

Obchodní dohoda anglicko-švédská týká
se úpravy švédského dovozu. Anglická vláda
zdráhala se totiž dlouho uznati záruky nového
švédského obchodního zákona o dalším vývozu
dovezeného zboží. Dohodou nynější Anglie u
znala tyto záruky. Přímým důsledkem dohody
je uvolnění velkého množství zásob, které byly
v poslední době dopraveny do Švédska.

Irské vyrovnání už je připraveno.6 hrab.
ství ulsterských bude z něho vyňato a parlament
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A
pro Irsko má se sbládati z nynějších poslanců
téhož kraje v angiickó dolní sněmovně. Záleží
toati vojenské patří výhradnému rozhodování
vlády anglické. Pr-zatímní úmluva o tomplo
za války a ještě 12 měsíců potom, a může býti
prodloužena.

Mezi Japonskem a Rnskem podepsána
byla v Petrohradě smlouva o Číně v tom smyslu,
že obě říše postaví se na branný odpor proti
třetí moci, která by chtěla mařit jejich plány
v Č.ně. Smlouva ta namířena jest vlastně pr li
Spojeným Státům americkým a především proti
Anglii, jejíž moci na dale.ém Východě pomalu
odzvánějí. Na její místo nastupuje Japonsku,
které nyní ohrožuje i americké Filipiny a h..
landské ostrovy.

Smír s Mexikem. President mexický Car
ranza. odevzdal vládě Spojených Stálů notu.
v níž zdůrazňuje přání po pokojném vyřízení

ží s slibuje, že bude použito všeho, aby +
zabránilo dalším příhodám. Carranza přijíná
v zásadě eprostředkování navržených zástupu
latinsko-smerických zemí a očekává svolení
k tomu i od Spojených Států.

Volné listy.
Filip Orleans. Byl příbuzný nešťastného Ludví

ka XVI, neboť rod jeho vznikl od Filipa 1., mladší
ho bratra krále Ludvíka XIV. Nepomohlo zhýzalci,
že byl nebo se dělal přesvědčeným revolucionářem
a neprospělo mu hlasování pro smrt královu. Do
šlo i na něho. Obžalován byl zároveň s Girondiny,
ale nebyl s nimi zároveň souzen. Po třech dnech,
které uběhly od stětí jedenadvaceti Girondinů, pře
vezli Filipa Orleanse - Marseillu do Paříže, kdež
ho uvěznili,

Téhož dne zavřely se žalářní dveře za dvěma
ženami, z nichž Josefina Beauharnais stala st po
zději manželkou Napoleonovou, a druhá, madame
Dubarry, přilela do Paříže z Londýna, kdež ně
kterou dobu pobývala. Zatkli ji nejen jako bývalou
přítelkyni Ludvíka XVI. a proto podezřelou, ale
také proto, že podporovala emigranty penězi.

V ty dní byl popraven také Adam Lux, který
uchvácen sličností Charlotty Cordayové, jež pro
bodla Marata, hlasitě po ulicích velebil její skutek
a její statečnost. Když byl přáteli napomínán, aby
se mírnil, odvětil. že jest hotov i umříti pro ni. Sta
lo se. Byl pro své řeči udán a odsouzen. Přivezen
byv ke tuilotině, vyskočil na popraviště a zvolal:
»Umírám pro ni s 1adostí!«

Filip Orleánský odsouzer byl pro royalism a
spiklenství a ku podivu, bylo mu vytýkáno za vinu
i to, že hlasoval pro smrt královu. Filip na to od
pověděl: »Hlasoval jsem dle své cti a svědomí.<
Dne 6. listopadu 1793 Filip ráno před smrti poručil
si, aby mu dali ke snidani ústřice, dva kotlety a
červeného vína, a všechno požil s výbornou chutí.
Pe snídani přišel k němu revoluční soudce a žádal
ho, aby na prospěch státu vypovídal o ostatních

tam dospěly, stát již k němu nemá žádného práva,
nicméně však že z lásky ke »svobodě« a že mu
zbývá ještě některá chvíle, chce na rozumnou 0
tázku dáti rozumnou odpověď. Podepřev se lok
tem o římsu krbu, hovořil přitlumeně a jak se
zdálo velice klidně. U vrat vězení (Conciergerie)
stál vzpřímeně a velitelsky. Pisatel vzpomínek na
ony doby, Forster, vypravuje, Že s ním měli jeti
a zemříti tři ničemové, ale bránili prý se proti ta
kové společnosti. Dne 6. listopadu bylo mlhavo a
sychravo, ale Filip vystrojil se na poslední svou
cestu velmi švihácky. Měl na sobě zelený frak,
bílou vestu, žluté kalhoty z jelenice a vyleštěné
boty. Obličej jeho byl prý klidný, lhostejný, ba
chvílemi i veselý. Povoz s Filipem zvolna míjí uli
ci za ulicí prostřed davů, kleré pokřikují a metají
kletby. U královského paláce luza povoz zastavila,
snad aby si Filip mohl přečísti na zdech nápis:

bratrství nebo smrt.« Z urážek, které se odevšad
sypaly, zaplály prý oči Filipovy na okamž'k dá
belským ohněm, ale hned pohasly, a odsouzenec
zase seděl Ihostejně a uhlazeně. S velikým přemá
hánínmdával na jevo hrdost, která nemůže býti
dotčena blátem luzy. I na popravišti choval se ne
bojácně a chtěl zůstaviti po sobě slova vt.pného
klidu. Když se kat Samson chystal stáhnouti mu
boty, Filip propověděl: »Nechte toho, potom mě
vyznjete lépe —- pospěšme si!<

Urozený vévodský princ hrál úlohu nejčerve
nějšího Jakobína a takových konců došel! O ži
votě jeho mnoho sč nalhalo, ale pravda, která jest
o něm zjištěna, není nikterak vesela a příjemna.
Paměti vypravují. že byl nejpustějším prostopáš
níkem a člověkem bez povahy. Syn jeho, Ludvík
Filip, statečně bojoval pod Dumouriezem a po
smrti otcově vystěhoval se do Švýcar, kdež usadil
se v Graubindenu a vyučoval tam matematice.
Po Napoleonově konečné porážce stal se fran
couzským králem a projevil znamenité schopnosti,
jimiž zásadně lišil se od otce.

Neustávejme! Ministr vyučování vydal ke všem
zemským školním radám a místodržitelstvím vý
nos, kterým je vyzývá, aby veškeré školství, po
kud se v něm užívá německého jazyka, usilovalo 0
čistotu a zušlechtění řeči a zejména aby odstra
ňovalo zbytečná slova cizí. Podobné snahy proje
vuji se u všech národů, kteří přímo nebo nepřímo

známa a válečnými podněty nabývají ještě větší
životnosti a důležitosti; ale bohužel musíme říci,
že čeština zněla by mnohem čistěji. kdyby mnozí

A přece o tom, jak a kdy užívá se tohoto slovesa
správně. bylo již tolik namluveno a napsáno, že by
o tom špačkové mohli zpívati, »Příslušníci obou
bojujících státních skupin pracují na míru.« Pra
cujeme, usilujeme vždy jen o to, čeho posud není
a Co jest naší tužbou. -Zemřel následkem po
ranění. Následkem květnového sucha obilí za
krnělo.« Tento ošklivý kaz'mluv měl již dávno býti
vyplen! Byv poraněn zemřel, květnovým suchem
cbilí zakrnělo. Nelze také pochopiti, jak čeští novi
nářimohou snášeti tuto nestvůru: »Vlastní ba
terie pálily na nepřátelské zákopy.« Čož tento 0
trocký překlad cizí zprávy přímo netrká? Což
jazykavý cit úzkostlivě nevolá, že to jsou naše
baterié? To jen tak něco na ukázku. A jinými chy
bami hemží se v novinách, překladech a spisova
telských dílech původních, Ledabylost a nešetrnost
k mateřskému jazyku vede bez ustání svou přes
všechny mluvnice, brusy, rozpravy a naléhavé
výzvy. .

Odkud to, že mnozí spisovatelé jimž zejména
náleží dbáti jazykové správnosti, této povinnosti

občanuv
ostatních, vyznačují se k němu překvapující otu
pělosti? Nedostatek tento po našem mínění tkví
v úpadku doby vůbec. Přes všechna moderní řin
čivá hesla hmotařskými sklony pozbýváme životní
opravdovosti a idealismu, za kterými brali se naši
předkové, kteří neopojujíce se frasemi o pokroku,
pracovali na národní líše tak, že ten pokrok bylo
všude cítiti, viděti a hmatati. Dnes nelze již popí

rodný jazyk posvěcovali naši buditelé, kteří jako
Argonautové vydali se na cestu a překonavše hory
překážek, zlatého rouna jazvkového dobyli a po
tonkům svým pečlivě odkázali.

Naši buditelé ve věci této byli jako ten otec,
jenž synům přikázal překopávati vinici. že v ní
najdou poklad, čímž míníme, že jazyková č'stota
není cílem, 'ehož snadno a za krátko lze se dodě
lati, nýbrž že se tu vyžaduje stálé pozornosti a
svědomitého studia. Toho si musí býti předem vše
ho vědomi spisovatelé a novináři, kteří za životní
povolání si vyvolili šířiti kulturu. jejíž nejpředněj

mateřské řeči. Nejeden spisovatel, znamenaje při
sobě myšlenkovou hojnost a snadnost jejího vyjad
řování, nechává se ovládati jazykovou ledabylostí
tak, jakoby spisovatelské nadání bylo již všechno,
a správnost slovesného roucha jakoby přistupo

pozorovati život a vytrvale se učiti, neboť spolé

Dante na příklad vložil do svých. spisů skoro
všechno, o čem tehdejší učenci myslili a psali.

Kromě věcného obsahu jazyková čistota při
spisovateli rozumí se sama sebou, ale, bohužel, ač
požadavek tento jest tak jasný a určitý, nejeden
spisovatel míní vystačovati vědomostmi, kterých
nabyl ve středních školách, nebo tím, co příleži
tostně vyčetl z některého brusu. Bylo by nerozum
no žádati, aby spisovatelé znali všechny i nejnepa
trnější odstíny, o které se mezi brusiči vede spor
a které bývají často věcí osobní záliby nebo umí
něnosti, jak nedávno v >Obnově« vhodně bylo ře
čeno, ale vždy jest trvati na tom, aby český spiso
vatel a novinář, má-li názvu toho býti hoden, ne
hřešil proti zákonům mluvnickým a proti jazyko
vému duchu a aby vystříhával se hrubých chyb,
stále přetřásaných a stále vytýkaných.,

»A tak. že dohoda nechce posud mluviti o mí

jest podivná lidskost, těší-li se, že se prolévá krev.

filosofii, vytvářejí ducha světoběžné mády, a tak
s nastalým opičením po cizině rozbujela se neváž
nost k pramenům domácího českého života. A
proto i ta nešetrnost k jazyku není pouze dějinami
jednotlivých spisovatelů, nýbrž jest v přímém spo
jení se stinnými stránkami přítomného národního
vývoje.

»Náraodní Listy“ dne 25. června napsaly: »Bu
diž nám dovoleno říci též několik slov k opravným
snahám, které již u nás jednotlivci a spolky šíří.
Žádáme je, aby při tom nepoužívali novin jenom
k všeobecným úvahám nýbrž volili raději cesti
praktickou a přímou. Třebas tuto: každou neděli
mohlv by všecky české listv přinésti nápadnou ta
bulku, na níž by stálo: Čechové! Milujete-li svou

nýbrž atd. Každou ne
děli jen deset podobných příkladů, slov a vět. V

přečte rodině, každý, kdo bere péro do ruky, musí
si na ně vzpomenout, každý, kdo promluví, musí 0
čekávat. že druzí si toho povšimnou, řekne-li něco
z toho špatně; vezme >Jednota Svatopluka Če
cha« na sebe dílo, které jí zde navrhujeme?« My
šlenka tato jest dobrá, a »Obnova“, kdykoli o
těchto potřebách mluví, návrh »Nár, Listů“ vždy
cky uvádí ve skutek. K tomu však dokládáme, že
inteligence naše praktickýn: takovým ukázkám
musí se učiti nazpamět, neboť četly-li by se tak
zběžně, jako jiné denní zprávy, druhého dne by se
již vykouřilyz hlavy a nezůstalo by po nich ani
památky. Čeština jest tak bchata, že jeji zvláštno
sti a zajímavosti potřebí jest osvojovati si studiem
a opakováním. Povolání každého inteligenta ovšem
žádá pro sebe mnoho denního času, ale nic naplat.
kdo chceš správně psáti, uč se a nelenui!

Ž

Sazonov a Betiimann Holíweg. Kdežto v poli
burácí hrozný válečný uragan, dva státníci tito
dali se do souboje pro otázku, která říše jest vinna
dnešním krveproléváním. Sazonov promluvil s
redaktorem »Ruského Slovac a tvrdil, že si četní
Němci uvědomují pravou povahu zvláštních rysů
německé politiky, která na konec vedla k světové
mu požáru. Ač prý to kancléř nechce uznati, byla
situace ve skutečnosti taková, že Francie a Rusko
přes své mírumilovné smýšlení byly odhodlány
jednou pro vždy Německo odnaučiti rozpínavé Do



litice. Politika Německa měla prý dusledek, že troj
dohoda, která dlouho neměla určitého útvaru, stala
se mohutným svazkem s cílem práv a prospěchu
svých členuv a zachování evropského míru chrá
niti.

»Norddeutsche Allgemeine Zeitung: odpovídá.
že vina Ruska říšským kancléřem byla tak jasně
a nesporně prokázána, že jest zbytečno slovy Sa
zonovými podrobněji se zabývati. Sazonov doka
zuje sám, že Francie a Rusko přes své mírové
smýšlení se rozhodly sraziti k zemi německé sebe
vědomí, Když JI. července 1914 oznámena byla
všeobecná mobilisace ruské armády, zmob'l sovalo
Rakousko pouze osm sboru proti Srbsku, kleré ne
byly posádkou na ruských hranicích. Že Německo
v tuto dobu zmobilisovalo již značnou Část své ar
mády., jest tvrzení zcela nepravdivé. Částečná mo
bilisace nebyla v Německu provedena vubec. Mo
bilisační rozkaz pro celou německou armádu byl
vydán, jak známo, teprve |. srpna odpoledne 0 3.
hodině iako odpověď na všecbecnau ruskou mobi
lisaci, Sazonov tvrdí že mobilisaci německou před
časně oznámit »Lokalanzeiker —německému! náro
du. Sazonoví jest známo ze Zpráv ruského velevy
slanectví v Berlíně, že lichá zpráva o německé mo
Hlisaci. která dne 20. července jmenovaným listem
omylem ve zvláštním vydání byla rozšířena byla
ihned úředně odvolána a že tomuto velevvslanec
tví již žrvrt ir-diny po vyjití zvlášiního vydání do
stalo se telefonicky vysvětlení skutečnosti členem
redakce »Lokalanzegru-. Ruský zahranžií mnistr
neštítí se namlouvati pohůdku, Že jest pevná |St“
ta, kterou má všecka Evropa o tom Že uHimatunm
Rakousko-Uherska vypracována bylo za přímého
působení vynikajícíhu německého diplomata a ŽE
bylo předloženo císaři Vilémovi k schválení. Ziiš

jest zcela smyšleno a nemá věcného podkladu.

Úvaha. Chápeme rozpravy obou státníkuv a
rozumíme jejich starostem, Odpovědnost z války
této jest tak velka, že nemuže jim býti Ihostejno
na kteren říši jest svalována vína a koho budou
dějiny přísně souditi, Vzájemná obviňování však
otázky neřeší a nevystihnii, O evropské válce

před její skutečnosti, a nezřídka jsme se dočítali,
jak ten který dustojníktoho kterého státu vypočí
tával do budoucího zápasu strategické dráhy moc
nosti, mmožství jejich vojska, mravní sílu a VY
zbroj.

Veledůstojnému duchovenstvu
odporučujeme :

brož. K 4—, váz. K 480.

Lectiones contractae
brož. K 180.

Psalterium
váz. K 250.

Manuale sacerdotis.
Manuale rituum

české váz. K 4—, v kůži se zlalcu ořízkou
K 620,

německé v kůži K 6—.

Breviarum Romanum
od K 51— do 100—.

Dle přání objednáme:

Missale Romanum
od K40— od K 200 -—.

Družsťevní knihkupeciví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

sis značně zahnízděn, ©dověděla se vdova. jak

dia:, že jejímu zesnulému manželovi vede se na

ce dní velice málo. Tedy dosli času na klidné uvažo
vání rozpálených lilav, dosťi času na rozmyšlenou, na
případné dorozumění cestou mírnou. | náhlá přerušení
zápasů ve dnech zapovězených znamenala často přímě
H -- matku míru.

Tak se zabránilo mnohým bojům zbytečným. Není
tudíž divu, že tehdy stálého vojska ve státech katoli
ckých ani nebylo. Občané volání v případě kritickém do
zbraně prostě od svých civilních prací.

Ovšem takové živé snahy po míru nechyběly ani v
našem věku. Ale jelikož část států postavila se proti

jakémykoli sprostředkování papeže, byly nuceny jiné

se proto jemu pomoci a svěřila se se svým plánem
známému mediu, které jí slíbslo pemoc všestran
nnu. Také ji provedl. Šibal »medium« přišel v no

evropské napětí a pozarovalo obecné

věřujíce rozumovému rozhledu všech mocností
„možnost evropské války zamítali.
zklamáni.

Ožila vzpomínka na Bismarkova slova, že Bal

vraždění vznešeného následníka triu a jasné
choti. K balkánské značce zachmuřené oblohy ev

strach Anglie o námořní nadvládu a italská ireden
ta. V Papinovu evropském hrnci rozmáhalo se na

záklopka nemohla již stačovati, udál se výbuch a
nastalo pořádání účtu, jak si je diplomati ve svých
kabinetech sestavili. Žeň dlouhých příprav dozrála
a nyní se požíná.

Jest pochopitelna zvídavost, které byly příčiny
tak ohromného úkazu a kde třeba hledati pravé

býti zcela podrobně ukojena.

známe-li osudu neštastné Polsky? Stát, který před
válkou práva malých národít deptal, nesmí práv

Jak již jsme pověděli. dnes úplné pravdy ne

střed zápasu, a dokud íikaz trvá, nelze dostati se
k prvnim přičinám. Později. až po utišení bouře
ocitne se evropské lidstvo v příslušné dáli, bude

umitelně o ní mluviti ten histerik. který důkladně
bude seznámen se všemi taji evropské d'plomacie

* a který pronikne povahu a všechny tendence ná
rodních a státních útvariiv. Úkol tento vykoná
pouze historik, který nebude ani Ihostejným kroni
kářem ani stranníkem. Dějepisec ten nebude pou
ze malovati válečné události po zevní hmotné
stránce, ale vnikne do hlouhky duševních proudí,
tvůrčích idejí a dnes posud zahalených tajernství.
rozdělí světlo a stín a bude se říditi sudidlem.
kterým oddělí dobro od zla. aby odůvodnil prav
du, že dějiny jsou osvětlenou zkušeností, a zkou
mání dob minulých že jest školou budoucnosti. Do
brá kniha o této válce bude jen tak napsána. když
podá souvislost mezi tím. co bylo, a tím. co má
býti, aby lidstvo z obrovské události mohlo dosu
zovati se zdravé politiky a ustálilo se v té soubor
né vůli, aby dějství tak obrovité již se neopako
valo.

slovy výmluvnými vykládal, že jejímu muži na 0
nom světě nnže jedině pemoci »oběť zápalnác a
sice pálením papírových peněz, které právě má
vdova pod střechou, Když to řekl »duch«, bylo to
pro vdovu věcí svatou. Vzrušená žena mediu také
věřila a oacvzdala mu 1800K v bankovkách, aby
„zápalnou oběť« provedl. Peníze vzal a vložil je
do obálky. Ve světnici směla hořeti jen svíčka.
Vdova musela kleknouti zády ke světlu a hlasitě se
modliti. Spiritista pronášel jakés: strašidelné zaří
kání. koulel očima —-a posléze obálku na plamenu
svíčky spálil. Poněvadž vdově bylo Cos: podezře
lým, náhle se obrátila a zpozorovala, žepodvodník
bankovky z obálky včas vybral — a spáll jen
prázdnou obálku. Na jeji udání byl zatčen.

Treuga Del. Dosti Často se tento význam dosud 0
zývá, ale málokdo mu rozumi. A přece právě nyní jest
časové trochu © tein přemýšleti, V době ranného stře
dověku barbarští, divocí národové při přijetí křtu neod
ložili ještě všecky své zlozvyky. Na př. v některých
krajinách přičleněných k církvi dlouhou dobu musili
kněží mýtti hrozné pohanské pověry, delší čas napoiní
nali, aby přestalo otrokářství, aby zavládlo spořádané
jednoženství. Ohnivá krev pokřtěných národů velice rá
da holdovala krvavé mstě. pěstnímu právu. Zručný bo
jovník těšil se daleko větší vážnosti než učenec. Boje i
mazi velmoži málo významnými byly časté. Někteří si
učinili pěstní právo nejoblíbenějším životním cílem. Těž
ký tu byl boj církve, která by bývala ovšem nejraději
viděla, aby vzájemné válčení mezi katohckými velmoži
vůbec přestalo. Spolu však papežská stolice cítila, ja
kou mez nelze její moci překračovati. Proto aspoň hle
děla dle možnosti krvavé zápolení zmírniti, obmeziti

Papežové nutkali rvtiře ke kompromisu. Starali se
o to. aby pra jistý roční čas bojovníci zastavil: cinkot
zbraní zcela. Vyhlašován tedy »Mír Boží«, který byl

Gottesfriede:. -Treuga Dei« má však význam širší; jest
ve výrazu tom obsažena i péče © bezpečnost kupců,
rolníků, kněží a j. Katolické davy jen zvolna přijímaly
závazky. které na ně církev vkládala.

Dlouho různé formy »Treugy Dei« platily jen v ně
kterých provinciích. V letech 1034 a 1038 francouzské
kněžstvo dalo vznik zbrojným spolkům, jejichž členové
měli povinnost trestati ručitele míru. Arcibiskup arelat
ský Raginbald 4 x ním jiní arcipastýři francouzští na
řídili r. 1041 ozbrojencm zastavení všeho nepřátelství
ve dnech připomínajících umučení Kristovo (od čtvrteč
ního večera de úterního rána). Taková ustanovení roz
šířila se i po Německu, Italii, Španělsku a Anglii, Arci
biskupu kolinskému Sigiwinovl podařilo-se r. 1083 roz
čířiti »Mír Boží- na delší řady dní. Téhož roku pra
hlášena Treaga v Kolíně jako zákon říšský.

Když taklo půda k dalšímu postupu byla důkladně
prozkoumána. vystoupil papež Urban II. s plnou energií.
Na slavné synodě v Klermontu r. 1095 prohlášena Treu

vati od adventu da oktávy Zjevení Páně; pak od neděle
Devitníku až d> oktávy svatodušní; konečně v každém
týdnu od západu slunce ve středu až do východu slin
ce v pondělí. Patrno tedy. že pro bojování zbývalo v ro

ké. Přes všecko veliké o účelné zbrojení však na př.
nás vznešený panovník pracoval úsihně k tomu. | aby
válka vůbce novypukla. Zažehnával hrozící zahraniční
příznaky všemožně šlechetnými pokusy o čestnou shodu.
Tolik věděl každý vladeř katolický, že při vypuknmí
evropského boje Treugu nebude nrožno podstatně ob
nov :

Sv. Oter Benedikt XV. učinit před svátky vánoční
mi přece jen jistý pokus © kratičké příměří. Naše říše a
Něr.cko projevily ihned ochotu, ale zednáři ve státech
jiných očmitli. Jim však šlechetný pokus na své ceně
netratí.

1876—1916.
»„Haec dres, guam fecit Dominus,
exsultenius et laetemur in €a.

Jest pohled v'adký. když se v lásky něze
ku otci dět s oddaností v'nou.
však sladší ještě. když kol Velekněze
v jednotu svatou Jeho synu splynou.

Dnes Pán nár učinil tu chvíli svatou,
v níž víc než kdykoliv svou lásku zjevit smíme,
se srdcem hořícími a s duší blahem vzňatou
vše mužem odlralit, co v nitru dříme.

Snad tiše budou znít jei naše hlasy
v ten jásot zástupu. v ten hlahol slávy,
však co jim zvuku dodá, co jim dodá krásy,
jest pravdy cit a úsměv neklamavý ...

»Ke čtyřem dekádám. jež končí Milost Tvoje
kéž tolik nových Pán zas přidat ráčí.
a požehnání nekonečné zdroje
kéž řídí tam. kam noha Tvoje kráčí.

A lásky setbu, jež Tvá ruka dosud
na každém místě v lidských srdcích žala.
tu nechť i dál Ti skýtá žití osud,
by duše Tvá se vždy jen radovala.

Jak nyní z lidských rtu Tvých skutku chvála
pa luzích Církve zní a nivách vlasti, :
tak jednou kéž by v stejném lesku vzplála
i u Boha tam — věčné na oblasti!:

FrK.===
Cirkevní věstník.

Jubilejní den J. Exc. nejdp. biskupa dra. Josela
Doubravy 16. července 1916. V neděli 16. července
o 10. hod. budou v kathedrálním chrámu v Hradci
Králové slavné pontifikální služby Boží za příči
nou čtyřicetiletého kněžského jubilea nejd. arcipa
stýře našeho. K této slavné mši sv. Č'ní se tímto
uctivé pozvání.

Úmrtí. Dne 7. července zesnul v Pánu ve Slatina
nech, byv posilněn sv. svátostmi vsdp. bísk. notář, býv.
faráf a osobní děkan v Dolním Oujezdě Josef Viek.
Zasloužilý kněz odešel v 70. roce svého věku a v 45.
roce svého kněžství. Pohřeb konán 10. července. Odpo
čívej v pokoji, věrný služebníku Boží!

Zprávy diecésní, Ustenovení jsou pp.: Václav Sa
kol, farář v Čenkovicích, za děkana do České Třebové,
Josef Jílek. kaplan v Pardubicích, za faráře do Vosic.
Jan Adamec, admin.. za děkana v Týnci n. L.. Eduard
Wagner. farář v Lučici, za faráře do Zbislaví, Karel
Prucha za koop. v Dobrém, Vikťor Bibus, koop. na Kun
štátě, za admin. de Deštného. Rudolf Neumann. admin.
v Deštném, za admin. do Kunštátu, Fr. Houdek za admin.
v Hrochově Týnci, Eduard Franc, kaplan v Kácově, za
kaplana do Ledče, Robert Vala za kaplana v č. Tře
bové. Václav [Prokeš zo admin. ve Šlapánově, P. Fr.
Vídeňský S. J. ustanoven na výpomoc do Vys. Mýta,
Filip Konečný, vik. sekretář, b. notář, farář na Poucho
vě, obdržel dímisi do řádu Dorinikánského. — V Pánu
zosnuli: Bohuslav Neumann (V Vuln.), školní rada, em.
gymn. katecheta, $ v Jičíně 25. května (naroz. 1848. vy
svěc. 1874). Fr. Kotrhelec, konsist. rada, jubilár, em. fa
rář v Přibyslavi. 1 14. června (naroz. 1842. vysv. 1866).
Fr. Severa (V Vuln.). kněz círk. na odp. ve Sloupnici
+ 23. června (naroz. 1642, vysv. 1868). Vojtěch Balcar
(V Vuin.), farář v Cerekvici. + 4. čzrvence (naroz. 1858,
vysv. 1882). Jos. Vlček (V, Vuln.), děkan d-újezdský na
odp. ve Slatinanech. + 6. července (naroz. 1846, vysv.
1871). -- Uprázdnila se: fara v Čenkovicích, patron. kn.
Liechtenstein, nd 1. července: fara na Pouchově, patron.
nábož. matice, od 1 července, fara v Lučici. patron.
JUDr. Osvald hr. Thun-Hohenstein-Salm-Reffferscheld.
od 1. července; fara v Cerekvicí, patron. kníže Albert
Thurn-Taxis. od 6. července b. r.

Deputace lurdského spolka u Jeho Eminence. Před
odjezdem Jeho Em. ndp. kardinála Leona ze Skrben



-škých na Moravu dostavila se deputace spolku česko
slovanských poutníků de arcibiskupského paláce na

Hradčanech. aby Jeho Eminenci odevzdala skvostný di
plom čestného členství. Depuface, skládající se z před

„sedy kn. arcib. vikáře a faráře Ant. Brože z Podolí u
Prahy, pokladníka a faráře Ant Kašpárka z Prahy II.
a jednatele Jos. Rosslera, faráře ze Solnice, byla velice
laskavě přijata. Předseda vdp. Brož zmínil se v proci
těné řeči o zásluhách, jichž si náp. kardinál získal jako
poutník lurdský a protektor spolku. Lurdský spolek. u
váživ vzácnou přízeň vzneženého protektora. jednomysl
ně usnesí se na valné hromadě dne 24. dubna £ r. kona
né jmenovati Jeho Eminenci čestným členem a tak aspoň
částečně vděčnost svou dukumentovati. Vdp. poxladník
Kašpárek prosil "Jeho Eminenci, aby diplom jako nepa
trný důkaz vděčnosti spolku přijati ráčit a prosil, aby i
jako metropolita moravský spolku nakloněn zůstal. Ko
nečně vdp. jednatel Růssler odevzdal diplom — uměle

ckou tn práci finy páně Farského — v ruce Jeho Emi
nence a poděkoval jménem spolku za dosavadní přízeň.
snažně prose ndp. kardinála. aby, dá-li Bůh, po šťastně
skonlené válce jako metropolita moravský v čélo poutní
výpravy do Lurd opět postovii se ráčil. Nejdp. kardi
nál zřejmě dojat a mile překvapen ténto' spontanním

projzvem. děkoval deputantům za skvostný diplom. ují
stiv je a spolek svou přízní a blahovůlí i v novém svém
působsšu na prestolu sv. Methaděje. Pozvav členy depu
tace na družnou Moravěnku a uděliv jim i všem členům
spočku arcipastýřské požehnání, milostivě je propustil.
Kéž nebes Pán na přímluvu Panny Marie Lurdské spro
vází veškerou činnost vznešeného hodnostáře hojným

"svým požehnáním!

Janské náměstí č. 163.

Vklady na knížky Ú"|o "UB
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

Zprávy
místní a z kraje.

Z vojenské záložní nemocnice. Jeho c. a k. Výsost
arcivévoda František Salvator ráčil vyznamenati čest
ným odznakem Červ, kříže II. třídy za účinné služby
a péči o raněné vojíny dp. polního kuráta a faráře Sta
nislava Kordule, pp. MUDr. Lad. Součka a MUDr. Karla
Komárka. Dp. polniimu kurétu St. Kordulovi bylo minu
lý měsíc též vysloveno pochvalné uznání c. a k. Vol.
sborovým velitelstvím za vzorné vedení vojenské du
chovní správy.

Tklivé shledání učitele-kněze s umírajícím žákem.
V úterý konal se pohřeb vojína Václava Drtiny, rodem
ze Smidar: týž dopraven byl posledním transportem
do nemocnice královéhradecké. Jelikož byl těžoe nemo
cen, dal se zaopatřiti sv. svátostmi; při posvátném cb
řadu poznal dp. kurát Kordule v umírajícím vojínu své
ho byvalého hodného žáka a ministranta. Shledání obou
bylo tklivé a dojemné. Vojín ten ve svém mládí úplně o
sřfel a staral se potom na místě rodičů o svou mladší
sestřičku, která dnes oplakává šlechetného bratra své
ho. Pohřeb jeho konal se za velkého účastenství lidu;
dp. polní kurát rozloučil se se zesnulýmhrdinou, který
prodělal válečné tažení, krásnou a dojemnou Ťečí. v níž
vzpomněl šlechetnosti a zbožnosti zvěčnělého. Se zraky
slzami zarosenými provázeli účastníci úmrtní vůz, vzda
lující se k Pouchovu, kde vzdálen od svých milých, ale
řec mezi svými druhy dřímati bude věčný sen udatný
hrdina » milující bratr. R. i. p.

Úmrtí. Dne 11. +. m. raněn byl mrtvicí p. Arnošt
Dvořák, rukavičkář a bandažista, kontrolor obecní za
stavárny. Pohřeb dnes © A. hod. odp. — Dne 12. t. m.
zemřela pi. Anastázie Petrofová, obchodnice.
dnes o 4. hod.

tento výsledek: Z 23 přihlášených abiturientek bylo u
znáno 13 dospělými « vyznamenáním, 7 cospělými vše
ni hlasy a 3 většinou hlasů.

Slavnostní akademil pořádaly dne 9. července t. r.
žačky hudební školy ctil. sester v Hradci Král. Osla
vily tím památku 4Oletého kněžství J. E. nejdp. biskupa
dra Josefa Doubravy, což vystiženo v básní prof. Vl.
Hornofa. kterou procítěně přednesla oktavánka M.
Michlová. Pan biskup dojat děkoval všem upřímnýmii.
nelíčenými slovy. Pěvecko-hudební program pečlivě vy
braný byl též pečlivě nacvičen a proveden. Mile půso
bilo vystoupení malého Hobzka, který bez bázně sehrál
svoje klavírní dětské číslo. Nadějnou přanistkou ukázala
se A. Jeřábková přednesem »Sen noci svatojanské“. SI.
Karlová a sl. Dostálová se známou již | vyškoleností
přednesly těžké skladby Dvořáka a Liszta. Velmi dobrou
průpravu projevila sl. Bubnová zazpíváním »Mign'm-.
SI. Říhová, bývalá chovanka pensionátu C1. sester, nyní
absolventka operní školy, plným a sytým altem zazpí
vala nám z opery »Čarmen« a z opery »Prorok«, — V
houslovém čísle sl. Faitová za preciosního doprovodu
sl. Michlové dává naději na dobrou houslistku. — Pelem
mládí hýřilo -Vítání léta«, rejová to hra, kde květinky
vítají léto zpěvem v národním slohu. Akadernie ukonče
na živým obrazem, znázorňujícím kult Božského Srdce
s náležitým přednesem případné básně M. Štréglovou.
Akademie poctěna návštěvámi p. t. pp. mist. rady Smut
ného, starosty dra Ulriche, primáře dra Honzáka, plu
'kovníka Jiratky, | předních hradeckých dám, | ředitelů

Vaňury. Šedy, Ryby, duchovenstva a četného jiného
vybraného obecenstva. Ctihodným sestrám, které k to
likerým svým produkcítm, pořádaným ve prospěch našich
vojínů, připojily za týmž účelem i Wto, srdečně ke zda
ru gratulujeme. -- CS.

Obosná kuchyně v Hradci Králové ukončila měsicem
červnem saisonu 1915--16 své obvyklé činnosti a tím zá
roveň dovršila 30. rok svého trvání. Jestliže po celou
dobu od svého založení (r. 1886) plnila úctyhodně svůj

sociální úkol, smětujicí k pPudpoře místní chudiny, děl- :
nictva a nemajetného přespolního žactva všech zdejších *
škol. prokázala svojí důležitost a naprostou nutnost
jmenovité v nynější dohě válečné. Čím více stoupala
cena polravin a nesnáze s úpatřováním jich, tím více,
vzrůstal sočet těch. kteří v Obecné kuchyni našli vítané
útočiště. kd2 mohli si za laciný peníz opatřiti prostý, ale
vydatný oběd a tím zbavení byli starostí se sháněním
nejpodstatnější části denní obživy. Obnos 30 hal., za kte
rý Obecná kuchyně obědy podávala, zdaleka nedosaho
val výrobní jeho ceny. ba ani tržní ceny potravin k jeho
přípravě upotřebených. A při tom bylo také dosti těch.
kteří dostávali buď celý občo neb aspoň polévku úplně
zdarma. Úkol. který musela Obecná kuchyně v poslední
saisoně podniknouti. byi jistě nesnadný a vyžadoval za
nynějších těžkých poměrů drahotních a zásobovacích
značné námahy a velké obětavosti se strany těch jed
notlivců. kteří Obecnou kuchyní dobrovolně a. jedině
z lásky k dobré věci ochotně řídili a spravovali. V sai
soně 1915—16 počalo se vařití dne 3. listopadu 1915 a
vařilo se každodenně vyjma neděle a svátky až do 30.
června 1916. Za tu dobu bylo podáno 13.160 obědů za pe
níze no 40 hal. a přes 100 obědů zdarma. Na počátku
saisony byla denní návštěva 40 osob. Jakou měrou však
stoupaly ceny potravin na místním trhu, takovou měrou
rostl počet obědníků. takže ke konci sařsony chodilo du
Obecné kuchyně denně na oběd průměrně až 180 osob.
Celoroční průměrná návštěva denní činila 75 osob. Ma
sité obědy, jako v letech předešlých, v této saisoně pro
přilis vysoké ceny masa podávány nebyly. nýbrž jen
nuučné, Zatu cena obědů se 40 resp. 50 hal.. jak byla
v sajsoně předcházející, snížena na A0 hal. Oběd pozů
stával vždy z polévky a příikrmu. Polévky byvy střída
vě: strouhaná, nudlová, kroupová, rýžová, hrachová,

krupicová, bramborová u pod. Za přikrm: houskové
knedlíky's koprovou omáckou, bramborové knedlíky se
zelím, hrách se škvárky, skubánky s mákem. kaše rý
žová. rýže dušená, kvnuté knedlíky s marneládou, fa
zeje. buchty. Vše v míře takové, aby i osoby těžce pra
cujicí dosyta se najedly, a v kvalitě, která si v ničem
nezadala s obvyklou občanskou stravou ve spořádané
domácnosti. Obecná kuchyně dostává od obce králové
hradecké zdarma místnosti « stálý roční příspěvek 400
K z nadace v její prospěch svého času obcí založené.
Jiných zaručených příjmů nemá. Diferenci mezi prodejní
a režijní cenou obědů. jakož i náklad na obědy zdarma
rozdávané. kryje 7 darů a příspěvků, které jí veřejná
dobročinnost poskytuje. Správu Obecné kuchyně, nákup *
potravin a dozor nad vařením a porcováním jídel vedly
v saisoně 1915—16následující P. T. dámy: pí. M. Stein
feldová, choť c. k. dv. rady, sl. M. Schwarzová, sl. Ad.
Eiglová, pí. M. tahrnerová. choť obchodníka, pí. R.
Hobzková, choť c. k. prof., pí. Magda Hodovalová, vdo
va po advokátu, sl. K. Holá, pí. Olga Hromadová, choť
prokuristy, pí. M, Hubáčková, choť lékárníka, sl. M.
Humlová, pí. M. Komárková, vdova po oficiálu, pi. Em.
Kořínková, choť c. k. gymn. řed, pí. Evža Lednová,
choť prof., sl. M. Michálková, pí. Al. Morávková, choť
učit., pí. A. Morávková, vdova po lékaři, pi. Em. Opal- *
ková, choť c. k. stát. návl., pí. Herm. Richterová, choť
obchodníka, pí. J. Smoliková, vdova po revidentu, pí.
Bož. Tolmanová, choť knihkupce. Jednatelem byl prof.
J. Mareš. Podávání jidel a prodávání lístků obstarávaly
slečny: Herm. Bertholdová, M. Brouřiková, F. Čechová.
M. Černá, J. Dvořáková. L. Fahrnerová, A. Hronešová,

lišová, Ter. Kořínková. M. Morávková, M. Nejedlá. M.
Novotná, M. Pinkavová. R. Pinkavová, M. Rezková, A.
Řidilová. M. Scherksová. F. Svitáková, B. Šobová, H.
Umlaufová. Výše zmíněné veřejné dobročinnosti na Stra- ;
ně jedné a krajní pečlivostí a promyšlené, bdělé hospo
dárnosti dám,“ správu Obecné kuchyně vedoucích, na'
straně druhé jest jedině děkovati, že Obecná kuchyně
mohla učiniti zadost neměrně velkým požadavkům v
poslední saiseně ji ukládaným a že přes všeobecnou
drahotu potravin při ták nízké prodejní ceně obědů u
držela nejen finanční rovnováhu, nýbrž skončila dokon
cz i s jistém aktivem. které jí umožní zahájiti po prázd
ninách činnost již počátkem října k největší zajisté ra

dosti těch, kteří na ni jsou odkázáni a v hájení denního
živobytí s její podporou prěltati musí. Těch je ovšem
v nynější těžké době mnaho.

Obchod máslem, vejci a tvarohem. K objasnění růz
ných pochybností, které v příčině obchodu vejci, tvaro
hem a máslem se vyskytují. vydává c. k. okr. hejiman
ství výnosem ze dne 10). července 1916 č. 43.123 tuto
informaci: Prodej másla, vajec a tvarohu v podstatě jest
jakn dříve volný, toliko tím způsobem jest obmezen že
jest všeobecně zakázáno kupujícímu obcházeti po ven
kově producenty a tak zboží nakupovatí. Naproti tomu
může výrobce se svými výrobky docházeti jako dosud
do trhu i dodávatí přímo obchodníku nebo spotřebiteli,
pokud mu výrobky ty přebývají po úhradě kontingentu.
žádaného zdejším úřadem a určeného k dodání do Rol
nické prodejny v Hradci Králové. Kontingent žádaný .
musí býti ovšem v prvé řadě a bezpodmínečně uhra- ;
žen. jinak bude okresní hejtmanství nuceno přikročiti k;
rekvislci.

Mléko pro dítky čo 3 let bude se prodávati denně
počínaje dnem 16, července od 10—11 hod. dopol. v
městské prodejně za sv. Duchem všem přihlášeným oso
bám. které vykáží se legitimací, výhradně k tomuto ú
želu vydanou. Legitimace vydávají se v sobotu 15. čer
vence od 3—4 hod. odp. nz popisném úřadě. Tamtéž bu
dnu přijímati se další přihlášky i případné odhlášení.
- Gena mléka. Mléko sterilisované prodává se za

ceuv dosavadní. Mléko svrové prodává se za cenu trž
ní s příplatkem režijním zá zkoušku mléka. (Půl litru
stojí 20 hal.) Pro mléko syrové přinese si nádobu každý
sám. Později bude se vydávati toto mléko v lahvičkách
na přiměřenou zálohu jako mléko sterilisované.

Krupice pro dítky. V prodejně mléka bude se vydá
vati také krupice pro dítky na průkaz téže legitimace
a příslušný odstřižek meučného výkazu. 250 g krupice
(čivrt kg) prodává se za 25 hal,

Nález. Byla nalezena modlitební kniha spolu s men
ší částkou peněz. Kdo ztretil, nechť se přihlásí na zdej
ši děkonském třadě.

Meteorologická statistika polovice roku 1916 na Hra
decku. Půl létt válečného roku 1916 uplynulo. Jakču ú
rodu můžeme čekati? Ma into otázku odpovídají mímo
jiné i cískt omorografickéch (češťoměrných) pozurová
ní, koaaných v Hradci Králové. Jaro bylo poměrně v'liz
ké. poněvadž až do dhitbna pršelo nebo chumelilo vžds
alespon 13 ní v měsící (leden 18 dní. únor 15 dni, bře
zen 14 dni. dubet: 13 dní) a pršky byly hojné. Zato měsíc
květen, kdy hojně pršiví. m penze Rodní s nepatrnou
srážkou, 4 uvážime-li, Že mnežství vody spadlé v mě
sící květnu r. 1914 jest 70.60 mm, r. 1913 však jen 149
mu. jest letošní r. 1916 pouze 9.5 mm. jest nutno měsíc
prohlásiti za velmí suchý. Bvlť měsíc květen 1916 jeden
z nejsušších měsící posledního desitiletí. Celken zů
půl léta napršelo v r. 1914 24x.5 mm. r. 1915 A113 mm.

r. 1916 312.7 mmm.Co květen zanedbal, vyrovnal Červen.
kdy v 15 dnech se srážkou napršelo 107.7 nr vody: již
4. června za vydatného deště během 24 hod. spadlo 25.1
nm, tedy třikrát víve než za celý květen 1916. Pra sro
vnání napršelo v červnu vloni 50. mm. předlení 33.1
mm. Houřek +i slabé jseu počítány) měli jsme za půl

Po
slední mrazik r. 1916 byl IK. dubna (— 1.5"), ačkoli i 13.

května klesla ve městě tepleta na 0. V r. 1916 měli
isme mrazík ještě na I. Června. Zato noci v květní
byly vesměs. studené, teplota v noci kolísala kol 5"
denní teplota na slunci dosáhla však až na 46" (27. květ
na). Červen měl teplejší noci, ač zaznamenána i teplotu
4.5" V noci na 12, Nejvyšší dosažená tepiota na slunci

byla 45" (vloni 337). Krunky (velmi malé) padaly třikrát
za půl léta a te vždy < deštěm. —. Můžeme tedy dle
dešťoměrné statistiky směle čekati úrodu (kromě ran
ných okurků) velmi pěknou. Jestliže »Medardova kápě.
nic nepokazila, snad ani deště započaté v červenci nezní
čí to. nač všichni se tolik těšíme Kde zuřily hrozné bou
te a kroupy, tani ovšem jsou slibné naděje pochovány.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 8. července 1916. 1 hl bramborů 20 K, 1 kg: prosa

hu 70—80 h, třešní 0.80.-—1 K. 1 vejce I7—18 h. 1 růže
karfiolu 30—-60h, 1 hlávka zeli 30-60 h. 1 okurka 30—50

h, 1 kopa: celeru 2—3.60 K. kapusty 4--6 K, cibule 3- -5
K, drobné zeleniny 0.91-1 K. mrkve 3.50—4 K. salátu
2—3 K. česneku 4-6 K. svazků kedlubnů 12—1440 K.
t pár podsvinčat 200.—240 K. 1 kůzle 20—22 K. Při

vezeno bylo: bramborů 49 hě. třešní 4 a, hlávek zelí 5
kep. okurek 7. salátu 50, kapusty 70, cibule 140, česneku
60. drobné zeleniny 50, mrkve 80. celeru 40, růží karfiolu
15, svazků kedlubnů 70, podsvinčat 140 kusů a 2 kůzlata.

Pamatujte
při každé příležitosti

na „Červený křiž“,
ne raněné vojíny, na vdovy a sirotky

po padlých našich bojovnícich!

Něm. Brad. Dne Z. července katolická jednota těšiu
se ve svém středu z přitomnosti vzácného hostě, Msgru
dra. Fr. Šulce. kanovníka a profesara theol. v radci
Králové. Nedbaje chtiží cesty obětavě k nám zavítal a
U Panských. poučil nase členstvo krásnou přednáškou:
Karel IV.. vzor pravéko Čecha. Jadrný. zvučný hlas.

přesnálogičnostmyšleneka vědecký základ,z nichž ty
to vyvěraly, činily přednášku tak poutavou, že půldruhé
hodiny uteklo napjatému posluchačstvu jako malá chvil
ka. Po přednášce zapěl disnský pěvecký odbor jednoty
krásný sbor. nacvičený sl. Haďdačovou, který byl dů
stojným zakončením toho zaařišého večírku. Děkuzn
co nejuctivěji vdp. kanovníkoví za jeho ebětavou echo
tu a námahu. to přání vroucí všichni majíce. by jej Nei
vyšší stále posiloval v jeho záslužné, horlivé působnosti.

Cerekvlce u Vys. Mýta. Černým písmem zapsán
bude minulý týden v dějinách naší obce. V úterý dne 4.
července © ztratila naše farní osada svého duchovního
správce vdp. faráře Vojtěcha Balcara, který pa nedlou
hé nemoci odešel na věčnost. Zpráva o nepředvidané
smrtu jeho otřásla každým, kdo choznal; vždyť byl znám
všeobecně jako muž kypici zdravím. A s nim odeďla zase
jedna rázovitá, samorosttů postava z řad našeho kléru.

ho dobrého. Málokdo z kněží byt tak populárním jako
on. Byl ve všem, při všem, u všeho, ale nikdy nic nepo
kazil. Svých velkých známosti a styků užíval ve pro



spěch jiných. Podivabodná byla jeho ochota bližnímu
kdykoli a jakoukoli službu prokázati. Proto nedivme se,
že | pohřeb jeho v pátek 7. t. m. byl imposantní. Přes 50
spolubratří-kněží doprovodiio ho na cestě poslední, me
zi nimiž z jeho spolužáků jediný vdp. farář Adam z Mo
ravan. Kondukt vedl a rekviem sloužil za v Pánu zesnu
lébo vdp. Jos. Klapálek, farář ze Sloupnice a správce
vikariátu litomyslského; dojemné kázání v chrámu Páně
nad rakví pronesl vsdp. probošt Mimra z Litomyšle. U
hrobu krátce ocenil zásluhy v Pánu zesnulého o zázjší
lid případnými slovy majitel zdejšího cukrovaru velko
průmyslník p. R. kořán. Účastenství na pohřbu jak in
teligence ze sousedních měst tak venkovského lidu bylo
takové, že prostranný chrám Páně cerekvický zástupů
nemohl pojmouti. I z jeho bývalého působiště, z kolá
tury radhošťské, přijeli bývali jeho osadníci více než na
20 kočárech doprovodit ho na cestu poslední. Odpočinutí
věčné dejž nu Pán 4 světlo věčné ať mu svítí! — Ve
středu 5. července stihlo zdejší krajinu děsné kropobití,
které letošní slibnou úrodu, zvláště obilniny, skoro úpk
ně zničilo. Škoda jest chromná.

Králové Městec. V pátek 7. července v klášterním
domě »Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka
Seraf.« sáhla smrt svou ledovou rukou na mladý, pro
budoucnost velice slibny život v osobě vzorné, zbožné,
ddleté ctihodné sestry Fidelis rozené Hampejsové, členky
zrniněné kongregace. V Pánu zesmutá působila napo
sledy ve zdejší okresní nemocnici, Svým milým zjevem,
velice taktním, ohleduplným chováním a jednáním -do
vedla se během krátké doby vepsatí v srdce všech, $
nimiž žila pospolitě, neb s nimiž přišla do styku. V od
chodu jejím na věčnost ztrácejí její zbožní, eminentně
katoličtí rodiče hodnou dceru, ctihodné sestry milova
nou kolegyní, nemocní a zdejší Červený kříž svědomi
tou a obětavou ošetřovatelku; zdejší nemocenská kap
lička výbornou zpěvačku. Po krátkém sice, ale velice
záslužném životě uložena dne 10, července na svatém.
pro más Čechy tolik pamítném poli na Vyšehradě. —
Fidelis — Věrná byla Bohu, věrný bude Bůh jí. — Bu
diž na tomto místě veřejnětlumočena chvála, kterou
zaslouží vysokorodý psn hrabě Theobakt Černín tím,
že ve zdejším dvoře, který jest jeho majetkem, nebyla
zvýšena v době válečné cena mléka, takže lze obdržeti
1 litr tohoto výživného a nutného nápoje za 20 hal. Je
dnání opravdu ušlechtilé. z něhož vyzírá porozumění
pro tíseň drobného měsiského lidu. Jest to jeden bohu

zdražování potravin. To budiž podle pravdy a spravedl
nosti veřejně konstatováno!

Pardublce. Vojenský koncert, uspořádaný poslední
neděli sdruženými katolickými spolky, těšil se přízni
všeho obecenstva pardubického. Viděli jsme velice čet
ně zastoupené kruhy důstojnické, pp. pl. Krause, podpl.
de Rodr, pl. Hauschku z Treuenfelsů, maj. Grubera s cho
tí, podpl. Schnopla s chotí, rytmistra z Bohdanče, pozo
rovali jsme vys. uroz. hraběcí rodina Henckelovu, vys.
uroz. rodinu pí. baronky z Heldreichů, p. bar. z Pielsti
ckerů, p. t. státní (řadv, p. okr. hejtmana Nápravníka,
dd samospráv. úřadů p. star. tov. Sochora, mnoho pánů
a dám z kruhů Úředniciva a inteligence vůbec, z kruhů
živnostenských. dělnických a zvláště velmi četně účast
nila se mládež všech vrstev, Bylo milo dlíti na »Olšin
kách:, upravených stánky chvojím, prapory v ladné mí
stečko, kde možno bylo pokochati se umělecky předne
senými skladbami, občerstviti se a srdečně pobaviti.
Pozornost velikou a vděčnou budila vys. uroz. pí. Eva
hraběnka Henckelová, která s vys. uroz. rodinou při
pravila veselé dárky, jež sama rozprodala a odvedla k
výnosu koncertu 60 K. Zdar slavnosti, trvající do pozd
ního večera, korunován čistým výnosem 1650 K 80 h,
který odevzdán vdovskému a sirotčímu fondu padtých
vojínů. Všem, kteří jakýmkoli způsobem ke zdaru slav
nosti přispěli, vřelý dík vzdává výbor. Zdař Bůh!

Následky velkomama, V jednom krajinském listě,
jehož redaktor patrně trpi velkomanit, čteme paedagogi
cky světobornáslova o selímademanech- umělcích,že
totiž vynikající lyrik Kaminský jest vyučeným fezbá
řem, Herrmann kupeckým mládencem, Kallus tkalcem,
Opolský malířem pokojů v N. Pace, Hradecký truhlá
řem. »Jsme tím a zůstaneme, čím stali jsme se svým
duchem (!) a praci, ne tím. čím nás odhaduji papírová
vysvědčení!< Nevíme, zdali pan redaktor slovy těmi
staví se až příliš srměle v řadu jmenovaných spisovate
lů, k nimž má ještě trochu daleko, cítíme však z jeho
slov, že asi s těmi papirovými vysvědčeními byl tro
chu v konfliktu jako s jich vydavatel a myslíme, že ta
kovýta vysokopanský projev choroby velkomamské je
trochu povážlivý a pro krajinský list, který má mítl ú
kol i trochu výchovný, málu příhodný. Dedukce z něho
pro mladé lidi na školách přece musí zníti jako poučení:
Mladý člověče, nic si nedělej z toho, dostaneš-li na ško
lách nedostatečný průkaz o svých vědomostech, neboť
lsou to jen —- papírová vysvědčení. Tak pravil — papí
rový veleduch, lehož Zarahustra jest prorokem. Teprve
svým duchem staneš sc třeba redaktorem čtyřstranového
grandžurnálu, na jehož úsudek obracejí pozornost všich
ni diplomaté mocností válčících. — Poučení na každý
způsob velice duchaplné. -- K.

O češtině v románu. Klidně přemýšlející člověk měl
by vším právem za to, že naše česká hašteřívost, s ja
kou neshledaii bychom se jistě v žádném národě jiném,
umikne alespoň v nynější době válečné. Ale kde! To
bychom ani nebyli v Čechéch! Nebojují-h mezi sebou
kandidáti poslaneciví nebo listy stran, musí být veden
boj jiný — za každou cenu. Teď se právě bojuje o to,
zdali Al. Jirásek píše správně česky čili nikoli. V »Mo
derní Revul« Arne Procházka dokazuje, že v »Temnu«

jeví se šedý sloh, germanismy 4 1. Proti něme vystoppil
Petr Fingal, veličina málo známá, v »Čes. Krail«, jehož
slova papouškovaly Náchod. listy«. Proti Fingalovi za
se ozval se proř. Matouš v Náchodě, jemuž odpovídá
Fingal v »Nách. liszech«. Nikde. by nemusil ničeho namí
tati, kdyby neužívalo se argumentů dětinských, jak činí
»N. 1.<, píší-lí, že +Temna+ vyšlo již 3. vydání a že před
vánocemi prodáno bylo 80%jeho výtisků. Oceňuje-H se
dílo dle prodaných výtisků, pak byl jistě svého Času Po
věstný »román« »Hugo Schenk. nejlepším naším dílem
literárním, neboť bylo prý prodáno 160.000 exemplářů,
jak denní listy oznatnovaly -- ač tomu ani nevěříme.

rozumíme a od vážného k siněšnému je vždy jen jediný
krok! Letošní Dostál-Lutinova »Archa« ukazuje v pole
mice o »Temnu« p. Zachovalovi, že neumí ještě skloňo

»obhálce« se asi AL Jirásek rád poděkaje, — K.

Záleží Vám na rychlém postupu?

Kdo se chce dema s úspěchemnančiti němělně,
obraťse přímona Sfolnerovu Školu ře,
Žižkov, Husova tř. 27-14 Zašlete K 500 a
obdržíte po c-lý měslo vyučování poštou. Každá
lekce přináší okkosiělté výsledky, které Vás přímo
nadchoou. Našel jsem co jsem hledal, uzná kašdý.
Tét francouzsky a anglicky. — Vystřihněte si tento

insert a odvolejte se naň.

Různé zprávy.
Česká hudební škola Matice Školské v Č. Budějo

vlcích zahájí dnem 18. záři XIV. školní rok pro vyučo
vání zpěvu, theorii a hře na všecky klávesové a orchest
rální nástroje. Zvláště dlužno.upozorniti na varhan
cké oddělení s paedagogickýmkursem (Jil. rok)
prakticky vedené, sloužící především potřebám chrámo
vé hudby v menších městech a vychovávající pro ven
kov způsobilé učitele hudby. Ústav za řízení vynikají
cího hudebního paedagoga a skladatele, řed. Bohuslava
Jeremiáše, jenž je celémfu českému severovýchodu znám
z dob studií na gymnasiu v Hradci Králové jako student
ský sbormistr, jako ředitel kůru a kapelník v Chocni,
vzrostl na jeden z největších ústavů v Rakousku, těší
se zvláštní důvěře státních úřadů, zkouší učitele hudby,
kteří chtějí nabýti oprávnění c. k. místodržitelství k vy
učování hudbě, svými výkony v Č. Budějovicích i okol
ních městech (v Třeboni, Hluboké, Jindř. Hradci, Neto
licích, Vodňanech a Klatovech) získal si velikých úspě
chů. Není též bez významu, že petrohradské konservato
ře profesor J. Seifert a proslulý paedagog prof. Ot. Šev
čík se nemálo zajímají o rozkvět matiční školy hudební.
Prof. Ševčík je nyní po kclik roků stálým hostem při
závěrečných zkouškách absclventů. Škola má 14 klaví
rů, konc. harmonium a moderní varhany s elektromoto
rem (dar čes. akc. pivovaru). (Viz insert!) Prospekty a
výroční zprávu ochotně zašle sekretariát České hudební
školy v Č. Budějovicich.

Pohlednice Ústřední Matice Školské s vyobrazením
korunovačních klenotů král. Českého z r. 1836 byly po
licejně zabaveny a nesiní se ani prodávati ani rozesilati.
Kancelář Ústřední Matice Školské (v Praze, Husova tř.
č. 3) žádá, aby tl, kdož pohlednice mají na skladě, ihned
jí je zaslali; vymění je za pohlednice jiné, nezávadné.
Kdo by proti tomuto vyzvání jednal, činí tak na vlastní
nebezpečí.

Pro záchranu kulturního díla Ústřední Matice Škol
ské. Matiční pracovníci všech okresů, sdružení v odbo
rech a důvěrnických sborech Ú. M. Š., majíce v paměti
35letou věrnou příchylnost našeho národa ke kulturně
záchranné prácí Ú. M. Š., usnesli se i v těchto, pro Ú.
M. Š. nejtěžších dobách vytrvati v řadách spolupracov
ulků matičních a to na základě tohoto pracovního pro
gramu, kterýž v nynějších mimořádných poměrech do
poručují k úvaze a případnému provádění: Rodiny i
jednotlivci — válečnými poměry dosud nepostižení —
pokud se losud rnestaji —- vstoupí do řad členstva Ú.
M. Š. s ročním příspěvkem alespoň 2 K. Nové členy
Ú. M. Š. pomůže vyhledávati každý Čech a věrná Češka.
Nebude tudíž v žádném okresu zámožnějšího Čecha,
který by v tězhto nejtísnivějších chvílích odpíral z ja
kýchkoli důvodů státi se členem Ú. M. Š. Získejme co
největší počet členstva též mezi dámami. Členské pří
spěvky pro Ú. M. Š. přijímají všechny místal matiční
odbory. V obcích, v nichž není odbor Ú. M. Š. a v těch
obcích, kde matiční odbory jsou pro válečné a jiné po
měry v nečinnosti, může být: složen členský příspěvek
pro Ú. M. Š. u místního sboru matičních důvěrníků, ja
kož I!u všech obecních a forních úřadů. Členský příspě
vek pro Ú. M. ©. možno složiti též do rukou každého
ředitelství škol měšťanských a u všech správ škol o
becných, jakož i u ředitelství peněžních ústavů. Před
sednictva všech českých spolků — pokud jsou dosud
za válečné doby v činnosti —složí ochotně roční pří
spěvek korporační dle fInančního stavu spolkové po
kladny.

Jahodové košíčky. Upravíme pudingovou hmotu,
jak předešle udáno. Malé formičky košíčkové naplníme
studenou vodou a necháme připravené státi. Do horké
pudingové imoty vhodíme hrst připravených optáchnu
tých lesních jahod, dobře to promícháme a do vyprázd

m— —————-——

ném místě uplně ztuhnouti. Pak je vyklopíme a vanilko
vým cukrem pocukrujeme,

Jahodové kuličky jemnědší. Tatáž hmota, jak při pu
dingn udána, avšak do měška přidáme 1 lžíci syrového
masla. Touto hmotou L2z jahod napiníme připravené for
míčky a necháme je úplně ztuhnouti. Vyklopené pak po
kryleme následujícím krémem jiiudovým:

Jahodový krém. Do kotlíku neb kamenného hrnku

rendlik dáme 10 dkg kostkového cukru, který jsme jed
notlivě nam.áčeli ve vodě. Přidáme pak lžičku prášku
dr. Oetkera (Leginaj. jcž nám tuhost krému udrží a ne
cháme vše vařitl ra velkou Lubiinu. To jest: když na
močíme očko z drátkuv hustém cukru, foukneme-li a
udrži-li se bublina, jest dosti, Cukr za stálého rychlého
šlehání ac sněhu lijeme, až rám úpině ztuhne, Poté za
mícháme do krému dle chuti lesní jahody, které mohou
býti také rozmačkané. Připravené pudingové košíčky tim
vysoko pokryjeme.

Velkýúspěch!|
Prádlo bělostné, vypráno rychle,

lehce,bezdrahého mýdtall |
| Poučení v bružurce, kterou za předem |
M zaslaný obnos O h zašle Anuše Kejfová,
ř majitelkakoncese.kuchařskéa hospodyňskéi
M školy, odborná spisovatelka, Hradec Král. :

Všellcos. V Berlíně otevřena jest právě první ú
střední kuchyně, jež bude denně dodávati 30.000 lirrů
jídla. Ostatních 10 kuchyn, jež budou otevírány postup
ně, bude vyvářetí pu Z700—40.000 litrech: — Město
Pešť vypůjčuje si 120 rmilionů K, aby krylo z části již
povolené investice a tv. které feprve povoleny býti
mají. — Český svaz fuotballový byl místodržitelstvím
rozpuštěn. — V r. 1915 bylo v Čechách vytěženo 183.960
a zlaté rudy. o 123.200 © méně než r. 1914. — Ze slo
vinských škol v okoli Terstu zmizely jednojazyčné vtaš
ské nápisy a přibity byly dvojjazyčné tau: slov.n:ko
italské, -—-Dne 11. t. m. napadeny Dolní Rakousy, pře
devším Vídeňské Nové Město hroznou větrnou smrští,
při niž o život přišlo 31 csob a přes 100 raněno. Střechy
domů, komíny pobořeny, stromy vyvráceny. Lidé, koně
vichrem byli vyhození do povětří. Podobný orkán pře
hnal se 5. t m. Moravou, Bavorskem a Francií, — Sw.
Otec Benedikt XV. vydal právě dekret. jimž nařizuje
všem biskupům celého světa, by se na vyprošení brz
kého míru postarali o uspořádání slavného společného
sv. přijímání na neděli 30. června. — Letošní návštěva
v Karlových Varech je četnější, nežli se očekávalo, a
převyšuje již o 4000 osob návštěvu stejné doby roků
loňského. Většinu návštěvníků tvoří bohatí lidé z ně
mecké říše. — Velká továrna na chleba ve Vídni, zvaná
Hammerbrotwerke, která byla dosud podnikem soc. de
mokratickým, přejde co nejdříve do rukou velkokapitali
stických.

©00000000000000000
Úvěrnídružstvo Eliška

v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy
na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného kříže a opatří i jiné cen. papíry.

555600500000000006
Besídka.

Páperky.
Prý obecný pokrok! Zatím však již ani dobře za

zpívat, ani opakovati uedovedeme ty překrásné plsně
národní, které skládali ideální předkové, jimž se tolik
nedostávalo na školním vzdělání..

Přišla dáma navoněná exotickým parfumem a 0
zdobená pestrými šperky. Hlásita se jako paní Moderna
Osvětná. Řekla Dorostu: »Naučím tě novou methodou
ušlechtilé hrdostl.« Ale naučila nafoukané hrubosti. —
»Povznesu tě do siéry vyššího moderního uvědomění.
Zatím naučila papouškování a ztřeštěné | tarantele. —
»Novým způsobem nasytím tě zcela zvláštní uměleckou
stravou.« Zatím podepřela jen erotismus, který se stejně
ozve i v srdci analiabetově. — »Uč se v mé škole u
šlechtilému závodění.« Leč naplnila ovzduší tuctovou
závistí a neplodnou hašteřivostl. — »Urovnám sociální
protivy.« Zatím zvířila třídní boj. — »Vědou těpovedu
k blaženosti a duševní energii.« Zatím však objevů zne
užila k poškozování celých davů a do vůle vstřebala
bacily choulostivosti a mdloby.

“

Mnoho politických stran v národě neprosplvá tří
bení názorů, neznamená prospěch celku; z takového
rozvrstvení tyjí pouze chytří jednotlivci. Demagogové
dovedou obratným tahem vtahovati celé davy do svých
soukromých zájmů.

:

Tisk ztrácel na ceně, čím ho bylo více a čím ne
svornější byly jeho vývody. Po válce potištěný papír
bude míti ještě menší mravní bodnotu; politiku tisku
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z pozůstalosti vsdp. praeláta K s
Msgra Dra Antonina Brychty:

„rádla, praporá. příkrov, huborců a
kovového máčimí ve výrobaách nejstaršíhe
zívodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Jměnícírkevnía C"
> jeho správa.
„Krámskácenapůvodní(zroku1910)JÍ Josefa Neškudly
11 K snižuje se při hotovém zapla- v

o ceníná $ Ď v Jablonném n. Úrl. č. 86.Tistce uznávacích referencí a odporučení. —

„o 4 koruny "m j obráskovécenníky,rozpočty,vzorya hotovézboží
: k výběru franko.

za brožovanývýtisk. (Velká osmerka, PRAVD U Bezvelkoměstskérežieve vlastuíchdílnácha
domech, levné pracovní síjy na vanková, čímž levnější
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Adresování vědy doslovné se vypročuje.
v Hradci Králové. Lidovákázánínavšecky

m neděle a svátky roku
KD a aSL L : cirkevního.

Promluvila vydal Mnákl. Politického Družstva
tiskového v Hradci Král.
(Knihorna Obnovy čis. 26.)

AntoninKaška Černý « spol.
. s. . . . » .

7 Řada I :
k J, , nabízejí ze svého skladu na Slezském Před

oste Hi j Hehvelké“osmmerky(stra |- | městí u osobníhonádraží:
v odbor. pro

okna vedeníhoto
436) obsahuje 75 thema
tických kázání. - Cena brož.

vujea dodává výtiskuK460franko.Od- prima hornoslezské uhlí
Fr Uhlíř Pe.duchovenstvaGiernne kusovéi ořechynejlepšíchznámekprosté

" h královébradecké, které su- - prachu;omělé sklenářství a malba skla

+ Ařobochovicích u Hradce
Králové.

"Cennlky a očty na požádání
"olarma.

tora po 30 let působení jeho
kněžského předobře zná.

om primačeské uhlí hnědé
- pro kuchyně a pp. pekaře;

Objednávky vyřídí
Družstevní koihkupectví v Hradci Králové. :

hornoslezský kostkový koks
OE 9 HK HN) „Ordinariátnílist“diecésenaší v čísle11,atr. pro regulační kamna bytová;

138, pído o knize:
„Vřele doporučujeme tuto sbírku kázání, již

kněz známý svojí pastýřskon horlivostí vydává k slávě " .
Pilně čtěte Boží,napomocduchovnímspolubratřím,ajsmepře- palivové dříví štěpinové;

evědčeni, žepo obojí stránce určení svého sbírka plně vy

o a rozšiřujte A) hoví.Kázání—jak na lidovépromluvysluší-- jsou
V osnově jasná, v mluvě přesná, dolohami zajímavá

bohatálátkouaorodebnata pastýřskýmnadšením. polenové dříví bukové“ Zkrátka kásání hodna toho jsou, aby se jim dostalo, pro pp. koláře, truhláře a soustružníky.
Upadek vědy. jakspisovatelžádá,miléhoa dodávámetéžvděčného přijetí.“

Rozbovor,který s universitním poslu- =- . > Obchod ve velkém i drobném. "©
chačem filosofie o tomto předmětě 8 me2200 ee oo A0 okno he

2 P A
Jan Bělina VV YY (OYON (RVRV AP)|

, Veledůstojnému

Stran 40. Cena 16 haléřů. , i k ' ,Objednávkyobratemvyřídíadmini- Mimo (T 6 nej] BASY,
duchovenetvu a

strace „Časových Úzahb“ v [radci
slavným patronátním

Králové. 1 Podtímtotitulemvyšlabrožuraz péra 'úřadům dovolujesi dopo
Dr. Josefa Sameoura. Spisovatel vy ručit) veškeré kestelní nádoby a
kládá smysl té věty, vysvětluje význam nan a trance, agioby:= —— ; ; ; , , , paoifikály,jednotnosti efrkve Boží a probírá pra- oháne, půsevky, paténky, pasi

AAAAAAAAAAA4A444A4AA menyduchovníhoblaha,jež poskytuje
církev katolická.

avíeny, lampy, kaditelnřce,kropenky

ntoupencům našich organisaci ||| sim 20. Cenapouze8 hal.
atd. své vlastní výroby,ředpisůa

„odporučujeme vřele křesťanský český závod Objednávky vyřizuje administrace

oírkevním vyhovující. ré před
měty epravuje v původní inlenoi a

vyšívaček a šlček „Záštita“ „časových Úvah“ v Hradci Králové. ázkufrankobezzávaznostikoupě.
v Chrasti u Carudimě. Pezepon Poověeené.Prácerušní

v ohni elati a stříbří aebo preti do

aka, MAŽE 1PA20 17420 Ada aka ah 4 RAŽDsh ma,
: : Sklad veškerých eh a stříbrných klenotů, jako: řetěz

Veškeréprádlopánské i dámské,výbavy „ABradio mok)ah ldd madenek,KŘEKŮ.pretýnků,náramkůatd.S elazsné

platku za nové vyměňuje. Hetové

Poem neb výkresy zasílá mau

pro nevěsty, přepychové i jednoduché vzorně ob- prutemy. jbtork Jídelnínádiník stříbrapravéhostará „Záštita“. Vsd. duchovenstvu naskytá se zde nekčhovědy na skladě.
příležitostkoapiti prádlo kostelní,zaručené dle Biskupská knihtiskárna Storeslato,atříbroa drahokamykupujesa nejvyššíceny
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku na

«zkouškua budetejistěspokojeni! vw vHradci Králové vw JAN STANĚK,
> j í abísí svéochotné služby ku prove- pasíř a cisolemr

| Odporučujte vo svém okolí! GN dení všech zakázekzoboru knihtisku. Praha-l.-979., ul. Kareliny Světlé, čís. 12. a
VYVYVYVYVVYVVYVYVVYVY Cenymírné,vyřízenísprávnéa rychlé. Přiotinýsmaleco. b. semakéhotrestníhosoudu.
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Jan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekhci
nejnovějších drahů pravých

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

zemských.
w
Cetná uznání zvláštěz kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o pootivá ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

U:iňte, prosím, inalou objednávku na
zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen!

Velejemné látky na taláry. |
OO000000000000000 |

Česká hudební škola
Matice školské v Č. Budějovicích
(XIV. škol. rok) vedle konservatoře praž
ské a vídeňské jeden z největších ústavů
v Rakousku. Má 300 žáků, 14 odbor. kvaliť.
sil učitelských, vlastní budovu za 150.000K,
státní subvenci 9.000 K, nové moderní
varhany s elektromotorem. Vyučuje se
zpěvu sbor. i solovému, všem nástrojům
klávesovým, orchestrálním a theorii hudeb.

Varhanická škola s paedag. Kursem.

Oddělení pro výcvik vojen, elerů hudebních,
Příprava k státním zkouškám. —

OOOOO000000000000000

o0£
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oa u busu bnobnakusky boba ha

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtl
mg- a věna dítkám -ua

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil na

členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda

pravé d. brodiní. .
Spolek přijímá muže | ženy od 24 do 46

let. Přispěvok správní kašdereční obnáší 2 K,
zápisné jednou pro vždy jest“ do 30 let 2 K,

zavazuje, že splatí při úmrtí spolnč'ena 2 E,
jež se vyplatí bez průlabu buď zákovitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež sí člen pí
semným prohlášením výboru za svého života

Při spolku trvá od r 1911 odbor,
poskytuje též

mp-věno U
nedospělým v den jejich sňatku případněv dem

Jejich, aneb tské pří úmrtí těch,
kteří je do odboru věuného přihlási'i.

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

Jinochy ize přihlásiti až do stáří 15 let a
dívky do 165let. Přihlášení mohou býti kýrkoliv,
jen když týž jest tělesuě zdráv a nepřekročil
bb. rok věku svého. Zápisné 6 K je pro všecky
stejné, rovněž příspě:ex po 1 K ve výše zmí-|

jen

v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme. |
Adreasa zní: |

F rParamenta.

lgnáca V, Noškudla syn
(protokolovaná firma)

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

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cennfky,vzorky i roucha hotová ua ukázku

se na požádání franko zašlou.

BYT
a lázní s příslušenstvím a byty menší, ja
kož i dílna v přízemí ihned. sé pronajme.
C. a k. dvorní továrna nábytku. K. V. Sku

herský v Hradci Králové. —

M

(Založeno r. 1820.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desftiletí vy

hlášený žaludeční likér ;od názrem

j Aměrs de kondres
1, lékařskými vědátory jakožto příjemné

občerstvující prostředek doporučovant
nabízí

A. J. Andres v Ústá =. Ori.,
továrna nejjemnějších likérů.

Spolek. „Charitas“ v Hradci KrálréNa škole se konajízkoušky hudeb. učitelů
za účelem dosažení kvalifikace. — Na
dráze poloviční slova jízdného.
— Prospekty a informace edělí ředitelství.

, . , | Taktéž doporučuje se ku koupi pravého trane.
Dr. František Reyl, Václav Jenšovský, ; oogmacu,srěmské slivovice jakoži pův. jam.

předseda. jednatel. | Piu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
| SV V | nejlevnějších.P. T. pánůmobchodníkůma

T ; Ť "vt Ť ; Ť Ť Ť + hostinskýmpovolujíse zvlášťvýhodnéceny.
. =

Při úmrtí našeho milovaného syna

Zdeňka Zimmera,
strojního inženýra spojených strojíren akc. spol. v Plzni,

dostalo se nám tolik upřímných projevů soustrasti, že nemožno
nám každému vysloviti naši vděčnost.

Vzdáváme proto tímto

V Hradci Králové, dne 10. července 1916.

JUDr. Alois Zimmer s choti.

Malitel:Politické družstve tiskové v Hradci Králové. — Tiskem Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové. — Vydavatel a zedp. redaktor: Josel Polák
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| :=".Za pěttýdnů veliké ofensivy nezaznamené
-vají ruské voje podstatných úspěchů dalších;
naopak ztrácejí obrovské množství padlých,
raněnýcha zajatých. Na- francouzské frontě
Němci místo velikého ústupu připravují útoč
níkům angliokým a francouzským rány velice
osudné. Nejhorší ostudu trží tajtrlík italský,

(jehož vychloubačná ústa stále více zmlkají; jest
. jen prospěšno, pozná-li, jak od oblňujících řečí

k velkým skutkům vede cestadlouhá a dlouhá.
Kdykoli Italové učiní útok na rakouské vzorně
vybudované posice, vždycky si jdou jako schvál

| ně.pro výprask; pokaždé jsou odražení se zkr
„vavenou tváří, jako by chtěli před celým avě

: tem zúmyslně demonstrovati neochvějnou mo
butnost rakouského vojska. Nepřátelé novými
prudkými útoky jenom rozmnožili slávu armád
ústředních velmocí a rozšířili nedůvěru, pesi
mismus ve vlastních řadách.

Ruské bojiště. Šest týdnů uplynulo již od
zahájení velké ruské letní ofensivy na Volyni,
v Hališi a Bukovině čtyřmi armádami generálů
Kaledina, Sacharova, rbatova a Lešického
pod vrchním velením generála Brusilova. A přece
přes nejroztrpčenější útoky nepodařilo se Rusům
prorazit frontu rakousko-německou. V Bukovině
pokračují Rusové v marných útocích proti na
šŠimpostaraním v úseku kirlibabském. V buko
vinských Karpatech, severně od sedla Prislop
ského, pak východněod pramenů Bílého Čer
moše a u Jablonice vyvinula se drobná válka,
jak tomu už v Bukovině bylo minule. V- jiho

východní Haliči napadloseverní křídlo armády
gen. Lešického opětně postavení naše u Žabí
a severně od Tatarova nedaleko Mikulčína. Sil
něji vystoupila také armáďa gen. Šderbatova na
frontě strypské severovýchodně od Burkanova

a východně od Kozlova. Ve vých hromadnýchútocíchpokračovala wokolí Šklina armáda gen.
| Kaledina á neustále postupovala proti oblouku

naší fronty u Lucku. Útoky těmito byla naše
"linie poněkudzattáčótít Jinak na Volyni není

žádné jiné změny. —. Ruská ofensiva rozšířila
se také na soverní část východní fronty, proti
armádě. Hindenburgově u Rigy a na Dvině.
Dopisovatelé z fronty Brusilovy oznamují, že
boje dostoupily nyní vreholu a že se stupňovatí
už nemohou. — Ruská ministerská rada súčast
nila se Ye hlavním stanu korunní rady, do níž
pozváni carem také generálové Kuropatkin a
Ruskij. Ruský finanční ministr Bark ohlásil
totiž z Londýna, že Anglie a Francie vyslovily
se proti ruské půjčce v Americe a jsou ochotny.
samy Rusku pomoci, splní-li Rusko jisté pod
mínky vojenského rázu. A nové zprávy ohlašují,
že Francie a Anglie půjčíly Rasku na 6 miliard
rublů (asi 15 millard korun) na zaplacení za.
hraničních dodávek a jiných výloh. — Dle úřední
zprávy ze dne 19. července v Bukovině, jiho
západně od Moldavy bylo opět odraženo něko
lik ruských výpadů. A jihozápadně od Delatynu
zahnalo naše vojsko ruské oddíly, které pronikly

V Hradci Králové, dne 21. července 1916.

tanské frontě a tak odsouzeni jsou znova k vál
čení, jež Italii nepřináší žádného zisku. — Teď
jest Italie hnána i do války s Německem. Zatím
Ktalje porušila a také vypověděla úmluvu s Ně
meckem, jež v případě války zaručovala ne
dotknutelnost soukromého majetku. V odvetu
za poškozování německých zájmů v Italii ně
mecké finanční ústavy zastavily výplatu peněz
italským komitentům. Zároveň generální guver
nér v Belgii zakázal italským příslušníkům
v Belgii, pokud jsou ve věku způsobilém k vu
jenské službě, zemi opustiti. Obě tato opatření
způsobila v Italii vzrušení; a Štváči jásají, že
konečně -vláda musí vyhlásiti válku i Německu.

Na západním bojišti trvá anglofrancouz
ská ofensiva už tři týdny. Přes obrovské krvavé
obětí Francouzů a Angličanů původní jednotná,
na frontě 40 km prováděná anglo-francouzská
ofensiva roztříštila so na celou řadu menších
bojů; o vlastní průlomové ofensivě zatím není
na západě ani řeči. — Severně od Verdunu
Francouzové zoufale pokračují ve svých proti
útocích, v nichž už ztrácejí půdu. Anglo-fran
couzská ofensiva v Piosrdii měla také ulehčiti
Francouzům u Verdunu; toho však nebylo do
saženo a tím také — jak se zdá — padla po
slední naděje na záchřanu Verdunu.

Před obchodními ponorkami, totiž před
obnovou německého zámořského obchodu po
mocí nákladních ponorek, mají nyní strach
v Anglii. V anglickém tisku se také dokazuje,
že bude-li ftříti: Něrneokojen 8 takových člunů,
bude moci zahájiti zámořský obchod v ceně
mnoha milionů. Proto v Anglii uvažují o pro
středcích, jakými by tento obchod znemožnili
a proto také anglické loďstvo chystá se na hon
za německými ponorkami.

O Rumunskukolují. stále četné pověsti,
podle nichž z. dosavadního stavu musí už do
nevidět vybočit. ©.

Mírové projevy. Dle švýcarakých listů král
španělský rozhodl prý a9, po nynější ofensivě
nahídnouti válčícím státům příměří. — Dne
1. srpna konati se budou mírové demonstrace
neutrálů a komitéty v Haagu, Štokholmu a
v Kristignii souhlasí s navrženým programem.
Také papež a král španělský byli požádáni
osoučinnost při manifestaalch.—

Politický přehled.
Společná porada rakouské i uherské vlády

konala se 18. a 19. t. m. v Pešti. Súčastnili se jí
oba minist, předsedové, oba ministři obohodu,
finanel, orby, náš ministr železnic a odboroví
zprav
hospodářských záležitostí.

Nová strana v Uhrách. Dne 17.t. m. za
ložena tu nová strana hr. Károlyiho, strana ne
odvislosti a osmačtyřicátníků. Vstoupili do ní

——

všichni poslanci, kteří se odloučili od Appony

=== = ——a
Inserty počítají se levně.

Obnova vychází v Dátek v poledne. Ročník XXI.
=

iho, v počtu 25. V programu svém stojí strana
na stanovisku čisté personální unie, respektujíc
při tom závazek vzájemné obrany, stanovený
pragmaticxou sankcí. Program domáhá se mimo
to samostatné uherské národní armády a příští
branné organisace na základně honvédské ar
mády a domobrany. Dále se žádá všeobecné
hlasovací právo, zabezpečení spolkového a shro
mažďovacího práva, samostatné oelní území, sa
mostatnou uherskou cedulovou banku atd.

Slovinské duchovenstvo na Goricku za

jiné jménem slovinského lidu prosí, aby vláda
i v Goriokuustanovila vládního komisaře, po
něvadž zemský hejtman (Ital dr. Faidutti) se
svými úředníky ještě před vypuknutím války
ujel ze země a dosud se nevrátil. Slovinský lid
dále prosí, aby vláda zřídila v Gorici, která má
polovici obyvatelstva slovinského, slovinské ško
ly obecné a měšťanské a pro celou zemi dosta
tečné střední školy. Slovinské duchovenstvo
také prosí, aby vláda v městě Gorici veřejnými
nápisy dokázala, že slovinský lid, vždy vlaste

ných práv.
Nad srbsko-pravoslavnou církevní sprá

vou v Bosně a Hercegovině zavádí se tuhý
vládní dozor. Pod tento dozor epadá vůbec

nomních oblastí, jakož i všechen správní maje
tek. Jest zapovězeno přijímati jakékoliv dary,
pokud jsou z cizozemska. Nově upraveny jsou
předpisy o církevních odborech, klášteřích, ob
cích a o kvalifikaci vyššího a nižšího ducho
venstva.

Obnova styků Francie s Vatikánem?
Dle »Tageblattu« kníže monaoký jede z italské
fronty do Říma, kde bude přijat papežem. Chce
prý připraviti obnovu styků mezi Francií a
Vatikánem.

Požadavkysprávné
češtiny.

Již jsme upozornili několikrát, že kolísavou ne
jistotu v českém vyjadřování zaviňují samy +bru
sy1 jazyka českého svým odlišným poučováním.
Každý nový brus znamenal navé změny, Při tom
padá značně ua váhu i ta zajímavá okolnost, že
autor některého »brusu- v jiných svých literárních
dílech sám se nedrží důsledně pravidel, která ji
ným tak důrazně ukládá. Anebo něco jiného: v ně
kterém beletristickém listě paráduje mluvnický
koutek, který přísně odsuzuje některé kazimluvy a
běžné pravopisné chyby. Jestliže však obrátíš listy
v témž sešitu, seznáš, že v článcích jest řada pra
vopisných zvláštností, které zřetelně odporují váž
nému brusu ne'novějšímu.

Noviny dle našeho zdání jsou kárány ze spolu
viny na špatném vyladřování a psaní svých čtená
řů přemrštěně, až nespravedlivě. Kdyby každý
čtenář uměl své myšlenky vyjsdřiti aspoň takovou
formou, jakou vidí v českém listu průměrné kvalina západní břeh Prutu, zpět za řeku.

* „DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA TELEFON ČÍSLO 83

A VYPLÁCÍ VEŠKERÉ VKLADY BEZ
TKY POSTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

X
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k) Akciový kapitál K 80,000.000—. Reservní a pojistné fondy přeřK 25,000.006—. (E

2 Centrála v Praze, zu.:100..0“ ZŽírové účty. m ČŘ
= Filiáliky s P: ČeskéBudějovice,Frýdek- Ú = "a =
“ y - Místek, Jihlava, Karlovy Vary, Kla- Zabývá kontem směnek,Ink n směnek a “
NK tovy, Kolín, Krakov, Liberec, Lvov, Mělník, Olomouc, : abýv se oskontem směnek, inkassem sm a čeků na všechna místa v tu- NĚ
ké ©Moravská Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Prostějov, i cizozemsko; obstarává úhrady a výplaty, jakož 1všechny ostatní bankovní
o Tábor, Terst a Vídeň. transakce
de! . +

n s v Gradupodobulázeňské otlavůžšto jExpositury: s vo W za podmínekco nejtýh h. ©
94 V.deň v I, II, HI, IV., V, VL, VIL, VIIL, IX, X, XII, Ž
Mě©XVI a XXI okresu. : Pro transakce s Amerikou stává zvláštní oddělení při ajdelním ústavu Mě
9, vNEEOH EHS O EO o SO ně
ty, jistě by umlkla většina nářků na hrozitánské
nešvary. .

Bylo odporučováno, aby každou neděli.v če
ských listech byly uveřejněny ukázky správné
mluvy české s důrazným odporučením k následo
vání. Ale tato akce by málo prospěla. Poznání zí
skané z jednoho nebo dvojího přečtení by se brzy
vykouřilo. Tu jest potřebí skutečněho pilného, sy
stematického učení. K tomu vedou soustavné bru
sy. Ale tažme se, kolik lidi v nich listuje, jakmile
opusti školy, jakmile se přestanou báti špatné
známky z češtiny. Kdo nestuduje brusů, těžko bu
de dbáti i poučování kratičkého, rozptýleného, Až
bude důkladný jednotný brus, který se stane auto
ritativním zákoníkem české mluvy, pak bude mno
hem lépe. Sama +Národní Politika« 19. července
píše: »Brus musi býti jeden, brus všeobecný, vše
zahrnující ... Potřebujeme souhrn brusů, afabe
tický (abecední) slovník, ale i alfabetickou mluvni
ci a knihu (slovník) kazimluvů, tedy dílo skoro už
obsáhlejší... Naše brusy jsou jen jakýmsi po
strachem i literátů, a vším právem . . . Není smy
šlenkou, že starší literát pod únavou z nových bru
sů pronesl se, že českého jazyka oprávcové ztěžují
národu jeho užívání. Dnešní český jazyk je učení
tak dost těžké, pro mnohého i nedostupné. Je to
složitý jazyk, po kteréžto příčině zaujímá přední
místo mezi jazyky i největších evropských národů.
Z literátů jen málokterý píše v duchu brusů. Je sa
mozřejmo, proč, Snad žádný národ tak krajně ne
zabředl do jazykových zvláštností jako náš. Mno
hdy je tu více pitevního než vědeckého. Založením
všeobecného brusu zamezíme v opravářství i ře
meslnost, která vzbuzuje předtuchu o nekoneč
nosti,«

Tu se ozvalo konečně praktické osvobozující
slovo! Uvažme na příklad. Inteligent, který měl
i na maturitním vysvědčení z češtiny známku vý
bornou, slyší, že v !0 letech se již třikrát změnil
český pravopis. Jeho synek docela s náramným
sebevědomím hledí dokazovati, že jest pokročilej
ší než otec; opravuje Inteligentnímu tatíkovi hned

Život pračlověka.
R. Hofmeister uveřejňuje řadu článků,

v nichž na základě některých hypotés osnuje
ve své fantasii živě obrazy, jak asi člověk pra
věký žil, jak oftil, ohápal a se zdokonaloval.
Ovšem pisatel sám přiznává,že nastavuje k vůli
zaokrouhlení obrazů vlastní obrazotvornost tam,
kde věda umlká,

Ale některé obrázky z Hofmeisterova kalei
doskopu jsou až příliš přehnané a dobrodružné;
snadno by svedly na scestí důvěřivé laiky. Na
př. autor líčí, jak se různá zvěř vrhá na zabi
tého pravěkého přežvýkavos Silvatherium. Po
jednou »z pelechu uvniiř obrovského baobabu
suchými travinami, mechema listím vystianého,
vyskákala mnohočlenná rodina podivných tvo

rů«. Prý takový tvor neměl ještě »pod nízkou,
bezčelou klenbou lebky ani nejmenší jiskřičku
rozumu neb souvislých myšlenek. Veškero jeho
konání řízeno bylo jako u jiných živočichů jen
pudy... Chodil-li po zemi, postupoval po zad
ním páru končetin, nahnut silně ku předu a
klátě ve vzduchu rukama, aby udržel rovno
váhu, nebo o ulomenou větov se podpíraje.« Po
jiných dohadech o zoela zvířecím životě těchto

jvných předohůdců člověka nynějšího spiso
vatel sám opravuje své tvrzení o naprostém ne
dostatku »jakókoli jiskřičky rosumu« toho pra
tvora: »Jediné, čím lišil se od jiných živočichů
a čím nad ně vynikal, byl instinktivní pud vy
nalézavosti enadnějších způsobů kořistění a
pečlivější úprava rodinného doupěte. Snad ve

chvílích sytého odpočinku bloudily již matnéeny bextvárných předtuch příštích opanovatelů
v

1 to hned ono. | spisovatelé mezi sebou se často
škorpí pro mluvnickou zaostalost. Puntičkáři, hni
daři, kterým ze znalosti české mluvnice mnoho
schází, náhodou naleznou v brusu některou zvlášt
nost — a hned směle kritisují češtináře zručnější,
kteří se po některé stránce pohybují v obvyklých
kolejích.

Některý slohový obrat ozývá se v Čechách po
celá století, Pojednou však nidař, který kdesi četl
irázi češtější, nemilosrdnou ironií šlehá všecky ty
»drobné lidičky«, kteří se odvažují mluviti tak, jak
je naučily matky a -—-jak slyšeli tisíckrát mluvit
své svědomité vychovatele ve škole. Ustálený
slohový obrat se rozpitvá, zesměšní, jakoby všichni
lidé, mluvící vlastně staročesky, byli velikými za
bedněnci. Na to se při tom nevzpomene, že lze
snadno bezohledným rozborem zesměšniti i slova
a věty nejčeštější, Po jednom auguru přijde prorok

každý miluje jiného koníčka. Věru kdo by naslou
chal pozorně všem, strachoval by se otevřít před
učenci ústa, i kdyby cizím jazykem plynně a smě
le mluvil.

Malé příklady! Někteří hnidaři pokládali za veli
ký hřích proti češtině užívání slovesa »musiti«,kte
ré přece se ozývalo v Čechách všude již v XV. a
XVI. stoleti. Prý se má říkati: »jest mi — nutno
nám«<.Nebyl tu zahájen boj zcela zbytečný? »Jest
mí tí udělití důtku. — Bylo ti jíti do školy.« Kdyby
nyní matka takhle hovořila k dítěti, smálo by se
ji nahlas. Slovo »musitie zdomácnělo z nutnosti,
protože jiné významy nedovedly tak výrazně tlu
močiti snahu mluvícího po jasném vyjádření. —
»Místa k sezení, k stáni.< Prý džasný kazimluv!
Jakoby se neříkalo dávno: »K čemu je tohle? —
Slouží toto ke cti?« Tu jest otázka, jakým struč
ným a zcela výstižným obratem jiným lze to za
vrhované >k< nahraditi. A ještě důležitější hádan
ka: zdali davy ihned ochotně puntičkáře po
slechnou. .

Tuhle zas nás poučuje letos puntičkář jiný, kte
rý žasne nad zatemnělostí rároda celého, že se ©

v jejlch ztraulých dudích. Snad již ý po

cit převahy nad jinými tvory, jejichž slabé
etránk (daní pestře i, výtádal9 myslích
jih činil je ojovným!, h

neohřoženými a
ivými.«

Což vynalézavost, předtuchy, myšlení ne
jsou značkou schopností rozumové?Prý sopa
novali savannu i prales a podmaniti si oheň —
tyto dva pomysly utkvěly v duší pithebanthropa
ereota [opičího člověka) jako touba nejasná a
stále se vracela a rostla jako pad nezdolný,
dědil se s generace na generaci a přetvářel ne
smírně pomalu, neznatelně, v stech pokolení,
mozek i ducha jeho a tak zjednával mu, nově
domému a eurovému, nejvyšší místo nade vším
tvorsivem zemé.« .

Věru jest podivno, že v Boutěži nezvítěsil
některý čipernější, letivý letoun, který uměl
létati, ohodit i plavat. Také jest podivno, prod
ten prapraděd nynějších lidí při té konkurenoi
přestal se pohybovati na stromech »wrychlostí
úžasnou«, že přestal prováděti skoky, skteré se
podobaly téměř létání.«

Autor v dalších článelch spřádá fantasie,
jak se děti a vnukové toho tvora pomalu zdo
onalovali.

Není zde místa k obšírnému vyvracení růz

ných hypotés. Proto přišíňujemo jenom některépoznámky. V době, kdy se kladetak veliký dů
raz na ryzí, objektivní vědu, zbavenou všeho
pozlátka nedokázatelných dohadů, jistě se má
mluviti o pračlověku velice opatrně — již proto,
aby se zcela zbytečně neživily bacily nábožen
ské skepse mezi křesťanstvem. Bible svědčí, že
prvý skutečný člověk vynikal vzácnými vlast
nostmi těla i duchaa —že se pokolení lidské

,

považujeme svorně po dvě století užívati slova
+záležitoste. To hrozné slovo prý »podnes straší v
našich knihách, novinách i kancelářích«. Prý nám
zcela vystačí všude slovo »věc. Zase tedy nový
objev, za rok jiný kazatel odkryje příšeru jinou,

. pak po pilném mudrování třetí analytik | dokáže
všenárodní hříchy tli -- a tak vesele můžeme če
katí třebas jedno století, než poznáme, jak se vlast
ně má správně mluviti. Je-li těžkým hříchem »zá
ležitostr, kdo ví, zdali některý purista neodsoudí
brzy »důležitost«. Souhlasíme, že »záležitost« není
významem nejšťasinějším, ale není také příšerným.
Není pravda, že se vystačí lehce se slovem »věce.
»Věc« jest pojmem úžasně širokým, takže někdy
jest potřebí označení určitěišího, srozumitelnějšího,
zvláště hrozí-li v delším souvětí nebezpečenství,
že »věce se bude opakováti tříkrát, čtyřikrát.

Kdyby se úzkostlivě pitvala čeština stará, kte
rá se pokládá za ryzí, nalezli bychom v ní celou
řadu latinismů -- i germanismů; učený rozbor by

. provedl takovou vivisekci, že by pod pitevním
nožem skonávala. Týž purista také zavrhovat slo
vo >používati«. Na to mnohý akademický lékař
češtiny ve své úzkostlivosti zapomíná, že řada no
vých slohových obratů zavedena z té příčiny, aby
se věta stala srozumitelnější. Prodlením delší doby
některé slovo mění poněkud svůj význam; tomu
nikdo nezabrání, protože řeč není mechanismem
nýbrž organismem. Na př. zŠehmování« platilo v
XVI. století za velice těžkou urážku; řekne-li se
však nyní o někom, že jest »šelma«, značí to vlast
ně poklonu jeho vtipu. Se změnou významu souvi
SÍ i změněný smyslcelé fráze a proto z nutnosti
jest potřebí voliti celou frási jinou. I pro autory
brusů platí pravidlo: »Ničeho přílišl«

Do roku Husova měl býti důkladný, obecně zá
vazný slovník češtinářský hotov, aby se nemohlo
říci, že po pěti stoletích i při záplavě knih vládne v
Čechách horší anarchie mluvnická než za Života
Husova.

A hlavně: jest nutno míti skutečnou, vřelou lá
sku k řeči mateřské, nikoli jen etiketní. Kdyby byli———————
zdegenerovalo samo. Prvý stav člověka nebyl
stavem zvířecí divokosti. A výtěžky skutečného
vědeckého badání tuto skutečnost potvrzují.
Kdo se diví, že by pochod lidské kultury se
mohl rozvinouti také se slunných výšin do
temnosti a do bahna, nechť sleduje proudy ny
nější. Vždyť přece protikřesťanské kruhy nyní
holdují v Evropě pověrám měrou daleko větší
než lidé stoleti čtrnáctého. Na př. Arnoštovi
z Pardubic, Očkovi z Viašimě a jiným horli
vým hierarohům podařilo se pověrečné zvyky
vymýtiti v Čechách důkladněji než moderním
výstrahám před kartářkami, jasnovidkami, spi
ritisty a vykladačkami snů. Požitkářství zaví
nilo, že právě generace v nynějším osvíceném
století jest slabší než byla před šesti stoletími.
Zvláště- va Framaii 90 ne varůst
lidí slabomyslných a bláznů. V krajích, kde
před tislei lety žily národy velice vadělané, ši
voří nyní polodivoši. Kde vládly velmi rozumné
náboženské představy, tam se zahnízdilo prů
během času modlářatví. :
-| Proti ketolictvu se tvrdilo že »strach

úkazy přírodními vmrelich lidských utvořilpředstavu Boha«, že fetišismu, modlářetví
postupovalo lidstvo k náboženským názorům
osvícenějším. Zatím proti tendenčním dohadům
vážné badání vyneslo na h, že modlářství
stalo se údělem srůdných potomků, kteří měli
otce osvícenější.

V té příčině na př. vydal generální před
stavený francouzských misionářů Le Roy ob
sáhlé dílo, odměněné i francouzskou zcela mo
klerikální Akademij, Po 20 let studoval řeč,
názory a zvyky černochů středoafrických. Hlavně
se obíral kmeny Bantů a Negrily čili trpaslíky,
představujícími nejnižší stupeň lidské kultury.
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Filiálka v Chrudimi.

Úhrady do ciziny a poukazy
Oddělení pozemkové. i

novohusité místo dráždění katolíků tiše a důsledně
pracovali o realisaci ušlechtilých odkazů Huso
vých, kde již nyní mohli býti!
škola všeho nenapraví. V XV. a XVI. století čeští
spisovatelé dbali jazykové správnosti, ačkoli ve
škole čeština vůbec nebyla vyučovacím předmě
tem. Patrno, že měli matky češtější než máme my;
tyto matky bezděčně dobrou výslovnostípěstovaly
v synech svých jemný smysl pro ducha češtiny,
pro citlivé odstíny české frazeologie. I ve století
XIX. pokud ještě z českého ovzduší nevyvanul
duch horlivých, ukázněných buditelů, byla jednota
lepší než nyní, Kdo chce býti pokládán za vynika
jicího vlastence, nechť místo hlučných veřejných
hesel věnuje praktickou lásku češtině netoliko v pí
smu, ale i v slovu, ať se tiše uči, Pak se vyrovná
veliká propast mezi dvěma tábory: mezi nečetným
hloučkem puntičkářských puristů a velikým davem
dhostejných.

Čivilisační výslednice
velkoměst.

Venkov ve všech křesťanských krajích řeší
otázku národního zmohutnění bez Širokého apará
tu vědeckého: přirozeným | nezkaženým citem a
posloucháním Desatera. Velkoměsta zase luští tu
též otázku celým přívalem učených debat -—pouze

. akademicky; ale čím velkoměsto kulturnější, čím

jeho obyvatelstvo se honí zá příjemnými stránka
mi života, zanedbávajíc užitečné. Kdykoli věc 0

"becně prospěšná vyžaduje námahu, sebezápor, tam
velkoměšťák jeví velikou choulostivost a povahu
zaječí; i když se jedná o základní podmínky vzrů
stu národa. prchá přemoudřelý inteligent městský

. před obtížemi povinností; snaží se maskovati svou
blaseovanost lacinými vlasteneckými frázemi. což
jest ovšem špatná náhrada za obětavé činy.

Stále hrozívěji statistika připomíná, jak nepři
rozeným, rozkošnickým životem generace velko
městského obyvatelstva brzy vymírají a jak zdra
vý lid, proudící do velkoměst z venkova, musí vy
plňovati velice citelné mezery. Někteří sváděli ten
to neblahý zjev na špatný městský vzduch, na
způsobpřebývánív nevhodnýchbytech.Ale—ně
která velkoměsta jsou ve zdravější poloze než ve
snice krčící se v bažinatém kraji. Co na venkově
páchne loužnice a mrva, ve velkých městech vý

E
A výsledek? Oni černoši mají sice některé

. mythologické bajky a užívají prostředků ma
giokých.Ale v oboru vlastního nábo
ženství mají o Bohu velice čistý a
vznešený názor. Všichnivyznávajíexistenci
jediného Boha, převyšujícího všecky ostatní du
chy. Také mu dávají zvláštní jméno. Mogie dle
černochů má vliv pouze na duchy nižší, nikoli
na Boha. Nikde domorodci v střední Africe si
nepředstavují Boha v tělesné podobě, nevěří,
že Bůh sídlí jen na jednom místě; Bůh dle
nich sídlí všude. »Věude,kamjdeš,je Bůh.
Viz, když se hádáš, Bůh tě vidí.« Takovéjsou
průpovědi černochů. Bůh dle nich je původeem
živeta i wprti, Wáenkopá něbo závist Bůh u

má sádího :No teršhoSvaté Aenošiv],
v němž by aldlil. Uctívání Boha v nějaké po

„tělesné -(idololatrie ve vlastním alova

u) urdergdchů nědkistuje.“*b ní 4M„Plůipustmei dle zpráv jiných badalelů,že
Něáotě jsou nanejňižším 9 ni vzdělání
jako jejici práotévvé. *Právě toto tvrzení jest
důkazem, že prvotním a jedině přirozeným ná.
boženstvím jest člov jednebožstvý Po

prach zhlže ;Aztéků Nejrilovéfelišismus, ale názory velice krásné, Právě protou
chovali si čistější předetavy, že byli odloučení
od stykůs kmeny jinými, které si náboženství

je zýrldrktvnédle nálady svých vášní, odmítajíceobtížnější náboženské závazky a nahražujíce
pohodlnější pověrou, vlastními výmysly. Těmto

egrilům, kteří po oelá tistciletí si uchovali
vyspělé poznatky. svých předků, věru byli by
mohli záviděti velicě vzdělaní Římané a Řekové,
jichž duševní sklony si vybájily tolik bohů. Ke
všemu ještě na omluvu vlastních slabostí oby
vatelstvo řecké a italské připisovalo svým bo

T
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a kniž
ne Běžný účet

: | ve skrovném pokojíku velkoměstském může býti
! spánek zdravější než ve venkovské stáji v soused

ství dobytka. Prach na velkoměstských | ulicích
sotva škodí plicím více než příval prachu ve sto
dole při mlácení, vymílání jetelového semene, při

| skládání ječmene a pod.Ovšem některé okolnosti ve velkoměstech pře
ce jenom dokazují, že lze spíše na venkově zdraví

se význam zhoršených zdravotnických poměrů
přepínati.

»Nár. Listy« dne 15. t. m. poukazují na závady
množení obyvatelstva. Správně se přimlouvají,aby
drobnému jidu byla poskytnuta lepší příležitost k
slušnému výdělku, k dobré obživě četné rodiny;
povinné veřejné pojištění matek bylo by velikým
dobrodiním.

Početnému vzrůstu zdravého obyvatelstva však

praví: »Daleko větší nebezpečí přišlo k nám již v

stem ke svému národu nemravný, jinak však vehni

dětech, v naších rodinách -- hořeních desetitisíc —
tak oblíbený a zavedený. Rodiny z venkova do

raci proto, že dva manželé staví za sebe jediného

ky, mající úzkoprsé názory měšťácké. Dovedeme
si představiti katastrofu, která by následovala,

; kdyby i venkovští obyvateié řídili se tímto systé
mem? V několika generacích by celý národ vyhy=
nul. Povinností naší, starou jak lidstvo samo, jest
„dáti život a existenci těm, kteří přicházejí po nás.«

Ale nejen to -- generace se oslabují rozkošni
“ ckým a lehkomyslným životem "velkoměstským

vůbec. Nadměrné kouření a pití lihovin by nebylo
| ještě zjevem nejhorším. Daleko hůře hlodá na zdra

| ví obyvatelstva život zcela nepřirozený, prosto| pášnosti rafinované. Tytéž >Nár. Listy« dne 16. t.
m. píší o velikém rozšíření pohlavních nemocí:
»Hlavně“ postižení jsou jimi mladí muži, a to zvlá
ště ve velkých městech. V těch odhaduje se, že 8

1 proc. všech mužů onemocňuje kapavkou a 10 proc.
příjicí.<Pramenem nákazy jest prostituce. Lidé na

! kažení přenášejí pak ve velkém množství v životě
manželském nákazu na ženy a potomstvo. Potla

| čení prostituce však není věcí jednoduchou; dosa
vadní pokusy a prostředky nevedly k cíli. »Roze
znává se prostituce reglementovaná čili trpěná aa————ě——————————
hům veliké sváry, rvavost, úskočnost, mativext,
manželskou nevěru a jiné projevy nízkých vášní.
Již po této stránoe se přesvědčujeme, že výv j
lidstva neznamená vždycky linii vzestupnou.
nýbrž naopak lidstvo může celá Lisíciletí kle
sati od stupně k stupni níž a níže.

Ale sám původ a vývoj člověka před tiví
ciletími byl jiný, než jak si představuje El:(

žitých a velice poulavých dohadů jeat mu ná
lez kostí na ostrově Javě. Ale vždyť nalezeny
také jinde lebky a kosti; které zvíříly mezi u

čenni velikédebaty o přechodním tvaru mez:člověkem a opicí; kdyžvšak.se všecko uváži
důkladně, řeklo se, že třetihorních zbytků člo
věka neznáme a že nelze dokázati vývoj od
pouhého zvířete k člověku. Sám pověstný mo

| nista Hůckel, který docela se chápal podvodů
k podkopání křesťanských názorů na původ 4
rozvoj lidského pokolení, ozval se důrazně proti

paných, zkamenělých) zbytků člověka snaží se
překlenouti stávající propast mezi opicí a člo
věkem. Vážní odborníci poukazují na to, že
zrůdné lebky se vyskytují výjimkou i mezi po
kolením nynějším.

Dobře pravil proslulý Virchcw: »V celku
musíme uznati, že není ve vykopaninách typu,

Bevj by poukazoval na nižší vývoj člověka.Ba dáme-lidohromady všecky dosud vykopané
zbytky lidské a srovnámeli je s nynějšími, mů
žeme směle tvrditi, že mezi žijícími lidmi na
lézá se relativně (poměrně) mnohem větší po
čet níže stojících individuí než mezi známými
fosilními lidmi.« (Dokoně).

stojící pod policejně zdravotním dozorem, a-prosti
tuce tajná čili volná. Potlačit by bylo lze jen pro
stituci kontrolovanou. Ale tím by se jen rozšířila
prostituce tajná a pohlavních nemocí.by neubylo.
Tedy by bylo potřeba zbaviti trpěnou prostitucí
jejího nebezpečí. K tomu dosavadní kontrola nijak
nepostačí. Měla-li by býti vydatná, musela by se
díti často, ob den a důkladně. K tomu by bylo tře
ba mnoho, účelně a všemi diagnostickými prostřed
ky opatřených místností a dostatečné ©množství
odborně vyškolených lékařů, Dále pak dostatečné
množství léčebných ústavů, v nichž by nemocné
prostitutky mohly býti léčeny až do úplného uzdra

učovány a vychovávány, aby se navrátily k živo
tu počestnému a zjednat jim k tomu prostředky.
Takovéto upravení prostituce, k němuž by bylo
třeba velikých finančních prostředků, jest ovšem
velmi vzdálené, ale nutno k němu pracovati« Tu
prý pomůže poučování mládeže dívčí i jinošské,
vážné výstrahy. Kdo se nakazil, má se podrobiti
řádnému 'éčení a v něm vytrvat, až je úplně zdráv.
Zvláště každý muž, který byl kdy pohlavně nemo
cen, dříve než pojme úmysl vstoupiti v manželství.
měl by se opětovnými zkouškami odborně vzděla
ného lékaře přesvědčiti, že je úplně zdráv, že ná
kaza v něm vyhasla. Jinak páše zločin na nevinné
dívce, kterou uvádí v manželství... Dívky chy
stajicí se do manželství může chrániti otec, když
důvěrně mezi čtyřma očima promluví s nápadní
kem neb ženichem své dcery a dá se jím na čestné
slovo ubezpečiti. že žádné pohlavní choroby ne
měl, aneb měl-liji, že je z ní úplně vyléčen, po pří
padě dá si to potvrditi vysvědčením od odborného
lékaře.

Věru naši dědové a babičky by nevycházeli z
úžasu, až by slyšeli, jakým složitým aparátem v
době osvícené musí se pracovati k toinu. aby mo
derní manželství aspoň přibližně vyplnilo pro ná
rod ten záslužný Úkol. jakého se dosahovalo dří
ve beze vší učenosti. .

Dříve negramotná, chudá žena měla pět šest
synů sřekypujících zdravím. Nyní se má s každým
kandidátem ženitby spisovati protokol, zdali své
mladé ženě nepodrvje zdraví ještě dříve, než se Jí
první dítko narodí. Poučování samo, i kdyby bylo
sebe pilnější, učiní nejvýše sem tam nápravu čá
stečnou; vědecké rozklady sice otvírají mozek, ale
nedovedou podmaniti vůle. A jestliže přednášející
radí. iak si mají počínati esoby jíž nakažené, tu
část jeho nosluchačů vrhá sc do zkázy střemhlav
znovu, doufajíc, že se pak vyléčí dle přijatých rad.

Okolo hlavní páky proti rafinovanému požitkář

|

|

ně. V roce Husově a Jeronymově národní repre
sentanti bojí se zdírazniti, že jest silně potřebí vý
chovy náboženské; bojí se řící otevřeně a jasně,

le dobru. Vědomí o všudypřítomnosti Toho, který
zkoumá srdce i 'edví, vědomí o mravní zodpověd
nosti před Bohem jest nejlepším strážcem mravno
sti. Věda oceňuje tělesné důsledky nepravosti; ná
boženství plně cítěné ričí již samy zárodky rafino
vaného požitkářství, zapovídajíc i nedovolené žá
dosti. Vědecká morálka, iak přiznávají sami neka
toličtí učenci, jest nemožností, A jestliže jiné četné
prostředky k ozdravění velkoměstského —života
vesměs selhaly, má se říci otevřeně: Vraťme se k
náboženské morálce našich poctivých dědů a babi
ček. Jejich světový názor osvědčil se jako nejji
stější lék na neduhy lidské společnosti v okamžicích
velice kritických pro celé generace.

Pamatujte
při každé příležitosti

na „Červený kříž,
na raněné vojiny, na vdovy a sirotky
opo padlých našichbojovnícich!

Veliký přerod názorů. R. 1913 v >Učitelských

trické | stroje, v letu aeroplan a znal výsledky

»



lidé moderních strojů, netušených objevů, ani pro
nás nejsou Husovy postily a zbožná, křesťanská
rozjímání neisou pro naši výchovu, která vychází
odtud, odkud by výchova dnešního člověka neměla

*vycházeti, od křesťanství slabého a pokoriiého,
učení to slabých a pokorných.“

Tento předpoklad byl směšný již vzhledem "k
Husovu dějinnému významu. Jestliže i v čase no
vějším hlubokou úctu k postilám náboženským cítí
učení laikové, nelze se diviti, že výkladům křesťan
ské nauky přes všecky pokroky věd tím větší po
zornost věnují kněží různých vyznání i lid obecný.
Tím uesmyslnější jest názor, že by byl hodil do
vody vlastní postilu ten Hus, který byl nábožen
stvím tak prodchnut, že i na všechen světský po
krok hleděl pod zorným úhlem evangelia! Vždyť
Hus otevřeně se stavěl proti pokroku takovému,
který vzbuzoval podezření, že jest jakousi záva
dou náboženského života.

Masaryk se ozval podobně; prý katolická cír
kev jest nucena přemýšleti o divodu k své exi
stenci, o své oprávněnosti v době, kdy vidí jeti že
leznici, pozoruje stroje a různé vynálezy. Takové
prohlášení filosofa věru vzbuzuje nejvyšší úžas!
Napřed se volalo, aby si všímala církev jen vnitř
ního života duchovního, že jí po veřejných záleži
tostech nic není. Později však Masaryk spletl 0
becné záležitosti lidstva a světský pokrok s věcmi
církevními do tak ičsného klubka. až docela měl
zato, že při moderních objevech pro železnicea ji
né stroje ztrácí církev důvod k bytí. Jakoby nábo
ženství mluvilo o elektrických pohonech, telegra
fech a plynovém osvětlení! Vždyť přece katolická
dogmata pohybují se nikoliv ve světě technickém,
ale mravním a nadpřírozeném. Jako požadoval
Kristus křesťanského ducha na antických rybá
řích. vojínech a umělcích, tak má právo žádati.
aby byli křesťany i moderní mechanikové, mate
matikové a hvězdáři. Pokrokové listy spolu s Ma
sarykem tehdy nevysvětlili, jak to přijde, že kře
sťanská nauka vítězila ve starém Římě i tenkráte,
kdy ovzduší bylo přesvceno osvětou a pokrokem.

Nyní však nastala doba střízlivých úvah. Nyní
se hledí s daleko větším respektem na ty oravdy,
které přejal Hus do své postily z katolických spisů.

„Právě překotná moderní vynalézavost přinutila
vynikající myslitele k doznání, že jest potřebí větší
pozornost věnovati světu duševnímu. Cesty světa
technického musí býti řízeny světem mravním.
Jestliže technik jest sobcem, který neuznává mrav
ní zodpovědnosti před Bohem, můžé svým důmy
slem uškoditi bližním daleko více než člověk ne
umělý zločinnou vůlí. Proto také nad těmi, kteří
obsluhují mohutné stroje, stupňuje se kontrola. Celá
řada ředitelů, inspektorů, revisorů a komisí pečli
vě bdí i nad nejzručnějšími techaiky, zdali- pracují
svědomitě pro blaho celku, zdali nezneužlvají
svých schopností k poškozování veřejnosti. Zkrát
ka čím do větší šíře technický rozvoj proudí, tím
hlasitěji se hlásí o svá práva Desatero — a s ním
ty církve, které mají napsány tyto příkazy na čel
ném listu své morálky. Čím větší loď, čím cennější
aeroplan, čím rychlejší lokomotiva, tím větší zad
povědnost se vyžaduje od těch. kteří takové stroje
obsluhují. V žádném státě nesvěřuje se důležitá a
nebezpečná technická funkce lidem charakteru
špatného. nestálého, jichž chování nevzbuzuje dů
věry. Desatera potřebuje námořník v ponorce, avi
atik vysoko nad oblaky. * kdyby byly objeveny
stroje. které by nás dopravily až na měsíc nebo
na Mars, tím hlasitěji křesťanská morálka by vo
lala po svých právech.

Mravní neduhy pokračovaly rychle ruku v ruce
s technikou tam, kde vytrhány kořeny víry; čím
více se vymýslelo. tím jevilo lidstvo menší schop
nost využitkovati vědy pro obecné dobro. Ozývaly
se spočátku stydlivé, polohlasné stesky, až v po
slednim čase nespokojenost nalezla si průchod ve
výbuchu hromových klateb. A nezkrocené vědě

„klnou nejbouřlivěji ti, kteří zcela otevřeně hlásali,
že chtějí vědou nahraditi náboženství zcela. Z růz
ných trpkých obžalob jest nejzajímavější klatba
velikého nepřítele katolické církve. socialistického
belgického předáka a nyní ministra Vandervelde-a.
Jest dobře si zapamatovati tato jeho slova: >Nej
větší pozornost musí se věnovati té skutečnosti,
že celá civilisace jest obětí vědy. která ji splodila
a živila... Jedná se o to, aby bvl spoután na
vždy vzteklý pes (věda), který ohrožuje svět.« To
jsou přece slova velice rázná. Jistě Vanděrvelde,
předák tolik vynikající. dlouho uvažoval, než náboj
tak ostrý vědě přímo do čela vpálil.

Teď jen se jedná o to. kdo má býti krotitelem
toho >vzteklého psar. O krocení pokoušely se mno
hokrát s úplným nezdarem živly osvícenské ve
Francii, Malii i Belgii. Pes vždycky uklouzi pod ru
kou jako lasice a zakousl se krotiteli ze zadu do
lýtka. Nezbude tedy jiného, než nositelům vědy
větípiti ty zásady. která čteme v postilách. „Jen
znovu studovati knihy odlozené —-a to s největší
pečlivostí! Právě nyní se ukazuje. že evangelium
jest nepostrádatelnou složkou moderní kultury a
Života současného Itďstva vůbec, Jak by tiskl Hus
k srdci svojí postllu, kdyby se nyní objevil ve své
vlasti znovu!

l

more
Kněžskáktóla. Dovodili jsme jasně, jak skrovné

jsou příjmy kněší za velikov prágí,.kterau.

pro církev a svůj národ. Sečte-li s. výlěšék 2 pozeníku, kongrua i štóla, má kněz, pracujicí v du
chovní správě, takové ročnídichody, které hlasitě
volají po zlepšení. Žádný stav inteligentů jiných by
nechtěl měniti s knězem průměrně placeným. Ný
ní si blíže všimněme štóly.

Úřady počítají dle statistického zjišťování što
lových příjmů pruměrný příjemŠtoky-ročně -10 hal..
na jednu osobu; tedy když máfarnost 1000obyva
telu, obnáší přijem štolový pro faráře a pro kapla
ny ročně 100 K, a jest velm; mnoho far v Čechách,
které nemají ani 1000 duší ve farnosti. Z toho jest
viděti, že ty štolové příjmy nejsou nikterak závi
dění hodně. Farnosti, které nemají polnosti, json.
odkázány při Inbeném kongruovém platu jen na
tento celkein nepátrný štolový příjem. Zvláště po
ukazuje se při placení štoly nezřídka na štolový.
patent z doby Marie Terezic, kterému se špatně
rozumí. Tento štolový patent byl vydán pro Če
chy dne 30; května 1750, tedy před.165 lety. Tehdy
byly jiné poměry a jiné ceny. Dle štolového pa
tentu patřil tovaryš do IV, třídy platební a měl
při kopulaci platiti 30 kr. Avšak jeho denní mazda
obnášela tehdy 4 kr., platil tedy, co za 7 a půl dne
vydělal. Z toho ie viděti, že Štolový poplatek ve
štolovém patentu určený byl dosti vysoký, a že
dnešní poplatky jsou mnohem nižší. Kdyby tedy
dnes chtěl tovaryš dle štolového patentu platiti při
svých oddavkách, tu. poněvadž vydělá 4 K denně,
musil by platiti 30 K; avšak faráři tolik dnes nežá-;
dají, sotva čtvrtý dil tohoto obnosu. Z toho jde na
jevo, že nynější štolové poplatky jsou o 75 procent,
nižší, nežli byly za doby Marie Terezie. Pokud'
srovnáme směnnou hodnotu peněz z této doby se
směnnau hodnotou peněz nynější doby, znamená
tehdejší krejcar dnes jednu korunu a proto stano
ví-li štolový patent za oddavky dělníka 30 kr.,
rovná se to dnes ceně 90 korun. |

Nejsou tedy ve směnné hodnotě krejcary štolo
vého patentu rovny cenou svou našim krejcarům,
nýbrž krejcár štolového patentu rovná se dnes
skoro ceně jedné koruny. K tomu se musí ještě
podotknouti, že obnosy ve štolovém patentu stano
vené jsou určeny jen za nejjednodušší a podstatné
funkce, tedy za formu tak jednoduchou, že dnes |
ani ten nejchudší člověk s takovou svatbou nebo ;
pohřbem se nechce spokojiti, a proto žádá více,
žádá slavnostnější funkci, než josefinské předpisy

stanoví.
U protestantů i u židů jest zavedena nábožen

ská daň, t. j. oni platí mimo státní, zemské a obecní
daně ještě daň náboženskou, a to dle majetkových

poměrů daň porňěrněvysokou. Z příjmi: této da
ně vydržují sl prolestantě i židé své kněze, kostely
a všechny jejich potřeby. Mímo tuto náboženskou
daň platí pak ještě štolovů poplatky pří jednotli
vých výkonech jako jsou sfiatky, pohřby a j. a
tyto poplatky jsou mnohem vyšší nežli u katolfků.
U židů i n protestantů se platí značné poplatky z

kostelích zakoupena místa ha celý rok, na nichž
nesmí žádný jiný při bohoslužbě seděti. Nábožen
ská daň jest dosti vysoká. Mám právě po ruce $az
bu náboženské daně židovské obce v jednom če
ském městě, která obsahuje VII tříd. a to: 12, 24,
4B, 96. 192, 240, 480 K ročně, Poplatky při pohřbu
řídí se dle výše daně náboženské, takže platí se v
tom městě za pohřeb dítka ďo 2 let při náboženské |
dani 12 K obnos 20 K, při dani 24 K obnos 30 K, při |
48 K obnos 40 K, při 96 K-obnos 50 K, při daní |
192 K obnos fi K. při 24 K daně 100 K, při 480K
daně 150 K. Při pohřbu dospělé osoby se platí při
roční náboženské dant 12 K za pohřeb 60 K, při
dani 24 K obnos 90 K, při dani 48 K obnos 120 K, |.

při dani 96 K obnos 180 K. při dani 192 Kobnos ,
300 K, při dani 240 K obnos 60%K a při daní 480 K
obnos 1200 K.

Studijní nadánív králevství Českém.
Jako doplněk díla „Studi ní nadání v království
Českém«, jež svazkem XVI. formálně bylo za
končeno, vyšel právě nákladem o. k. místodrži
telství svazek XVIII a odevzdán byl veřejnosti.
Dílo obsahuje nadační listiny o h student
ských nadáních v h v původním znění
a časovém pořadí a rozděleno jest v několik
ovazků. Ke kašdé nadaci přiťiněn jest úvod

Poleoveným o podstatných momentech jejich.teresovan kruhům naskytá se možnost
not 4do souboru nadací v království

Českém a spolehlivě seznati z tohoto díla mo
dality udělovací a kompetenci každého jednot

odevzdaný svazek XVIII. obsahuje všechna stu
dijní nadání zřízená v letech 1908 a 1904. Sub
skripění cena stanovena jest na 6 K, právětak
jako u 16 svazků již vyšlých. Mistodržitelství
jest ochotno, aby umožnilo i širším intfereso
vaným kruhům zakou tohoto díla, přene
chati 17 již vyšlých svazků, pokud ještězásoba
stačí, za sníženou cenu 4 K za svazek.Přihlášky
buďtež činěny u o. k. miatodrřitelství v Praze.
Upozorňujeme na tyto svazky důrazně katolické
kruhy. Přes 90 prooent nadačních listin vyža
duje od užívatelů různé pobožnosti-katolického
ritu. Vždyť kněží založili nadací více než který
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; koli Jiný kové T ostatní "nadace jsou„většinougd. katolíků.
"dloššegídedy'ka-:

který sioe mnoho slíbí, ale v zápětí.proti ato
liskému světovému názoru brojí, prozrazujefak; :

jek jeto úávadky“(dcbsovolné)*n upřímné.,Množstvíprotikatolick oucíchae |Baar dčnuzooyh
m om „8vudšlání,člání,UsvědšsnípomluvačiT Jan:

dvířka k vyklouznutí osočením, že kněží. zají
svou podporu chtějí vděčnost a zňvatky až do.
smrii; prý se snáží kupovati duše: Na ten knyť,.
odpovídáme, že od- anýeh> hněžatvoehtělo a.chcs jen spravedlivé,.aharakterní
nání; kněžetvo má právo požaďovati,aby ob
darovaní veřejně netyrdili o církvi lži do očí
bijící, kterým sami nevěří a aby nelhali, žejest
pochmurná tma tam, odkud čerpali sami“ své
avětlo. Jak řečeno —nechť katolíci mají svazky
o studijních nadacích v dobré ovidenei!

„Mírové snaby církevní, Předešje jsme vyložili, jak
-systematicky starala se církev o to, aby mezi katolický
mi panovníky by lo bojováno co nejméně. Místo pacifi
ckých frází církevní kruhy houževnatou akcí vymohly
aspoň talik, co- nebylo před tím slýcháno v dějinách
světa; když však velikýmiotřesy, způsobenýmiod ne
přátel katolictva, vliv papežské stnlice na záležitosti
veřejné byl značně omezen, padlo rychle i to, co,církev

„na zmírnění zápasů svým »Božím mírem«: "vykonala.
Jestliže v evropských státech přestalo přirozené veřejné

-Pojitko mezi politiky a válečníky, pak jednotlivé Fíše
tuštily otázky na vlastní. pěst. Jelikož zcela důvodně
druh před druhem od té doby se více strachóval, roz
množovány armády. Války uapuleonské zřetelně svědži

ly, v jakém dlouholetém víru se ocitla Evropa právě
proto, že francouzská Vláda netoliko papežských pokymt

nedbala, nýbrž docela bezohledsě papeže sužovala.,
Když při záplavě soktářství v XVI.stoleti: veaše

ný dům Habsburský.s obětavou statečnosti hájil práva
centrální vlády Hferarchické v katolické církvi, proka
zoval tim cennou službu snahám mírovým. | Sektářští
vrstevnici uedovedli pochopiti, do jakých zpěněných vírů
se vrhají naprostým odmítáním jakéhakoti vlivu stolice
papežské.

Nyní nojednou po velice přísných zkouškách l vyni
kající myslitelé nekatoličtí přiznávají Sv. okci nynější

návrat k tontu, co býlo uznáno 2a prospěšné ve středo
věku.

Cirkev však postarala se v době své veliké mocí
o abmezení 3 zkrácení bojů; také dbala s výsledkem o
to, » čem marně pracovaly moderní mezinárodní kon
ference v Haagu. Starala se, aby vc váke padlo bojov
niků co nejméně. Francouz. historik Fournier poukazuje
na usnesení církevního sněmu lateránského z r. 1139,

které obsahovalo důležité ustanovení z oboru práva me
zinárodního ve státech katolických. ©Za předsedmictví
proslulého papeže Innocence II. sněm vyhlásil zákaz
ponživati ve válce zvláštních luků u samostřítů, jichž
mechanismus byl tak vyspělý, že -bylo možno jimi rych
le mnoho nepřátel usmrtiti. A zákazu bylo poslechnato,
protože nad zachováním jeho bděla velice silná mravní
moc. Který stát by se býval vzepřel, měl na krku :cír
kevní klatbu a jiné donucovací prostředky. — Ovšem v
době. kdy takové silné moci veřejné papež nemá, musí
se spokojiti en vadami, proshami 4 povzbuzením:A za
takového stavu věcí. kdy výbojné vlády: zednářské
rychle své zbraně zdokonalejí, postepujce vpřed bez
ohledně, jsou nuceny | napadené křesťanské státy vá
lečné přístroje rychle zdokonalovat. aby jejich obrana

nebyli vydáni v šanc na milost i nemilost sveřepým a
hamižným výbojcům.

Kodex církevního práva dokomčen. Velký | kodex
církve řívské, jenž obsahbnjeveškerou církevní právo ve
všech podrobnostech. byl nyní dokončen. Kodifikace to

hoto dila, které bylo za Lva XII. započato a kardiná
lem Gasparrim dokončeno, mi od nynějška ptatiti za zá“
koník církve. O vámacich mali býti rozeslány první
exempláře tohdto kodexu, jenž je dílem největší 'nče
nosti.

Janské náměstí č. 163.

©Za válečného ruchu.
Venkov dětem měst. »Čech« píše: Vídeň

ská obec povolila obnos 100.000 korun za tím
účelem, aby městské dítky vrstev ohudobných
a nezámožných mohly zdarma vyslány býti na
venek k jednotlivým rodinám na zotavenou.
V Německu se již Hive akce té chopili bisku
pové a velkolepě ji organisovali. Docilené vý
sledky bylo by možno oznašiti za měřítko ná
boženského cítění, ve skutcích se jevící lásky
blíženské. Věřiti v Krista znamená následovati

jej. A Kristus milovaldíky „8 náta tohoevenogelia přečetné podávají ady. Proto každá



-akce, podnikautá ve „prospěchdítek, neséna

sobě důkazkřesťana opravdpvosti a pověcení. Slyšme, co o zininěné akci píše Pader
„bornský biskup ve věstníku své diecóse: »Aby

. chudým dítkám dopomoženo bylo k novým si
„-lám, započato v některých krajinách s tím, že

" městakédítky umístěnyna několik týdnů, asi
dva měsíce, ve vhodných rodinách na venkově.
-U vesnických obyvatel učiněny dotazy,zdali by

odměnu nebo zdarma. Neobyčejně úspěšný byl
„ výsledek tam, kde venkovské duchovenstvo,
-na konferencích o věci informováno, se téže

s horlivostí a láskou ujalo. Tak na př. z jedi
něho děkanátu Paderbornského — město samo
ovšem nečítaje — přihlásilo se 323 rodin. pro

' jevivších ochotu po jednom dítku přijmouti.
A všech těch 328 rodin, což zvlášť uvésti sluší,

' učinilo tak bez jakéhokoliv nároku na náhradu.
"Z toho vysvítá, že venkovanům nouze měst
" ských dítek vážně na srdci leží a že plni

"upřímné lásky k bližnímu ochotní jsou i k účin
né pomoci. Odhodlal jsem se za účelem umí.
stění dítek z měst a průmyslových míst v rodi
nách na venkově v mé diecési zříditi při zdej

„ším generálním vikariátu ústřední sprostředko
"vatelnu a řízením téže pověřil jsem zvláštního
důchovního. Duchovní v městech nechť pomocí
katolických oharitativních sdružení zjistí zola
-vení potřebné dítky svých okrsků a oznámí je
pak zřízené ústředně. Mohu zajisté bezpečně
očekávati, že dotyční duchovní svědomitě o to
pečovati budou; aby se na venek nedostaly ta

- kové děti, jež by pro noevinnou venkovskou

nebezpečím. Aby snad nebyly na venek zane
seny nakažlivé nemoci, budou dítky podrobeny
důkladné lékařské prohlídce.« Podobná akce,

"jakjiž podotkneto,podniknuts byla také vostat
nfoh diecésích Německa. V Můnsterské diecési
jediný farář postaral ee o umístění tří set dítek
městských ve své fermosti. Tomu se říká zá
služný, křesťanský skutek.

Jaté : ; jebilenm v bitevní čáře.
»Slov.« sdělil z Gorice: To je pouze v Gorici
možno! Ať se někdo podívá na všecka bojiště
evropská, něco takového neshledá než v Gorici.
„Zde sloužil dne 16. července zlatou měi svatou
kanovník Monsig. Jan Ev. Kolavčič — zde v Go
rici — na bitevní linii. Když se přihrnul nepřítel
a didyž začal zasypávati Gorici vražednou pal
bou, mnoho, přemnoho lidí prohlo z města, ale

„jabilant zůstal v Gorici a neodešel ani na oka
mžik. Bydlí v ulici De Dreossi v druhém po
sohodí. Všichniostatní: už: dávno prehli- do skle
pů: nebo aspoň do místností přízemních, on však
zůstal dosud neustále ve druhém patře, jako

z-jeho-pokeje třeskot a výbuchy nepřátelských
střela vidíš, že okna bytu jeho jsou obřácena
zrovna -proti bitevní čáře. Čtyřikrát, šestkrát

-demměohodí do hlavního chrámu i nazpět. A jak
„strměnou 'osetlou! Podél ní vidíš zdi, kteró gra
náty rozbily, stromy, které jsou granáty rozlá
mány, jdeš přes trh, který granáty nejvyššího
kalibru -rozryly, jdeš kobem demů, -které jsou
mepřátelskými střelami poškozené a rozbořené.
Vkrošíú-pak na hlavní trh, kdetři. pumy, sho
zemé z italského aerep.áau, způsobily hrozné

„upeslošení. Na eestě tó tekla krev, umírající
-stémali,Ježeli :znrtví. Náš jubilant na lóto cestě
"udělilgenerální abooluci umírajícímu, který byl
smrtelně raněn „granátem v bezprostřední jeho
blízkosti. Přes všechno nebezpečí zůstává P.

„Kolavěič na.svém místě z lásky ke ovému po
volání a z lásky k domácí půdě — je rodákem

„z Goriaka. A kdybyste viděli jeho činnost! Ve

nee v Kvnána hrám je vády na svémmástě. Ve zpovědnici jej najdeš, kdykoli ai
lidé „přejí ae vyzpovidat. ud zde nebylo
v o kněze, byl vždy u raněných a ne

„moených vojáků v nemocnici. VždyťJáska jeho
k .nemooným je nesmírná! Sám byl vo svém žití
mnohokrát smrtelně nemocen, mnoho trpěl a

"mnoho zkusil. Proto je duše jeho plna milo
srdenství k nemocným.. ©

Rekvlisicekovů. Minist: výnosem-z 16. června

kovů určených válečným účelům pro-vých. Čechy
pp. Lud. Domečka, sekretář, Boža Dvořák, archi

nutno přihlásiti veškeré kovové předměty z niklu,
mědi, mosaze a cínu. Předměty ceny umělecko

jich prozalím použito k vátečnýn účelům. Seznamy
těchto cenných předmětu, dříve než budou zaslány

-do Vídně, možno k účelům museálním opsati. Uve
-dení pp. komisaři milerádi poskytnou případné o
pisy pro městská a okresní musea.

Cirkevní akco za války. Klášter cisterciáků v.
HeiHgenkreuzu věnoval 0) jiter polí, aby z nich
mohly býti zřízeny malé statečky pro válečné in
validy. — Brněnská diecése. věnovala válečným
pujčkám posud 13 mil- K z církevního jmění. Jiné
diecése v poměru k svým majetkovým poměrům

-církvi pravoslavné, svědčí tato poznámka -z uher
„ských listů: »Kijevská Pečerskaja Lavra, známý

rozsáhlý klášter ruských mnichů,odevzdalna vá
lečné účely 10.500 rublů v hotovosti, 45 pudů stří
bra (pid — 16 a jedna třetina kg). 13 liber zlata a
65 pudů inčděných z oběhu vzatých mincí. Zmí
něný poutnický klášter má veliké jmění a jeho pří
jem odhaduje se ročně na Lmil, rublu poutnických
daru. Na počátku války zdráhal se archimandrita
dáti kopejku, ale rozhořčená kampaň ruských lístů
přinutila mnichy, aby z mrtvých Kapitált svých
aspoů něco vydali. :

Výnosné Italské vlasteneciví, Socialistický de
ník »Avanti« sděluje: >Senátor Albertini, majitel
časopisu >Corriere della Sera«, platil v roce 1911
osobní daně z příjmu 400.000 lir. V roce 1915 činila
tato daň přes 750.000lir.« Zkrátka kdó v Italii čí
hal po příležitosti, aby se stal z milionáře miliar
dáření,dovedl bojovné »vlastenecké« výkřiky zna
menitě zpeněžili.

Výžlva irancouzského vojsku. »La Victorie: na

Jelich však; ať Iheu s francouzskou stí, ať s ruskou ne
fapností, plyne přece vždy z téže pohnutky: úzkost před
pravdou je na východě i na západě vždy úplně stejná.

000000000000000009
Úvěrnídružstvo Eliška

v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy
na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného kříže a opatří i jiné cen. papíry.

23.valná hromada Politického
družstva tiskového v Hradci
Králové dne 12.července 1916.

psala: »Je dovoleno poukázati na to, že u 5. setni
ny 13. pluku dělostřeleckého na Ouai de Billan
court u Boulogni je potrava vojáků nejen nedosta
tečná, nýbrž je také velice pochybné jakosti? Mož
no věřiti. že půl slanečka se dvěma lžicémi rýže a
čtvrtkou inoštu odporné | chuti je celým obědem
lidí, kteří každý den musí těžce pracovati a jsou
většinou více než 40letí? Je v pořádku, že vojáci.:
kteří si do těchto poměru stěžují, jsou trestáni vě
zením?“ m

Potěšltelný Hdumliný zjev. Snahy v německé říši
o činoredou podporu chudé mládeže v době válečné
nalezly utěšený ohlas v Praze. Dne 18, t. m. rozjelo se
tři sta pražských a předměstských.dětí na feriální osa
dy. »Nár. Listy« dne 19. t. m. reierují: V ponděli odpole
dne po 5. hodiné shromáždily se v novoměstské škole
děti.k výpravě prázdninové, sbory učitelskými doporu
čené a vybrané, se svými rodiči a přineslys sebou svá
skrovná zavazadla čísly a jmény opatřená. jež vždy 0
chotní páni špeditéři zdarma ještě večer svými povozy
na dráhy svésti nechali. Shromáždění kontrolní, hemžící
se rozradostněnou drobotinou, zahájil srdečným proslo
vem dlouholetý předseda spolku pan cís. rada Ferd. Mel
lan, v kterémž vztýčil význam zdravotní i národní Če
ských feriálních osad: dal dětem celou řadu pokynů a
rad. Za tyto své prázdniny — pravil -—máte děti co dě
kovati nejen spolku našemu, ale hlavně dobrodincům a
lidumilům českým, kteří spolek ani v těchto dobách ne
opouštějí, podporují a svými dary naň pamatuší, na ně
vzpomínejte v modlitbách svých s láskou a vděčností.
—. Včera pak již v ranních hodinách zapestřila se praž
ská nádraží st. drah jásajícími dětmi s rodiči neb pě
stouny. Státní dráhy ochotně reservovaly vozy pro dít
ky vyhražené. Když vlak se hnul a děti rozradostněny
k poslednímu pozdravu z okének mávaly šátky a zapě
ly naši národní hymnu »Kde domov můj?<, nikdo z pří
tomných neubránil se hlubokému pohnutí, neboť kdo zná
činnost a výsledky blahodárné spolku Čes. ferlál. osad,
dobře cítil v :omto cokantžiku, že touto výpravou za
chráněno mnoho českých životů; maně tu vzpomenuto
vznešených slov, která J. V. císat a král k deputaci
Čes. feriál. osad v audienci na hradě pražském přijaté

i ode Mne jí může cčekávatil: --: Úváží-li se, jakých 0
běti a jaké námahy ve prospěch ruzných dětí bylo prá
vě v tomto čase zapotřebí, nutno šlechetnou akci pro
vázeti nejvroucnější vděčností.

licle měla před krátkým časení šťastný lov. Navštívivší

uschovávali, aby ze skladů těch mohli zbožím volně: di

Spehulanti byli na oko před zákonem kryti, sklady je
jich zely prázdnotou a o zásobách u speditérů ukrytých

vých tajných skrýší na různých místech Vídně. Nyní se
budou novou chytristikou válečných spekulantů a je
jich pomocníků zabývati soudy. Patrno tudíž, že
bdělá policie Již nesčetnékrát zakročita pro. blaho veřej- *

ným onzámenímvšichni ti, kterým leží blaho spolu-|
bližních na srdci a kteří o některých okolnostech silně
podezřelých vědí. . . |

- Kemolení německých úředních zpráv. | »Wolffova
kancelář« poukazuje na to. že zatím. co nepřátelské zprá
vy válelné jsou v Německu uveřejňovány nezkráceně a |
béze změny, nesmějí německé zprávy vojenské býtl ve |
Francii vůbec otiskovány a v Anglii a v Rusku jsou
podrobeny censuře, která je dle potřeby komok a při
střihuje. Jako příklad zvlášť drastický uvádí »Wolffova
kancelář« znění první části německé zprávy vojenské

ze dne 3. července vedle znění, které zpráva ta dostala
v:+Ruském Slově«. Dle tcho Rusové zprávu německou
nejen zkrátili, nýbrž i vědomě zialšovali. Všecko, co ně
meckému vojsku příznivo, ztráty nepřátelské, opětné do
bytí kusů zákopů, dobytí baterie damloupské, bylo po
tlačeno. co však bylo nepříznivo. bylo libovolně smy
šlenými dodatky sesíleno. Z jedné německédivise' vzaté
apět bylo učiněno několik. Francouzské porášky byly
přebásněny v úspěchy. Nemáme nižádné příčiny — po
kračuje »Walffova kancelář- — mrzeti se na jednání
nepřátel, nýbrž můžeme je naopak vítati s povděkem
tím větším, protože jednání to znova umožňuje celému

světu pomocí dokladů veřejně přístupných přezkoumati,
co sl má každý mysliti o válečném zpravodajství doho
dy. Dle vkusu a dovednosti-používají spojenci sice pro
středků různých, aby skutečnosti překroutlli, jednání

Vsdp. kanovník dr. Fr. Šulc zahajuje schuzi
| vřelou vzpomínkou na Sv. Oice. Benedikta XV.,
i který v těžkých dobách světové války neustává
1 býti propagátorem míru a pokoje a vhvem svým
| snaží se se zdarem přispívati k zinírnění utrpení

| zajatců a raněných. Poté obrací vsdp, předsedapozornost na Vznešenou. postavu stařičkého moc
náře a připojuje k tisíc'hlasým projevum úcty a
oddanosti českého národa i.lovální projev druž
stva, jehož členové vzhlížejive s úctou, láskou a
oddaností k vznešené osohě Sv. Otce-jako katolíci
i jako věrní synové říše nadšený hold věrnosti při
nášejí svému císaři a králi. .

Nato vzpomíná srdečně 4Uletého kněžského ju
bilea J. Excel, nejdp. biskupa Th Dra. Josefa Dou
bravy a dává návrh, ahy družstvo deputací ihned
ze schůze vyslanou složilo blahopřejný hold svému
arcipastýři; který po všechna léta snahy. a úkoly
družstva nejen morálně. nýbrž i hmotně podporo
-val a sám svou činností vzpružoval i činnost této
důležité diecesní instituce. Po nadšeném přijetí
návrh odebírají se pak s vsdp předsedou vsdpn.
kanovník Hrubý, bisk, vikář Seidl, prof. dr. Novot,

+ný a vik. sekr, Láš do bisk. residence.
"Po blahovolném přijetí deputace Jeho Excelencí

a návratu jejím přečten a schválen zápisník minu
lé valné schůze, načež byly podány zprávy jednot
livých činovníků. Zpráva jednatelská vzpomněla
na jeden potěšující ziev, který vyvolaly mimořád
né poměry -- na touhu po smíru na poli veřejného
pusobení v národě, jehož radostným výsledkem je
spojení katolických stran v Čechách v jednu »spo
jenou stranu katolickou«.

Družstvo hledělo i v uplynulém roce vyhověti
četným žádostem o knihy a Časopisy pro raněné
vojíny v lazaretech a proto může zase počítati, že
členové a příznivci družstva svou vydatnou pomo
cí snahy jeho budou podporovati. Zpráva finan
ční poukazuje zřetelně právě na tyto oběti druž
stva a volá po uznání všestranném.

Po schválení zpráv činovníků přikročeno k
volbě nového výboru, do něhož byli povolání vši
chni dosavadní výboři: Zvolení byli následující P.
T. pp. do výboru: dr. Hugo Doskočil, rektor b, se
mináře a prof. theologie, Ant. Hrubý, sídelní ka

bisk. vik. sekretář a farář v Loinnici n. P.. dr. Jos.
Novotný. prof. theologie, dr. Fr. Reyl, sídelní ka

Sekera, řid. Rudolfina, Msgre dr. Fr. Šulc, č. ka
novník a prof. theologie. Jos. Vaněček, farář v
Mikulovicích. — Za náhradníky: dr. Bedřich Augu
stin, vicerektor b. kněž. semináře, Jan Beneš, ka

Světelský. katecheta v Tfebechovicích.
Po skončené valné schůzi výbor se ustavil tak

to: Předsedou Msgre dr. Fr. Šulc, místopředsědou
p. vikář Seidl, jednatelem p. kanovník dr. Reyl.
pokladníkem p. prof. dr. Novotný, Správcem domu
p. ředitel Sekera. revisory účtů pp. děkan Kousal,
řid. Sekera a *id. Keppi.

Pročjinde kupovati?
Vždyť obdržíme kancelářské potřeby (pa
pír, inkoust, péra, tužky atd.). umělecké
pohledy ve velkém výběru, dopis. papír,
notesy od 80 hal. až do 5 K, dále památ
— níky, alba na fotógrafie a pohledy —

"v Družstevním koihkupectví v Hradci Král.
— — — — Adalbertinum — — — —mia

Jeho Excel.biskup králověhra
decký Or. Jos. Doubrava čest
ným můěšťššem Hradce Král.

V slavnostní mimořádné schůzi městského za
stupitelstva. svolané na den 14. t. m., byl nejdůstoj
nější arcipastýř náš zvolen jednomyslně čestným
měšťanem| králověhradeckým. —Příslušný návrh
městské rady odůvodnil starosta města dr. Ulrich
následujícím proslovem:

»Čtvřicet jest tomu let, co náš milovaný arci
pastýř přijal svátost svěcení kněžstva a 13 let,
co zavítal do svého nového sídla církevního, poVO
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lán na vznešený stolec biskupský. Tehdáž vysoko,
planuly, prudce se tříštíce, neblahé boje politické,;
národní, náhoženské a sociální.A tu z věkopamát-;

ných síní Kon Svatovítskésestoupilbyeevelekněz.vzneš slit P Evědeccený, srdce přzob Nab
ehráncekrásnýchpamáteknašílepšímoa Te
jakoby mové světlo "tišťvým, hřejivým, oblažnjítím

* jasem zaplálo v imách. vlnobití ještě vzbouřeného.
A dnes po 14 letech jaký to zjev půvabný a potěš
livý! Jemná a nelíčená pokora Jeho duše, něžnost
srdce přelaskavého a uchvacující | opravdovost,
všech“zálmt. -prostý důvtim, síla 'nadšení a hori
vost neúmorná, s kterou plní a hájí své vznešené
církevní i lidské poslání, dávno učinilo našeho mi
lovaného arcipastýře pánem.srdct všech! A zjev

visitačních po rozsáhlých nivách diecése králové
hradecké, kterýmiž přínáší tistcům a tislcům Mdu
duševní útěchu i pomoc hmotnou v přetěžkých tru
dech života, rok od roku rostou zástupové obou
národností, které aspoň k Němu svorně a ruku v
ruce spěchají, předstihujíce se, aby Jemu ve svor
né shodě tlumočili svou úctu a vděčnost nekoneč
nou. A tak se věru zdá, Jakoby v kouzlu této velí
ké bytosti vše zlé, veškeré spory lidí, tříd, stavů,
vyznání a národnosti sladce usínaly na tomto srdci

a v živé touze po něm! Vskutku, kamkoliv se-sune
jeho kročej požehnaná, všude zkvete láska! Apoštol
Kristův v křišťálovém smyslu Písma! A pokud jde
o nás: přečetných měst diecése věrný ochránce a
přítel, avšak svého sídelního města otec přelaska
vý! Pýchou jest náni, že jest mu zde milo býti!
Ctitel jeho dávné slávy i úpadku, bystrý a pocho
peni plný pozorovatel teho remaisance byl mu bez

bou i radou, přímluvou i činem! I v tomto směru
jest vznešený arcipastýř náš prvním občanem to
hoto města! I pozdravme Jej v památný den ju
bilejní vzácnou u nás poctou. kterou jedinou nám

kev, vlast, národ a město zásluh plným! Ozdobmé

šeho milovaného Arcipastýře!
Myslím, že mluvím ze srdcí všech, jestliže jmé

nem městské rady dovoluji si učiniti nejúctivější
návrh, abychom Jeho Excelenci pana biskupa krá
lověhradeckého dra. Josefa Doubravu jmenovali
jednotnyslně čestným měšťanem města Hradce
Králové. Volba jest tajná a děje se lístky. Prosím,
abyste je odevzdali a na znamení souhlasu na
psali na lístek slovo >ano««

Nato přikročeno k tajnénu hlasování odevzdá
ním lístků, Odevzdáno bylo 25 lístků, opatřených
vesměs slovem »ano«.

Nejdůstojnější pan biskup královéhradecký,
čestný měšťan, byl od shromážděného sboru po
zdraven nadšeným provoláním slávy.

1

Veledůstojnému duchovenstvoodporučujeme:

Proprium Bohemiae
brož. K 4—, váz. K 480.

Lectiones contractae
brož. K 180.

Psalterium
váz. K 250.

Manuale sacerdotis.
Manuale rituum

české váz. K'4'—, v kůži so zlatou ořízkou
K 620,

německé v kůži K 6—.

Bréviarum Romanum
c od K 51— do 100—.

| Dle přání objednáme:

„Missale RomanumodK40—od K200—
+" Oružstavní knihkupectví

khotomihnikitkké -Adatbertinum.

Cirkevní věstník.
Jubileum J. Fxc. nejdp. biskupa. Dne 115. t m. před

polednem shromáždilo se kněžstvo královéhradecké v
bisk. residenci, kdež jménem přítomných i ve jménu du
"chovenstva celé ditcése složil před vrchním pastýřem
synovský hold radostný a vděčný vsdp. gener. vikát dr.
J. Soukup. — Nejdůstojnější jubilár ve své odpovědi
poznamenal, že chtěl památný den 40. výročí posvěcení
na kněze ztráviti pokorně v ústraní, ve skutcích tiché

pln
|

Božích duchovenstvo od oha přijímá; připojil skromně,
že zásluhy jeho daleko zůstávají za velikou mrocímilosti
Kristovy | za vřelou láskou těch, kteřf manifestačním
způsobem oddanost svému arcipastýři projovují. Přípo
nrenul svůj pokročilý věk; jest děkovati Bohu za zvlášt
ní přispění, že uděluje síly těla 1 ducha nad průměr
non hranici. Biskup potřebuje spolupracovníků horlivých,
neboť běda arcipastýři tsamocenému. S povděkem te
dy konstatuje, že tolik nracovníků nadšených staví se
v pevný šik pomocníků. Na konec udělil kněžstvu po
žehnání. -- V neděli 10. t. m. Jeho Excel. slonžid dě
kovnou nší sv. v domácí kaplí a pak přijímačdalší gra
tulace. Ústaě-a písemně projevila své blahopřání veliká
fada ctitelů, zvláště: kardinál-arcibiskap Lev Skrben
ský, ininistr vyučování ryt. Hussarek, místodržitek Max
hr. Coudenhove, president Zem. správní komise Vojt br.
Schůnborn, důstojnický sbor královéhradecké posádky,
místní úřady politické a samosprávné, feditelé škol, pe
něžních ústavů, ninoho hodnostářů duchovních, šlechti
ců. zástupců měst atd. — Mži sv. pontifikální za četné
asistence :6. t. m. o 10, hod. sloužit v kathedrálním
chrámu vsdp. gener. víkář za přítormmostikapitoly a ji
ného kněžstva, důstojnictva, úředníků, měst. rady a jv.
Na kůru zapěna ladně mše 1reglerova. Vynikající uměl.
kyně slč. Anna Fialová zapěla překrásně »Ave Maria«.
Spolupůsobili pří zpěvu kněží a horliví učiteié-vojíni.
— Město Hradec Králové jmenovalo nejďp. arcipastýfe
na důkaz své lásky a úcty čestným měšťanem.

dást. vrchního pastýře konána byla v praem. klášteře
Želivě způsobem povznáťejícím. Po případném kázání
byly v neděli 16. L m. pont. služby Boží v opatském ko
stele, při obědě pronesl padšený přípitek na vznešeného
a milovaného jubilanta J. M. . opat. — Ve dnech 16—
2. července konána duch. cvičení v klášteře za vedení
kněze Lazaristy z Vídně vldp. Frt. Kuchaře; ©kromě
všech řádových kněží kr. kanonie želivské s vsdp. opa
tem súčastnili se těchto krásných duch. hodů i duchovní
ž diecése: vldp. děkan z Kostelce n. Orl. Ant. Kaška,
vdp. Frt. Koten, raráf v. v. v Želivě, dp. Jan Prokeš,
farář z Něm. Vyskytné, los. Drbohlav, kaplan z Lipni
ce, Jos. Novák, farář z Dušejova. —. V úterý 18. t m.

stvo ze školních vikariátů, kteréž kromě jmenovaných
se súčastnili p. t. dpp.: kons. rada Ant. Stulík z Vonšo
va, farář z Pošné a z Hořepníka Frt. Šulc, katecheta z
Pelhřimova Frant. Javůrek, farář z Křemešníka Jos. Ze

kan z Červ. Řečice, Váciav Vačkař, děkan z Ledče a
Jan Pořícký, katecheta, Kar. Kolářský, farář z Herálce,
Jos. Brukner, farář ze Skály, Václav Stýblo z Trh. Za

hrádky, Otakar Semerád z Košetic a veliké množství
zbožného lidu. Kázánt p. exercitátora Frt Kuchaře zů

slavilo v posluchačích,i v duchovenstvu i u lidu dojemnezapomenutelný.
Pobóžnost porclunýuje bude se odbývati v seminář

ském kostele sv. Jana Nep. v Hradci Králové tímto po

řadem: V úterý I. srpna bude v půl 6, hod. odp. kázání,
po něm litanie s požehnáním, načež slyšána bude sv.
zpověď. Ve středu 2. srpna budou slouženy tiché mše
sv. o 6., 7. a 8, hod. ranní, mezi nimiž opět slyšána bu

de svatá zpověď ud 6. hod. ranní. V 9 hodin bude kázá
ní a po něm slavná mše sv. Odpoledne o půl 3. hod. bu
de závěreční kázání a litanie s požehnáním. — Všichni
věřící. kteří po řádné sv. zpovědí přijmou Nejsv. svátost
Okářaí a v úterý odpoledne neba ve středu (nikoli tedy
v pondělí, jak jinde oznámeno) během celého dne chrám
sv, Jana navštíví, mohou získati tolíkráte plnomocné od
pustky, kolikráte do chrámu vkročl a na úmysl Sv. otce
se pomodlí. Tyto odpustky lze přivlastniti také duším v
očistci.

Pouť do Svatoňovic pořádá děkanský úřad v Ho
lohlavech v neděli 13. srpna. Odjezd ze Smiřic neb Čer
nožic o 6 a pů! hod.ráno, příjezd o 6 a půl hod večer.

možno při nejlepší vůlí získati. Dítky platí poloviční ce
nu. Přihlášky do 8. srpna přijímá týž úřad — na později
došlé přihlášky nebude vzat zřetel, ježto pořadatelstvo
nemůže zaručitl volné místo ve vlaku. — Účastníci z Jo
sefova a okolí přihlásí se u farního úřadu v Josefově,
kde obdrží potřebné pokyny.

Prosebná pout válečná ua posvátném Velehradě. O
svátku sv. Cyrila a Methoda zazářil opětně náš posvát
ný Velehrad. Velehradské spolky naše Apoštolát a Cy
rilomethodějské družstvo Velehrad pořádaly tam již po
páté prosebnou pobožnost válečnou. Četná procesí hrnu
la se všemi směry k posvátnému velechrámu, takže již
večer mohl přivítati po velkolepém průvodu od Cyril

cími slovy jim nastínil, co český lid opětně tak četně
shromáždilo u hrobu sv. Methoděje v předvečer svátku
našich sv. apoštolů. Jest to úcta k nim, ale i důvěra, že
budeme vyslyšení v těžkých záležitostech, s nimiž svě
fit, sl ulehčit. se posift, na duši se obrodit přichvátalt
jsme od krbů domácích. Mocná jest přímluva věrověstů
našich, aby Všemohoucí mohl vyslyšeti prosby naše za

za všechny vojíny a udělítí požehnání domácnostem na
šim. Ráno již o 4. hod. začaly pobožnosti ve chrámu.
Kázání měl místní farář P. Tomeček T. J., načež sloužil
mši sv. za zemřelé členy Apoštolátu, Cyrilomethoděj
ského družstva Velehradu a padlé a zemřelé vojíny
prof. dr. Al. Kolísek; zádušní pobožnost vykonal za así
stence P. Domes T. J. Tři kněží sotva stačil podávatl
neustále sv. přijímáhí.Po 8. hod. holdovací akademie,
již zahájil probošt dydgiilišííka, navrhnuv za předsedy

ndp. opata Bařinuze St. Brna a preláta dra J. Orobei-
ského ze Stantslavova, jenž dlí nyni v Kroměříži Vy
střídala se celí řada fečníků, Již plinestt pěkné, procí-
těné pozdravy za mládež školní, studující, za omladina,
vojiny, za otce, matky, duchovenstvo a jménem Ukra-
laců. Přestávky | vyplňovala dobře nacvičená Cyriio
methodějská jednota velehradská. Za řečí přicházely:
nové a nové průvody se zpěvem a modlitbou. Akademie.
byla velmí zdařilá a četně navšiívena a třebas že i
dlouho trvala, byla vyslechnuta bez únavy,s neobyčel-
ným zájmem. Ježto velechrám byl neustále přepiněn, ká
zalo se před velkými službami Požími i venkuna třech
místech. Na podlu kázal skoro 20.000 osvědčený kaza-.
tel P. Fr. Klíma, farář z Ottentalu, u kostela P. Rybák:
T. J. a u musta katecheta P. Jašek z Kroměříže.Slavné.
služby Boží s asistencí měl v chrámě ridp. opat Bařina a
venku sloužil staroslovanskou liturgii prelát dr. J. Oro
belski, načež vyvinul se obrovský průvod prosebný s
Nejsvětějším po nádvoří. Skoro celé próstranné nádvo-
Hi bylo naplněno vroucími prosebníky. Na podiu vyko-
nal společné modlitby probošt dr. Stojan, načež po sv.
požehnání a Te Deum spěchali, kde kdo se mohl dostati,
políbit ostatky sv. Cyrila. Čelá prosebná pobožnost byla
neobyčejně vroucí, opravdová, kající. Vystřídalo se v
ten den na sosvátném Velehradě jistě 40—50 tisíc pout
níků. Díků a aznání zasluhují zajisté Apoštolát sv. Cy-
rila a Method a družstvo Velehrad, že v těchto těž-
kých dobách válečnýchstarají se, aby lidu byla poskyt:

Velehradě zajsté tisíce.

AAAAL AAA AAAA AAAAAA.
Královéhradeckoaubankovní jednotu v Hradcí'

Králové doporučujeme co nejlépe pří veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporaje
při každé přiležitostisvůj vlastnípodnik,
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Zprávy
místní a z kraje.

Vyznamosání, I. V.císař německý udělil předsed-
kyni dámského spolku Červ. kříže v Hradci Králové pí.
Marii Smutní, choti c. k. inistodrž. rady, a p. Josefu

Vzácný dar. Vzpomnínkou na jmenování čestným
měsťanem ilradce Králové věnoval J. E. nejdp. biskup.
královéhradecký dr. Doubrava místním chadým pět set
korun. | Budiž Nejmilostivějšímu dárci jménem chudiny
vzdán nejuctivější dík.

Dary Radotinu. Během měsíce květnaa června
t. r. dostalo se zdejšímu ústavu hluchoněmých více pe
něžitých darů. Tak v květnu věnovala pí. Hájková, choť
hostinského v Litomyšli, chovancům při prohlídce ústavu
4 K; prostřednictvím vld. farního úřadu v Bělé u Přelou
če zaslán příspěvek 10 K od tamější sl. hospodářské
záložny a vys. důst. konsistoří zdejší odevzdána byla.
kostelní sblíka ze Sebranic u LHomyšle obnosem 52 K
23 h. — V červnu došly pak poštovní poukázkou násle
dující dary: Od vdp. faráře A. Morávka z Čermné 6 K

i

od vdo. K. Mensingera, faráře ve Hronově, z pokladnič
ky chudých sv. Antonína dar +0 K s prosbou, aby při
modlení pamatováno bylo na zbožné úmysly dárců této
pokladničky; od'sl. Obč, záložny v Bohuslavicích z vý
těžku 10 K; od dp. Ant: Nováka, kaplána ve Sloupnici
u Litonrysle 20 K jakožto dat od účastníků májové po
božnosti ve Sloupnici ke cti Rodičky Boží hluchoněmým
dítkám věnovaný; od ctih. pp. bohoslovců kuřáků zdej
šího bisk. kněžského semináře sebraný dar 50 K; od sl.
literární a řečnické jednoty ctih. pp. bohoslovců zdej-:
ších z výtěžku za prodané knihy 20 K: pf. Marie Wiin
schová, choť ředitele kůru v Hradci Králové, osobně o
devzdala dvě třetiny odkazu + p. Karla Bitnara pro hlu
choněmé v Hradci Králové určeného v částce 66 K 66
h. — V měsíci červenci odevzdal nejmenovaný kněz u
příležitosti svého fubilea kněžského do rukou: Jeho Exc.
nejdp. biskupa Th. dra. Josefa Doubravy.pro zdejší ú
stav hluchoněmých částku 500 K, vymíniv sí, by dar
tento, který děje se z vděčné oddanosti k Jeho Excelenci,
označován byl vždy jménem nejdp. biskupa, ©zároveň

pak. aby chovancí ústavu po obvyklých službách Bo
žich nedělních i svátečních modlili se za nejdďůst. vrch
ního pastýře a vzpomenuli též rodičů dárcových | celého
rodu Jeho. — Nejnověji zaslal dp. Josef Durek, kaplan v
Morašizích u Litomyšle, 6 K 16 h, kterýž peníz jakožto
část ze sbírky vykonané mezí poutníky do Končím u Li
tomyšle putujících, ústavu odvádí s prosbou o modlitbu
za poutníky ty a jich drahé v poll válečném. — Konečně
obohacen byl kabinet ústavní pěkným školním drobno
hledem, dalekohledem a těžítkem z Karlových Varů,
kteréžto pomůcky učebné daroval vsdp. rada a prol.
bohosloví Th. dr. Jan Jindra, projeviv již jednou veli
kou přízeň ústavu našemu datováním pcučných knih vy
chovatelských a sešitů s obrazy měst a hradů českých
k názornému vyučování. — Ředitelství ústavu vzdává
jménem Jeho Excel. nejdp. protektora ústavu -a celého
kuratoria, jakož | jménem svěřených mu chovanců nel
uctivější díky výše uvedeným šlechetným dárcům, kte
Pí humánního ústavu našeho při každé příležitosti jsou
pamětlivi, a ujišťuje je, že hluchoněmé dítky za své přá

tele a dobrodince nepřestanoumodlitby své vysliti k



"0" Potlaz Pinc 3edovíčo.Priky p doblavaíky.
R. 1838 odjižděla obyčejnýpnšta listovat z Hradce Krá

ové -do-Rrsky pomse -týdaji - do Prahy
„Vždy v sbbotu; z Prahy do Hradce Král. dvakrát týdně.
"Ve čtvrtek a v neděl, všdy o 6. bod večer. Dopravu
.osob mezi Prahou a Hradcem Král. obstarával doprav

ulk každodenně: odjezd z Hradce od »Zlatého berájka«
v 5 hodin ráno, odjezd z Prahy od »Tří kaprý« též-v 5
bodin ráno. Jízdnéza ozoba bylo 2zl. 24kr. kanv. měsy.
Vzdálenost počítána 13 mil. Miro to bylo spojení dostav
ařkem do Josefova, Jaroměře, Náchoda, O „Dne

„B srpna 1851 obdržel Adolf Riedl povolení kdopravě
osob dostavníkem z Hradce Král, do Poděbrad a zpět
se zastávkou v Chlumci. Odjezd z Hradce o půl 3. hod.

odp., příjezd do Poděbrad v IU hodin večer; zpět z Po
"děbrad o půl 2. hod.v noci, příjezd do Hradce v.(7 hodin

“ ráno. Jizdné za osobu z Pradce do Chlumce 30 ls., z
' Chlumce do Poděbrad % kr. stř. R. 1852 povoléno pod

, poštmistrem v Pardubicích Janem Lhotským 2Janem
*Adamírou v Hradci Králové. Denně vyjižděly z Hradce
«dostavníky, každý tožen párem--koní: první do Joselyva,

ovdruhý do Chlumce, třetí do Hořic. čtvrtý do Pardabic.
" pátý do Třebechovic. Odjezd odpoledne o půl 4. hod —

" Dostavník Jana Hromádky z Hradce Král. a spol. s p.
"Dloskočilem z Pardubic odížděl denně o 12. Hod. v pole

dnedo Pardubic. — C. k. poštovní úřad v Hradci Král,
T. 1852 upozorňoval přípisem ze dne 25. června správu

(obce, že městské. hodiny jdou později o půl hoďthy než
(v Praze. čímž se maobů opozdění stávaší. Poukazoval

na erární hodiny v pošt knaceláři, aneb na hodiny pošt.
:konduktéra přijížďějícího z Pardubic, jimiž by se hodi
nář, který-městské hodiny nalahaje a řídí, měl epravo
„vati. — Dle doplsu c. k. podkrajskéhc úřadu v Pardubi

„cích ze dne 21. května 1853 stěžovali si tamní povozní
ci že mnoho povozníků z okresu královéhradeckého
přijíždí na nádraží do Pardubic, odkudž cestující jinam

místní povozalky, aby pří jízdě da Pardubic brali s se

zdy. — C. k. ředitelství pošt ze dne 7. dubna 1854 čís.
.3538 udělilo povolení k prodeji poštovních známek dnem
1. května 1854 poónaje kupcám: Ant Collinovi a Ant.
Helvichovi v Hradci Král. -- Hořický purkmistrovský
úřad stěžoval sl dec 24. srpna 1854.že doslavníky Ad.
Riedla a Jana Hromádky uepřijíždějí v ustanovený Čas.

+Obecní úřad v Hradci Král. ulcž/i jmenovaným majitelům
dostavníků, by svým závazkům učinili zadost.

Z výroční zprávy c. k. gymsasla. Koncem školního
"roku 1914-15 bylo žactva 294, počátkem škol, r. 1915-16
306. Během roku přistoupilo 11. vystoupilo 25. Koncem
"škol. roku 1915-16 bylo žáků veřejných 291, privatistů a
„privatistek 7; ve zbrani jsou 24 žác. K náboženství ka
tolickému se hlásilo 275 žáků, evang. augsb. 5, ©vahg.

' relorm. 3,ieragiskémua8. — Vblsk. Borrosmecplatilo
7ze 120 chovanců jen 18 plný plat (450 K ročně), 9 neplatí
nic, ostatním jest vlce méně slevenc. Theologický semi

. něř poskytuje stravu 4 žákům. Ve studentském pensi
" aňátě Komeniu platí ze 6 chovanců do gymmasia přísuž

„mých 2 sníženou cenu (o 100 K ročně méně); jeden byl
""efgován půl léta zdarma. — | po celý letošní rok školní

" sloužily místnosti gymnasijní účelům vojenským a tak i
„mocelý letošní rok užíval ústav pohcstinství biskupského

„„pstedentského semináře Borromaea. — Ze sboru učitel
> ského službu vojenskou nastoupilo 3 členů, z nichž prof.
*J; Matějka jest nezvěstný. Z žáků ed r. 1914 de 20. srp
- a 1915 povoláno do zbraně 27. Ve školními robě 1915-16
"do vojenských fad vstoupili 33 žásl, :

Z výročal zprávy c. k. reálky, Koncemškol. roku

9:1944-15 bylo zde 352 žáků, počátkem škol. roku 1915-163M. Během škol. roku přistoupilo 6 žáků. Mezi rokem 6
«dešli 24 žáci. Počet žáků na konci r. 1915-16 byl 378.
S Sdadujících náboženství katolického bylo 354, evang.
“ ajgob. 3, evang. relorm. 12. israelského 7, starokatoli
z ckého 1. bez vyznání 1. Ze sboru učitelského k službě
-věfenské povoláno 7 členů. Z nich prof. K. Pragházka

Teku 1915-16 do vojska 22 žáci.
“ú „V Obecné kuchyni v Hradci Králové vyvíjela zá

"sitžnou činnost i pí. Růž. Russová, choť náměstka; tím

padešlou zprávu doplňujeme.Sekéní žita na královéhradecku jest již v plném
"přaudu. Žním poněkud vadí studené počasí. Dnes ráno

- k klesl na S* R a pak se dalo do deště. Tak „ve: kdy mají býti parna největší.
Za příčinou čištění nádržky pitné vody v Plotištích

„bate uzavřena pitná voda v sobotu 22. července od 9
hodin večer da 7 hodin ráno 23. t m.

Seznamcen sa týdemmímtriu v HradciKrálové
7 daa 15. července 1916. 1 kg: vikve 1.10 K, Jahel 3.90 K,

mméka 5 K, cibule 1—1.(© K, třešní 0.80—1 K, košík tře

„Jní 1202.60 K. růže kariiolu 30—60 h, 1 kopa: salátu
3 K. okurek 24—28 K, kapusty 4—7 K, drobné zeleniny
68 hal., celere 1.60 FY až Z K. svazků kedlub

„n 12 až 14 korun, 1 pár podsvinčat za 120 až
340 K. — Přívezeno bylo: salátu 60 kop, svazků kedlub
ná-40, celere 50. růží karflolu i a půl, cibule 100, okurek
"12 kapusty 80, drobné zeleniny 150, třešní 1400 košíků
"a Je8 kusů podsvinčat.

Chredim. Na paedagogiu sester ITI. řádu sv. Franti
ška konaly se ve dnech 10.—12.července maturitní zkou
šky za předsednictví ředitele c. k. pačdagogia králové

"hradeckého p. Jos. Michla. Výsledek byt velice přízní
vý; 12 kandidátek vykonalo maturitu s vyznamenáním,
13 obstálo prostě a jedné kandidátce povolena oprava.

VeStatinanechu Chrudiměkonalzedne10.červen
-ce za účasti 16 dachovních pánů pohřeb viip Josefa

zvy bypa aj býv dasýčeao40b. děkanau Ďolnímommaláika pjoci sám
sl sestavil úmrtní oznámení, Po nastalém úmrtf vepsaiy
se Jen jeho tituly a datum úmrtí | pohřba. Od řezbáře
at dal udělatí dřevěný kalich jako A kuěžšký na ra
kev, považuje za méně vhodné skutečný kalich mošní
brát! k pohřbu. Jako zbožný terclář -měl zeměetý zajisté
upřímnou lásku k Pánu Ježíši svátostnému, byt též vel
mi svědomitý a horlivý v zachovávání církevních před
pisů. V tom ohledu a v odstraňování různých nepřístoj
ností a pohoršení snad někdy připadal býti zemřelý tro
chu podivísským aneb dětinským, ale bylo to vše jen
následkem jeko čistoty duševní a jeho horlivosti. Dosá
bnuv věku.70 let, šlechetnou duši svou kněžskou svézu
Božskému Mistru odevzdal, by přijal odměnu. Měl jste,
jemnostpang, zájem o sirotčinec sv. Františka, jak se
zřizovat, ale upoután po celý rok na lože nemohl jste
mezi tu naši drobotinu vstoupit. Byl byste zajisté býval
slrotkám. nač atcavským přítelem a: dolbrodincem.Po
dva roky jste sloužíval denně nábužně mši sv. v kapli
sirotčince sv. Františka, v kapli časté modlitby se ko
nati budou za duši Vaši, aby se Vám brzo -otevřela ne
bes brána. :

Do Čáslavě. Křesť.-soc. vzděl. spolek pro Čáslav
a okolí pořádá v neděli 23. července v 8 hodin večer
v sále hotelu »+Umodré hvězdy- veřejnou spolkovou
schůzi S přednáškou dp. Havelky, kaplana v Čáslavi, na
thema: +0 životě a snahách našeho císaře a krále Fran
tiška Josela I.« Dostavte se v největším počtu!

Zmlje do vody releze. V severovýchodních Če
chách, ra pahorcích dotýkajících se skoro již oblasti
pašeráků, rozložilo svá dumy a domky větší město. A
tam stojí tichý dům, kdež nájemníci se svým domácím
žill v patrlarchálním poměru a spokojenosti. Ale do idyl
ky zabouřil jednou na tři dní divý dech Meluziny; mezí
třemi partajemi šířila se strašidelná zvěst, že se dobývá
večer do domu nějaký Petrovský z blízkých lesů. Samy

mužské hlavy rodin v prvých okamžicích byly strachem
jako bez blavy. Při společné válečné konferenci, osnají
cí defengivu, mužové moudře uznali, že v této době ne
ní možno vyžádatl si celou kompanií na ochranu proti
problematickému vetřelci. Tedy do zbraně dobrovolně!
K večeru ehopil jeden pistoli, jejíž kobamtek sice po ně
které námase zaklapal, ale kteroe nabíjet by) by dovedl
pouze Babinský. Druhý chopil ryšavou šavli, která snad
ještě pichala do Švédů na.mostě pražském, ale jež by

kuny. Třetk který uměl šermovati jen vidličkou, měl
srdce měkké jako tvaroh. Jeho heslem bylo: Pozname
nat, poranit, afá nikoli usmrtit! Proto se ozbrojil smetá
kem. Protože opatrnosti nikdy nezbývá, ustrašené choti
s ohroženými dítkami shromáždily se do jediné světnice,

Vařil se pro zmažilé bolovníky čaj a skytána jim | jiná
člo, zdali novzpěhne me

rovný zápas hned proti celé lupičské tlupě. Dva ozbro
jenci konali vždy chvíli hlídku, třetí byl komandován k
útěše zarmoncených, aby nepropadli čiréma zoufalství.
A skitečně znovu igamot a Krolry, | Himili«, vyjekl
energický mužise šavůl, ale už se lu-břadů rozklepala
úzkostlivým čekáním věcí příštích. Čekal, že vyrazí

která nebyla nabita, popřával kolegiálně slávu první rá
ny těžkooděnci. A pak ticho —- čekale se chvíll, ale ti

di, ovírajícímu smeták. jak statečněpodvodníka shetra .
M sk proč jste tm to neřeklš?« stavěl ae donapplena

lách statečnou odhodlanost proti celé tlupě lupičů. Ma
minky mrkaly ustrašeně očima. ruce se jim chvěly, dítky
si utíraly slzičky a polohlasně úpěly. »Ale snád to anl
není lupič, třebas to bouří jenom některý nešika«, tremo
lovala molovou toninou tázavě jedna dáma. »Cože?«
rozkřikl se ten se savil, když si právě natil do čaje
hodně rumu na kuráž. »Zmtje do vody neleze.« Pllo se
dál a k vůli zpestření chvílí nudných se plakalo, Naposle

dolřetřočiu čevyspal.
Afe ponocovalo se"deihý den znovu: opatrnosti nikdy
nezbývá. Hned se také poznalo, jak toho bylo potřebí.
Hlídka slyšela znova kroky a šramot kdest v jednom
přístěnku, kam se chodlvá jen z největší mutnosti a který
tolik připomíná 2istorie o zazděných pannách. Ten s pi
stolí honem do pokoje, aby smeták vyrukoval na po
mac. Déti se daly do pronikavého vřískotu. Jedna služ
ka v domě celá užasla, když spatřila na chodbě ten shon.
Když rozvídka udeřila na ni otázkou. zdali nezná příči
mu šramotu, odpověděla zapířená dívka, že to přece

Škrábal se vždycky k ní cestičkami tojnými, záludnými.
»Kamarádi, rozchod! Zmlje do vody neleze. Chtěli jsme
potrestati zlobu a zatím jsme pronásledovali lágku. vře
lou lásku«, poznamenal moudře ten se šavlí. Když pak
amant z přístěnku odcházel, bručel nespokojeně: »Po
řád tolik starostí. jak.se nyní tolik holek vdá! Ale odvá
MH-ise mužský jenom jíti na rande. hned se proti němu
komanduje celý dům jako proti vlku. K

Různé zprávy.
Ve prospěch Ústřední Matice Školské. Dary pe

něžíté a věcné ve prospěch vzrůstajících potřeb
škol matičních přijímají též všechny odbory a důvěrni
cké sbory Ú. M. Š, obecní.a farní úřasty, ředitelství a
správy škol, peněžní ústavy, jakož i předsednictva všech
českých spolků. O sbírkách věcných darů vydává kan
celář matiční podrobné poučení.-- Diplomy Ústí.

Matice Školské, Za dary, složené o sňatcích, do
stane se novomanželům -—činí-li odvedený peníz aspoň
©) K — svatebního diplomku na trvalou a Čestnou vzpo
(mínka, Členové a dárci, kteří odvedou najednou do ma
tiční ústřední pokladny nebo u pokladny některého od
boru alespoň 100 K, obdrží příslušný umělecky cenný
diplom. Příspěvky a splátky na matiční diplomy možno
zaslatí též prostřednictvím obecních a farních úřadá,
ředitelství a správ škol, peněžních ústavů, jakož i vý
bory všech českých spolků. Členóm skutečným za 200
K a členům zakládajícím za 1000 K udělují se diplomy |
na splátky (pět ročních pravidelných splátek po 40 K,
event. po 200 K). Tu naskytuje se příležitost Českým bo
báčům a vrstvám zámožným získati nejčestnější diplo
my jakožto důkazy, že poskytli vydatnou a rychlou pod
poru Ú. M. Š. v době, kdy nejvíce pomoci potřebovala.
České obce, korporace, peněž. ústavy, obch. a průmyslo
vé podniky a závody, české, dosud činné spolky — po
kud nejsou — stanou se bez váhání skutečnými a zaklá
dajícími členy Matice. O vydávání diplomů udílí podrob
né pokyny kancelář U. M. Š. v Praze I., Husova tř. 3.
Čís. telefonu1441.-- Dary složené do matič
ních pokladniček, Drobné dárky možno složiti
do pokladniček Ú. M. Š. umístěných v našich veřejných
místnostech za opatrování dvou ručitelů, potvrzených ú
středním matičnín výborem. Změnu osob ručiteů | pře
místění pokladniček jest nutno ihned Matici oznámiti.
Pokladničkové sbírky zůstávají Matici v řadě obcí je
dinými zdroji příjmů, kdež chudší vrstvy nemohou slo
žiti dvoukorunový pravidelný roční příspěvek nebo ji
ný větší dar. Při zaslání výtěžku sbírek budiž uvedeno
na složním listku vždy číslo pokladničky. Za výtěžky
sbírek pokladničkových ndělnif se též příslušné matič
ní diplomy.

Proti zhoubné Wteratuře, »Nár. listy«< 22 t. m. píší:
»Jednou ze světlých stránek nynější války jest hnutí
proti oplzlé a sensační literatuře a tiskovimě. V našem
národě poměrně dlouho tento druh literatury a tiskovi
ny nemohl se, dík účinkům dobré, zdravé literatury a
novináfství, uplatmiti, leč v posledních letech přece jen
počal růst a vzkvétat a sice vlivem vídeňského prostře
dí tiskového. Již z toho důvodu ochotně konstatujeme,

tiskovinu důkladné koště a že důkladně čistí... Při
torato čistění přišlo se opětně na chuť starému právi
dlu, že pod svícnem bývá tmu. V Médlinku vídeňském
byl odsouzen knihkupec Ludvík Wutschel pro prodává
ní oplzlé literatury s ilustracemi mládeži k pokutě 20 K.
»Reichspost« včera odhalila vídeňské veřejnosti, že ten

to Wutschel je — říšským poslancem sociáně-demo
kratickým a jedním z předáků německé sociální demo
kracie ve Vídní. Obžalovaný a odsouzený | příslušník
strany, která se vydávala za nositele kultury mezi ne
německé | národy v Rakousku, kromě modlitebních a
školních knih prodával oplzlé knížky s ilustracemi a sná
ře. Nesouhlasíme sice s »Reichspost« v torn, že německá
sociální demokracie v Rakousku jest případem Wutsche
lovým stigmatisována jako kazitel mravů mládeže, leč
naprosto nelze ji sprostiti zodpovědnosti za tento pří
pad. Celé její kulturní a sociální poslání je v přímé pro
tivě proti tomu. co v praxi provozoval její člen a posla
nec Wutschel, anebo není, a potom ovšem Wutechel
mohl s klidným svědomím prodávati mládeži v Méďlin
ku svazečky pornografle »Zakázané ovoce« po 30 hal.

a ženámsnářesnářele

1 Poučení v brožurce, kterou za předem
zaslaný obnos 50 h začle Anuše Kejřová,
majitelka konces. kuchařskéa hospodyňské|
školy, odborná spisovatelka, Hradeo Král,

© Jahodový koláč, Pudingová hmota se nalije do vy
chlazené zoubkované koláčové formy a nechá se chvíli
ztuhnouti. Pak se následujícím jahodovým rosolem po
kryje: Jahodový rosol, Na čistý rendlík dáme15
dkg cukru, přidáme osminu litru horké vody a necháme

dobře vše povařiti a přidáme polovinu prášku dr. det
kera (sedliny Regina). Pak sejmeme s plotny a přidáme
osminu litru lesních jahod neb i více, dobře promíchá
me a připravený koláč tím polijeme. Necháme vše úpině
ztuhnouti, nejlépe do druhého dne. Poté koláč na čtvatky
krájíme a na stůl jako příkrin podáváme.

Jahodový závin. Připravíme si pudingovou hmotu a
jahodovou sedlinu, jak výše udáno. Ve studené vodě na
močíme pergamenový papír a upravenou hmotu ve výši
prstu na to nalijeme. Necháme pak chvíli tuhnouti. Poté
polijeme ochlazeným jahodovým rosolem a necháme
vše asi půl hodiny v chladu státi. Pak opatrně s papíru
v podobě závinu stočíme a necháme úplně vychladnouti.

Jahodový závin zdobený jakodovým krómems Tatáž
úprava, jak výše udáno. Závin ten položený na skleněné
míse zdobíme následovně: Do břikového krému promač
káme 1 lžíci lesních neb zahradních jahod, dobře promi
cháme a hmotu tu dáváme da pytlíčku, kde máme 0
zdobné trubičky. Závin pak povrchu vkusně zdobíme v
podobě mřížek neb puslnek. Vše necháme pak dobře
ztuhnouti. V letní době dáme k ledu a nahradí nám to
úplně zmrzlinu.

» Všeficos. Bývalý ruský kostel sv. Mikuláše v Praze
přeměněn jest na katolický kostel pro pražskon posád
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hotově.Nabídka budiž adresována na redakci 2 m—
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Velejemné látky ma taláry.

nábízejí žesvého skladu na Slezském Před
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" PODĚKOVÁNÍ.
Všem veledůstojným:a důstojným pénům, kteří doprovodili k hrobu v Pánu zesnulého vldp. farářev Cerekvici

a zvláštěvldp. Joe. Klapálkovi, biak. vikáři a faráři ve Sloupnici za laskavé vedení konduktu a sloužení reguiem za v Pánu
zesnulého, tsdý. přoboštu Mimrovi z Litomyšle za tklivou promluvu nad rakví v chrámu Páně, dlouholetému upřímnému

příteli v Pénu zesnulého vldp. děkanu Janu Maškoví z Vys. Mýta ža poslední útěchu v Pánu zesnulému a laskavou vý
pomoo při obstarávání pohřbu vyslovujeme

j nejsrdecnější díky!
M Z ostatních súčastněných patří díky naše zvláště alovutnému pánu patronát. komisaři Spieglovi a kníž. ing.

J. Malcovi z Litomyšle, jakožto zástupcům J. J. knížete Alberta z Thurn a Taxisů, veleváženým pánům: J. Matějkoví,
c. k. vrchnímu soudnímu radovi, Al. Morávkovi, c. k. okres. komisaři, V. Augustovi, náměstku purkmistra z Litomyšle,

| velectěným pánům: J. Tomkovi, řediteli panství J. J. knížete Kinského z Choeně; Václ. Jílkovi, c. k. vrohnímu stavebnímu:

radovi z Prahy, Frant. Venturovi, c. k. inspektoru tabákově režie z Tábora, Robertu Kořánovi; velkoprůmyslnícu a majiteli
zdejšího cukrovaru za dojemnou řeč nad rakví na hřbitově, dvojctihodnému pánu R. Medkovi, evang. fazáři v Bučině,
slovutným pánům zástupcům profesorských sborů c. k. gymnasia ve Vys. Mýtě a v Litomyšli a c. k. důstojnického sboru
ve Vys. Mýtě, veleotěnému pánu J. Paďourovi, statkáři a býv. poslanci na Vraolavi, velecténým pánům nájemcům kníž.
dvorů Novákovi z Vlkova a Kleiblovi z Malých Sedlišť, p. t. pánům lékařům císař. radovi Dru Bedř. Welzoví a Dru Jos.
Tomkovi za pečlivě "ošetťování, slavným učitelským sborům z Cerekvice, Vraclavé a obcí přifařených, slavnému obecnímu
zastupitelství z Cerekviceu obcí přifařenýth, p. t. bývalým osadníkům v Pánu zesnulého z kolátury radbošťeké, p. t.
řediteli oboru a zpěvákům za pěkné zpěvy atd. atd.

Konečně díky vzdávéme za darování četných věnců a za laskavé zaslání tolika projevů upřímné soustrasti,
jakož i všem účastníkům pohřbu vůbec a voláme všem ještě jednou srdečné: Zaplať Rán BAN —

V Cerekvici, dne 16. července1916..Frant.Balcar, "M
říd.učitel, E: administrátor

| Maitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové, — Tiskem Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové. — Vydavatel a zedp. redaktor: Jesel P



Průběh války.
»Bylo Mým nejvroucnějším přáním, abych

léta, která z Boží milosti jsou Mi ještě dopřá
na, mohl zasvětiti dílům míru a uchránil Svoje
národy před těžkými obětmi a břemeny války.«
Tak zněl přede dvěma lety počátek manifestu
nejjaenějšího našeho císaře a krále. Jeho Veli
čenstvo, zdůvodnív jadrně nevyhnutelnost o
branné mobilisace proti srbským rejdům, do
dal: »Jsem nucen přikročiti k tomu, aby 59 mocí
zbraní opatřily nezbytné záruky, které mají za
bezpečiti Mým státům pokoj uvnitř a trvalý
mír na venek.«

. Krátcepo tomto manifestu odhazovali másku
noví velice mocní nepřátelé. R. 1915 přistou
pila k nim i věrolomná Italie. A jaký jest
výsledek po dvouletých bojích tolik
tuhých? Události plně daly za pravdu vý
znamným slovům mocnářovým: »Spoléhám na
Sroje národy, které ve všech bouřích vždy
w jednotě a věrnosti kolem Mého trůnu se se
řadily... Spoléhám na statočnou, obětavým
nadšením naplněnou brannou moc Rakousko
Uherska.«

Dvě léta, dvě dlouhá léta nejtužší války,
jakou kdy svět viděl! Mínilo se před tímto svě
tovým zápasem, že by ani nejmoonější atát ne
vydržel tak dlouho při velikém pokroku zbraní
neustále válčit. Nyní však svět žasne při pa
tření, jak ústřední velmoci dva roky zdolávají
ohrabře nové a nové nepřátelské armády. »Kól
nische Zeitung« správně dne 26. července praví:

»Jestliže -tyto dva válečné roky dokázaly
něco nade -včelikou pochybnost, jest. to bezvý

-enamnnost -čísla vůči vedení, organisaci a vnitřní
ceně sil vojenských. Počítati na ochabnutí ú
středních mocností jest mylné, ať se počet ten
opírá o převahu počtu -lidí u jiných, ať o ne
dostatek potravy v Německu.

Co avaz čtyřnásobné bezvýslednosti ještě

nějak chystá, i kdyby se mu snad podařilo udělati nový obchod, při kterém nový podvedený
řítel se přidruží ke druhým už napáleným,

bylo by zmařeno způsobem, který velmi zře
telně by asi připomínal zlé zkušenosti, o kte
rých adělují zajatci angličtí. Správný počet jest
ten, jak Angličané mobou z velice žalostné zku
šenosti potyrditi, že čtyřdohoda nemůže přivo
diti vojenaká rozhodnut!, která sama jsou smě
rodatná, ani novými pomocníky a že nejlepší
politické epolečenství přítomnosti jest dohoda
s mocnostmi ústředními, nikoli však boj proti
nim, který ani doprava anglioko-francouzského
střeliva nemůže učiniti nadějným.«

Nejdivější nápor anglický na Sommě byl

téměř pzvýsedný; čtyřnedělnínové útokyitalské odraženy od chrabré naší armády zrovna
tak jako dříve. Válečná sláva Rakouska stále
stoupá.

| Na ruském bojíšti na hranicích haličsko
uherských odraženy ruské útoky; Rusové mar
ně se pokoušejí dostat se na silnici přes sedlo
Prislopské do Marmarošské Siboti v Uhrách.
Plánu zmoonit se Lvova Rusové dosud se ne

vzdali, proto všechny možné formace vrhli do
jižní Volyně, kde se na řece Lipě odehrály
krvavé boje. Ztráty ruské v těchto bojích jsou

2 milionů mužů, kteří počátkem června zahá
jili ofensivu, 500.000 je jich už v listinách ztrát.
— Na severním křídle fronty Rusové nahléd
nuvše marnost svého počínání, neobnovili ú
toků v prostoru jižně od Rigy. Povodně
v poříčí dněsterském mají za následek zasta
vení vojenských operací generála Brusilova proti
armádě generála Bothmera.

Italové a naprostým nezdarem pokračovali
ve svých útocích jižně od údolí Suganského,
v údolí Trevignoly a u Fedaji na horním toku
Avisia. Na sočské frontě vzplanuly nové boje.
Naše námořní létadla podnikla pak s nemalým
úspěchem útok na vojenské stavby v San (ii
orgio di Nogara, Gorgu a Tržiči. — Štvaní i
talského tisku pro válku s Německem neustává.

Anglo-franconzská ofensiva selhala na
celé čáře. Kruh německý kolem Verdunu se
ještě více zúžil a na německou frontu u Thiep
valu a Guvillemontu vržených 11 anglických
divisí s krvavými ztrátami odraženo. Po gene
rálním útoku, který provedli Angličané a Fran
couzi v sobotu, odhodlali se k novému rozho
dujícítřa náporu na frontě jen málo přes 10
km měřící mezi Poziěres a Maurepas. Útokse
shroutil většinou. už v palbě. :

C. k. ministerstvo věcí zahraničních u
neutrálních mocností 60 nejrozhodněji protestuje
proti torpedování rakouských obchodních par
níků Biokovo a Albanien v Jaderském moři ne
přátelskou ponorkou. m

O míru. V Německu ustavil se »Německý
národní výbora pro češtný mír, jenž má čeliti
krajnostem jak mírové agitace, tak všeněmecké
propagandy. — Sama londýnská Morning Post
píše, že president severoamerický Wilson chopí
se první příležitosti k opětnému pokusu o spro
středkování míru, nebo nejméně o připravení
klidu zbraní. — Dne I. srpna koná se ve Stoek
holmě konference neutrálů. Mírové demonstra
ce v neutrálních zemích nabudou v tento den
velkých rozměrů. V Norvéžsku vyhlášen na
1. srpna den všeobecného pokání. Ve Švédsku
organisace dělnické společně se spolky nábo
ženskými budou konat řadu lidových schůzí.
V Holandsku budou mírové projevy ve všech
městech. V Angiii postavila se v čelo mírové
agitace armáda spásy. V Dáneku budou příští
neděli v ohrámech mírové pobožnosti.

Politický přehled.
Nařízením c. k. místodržitelství pro krá

lovství České ze dne 25. července omezuje se
spotřeba masa a tuku. Nejvýznamnějším v tomto
nařízení jest SY 1., dle něhož prodávati maso
syrové nebo připravené, jakož i prodávati maso
a jídla, která sestávají zoela nebo z části z ma
sa, není v království Českémve středu a v pá
tek dovoleno. Také v soukromých domácnostech

Inserty počítají se levně,

Obnova vychází v pátek v poledne, | Ročník XXI.

nesmí se ve středu a v pátek požívati masa a
jídel, která sestávají zcela nebo z části z masa.
Připadne li některý den zápovědní na svátek,
platí nikoliv tento svátek, nýbrž pondělí dotyč
ného týdne za druhý den zápovědi.

Sazonov, ruský ministr zahraničních zále

války, odstoupil; prý jeho zdraví jest zničeno.
Zatím jest však jist, že postavení jeho otře
seno bylo nezdarem jeho politiky balkánské.
Odstranění Sazonova prý způsobila carevna,
která chce míti na vlivných místech osoby méně
nesmiřitelné. Uřad po Sazonovu přejal zatím
ministerský předseda Stůrmer. Ministrem vnitra,
kterým dosud byl také minister. předseda Stůr
mer, stal se ministr spravedlnosti Chvostov, a
býv. ministr vnitra Makarov ministrem spra
vedlnosti. ©

Irská otázka. V dolní sněmovně anglické
prohlásil Redmond, že kdyby se zákon 9 irském
vyrovnání v některých podrobnostech odchylo
val od podmínek ujednaných mezi oběma irský
mi stranami a Lloydem Georgem, nacionalisté
by se postavili proti celému zákonu. Předseda
ministerstva Aeguith žádal pak důrazně nacio
nalisty, aby v zájmu Irska a říše podrobili své
usnesení revisí.

Volné listy.
Madame Rolaudavá, ©Mezi. ženami —revoluce

hrála úlohu nejvýznamnější svým. pusobením v
politiky, se kterými se stýkala. Nabyvši přesvěd
čení, že hniloba Francie, stoletími nahromaděná.
musí se vyčistiti a státní zřízení že musí býti zbu
dováno na nových základech. přilnuka k národní
práví té se vší životní opravdovostí, Když muž její
stal se ministrem, dostalo se ji příležitosti rozmlou
vati s předními muži revoluce a v rozhovorech
s nimi nevtíravými poznámkami naznačovala, co
a jak by mělo býti zařízeno nebo opraveno. A tak
nejsouc poslancem ami ministrem, dávala své my
šlenky politikim, kteří je uváděli ve skutek. Mo
hutnost jejího ducha, ušlechtilost smýšlení, vytří
bené vzdělání a oslňující kouzlo její osobnosti pod
maňovalo sobě i drsné revolucionáře. Sám Danton,
který k Rolandovi některou dobu docházel, v její
přítomnosti krotl a klaněl se v duchu ženě, v níž
se sličností těla souladně spojovala se krása a
vznosnost duše.

Mezi skvrnami, které na Dantonoví ulpěly, u
vízla v historii i ta, že se později hanebnými ple
tichami přičinil, aby Rolandová byla zatčena a
souzena. Příčiny, pro které Danton piklu proti Ro
landové se dopustil, byly dosti nejasný. Na venek
ovšem ustálenou formulí bylo ohlášeno. že Ro
landová stala se podezřelou a že jest přítelkyní
Girondinuv, ale byly. tušeny i příčiny utajené.
Ušlechtilá žena nesouhlasila, aby revoluční my
šlenky byly prováděny hřůzami a vražděním, ale
v tom nelišila se od Dantona. neboť ani on ne
skrýval odporu proti vražedníkum. Ve svých -Pa
mětech napověděla, jak leckterý revolucionářský
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politik jí nabízel svoji lásku a jak opatrně aneuráž
Jivě naznačovala, že nezkpomáěla svých manžel
ských povinností. Tolik jest jisto, Že mezi revolu
cionáři byly povahy nízké a mstivé, a že i po
této stránce dlužno důkladně opravovati svobodo
myslné nazírání, které nekriticky pro všechny re
volucionáře má povodeň nadšených výkřikův a
poklon, Nelze spokojovati se velebením idejí, ale
třeba dbáti, jak byly prováděny a jaké mravnosti
byli původci událostí. U

Rolandová dostala se do vězení nejen z důvodů
politických, nýbrž také ze msty, která byla dobře
zastřena. Úsílím přátel byla jednoho dne osvobo
zena, ale v tomtéž dni zase uvězněna, neboť zavilí
dravci bděli, aby jim kořist neunikla. Pobyla v
žaláři pět měsícív a napsala tam své »Paměti«,
které nechávají nahlédati ve vznešenou její duší,
ale z kterých zaznívá rušivý zvuk sebechvály.
Žilať v prostředí, jež oddychovalo horečkami, bou
řemi a prosyceno bylo revolucionářským velikáš
stvím, a neuchránila se této nakažlivé duševní ne
moci ani ona.

Do vězení k ni docházeli někteří jeji přátelé,
s kterými směla mluviti toliko u mříže. V rozmlu
vách těch vzpominala smutného osudu Girondinů,
ptala se na veřejné události a vyslovovala pře
svědčení, že bude zběsilci odsouzena a popravena.
Rioufte, který ji také navštěvoval, praví: >Cosi
jiného, než obyčeině shledáváme v pohledech žen,
jevilo se v jejích velkých černých očích, plných
výrazu a něhy. Naslouchali jsme všichni pozorně,
když mluvila; vyjadřovala se tak čistě a souladně,
že její řeč zněla jako hudba, které se uši nemohly
nasytiti. Její hovor byl vážný. ne'chladný a vychá
zeje z úst krásné ženy, byl volný a zmužilý, jako
hovor vznešeného muže.«

Rolandová rozprávějíc vevězení s přáteli, kdy
koli přišli, tvářila se statečnou, ale dosahovala to
ho vždy s největším napětím vůle. Shržka její přá
telům těm v soukromí oznámila: »Před vámi sbí
rá své síly, ale ve svém (pokojivysedí často u ok
ma až tři hodiny a pláče.« Madame Rolandová o
bývala v té světnici, kde vězněna byla Charlotta
Cordayová, jejíž osud byl jí smutnou vzpomínkou.

Dne 8. listopadu (1793) shromáždili se její přá
telé opět u mříže, u níž s ní hovoříval. Byl to den,
kdy byla vyslýchána a souzena. Čekali jí, až se
vráti ze soudní síně revolučního tribunálu. Někteří
z nich zádumčivě mlčeli, jiní tlumeně rozmlouva
jíce uváděli důvody a okolnosti, jež poskytovaly
aspoň něco naděje na osvobození. Zmíněný již
Riouffe praví: »V sál revobučního tribunálu přišla
oděna jsouc v bílé šaty a dlouhé černé vlasy měla
spuštěny po pás. Otázky státního zástupce Fou
auier Tinvilla byly hrubé, a uražená ženská čest
vracela mu je s opovržením a nikoli bez slz. Po

to proti rozkázu«, dí Samson. >Ale splníte snad
poslední prosbu dámě?« Otrlý Šamson tomuto dů
vodu ustoupil.

Krátuá apostrola. Thomas Carlyle oslovuje
madame Rolandovou takto: >Ušlechtilý, bílý zje
ve, se vznešenou královskou tváří, sladkýma a
hrdýma očima, dlouhými černými vlasy, splývají
cími po pás a se srdcem tak statečným, jaké kdy
bilo v ženských prsou! Jako bílá řecká socha, klid
ně dokonalá, svítí v tuto čemou zhoubu věcí,
dlouho paměti hodna. Čest vznešené Přírodě, kte
rá v městě Paříži, v éře pýchy a pompadourismu,
může vytvořiti Jeanne Phliponovou-Rolandovou a
dáti jí dospěti čisté nehynoucí ženskosti v půdě
logikův, Encyklopédií a evangelia dle Jean-Jaguesa
Rousseaua! Biografové budou dlouho chovati v pa
měti onen poslední rys, kdy žádala o péro, aby
napsala zvláštní myšlenky, které se v ní rodily.
Jest to jako slabý světelný paprsek, rozlévající
něhu a jistou posvátnost na všechno, co předchá
zelo; bylo tedy i v ní cosi Nevyslovitelného, i ona
byla dcerou Nekonečna, a byly tu taje, o nichž se
nezdá filosofům .. «

+

Pozoruhodné projevy. Každá dobrá myšlenka
zasluhuje, aby byla zaznámenána a zachována v
paměti, a za války této bylo učiněno již dosti pro
jevů, které jsou smírnými květy, vypučelými na
okrvavělých kmenech národů. V sousední německé
říši vedou se vážné rozhovory o důsledcích války
pro vnitřní budoucí polifiku. Tak na příklad
»Frankfurter Zeitung« napsala: »>Nikdonerná býti
pro svůj původ, jazyk a náboženství obtěžován,
aneb proto zakoušetí nesnášelivého a nezdvořiého
zacházení. Každý člověk mějž, buď kdo buď, prá
vo k občanské rovnosti, náboženské svobodě a
volnosti užívati svého jazyka.« Týž list neméně
horlivě se přimlouvá za ochranu jazykových sku
pin v územích se smíšeným obyvatelstvem, za
zřizování národních organisací, jež by vydržovaly
vlastní školy, chránily své víry a mravův, Připo
míná, že v Rakousku studujíce národnostní otázky
uznali řešení podobné, které ovšem posud nemohlo
se provésti. Ale důležito jest již to, když se uzná,
že jsou smíšená národnostní území. Doposud prý
hlavně v časopisectvu dohodových mocností a i
v četných neutrálních státech bylo běžné mínění
jiné; nyní snad sc pochopí, že ve státech národních
žijí i národnostní menšiny a jsou Smíšená území.
Otázka národnostní ovládne asi v nejbližší bu
doucnosti po válce, a státy, které ji doma ve svém
území rozřeší mírně a spravedlivě, nabudou nej
více vnitřní síly. Proto »Frankfurter Zeitung« pro
jevuje i přání, aby se válečných zákonů přísně

vůči svým přátelům, stojícím u mříže, zdvíhla
prst, aby dala znamení, že jest odsouzena, při
čemž oči její byly vlhky.«

S madame Folandovou pod guilotinu spo
lečně byl vezen ředile) tiskárny ©bankovek,
jménem ©Lamarche, jenž se chvěl
zraky vyslovovaly hrůzu. Rolandová promlouvala

tak otázka národnostní ještě více se nejitřila.
Mluva časopisu tohoto ve svůj prospěch zásad

jest pražská »Bohemie«, která dokonce i navrho
vala, aby se v Cislajtánii zrušil známý zvučný 19.
článek o národnostní rovnoprávnosti

k němu, aby ho posílila. Kára zastavila se u lešení; .
Rolandová | přistoupivši ke schodům popraviště, |
pojednou se zastavila a požádala o papír a péro, |
aby prý mohla ještě zaznamenati myšlenky, které |
ji právě teď vytanuly. Kat byl překvapen tak po
divnou žádosti, ale okolnosti byly tak kruté, že ne

Mnoho se již před

jaké věci tvým jménem se dějíl« Posuzujíc sklíče

se tolik nebát a viděl, jak snadno se umírá. »Jest

Feuilleton.
Život pračlověka.

II.

Jakmile se v Americe objevil nějakýčeskýdobrodruh nebo demagog, hned byly v našic
listech o něm uveřejňovány dlouhé stati, po
chvaly, povzbuzení. Ále representativní kruhy

české velice skrovnou pozornost věnovalyold
slulému českému badateli dru. Hrdličkovi,
sedovi Anthropologické společnosti ve Was
hingtoně. Snad právě proto, že bystrozraký u
čenec rozptyluje bajky o třetihorním zvířecím
pračlověku. Hrdlička získal si vážnými výzku
my tak vynikající jméno, že naprosto nepo
třebuje k vůli větší slávě své překvapovati
svět sensačními dohady.

V zlatonosném štěrku v Kalifornii objeve
ny byly některé zbytky vyhynulých druhů staré
zvířeny a pravěkého rostlinstva. Nalezena také
hluboko v zemi lidská lebka, u ní řada dovedně

apracovaných kamenných nástrojů,jek se ne18 od nástrojů kalifornských Indiánů histo

rických. Hned někteří darwinisté začal prehlašovati, že prý některé známky nasvědčují,
jak lebka jest zbytkem člověka, který žil sta
tisíce, ba miliony let před Kristem.

dřejší zajisté jsou ti proroci, kteří svobodu a prá
va malých národů prohlašují za nezbytný pod
pěrný sloup státních útvarů.

To fantasty nikterak nezdržovalo od básnění,
že u lebky nalezeny stopy pokročilé lidské
kultury. Vápenitý obal, křemičité kosti a jiné
okolnosti hned povzbuzovaly k bájím, ačkoli
tvar lebky v podstatě odpovídal tvaru lebek
indiánů historických.

Do těch vidin zasáhl r. 1914pevnou rukou
dr. Hrdlička, který popravilklidně »sdůkaz« za
»důkazem«a a dodával: »Máme třetihorního
člověka — tak šlo od úst k ústům. Byly na

psěny knihy, pojednání apořádány přednášky,mnohý profesor evropský hájil s kathedry
školní — jak vím z vlastní zkušenosti — ge
ologickou starobylost tohoto nálezu, a mluvilo
se o tom, že člověk žíje na zemi již několik
milionů let. Veliká chyba byla tím spáchána
ve vědeckém názoru o starobylosti člověka na
zeměkouli, a čím zhřešili otcové, v tom trestáni
jsou synové; neboť zkostnatělý názor o třeti.
horní —miliony let staré lebce calverské —
dodnes straší v knihách a v mnohém mozku
zvláště přivrženců »naprosté« evoluce. Do
mněnka o třetihorním člověku jest
dnes úplně nevědecká a jenompotřeba
jeho pronedokázenou posud nauku vývojovou
pobádá darwinisty, aby ho s mysli nepouštěli.
A že za stávajících poměrů malá naděje jest
objeviti člověka třetihor, lývá i z toho, že
namnoze velmi chudě vědecky opřena jest exi

Evropským státníkům bude tedy dáno na vůli
buď slavenu nebo potomstvem býti souzem dle
toho, jak rozhodnou o vztazích malých národů k
národům dosud panujícím. Neboť mluví- se tolik
o nutnosti jednoty ve státním životě, pak Jest ne
Sporno, že jednota pouze mechanická a nařízená
jest zdrojem nespokojeností, kdežto mravní jednota
rovnosti a spravedinosti jest Živou a Úústrojnousi
lou junáckého zdraví a spokolenosti všech stát
ních příslušníků, se kterýmiž myšlenkami musí
Souhlasiti každý 'politik, jenž chce býti loyálním
občanem nového obrozeného Rakouska.

.e

Města a venkov. V novinových a slovních
šrůtkách mezi městy a venkovem jest zachovávati
vzájemnou spravedlnost a porozimění. Jest jisto,
že městskému obyvatelstvu při nezvýšených pří
jmech žíje se těžce, a že potíže doby pociťují
zvláště gážisté, kteří vysokým cenám potravin
svými penězi nemohou stačovati. A což teprve,
když přislušné potřeby na trhy dostatečným množ
stvín se nepřinášejí! K nesnázím těmto. jak z věci
samé jde, má venkovský vyrabitel míti náležitý
zřetel.

Na druhé Stranč však jest potřebno, aby se na
venkov hledělo zkušenějšími zraky, než se posa
vad dálo, a předem opraviti jest mínění. že drahotu
potravin způsobili venkované. Drahota vyvinula
se Sama sebou z mimořádných hospodářských sku
tečností, neboť každý sociální úkaz, jako vždy
tedy i v této válce, neobjevuje se z nenadání, ný
brž bývá přirozeným důsledkem souvistých pří
čin. S ubývajícími potravinami v mnohých měst
ských domácnostech vznikly obavy, které vedly
k vycházkám a k nákupům po vesnicích, a byly
to městské ženy, které nečekajíce na trh, za úče
Jem zásob jaly se na venkově přepláceti, čímž dán
podnět k podražování vajec, másla, tvarohu a drů
beže. A jako venkované, nemají viny ani tyto
městské ženy, neboť k podnikům takovým nuťkata
je starost, aby v rodinách jejich nenastala chvíle,
kdy nebylo by co jisti. Počali-li venkované potom
na trzích ceny zvyšovati, byla toho příčinou pře
kotná poptávka a nabízené a vnucované peníze
mimo trh. A děje-li se takové stoupání cen za po
dobných okolností v každém jinémoboru' hospo
dářského a obchodního života, není se proč dvití,
že se tak stalo i mezi venkovany.

Mohli bychoni vytýkati, že cena podsvinčat
byla vysoká, a jakkoli se na omluvu uvádí drahé
krmivo pro prasnice, přece jen chovatelé všudy
krmiva nekupovali, neboť měli své. Mínění o bá
ješných příjmech veňkovanů musí se však 'opra
viti. Čte-ll se o vysokých cenách dobytka, skuší
uznati, že obohacených vyvolenců mnoho nebylo.
Přemnozí zemědělci prodali přebytečné kusy hned
loni a letos na jaře, kdy ještě vysokých cen ne
bylo, neboť k časnému prodeji byli donuceni nedo
statkem píce, zejména ovesné a ječmenné slámy.
Jest také mnoho zemědělců, kteří, aby nepoškodili
svého hospodářství, nemohli odprodatl vůbec ni
čeho. Třeba si představiti dobře nynější starosti
a potíže venkovské. Muž dlí na vojně, a žena s
nedospělými dítkami v mnohých hospodářstvích
má obstarávati přáci, která před válkou vykoná
vána byla několika dospělými pracovníky. Na ú
koly, s něž při největším napětí sil není, podaří se
jí snad zjednati několik zbylých a proto vzácných
pracovníkův, ale jakou mzdu musí platiti! Obyva
telé měst, jak se zdá, nemají ani tušení, jak všech
na dělnická práce na venkově podražila, a co stojí
námah, starostí, potu a strachu, nežli ten bochník
chleba dostane se na stůl. Pisatel řádků těchto
bez obavy říká, že maximální cena obilí nesnadno
se dá srovnati s nákladem, jejž třeba činiti v ho
spodářstvích, v nichž pracují zjednaní dělníci a če
leď, Strojená hnojiva jsou dvakrát dražší, než před

stence člověka z tak zvaného diluvia (potopy)
či čtvrtoh>r.«

Téhož roku nalezena v německé části středo
vých. Afriky při kopání ve středu rokle Oldoway
kostra pračlověka, zajímavá a důležitá tím, že
AS kosti byly pohromadě. Nebylo tedy
třebí kosti k lebce teprve přibájiti, jak se dělo
na př. po objevu lebky na Javě. A právě tato
africká kostra svědčí výmluvně proti těm,
kteří si nevědecky namlouvají, že původ pra
člověka jest ze zvířete.Kolik tisíc let žil člověk
před Kristovým narozením, o tom katolická
dogmatika nerozhoduje, ponechávajíc slovo vě
dě. Učenec dr. H. Reck psal docela o statisí
cích let nalezené kostry africké. Ale je li jeho
odhad stáří kostry správný, potvrzuje tak u
čenec bezděčně, jak jest ukvapené tefzení o

oji člověka z tvorů nerozumných, daleko
nižších. Předstatisíci lety kostra skoro taková,

přerodutěla. zvířecího v tělo lidské! Ale — prý
— za miliony let přecejenom mohlo k ne

náhlé proměně dojítil Kde však ria to jest důkaz? Třetihorní člověk, který by mohl šíti

před miliony let, straší jenom ve fantasii; přechodný tvar se nenašel. Africký objev sku
tečně týká se pračlověka; vždyť hned v sou
sedství kostry vykopány kesti obrovských,
dávno vyhynulých druhů zvěře. (Na př. nale



válkou, střoje, všechny potřeby a nářadí, práce
kovátská, kolářská, vše a vše podražilo, K tomu
třeba si přimysliti drahé šatstvo a obuv a vysvit
ne, jak místnu a spravedlivo jest volání venkova,
aby max'mální ceny nasměřovaly jen k výrobkům
zemědělcův. ale aby jimi postiženy byly všechny
nezbytnosti, bez nichž venkovan nemůže se obejíti.
Jest ku podivu, že se tak posud nestalo, neboť ta
kové rovnoměrné rozdělení břemen by mnoho
prospělo zejména obyvatelstvu městskému, které

vídáme také nic nového, když tvrdíme, že maxi
mální ceny potravin ve všech krajinách měly býti
stanoveny hned na počátku a dříve, než vzestup
ná tendence počala se projevovati.

Jame si dobře vědomi, že jsme několika těmi
"to řádky vzájemné vztahy venkova a měst vy
stihli jen částečně a že výroby venkovské a s ní
spojených okolností dotkli jsme se jen rysy 'po
všechnými, ale snad i to postačí na vysvětlenou,
že otázka není tak jednoducka, za jakou ji běžné
mínění považuje. Nemíníce také posilovati venko
vanů co do vysokých cen potravin, žádáme jich,
aby prohlédali k nynější tísni městského obyvatel
stva, jehož zdraví bez bratrské pomoci zemědělců
bylo by vážně ohroženo. Jestkže co, tož zajisté
doba tato ukládá, aby všichni příslušníci národa
byli za jedno vzájemnou mravní a hmotnou po

mocí a aby městaa venkov byty dvěma notami
mohutného národního souzvuku.

+

Za jazykovou očistu.| Jest pozoruhodno, Že v
dobách, kdy pro správnost jazykovou se tolik ne
horovalo, spisovatelé a novináři psali lépe česky,
nežli v době mluvnic a brusův. Mezi trkavé ohy
by, které se vloudily. nejdříve do novin a potom
do knih, náleží také nesprávné užívání slovce ja
ko po komparativě. Na příklad: »Němci mají do
konalejší ponorky jako Angtličané.« Všichni, kdo
si v této šeredě zalíbili, nechť si zapamatují snad
né pravidlo, že po komparativě musí býti vždycky
než. Tedy: »Němcimají dokonalejšíponorky než
Angličané,« V denní zprávě bylo nedávno napsáno:
>Vůz se skácel, a dvě ženy vyvázly se zlomenou
nohou.« Věta tato stůně logickým | nesmyslem.
Předně svyváznouti« znamená bez razn býti za
chráněn, a za druhé ony dvě ženy jistě nechodily
o jedné společné noze. Na označenou podílnosti
lokálkář měl tudíž napsati: Oběma ženám bylo
zlomeno po noze. >Aby střední Evropa nebyla od
visla od států nepřátelských.« Aby nebyla závislá,
aby nezávisela na státech nepřátelských. Vždyť
sloveso toto, sledujeme-li je ad přeneseného k vý
znamu původnímu, samo nám říká, že zavěšujeme
„něco na zeď. »Francouzí„počítají také na pomoc
Portugalců.« Patrný germanismus. Spoléhají na
pomoc. >Němci s těžkými děly rozstříleli Douau
mont.« Nástroj vyjadřuje se pouhým instrumen
tálem, tedy »rozstříleli pevnost děly«, kdežto
předložka >s< s mstrumentálem vyjadřuje společ
nost: bavil se s přítelem. bavil se hudbou. Ostatně
i ta těžká děla v češtině jsou. děly hrubými.a
am

K situaci.
- Nyní právě jest nejpřísnější obtěžkací zkou

ška, zdali se nalezne v národě českém skmtečně
nějaké praktické pojítka, veliká jednotící idea, kte
rá by stále poukazovala na zájmy společné. To
přece je stále patrnější. že společná řež na jedno
tu a svornost daleko nestačí, Ba jednotná řeč ne
ní 6 to sama pojisiiti různým. stranám ani ob
stojné soužití; vždyť se této řeči užívalo většinou
k metání peprných slovních výpadů z tábora do
tábora; působila tedy bez vlastní.viny k rozkla

u n]
zeno tam žebro obrovského tvora, dlouhé dva
a půl metru,

* Jest zajímavo, že důkazy k existenci člo
věka třetihorního snažil se podati nejprve —
katolický kněz; jest to svědectvím, -že katolická
věda pranic se nelekala přikloniti se k názoru,
že člověk žil před Kristem mnohonásobně dří
ve, než jak se zdálo ve středověku katolickým
vykladačům bible.

Překvapující zvěst o třetihorním člověku
vyslovil abbé Bourgois, geolog a ředitel semi
náře francouzského v Pontlevoy. Ale pařížský
anthropologický kougres (r. 1867),jemuž abbé
předložil primitivní nástroje z křemene, hoto
vené dle domnění od člověka třetihorního, pro
jevil velikou nedůvěru. Nepokládal ony kře
mičité předměty za díla lidská. Naopak učenci

dokazovali, jak. prlhěhom. doby větráním, vodou, třéňím obyčejné "kusy křeměne nabývají
bez pomoci člověka podoby. zahrgcené a jinak
nápadné. ——

Proslulý Ranke -zcela otevřeně praví: »Nej
starší stopy lidské nesahají nikde v Evropě

ani dode ve světě aní v Americeza diluvium.«S uím souhlasí Branca: »V třetihorách není po
člověku nižádué stopy. Nenašla se ještě ani kost
z třetihorního člověka.« Nuže — z jaké vědy
tedy Hofmeister látku k bohaté lcni
člověka třetihorního, který. vůbec neexistoval?

du více než řeč cizí, protože útoky byly srozum'
telné každému.

Vzplrají-li se některé živly houževnatě myšlen- |
ce, aby jednotným pojítkem byl katolický názor
světový, jakou pevnou“ pásku vynalezli jinou? Po

naopak prohlásiti, že málokde bylo přímo plýtváno
svobodou tak Jako ve straně naší. Zvůle a samo
statné akce jednotlivcu každého překvapovaly.
Nebyli to kněží, byli to právě laikové, kteří tříštili

každá jej upravovala dle vlastní potřeby. A což
společná základna sociální? ©Zbytečně mluviti o
tom pokračujícím tříštění. Tím méně lze mluviti o
svorné cestě kulturní.

nohradské Noviny: otiskly výmluvný stesk: »Pří
liš nápadně dlouho nedal výbor zvolený ani nej
menší známku života, otázky, jichž vyřízení jemu
svěřeno, na př. jednati se zástupci strany státo
právně-pokrokové, ani z části neposunuly se se
svého mrtvého bodu. Velká šťastná idea. zdá se,
nemůže zhostiti se malých předsudků a snad i for
malit, na něž často dříve kladen důraz zvláště teh
dy, měly-li krýti tajní či veřejné osobní ambice.
Nemůžeme a nechceme ani věřiti, co v zasvěce
ných kruzích se proslýchá, že právě tyto osobní
zájmy tvoří opětně neodstranitehou závoru úspěš
ného zakončení slibně zahájených porad. Nemůže
me věříti, že několik odstavených dotěrných lidi
ček, kteří za každou cenu chtí hráti rozhodující ú
lohu ať.již ve výkonném výboru nebo zamýšlené
ústřední kanceláři, pro jich odmítnutí chtí kaliti
vodu a rušiti čiinost obětavých ostatních pracov
níki«<

Kdo si tedy nepřeje obecného národního blaha
z příčinosobních znebo jiných malicherných? Jsou
to ti. kteří slova >vlast a národnost« předkládají
čtenářům českých listů k obědu každodenně.

Ale v takovém kritickém čase jest potřebí váž
ně přemýšleti o podstatě, síle, významu a úkolech
i naší strany křesťansko-sociální. Důkladné studi
um akcí vykonaných jest nutnou podmínkou zdár
ného rozvoje v Ludoucnosti | Naše strana nesmí
zhynouti, nemá-li býti těžce postiženo ústrojí ná
roda vůbec. Jen naše strana před válkou přinášela
praktické prostředky pro všenárodní smír; tato
strana stavěla se proti houževnatému— třídnímu
boji, spojujíc ve svém táboře družně občany všech
staví. Své národní nadšení opfrala o skvělejší, vý
mluvnější starobylé tradice než jeji čeští protivní
ci. Poukazovala pravdivě, pod jakým praporem se
náš národ celý spojil v starých časech opravdově.
Tvrdila energicky a poctivě, že právě | kulturní
boj na předním místě naši organisovanou obranu
vydupal; vědělo se, že tento zápas by nepominul
ani tehdy, až by naše strana s politického kolbi
ště ustoupila za kulisy, zcela v ústraní. Hnalo“by

různějšími ©záminkami dále — zrovna jako ve
Francii. Vždyť přece naší odpůrci v posledních le
tech nepokrytě se přiznávali, že chtějí svůj proti
katolický výboj říditi dle příkladu jiných zemí, kde
katolíci se stali parobky.

Na Moravě praktická sebeobrana katolíků se
osvědčila skvěle. Tam našinci dokázali, jak dobře
dovedou Sspojiti neochvějnou říšskou loyalitu s
vřelým citem národním a náboženským. Také do
kázali katoličtí předáci svými politickými akcemi
pro národ český na Moravě velmi mnoho.

I u nás politický ruch katolictva zaznamenával
cenné úspěchy. Odpůrci, kteří dříve provázeli ka
tolické strany útrpným úsměvem, najednou s úža
sem pozorovali, jak se zvedá veliká katolická
hradba, jak přes 80 tisic voličů katolických odpo
vídá na neustálé výpady svými hlasovacími lístky.

Bývalo by se jistě značně pokračovalo od r.
1907 dále, kdyby si nebyli organisovaní katolíci
vlastního díla nekazili sami. Jestliže odpůrci mlu
vili o »duších ujařinených, zakrnělých<. můžeme

I poesie nejpoutavější může snadno zatemniti
rozum.

Hovořilo se před časem o pračlověku je
skynním jako o důkazu nejnižšího stupně lid
ského vývoje. Pojednou však v jeskyních, kde
ti předhistoričtí lidé hledali své útulky, nale
zeny velice umělé kresby a sošky, jaké ny
nější afričtí černoši zhotoviti nedovedou. Tudíž
takový nynější černoch by tvořil v řetězci vý
voje nižší, primitivnější článek než onen člo
věk jeskynní, který žil tisíce let předKristem.

Kulturní vývoj veleopů nedat) se nyní ani
za velice umělých prostředků, ani při dresuře.
Ale dřívější sopičí člověka by postupoval od
stupně k stupni výš a výše — i bez pomoci
vnější, jsa obklopen tvory chytřejšími než jsou
veleopové!?

Hofmeister po všech fantasiích dokládá roz
pačitě: »A dnes, po statisících let, v těžkém
zamyšlení sklání střízlivý učenec hlavu svou

tasie... a bolestně pociťuje malomochypothes
(domněnek)o tvoruzáhadném atajemném vý

vaji jeho rodu... Ó,tajemství, jež nelze rozluštiti!«

Ano — tajemství a jen tajemství, pokud sebude mluviti o člověku opíčím, třetihorním!
Věda nechává pestré fantasie na holičkách.

Lidé, kteří před r. 1907 tak velikou váhu kladli
na lidovost, na demokratická zřízení, pojednou si
počínali tak despoticky, jako by byli chtěli řící:
»Jenom my jsme strana. Nám ať se podřídí kněž
stvo i lid.« Takový aristokratický »demokratismus«
ovšem nedovedl obroditi poměry žádné. Docela
jistí lidé, kteří vskočili do strany nenadále dříve
než si získali jakékoli zásluhy pilnou prací, hned
se vtírali neodbytně do výboru, snažili se obsazo
vati i kaplanky a fary, rozkazovati hierarchii. Při
hlásil-lí se k práci přeběhlík, měl býti napřed dů
důkladně vyzkoušen z katolického katechismu;
ale takový člověk hned chtíval vládnouti snaže
se osvědčiti kvalifikaci ostrými řečmi a řádky
proti stranám jiným. Celá řada takových vtíravých
ochotníků byla odmítnuta. Ale někteří vyšplhali
se nad hlavy obětavých pracovníků přece.

"To mělo a v budoucnosti musí býti naší zása
dou: Napřed pevný charakter, hotový k velkým
obětem pro vřele cítěnou ideu a pak teprve uče
nost, organisátorská obratnost a svižný jazyk.
Již před válkou jsme psali, že jest potřebí proti ji
ným stranám (zvláště proti agrárníkům) mluviti
mírně a to tak, aby bylo získáno srdce. >Ale jaký
mi šípy nás pronásledují teprve protivníci'« odpo
vídalo se pravdivě. Dobře! Ale naše strana měla
za úkol vlnobití tišiti, ukazovati, jak jest národní
smír možný právě na základě křesťanské lásky.
Než vypůjčovati zbraně z nepřátelských magací
nů — raději klesnonti na zcela čistý štít. Vždyť se
ostatně vědělo, že každého, sebe malichernějšího
přehmatu našeho organisátora se využitkuje vrcho
vatou měrou proti naší straně celé a že proti kaž
dému našemu řečníku stojí nejméně 60 agitátorů z
táborů protívných.

Co se mluvilo i od nejsmělejších našich řeční
ku, velkou většinou bvla správné. Ale nikde ne
mělo býti tendencí našince některého soka (zvlá
ště který nebyl zlomyslný) silně zahanbit a ze
směšniti. Tak se vůle protivníkova nepodmaňuje.
Jest charakteristické, že i horliví organisátoři
kněží připomínali některým horkokrevným řeční
kům před schůzí ve vlastní kotátuře: »Jen opatr
ně, ať se zbytečně neroztrpčí ti lidé, kteří dosud
do kostela chodí a da jiné organisace jsou zavle
čení jen pro svou neuvědomělost. Vy si po schuzi
odejdete jinan, ale já tu musím setrvati a s těmi
lidmi fednati dále.. Všude se mělo dbáti toho, aby

vnitřnější zájmy náboženské.
Ale co bylo možno čekati od I'dí. kteří ihned

byli hotovi sekati do strany vlastní, jakmile se .
jim nezdařil některý svévolý justament? Hned
nepřátelský útok proti Všeodborovému sdružení,
hned zase proti pražskému Svazu hospodářských
společenstev a založení nového deníku dle hesla:
»Ať to praskne všecko, jen když se udržím na
vrchu a důkladně vykrákám těm, kteří se nechtějí
nechat znásilniti.« Na štěstí takové episody netr
valy dlouho, strana si učinila brzy pořádek. Ale
trpkou vzpomínkou jest, že k takovým dobrodruž
stvím přece dojíti mohlo, že se směle jed
nalo proti usnesení ústředního výboru a že
jeden laik vymstíval se v časopisech katolických
poctivým a obětavým pracovníkům osobními vý
pady. Tohle bylo nejméně katolické! Ale zrovna
tak nebylo katolickým, když našemu kandidátovi
na Vysokomýtsku zcela nepoctivém | způsobem
byla podkopávána puda od těch, kteří sami ve
řejných schůzí se báli, vědouce dobře, že by kandi
dát od nich vybraný a jimi samými podporovaný
získal nejvýš 60-—80 hlasů,

Strany české mluvily o nejrůznějších hříších na
české kultuře. národnosti, politice a pod. Ale na
jednu z nejhroznějších ©nepravostí | zapomínaly.
Každý týden aspoň jednou v různých | variacích
měla se ozývati výstražná slova: »Běda, třikrát
běda těm demagogům, kteří se snaží své osobní
snahy ozdobovati pozlátkem zájmů všenárodních!
Běda tomu, kdo do káry svého egoismu zapřahuje
celé davy, aby poslušně táhli »lidovéhov triumfá
tora na vysoké vrcholky,- Ano — přes všecko po
pírání původci právě egaistické zájmy jednotlivců
způsobily tak veliké národní tříštění a tolik jiných
nesnází. Každý samozvaný vůdce, často i nevíta
ný vetřelec volal celý národ ke své vlastní ko
rouhvi. Ovšem zakladatel nové strany. frakce ne
bo frakcičky nalezl snadno některé chybičky na
stranách starších; :yto skvrny a mušince staly se
jeho pokladem, jeho kapitálem, nepřebernou zbroj
nicí k výtkám, kritikám, k rozvratu. Byl pak ně
jaký div, že právě imužové nejbystřejší. nejučeněj
ŠÍ a zkrátka nejpovolanější velikou většinou ve
řejnému ruchu se vyhýbali? Kořistník, boje se ve
lice vážně konkurence, dovedl vylíčiti mrštným

ejkem jako kořistníka právě soka nejobětavěj(ho.
Pokud k takovým zjevím poněkud došlo i v

našem táboře, můžeme směle prohlásiti, že takové
úkazy nezávinila 1Obnova« ani kruhy za ní stojící.



Jako jsme odsoudili známé »memorandum« slovy
jen spravedlivými, tak jsmie se ozvali proti »lido
vé« demagogii, když již míra překypovala. Pod
porovali jsme všecko. co mělo zdravý základ (ať
to bylo kdekoli) a co jevilo snahy čisté, opravdové.

Ale jest jen chybou podivných demokratu, že
se vyniklo vedení strany z rukou,kněžských na
čas téměř zcela? | Jest to věru ironie osudu, že
prudce napadány od našich soků právě ty kruhy
kněžské, které se účastnily organisačního ruchu
pouze skrovnou peněžitou podporou anebo nečini
ly pro organisaci zhola nic. Byly tu přímo úžasné
omyly v táborech protivných, které o skutečné
formaci naší organisace sotva měly ponětí. A prá
vě proto, že nepřiložili k dílu ruku mnozí kněží,
kteří by si byli získali svým talentem a povahou
autoritu rázem, stalo se dočasně ústřední vedení
kořisti málo povolaných laiku.

Pro příští časy musí platiti heslo: »Všichni mu
žové zkušení, kteří inají široký rozhled. svorně
ku předu! Na přední mista pouze pracovníci obě
taví, skromní, kteří jsou ochotni ke krajní zdrželi
vosti osobní, jedná-li se o dobro celku!« A pak by
byl věru div, aby světový názor tak vznešený
jakým jest nauka katolická, nezvítězil nad dobro
družnými dohady a neduslednými ©hokuspokusy
sobeckých pozéri!

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vklady na knížky 4*|, "08
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

| Rozpačité sektářství.
Snad nikdy neobjevilo sc na světě sektář

ství tak nedůsledné, nedomyšlené a rozpačité,
jakým byl husitismus.

Již za prvního revolučního varu hlásily ae
naléhavé a velice vážné otázky, které vyžado
valy okamžité luštění. Ale přední representanti
husitského ruchu zapomínali odpovídatí i v oka
mžicích, kdy bušila na bránu výmluvná nezbyt
nost. Vůdcové duchovní oddávali se romantickým
enům, mnoho času věnovali apokalyptismu, ro
kovali o náplni času Antikrietova, vyhýbali se
dreným reálním postřehům. Velmoži, kteří se
přičinili o propagandu převratu nejhorlivěji,
málo ovšem obtěžovali hlavu echolastickými a
apokalyptickými úvahami; zato starali Be o to,
aby směr nastávající bouře se nesl k jejich
obohacení, k stoupnutí jejich sociálního a poli
tického vlivu, jakož i k pokoření mocikněžské

" vůbec. Na jednom křídle tedy byla romantická
sentimentalita, odkazující neodkladné práce, kte
ré měli konali kněží sami, morální moci ovan
gelia. Na druhém křídle zase lidé, kteří sice
uvažovali velice prakticky, ale příliš jednostran
ně. Uprostřed pak. ujelo (zvláště v jižních Če
chách) chiliastické blouznilství lidové.

O reformaci mluvil český husita každý, ale
novotáři zapomínali se svorně uraditi o odpo

vědech na problémy nejdůležitější, o které přímorkali.
Již rozhárané poměry domácí poskytovaly

tolik příležitosti k bystření vtipu těm, kteří
stáli o převrat. To viděli jasně, že velíká část
netoliko kněžstva, ale i lidu rozhodně chce se
trvati při zásadách konservativních. Jak tu do
spětí k rozuzlení 'rise bez brutálního násilí,
bez nelítostného výboje? Vždyť se jednalo o to,
jak se mají poděliti obě strany o stávající ko
stely, školy, radnice, o místa na universitě,
zemské úřady atd. Jestliže mooc katolicismu
bude fysicky udolána, nastává otázka, co s bez.
brannými, kteří ohtějí dále žíti ve zděděných
tradicích. Bude spravedlivo vyhnati je ze země,
anebo aspoň olovpiti je o všecky jejich pro
středky k veřejnému kultu náboženskému? Jak
se porovnají v téže osadě strany dvě, které po
skončení války budou míti skoro stejný počet

" příslušníků ? | Jakou svornost možno dčekati
v cechu, jestliže budou přijímání členové obou
stran ?

Ale šlo o život hnutí novotářskému i pro
případ jeho válečných triumfů. V které společ
nosti nezavládne pevný právní řád, la se roz
padá sama sebou i bez vnějších nárazů. »Choe
me se říditi hlasem jen lidí nejenostnějších«,
prohlašovali husité. Ale — jak se pozná s jisto
tou, že některý občan ctnost jenom nepředstírá?
Jak avěřiti osudy milionů vůdcům, jichž krajní
obětavost a křišťálová povaha so ještě neosvěd
čila v ohni těžké zkoušky? A jestliže některý
hlásící se vůdce osvědčil pevný charakter, na
stávala otázka, zda má dosti talentu říditi loď
na rozbouřeném mačť i v okamžicích bouří ne

1 dal své náboženské obci pevný právní
klad. Mluvil sice velmi často roatrpčeně proti
svodům Antikristovým, ale' nejmenoval určitě
a jasně avého předního náměstka, autoritu no
vou, která by měla všecko jeho stádce říditi.
Nevytkl jasně meze moci svěiské a duchovní;

naopak polovičatým stanoviskem v otázce tak
důležité jenom zmatky rozmnožil. Z Husových
spisů také si nedovedli Čechové vyčísti zásadní
právní stanovisko k papežské stolici a všeobec
nému koncilu. A jestliže byla odporučována
konfiskace duchovenských statků, neřeklose
určitě, jak se o zabrané. zboží mají poděliti
šlechta, měšťané a sedláci. Až bude moc hierar
chie potřena, kdo bude míti povinnost starat se
o universitu, ochranu sedláků, kdo bude opráv
něným dědicem politické mooi duchovenské?
Takové úvahy odkládány s „nepochopitelnou
lehkomyslností. Ovšem — husitům záleželo
předně na propagandě čínu, na uskutečnění
převratu; kdyby byli předem svůj program vy
mezili přesně do podrobností, dvě třetiny nad
šených stoupenců by se byly vzdaly spolupůso
bení — pro zdůvodněné rozčarování. Ale mocně

mohou býti naplněny svěží, obrodnou krví,
jestliže hlučně volalo po rážných činech váleč
ných to hnutí, které svého reálního programu
jasně nevyslovilo, ba které schválně udržovalo
četné stoupence v nejistotě.

Rovněž hrozivé otazníky kreslila zahraniční
situace Evropy. Dejme tomu. že by celé Čechy
zu krátko bývaly převedeny ke kalichu a že
by tedy bývala aspoň v této zemi zavládla
svornost úplná. Co tomu řekne cizína, co tomu
řeknou státy, do nichž česká země jest vklíně
na? Politioká a kulturní organisace všech okol
ních říší byla zbudována na základě aystému
křesťanského, středověkého. Ve státní organisaci
všecko bezprostředně nebo aspoň nepřímo su
viselo s církví, a Římem. I kdyby náhlé pře
rvání všech českých etyků s Římem nezname
nalo velikou poruchu pro pravidelný chod ve
etátech sousedních, ohlašovala se úvahu, zda
katolické státy atrpí bez protestu veliký převrat
přímo v ardci Evropy. Vždyť příklad český byl
nakažlivý, mohl vésti k velikým vnitřním otře
sům i mezi sousedy. Nebyla tu dávána velice
lákavá příležitost cizokrajným kořistníkům k za
kročení pod záminkou hubení kacířství?

Důležitější však bylo, že český převrat do
týkal se sousedů velice citelně. NebylaPraha
proslulým centrem obchodu středoevropského?
Nebylo české království spjato s osudy říše
německé společným panovníkem? Docela obojí
Lužice a Slezsko, části to koruny české. hou
ževnatě vzdorovaly husitskému kalichu. To již
znamenalo vnitřní rozvrat politický, nehledíme-li
ani na silnou oposici v Čechách a na Moravě.

Husité měli přemýšleti, co bude s obchod
ními cestami, pořízenými s tak velikým nákla
dem, přeruší-li ee obchodní styky se zeměmi
katolickými. Dále v jakých nesnázích se ocitne
vladař husitský, až papežská stolice místo poli
tického prostředkování bude výhradně pomáhati
panovníkům katolickým, V době Václavově při
papežském dvoře byly zaměstnány celé řady
úředníků, kteří byli rodilými Čechy. Tito úřed
píci po krátké době stávali ee v cizině vynika
jícími hodnostáři. Veliký počet českých umělců
pracoval v tom čase v cizině. Některé průmysl
né produkty v Čechách byly odkázány na do
voz surovin ze zemí cizích. Rozkvětu university
značně prospíval příliv eizinců. Cechy české
měly přátelské vztahy k cechům zahraničním.
Co však nastane, až se česká země osamostatní
a až dosavadní úcta k české vyspělosti se změ
ní v cizině v pohrdání a nenávist? Za pokrodi
lého procesu obchodního, sociálního a kultur
ního bude se česká země podobati obru s use
čenými končetinami. Vždyť existence obrov
ských davů v Čechách byla pojištěna právě
čilými styky obchodními a jinými s kraji sou

ními. *'
Vzeprou-li se Čechové všeobecnému koncilu

a papeži od něho zvolenému, přirozeně budou
míti protisobě celou okolní Erropu, která se
nevzdá svých tradio a svého stanoviska k sek
tářské zemi ani po největších vítězstvích huait
ských zbraní. Síla ozbrojeného ramene nepře
svědčí duší.

Co se dalo předvídati velioe snadno, vypl
nilo se vrchovatou měrou. V Čechách samých
ostré debaty a krvavé boje mezi kališníky, ka
tolíky, Tábority, Adamíty. V Praze hrůzovláda
Želivského, která připravovala osobním přáte
lům Husovým pravý očistec. Táboři ničili zcela
bezohledně i majetek kališníků; tito pak súža
sem otvírali oči, kam se až pustili, kdyžtě byli
nucení užívati pomoci notoriokých kacířů, vy
barvených Pikartů proti lidem věroukou tolik
blízkých! Netoliko z důvodů náboženských, ale

ření s katolictvem. Vždyť česká zemé se stávala
plenem sveřepých lupičů.

Universita ožebračená smutně živořila, tichl
ruch průmyslový, obchod zastaven téměř do
cela, sedlák vydírán od dvou i tří náboženských
stran; po obchodních oestách harašily hrůzné
táborské vozy. Nyní se poznávalo, proč se hro
zil úplnérostriky ofrkevní sám Václav IV,
ačkoli pronásledoval vynikajícíkonservativce
tolik nelítostně. Jak Lušice tak Slezako obvěly
se hněvem a bázní při myšlence, že by nad

nimi měl vládnouti vladař, přijatý a povýšený

výhradně kruby husitskými." . =Nouze, stav nesnesitelný „nutil rozkolníky
k novým a novým pokusům o -smír « větší
částí křesťanstva. Církev byla nakloněna pone
chati husitům zvláštní obřad, sle ani nemohla
přisvědčití k jejich zvláštnostem věroučným,
nechtěla-li snižovatí vlastní dogmatiku a roztrp
čiti národy ty. které jí zůstaly i za husitské
revoluce věrny.

Husilská církev rozkolná naprosto se ne
hodila do rámoaetehdejších poměrů evropských,
stala se úmyslně i bezděky velikou brzdou po
kroku, který jinde tak ohnivé květy vydával.
Tedy sektáři kupili kompromis na kompromie.*

ádali sami o obnovení zahraničního obchodu
s obyvatelstvem katolickým, tloukli znovu a
znovu na brány Vatikánu s ujištěním oddaností
s úoty. Připouštěli k řemeslům v Čechách ci
zince, cizincům ochotně přenechávali lví podíl
na obchodních styclch Čech 8 cizinou. Domá
cím katolíkům sice vstup na univeraitu zakazo
valí, ale cizí učence katolické vítali. Hněvali se
na »římské kacířství«, ale vítali v Čechách oká
zale římské preláty, oslavili skvěle nastoupení
vlády papeže Mikuláše V. Pronásledovalí domácí
katolíky, ale bylo-li jim vytýkáno sektářstyí,
protestovali proti obvinění jako proti urážce,
dokládajíce, že jsou věrnými syny církve obec
né. Rádi slyšeli a šířili pomluvy o římských
kardinálech, ale zároveň často, pokarně a uclivě
tytéž biskupy prosili, aby jim poavětili kališné
kandidáty kněžství, aby jim zaslali posvátné
oleje, aby kališníky biřmovalí. Jednoho cizího
biskupa drželi přímo v zajetí, aby jim v jeho
osobě neodešel avětitel. Rokycana zle dotíral na
Řím pro jeho“ nauku; ale lichotivými listy se

pozovácí získati přízeň téže papežské stolicevlastní osobě; namáhal se, aby Řím mu po
mohl k hodnosti biskupské Aby se Jiří Podě
bradský udržel jako rovnoprávoý druh křesťan
ských vladařů západoevropských, složil čistě
katolickou přísahu, namířenou i proti zvláštno
stem církve kališné. Když bylo od něho žádáno

měla tendence jiné. Začal tedy na důkaz svého

pravověří pronásledovati Tábory a Českébratry.Tyto náboženské společnosti však právem mohly
namítati: »Proč nás nutí ke shodě s církví
obecnou ti lidé, kteří sami neposlouchají centra
olrkve této? Vyžadují od katolicismu úsluhy,
ale o poddanosti nechtí slyšeti.« Někteří pro

mimocirkevní, zbavenóu všeho politického vlivu
papežské stolice. Zatím tu byla pouze cnost
z nouze, horečné hledání radikálního východiska
ze situace velice pochmurné. Na konec pak

řed smrtí Jiří znovu se pokouší jasným 'pro
lášením navázati spojení a Římem.

Kdo by se byl v XVI. atoletí v Čechách

ozval prou podávání Eucharistie nemluvňstům,tomu bylomezi husity běda! Na druhé straně
titíž utrakvisté se zápalem vrhali se v náruč
tomu soktářství, které do kalicha kladlo zcela
něco jiného, než zač zápasil Hus a Jakoubek.
PH vzpomínce na peníze odpustkové za věku
Husova obcházela novoutrakvisty hrůza; ale
titfž lidé notoriokým švindléřům alohymistickým
ochotně. rozdávali miliony; nejbohatší rody
šlechtické byly přivedeny na mizinu cizimi
dobrodruhy-laiky,

Věru oírkev tolik rozpačitá a nedůsledná
nikde se nevyskytla. Jest věru div, že mobla
živořiti téměř po dvě století. Jaké byly přípravy,
taková byla výslednice. Nebyl-li program jasně
vykrystalisován ani při počátku hnuti, nemoblo
býti určitosti a pevnosti v rozvoji dalším. kdy
doráželo tolik vln nepředvídaných. '

Pročjinde kupovati?
Vždyť obdržíme kancelářské potřeby (pa
pír, inkoust, péra, tužky atd.) umělecké
pobledy ve velkém výběru, dopis. papír,
notesy od 80 hal.až do 5 K, dále památ.
— níky, alba na fotografie a pohledy—

Hradci Král.v Družstevnímknihkupectví v————Adalbertinum.————

Za válečného ruchu. 
Nové losy Rakouského Červeného kříže.

Na základě dosavadního výsledku upisovací akce
bylo usneseno, použítina další přihlášky tohoto
roadělovacího kifče: Upisovatelé, kteří přihlásili
10 volných neb -100 kusů se závazkem, obdrží

plné přidělení. Na úpisy volných kusů přes 0ude přidělení vyřízeho tím. způsobem, že upi
sovatel 11—15 kusů dostane 11, upisovatel 15.—
20 kusů 16 atd, Pak klesne rozdělovací klíč stále
většíměrou,takřepřivětšíchúpisech'volných.
kusů bude vzat zřetel jen na 25 Lt PH
kusech se závazkem děje se rozdělení samo



-až na 80 procent pří wětších Úpízech. Tatoredukce musela nastati, protože vyložený. počet
losů značněbyl přepsán.. 1

Výrvěl bitvy u Lisy. Vzhledem k 50. vý
"ročí elavné námofní bitvy u Lisy (20. července)
konala se v Terstě zakládající schůze výboru
pro zřízení pomníku vál. námofniotva v Terstě.

"Miatodržitel av. p. Friese Skene uvítsl myšlenku
„zříditi v prvním přístavě říše pomník naší ne
„zničítelné vděčnosti našemu válečnému námoř
nictvu, na které pohlížime s oprávněným podi
vem. Sebedůvěra a vroue! láska k vlasti umož
nily bojovníkům u Lisy e nejskromnějšími pro

-středky vykoňati největší čin. Tytéž neselháva
jfet elly jsou to, pomocí nichž slavně obstáli.
-jsme všechny nejtěžší zkoušky proti svělu ne
přátel. V boji dosažené musíme zachovati také
příští době, aby slavné činy na moři a na zemi

„nalezly své pokračování v rovnocenných dílech
míru. Jako v hodině nebezpečenetví spojily se
všechny ally státu, tak budoucně, kdy budeme
státi vůčí velkému úkolu znovuzbudování vel
kého území a jistě i podstatně zvýšeným poža

-davkům světové konkurence, budeme potřebo
vati« jednotného spojení všech síl ve prospěch
státu. V Tersié má rakouský obchod, mocně jsa
„podporován náším vélečným námořnictvem,
znovu rozkvésti. Odtud má rakouský obchodník
nastoupiti nové dráhy. Pomník našeho slavného
válečného námořnictva má býti nám symbolem
tohoto nového Rakouska a vždy odtud má zav
zníti padnět k požehnané práci: »Rakousko
nade vše, jen když chcele Jeho Veličenstvu
oleaři a Jeho c. a k. Výsosti nejjasnějšímu panu
arcivévodovi následníku byly zaslány holdovací
telegramy a velkoadmirálu Hausovi pozdravný
telegram. '

. Komandování pracovních oddílů na žně.
Dle výnosu ce.k. ministerstva orby z 6. července
1916 č. 30.804 zemědělském dělníkům (tedy ne
samostatným rolníkům nebo majitelům malých
usedlostí jakož i jich synům) rakouského stát
ního občanství se již pro příště nebude zásadně
udíleti dovolená, nýbrž budou zařazení do vo

jenských pracovních oddílů. Tím se má dosíci
toho, aby pohotového mužstva bylo co možná
nejvíce využitkováno a aby vojenské pracovní
oddíly na žně obdržely též věci znalý pereonál.

Aby se zabezpečilo nepřetržité zaměstnání
vojenských pracovních oddílů co pomooných sil

ři mlátičkách a aby se při tom mohlo upotře
bu mužstvo, jež již je obeznámené s dotyčnými
pracemi nebo nabude potřebných znalostí během
svého komandování, byly utvořeny zvláštní vo
jenské pracovní oddíly, jež by těmto podmín
ám vyhovovaly, t zv, »pracovní oddíly na vý

mlat«. Tím je umožněnoJB disponování těmit>vojenskými pracovními oddíly komandovali ta
kové »pracovní oddíly na výmlat« u jednoho
napřed na sklizeň žně a též zároveň pro příští
výmlat.

Užívá-li se jedné a téže mlátič<y na růz
ných pozemofoh, má Ústředna pro přidělování
válečných zajatců, vojenských pracovníeh od
dílů a potahů pro zemědělství v Praze k vůli
účelnosti ponechati při této mlátličce na část
nebo na celou dobu výmlatu pracovní oddíly,
k ní již přidělené.

Zrádkyně zrádci. V Římě byla ve čtvrtek
dne 20. července odpoledne zvláštní smuteční
slavnost, při které bylo strašně hanobeno Ra
kousko a lid volal, že chce ihned vypovězení
války Německu. A co se vlastné stalo?

Již v srpnu 1914, tedy hned na počátku
války světové, uprchl z Tridentu zemský a říč
ský poslanec, advokát a hlavní redaktor trident
ského listu »1l Popolo« dr. Cesare Battisti, do
Italie. Tam se postavil v čelo protirakouských
agitaci, mluvi) pobuřující řeči proti Rakousku;
jejich hlavním obsahem bylo »osvobození Tri
deniska« Když vypověděla Italie Rakousku
válku, vstoupil do armády italské, do které byl
zařaděnjaio setník do jednoho pluku bersaglierů
(bersaljerů ostrostřelců, také alpinů). Jako
setník súčastnil se rozličných bojů zejména
v údolí Suganském, kdež byl před několika dny
naším vojskem zajat a dopraven do Tridentu.
"Tam by! postaven před vojenský soud, a ve
čtvrtek dne 13. července byl nad ním jako
zrádcem vlasti vynesen rozsudek smrti, který
byl také ihned proveden.

Zprávou o této popravě byla ovšem rozči
lena Italie. Proto byl za týden po popravě čet
mými stranami intervenionistickýmiv Říměu
spořádán zvláštní průvod. Velký zástup ubíral
se s prapory na- Kapitol. Ihned opatřeny pohled
nice a podobiznou Battistiho, které byly rozha
zovány mezi Jid. Na Kepitolu měl starosta mě
sta Říma kníže Colonna ohnivou řeč, ve kteréž
líčil zásluhy Battistovy o Italii a smrt jeho jako
mučenickou. Mírmojiné pravil: »Mučeniotví ne

oběť. Cesara Battistiho. Z Kapitohu lelí slavn
pozdrav na památku Battistiho a v celé Italii
2o ozývají hlasy o něm a pro něho.c

"a veškerou rozhodností zahájil ihneď válka proti
Německu:

A na koneo slavnosti navrhl advokát Cagli
; arda resoluci, která byla jednomyslně přijata

s bouřlivým souhlasem a ve které mimo jiné
se praví: »Synové Italie na pevnině i na moří

. hrdinně bojují proti nepřátelům. Žádáme proto,
i aby Německu byla ihned vypovězena válka.
; Všichni nepřátelé, kteří se nalézají na půdě ital
„ ské, nechť jsou internování a jejich majetek ať
| jest nekvestrován.: Zároveňžádáme,aby byla
"válka vedena až do konečného vítězství.c Tak
| bylo v Římě.

V Miláně sešlo 86 za předaedniotví senátora
Mangisgalliho mnoho epolků a připravily Bat
tistovi také okázalou slavnost. Na té bylo mimo
jiné usneseno sbírati na pomník Battistiho v Tri
dentě a navrženo, aby dvě ulice v Benátkách
byly pojmenovány po Battistim a Oberdankovi.
Vobecní radě milánské měl socialistický sta
rosta a někteří radové vášnivé řeči, v kterých
velebili Battistiho a odsuzovali rakousko-uher
ské soudnictví. Starosta se ovšem ohražoval,
aby oelé jednání nebylo zveličeno a aby se ho
nezneužilo tendeněně. Snad si přece vzpomněl,
že Oberdanka, anarchistu, který etrojil v Terstu
pumový atentát na našeho císaře a byl za to
v prosinci 1882 popraven, nelze. oslavovati ani
v královské Italii.

Dr. Battisti zastupoval na říšské radě okres
tridentský; sám o sobě již r. 1910 napsal. že
byl dvacetkrát pro rozličné přečiny a přestupky
trestán. Hned po svém úlěku r. 1914 byl vy
škrtnut ze seznamu advokátů a jmění jeho pro
hlášeno za zabavené.

S Battistim byl také zajat vůdce irreden
tistů v jižních Tyrolích Filzi, který byl před
válkou advokátním koncipistou v Roveretu. Ve
vojsku italském byl poručíkem alpinů a byl
rovněž odevzdán vojenskému soudu.

Z oelé věci jest dojista nejpříznačnější to,
že Italie, zrádkyně, oslavujíc zrádce Battistiho,
stejně ho cení jako anarchistu a aprostého vra
ha Oberdanka, což se i milánskému starostovi
přece zdálo mnoho.

Pařížský karneval. Zrovna jako před po
topou! Němci stále více svírají kruh kolem Ver
dunu, statisíce francouzských bojovníků krvácejí
a dokonávají, kostnatá bída tluče na dveře všech
francouzských chudasů. Ale zámožné pařížské

' kruby projevují »vlastenectví« kratochvílemi a
orgiemi jako o nejveselejším masopustě. Dlouho
se tvrdilo, že zámožnost sta hříchů zažene, že
popřeje příležitost k pěstění krásna a dobra, po
atlí mohutnosti duševní. Zatím však v Paříži,
která udává tón celé francouzské kultuře, právě
bohatci plnou hrsti rozhazují na rafinované po
žitkářetví. Ti chytráci, kteří se vojenskými do
dávkami velice obohatili, nyní užívají; není jich
tam málo, protože i venkovští bohatci spěchají
do hlavního města píti sladkost z plné číše až
do dna. Vláda francouzská sice na počátku války
vystoupila proti nemírnému požívání alkoholu;
snažila se znesnadniti i jiné prostopášnosti. Ale
zhýralci po krátkých rozpacích pokračují ve
svých zábavách znovu do přesycení. Poučný
kaleidoskop nynějšího pařížského života posky
tují řádky »Národních Listůs:

Pařížské listy objevily náhle, že na Mont
„martru a jinde je přes válečnou dobu stále ještě
hodně veselo i po hodině policejní (půl jede
nácté), ano, že v Paříži vlastně nikdy nebylo
vío příležitosti j za noci zapomenouti všechny
bolesti, jsko právě nyní. Chrámy,v nichž se o
bětuje démonu Alkoholu, denně se množí.
»V Rue de Provence, v Rue de Tréviste, Rue
Joubert, Rue Mauroy teče alkohol proudeme,
praví spolupracovník »L' Oeuvru«. Rozumí se,
že je tento alkohol velice drahý. Je třeba dra
hocenných opatření, aby bylo možno nerušeně
se oddati požitku: společnost si najme pokoj
nádherně zařízený a tím získá právo, celou noo
píti výtečné likéry, whisky a jemné druhy ru
mů, nemluvě o vínech, o šampaňekém a o všech
těch -podivuhodných emišeninách selterské vo
dy a alkoholů. Jsou vznešené domy, v nichž
možno se opíjet jen po zvláštním uvedení.
V některých z těchto místností musí návštěv
ník pošeptati vrátnému do ucha heslo, než je
vpuštěn do ráje. Za to však může zůstati do
bílého rána. Odwhisky, sektu a likérů není
daleko k útěše intensivnější. Ve »Skating Hlallu«
se schází pod rouškou nevinné jízdy na koleč.
kových bruslích polosvět k veselým orgilm.
Tak byla na příklad žena vrátného, která svůj
byt, několik neobydlených pokojů, jednomu ze

vznešených nájemníků pronajímala ne skutečnýnoční bar, v němž scházeli jen cikáni a špa
nělské tanečnice. Ale stalo se, že jednomu zá

| kazníku se zdálo příliš mnoho dáti Bádaných 5, fr. za skleničku likéru a bodrou ženu udal na
: policii. Mueela svůj bar zavřít, ale za několik

idní otevřela (iný v sousední ulici. »Válečnézisky« majitelky baru byly tak lákavé, že jejího

p adu následovalo ještě několik domovnic,teré měly nemenší úspěch u dámiček z polo
i ověta a jich ctitelů. Jernnější evět však nemůže

postrádati graciosnějších forem. -Do avého ve
selí mísí krok valčíku i tanga. V Rue.dď Offé
mont věnuje se jedna úotyhodná matrona ú
kolu, tóny tanga vykouzliti ovzduší předválečné
doby. V Rue Pergolese otevírá jeden hotel
brány- svého tangového ráje za vstupné 100
franků. Podobné, jenže lacinější místnosti jsou

ještě v jiných ulicích Paříže. Zpravodaj »L' Oéuvru« jich napočítal 300. V
olik stojí válečná loď. O tomto thematu

pojednává v časopise »Technische Monatshefte«
inženýr V. Kraft a vypočítává, že úhrnná cena
moderní řadové lodi kolísá mezi 50 až 60 miliony
marek. Ceny válečných křižníků odchylují eo
od toho jen málo, ačkoliv při nich jest váha
pancéře, jakož i těžkého ozbrojení zmenšena;
větší náklad vyžaduje opět mnohem mocnější
zařízení strojové. Malý křižník asi o 5000 tu
nách stojí 10—12milionů marek, torpedový člun
o 600 tunách asi 2 miliony; o 1000 tunách asi
31/; milionu marek. Při ponorných člunech
bývá jakost materiálu ještě významnějším činito
lem. poněvadž musejí mnítisamočinné elektrické
zařízení pro plavbu pod vodou. Náklad na nej
větší a nejrychlejší z dosud zbudovaných ponor
ných člunů asi » 800 tunách činí 3 až 31/, mil.

Pamatujte 
při každé příležitosti

na „Červený křiž“,
na raněné vojiny, na vdovy a sirotky

po padlých našich bojovnícichI

Kulturní jiskry.
Zápis do dívčí dvojtřídní obchodní školy

na král. Vinohradech, Korunní tř. č. 4, jakuž
i do praktického kursu ku vzdělání vycho
vatelek, pokračovacího kursu pro vyšší vzdě
lání dívek, jednoročního kursu ku vzdělání
industriálních učitelek pro školy obecné i
měšťanské a šicí školy koná se denně až do
17. záři. Kromě toho vyučuje se hře na klavír,
housle, zpěvu, němčině, francouzštině, angličtině,
všem druhům ozdobných i praktických ručních
praci, malbě atd. Pro dívky z venkova zřízen
jest pensionát. Přihlášky nřijímají se denně. Pro

spoty ochotně zasílají Školské sestry O. S. F.iž sedmnáctý rok vychází v Praze kato
Jícký misijní časopis, který je stále v přímém
spojení s africkými misionáři a od těchto nej
novější zprávy přináší. Jest to měsíčník »Ech
z Afriky« (roční předpl. K 150). Administrace
totoho časopisu nalézá se na Zbořenci, č. 15 a
zasílá ochotně na požádání číslo na ukázku
zdarma. -—Tento časopis by měla hojně čísti,
i laická inteligence. Co tu zpráv zeměpisných,
národopisných a jiných velice důležitých z pů
vodních pramenů! Učiní-li některý bohateo
výlet do Alexandrie nebo do švédekých hor,
hned vydává chvástavý cestopia, dává se foto
grafovati, jak mu to sluší na břehu m řském
nebo pod cizokrajným stromem. Ale z jeho řádků
si nevyberete ničeho, co by bylo pro vědu no
vého a důležitého. Zato však »Echo z Afrikye
přináší cenné nové zprávy netoliko náboženské,
ale i takové, které jsou opravdu cenným roz
množením vědeckého materiálu,

Zapomenutý český spisovatel a učenec.
Dne 29. července 1506, tedy před 410 lety, ze.
mřel slavný cestovatel a učenec český. Je to
Martin Behaim, zrozený na Plzeňsku, který zá
hy dostal se do Norimberka v avusedním Ba
vorsku. Zde se spřátelil s proslulým hvězdá
řem a matematikem Regiomontanem. U tohoto
získal takových vědomostí, že portugalský král
povolal dvaadvaceliletéhu Behaima do Lisabonu,
aby se tu účastnil porad, týkajících se objevu
nových zemí. Zde sestrojil Behaim přístroj
„astrolabium“, pomocí jehož mohl plavec na ši
rém moři zjistiti končinu, v níž se nalézá. Be
haim vykonal sám první výzkumnou cestu do
západní Afriky, odudž se vrátil po značných
úspěších. Behaim to byl, jenž nakreslil mořské
mapy, jichž dovolával se stále Kolumbus, do
máhaje se podpor na cesty, jejichž následkem
bylo pak objevení Ameriky. Behaim sestrojil
také první giubus. Bez prací tohoto Čecha ne
byly možny cesty a výzkumy, jež učinili Vasco
de Gama, Vespucci, Magelhans a j. Zemřel té

slavnému Čechu Behaímoví zřídili v — Norím
berce' ...

Záslahy polského katolicismu o Litvu.
Zajímavé pohledy do rozvoje Litvy otvírá svým
referátem A. Brůokner v »Českém Časopise
Historiokém« v č..3. (str. 358—360). Litva v 15.
a 16. věku seznávala, že podlehne ve svých
zápasech s Moskvou, jestliže se nespojí s kato-.
lickou Polskou. »Dnešní litvomaní vytýkají Po
lákům, že jejich elrkev Litvíny odnárodňovala
a i dále odnárodňuje, zatím co v podstatě bar
barství, zaostalost staré Litvy, velká její zpo
zdilost a vyjití z polodivokosti byly příčinou,



že vše, co na Lilvě povzneslo se nad chlopství,
samo se hrnulo bez nejmenšího nucení neb ná
tlaku jen pod vlivem skutečných poměrů do
olonisace, jako někdy do rusifikace. Církev na

Litvě dbala i dbá o litevskou národnost a není
její vinou, jestliže Litvíni sami neuměli z toho
kořistit a sami vlastním jazykem pohrdli.«
Zvláštní pojednání Brůcknerovo vystupuje »proli
snahám litvomanským po stanovení jakési původ
ní kultury litevské, proti... neoprávněným žalo
bám na Poláky, kterým za všecko vděčí, nebcť
bez katoliciemu a Polsky byla by je Rus dávno
pohltila; i tak odňali jim Bělorusové,nejméně
ze všech plemenslovanských energičtí, polovici
jich původní země,« =

ávrat do církve. Profemcr university
v Halle dr. Gosvin Uphues, jenž b)l v dobé
kulturního boje kaplanem v Her«feldu ve Vest
fálsku, vystoupil tehdy z církve a slal se pak
profesorem filos«fie na universitě v Halle. Nyní
vrátil se opět do lůna církve a nedávno sloužil
od svého odloučení první mši svatou.

Požadavky katolíků v Německu vzhle
dem ke škole. Říčeký výbor školní katolíků
německých konal 4. července ve Frankfurtě nad
Mohanem schůzi, v níž vzhledem k jednotné
škole byly jednomyslně přijaty tyto zásady:
Obecnou školu jéet považovati za základ vzdé
lání a výchovy lidu. Proto musí: 1. ve svém
náboženském rázu býti plně zachována, 2.
jvétě více než dosud učiněna věcí srdce kato
lického lidu a každým >působem podporována
Při přijímání do vyšších ústavů jest vyloučiti
dávání přednosti žákům chodícím do příprav
ných škol. Pro dítky obyvatelstva méně zámož
ného musí býti rozšířena možnost získati 8i
vyšší vzdělání; prostředky mohou býti: poskyt
nutí nejbohatších veřejných [inančních prostřed
ků, zrušení nebo snížení školného a pod. Pojem
jednotné školy ve smyslu sociální demokracie
a německého učitelského spolku se zamitá, již
proto, že jest nejasný a mnohostranný. Rovněž
se zamítají požadavky s tím spojené vzhledem
k simultování (I. j. zřízení jediné školy pro
katolíky i protestanty), poslátnění a posvětštění
obecné školy vzhledem ke společné výchově

Sark úpravěškolství říšskýmzákonodárstvím.voboda vyučování musí býti zachována, ze
jména právo zřizovati soukromé školy. Právo
rozhodovati o výchově dítek a o způsobě vyučo
vání přináleží v první řadě rodičům. Tomu od
povídá povinnost křesťanských rodičů dáti dít
kám křesťanské vychování. Také ostatní školy,
zvláště pokračovací školy, musejí býti utvořent
jako výchovné školy. Zvláště musí přijíti k plat
nosti náboženské vyučování a pěstování nábo
ženského Života.

Z Dědictví sv. Prokopa. Vědecký odbor Dědictví
sv. Prokopa konal schůzi 5. července za předsednictví

rok 1917, totiž I. část Dějin arcidiecése pražské v
XVIII. stoleti od kanovníka dra Ant Podlahy, se prá
vě dotiskuje. Dále předložen rukopis Katolické věrouky
od unív. prof. dra Richarda Špačka z Olomouce, obsa
hující traktáty: +O milosti«, »O0svátostech« a »O po
sledních věcech člověka«. Sděleno, že překlad »Summy
contra gentiles od sv. Tomáše Akvin., pofizený prelá
tem dr. Jos. Pospišilem z Brna, připraven k tisku. Univ.
docent dr. Jos. Vajs vzal na sebe úkol, postarati se o
český překlad spisů sv. Cypriana. Polednáno o literár
ním styku se »Lvovou společnosti< ve Vídni. Dokončiti
jest Bibliografli a Úvod do knih Nového zákona. Seznam
členů Dědictví sv. Prokopa uchystán k tisku, O vědecké
terminologii české pro filosofii scholastickou a bohosla
ví pracuje užší komité.
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Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci

Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.
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Zprávy
- místní a z kraje.

Rekvisice kovového náčiní z mědi, mosazi a niklu,
jako kotlů, hmoždířů. svícnů 2 pod. zahájena bude v
Hradci Králové dne 31. července. Odevzdáním těchto
předmětů povinní jsou nejen obchodníci a živnostníci,
nýbrž také soukromé domácnosti, ústavy i jednotlivci.
Upozorňujeme na vyhlášky v té příčině vydané, jakož
i ma vyhlášky, jimiž ustanoveno jest pořadí, v kterém
jest předměty odevzdati. Každý nechť donese požado
vané věci do té sběrny. ke které jeho dům jest přiká

zán, Komise pověřená přejímáním kovových předmětů
bude provádět též kontrolu, zda všechny předměty byly
odevzdány. Kromě toho bude zřízena ještě zvláštmí kon
trolní komise pro celý okres. Vybízíme obecenstvo ve
vlastním jeho zájmu. aby veškeré předměty skutečně
„odevzdalo. Zatajení jich stíhá se soudně žalářem až
třRetým, nebo politickém úřadem vězením až do 6

měsíců. *

Jeji c. a k. Výsosi paní arciksěžna Zita věnovala
veškeré věci z mědí a niklu válečným účelům. Následuj

nost při nastávající rekvisici kovového náčiní, o níž
píšeme na jiném místě,

Měsíská rada dne 24. července. Paní M. Kulífové
vzdají se díky za dar 150 K, věnovaný chudým žákyním
měšť. školy dívčl k uctění památky jejího zesnmlého
chotě p. J. Kulíře, ředitele měšť. dívčí školy v. v. —
Schváleno bylo, aby činžovní groš byl inkasován spolu
s vodní dávkou, -—Jeho Excelencí nejdp. biskupovi dru
Doubravovi vzdají se díky za šlechetný dďar500"K pro

místní chudé, věnovaný za příčinou 40letého kněžského
Jubilea. — K žádosti Sokola bude městská policle dohlí
Žeti na tenisové hříště, pokud k tomu stačí. — Prvnímu
rybářskému klubu povoleno bylo jedno zalovení sítí $
Labi a Orlici. -- Zpráva odboru revisního o skontru
pokladen v důchodenském úřadě, provedeném 12. čer
vence a zpráva revisora účtů p. V. Draslara. c. k. vrch.
berního v. v. a cís. rady, o provedené revisi obecních
účtů za rok 1915, postoupí se revisnímu rozpočtovému
odboru. — Na vědomí vzat byl výkaz pokladní hotovosti
ze dne 17. července a výnos c. k. ministerstva veřej
ných prací o udělení práva veřejnosti městské vyšší
škole pro ženská povolání hospodářská. — Schváleny
byly poukázky vydané pro vojenské ubytování. — Po
ukáže se dávka za vodu užitkovou za II. čtvrtletí t r.
a obchodní akademií obvyklé množství uhlí a dříví. —
Sdělen byl s městskou radou dík dvor. rady a univ.
prof. p. dra Golla za blahopřejný projev k 70. jeho na
rozeninám. — Schváleny byty různé objednávky, lesnía
týdenní konsignace.

Porada a sprostředkovatelna práce vojinům lova
dům. Místní odbočka státní zemské ústťedny pro král.
České pro péči o vrátivší se vojíny v Hradci Králové
zřídila v dorozumění s c. a k. vojenským velitelstvím
v Litoměřicích při zemské centrále práce v Hradci Krá
lové, třída 18. pěšího pluku č. 439, L poschodí (proti
Adalbertinu) poradnu a Sprostředkovatelmu práce vá
lečným invalidům. která udfif těmto bezplatně porady a
opatřuje zaměstnání přiměřené jich zmenšené pracovní
způsobilost? V poradně této úřaduje se prozatim vždy
ve středu a v pátek od 10—12 hodin dopoledne. Místní
odbočka vybízí všechny invalidy, aby se za účelem po
třebných porad a opatření vhodných míst hlásili v této
poradně, která se vynasnaží, aby všem projeveným

Okresní pomocná hospodářská úřadovaa. Podle vý
nosu Jeho Jasnosti p. ministra vnitra ze dne 12. čer
vence 1916 č. 11.950 M. I. vyšlo v několika případech
na jevo, že strany, zejména na venkově, nemají vůbec
vědomosti o instituci hospodářských pomocných úřa
doven k vyřizování neukončených záležitosti osob vo

vzhledem k tomu. že dobročinná zařízení hospodář
ských pomocných úřadoven v poslední době zájmovvými
kruhy stále Hidčeli jsou vyhledávána, připomínají se
zdejší výnosy vztahující se na zřízení hospodářských
pomocných úřadovena, jejich činnost a to v úředním
listu z r. 1915 str. 24 a 59 dané pokyny ohledně akce
za účelem vyřizování neukončených záležitostí | osob,
vojenskou službu nastoupivších a ohledně rozšíření 0
boru působnosti hospodářských pomocných úřadoven
na žádosti příslušníků rodin osob, válečnou službu na
stoupivších. Obecní úřady „se proto žádají, aby zájmo
vé kruhy vhodně a opětovně poučity, že v Hradci Král.
již přes rok působí úřadovna ta, jejíž předsedou jest
L.č. president krajského soudu p. dv. rada Mašek. Bliž
A informace lze si zjednatí v presidiu c. k. krajského
soudu.

Dáchody a výdaje města Hradce Králové u. L. r.
1541. Jaké důchody měl Hradec. poznáváme z výtahu
příjmů všech důchodů městských i pozemkových za ú
ředníků cůchodních Petra Hrocha, Jindřicha Nejedlého,
Pavla Všechlapského a Bartoše ticžka panem purkmist
rem a pány staršími obecaími volených v pondělí den
Nanebevstoupení Panny Marie léta 1541, Příjem počtů
od předešlých úředníkův; suma příjmů 1237 kop 40 gr.
4 den. —- 1. Příjem za vodu: v pondělí den Nanebevzetí
Panny Marie přijato za vodu, od 125 várek činí 8 kop,
18gr. míšeňských /totiž za jeden týden); suma od várek
v tom roce přijato 451 kup 12 gr. (Roku 1542 bylo 7693
várek po 13 sudech výstavku). 2. Počet z brány Mít
ské, celné 226 kop 5 denárů, J. příjem od váhy 10 kop,
13 gr. 6 den., 4. od šrotířů 170 kop 30 gr., 5. od trakařův
5 kop 7 gr. ( den., 6. z krámů od řezníkův, hostmských
20 kop 21 gr., 7. od načínání vína 20 kop 40 gr., 8. z
pušky valchářské 2 kopy 51 gr. 1 den., 9. od skládání
vín a piv starých 5 kop 42 gr. 5 den., 10. cla ze soll
medu a herynků 13 kop 10 gr. o den., 11. z krámů Fe

u louky sv. Jakuba, nájmů šosovních i městských 44
kopy 37 gr., 13. sumy jarmarečné z bud soukenických,
kramářských, šniderských a jiných všech věcí toho času
prodávaných, z rodstavů a snli 6f) kop 28 gr., 14. jarmar
ku postního přijato od Lran a věcí svrchu znamenaných
82 kop 6 gr. J den.: suma obojího jarmarku 200 kop 34
gr. 3 den., 15. 7a statky městské 78 kop, 16.dluhů
starých za cihly 20 kop7 gr., 17. šosů a ouroků zadrže
lých a letošních 228 kop 35 gr. 5 d., 18. za koně a jiných

dluhů případných 340 kop 1 gr., 19. za vína z vinic 0
becních (prodána p. Janu Slatinskému) dvě desítky ví
na bílého po 13 kop.; suma za vína toho roku 42 kop
10 gr. 20. Příjem pomůcek od podruhů 8 kop 6 gr., 21.
od úředníkův dvoru. Přímského (?), 22. od úředníkův
pivovaru Bobkovského 11 kop 9 gr. 3 den., 23. od úřed
níkův mlýnských při mlýna Orlickém | z šlajsen při

mlýnu Prostředním a z Křižového mlýna, sama 343:Kop
22 gr. 1 den, 24. od úředníkův lučních 207 kop 7 gr., 25.
od úředníkův lesních: Jan Konopě, purkrabí nad lesy
Těchlovickými. Březskými, Bohárenskými složili hotově
243 kop 15 gr.; Jiří Zabáček z prodeje lesův obci 148
kop 44 gr.; sumu z lesův 392 kopy 2 gr. 26. od úřední
kův ctbelních z obou cihelen 812 kop 5 gr. 4den., 27. od
úředníkův obílních Tomáše Strachoty a Víta -Anděla
peněz hotových 32 kopy 4 gr., 28. od úředníkův solních:
Ji Čviček a Jindřich Nejedlý složili 820 kop 4 gr. Suma
všech příjmů v tom roce GJI7 kop 24 gr. ! d — Příjem
důchodův pozemských (pozemkových), úroků svatoha
velských roku tohoto, z: 1. Březhradu 45 gr., 2. Plačic
T kop 3 gr. 3 den., 4. Vlčkovic 4 kopy 21 gr. 1 den.,
4. Praskačky 7 kap J8 gr. 3 den., 5. Sedlce 5 kop 32 gr.

8 kop 49 gr. 8. Libčan 13 kop 50 gr. 3 den., 9. Radiko
vic (2 kop 42 gr. 3 den., 10. Voznice 4 kopy 49 gr., 11.
Těchlovic € kop 26 gr. 2 den., 12. Říbska 6 kop 53 gr.
3 den., 13. Stěžer 11) kop 43 gr. 1 den., 14. Stěžírek 1
kopi 40 gr. 2 den.. (5. Charbuzic 1 kopa 27 gr. 16.
Všestar 10 kop 28 zr., 17. Břízy 11 kop 17 gr. 3 den.,.
18. Rozběřic 10 kop 1) gr., 19. Světí 18 kop 49 gr. 3
den., 20. Nedělišť 25 kop 22 gr. 2 den., 21. Lochenic 36
kop 40 gr. 4 den., 22, Předměřic 9 kop 36 gr. 4 den., 23..
Skaličky 3 kopy 9 gr., 24. Ruska 3 kopy 48 gr. 2 den..
25. Piletic 3 kopy 57 zr., 26. Slatiny 3 kopy 16 gr. 2 den.,
27. Svinárek 2 kopy 38 gr., 28. Svinar 3 kopy 9 gr. 2
den., 2. Lhoty u Malšovic 45 gr. S den., 30. Lboty za
šibenici 1 kopa [8 gr. 5 den. 31. Kluků 24 gr. 3 den.
32. Roudničky 1 kopa 4l gr. 3 den., 33. Vysoké 10 kop
Z7 gr., 34. Střebše 2 kopy 3 gr. 3 den, 35. Bohárny 16
kop 18 gr., 36. Puchlovic 6 kop 54 gr. 5 den., 37. Trna
vy 7 kop 34 gr. 2 den., 38. Zvíkova 4 kopy 47 gr., 39.
Kunčic 8 kop 27 gr., 40. Přímu Vysokého 6 kop 37 gr..
41. Přímce 1 kopa 23 gr., 42. Probluze 2 kopy 14 gr.
Suma úroků přijato obojího 1212 kop 20 gr. 3 den. Tyto
všechny jmenované obce počtem 42 patřily toho času
panství hradeckému. — Příjem z rybníků: 1. Nový na
obci sloven v pátek po sv, Jiljí a přijato z něho za 67
dřberů kaprův, kteří po 2 kop. 2? gr. jsou prodáni a za
24 kop kaprův, kteří na různo s drubeří (drobnými ry
bari) jsou prodáni; všeho za AW kop 5 gr. 2. Ruský
sloven v pálek po sv. Matouší a prodáno na něm 60
džberň kaprův po 2 kop. 22 gr. a narůzno prodáno 16
kop 40 kaprův a ořijato za všechny ryby z téhož ryb
níka 142 kopy 14 gr. 4 den. 3. Březhradský sloven v
pátek po Všech svatých a prodáne na něm 339 džberův

kavrů, a narůzno prodána 101 kopa kaprů s drubeří, i
přijato za ty ryby prodané 641 kap 51 gr. 3 den. 4. Svi
narský sloven v pátek před sv. Maří Majdalenou a pro
dáno na něm 14 džberů kaprův po 2 kopách, a za ryby
narůzno 52 kopy "0 gr. 3 den. Z rybníků plodných, lo
vených na zimu, přijato 2% kop 52 gr.; za ryby z haltý
tů přijato toho roku 83 kopy 29 gr. 5 den. Suma toho
roku za ryby a olody z rvbníkův a haltýřův 1337 kop
23 grose a 2 denáry. — Příjem z nájmů 40 kop 8 gr.

u Locheni: 10 op 43 gr. Za statky veškeré přilem 209
kop 40 gr., příjem za kopaniny 9 kop, za staré obilí 14
kop, úroků starých 3 kopy 47 gr. 3 den., příjem berně
podle šacunku z poddaných lidí z vesnic k městu Hradci
náležejících 212 kop 41 gr. 2 den. Suma sumarum všech
důchodů městských i pozemských příjmů čistých zůstá
vá 8713 kop 58 gr. ? den. z té sumy vydáno dělníkům
a na jiné obecní potřeby 6120 kop 55 gr. 5 den., po vy
dání zůstává 2584 kop 2 ter. 4 den.. na hotových penězích
2045 kop 17 gr. A den. —. Počet tento učinili léta Páně

1542 v pátek den sv. Jilií úředníci důchodná u přítomnosti
pana purkmistra a pánův, pana rychtáře, pánův starších
a sob z obce k tomu volemých. | jest ten počet od vý
še psaných úředníkův za pořádný přijat a jim z práce
jest poděkováno. — Vach.

Ze zprávy lub. měst. dívčího lycea. Na počátku
školního roku přijato 109 žákyň, ve školním roce při
Stoupila 1. Průběhem roku vystoupily 3. Z Hradce jich
bylo-19, z okresu 28, z ostatního dílu Čech 53, z jiných
zemí 6. 100 žákyň hlásil: se k náboženství katolickému,
4 k evang. reform. a 4 k israelskému. Od školného bylo
Vsvobozeno částečně 51 žákyň. Abiturientek bylo apro
bováno 13.

Z výroční zprávy c. h. odborné školy pro umělé zá
mečalctví v Hradci Králové. Zapsáno ve školním roce
1915—16žáků úhrnem 54. V roce nastoupilo vojenskou
službu 10, vystoupilo 10. Učebného cíle dosáhlo 33. Z
učitelského sboru nastoupil službu vojenskou p. prof.
Fr. Losos, který jest nyní odetřován v epidemické ne
mocnici, p. c. k. učitel Růžička, který jest v ruském
zajetí a p, odbor. učitel Josef Zajíc, jenž zemřel již r.
1914 na východním bojišti. Ústředně kovů odvedla škola
52 kg mědi v ceně 254 K a 79 kg mosazi za 118.50 K.

Hudebhi škola Školských sester v penslonátě J. V.
císaře Františka Josefa I. v Hradci Králové odevzdala
Červenému kříži během školního roku z pořádané aka
demie dne 2. prosince 93.82 K, z -hudebního večera 9.
dubna 85.20 K a z poslední slavnostní akademie ze dne
9. července 176.30 K, celkem 355.32 K. — Z téhož ústa

vu odvedla pokračovací škola z dobrovolných dárků
při výstavě ručních prací 41.49 K rovněž Červ. kříži.

Z Obecní zastavárny královéhradecké. Za příčinou
čištění místaostí zastavárenských v úterý, ve středu a
ve čtvrtek dne 1.—3. srpna se vůbec neúřaduje.

Seznamcen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 22. července 1916. 1 kg: prosa K 1.29, vikve K
1.10—1.20, jahel 3490 K, máku 5 -K, lněného semene 1.20
K, třešní 1.10—1.20 K. nových brambor 35 h, 1 g Jetelo
vého semínka růžáku. 205—230 K, 1 hlávka zelí 30—70



“p, $ kopa: okurek 18-32 K. kaposty $—9 K, cibule 4—6
AK, drobně zeleniny 60 h, mrkve 5—6 K, celeru 2—4.40
K, petržele 3.20—5.60.K,česneku 5—7? K, salátu 3.80—4
K. křenu 1.20—1.%0K, svazků kedlabšů 12.50—15 K, 1

-kus karfigju 12—80 h. — Přivezeno bylo: Obllí: vikve

kop, okurek 27, Kapusty 90, cibule 128, mrkve 120, celeru
125 kop, petržele 65. česneku 45, salátu 35, křenu 15,
karfiolu 12, kedlubnů 42 kop svazků. Ovoce: třešní 18

"koštká. Dobytka: podsviínčat 264 kusů, pár za 180—320
K. 4 kůzlata po 14--24 K.

* Parní instalace ve Skuhrově mad Bělou. V neděli
3. šervence o poutní slavnosti koná se ve Skuhrově n.

„plana a administrátora solnického. Akt Instalačnívyko
ná vsdp. Pr. Tomíček, bisk. vikář ve Vel. Ouřimi a ká
-zání prosloví vdp. Jos. Růssler, farář v Solnici. Ad mul
tos annos!

Hořice. Slavnost junobrany odbývala se u nás dne
2. t. m. v Smetanových sadech. Vydařita se, ježto počasí
-přálo, nad očekávání. K 3. hodině defilovala mužská i
-ženská mládež kol radnice a shromážděnýchhodnostářů
a nastoupila pochod na cvičiště, kde po zazpívání hym
ny konalo se cvičení. Večer byi vojenský koncert. Vý

-jěžek ve prospěch sirotků a vdov po padtých, jakož |
věže hrdinů, jež slibuje býti něčím originelním, obnáší
ma 1000 K. — Minule jsme referovali o opatřeních v
příčině prodeje másla, vajec atd. a vyslovili naději, že

-nyní bude u nás o tyto potřeby postaráno a zabráněno
"posavadnímu bezcitnému přeceňování a nedůstojnému
„obcházení venkova; naděje tato však zklamala v tom
směru, že venkov jen spoře město zásobuje a husy,
Jichž.je v zdejším okrese množství, vůbec-nenabízí. Ne
bude lépe, pokud k úředním nařízením nepřistoupí o
pravdová a blahovolná křesťanská láska aneb aspoň
jakýsi soucit s těmi, kdož jsou téže české matky dět,
na druhé straně pak méně bezohlednosti k mašemu ven

"kovu. Dnes ovšem toho není, nýbrž panuje přímo od
porný egoismus na obou stranách. Tím nebude propasí

-mezi městem a venkovem menší, nýbrž větší ke škodě
vcelého národa.

«
—

Národní desatero. Věnováno Ústřední Matici Škol
-ské, 1. Šetři svého zdraví, střkkmostí je zdob; líh a ta
bák strojí před časem Ti hrob. 2. Povinnosti dbáti velí

-osud Tvůj, ale na svém právu neochvějně stůji 3. Sporů,
bádek planých včas se vystříhej, na řeč příkrou mírně
radu moudrou dej. 4. Šetrnosti chraň s blahobytu zdroj,
chuďas jenom bývá cizí vůle stroj. 5. Marný výdaj plo
„di tytýž velký hřích, hojný zisk však plyne z dobrých
„českých knih. 6. Prolo jsi se učil abecedu znát, abys v
prázdných chvílích čítal písma rád. 7. Vlasti slavné
děje vždy si pamatuj, za Čechy se nestyď — vždyť jsou
národ Tvůj! 8. Krásou české mluvy častuj zrak i shuch.
řeč jest poklad svatý, svěřit Ti jej Bůh. 9. Na Matici
Školskou štědrou oběť nos, abys její dětem zjasnil

„smatný los. 10. Pevná víra v Boha dá T? útěchu: »Od
vrať, Pane Bože, bědy úd Čechů!«

Znamení kříže těšilo se přirozeně veliké vážnosti
Mž mezi prvými křesťany; křížky nostti křesťané obec
ně. znamení to nebylo toliko odznakem biskupské mo
ci. Veřejná úcta ke kříži ovšem velice zmohutněla od
té doby, kdy Konstantin Veliký netolřko prohlásit kře
sťanství za náboženství státem ohráněné, ale nadto
sám projevoval velikou úctu k tomuto symbolu katohic
tva. Také Sv. otcové prvých století po Kristu zřeteně
naznačují, jak byl kult kříže vysoce. vážen, pochopujíce
-dobře hluboký smysl sv. Pawja: »Ode mne pak odstup
to abych se v čem chlubil leč v kříži Pána našeho Je
žide Krista.« Sv. Jeronym napsal: »Při každém čína,
při každé chůzí nechť dělá ruka znamení kříže. — Stez
srdce svého. úzbroj častěji znamením kříže čelo své,

. aby záhubce Egypla žádné moci neměl nad tebon.
Sv. Angastin poučoval: »Znamením utrpení a smrti Kri
stovy má dnes čelo tvé býti znamenáno, a všichni kře
$ťané znamenají se znamením kříže.« Jinde psal vrouc
ně: »Uvážil jsi. Jak veliká jest moc toho znamení, to
jest znamení kříže? Slunce se zatmí, měsíc nevydá svět
la svého (Mat. 24); kříž však bude zářiti a zatmí světla
nebes, a když spadají, sám jedině zářiti bude, aby ses
poučil, že jest kříž | nad měsíc světlejší | nad slunce
Jasnější, jichžto září převýší, jsa ozářen bleskem světla
Božího.« Sv. Jan Zlatoústý praví: »Kříž pokořuje všecku
pýchu, zapuzuje všecku vlažnost, vede k trpědivosti a
sjevuje nicotnost všech vezdejších věcí.< Sv. Ambrož
napsal: »Znamení Kristovo jest na našem čele a jest v
-sěšem srdci. Na čele, abychom Jej. vědy vyznával, a v
srdci, abychom Jej vždy miloval. Ráno ze sna procht
nouce máme díky vzdávati Kristu, máme znamením
svého Spasitele začíti práce své.« — Mnoho a mitoho
byl brojeno v nedávných letech proti tomuto znamení,

které však nabývá nyní velké vážnosti v kruzích do
nedávna lhostejných. Kde se nestojí o kříž, tam se ku
pnjí falešné talismany, zázračné nůžky a jiné prostřed
ky nemnyslivé pověry.

odporučujeme :

| Proprium Bohemiae
brož. K 4—, váz. K 480.

Lectiones contractae
brož. K 180.

Psalterium
váz. K 250.

Manuale sacerdotis.
Manuale rituum

české váz. K 4—, v kůži so zlatou ořízkou
K 620,

německé v kůži K 6—.

Breviarum Romanum
od K 5U— do 100—.

Dle přání objednáme:

od K 40- od K 200—.

Oružstovní knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Literatura.
Nejmenším slepcům na cpatrovnu pro ně lidumilové

dárkem, odkazem a pod. vzpomenou. O to prosí správa
Útulny slepých dívek Praha II., Kampa 33 a adm. t. I.

Dvolčíšlo 7.—8. katolického ženského Časopisu »Evy«
již vyšlo a obsahuje básně od Miloše Olševského, A.
Simerské, O. Fritze Vitavotýnského, Jar. Nováka, An
tala, články poučné a zábavně od Jar. Nováka; E. J.
Seguardta, dr. Řehulky, A. Simerské, VL. Loucké, E.
Fialy, Rud. Linharta a Besídku. V +Katolické učitelce«

různé články výchovné a

Zrnka. .
Kalendáře Matice cyrilometodějské vyjdou letos tři

a sice malé »Poutník svatohostýnský« a »Domobranece
a velký »Kalendář matiční«. Obsah všech kalendářů
bude velmi zajímavý a poutavý. Mezi přispívatehi jsou
zastoupena známá a dobrá jména. Tiskárna již pilně na
kalendářích pracuje, takže vyjdou, jak doufáme, zavčas.

Život Pána uašeko Ježíše Krista podle sepsání sv.
Matouše podle Vulgaty se státým ohledem na text pů

znova přehlédi dr. Jan L. Sýkora. Cena výtisku v polo
tůhé vazbě 36 h v zasl. známkách vyplaceně. Nová
knížečka hodí se k hromadnému rozšitování mezi vě
Hcími i mezi vojíny v poll. Administrace Praha II., 200.
— Modlitby za v Pánu zesaulé s dodatkem Modlitby
za padlé vojiny. Od J. Košnáře, Cena od 1.40—3 K, dle
vazby. — Obě knížky vydány json nákladem V. Kotr
by v Praze.

Dějiny vychovatelství. Napsat Jos. Kobosil. Vzdě
lavací knihovny katolické sv. 61. Sešit 5—6. za 1 K.
sešit 7.—10. za 2 K. Nákladem V. Kotrby v Praze.

Dědiciví sv. Jana Nepom, vyďalo na rok 1916 jako
podil údů svých A knihy: 1. Navedení k životu zbožné
mu od sv. Františka Sales. Přeložit K. Vrátný. Krám
ská cena 4 K. 2. Rozvětvená rodina. Napsal AL Dostál.
Cena 2 K. 3. Paměti Františka J. Vaváka, souseda a
rychtáře mřlčinského, z let 1770—1816.Vydává J. Sko
pec. Část II. Cena 2.50 K. Letošní podíl má cenu celkem

vždy!
Nákladem R. Prombergra v Olomouci. Český hou

bař. Ilustrovaný klíč kapesní k určení všech v naších
vlaštech rostoucích jedlých a jedovatých hub na zá
kladě jich vědecké soustavy. S návodem, jak zacházeti
s houbami v praks! a v kuchyni. Se 182 barevnými o
brazy. Napsal prof, dr. J. Macků. Cena 3.80 K. Kniha

psal prof. dr. J. Macků Vyzkoušených 100 receptů. Ce
na 60 hal.

Naše omiadina. Časopis zábavný a poučný pro Sdru
žení venkovské omladiny na Moravě a ve Slezsku. Řídí
a vydává R. Smahel v Nové Říší na Moravě. Ročník
8., čislo 9.—10. Vychází 1. a 15. každého měsíce za
roční předplatné 3 K. :

Nákladem Bemedikilnské kaiktiskárny v Brmě. Ško
la Božského srdce Páně. Řídí P. Hobit. Ročník 50., čís.
7. Roční předplatné 4 K. — Květy Marlianské. Pořádá
P. K. Lux. Ročník 33., číslo 7. Celoroční předplatné na
12 sešitů 2.50 K. —- Anděl Strážný. Časopis pro mládež.
Řídí J. Dvořáček. Ročník 35., sešit 10.

Z uakladatelství V. Kotrby v Praze. Kam jdeš? Kni
ha útěchy pro doby trudné. Sepsal dr. K. L. Řehák.
Cena 2.40 K. — Český slovník bohovědný. Pořádají dr.
J. Tumpach a dr. A. Podlaha. Sešit 39. vykládá slova
církev až církevní manželství. Cena sešitu 1.40 K. —

Rajská zahrádka. Pořádá V. Špaček. Roč. 25., čís. 10.
Ročně 10 sešitů 2a 1.60 K.

Slovalček. česko-katský. (Přes 7000 slov.) Za 1 K.
Nákladem dra F. Bačkovského v Praze. — Nákladem
téže firmy vyšly korunové slovníčky: česko-německý.
česko-maďarský a maďarsko-český, česko-italský| a
Italsko-český, šesko-polský a polsko-český, česko-ru
ský a rusko-český.

©00000000000000000Uvěrnídružstvo Eliška
v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy

na nové výhod. losy Rakouského Červe
ného kříže a opatří i jiné cen. papíry.

Tiburci Lucerna a Vaněk Porniček.
(Obrázek z věku šestnáctého.)

Zapadlá, pochmurná byla hostěnice »U svíčky+
na Horách Kutných, útulek to proletariátu různého
druhu. Skleněná kolečka v nízkých dvou okénkách
propouštěla jen málo světla na tři stoly dlouhé,
kolem nichž byly lavice s hrubými zábradly. Kdy
by se na příchozího nebyly usmívaly z akmary
koutní konvice a žejdlíky cínové, myslil bys, že
ses ocitl někde v šatlavě.

Právě tam požíval chutnou krmičku jakýsi cho
dec hrbovatý, maje filec vedle sebe a veda živý
rozhovor s jednookým krčmářem Plundrou. V tom
vstupoval nový chodec obtloustlý, dýchaje těžce
jako kovářský měch. ©Rozhovor přestal, jakoby
uťal. Hrbovatý host mrkl na krčmáře, poděkoval
dvorně na křesťanský pozdrav příchozího, zval k
sobě a hned kladl otázku: »Jak se zoveš, poutní
če milý?« A nečekaje ani odpovědi, hned se před
stavoval: | »Jsem Brikci Pečkoláč, tovaryš van
drovní, poctivého cechu pekařského z Chrudimě.
Mám právě vandr nepříležitý, nechutný. Honím to
trasa dynovatého, Tiburcího Lucernu, kterýžto se
ke mně na cestě z Pardubic přitovaryšil a z vnuk
nutí satanova o dva klínoty mne ošálil.«

Příchozí vyjeveně vykull oči, roztáhl ruce,
jakoby chtěl hrbovatého obejmouti. Z vnuknutí
Božího, tovaryši milý, jsem v tuto hostěnici přišel,
z vnuknutí Božího. Považuj — i já honím tu šel
mu znamenitou, viselke ďáblova, Ten bere, co se

j ut trefí, Jsem Vaněk Perniček, soused pardubský. Ten šibal obrat mě o dva birýtky nové, čty
ry prsteny zlaté a jeden pás stříbrný. Radilt mi
chodečkové poctiví, abych se hnal k Přelouči a k

| Čáslavi, na té cestě že lotříka trefím, A tu při své
i pouti jsem doslýchal, jak Lucerna dále své čertovy

kumšty provodí. Vystupuje prý pod násobnou ma
škarou. Hned se ukazuje jako kejdař kumštovný,

' na obrat zase představí se jako stolíř nebo se
hlásí jako student toulavý, mendik chudobný.«

i »Pravdu díš, pane Perníčku«, přisvědčoval
hrbovatý. >Na tu šelmu každá pasť skrovná a ne
užitečná dosaváde. Vždy se ti přímo pod rukou
vytrati co dým z komína. Již jsem lišku takměř v
poutech měl, kdyžtě mi řečeno, že Lucerna obrá
ti své Istivé nohy kamsi ke Kolínu. Začneme tu
díž honiti pospolu.«

»>Zatím však, šenkéři, dej pintu piva řídkého,

I ať spláchnu prach a zaženu žízeň nárammou«, roz
kazoval Perníček.

1 Po důkladném doušku utřel si Perníček kostr
baté plavé vousy a pokračoval: »Toho jistého Lu
cernu prý kterási pěkná Káče fedrovati má, jsouc
jeho tovarvškou; praví se, že to ženská lehká, po

, větrná.« .
sTakového potvorníka jistě více lidí Istných a

na peníze honných fedruje<, dokládaš host hrbova
. tý. >Co těch šibalů, lapků a přechovávačů u věku

tomto! Na vše strany neřádové procházejí. Do
| slechl jsem též, jak se Lucerna mezi farmareční

zloděje mísí a dvěma prsty lidem z kapes vytahu
je.« Hrbovatý uměl vypravovati velice poutavě,
takže se posezení notně protáhlo. Perníček nepo
zoroval, jak do druhé pinty piva přilit krčmář ja
kousi zvláštní tekutinu, neviděl, jak lačně utkvěl
zrak hrbovatého na naditém měšci jeho, když se
v penězích přehraboval.

»Již-li jste se posilnili, páni hosté?« přerušil
družný -hovor krčmář. »Usmyslete sobě moudře;
nelapíte-h Lucernu k víčerou, nočně lišky chytré
nepopadnete. Tady se jen koutkujete. ale jazykem

: se zloděj nehoní.«
Perníček kvitoval starost krčmářovu vděčným

pohledem i slovem. Bylf již stejně tolik posilněn,
že při povstání poněkud zápasil se zemskou gra
vitací. Doufal však, že při pochodu mlha z mozku
se vykouří.

>Dobřes trefil«, pochvaloval hrbovatý. »Všecky
cesty zde kolem Hor Kutných dobře znám; dobře
tušiti mohu, kudy se odtud Lucerna bral Čtyři oči
spíš naleznou nežli zrak jeden. Když se chodci
blížili k lesíku, Perníček upřímně vyznával: »To
varyši dobrý, těžké moje nohy sotvy tvým jeje
ním stačí. Poshov, aspoň na chvíli usednu; věrně
mám hlavu podroušenou, vleku se jako moucha Z



tem; všaktě již cesta z Přelouče zemdlila mne ná
ramně.«<

»Moudře díš«, přitakal hrbovatý | Pečkoláč.
>Mne zase veliká žízeň trápí, Dočkej času kratič

poho co doběhneme do lesíka. Znám tam studánu s vodou čirou. Tam posedíme; já svlažím hrdlo,
ty pak obmyješ hlavu. Pak poběhneme zlehka jak
pacholci nejinladší.< . i

Když se slunko rdělo již Mad západem, oba
poutníci usedali ke studánce, Málo pomohlo Per
níčkově těžké hlavě obmytí. »>Tovaryši poctivý,
utehnu na chvíli do mechu. Neodběhni, drž mi dále
šik! Vartuj! Však šelmu Lucernu rovně pokoštuje
me. Až dobudu na tebe tesáčku svého, pak se, Lu
cerno, těš! Aby tě sto — sto hromů z jasná rozra
zilo!. Za malý okamžik Perníček předl jako ko
courek, pak vrkal jako holoubek, až chrápal, ja
koby dubovou fošnu řezal ... ,

Probudila jej teprve k ránu Švitořivá pěnkava.
Dvakrát si protřel oči. přemýšlel, kde vlastně je,
třikrát se rozhlédi kolem — ale spolucestujícího
nespatřil. Jen několik kozích chlupů se tetelilo při
ostrém vánku na mechu jako památka po Istivém
tovaryši. Perniček sáhl do zápasí. ale seznal, že
měšec se ztratil, že byl uříznut. Teď ovšem v le
síki ozývaly se hrubé nadávky, které vybucho
valy z úst Perníčkových jako ze Sopky. »Ten ko
lopletenec ničemný mne oloupil a zmizel co dým
z komína, metl preč, co by jej vítr vzal Teď te
prve si vzpomínal, jak se dal hloupě ošáliti bílým
vousiskenm muže, který se mu představil jako Peč
koláč. A ten hrb byl také jistě umělý. Vždyť bylo
nápadno, že pacholek tak statný, vysoký má záda
zkřivená. »Kdož to byl jiný než Lucerna pod ma
Škarou?“ uvažoval okradený. >A ten krčmář jest
jistě také liškou podšitý. Z vnuknutí čertova hráli
oba na jednom vrchcábu, foukali do jedněch kejd.
>Z oust v uši to lotříkovi na Horách řeknu, že Lu
cernu přechovával, že oba hudli stejnou. Rychtáře
s právem přivolání

Také za dvě hodiny nato odehrála se v krčmě
Plundrově bouřlivá scéna. Perniček při vstupu ani
salutace nedal. „Krčmáři, toť světle se vidí, že jsi
v puntu s tím šibalen Lucernou; hledíš svým jed
nim okem co noční sova z lesa, Pardus dobrý za
sloužíš. Ž vnuknutí čertova jste mne do svých
síti zapletli.“

sSpokoj se, spokoj se, ubo lživá!. postavil se
rázně Plundra, jináč šňupku tímto velkým klíčem
do hlavy obdržíš. Jestliže se ti moje kůže líbí, do
čkei práva. Jsemť z lože poctivého a Živnosti rov
něž poctivé.« :

>Umlkni. lotře, již jsi mi dobře posloužil, práva
dočekáin. Až ti biřic hubu odemkne, pak promluvíš
svědomitě. Smolné ruce Lucernovy k tvým rukám
dobře se hadí.:

X došlo opravdu k velikému soudu. I Lucerna
byl polapen s pěknou Káčí. Když zlodějská. společ
nost byla dána na útrpný žebřík, pak všecka ta
jemství Lucernove lezla ven. Ale k měšci svému
již ubohý Perníček nepřišel. Vzal si naučení, že
nedobře jest lotra honiti s hlavou podroušenou.
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prášekbezvadnéjakosti 1 kgza1K20h
doporučuje jako cennou náhradu za mýdlo

Josef Jelinek,
mydlářv Ilradci Králové na podsíni. —
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Mýdlo
několika druhů, výtečné jakosti, dodá na bedny
též i na vagony J. Bossner, Praha-ll., čp. 385.

= .Paramenta.

Ignáce V, Naškudla syn
(protokolovaná firma)

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

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

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

se na požádání franko zašlou.

/ ..

Koupím harmonium
zánovní, jenkotažový systém, 3—Ď her. Platím
hotově. Nabídka. budiž adresována na redakci
Obnovy s heslem »Harmoniume a v ní popsány

rejetříky, skříň a udána cena.y

Českoslovanská W
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 druha
za mírných podmínek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

SB“ 4zz HodBěd„Majiilsšlíhzn E ESnE mes oteč" aké
A KES 358825 88PEKNE EE ELEM A.>uaB8"08 szaš PMRLEVEL
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Menší byty
o pokoji a kuchyni, jakož i krám s pokojem
a kuchyní za dílnu se hodiol,blíže (irandhotelu,
ihned lze pronajmouti. C. a k. dvorní továrna
na nábytek K. V. Skuherský v Hradci Králové.
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Cerný « spol.
nabízejí ze svého skladu na Slezském Před

městí u osobního nádraží:

prima hornoslezuké uhlí
kusové i ořechy nejlepších známek prosté

prachu;

prima české uhlí hnědé
pro kuchyně a pp. pekaře;

hornonlezaký kostkový koks
pro regulační kamna bytová;

palivové dříví štěpinové;

polenové dříví bukové
pro pp. koláře, truhláře a soustružníky.

Obchod ve velkém i drobném. "W
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Rozpočtyochotněazdarma.

Ve prospěch
Svatováclavské Matice Skolské.

nejvýhodnějšía nejlevnější ná„ojnohodnějía nejlevnější
Ý,
kupní pramen v.

prá praporů. přikrovů, koberců aovevého máčíní ve výrobaách nejstaršího
závodu v Čechách, o. a k. drorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
obrázkové cenmíky, rozpočty, vzory 8 vé zboží
k výběru fraako.

Bez velkoměstaké režie ve vlastuích dílnách a
domech, levné pracovní aíly na venkově, čímě lovnější
ceny aš o 309/, neš všade inde. .
Jubil. 100Jet. trvání a60let. vlastní činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Česká hudební škola
Matice školské v Č. Budějovicích
(XIV. škol. rok) vedle kongervatoře praž
ské a vídeňské jeden z největších ústavů
v Rakousku. Má 300 žáků, 14 odbor. kvalif.
sil učitelských, vlastní budovu za 150.000K,
státní subvenci 9.000 K, nové moderní
varhany © elektromotorem. Vyučuje 8e
zpěvu sbor. i solovému, všem nástrojům
klávesovým, orchestrálním a theorii hudeb.

Varhanická škola S paedaé, kursem.

Oddělení pro výcvik vojen, elevů hudebních.

Příprava k státním zkouškám —
Na škole se konají zkoušky hudeb. učitelů
za účelem dosažení kvalilikace. Na
dráze poloviční sleva jízdného.
— Prospekty a informace sdělí řediteletví.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

olavným potronátním
úřadům dovolujesi dopo
rečit) veškeré kostelní nádoby a
nášiní a to: monstrance, kalichy,
olbáře,nádobky,paténky, paoifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropemky.
atd. své vlastní , předpisům
olrkevním vyhovující. Btaré před

mě op rarje v původníintenoi a.v i slatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Holevé

předměty neb výkresy zasílá nauásku franko ber závaznosti keupě.
Vše s0 posílá posvěesní. Pydes ruční

Sblad veškerých slatých a stříbrných klenotů, jako: Fotůsů,
madenek, kříšků, prstýmků, náramků atd. 1 Notářské
prateny, tabatěrky, jidelní náčiníze stříbrapravého

čínského všdy na skladě.
Stare slato, stříbro a drahokamykupuje ze nejvyáší cem.

JAN STANĚK,
Paniř a elselenr ,

Praha-l.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 14. n.
Přisešný znalsc c. k. zemakého trestního soudu.

Jan Horák,
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční snisony kelickol
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
. své vlastní výroby, jakež i tu- i 0izo

zemakých.

Cetná usmání zvláštěz krahůvole
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského-závodu za
dobu víoe než třicetiletého působení.
Učiňte, présím, malou objednávku na

zkoušku.
Též na splátky bez zvýšení cen!

Volojemné látky ma taláry.



- Milý hrabě Stůrgkhu: u
-drehi“04: dovršají dny, ve-kterých ne

smiřitelné smýšlení nepřátel donutilo nás k válce.
Jakkoli bolestně litují dlouhého trvání této

Jidetvu uložené kruté zkoušky. naplňuje mne
přece vysokým zadostiučiněním pohled na těž
ké zápolení, které stále poznovu ospravedlňuje
moji důvěru v nepřekonatelnou sílu mocnářství.

Důstojní evých udatných synů, kteří v ú
zkém spojení s vojsky našich slavných spo
jenců hrdinsky vzdorují stále opětovanému ná
poru přemoci, vykonávají moji milí národové
také doma nadšeně povinnosti onou vysokou
měrou, jak to odpovídá veliké vážné době. Spo
jenci mocnou vůlí zvítěziti přinášejí 8 mužnou
odhodlaností každou oběť, kterou vyžaduje za
bezpečení budoucího čestného a irvalého míru.
Se správným porozuměním pro opatření, kte
rých vyžaduje blaho vlasti, snášejí následkem
války nutná obmezení hospodářského života a
maří záludné úmysly našich nepřátel, jež mají

-za účel plánovité ohrožení existence pokojného
obyvatelstva:

. Moje srdce sdílí a otoove$ou. starostlivostí
s každým jednotlivým Mých poddaných starvet,

snášejí, bolest o padlé, úzkost:o: milé v poli,
porušení blahodárné pokojné práce, citelné ztí

opířaje se o povznášející zkušenosti dvou Jet
řálky, s plnou důvěrou do budoucnosti nyní
pozvolna dozrávající, v oblažujícím vědomí, že

"moji čačtí národové opravdu zasluhují vítězství
a v důvěře, že jim ho neodepře milost a spra
vedinost Prozřetelnosli.

V těchto vážných. ale na naděje bohatých
pamětních dnech nutí Mne, abych obyvatelstvu
poznovu adělil, že jeho nikdy neochabující pro
jevování jeho vlastenocké obětavosti naplňuje
Mne radostnou pýchou a že 8vděčným srdcem
uznávám jeho statečné, konečný úspěch zaru
čující chování.

Pověřuji Vás, abyste to Mým jménem adě
M1 obyvatelstvu.

„ve Vídni 81. července 1916.
František Jesef v. r.

Stargkh'v. r.

Průběh války.
V posledních dvou dnech se oznamovalo,

jak všecky úporné ruské útoky byly odraženy.
Zrovna takový osud měla nepřátelská vojska na
frontě anglické a italeké. A tu nutno vážně se
zamysliti nad faktem, že veliké nezdařené útoky
znamenají pro nepřátele obrovské škody, znač
né seslabení jak fysické tak morální. Utočná
síla chabne se ztrátou krve velikých mas. Proto

sledku nynější prudké ofensivy.
Císařské projevy na prahu třetího váleč.

i císařové František Josef I. a
císař Vilém. Nášpanovník lituje dlouhého trvání
války, útěchou jest mu věrnost národů, hrdin
nost vojů a obělavost všeho občanstva. Císař a
král náč hledí a plnou důvěrou v budoucnost
zvolna zrající. — Německý císař vydal projevy
tří. První projev tlumočí německé branné moci
uznání a obdiv olsařův; druhý vyslovuje díky
mužům a ženám, pracujícím při výrobě vojen
ských potřeb. V třetím projevu, zaslaném říš.
kancléři, vzdává se vroucí dík všem, kdož venku
i doma bojují za národ i domovinu — a vy
znívá důvěra v konec boje, který ochrání říši
od nového přepadení a zabezpečí pokojné práci
německé svobodné pole.

Na ruském bojiští dle úřední zprávy ze
dne 1. arpna rozhořčené boje poněkud ochably,
a to především jižně od Pripjetu, pak mezi Mo
nasteřiskou a Bučačem — jihozápadně od Lucku
a západně od něho Rusové v útocích ustali.
Tvrdošijně se dosud bojuje severně od nejho
řejšího toku Turye, pak u fronty stochodeké a
vprostoru jižně od Dněstru. — Náš generální
štáb podává výkaz zajatců a kořisti, učiněných
v červenci. v úseku východní fronty. jižně od
Pripjetu. Bylo zajato- 18.000 mužů u 90 důstoj
níky a ukořistěno 70 strojních pušek. — Za sou
hlasu císaře našeho a za přítomnosti němec.
vlsaře dohodla se nejvyšší vojenská velitelství,
aby bylo pod generála polního maršálka Hin
denburga ahrnuto několik vojenských skupin
spojeneckých. pro jednotné použití.

Na italském bojišti není pozoruhodných
událostí. — Italská ponorka padla v moři
Jaderském do našich rukou a neporušena
dopravena do Pulje. — Nad Rěkou sestřeleno
jedno velké italské létadlo.

Na západě anglicko-francouzská ofensiva
na Bomně trvá už měsíc. Německé-nejvyšší ve
litelství přiznává, že německá fronta v šíři 28
km byla sice prohnuta průměrné o 4 km hlu
boko, přes to je neotřesena a vedle toho za ní
jsou už vybudovány nové posice. Angličané
ztratili tu už čtvrt milionu lidí, nehledíc k rov
něž značným ztrátám Francouzů. U Verdunu
napravo od Mosy zuří dosud dělostřelecký boj.
-- V noci ze dne 31. července na 1. srpna na
padly německé vzducholodi Londýn a východní
hrabství anglické.

Na Balkáně. Rumunsko jest na rozcestí.
Hned se o něm tvrdí, že mobilisuje, aby hájilo
svých hranic, že vůči nikomu nemá útočného
zámyslu; hned zase se píše, že ruská armáda
Dobrudžou přes Dunaj vtrhne do Bulharska a,
Rumunsko že se nemůže ruským úmyslům|
vzepříti. Plno domněnek. — Také o Soluni se
nepřestává psáti, že odtud vyrazí ofensiva. A
v Řecku vlastním rozpory mezi vládnoucím |
francouzským generálem ŠSarrailem a minister. :
předsedou řeckým Zaimisem ee ještě přiostřují
a bouře proti Venizelistům se opakují.

Inserty počítají se levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne. | Ročník XXH.
zí i = . M.K

Politický přehled.
Jednotná strana německá v Rakousku,o

jejíž zřízení mnozí politikové němečtí pracovali,
se neuskuteční. Dle »Information« jednotná
strana jest věc nemožnomí u národa, který je
v konfesionelních, hospodářských a sociálních
otázkách rozpoltěn hlubokými, těžko překona
telnými rozpory. Tyto protivy samy jsou při
rozenými, dělícími známkami pro vytvoření sku

o nemožnost.
Katol. lidová strana italská ve Furlánsku

podala vládě pamětní spis, v němž se zaujímá
stanovisko k otázce zemského sněmu. Furlánská
katol. lidová strana zachovává domácí mír v této
krušné době, kdy všicni myslí jedině na vítěz
ství vlasti, nechť si jsou kteréhokoliv jazyka.

Severoamerická vláda proti anglické.
Anglie ve své troufalosti zavodla tak zvanou
černou listinu, v níž uvedeny jsou firmy, které
obchodují s Německem a kterémuž obchodu
musí se překážeti. Naproti tomu vláda Spoje
ných Států prohlašuje, že zavedení to zdá se jí
být politikou svévolného vměšování do neu
trálního obchodu, proti kterému protestovati
nejrozhodnějšími výrazy jest její povinností.
Vláda Spoj. Států připomíná vládě anglické, že
občané Spojených Slátů zůstali by naprosto
v rámci svých práv, kdyby se pokusili oboho
dovati s obyvatelstvem nebo vládou některého
válčícího národa. Jsou při tom podrobení jen
pevně stanoveným mezinárodním zvyklostem a
úmluvám, které anglická vláda brala na lehkou
váhu a příliš často je opomíjela.

Jak se nakládá s našimi
zajatci v Rusku.

Jest známa skutečnost, že se našim váleč
ným zajatcům daří v Rusku velmi špatně. —
Zprávy, jež docházejí různými oklikami z car
ské říše o poměrech v koncentračních táborech
a v zajateckých ubikacích, ve většině případů
vzbuzují nevoli. Až se veškerá evropská veřej
nost jednou doví, jak se v Rusku s lidmi na
kládalo, již byli tak nešťastní, že upadli do za
jetí, zavzní ve všech kulturních zemích výkřik
zděšení, a pak teprve bude možno utvořili si
spravedlivý úsudek o ruské kultuře a ruském
jednání.

Kterýei obohodník z neulrálního státu z kte
réhosi ruského města v Turkestaně sděluje toto:
Ve zdejším městě jest zajatecký tábor, v němž
jest internován velmi značný počet rakousko
uherských válečných zajatoů a několik ně
meckých válečných zajatců. Stav těchto zajatců

jsou zcela vyhublí a vysílení, většina jich jest
nemocna. Všichni si stěžují na špatnou stravu,
ano, mají hlad. Spatříme-li zajatce ty v uli
cích města, jdoucí pod vojenským dohledem,
zdá se nám, že jeme potkali zástup lidí. hna
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ných nejzazším zoufalstvím. Mnoho zajatců u
mírá následkem nedostatečné výživy a denně
vidíme, jak nakládají jednoho nebo několik
mrtvých jako klády na povozy, aby je někde
zahrabali. Denně zajstoům podávané jídlo se
stává ze špatného, polosyrového černého chleba
a horké vody. Masa nebo zeleniny nebo něčeho
jiného neobdrželi zajatci dusud vůbec nikdy.
Mnoho zajatých jest nemocno. Jako zvířata ve
špíně, bez obuvi a bezprádla, jen v hadrech
zabalení, leží zajatci, nemocnía zdraví jeden
přes druhého, ve svých barácích -na studené
zemi, neboť od nějského času nedostává se ani
slamníků ke spaní. Lidé tihynou hmyzem. Ba
réky se nevětrají ani nevytápějí. Obyvatelé městátí
vidí denně nouzi a bídu zajatých a snaží se
proti zákazu podatrčiti jim tu a tam kousek
chleba nebo něčeho jiného. Mělo by se jen ví
děti, jak hladově vrbnou se zajatci na takový
dar a dochází i ke rvačkám o takový kousek
chleba. Synové bohatých rodin slibují bohatství
za pomoc nebo chleba, poněvadž se bojí, že u
mrou hladem. Všickni zajatci doznávají do jed
noho, že by se byli dali radějizabíti, kdyby
byli věděli, jských útrap vytrpěti musejí. Jsou
pomalu týrání k smrti.

Špina a zápach v barácích, v nichž jsou
zajatci ubytováni a okolo nich, jest takový, že
městětí obyvatelé — a v Rusku nejsou tak jem
mnocitní a již něoo vydrží — vyhýbají se jim
a zajatecký tábor jest pokládán za zamořený.

Není třeba komentáře k tomuto dopisu ob
čana z neutrální země. Skutečnost jest tak straš
ná, že musí veškerý civilisovaný svět rozhořčiti.

Za válečného ruchu.
Projev císaře Viléma. Německý oísař vy

dal německé branné moci na souši a na moři
tento projev:

Kamarádi! Druhý rok světové války jest
ukončen. Byl stejně jako první rok pro zbraně
Německa rokem slávy.

Na všech frontách zasadili jsme nepříteli
nové těžké rány. Ať byl zdolán mohutností

(O
Feuilleton.

Bazar v
(Z anglického.)

Benjamin Disraeli (1804—1861)zaujímá vy
nikající místo ve svém stoleti jako anglický
státník. Královně Viktorii zjednal titul indické

olsařovny, byl odpůrcem Ruska a podařilo se
mu získati Angli: ostrov Cypr, začež dostalo se
mu šlechtického povýšení na hraběte z Beacons
fieldu. Ve svých spisech jeví znamenité postřehy
sociálního a politického života. Z těchto spisů
tuto malý obrázek z Orientu.

Velký bazar bagdadský skytal opravdu
živou a skvostnou podívanou po příchodu kara
wany. Všechny vzácné a drahé výrobky celého
světa byly nakupeny na tomto proslaveném
úrhu: šály kašmirské, hedvábné látky syrské,
slonovina, pštrosí péra a zlato z Afriky, klenoty
dndické, talismany egyptské, vonné věci, ruko

isy z Persie, koření, gumaz Arabie, krásní
ikoně, ještě krásnější otroci a otrokyně, sobolí
kožešiny, hermelínové pláště, zbraně v zname
nitém ornamentu a provedení, vzácná zvířata,
ještě vzácnější ptáci, modré opice se stříbrnými
obojky, bílé gazely svázané zlatým řetízkem,
ohrti, pávi, papouškové. A všude cizí, živé a
vzrušené skupiny; lidé ze všech národů, vyznání

-a podnebí; nádherně oblečený a hrdý Turek,

vašeho útoku a ustoupil, anebo jsa ses/len cizí,
z celého světa sehnanou a vynucenou pomocí,
snažil se vám vyrvati oenu dosavadních vítěr
ství, projevili jste vůči němu vždycky převahu.
Také tam, kde násilné panství Anglie bylo ne
sporno, na svobodných- vlnách moře, bojovali
jste vítězně. proti utiskující převaze. Uznání
vašeho: olsaře, pyšný obdiv vděčné vlasti jsou
pro vás jisty za tyto činy neochvějné věrnosti,
emělé odvahy a tuhé udatnosti. Jako památka
na padlé hrdiny bude účinkovati také vaše:
sláva až do nejvzdálenějších dob.

Co branná moo ziskala před nepřítelem na
vavřínech, přes tíseň a nebezpečí stále vysoko
povznesena, poněvadž obdarována byla nej
pyšnějším údělem vojáků, jest nerozlučně spo

Stálo dodávalo svěží síly zápasícím vojskům,
stále opět brousilo meč, který jest důvěrou Ně
mecka a postrachem nepřátel. Také vojsků otčiny
přísluší můj dík a dík vlasti.

"Ještě není však zlomena moc a vůle ne.
přítele. V těžkém boji musíme dále zápoliti
o bezpečnost našich mílých, o čest naší zerně,
o velikost říše. V tomto rozhodujícím boji, ať

už jej nepřítel odráží se zbraní anebo vedejejs chladnou vypočítavou záludností, zůstaneme
starými také ve třetími válečném roce. Duch
věrného konání povinností vůči vlasti anezlom
ná vůle k vítězství pronikají dnes stejně jako
v první den války brannou moe a otčinu. BB ží
milostivou pomocí, ktěré jsem si jist, budou
vaše budoucí činy důstojny činů minulých a
nynějších.

Veliký hlavní stan, 31. července 1916.
Viléni I. R.

Statistická výslednice dvou válečných
roků. Konec. druhého válečného roku jeví se
takto:

Ústřední mocnosti mají obsazeno na evrop
ské půdě z nepřátelského území: V Belgii 0
krouhle 39.000 čtvereč. km, ve Francii 21.000,
v Rusku 280000, v Srbsku 87.000 a v Černé
Hoře 14.000, celkem okrouhle 431.000 čtvoreč.
kilometrů.

(>
uhlazený a chytrý Arab, Žid ©černou čepičkou
a úzkostlivého ohování; křesťan Armén ve tma
vém, vlajícím šatě, amělého vzezření a veselé
tváře. Zde vypínal se živý, nápadný a pře
mrštěný Peršan; tu opět vykračoval si obyvatel
z Cirkasu se svým dlouhým vlasem.

V dlouhých, úzkých, překlenutých a křivo
lakých uličkách bazaru, s kramářekými budka
mi po obou stranách, vše hřmotilo, kupovalo,
prodávalo. Objevil ae cizinec, zřejmě muž zvlášt
ního druhu. Dvě pážata šla před ním, hezcí to
gruzinští hoši, odění červeným karmasinem,
čapkami z tóže látky, těsně přilehajícími khla
vě, s dlouhými, zlatými třásněmi. Jeden nesí
modrý sametový měšec, druhý zavřenýabohatě
vázaný svazek. Čtyři ozbrojení pěšáci následo
vali svého pána, jenž jel za pážaty na mezku
bílém jako mléko. Byl to muž prostředního věku,
nápadné krásy. Jeho oči byly široké, tmavé a
mírné; nos orličí, však jemně vytvořený; ústa
úzká a úměrně krásná; rty plné a červené;
zuby pravidelné a oslnivě bílé. Jeho černý vous
vlál, nebyl příliš dlouhý, však v půvabných
prstencích a hojně navoněný; jemný knír za
stiňoval hořejší ret, avšak vous nemoh! nikte
rak zakrýti zářící tvar oválného jeho obličeje.
Šat jeho byl nádherný. Jeho turban z nacho
vého kašmírského šátku svinutý byl velmi ši
roký. Spodní roucho jeho bylo z bítého hedvábí
damašského, se silným stříbrným vyšíváním,
podkasané pásem zlatým a skrývajícím dýku,
jejíž jileo blýskal se brilanty a rubíny. Vrobní
volné roucho bylo z červené karmasinové látky.

Obrnný počet válečných zajatců činil ke
konci. druhého válečného roku v Německu
1,668.794, v Rakousko-Uhersku 942.489, v Bul
harsku okrouhle 38.000 a v Tureoku. 14.000,
eelkem 2658283. Před rokem činil úhrnný po
čet válečných zajatců v Německu a Rakouako
Uhersku 1.605.400.Z ruských váledných zajatoů
jest v Německu 9019 důstojníků, 1,202.879 mu
40, v Rakousko-Uhersku 4242 důstojníků, 777.324
mužů, v Bulharaku a. Turecku 33 důstojníků,
1435 mužů, celkem 13.294důstojníků, 1,981.681
mužů. V německém válečném zajetí re ootlo

mužů, Rusů 9019 důstojníků. 1.202,872mužů,
Belgičanů 666 důstojníků, 41.752 mužů, Angli
čanů -947 důstojníků, 29.056 mužů, Srbů 23914,
celkem 13.569 důstojníků, 1,647.225 mužů.
-© V Němesku jest až dosud zjištěna tato vá

lečná kořist: 11.086 děl se 4,748.038 střel, 9096
muničních a jiných vozidel, 1.556.132 ručnic 8
karabin, 446) bambitek a revolverů a 3450 stroj
ních pušek. Při tom nutno podotknouti, že jest
udána jen kořist, odvezená zpět do Německa,
kdežto jistého počtu děl, strojních pušek a ruč
pic se střelivem,jejž nelze přibližněurčiti, bylo
v poli ihned upotřebeno. 

| "Z příslušníků německé polní armády, kteří
byli ošetřování v lazaretech veškerého němec

domácího, nabylo podle poslední
sestavené statistiky zase služební schopnosti
902 ze sta, 14 ze sta zomřelo,8'4 ze sta zůstalo

votní opatření, obzvláště přísně prováděné očko
vání způsobilo, že podet nakažlivých onemoo
nění v armádě zůstal mizivě nepatrný. Šlo po
každé jen o ojedinělá onemocnění a nikdy ne
byla vojenská opatření nákazami rušena.

Proti pomluvám 18. zeměbraneckého
plaku. Z válečného tiskového stanu se nám
oznamuje: Je dostatečně známo, že olicielní
ruské zprávy z bojiště od delší doby hrozně

|admgnh a nepravdami přímo přetékají, takžeylo upuštěno od úmyslu, opravovati je, poně
vadž se ukázalo, že nio Rusy neodradí, aby svó
úspěchy pomocíinkoustu neznásobovali. Jestliže
nyní přece nutno si všimnouti ruské zprávy

(E
Bílé ruce blýskaly se prsteny, v uších třpytily
so visící drahokamy.

+Kdo V to?« tázal se egypiský kupeošeptem obchodníka, jehož látky prohlížel.
»Lord Honain«, zněla odpověď.
sA čím je?« pokračoval Egyptan. »Je to

syn kalifův?«
sAh! Něco vlo — jeho lékař.«
Bílý mezek zastavil se u malého krámku,

kde udál se tento rozhovor. Pážata stanula po
obou stranách svého pána, pěšáci zadržovali
tlačící se dav. ,

»Kupče«, pravil Honain s roztomilým ú
směvem, plným blahosklonnosti a hlasem znějí
cím jako flétna, »obdržel jsi, co jsem ci přál?«

»Není Boha kromě Bohas, odvětil obchod
ník Ali, sa Mahomed jest jeho prorok. Podařilo
se mi, vaše výsosti, uviděti v Aleppu křesťana,
o němž jsem mluvil a hle zde je, čeho výsost
si přála.« Při těch slovech vytáhl Ali několik
řeokých rukopisův a podával je pávětěvníku.

»Ha'« zvolal Honain se zářícími zraky,
sdobře — 00 stojí?« se

»Nevěřcí nechtěl je dáti pod pět set dir
hemů«, odpověděl Ali. , .

»lbrabime, hleď, aby tento vážený obohed
ník obdržel tisfo.«

»Přemnohé díky, lorde Honaine.c
Kalifův lékař důstojně se uklonil. .
»Pážata,jděte«, pokračoval Honain; sk čemu

toto uvázutí? Ibrsahime, dbej, aby naše cesta
byla uvolněna. Co se děje?e —
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Oddělení pozemkové. Oddělení pro zboží.=.
z 2). července, neděje se tak proto, aby byly | mlurícího takové rozhořčení, že byly obavy, že ' proto, že se Haigovi (anglickému veliteli) dosud

ravovány ruské cifry, nýbrž jen proto; aby | Battisti a Filzi, procházejíce obcí, budou lyn- nepodařilo proniknouti hloub do německých
uhájens byla čest udatného pluku, jež ruskou | chováni. Jen silná četnická eskorta doved'a lid ' obranných linif, poskytnuto bylo Němeům času
nepravdou vědomé byla pošpiněna před celým| odvráliti od násilností. Ale nebylo lze zabrániti, ; vybudovati za frontou hráz nových linií.Pisatel
světem. Rusové se dopustili zrela obyčejného ©aby lidé oběma zejatcům nespilali a p nich * koněí“ »sNěmeck“ vojsko, které po týdny odrá
naetiulrhačatví. Zmíněná ruská zpráva tvrdí, že * neplili. Co nejdůrazněji zarnívaly oběma zrád- * želo pokusy o průlom, vedené početnějšími si
19. zeměbranecký pěší pluk byl obklíčen a že ; cům do uší kletby vdov a sirotků po rolnících ©lami, zasluhuje vězho obdivu za svou tuhou
se celý vzdal. Vůčitomu nutno konstatovati, | padlých ve váloe. Podobné výjevy odehrály se | vytrvalost.c
že tento osvědčený pluk i v boji u Werbenu | při dopravě do Tridentu, kde jen silný oddíl!
jako vždy se bil co nejstatečněji. Pluk byl do| policejní dovedl Batlistiho ochrániti od násilno- |

20. července v posici na ostrohu, obtékaném| stí zuřícíhodavu.Tvrdí-liitalský tisk, že vele | Kulturní jiskry.

|

. Styrem, v polokrubu. Na tuto posici Rusové zrádci nesmějí býti trestáni, poněvadž byli do
počali útcčili. Zprvu froatálně. Ač nepřítel při | padení v italském stejnokroji, odporuje zjevně
útobu postupoval ve 20 šicích, bylse strašnými| italské nejvyšší vojenské správě, která v tejném 
etrátami odražen. Mezitím se však stalo, že od: | svém vynesení Čís. 4609 z 9. prosince 1915| mácí i cizí) nabyla zvláštního ustáleného vý
dily nepřítele proplížily se na křídlech útočné | bud. I. výslovně zdůrarňuje, že vatoupíli kdo ' znamu, jejž těžce lze plně nahraditi některým

fronty vyrokým obllím do boků pluku a zasko-| du italské armády, nerná to za následek změnu ! starodávným slovem Českým, má-li se mluvitičily pluk z týlu Než pluk zahájil s nimi roz- | státního občanství, pročež »irredentističti« vá- | zcela erozumitelně. Některé cizí slovo má vý
hořčený boj bodákema ručními granáty. Asi| leční dobrovolníci pro svou bezpečnost mají | znam velice široký, jiné zase výstižně pouka
půl nepřátelské setniny s kulometem snažilo se| bojovati pod nepravým jménem (nome de guer- ' zuje jen-m na jedinou vlastnost, jediný před

roniknouti k plukovnímu velení. Tento oddíl | raj. Že ostatně ani ftalové nrzacházejí jinak se : mět. Překotné a hromadné broušení nenalezne
byl "však za pomccí zákopníků, telefonistů a | svými zrádci, o tom svědčí oběžník italské nej- : kypré půdy v celých davech již proto, že lidé

roznášečů zpráv, jimiž se v čelo postavili důstoj- ns vojenské správy čís. 3526 ze dne 28. září; uvyklí na dosavadní slova nedají se přinutitinici plukovního čtábu, napaden, obklíčen a zajat. ; 1916, který kromě jiných drakonických opatření| k náhlé radikální a složité přeměně svého vy
Kulomet byl ukořistěn. Rusové vyslali znovu : stanoví pro každého přeběhlíka trest smrti in| jadřování. Vždyť takový obrat vyžadujepilného
massy k útoku na pluk a donutily jej k ústupu. | eontumaciam. ' studia. Tím méně si národ oblíbí takové změ
-Pluk vykonal čin nadlideký.Jeho statečný velitel, „Matin“ o veliké síle rakouské říše. | ny, kleré zaviní nejasnost smyslu. Na př. čím
podplukovník Dokoupil, padl jako hrdina v bojí ; »Achtuhrblatte oznamuje z Bernu: »Matin« uve- ; se nahradí dostatečně slovo »autorita«? Slovo
-« blízka. Pluk sice utrpěl těžké ztráty, a také| řejňuje slať, ve kleré se uznale vyslovujeo veliké : smoce jeet příliš silné, slovo »vliva zase slabé.

Nové brusičské náběhy. Již jsme pozna
menali, že prodlením doby některá slova (do

některé části jeho v krutém boji byly zajaty, : síle naší monarchie a lituje, že Francie stále V minulých dnech v jednom deníku jsou
ale čest svuu zachránil skvěle. To budiž útěchou byla zpravována špatně o její moci. Události ©některé návrhy. Nechť se prý místo slov »civili
jak pluku, lak jeho domovině. ukázaly, že spekuleco na rozklad naší říše nikdy | sace a kullura« užívá významu »vzdělanoste.

O popravě Battisti a Filzi. Z Vídně, 30. , nebyla podstatná. Od počátku války v avětlováno - Každý na prvý pohled sezná. že taková ná.
července. Zprávy uveřejněné dne 20. července | to v ten rozum, že Německo jest z rojem naší , hražka jest zcela nedostatečná. Vždyť pojmy
$ r..0 zajetí a popravě Baitistově lze doplniti | elly, ale také to byl omyl. Sila naší říše spočívá ' civilisace a kultury znamenají nyní značný roz
podle nejpřísnějšího vyšetření tímlo vylíčením | v ní. samé a náz r, že jest pouhým přívěskem : díl. Civilisace ještě nemusí znamenati vnitřní
skutkové podstaty: Battisti a Filzi byli zejati | Německa, jeet přímo komický. ušlechtění člověka a pokrok opravdového umění.
-při nepodařeném útoku alpinského praporu: Obdiv švédského tisku německému voj- Civilisnění boj jest něco jiného než boj kul
z Vicenzy na Monte Corno dne 9. července : skn. Vojenský spolupracovník »Svensku Dag- : turní.
v 5 hodin odpoledne. Tento prapor dostal se ! bladet« napsal 25. červenceo afensivě v Picardii: ' Místo »moderní« má se prý říkati »nový«.
do- naší uzavírací palby a byl docela potřen : Jest skutečně územní zisk, jehož dosaženo bylo Tak? Moderní kabát může býti i starší. Nové

rotiútokem tyrolských zemských střelců, jenž | při zahájení třetího období boje, tak velký, že spory nemusí býti moderní, Staří Čechové říkali
yl zároveň zehájen. Ti, kdož útok přežili, 10' ospravedlňuje oběti na lidech, nemluvě ani »nebývalý«. Ale uchytí se slovo »nebývalost>?

důstojníků a 417 mužů, padli nezranění do na- o ztrátách materiálu? Pozorujeme-li posun fron- Máme staročeské slovo s»novotný«, které by
šich rukou. Důstojníci zemských střelců neznali | ty, jest úžasně nepatrný. Bylo-li pouze cílem * snad vystihlo význam slova »moderní«.
osobně ani Battistiho ani Filziho. Nakládalo se | vésti přímou linii mezi Arrasem a Perronne, Místo »goniální« — »neobyčejný, skvělý«.
proto s nimi nejprve jako s ostatními zajatými| vykoupili spojenci dosavadní výsledek příliš Snad epiše »duchaplný, důmyslnýc? Či bude

„italskými důstojníky. ale záby so přihlásilo ně-| draho. Poněvadž včak ofensiva přese vše, 00 , kdokoli mluvili při řeči o věhineném muži
kolik zajatých alpinů a bez vyzvání a s patrným | dosud stála, stejným tempem pokračuje dále - o »neobyčejnosti, skvěloslie?
dostiučiněním prohlásili, že oba sváleční šlváči«| v nepřetržitých útocích, musíme po několik dní Dále: jest každý umělec virtuosem? Druhé
jsou Rakušany a posmívali se dokonce, když | míti dojem, že nejde jen o územní zisk, nýbrž slovo přece značí vyvrcholení umělecké obrat

yli odvádění. Jak naše italské obyvatelstvo| že jest v úmyslu proraziti otvor do německé . nosti.
„smýšlelo o obou zrádcích, nejlépe ukázalo cho-| fronty, nikoliv zatlačiti ji, .nýbrá prolomiti, neboť Slovo »inserte má pojmový obsah omezenější
vání obyvatelstva aldenského, když velezrádci : jinak nemělo by to naprosto emyslu. Má však ! než povšechné slovo voznámenís. »Praktický«
byli odváděni. Na zprávu o jejich přivezení | tento plán při příští ofensivě větší vyhlídky na ' jest něco jiného než »užitečný, prospěšný«. Uži
zmoenilo se rakouského obyvatelstva. italeky ©úspěch? Pokud na nás je, nevěříme tomu. Vždyť . tečné ptactvo nemusí býti praktické. Užitečné

E
Zástup mužů dral se ku předu, vleka

s sebou mladíka, jenž nanejvýš znaven, jen tu
a tam zápasil se svými protivníky.

sKadi! Kadi'« křičel nejkrajnější z nich,

o
O ——————= —

čestní muži chtějí dosvědčiti mé zdřímnutí — »Ukaž mi klenot.«
a tu přichází tento malý pobuda — jak se líbí, Mládec pozvedl ruku k Honainovi, který
vaše výsosti — a podzáminkou, že mi podá| pozoroval jeho tepnu, načež sňal prsten.
mou kávu, béře můj prst a svléká tento draho- »Ó má Fatimo'« zvolal Abdallah.|

pylecte ho ke kadimu'« cenný prslen, který nyní nosí na avé žebrácké | »Ticho'« pravil Hunain. oPáže, zavolej kle
»Vznešený lorde«, volal mladík, vytrhnuv | pracně a ml jej navrátiti bez výprasku.« . notníka.«

se náhle ze zajetí svých uchvatitelův a chytaje »Abdallah je věrný otrok — jak se libí, Honain zkoumal prsten velmi pozorně, Kle
se šatu Honainovs, »jsem nevinen a bylo mi | vaše výsosti — a hadži (poutník do Mekky), notní« přišel a tiskna svou ruku na srdce, po
ublíženo. Prosím o tvou pomoc.« dí Ali, jeho pán. . " klonil se před Honainem.

sKadi! Kadil« vykřikoval Abdallah; s»tento »A co pravíš ty, chlapče?« tázal se Honain. »Oceň tento prstene, řekl tiše F anain.
chlap ukradl mi prsten, darovaný mně mou »Že je to špatný chlap, který lže, jako ; Klenotník vzal prsten, prohlížel jej se všech
věrnou Fatimou v den našeho sňatku a který | otřoci vždycky činí.« | stran zkoumavým zrakem, držel jej k světlu,
bych nedal ani za skladiště mého pána.« |. »To je silné a enad pravdivé«, řekl Honain, | tiskl jej na svůj jazyk, obracel na všechny stra

Mladík držel se ještě šatu Honainova a »Ty mě nazýváš otrokem, ty mladý pa- ny a konečně prohlásil, že by nemohl prodati
něm jsa únavou, upřel naň prosebně avé| douohu?e vzkřikl Abdallah, »mám říci, co jsi takový prsten pod lialc dirhemů.
krásné oči. ty? Vaše výsosti, neračte mu naslouchati ani | vAČuž je spravedlnost na kterékoli straněe,

“ »Tichos, prohlásil Honain, »chci rozsouditi | na okamžik. Jest to hanbou, přivésti takovéto : řekl Honain k Abdallahovi, »jsi ochoten dáti
tuto rozepři.c . stvořen) před vaši výsost.« : prsten za tisíc dirhemů ?«

© »Lord Honain, lord Hohaln, poslyšté lorda Honaín poněkud zbledl a tázal se jinocha, »Docela jistě«, děl Abdallah.
Honaina le znělo v zástupu. © kde obdržel onen prsten. 3A ty chlapče, kdyby rozhodnutí znělo ve

»Mfav, svárlivče; nač sí stěžuješ?e pravil »Tento prsten jsem obdržel od svého nej- tvůj prospěch, dal bys prsten za dvojnásobnou
Honain k Abdallahovi "O lepšího přítele, kdyžjsem se poprvevydal na , cenu, jak jej klenotníkoceňuje?«

sJak se líbí, faše' výsosti«, fekl Abdalláh | obtížnou pouť, nyní ještě nedokončenou, Jsem ; © »Můj pane, mluvil jsem pravdu. Nemohu
plačtivým hlasem, »jsem otrok vašeho věrného | opuštěn a bez přítele; nejsem však žebrákem | dáti tento prsten ani za palác kalifův.«
služebníka Aliho; často dostalose mi cti šekatí | s nechci se jím státi. Čítě se různými okolnost-| »Pravda náhle se zjevila«, řekl Honain.
na vaši výsost. Toto mladé- chlapisko zde,| mi nanejvýš znaven, vstoupil jsem do kavárny ; »Jinochu, prsten jest tvůj; a co se tebe týká,
žebrák, oloupil mě, dřímajícího v kavárně,| a lehám si, jako by to bylo k smrti. Nemohl| ty padouchuc, dí k Abdallahovi, »lháři, zloději

o. prsten; mám svědectví na důkaz o svém jsem usnouti, ač jsem měl oči zavřené a mio| a pomlouvači, — pro tebe výprask, který jsizdřímnutí. Prsten je jemný stmarágd — jak se | bymě nebylo vzbudilo z mé zírnulosti, kterou | ustanovil pro tohoho nevinného mladíka. Ibra
Mbí, vaše výsosti — a dvojnásob pro mě cenný| jsem pokládal za smrt, až tento loupežník zde, , hime, postarej se, aby dostal pět set. Mladý
jskožto dar z lásky od mé Fatimy. Žádné po-| jenž nechtěl ani čekati, až mu smrt dovolí | poutníče,nebudeš déle opuštěným a bez přítele.
thyšléní světa nemohlo by mě přívéstí k odlou- | klidnězmooniti se klenotu, jehož si vážím nad | Následujmě do paláce '«. A. V.Chodovický.
čení od něho; usnul jsem však — zde tří po-| svůj život.«



studium ohaldejštiny anebo logarithmů při větnělidíanamená-pro-praktickýčivotmálo.
blivý muž může pracovati pa svůj zisk

prakticky ale několi, prospějě. Požktiskáevjačísn objatnáu« účejnov.Wa- šak po
»bné nářířažkybude užívá? |

"| »Budovatelů« různých jsou celé řady, ale;
všichni nejsou »organisátory«. Každý »exempláře
nýní »výtiskem«. Každý:»přoces«není »tpareme
anebo »líčením«; vždyť proces může b také
průběhem, postupem. dějem. Význam elova
»átavu jest příliš obšírný, aby se Ďo mohlo
vídy užívati náhradou za »situacev. »Původce«
jest vždycky »autorema?

Jak již dříve řečeno: nechť se zanechá po
různých rad ochotnických, které způsobí jenom ;
zmateli; rozptýlené, různoměrné návrhy jenom ;
ojlstu jazyka. obecnému lidu znechulí. Má-li |
nastati náprava, jest přednímpožadavkém povná';
všenárodní kázeň, poslouchání návodu jednotné ;
autority. Jen málo lidí má vůli a čas samo
statným zkumem vyšetřovati povahu a opráv

něnost každého slůvka. Zde prospěje nejlépe |praktický jednosměrný ovik. Uvažme! Tolik
škol obeonýcb, měšťanských astředních, v nichž |
jest tolik hodin češtiny! A po tom všem má se |
ještě Čech přiučovali od abecedy ze — zvlášt- |
ního časopisu češtinářského! Není to něco úžas
mého? Jest- potřebí praktické veliké knihy, se
stavené ajfabejioky. Tato kniby mygl býti vy- ;
dána“ sbvijřá.- pŘádnídh,- nějch :deštinářů po,
pečlivé úradě. A pak nechť se řídí tímto obšír
ným návodem jak učitel tak profesor — i na
universitě. Také jest žádoueno, aby aspoň česká:
inteligence i ve společenské všední konvergaci
měla zřetel k tištěným pravidlům. linak z mlh
nevybředneme nikdy. . 4

" "Toliksemluviloa mluví oprávechčeského'
lidu. Zatím však jeme dospěli .tak daleko, že
posud 'nevíme, jak se zachovati k právu hlav
nímu, jehož nám nikdo nebere. Nevíme, jak'
mluviti řečí vlastních matek, jimž nikdo nepři- *
kazuje kazimluvů. Tak dlouhá doba nám po
přána, tolik vděčných příležitostí bylo k vytří- ,
bení řeči mateřské! A nyní sami odborníci
stýskají, že vlastně výsledkem všelikého toho :
ruchu jest — neobyčejný úpadeb. Neměli se
kárati dávno dříve ti lidé, kteří i v jásavých 
článcích o Husově pravopisu zůmyslně užívali

celé řady slov netoliko cizích, ale 1 samé inteligenci těžko srozumitelných?
Nechť se upustí od mnohostranného a ne

svorného břídilství! Národ potřebuje návodu

obšírného, soustavného, praktického a Jednot|
l

i

ného.
Zdravé zakročení proti kartářkám a

věštkyním. Vídeňské státní návladniciví roze
slalo listům toto oznámení: »V poslední době;
nabyl nešvar vykladaček karet a hadaček tako
vého rozsahu, že to způsobuje veřejné pohor
šení. Poněvadž se nejedná při tom o nic jiného,
než o podvodnou spekulaci, vypočítanou na
lehkověrnost lidu, žádám, by inseráty vykla
daček karet, hadaček, jasnovidek a jiných zá
zračných ženštin nebyly přijímány.c

dělníka — kněz. V neděli 16. července
slavil v poutním kostele ve Frýdku ve Slezsku
své prvotiny novokněz P. Joe. Krečmer. Byl
dělníkem, zámečníkem a soustružníkem železa
v lipinských hutích až do 20. roku evého. Nato
vstoupil k Salesianům a odtud k Milosrdným
bratřím do Vídně, kde skoro tři roky sloužil
nemocným. Ale jeho stálou touhou bylo státi
se knězem. Jelikož u Milcerdných bratří ne
mohlo toto jeho přání býti splněno, vystoupil
z kláštera a ve %4.roce počal soukromě studo
vati gymnasium. Ve dne pracoval a večer na
vštěvoval přípravné kursy s takovou pílí a vy
trvalostí, že za 5 let se odvážil k maturitě na
gymnasiu »U Šotů«. Po státní matuře odebral
se do vidnavského semináře, kde v 33 roce byl
na kněze vyavěcen.

Cesty privilegované vědy. Památný husitský
protest z r. 1415 vydal dr. Novotný. Dr. Pekař
poukázal na některá osudná nedopatření. Univer
sitní vydavatel, místo co by byl v zájmu vědy
vděčně kvitoval věcná upozornění, podal svou po
drážděnou lyrickou odpovědí důkaz, že se mu je
dná o vlastní renomé více než o prospěch histori
ckého badání. Nyní v Českém Časopise Historickém
předstupuje nový vážný kritik, dr. Flajšhans, který
má nesporně veliké zásluhy o' vyjasnění husov
ského prostředí. Praví o práci Novotného: »Vy
dání taková postačí zajisté k účelům historikovým,
jemuž jde hlavně o věc a méně o jazykovou úpra
vu, ale nepostačí modernímu filologu českému.
Praví, že 57 pánů na sněmě pražském shromáždě
ných přijalo usnesení české, které bylo pro koncil
vyhotoveno latinsky; český text byl podkladem
usnesení. »Není to pozdější více méně správný
překlad (vždyť je správnější a přesnější nežli pře
klad moderního historika), nýbrž přímo usnesení
sněmovní samo. Toho Novotný nejen nepoznal,
nýbrž tomu poznání se úmyslně brání.«

Ale usnesení jest zachováno jenom v opisech.
Jedna řada opisů vznikla přímo z něho, druhá však
v osmi koplích šla na sněm kostnický; tylo kopie
vznikly patrně na základě aspoň dvou opisů. Z

kopií těchto osmilistin vžnikly pak nové opisy.'
>Novotný:donmírgie 3" že„istine- dochovanájest

[
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oninění ovše:n zKinfě podstatná nedo
opisu.: 3:7

Mylné
tozumění. Náš >»originál: datuje listinu

ského; tam zase bylo datovánospdálé«.
votný si ve svém vydání dovolil egězu, k
ný filolog by se neopovážil: otiskuje český text z

»šestnáctého« položiti prostě »patiáctého«.
Snesení panské dává Zikmundovi přívlastek

>successurus«-majícílgsoypii)-Opisovač.však
die bezmyšlenkovitého zvyku mylně napsal »domi
nus noster graciosusr (pán náš milostivý), teu ti
tul však náležel Václavovi IV. Tedy domnělý, ori
ginál jest opisem z druhé ruky.

Podpisy čáslavský šlechty na tom opisu ovšem
nejsou vjastnoruční; jsou opsány. ferneslným písa
řem-místy chybně, Novotný mehb.chyby poněkud,
opraviti opisy pečetí ale vydavatel jich neužil.
»Ale neužil ani zápisů pisařových .. . Tak se y-.
kazuje sám záklaď celého vydání nesprávný. Na
votný nepoznal vubec původního znění, ale ani

I

l
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i
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„originálů Duležitou pomucku, opisy pečetí musí ;
si. nyní filolog shledávati zvláší.« Novotný pominul |
i jiné duležité pomucky. »Naprosto nesorávně byjy

čtení bezpečně falešné aneboaspoň -velmí pochyb
ně.. Flaišhans uvádí odstrašující: doklady a připo- ;
juje: »Zde počínání vydavatelova Jfiloleg prostě ne- .
pochopí. Čtení nesprávná přímo křičí. často má Pa- ;
lacký již čtení správné: --- ale historik je věren

pisu, ač má k ruce přímé opisy nebo bližší kopie.
Po nových ukázkách Flaišhans dodává: »Vydava

zpravidla bezcennými a v omyl uvádějícími v4-+

udání přímo nesprávná.
Pouhé pročtení nedlouhých, ale velmi vzácných

některých text bylo by vydavateli podalo doko- ;
nalé poučení topografické, »Ale vydavatel historik
jich opět vubec neužil. A takovým zpusobem se
stalo. že vydání Novotného nejenom proti Pala
ckému zhoršilo text jistiny a zvláště pokazilo se
znam jmen, nýbrž orovedio celý ten vzácný se- |
znam tak, že ho filolog neniůže potřebovati. Omy- i
lů a nesprávných přepisů je tolik, že filolog musí

|
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celou práci podniknouti znovu.« „Dále markantními
příklady poučuje Flaišhans, jak si měl Novotný při
určování jmen šlechty a míst počínati.

Maně oživují vzpomínky na výkřiky některých
lidí, jak klerikálové ohrožují ryzí vědu. jak theoto
glcká fakulta jest nechutným přílepkem na vzneše
ném chrámu svobodné vědy atd. Zatím však ně
kteří pánové nepočínají si vědecky ani v těch obo
rech, do kterých jim církev jediným slůvkem ne
mluví — a kde tedy vědecký oř se může tak svo
bodně proháněti, jako na širé, zcela rovné stepi.

Pročjinde kupovatt?
Vědyť obdržíme kancelářské potřeby (pa
pír, inkoust, péra, tužky atd.). umělecké
pohledy ve velkém výběru, dopis. papir,
notesv od 80 hal.až do 5 K, dále památ
— níky, alba na fotografie a pohledy — ©
v Družstevním knihkupectví v Hradci Král.
— — — —Adalbertinum — — — —

Prý dle zásady. V sezení městské rady mu-|
chovské hlasovali soc. demokraté pro příspěvek
62.000 marek místnímu divadlu a pro 50.000 ma- |
rek koncertníimu sdružení. Odmitli však návrh ne
patrného příspěvku 700 marek na podporu dobro
činného spolku sv. Vincence; řekli, že jim nedovo- «
luje zásadní stanovisko hlasovati pro podporu ná- |
boženských a čírkevních účelů z veřejných pro- |

středků. |
Ale vždyť spolek sv. Vincence výhradně se

zabývá podporou chuďasu. Pod jakým heslemčiní
nuzným opravdově praktické milosrdenství, o tom
by přece tak úzkostlivě soc. demokracie neměla
debatovati v čase válečném, je-li pravdou její tvr
zení, že každý skutek nefalšované humanity nalé
zá u ní spravedlivé ocenění. Ono nádherné divadlo
jest navštěvováno v čase slavnostních her vý
hradně od bohatců. (Jsou tam 20- až 25marková
sedadla.) Bylo tedy hlasováno ve prospěch diva
dla přesně dle socialistického třídního principu?

Ale tu se prozrazují nedůslednosti ještě nápad
nější. Zakazuje soc. demokr vedení svým nuzným
členům přijímati obdary od rozhodných katolíků?
Vyhání své choré příslušníky z nemocnic řehol
nich? Rovněž tak nezakazuje svému akademické

mudorostů brátí důchody z nádaci' založenýchod:

starostí před tváří chudiny, Zrušení dobročidný
spolku katolických by působiloaspoň. nepřímo n

továrnách.

dok 36 těch. pobndělní l:jichá,pozhpdné. katolické pě zce
2 rakpřáno bodár opáků'nefi

zaměstnanost.
Tedy předně jest potřebl soúdlitio podporá

že doba vélice obáíšíá Hryěhiiije spočdnísktol? solij'
daritu.— .A. a nů

jest jim věcí soukromou, V témž Mnichově povolili
z veřejných prostředků peněžitý přispěvek na
>Volnou Myšlenkg:, tedy na spolék, ktěrý se ně
obírá dobručinnosjí, nýbrž, úporným potlránímzje
veného náboženství kterékoli náboženské společ.,
nosti.:

Také jeden příspěvek k seznání, zdali hodlá ve

změniti své stangvisko k náboženským společno
stem. Nechť každý: katolík, zanechá záludnáho, opýj
mísmu a pilně pracuje. aby ho veliká doba. povár:
lečná nepřekvapilanepřipraveného. -=

*Bylo by chyhou. danmívati se, že k velkému
zpohutnění S00, demokracie přispěl výhsadně „jeji
kulturní boj: Mějme dobře namysli, že-V. této stra

“

tak-alohu širšího pro hmotné „dobro..příslušníků“
Nějakýrmi akadenňckými debatami anebo. pohodl

hutné naprosto nezastaví. Konservativní skrčenci
musí se-také odvážiti na pole veřejné pusobnosti,
budou -nucení prácovati horlivě -ve praspěch strá
dajících netoliko alnuržnou a náhodnými příspěvky,
ale činností organisovanpu a soustavnow ME

"Překvapnjící rozčitení. Že sťav učitelský práv
nyní zaslouží zvÝšení slůžného, nikdo netolikt ne“
popírá. ale česká žurnalistika nadto přicházísvor
ně na potnoc. V deňfcích českých v nedávných
dnech také byly uveřejněny | učitelské Přejevy;
kritisující malou přilepšenouk niž došlo. Hned se
však dostavilo zvláštní poděkování. »Nár. Listyr
věnovaly otázce zvýšení učitelského platu Dazar.*
nost nejpečlivější,ale právě tomuto'Hstubyl zaslán
učitelem západočeským, dópis: »Naše časopisy,
snad všechny, aspoň výjimky neznám, s průhled
nou protiučitelskou tendencí přinesly: zprávu o této
naší úpravě již několikrát, aby každý o tom věděl,
že zas máme přidáne. . .. Naše listy, libující si v
takovýchto bombastických zprávách, měly by se
vrhnouti na lepší objekty. neboť tendence jejich pří
uveřejňování takových zpráv je příliš průhledná
a nezakryje ji nikterak ono maskované přátelství
k učitelstvu.c .

Není divu, že »Nár. Listy< uveřejnily tento do
pis v lokálce nadepsané >Ještě jeden krobián«. Vě
ru někteří lidé si zvykli na posluhu (i sebe obtíž
nější) representačního tisku českého tolik, že i
považují za samozřelmou nejvyšší, nejdůležitější
povinnost a že jest pak dovoleno i nejlepší vůli
podrobiti nejdrtivější kritice. Tážeme se, jaké vý
hody přinesla obtížná doba samým žurnalistům,
kteří se starají horlivě n blaho stavů jiných. Vždyť
celá řada těchto inteligentů jest bez zaměstnání.
A komu jest práce při novinách popřána. musí pra
covati při skrovném platě se zvýšenou intensitou.
Také mají právo hlásiti se o zlepšení platu drobní
úředníci; jistě se také valně nevede celé řadě u
mělci, kteří právě pro obtížnou dobu přišli o svá
místa. Dále potřebuje-li více stav učitelský, každý
rozumný finančník přisvědčí, že na přilepšení mají
právo i kaplaní a chudí faráři, Mimo listy vyslove
ně katolické však o této patřebě nepsaly žádné li
sty jiné; katolické pak dosti skrovně. A kněžstvo
inlčí, neleze se svým steskem na střechy a na ho
ry, neprotestuje křiklavě proti nevšímavosti žur
nalistiky. Kdyby »Nár. Listy< aspoň desítinupéče,
obětované učitelstvu, byly věnovaly platům kněž
ským. každý duchovní by četl řádky vděčně. Ani
jednoho kněze by nenapadlo ochotnému žurnálu
za dobrou snahu vyčiniti. A pak — jsou čtenáři
naších deníků malými dětmi, aby dle cifer nemohli
uhodnouti, Že ani nyní nelze mluviti o učitelském
blahobytu? Vždy tedy jen rozvážně a spraved
livě!

Eagenická
glič. Pr f. Em.
genickou společností. jež založena, aby pod
mínky živnta budoucí generace byly příznivě
upraveny. Upozorňuje však, še bez náboženského
momentu se ougenioká společnost při své práci
neobejde: »Jinto je, že tato vědecká anaha eu
genická má jíti ruku v ruce s náboženstvím.
Lékařská pracovna má apolovatí na kazatelnu,
zpovědnici. Vědec na kněse. Oba společně pra
oovati k jednomu ofli. — Dere se mi v pamět
trpká vzpomínka. Před nemnoba lety chtěl lu

la Doe Jegliš poukazovatisnoubescůmna ost jich stavu, velikou zedpovědnoat

apolečnost a biskup dr. Je
Žák pzabývá se v »Čechu“ eu



jich za osuď a zdraví dítok: Chtěl podporovati
sugenické snahy,- Dal si: lékařem,odborníkem,

votě. Byl to u nás snad první člen ještě neza
loženého eugenického epolku. 'Poučil a nábo
ženského hlediska budoucí manžele o svatosti
jich spojení a pak dal jim v ruce brožuru, aby.

si přečetli, k čemu vý úst ve studu nechtěljako kněz, biskup propůjčiti. Pamatujete, pánové,
jak pochodil? U nás vyšla o něm brožura, jež

odkládala jednání biskupovu nejnižší motivy.
yl postaven na pranýř, kam kdysi stavěli nej

zlotřilejší nemravné ženštiny. „Nescházelo, než
aby jej »odborníci« prohlásili za perversního a
poslali do nějakého blázince. Tak se dálo bi
skupovi. Týž osud stihl by kněze, který by po
jeho příkladu jednal a šířil anahy eugenioké.
Vážení pánové, kteří ve spolku eugenickém pra
cujete, včišťte, prosím, pověst biskupa, který
první pracoval vevašich intencích. Vaše vědecká
autorita a vaše jméno k tomu stačí. Síly a od
vaby k tomuto dobrému činu snad také máte.«

lb 20h

Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci

štolský život a pro svoji obětavost byl Ď předvydáním brožury v pověsti evatosti Snadby
byl chtěl působiti tento muž neobratně a zů
myslně veřejné pohoršení? A sice takové, aby
byl prohlašován za demoralisovaného hýřila?
Ale tu zkušební kámen ukázal v pravém světle
„vědecké snahy a opravdovoste některých lidí;
tí -každou akci biskupovu posuzují pad zorným
úhlem své jízlivosti, své f-+natickézloby. Jestliže
mluví katolické kruhy o okolnostech, týkajlctoh
se zdrávého potomstva zdrželivě, pak jsou ti

|

|
i

i

obchodech bankovních a uhelných.Podporujte
při každé přiležitosti svůj vlastní podník.

VYVYVÝVÝVYVÝVYVYVÝ

Zprávy
místní a z kraje.

dme 18. srpna. Vzlledem k Nejvyšším intencím, aby při
každé příležitosti pamažtováno bylo na rozhojnění pra
menů válečné péče. usnesla se městská rada, aby v řa
dě oslav, jimiž uctěn býti má svátek narozenin Jeho
Veličenstva, nahraženo bylo všeobecné osvětlení města

vy 4 sirotky pa padlých vojinech královéhradeckých a
mistalho fondu pra péči o invařidy. Sbírka od domu k
domu bude provedena žákyněmi měšťanské školy dív
či, jež opatřeny budou sběraciími archy, Purkmistrov
ským úřadem potvrzenými. Obecenstvo se snažně žá
dá. aby k těmto vznešeným Účelům přispělo s všemož
nou štědrosti.

niho hejtaranství králověhradeckého. Upsáno bylo:

perversními labužníky. Nyní na všech stranách
se stýská, že prý mladý svět proto propadá po
hlavním hříchům, že není dostatečně poučen.
Když Beo to aspoň částečně pokusil Jeg ič, byl
poltupen jako zločinee. Nyní vidí každý, jaké
nízké motivy vedly zlolajná ústa k surovým
výpadům.

Pamatujte
při každé příležitosti

na „Červený křiž“,:
na raněné vojíny, na vdovy a sirotky

po padlých našich bojovnicich1

111.900 K. Úplsy peněžních ústavů rozdělené dle“povo
lání upisovatelů: 0

Hradec Král. Nechanice Uhrnem
K K K

L. Fondy a obce 863.800. 76.100. 939.900

2. Vlastní úpisy 654.900. (177.800. 832.700
3. Kostely, ústavy a kněží 215.900 1.40. 217.300
4. Úředníci státní 95.400 1.200 96.600
5. Úředníci soukroml 71.900 5.600 77.500
6. Ostatní gážisté 28.000 5.000 33.000
7. Školy, učitelstva a žáci 100.250 16.500. 116.750

8. Živnostníci 6.700 14.200, 24.900
9. Společen., spolky a p. 134.900 2.600 137.500

19. Akciové společnosti 242.700 242.700
11. Obchudníci 597.200 29.100 626.300
12. Rolníci 546.800 306.700 853.500
33. Ostatní upisovatelé N49.400 20.000 869.400
4. Peněžní ústavy

cizích okresů 2.4073.650 2.077.650

Úhrnem 6.534.500.— 656.200. 7,195.700

Válečné sbírky do 25, července okr. hejtmanství od
vedené: |. Pra Červený kříž: Dívčíškola obecná
v Hradci Králové 2480 K. p. Jarkovský ze Svinárek
4 K, obchodní akademie v Jradci Králové 2798 K,

. V okresu „ Úhrnemkrál-brdeckém nerhanickém .

: A, U peněžních ústavů © 10.098.250 669.100. 10.767.450
s vyloučením: úpisů vzáj. 3,528.750. 12900. 3,571.650.,

čistý úpis 6.339.50K) 656.200 7,195.700
1 B. U poštovních úřadů 75.575 | 21.677 97.252

C. U okresních soudů 42.80 6.20 49.000
D. U berních úřadů 10.8%) 7.025 17.825

Úhrnenu 06.608.675. 691.102. 7.359.777

Obyvatelstvo královéhradecké —upsalo—dohromady
2.40.3400 K. Obyvatelstvo v Třebechovicích 300.00 K.
okresní zastanitelstvo královéhradecké 200.000 K. obec
Hradec Králové zvlášť. 200.000 K, obyvatelstvo v Ku
klenách 146.300. K. v Nechanicích 100.000 K, na Praž
ském Předměstí 90.500 K. v Předměřicích 84.900 K. ve

úpisy u peněžních ústavů 7 celého okresu královéhra

— Tato číslice zajisté co mejvýmluvnějí poučuje o ne
ochvějné lovalitž a horlivém patriotismu obyvatelstva

Národohospodáěřské hlicika.
Živnostenskábanka filiálkav Hradci

cukerní v Praze za příčinou účasti akoionářů
na valné hromadě, jež konati se bude dne 16.
srpna t. r. — Akcie nutno deponovati celé, t. j.
jsk pláště tak i kuponové areby.

Moravská agrární a průmyslová banka
v Brně vykazuje koncem měsíce července 1916
stav vkladů obnosem K 70,292.53910.

Nové národohospodářské názory. Pra
ktická zkouška láme theorie, které rozpřádaly
fantasie tím bujnější, čím byla vzdálenější při
ležitost k jejich osvědčení. V Rakousku aoc.
demokraté podceňovali veliký význam domá.
cího zemědělství; dle jejich předválečné zásady
měl se v přední řadě podporovati průmysl,
protože prý potraviny obstarají se lehko z ve
lice úrodných krajů zámořských. Rovněž tak
s0g demokracie v Něrsecku stála na sanovisku,
že rozvoj polního hospodaření v Ml má pro
stát význam nepatrný; prý lépe jest užiti pra
-oovních silpa stupňovanou výrobu tovární. Nyní
však již se hlásí o slovo v 600, demokracii né
zory opačné, k veliké změně stanoviska při.
-spóla v neposlední řadě válka. Radikálně socia
lietický list »Neue Zeite v 8. 11—12 £ r. obha
juje nutnost domácího zemědělství. Upozurňuje,
že v budoucnosti dovoz du Evropy ze zámoř
ských krajů zvýší se jenom nepatrně; vždyť prý
vývozní schopnost těch zemí v poměru k vzdě
lávanému rozsahu půdy alábne.

»Neue Zeite uvádí výmluvné stalistické do
kumenty a pokračuje:

PZ toho vysvítá, že produkují zoačné pře
bytky vlastně jenom Kanada, Argenlina a Au
stralie a že Spojené st velmi brzy nebudou
moci mnoho vyvážeti. V ostalním světě není
skoro žádné země, která by za normálních. po
měrů mohla vyváželi. Evropě nezbude jiného
než opatřovati svou potřebu stupňováním vlast
ní výroby.c

»Neue
jak sousední státy tak ani Asie a Afrika ne
„stačí na úbradu evropské spotřeby, jestliže se
„ze nevěnuje zemědělství zvýšená péče. Tudíž
-ke konci dospívá k závěru:

»Řešení otázky výživy nespošíré mimo o
jejich vlastníIkruh kulturních zemí, nýbrž na

„půdě, v jejich vlastní oblasti.«
Takto se přiblížil sos. demokratický list

stanovisku křest. sociálů.

žen v horlivém upisování žádným okresem jiným. —

sporu z Problůze 200 K.
žáci ©. k. reálky v Hradci Králové 16 K, z koncertu v
pensinnátě Školských sester v Hradci Králové'na osla
vu AUletého jubilea J. E. p. biskupa 176.40 K, ref. farní
úřad v Černilově 7.50 K. dívcí měsť, škola v Hradci

Králové 28.52 K. sbírka v Dobřenicích 63.60 K. úhrnem
2A04K0 h.

2. Prooud vdova sirotků: Sbírka»Učer
v Třebechovicích 6 K, sbírka v hostinci p.

Neškudly ve Lhotě pod Strání 19,40 K, sl. Marie Hut
lova v Hradci Králové 10K, sbírka mládenců o pouti v
Bukovině 10 K. sbírka u příležitosti výplaty vyživova
cích příspěvků v Bukovině 11,41 K. profesoři c. k. gym

K. skupřma kovodělníků v
ze štítu brance: v Sedlicích 130

K. v Předněřicích 754 K. ve Věkoších 17.27 K, v Buko
vině 7 K. v Těchlovicích 7.80 K, v Březhradě 2040 K.
v Sobětuší 4 K. v Probluzi 42.10. K. pi. Marie Manková
v Třebechovicích z div. nředsttvení 46.18 K. sbírka uči
telstva okresu královéhradeckého 120K, slč. industri
ální učitelky u příležitosti přísahy 10 K, sl. Peterová,

ních prací v pensionátě Školských sester v Hradci Král.
vybrino 41.49 K. obec Divec 13.K, úhrnem 661 K 49 h.

3 Proosleplě vojíny: Lyceumv HradciKrál.
26.2) K. vrchní berní správec p. Draslar v Hradci Krát.

ves 15650 K. Divec 13.400 K, Hradec Králové 2,400.400
K. Nový Hradec Králové 14.100 K. Chlum 8000 K, Jeni

1.0m K. Librantice 13.300 K. Lipa 19.900 K, Lochenice
31.000 K. Malšovice 2000 K, Neděliště 29.700 K. Nepasice
510) K. Oujezd 8000 K. Piletice 20.100 K, | Plačice
30.000 K. Plotiště 82.025 k. Polánka 5100 K, Pouchov
15.500 K, Praskačka 5n.8(M K, Pražské Předměstí 96.500
K.

3200 K. Rozběřice 9800 K. Rusek 10.900 K, Sedlice
30.000 K, Skalice Velká 10.200 K, Skalice Malá 5000 K.
Slatina 8400 K, Slezské Předměstí 7000 K, Štěnkov 3000

K, Stěžery 5100 K, Střebeš 10.000 K. Světy 4900 K, Svi
nary 5100 K, Svobodné Dvory 81.100 K, Třebechovice

více 27.500 K. Všestary 33.900 K. Výrava 27.200 K.
okresní výbor 20.000 K, obec Hradec Králové 200.000
K, úhrnem 4,317.875 K. - | Okresu nechanického: Babice
14.000 K. Bohárna 15.000 K. Dobřenice 68.350 K. Dohali
ce 151m K. Dub 10.500 K. Hrádek 8200 K. | Klenice

10.000 K. Kratonohy 30.800 K, Kunčice 6800 K. Lhota
pod Libčany 60.230 K. libčzny 49.800 K, Lodin 10.200
K. Lubno 7100 K. Mokrovousy 10.100 K, Mžany 12.400
K. Nechanice 100.0 K. Sčaré Nechanice 3300 K, Nero
šov 4400 K, Obědovice 10.000 K, Petrovice 37.700 K.
Popovice 15.20 K, Přím Horní 9400 K, Přím Dolní
10.300 K. Probluz 25.000 K, Puchlovice 7300 K, Radiko
vice 3300 K. Radostov 4600 K. Rosnice 16.900 K, Roud
nice 82500 K. Sobětus 12.300 K. Sovětice 13.40 K.
Stěžirka 10.100 K. Strašov 14.800 K, Střesetice 6100 K,

"Suchá 11.700 K, Syrovátka 70.000 K. Těchlovice 7000
K. Třesovice 16.750 K. Trnava 10.400 K. Voznice 20.300
K. Zvíkov 3000 K. Želi 9900 K, Lhota Stračovská 2700
K. okresní výbor 20.700 K. úhrnem 889.650 K.

Statistika IV. válečné půjčky u jednotlivých pesěž
njch ústavů v obvodu hejímanství králováhradeckého.
Peněžní ústavy vykazují tuto výši úpisů: Živnostenská
banka filiálka v Hradci Králové 4,407.300 K, Spořitelna
královéhradecká 2,506.400 K, Záložní úvěrní ústav' v
Hradci Králové 1,417.200 K, Agrární záložna v Hradci
Králové 394.675 K, Občanská záložna v Nechanicích
282.700 K, Záložna v Hradci Králové 200.500 K, Česká
banka filiálka v Hradci Králové 173,100 K, Spořitelna v
Nechanicích 196.600 K. Bankovní jednota v Hradci Král.
150.000 K. Okresní kospodářská záložna v Hradci Král.
138.000 K, Záložní a spořitelní spolek v Praskačce

74 K Ah.
4. Pro okresní pomocnou válečnou ú

řadevnu: Správa školy v Předměřicích 10 K.
Úhrnení ——.. 302K 00h
k tomu dříve vykázané sbírky „T149 A

V celku tedy . 80.961 K 43h

Řádná schůze okresního zastupitelstva konati se
bude 5. srpna 0 V. ad. dopel. Program: 1. Volba 3 ve
riikátorů protokolu, 2. Zpráva a činnosti okresního vý
boru. A. Zpráva © revisi ětů fondu okresního za rok
1915. 4. Zpráva o činnosti a revisi účtů Okresní hospo

ské úsiředny pra péči 9 vrátivší se Vojíny v Hradci
Králové žádá o subvenci na zřízení orthopedického úů
stava a prothesových dílen. 6. Obec Hradec Králové
žádá » svolení k uzavření komunální zápůjčky 100.000 K
u Spořitelny v Hradci Králová, 7. Obec V. Skalice žádá
záložny k upsání IV, rak. vál. půičky. 9. Obec Piletice
žádá o svolení k uzavření komunální zápůjčky 13.000
K u Okresní hosp, záložny na upsání IV. rak, vál. půjč
ky. 10. Obec Kukleny žádá © schválení usnesení stran
převzetí závazků na zřízení osobní zastávky a nákladi
ště severozápadní dráhy v Kuklenách. :

Povýšení. Vrchním finančním radou a okresním ře
ditelein v Hradci Králové byl jmenován p. fin. rada Fr.
Režný, t. £. v Č. Budějovicích. Srdečně gratulujeme za
sloužilému pracovníku. jehož návrat do Hradce Králové
četní přátelé uvítají se srdečnou radostí, Úřad svůj pan
c. k. vrchní finanční rada nastoupi dne 15. srpna.

Vyznamenání. Pan karel Matějíček. syn. zdejšího
nožiřského mistra, byl raněn jako c. a k. kadet na ru
ském bojišti. Za svou chrabrost obdržel stříbrnou me
datli. V prosinci min. raku byl poslán do Č. Lípy. odkuď
se adebral k císařským myslivcům. Dne 1. ledna t. r.
jmenován byl na italském bojišti c. a k. poručíkem,

Pochvalné uznání, ©Místní školní rada v Sedlici
vzdala vřelé diky p. V. Vachovi. tediteli v. v. v Hradci
Králové. za zaslání dějin Sedlice. Chrástnice a Žižkovsi.

Rodičům ditek v roce 1914 narozených a dosud ži
Jicích. Výbor Spořitelny králohradecké usnesl se na
pamět 50letého trvání spořitelny věnovati všem dítkánt
v roce 1914 ve zdejšími sondním okrese narozeným a do
sua žijicím po Jubilejní vkladní knižce se základním vkla
dem 1 K. který smí býti vybrán teprve po dosažení plno
letosti dotyčného dítka. Do obci venkovských byly tyto
knížky již rozeslány a rodiče něchť se o ně u svých
farních úřadů přihlásí. Ditkám v Hradci Králové naro
zeným jsou knížky uschovány v kanceláři Spořitelny,
a žádají se P. T. rodiče, by se o ně v úředních hodinách
(od půl 9. do půl 1.) u pokladny co nejdříve přihlásili.
— Ředitelství Spořitelny.

Josef Pilař. měštěsin u rodák královéhradecký z
čísla domu 211, přeložil Jana Fridricha Pentherl-a z r.
(732 »Praxis Oeonetriae<, t. Jj. účinkavé cvičení země



mětické, v kterém rozličné příhodypři zněření polním
potretejtel k vyšetření rozdílnými nástroji nředestřené
jsou. totiž Stanglemi. astrokáhiu. magnetem, lakož i po
moci měřícího stolečku. Podobně přeložiš 1 »Elementa

ní početního hlavního«. V této psané knize na str. 5.
vysvětluje a zobrazuje zcela názorně »skuneční hodiny«,
jak se jim má rozuměti a jak sl je každý sám zříditi mů
Že. V téže knize na kousku papíru jest od aěho napsáno:

Že ianozí písaře psaní
nerozvážně schvalují,
jiní svévolně jej haní,
jiní pak jej tupí ! haní,
zlehčují a valchují.
když pak písař po skonání
života v hrobě hnije,
tuť v jeho připomínání
každý mu věnec vlje.

— Dále sepsal »Spekulatlva artis molitortae praxís«, to
jest fčinlivé řemesla mlynátského cvičení s připojesím
vnáttních údův pří mlýnskémi stroji potřebných, totiž jak
v zemi založených základův, tak také na nich spolu sto
jicích strojův vyobrazením vedle Mathematického umě
ní spořádané a sepsané vlastní rukou Josefa Pilaře v
Králové Hradci n. Labem mřštěrína L P. 1804. Popisa
je mlyn při Králové Hradci r. 1799 u městské vodárny.
Dále popisuje mlýny svinarské na str. 152., na str. 153.
mlýn budínský, odhad mlýna hradeckého z r. 1799 str.
164—172.Zevrubně popisuje 4 zcbrazuje mlýny malšov
ské atd. str. 157. a násl. Mlýn u městské vodárny pří
Hradci byl jeden z nejstarších mlýnů hradeckých a slul,
jak historik Fr. Švenda z „První kšaltovní kniby měst
ské« vypsal, mlýnem »Rormeistrovským«. Ten se na
cházel pud městem na Labi při soutoku Labe a Orlice.
Kdysi patřival Zuzaně Rormeistrové, rodem z Hradce,
a ta odporučila r. 1491 mlýn ten svému rodnému městu
Hradci Králové n. Labeni.

: Nevěrmá munžefka, V knize staré, zvané »Liber te
stamentorum» s letopočtem 1612. druhdy obci králové
hradecké náležející. je naznačen kšalt, který prof. Bedř.
Spiess uvádí v Pam. arch. XIX. str. 141 a 142. Krejčí
Jan Straka slovy dajemnými líčí strasti mančela, jemuž
žena dvakráte -uvandrovala«, pro kterouž příčinu ji
vedle práva městského cd statečku svého odcizil, čí
moderně řečeno vydědil. Pravíř do slova takto: »Dům
svůj nárožní na konci Soukenické ulice vedle sladovny
pani Doroty Skornicové z Petrovic pod Soukenickou
fortnou (kterýž mně vlastně vedle zdání manželského
mezi mnou a Alžbětou, někdy manželkou mou, pokuď se

Pána Boha bála; dobře chovala a;nade mnou manželem
svým se nezapomněla, nýbrž mne se přidržela, učiněné
ho 2 knihami městskými utvrzeného náleží) — ten po
řoučhu Markovi Strakovi "krejčímu a Dorotě, maúželce
jeho, rodičůin svejin nejmilejším. za tou slušnou a hod
jou příčinou: Když jest mne dotčená Alžběta, někdy
manželka má, beze vší sobě. k tomu dané příčiny, zapo
menuvši se nad Pánem Bohem. stibem a vírou manžel
skou a nade mnou, zradila, pryč uvandrovala, oloupřvší
mne ze všech svrškův a nábytkův, co jsem s.ní tak
na skrovně měl, s sebou odnesla. že jsem se k nim v své

těžkosti, v tomto svém neštěstí a v této dlouho trvantivé
nemoci, nemaje 20 Pánu Bohu k tomu jiného nežli k
nim. utekl, kteříž mne opatrujl, živí, krmí a všelijaké po

ležeti a někde v bídě a psotě, nemaje ochrany, dříve
časně umříti musil, protož to tak nařizují: Když bych
koliv umřel, aby dotčení rodičové moji hned po smrti
mé do téhož domu ného se odstěhovali, jej sobě ročně
dopláceli a jak svého vlastního užívali bez překážky
člověka každého. Po starti pak rodičů svých číním ná
padníkv toho Matěje bratra, též Mandalenu a Kateřinu.
sestry své. A že nahoře psanou Alžbětu, někdy manžel
ku mou, však již zpronevěřilou, od téhož statečku od
cizuji a jako za mrtvou pokládám. to proto činím. že jest
sobě téměř zoufala a mne v ničemž až dosavad posluš
na býti nechtěla. Nebo když jest ponejprv ode mne od
vandrovala, za ním (milencem) jsem šel a nalezši ji,
zase jsem ji k sobě přijal a do domu uvedl s tím při tom
napomenutím, aby se Pána Boha bála, více toho nečí
nila a se mnou zůstávala, že ji toho ničím zlým do
smrti připomínati nebudu. Ale ona potom asi rok se
mnou pobyvší, zase se toho dopustila, pryč vandrovala
a tan až posavad zůstává. A tak dopustivší se tako
vých vejstupkův tudy všechnu spravedtnost a právo své
vedle práva městskéhoč. 44 rozdílu druhého potratila.c
— Málo slov, ale ca žalu v nich se skrývá! — Vach.

Křesťansko-soclální spolek paní a dívek »Anežka«
pořádá v neděli 2). srpna pouť do Svatoňovic za vede
ní:dp. Keppla. Vyjede se o 6. hod. ranní, návrat večer
před 9. hodinou. Přihlášky členek i hostí přijímají se do
14. srpna v Družstevním knihkupectví v Adalbertinu
u sl. Hodkové. kde dlužno též předem cestovné 3.20 K

složiti. —Předsednictvo.
Průběh porclunkulových pobožnístí v chrámu se

minářském ve dnech I. a 2. srpna by) nejvýš utěšený
a tklivě povznášející; počet účastníků překonal všecko
očekávání, byl větší než léta předešlá. Ze vzácné, obě
tavé ochoty při slavné měl sv dne 2. t m. působil na
kůru pěvecké sbor z chrámu"C * "4% Na varhany
hrál p. Wiinsch ml., překrásné zpěvy Panl dp. Oyurko

vjcs. Pobožnosti skončily 2. srpna odpoledne požehnáníma slavným Te Deum«.

Populační zniěny v polltickém okresu královéhra
deckém. Dle výkazů farních a matričních úřadů bylo r.
1915 v ohcích zdejšího c. k. axr. hejtmanství 226 sňatků .

uzavřeno. t. |. asi 3 na 100Nobyvatelů. Dětí narodilo se
1228, t. j. 16.56 proc. obyvatelstva; z mich bylo 122 ne
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tek mrivých se narodilo 31, t. i. 2.53 proc, všech naroge
ných. Vliv světové války lze pozorovátě v sliném kles
nutí počtu sňatků (r. 1913: 467), sHném"ubývání porodů
(r. 1913: 1789) a zvýšení úmruosti (r. 1913: 1442). V r.
1945 zemřelo v okresu králověbrádeckém 1293 osob,
1. 1. 1879 procent. Přirozenou smrtí zemřelo 1356, násti
nou 37 osa. Do 15. roku věku svého zemřelo 401 dětí,
L i. '28.67 proc. všech zemřelých. Ve stáří od 15—30 let
zemřelo 14 osob, ve stáří od 30—50 let 201 osob, ve
stáří od 5U—170let 428 osob, ve stářt výše 70 let 323
osob, Z příčin přirozené smrti zaujímá prvé místo tu
berkulosa. jíž podlehlo 260 osob, t j. 18.72 proc. všech
zemřelých a 3.51 proc. obyvatelstva. Příčinu tak vel
kého počtu osob ni tuberkulosu zemřelých lze hledati
jednak ve zhoršení podmínek životních a pak v tom,
že mnoho osob tuberkulosou stižených přichází do svého
domova z velkých měst, kdež si při nepořádném životě
nákazu ulovili. Obyčejně nakazí své příbuzné a tím se
nákaza šíři. Druhé místo zaujímá zánět plic, jemuž pod
lehlo 36 osob. Vrozenou slabostí zemřelo 36 dětí, prud
kými katary zažívadel 28 kojenců, mrtvici 46 osob,
srdeční vadou 75, zhoubnými novotvary 72, nakažlivý
mi nemocemi 32 osob. Jiné přirozené příčiny smrti za
stoupeny jsou číslem 712.

Kam s dceruškou po prázdninách? Jest otázka, kte
rou pomalu počne se zasměstnávatí tisíce rodičů. Požá
dejte koresp. lístkem: ředitelství Ústavu hraběte Pěttin
£2' v Olomouci; které zašle Ván: »Prospekt pensionátní«
a »Přehled škol<, které Ústav ten pro dívky obsahuje.
Jsou to: I. škola měšťanská, 2. vyšší dávčí pro ženská
hospodářská povolání, 3. dvouletá obchodmí, 4. škola
průmyslová pro šití prádla. šatů a ozdobné práce. 5

| škola kuchařsko-hospodyňská. 6. škola cizích jazyků a
7. škola hudební. dále různé kursy, jako modistský, če
sací, taneční, kurs pokročilejšího kresleml a malby, kurs
uměleckého průmyslu, kurs pravopisné, kurs psaní stro
jem a kurs fotografický.

Dopisování se zajatci. Společná ústřední kancelář
průkazní, poptavárna na zajatce ve Vídni sděluje: Obe
censtvo žádá se ve vlastním zájmu, aby dopisování se
zajatci omezilo na lístky a nepsalo v psaních. Jest doká
záno, že psaní potřebuje k dopravě o 2 měsíce průměr
ně více než lístek. Příčina tohu nespočívá tak v zaříze
ních pošty, jako na censuře, kdež lístky censurovány jsou
před listy, protože v stejné době, jež vyžaduje psanl,
vyřídí se S až 10. ba i vice lístků a tím umožní se stel
nému -počtu pisatelů korespondence s jich zajatými pří
slušníky.

Přesídlení úředních místností. Kanceláře c. k. okr.
školní -rady nacházejí se nyní v domě čp. 353. roh Ro

kycanovy 4 Jiříkový třídy v Hradci Králové (protiparku).
Záložna v Hradět Králové. Výkaz za| měske červe

nec 1916. Stav vkladů počátkem měsíce K 2,296:160.66,

84992.12, vybráno K 51.306.11, stav koncem měsíce K
2,373.453.49: Stav půjček počátkem měsíce K 2,117.345.99,
během měsíce bylu půjčeno K 150.336—, splaceno K
180.277.40, stav koncem měsíce K 2,087.404.59. — Počet
účtů 3900. Reservní fondy K 184.727.80. Závodní podíly
"K 83.200.—. Pokladní obrat K 504.005.95.

Dražby ovoce u sumosprávných úřadě. | Jako za
normálních dob konají obce i letos dražby. ovoce z 0
becních sadů a přenechávají *akovým způsobem obecní
ovoce soukromému obchodu. Za nynějších válkou vyva
laných poměrů by se však spíše doporučovalo ovoce
zužitkovati pro přímé zásobování obyvatelstva a tak
aspoň poněkud čeliti pravděpodobnému vyhánění cen
do výše. Obecní úřady se žádají, aby v uvážení této o
kolnosti česaly z abecních alejí ovoce, zekména i zimní
ve vlastní režii a nabídly je k dalšímu prodeji Rolnické
prodejně v Hradci Králové, která odbyt dále sprostřed
kuje.

Žně. Při počasí velice příznivém na Hradecku po
čaly se sekati pšenice a ječmen již předeští týden, ovsy
počátkem tohoto týdne. Vše schnulo rychle. Sláma jest
místy zčernalá. ale zrno dobré. Někde neposečené obilí
zdá se vřezralé. Nepochybně proto, že rukou ke skliz
ni není nazbyt: pracují na polích velkou většinou ženy
a děti; obilí se sváží i na malých vozidlech, z jednoho
pole bylo dopravováno dncela i na starém dětském ko
čárku. Deštík po prudké vichřici noční dostavil se teprv
dnes k ránu.

Seznam cel na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 29. července 1916. 1 IItr: prosa 1.20—1.25 K, víkve

: 90h, hrachu 2.30-—2.40K, čněky 2.30—2.40 h. jahet 3 K,

semínka růžáku 230—240 K. 1 kus karfiolu 20—60 h, I
kona: česnéku 5—6 K. celeru 2.40—4 K, kedlubnů 3—4.80
K, křenu 1.20—1.50 K, zelí 12—24 K. okurek 6—18 K.
kapusty 3—5 K. cibule 2--4 K, drobné zeleniny 60 h,

švestek mirabelek 1.20—1.90 K, 1 hl jablek 19—25 K.
hrušek 13—17.50K. — Přivezene byto: zelí 68 kop, oku
rek 78; kapusty 160, cibule 394. inrkve 265, drobné zěle
níny 240 pytlů, Jetel. semene růžáku 6179 kg, třešní 53
košíků, švestek mirabelek 225 košíků, jablek 45 hl, hru
šek 23, podsvinčat 179 kusů.

Rychnovský vlkarlát. (Farní instalace.) V neděli 30.
července slavil ve Skuhrově vdp. farář Josef Pecháček
instalaci, jež byla imposantním projevem úcty, lásky a
wřelých sympatií,jichž sí byl noví duch. správce v krát

1 ké době své působnosti získal. V 10 hodin vyšel ma
lebný průvod, zahájený nepřehlednou řadou běloskvou

' cfoh družiček, z farní budovy do krásně vyzdobeného
a nesčetnými voskovicem! osvětleného kostela, zasvěce

ného sv. Jakubu, kde posvátně obřady Instalečdě vys'

o bisk. vikář"aděkan'Př.Tomilčekz Velkébývalý utcovský šéf páně Instaieodův. Po pře

čtení ustanovovacího dekretu 4 pastýřského listu vněExcel. ndp. Msgra dra Jas, Doubravy a po ode
klíčů chrámových procítěně přednesla družička Ldeška
Balcarova. dceruška zasl říd. učitele p. Balcara, vítací
báseň a družička Fendrychova podala skvostnou kytici.
Vdp. farát Pechůček zřejmě dojat děkovaž vřelými slo
vy za poctu a velikou účast a slibuje, že chce kráčeti
v Hépějích svých předchůdců, jejichž horlvé aapoštol

ské působení zlatými písmeny jest v análech zdejší far
nosti zapsáno. Prosil zároveň, aby jet farnici ve vyko
návání těžkých povinností laskavě | podporovali. Nato
vystoupil nz kazatelnu vdp. Jox. Rěssler, fagář v Solni
zi. který nastíniv dosavadní život nového duch. správ
ce, ličil kněze jako upřímného a otcovského přítele svě
řeného lidu. Ke konci své řeči obrátil se kažate? k no
vému duch. správci a prosil jej aby se při mši sv.
modlil za Sv. otce, aby se inu podařilo dflo čestného
smíru, za Jeho Excel. ndp. biskupa, který jej oa kněze
v r. 1905 vysvětil a skuhrovským farářem jmenoval, za
neunavně pečlivého motnáře, za říši rakouskou, aby se:
vyplnila slova hymny: »Říš rakouská nepomlne, sláva
vlasil, císařil= Za českou vlast, aby Bůh na přímluvu
sv, Václava nedal zahynouti nám ni budoucím, za své
+ rodiče, za živé | zemřelé sonrozence, za spolubratry,
za své vychovatele a dobradince, jakož i za bojující
bratry a padlé vojíny. Po kázání sloužil vdp. Pecháček
za četné asistence slavnou mší sv., při které sbor chrá
mový za doprovodu zasl. řed. kůru p. Balcara bezvad
ně přednes) jímavé skladby. Cel: slavnost ukončena byla
chvalozpěvem »Te Deum“ a sv. požehnáním. K této tak
řídké slavnosti dostavili se: vsdp. vikáť Tomíček, bisk.
notář a děkan n. odp. hl ze Solnice, faráři: Pohl z LI
berka, Šejc z Kačerova, Růssler ze Solnice, Švorc z Lu
kavice, kaplani: Machač z Hil Újezda a Vosyka z Rych
nova n. Kn., patronátní komisaf p. Ant Rásl v zastou
pení vys.uroz. p. barona Viléma z Kónigswarierů a pá
tronátního úřadu, slov. p. továrník Vilém Porkert, zá
stupcové místní obce i přifařených obcí, zástapcové
školy místní i škol vůkolních, školní mládež i veliké zá
stupy věřícího lidu z Mízka i dáli. Při hostině připií
vsdp. vikář vdp. taráři Pecháčkovi, který opět vzpomnět
Sv. otce. císaře, nejdp. biskupa a přítormých host. Pana
faráře Pecháčka došla spousta gratulačních projevů, ja
kož 1 mnoho cenných darů. —- Přejíce vdp. faráři, aby
požehnání nebes, důvěra a láska svěřeného lidu, jakož i
svěží zdraví byly mu údělem až na krajní meze života,

končíme slovy básně, přednesené dívenkou Bakcarovou:- Dejž Bůh radost. štěstí, pokoj

-v našem středu dlouhý věk,
za svoupráci,za svoj snehu..
mějte srdcí naších vděk!

Pozérství. Takový název má právě vydaná velice
časová brožura. Pozorovatel zde promlouvá kriticky a
přesvědčivě o různých zjevech pozérství, pyšného tatr
manství, na jaké právě tento věk jest bohatý. Napřed
uvažuje o pozérství obecně, pak poukazuje, jak se jeví
strojené, umělkované chování v hovorech filosofických,
v návrzích na novou morálku. Nato probírá velkášské
fráze o náboženství, upozorňuje na formy pozérství v
mládeži a v nezralé práci žurnalistické. V době, kdy
tak často se stýská na přepjaté sebevědomí polovzdělan
ců a dorostu. přišla tato úvaba jako na zavolanou. Za

gogové ze smahy po popularitě lobik pochlebovali. —
Stran 48. Cena 16 h. Objednávky vyřídí admínistrace
»Časových Úvah« v Hradci Králové.

Záložna vHradci Král.,Janské náměstí č. 103.

Vklady na knížky d“|o
Půjčky.— Úvěry osobní. —Zálohy.

Sskompt účtů ©směnek.

Různé zprávy.
Deset roků Svazu českých spolků pro okrašlování

a ochraau domoviny v Čechách, na Moravě a ve Slez
ska (1904—1914) jest název publikace, kterou napsal
Bř. Jedlička-Brodský (přehledné tabulky sestavit J. Wie
sne:). V objemné zprávě té shrnuto je vše, cd Svazem ve
prospěch okrašlování a ochrany domoviny vykonáno v
prvých 10 letech jeho trvání. Kniha — skvostně vypra

letí Svazu. Doporučujeme vřele všem příznivcem a pod
porovatelům snah ckrašlovacích a ochranných. Výtisk
za“2 K expeduje obratem Svaz okrašlovací v Praze I.
Malé nám, 459.. ©

O obzolénou obuv a šatstvo' prosí nejchudší“ v Ú
tulně a chorobinci slepých dívek v Praze IIl./ na Katm

pě 33. I zá malý dářek Jsoů nejvděčnějtt! z
Stav obyvatelstva král. Českého dle povolání v r.

1910. Teprve nyní no mravenčí píli "vyšla srovnávací
statistika, která má ovšem velikou důležitost pro srov
nání s desítiletím předcházejícím| s ciframd,Jež budou
uveřejněny r. 1920, Řospodářské rozvrstvení všeho 0
byvatelstva' v Čechách je dle dat r. 1910 toto: Příslušní
ků zemědělství 2.186.043, průmyslu a živností 2.780.457,
obchodu 4 dopravy 890.949, veřejné služby a volných



„povolání 911.788. — Obyvatelstvo zemědělské v Če

kva,průmyslové přes
é výčepní počítají se ke třídě obchodu. převyšuje dvě

štiny.Zbývaiící . dvé skupiny: a veřejná služba

%£ av. volný: jvoláními bo přibiřlněstalpé votypřes f3 přoc.). Pokuá če tÝče obyvaátistva Povo

i činného, tedy patří k zemědělství 1,344602, k prů
růyslo a živnostem 1,6T.852,- k. obchodu a dopravě
396.29 a k veřejnéslužbě a ostátla povokánímpatří

381.195. Úhrn všech (povoláním činných v Čechách činí
-34669918čili 342 proc. veškerého obyvatelstva. — Po
"kud se týče zemědělství, napočítáno 1,563.933osob s če
skau 2 616.523 osob s německou řečí obcovací. V prů

unyslu aživnostech bylo 1572085
1,176.249 s německou obcovací řečí; v obchodu a do

„přavě 529.242 s českou a 350.685 s německou, konečně"vé veřejných službách a svobodných povoláních 576.310

osob s.českou a 324.136 s německou řečí obcovací. Ze
mědělské obyvatelstvo je tedy téměř ze 3 čtvrtin če
sků. naproti tomu v ostatních oborech povolání mají
sNěmci kvóty větší než by jim přístušely dle prostého
"počinhlav. o 

Pablikace, obětlay, dopivhlce a. různé tiskoviny
"Ústředal Matice Školské. Všemzámožnějším českým ro
údinám nabízeti jest rodinné publikace Ú. M. Š., vzácné

české knihy: -Náš miláček- (zápisník českého dítěte)
akvostně vázaný za 5 K a +Rodihnowkronáku«, vhodný

„dárek novomanželům,jakožto knihu pamětní v úpravě
starých českých kronik v kůži vázanou po 15 K. Obě
publikace jscu vynikající díla českých umělců a oceněna

byla předními českými pzedagogy. Poněvadž Ú. M. Š.
neměla a nebude míti po celé válečné období příjmů ze
zábav, slavností a pod. DPednikůlen v normálních dobách
možných, prósíme, aby Matici býly tyto zdroje příjmů

nahrazeny zakůipováním matičních obětin, celoročních a
přiležitosiných dopisnic, náhradních listů telegramových
aj matičních tiskovin, z nichž plyne čistý zlsk poklad
ně matiční. Vzorníky a ceníky matičního zboží zasílají
se zdarmá a vyplaceně. Vliv odborů, důvěrníků, přátel
a příznivců Matice v bohatých rodinách | na bohaté

jednotlivce může dosáhnouti tohó, Že nebude ani jediné
ho věrného příslušníka českého národa, který by ale
spoň v póslední vůli sebe menším odkazem nepamatoval
ná vznešené a nákladné úkoly Ústřední Matice Školské.
Pro záchranu kulturního ASlelého dfta Ů. M. Š. učiň
každý, co dle svých nynějších poměrů učiniti můžeš.
Tisice členstva dlí tou dobou na poli válečném a členky
Matice konají vynikající služby na poli lidumilných pod
niků. Rodiny po padlých a zraněných matičních učitelich

volají o pomoc. — České dítky škol aopatroven Ú. M.
Š. za doby válečné potřebují dvojhásobné pomoci a 0
chrany celého českého národa. A proto: »Pomoc rychlá
— pomoc dvojnásobnál«

Dobrou a zdravou lidovou četbou je vždycky kato
lický kalendář. "Úlomůcká Matice cyrifomelodějská přes
všechny válečné obtíže vydá tři kalendáře. Mezí při
sptvateli do těchto kalendářt jsou letos Jan Vyhlídal,
K. D. Lutinov, Al. Dostál, Vlasta Pittnerová, Jar. Novák,
Pr. Čech, Fr. Střížovský, dr. Jar. Řehulka, K.Vřesov
ský, H. Podhorský, Fr. Rajhradský, B. Jiříček, J. Hofer,
A. L. Tvrzský, J. E. Seauardt, R. Cagášek, M. OBevský,
D. Altelandt, Ad. Jašek, Ad. Parma, Petr Lička, Oab.
Ronay atd. Objednávejte kalendáře Matice C.-M. již ny
ní v Olomouci, Dolní nám. č. 17.

Ty ženy! Spisovatelé rádi Wčí ženy jako bytostí
záhadné a nepochopitelné. Známý náš spisovatel vý teč
ných humoresek dr. Řehulka vylíči ve své povídce
>Srna« tuto ženskou vlastnost tak výtečně a v rámci
tak svižně humoristickém, že při čtení nelze se ubránmiti
smíchu a opravdu radostnému veselí. Humoreska tato
vyšla v kalendáři »Venkovanu«. V témže kalendáři
jou ještě krásné povídky od předních našich povidkářů
Baara, Jar. Nováka, J. Posp'čía. Pečenkové, Boušky.
Javorníku, Hrušky, Mellanové a j. Pro nezemědělské o
becenstvo vydán v krásné úpravě kalendář »Třebízský«
s podobným obsahem. Odporučujeme!

Jabodový zmrzlý krém. Do krému, jak dříve udáno.
přidáme ještě 2 lžíce lesních jahod a napltáme hmotou
tou. malé skleničky neb koflíčky, do kterých vložíme
křížem piškoty aneb úzké rozkrojené oplatky. Pak dáme
všek ledu zmrznouti. Tento krém můžeme učiniti jem
nější tím, když do hotového přidáme 1 neb 2 lžíce ušle
hané sladké smetany.

Griijašové košíčky z Jader třeššových, vlšňových
aneb švestkových. Jádra z pecek dámé na plech do trou
by usušitl. Poté je jemně rozsekáme. Na 15 dkg cukru
počítáme 5 dkg těchto jader. Cukr práškový dáme na
suchý rendlík a za stálého míchání necháme sežlout
nouti. Pak tain vhodíme připravená rozsekaná jadérka
a necháme několik varů přejíti Poté nalijeme tence na
plech máslem potření a necháme to chvíli tuhnouti.
Puk kousky té hmoty vkládáme do vymazaných košíč
kových formiček, pomoci citronu vytlačujeme a nechá
me ztuhnouti. Vyňaté pak z lormiček plníme jahodovým
krémem s práškem »Régina« a necháme u ledu zmrz
noati.

Enisoda z nemocnice. Do vojenského lazaretu vstou
pl vznešená milosrdná návštěva. Za ní jokaj nesoucí kra

" bíci opravdových dnes darň z lásky, cigar. Kněžna při
stoupí k jedné posteli a ptá se raněného: »Jak se vám
vede, mllý muži?« — »Děkuli, Vaše Jasnosti.« — »Jak
Jste ztrávil velikonoční svátky?« — »Jasnosti, zpovídal
Jsem se.< — »No, lo je hezké. Johan. dejte mu pět cí
gár.« Nato kněžna jde k druhé posteli. »Jak se vám ve
de?« — »Dobře, Jasnosil.« —--»Jak jste ztrávi) svátky2<
— »Postil jsem se, jasnosti. já jem evangelik.« — »Do

ý Žatofik'a mý máme v "za 4ří neděít.

»Dobře. Johan, "dejte mu tří cigžra.« V tom ózve se z

na-nic ptát“dejte mně dvě cizářn a hěsta.«
“ Franosuzský spisovatel Prancopzskám.

Eugen Brieux vydal provolání k francouzským
dámám, v němž jim dokazuje, že příští móda
francouzských žen mus! býti mateřství. Vyklá
dí: Znal jsem velmi pěkné, mladé manželství,
kde byli smulni, zaražení a nešťastní, když se
už nemohlo tchýni zalajiti, Že po roce manžel
»tví je očekáváno dítě; s když se mělo naro
díli úruBé, nažíkala mladá žena v slzách: »Co
Pokno maminka'e a mladý manžel pravil s vý
razem provini'ého savé ženušce: »Prosím tě, od
pustl m'.« Skutečné mateřství není moderní.
Nutno vidět, jak se tváří jisté paničky, vidí-li
těhotnou ženu. — Odvrátí hlavu a významné
vadychnou. Jejich osobní důstojnost zda se být,
kompromitována. (Tedy inateřatví neuvedli. v po
wapu a nevážnost kierigálové, jak de dříve Ihaloi
nýbrž právě nejosvícenější sthejsté francouzští;
u 'nejhorlivěji povzbuzovali, uby v každé ro
dině zavládl systém nejvýé dvou dětí.) Domní
vali byste ve, že vidí něco zcela proti přírodě;
m pokud s0 týče muže, říká se o něm za vů.
j fem: »Ale, má drahá, to je příšerný muže. —
Volygamil bylo mnoho, al> míti děti bylo sne
pokrokovéa nesmyslné pro drahotu Potravin«
Moderní záchranci idatva zřizovalí pro ženy
kavárny, ale kolébka byla ařízení roakcivnářeké.
Žanské kouřily, žvanily v kavárnách o politice,
chtěly volební právo a rovnost s muži, ale o
dětech nechtěly ani slyšet. Nebyly by se mohly
baviti, a jejich moderní muži se nemuaili o děti
starali.

Potrava ohndiny v Sardinii. Hospodářské
a zdravotní poměry v Italii byly i za míru tak
nepříznivy, jako v málokteré zemi. Nejhůře bylo
na Sardinii; nuzné poméry tamějšího obyvatel.
ulva předstihoraly všechny představy; není to
dávno před válkou, kdy vlašský lékařský list
přinesl zprávu, ktera: způsobila za hranicemi
hotové zděšení.Chudší obyvatelstvo Sardinie —
a bohatělch tam vůbec téméř není — požívá
chléb, jehož složen: a příprava při myšlence na
požití podobné potraviny vyvolalo skutečnou
hrůzu. Hlavní svučástkou vnoho chleba jsou
žaludy, k nimž, aby byla zmírněna trpká je
ji h ohuť, přidávána je oihlářská hlína u popel.
24 války stal se dle zpráv italských listů chléb
U-nto hlavní polravinou sardinského lidu. Při
pravuje se následovně: Žaludy se olvupají, na
močí a pak vaří v nepolévaných hliněných
hrocích po celý den. K vodě přidává de ci
h'ářská hlína, jejíž působením zčernají. Po
uvaření smísí se = hrsatí proselého dubového
P: pele. Potom těsto se mísí dřevěnými mísidly
až zhoustne. Tésto se rozdělí na placky. jež se
n k suši, na koneo osm až čirnáct dní ud'.
Č rné placky mají zápach po sušených švestkách,
js'u měkké a nasládlé ohuti. Dle shemiokého
r zboru sestává tento s»chlébez 0.3*/, rozpustné
bílkoviny, 1.52e/, dusikatých lálek, 3.99, tuků,
81 až 83*/, uhlovodíku a 19*/, popéle. Nasledky
té něř výlučného požívání toboto schleba« jsou
prý ve zdravotním ohledu přímo příšerné. Na
| alii, která spolu s Angiif chce střední Evropu
. yhladorěli«. dokazuje se lak nejlépe. že skd>
Jinému jámu kopá, sárn do ní

O00000000000000000
Úvěrnídružstvo Eliška

v Hradci Král.,Adalbertinum, přijímá záznamy
na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného křížea opatříi jiné cen. papíry.

o50000000000000000

Dokázali jsme přesvědčivě. Že i pošetilost za někte
rých úkolností sní být zvána hříchem. Ale leckterý

omylů ještě častěji. Spoléhaje na své bystré postřehy,
rozhoduje se obyčejně hned, nedbá porad lidí méně na
daných, kteří před pronášením svých poznámek přemý

Jleli dlouho a tak — narazí a škodí druhdy častěji než
občan ducha oinezeného.

Atheisté váhají plikročíti ke generální zkoušce.
kteri zcela důsledná výchova jest osvědčenější: zdali
athsistická či náboženská. Ale jsou tu rozHišovací mo
menty tak. důrazné, že jen slepec jich nevidí. Všimněme
si na př. hluchoněmých dětí. Pokud žily ve světě, osvo
jily si velice nepěkné návyky. Jsou-li však připoutány
ke kázní ústavu katofického. odkládají zvolna všecky
zlozvyky. Málokdo má tak hřeboký cit náboženský jako

dítě v kotolickém ústavě pre hluchoněmé; a tento cit
jest nejvydatnějším štíten: proti těžkým přečinům. Prá
vě proto, že tyto děti pro sinchový defekt málo obcují
Se světem vnějším, vynikají podivuhodnou sebekázní;
mluvící okolí nesnadno malezne přístepu k jejich duši a
nemůže je tak snadio demoralisovati jako dětř slyšící.
Přiblížime-li' k mravnímu stavu těchto tvorů, při nej
menším musíme tolik prohlásiti, Že náboženstvím se ne
kazi. Dejme tytéž děti pod kuratehi athešstů a uvidíme.
Vždyť i Muchoněnrí maji samostatný úsudek. i u nich se

vyviji ob trost, i zde jsou sklony ke Istivosti.

AAAAAAAAAAA AA

Oloupencům našich organisací
odporačujeme vřele křesťanský český závod

vyšívaček a šlček ,„Záštita“-v Chrasti u C-rudimě.
Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy

pro nevěsty, přepychové i jednoduché vzorně ob
stará „Záštita“.Vsd.ducbověnstru naskytáso zdo
příležitost koupiti prádlo kostelní. zaručené dla
předpisu za ceny mírné. Učiňte o>jednávku na
zkoušku a budete jistě sp-kojeni!

OB Odporačujteve svém okoli!

VYVYVYVYVYVyvyvYvY
Vetledůstojnému duchovenstvu

odporučujeme :

PropriumBohemiae
brož. K 4—, váz. K 480.

Lectiones contractae
brož. K 180.

české váz. K 4—, v kůži se zlatou ořízkou
K 6:20,

německé v kůži K 6—.

Breviarum Romanum
od K 5L— do 100—.

Dle přání objednáme:

od K 40— od K 20 -.

Družstevní knihkupectví
v Mradel Králové, Adalbertinum.

Páperky.
Je to již otřelý, málo působivý nářek, že muže vy

nikající nad svou dobu, harcovníky nových idel nechá
vali jejich krajané zmírati hlady. Tážeme se: nebyla ně
kdy nedůvěra | vrstevníků aspoň „vysvětlitelná? —
Docela i některé předsudky byly přirozené. Pátráme-li,
jakou reformu v tom směru zavádějí moderní přísní kri
tikové, často užasneme. Netohko jsou bezohlední k ta
lenrům skutečným, přirozeně“se vyvíjejícím; upadají do
cela v opačný extrém: neprojevují obdiv duchům ženi
álním, nýbrž se klaní tatrmanům a pozérům, kteří šíří
kolem sebe zdání originality. Jestliže stará generace ne
chávala ženiální myslitele a umělce hladověti, moderní
lidé přímo zasypávají chválou a penězi občany, jichž
práci naprosto nerozumějí.

: .

Přirovnání pravdy k slunečnímu jasu poněkud po
kulhává. Čím se nám zdá slunce při západu větší, tím
méně hřeje a svítí. V zenitu praží silně jako nepatrný
kotouček. Dobře říkali staří: »1 slunce se někdy dvojí.«
A což, když nás mámí fatou murgenou?.

Zalženo r. 1820.

SPECIALITA
pravý ústecké, po mnohá demítiletí vy

není želadečnílikér jod náz em

lékařskými vědátory jakožto příjemný
občeratvující prostředek doporučovaný

nabízí

A. J. Andres v Ústí m. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž čuje se ku koupi pravého franc.
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam.
ruma a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších P. T. pánům obchodaíkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

VYVYVYTYVÝTT
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o pokoji a kuchyni, jakož i krám s pokojem
a kuchyní za dílnu se hodicí, blíže (Grandhotelu,
ihned lze pronajmouti. C. a k. dvorní továrna
na nábytek K. V. Skuherský v Hradci Králové.

s arevná

kostelní
OŘNA"l de,
Pr. Uhlíř,
Polomom
*Cenniky a rospočty na půládáníarma.
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——Nejlevnější a nejbežpečnější

me- a věna dítkám "W
Jubilejní, vzájemně dobročinný ©

P živnostenskýspolek 2.
9Charitas““ v HradciKrál.,
"jenž, založen jsa r. 1908 na zásadě hřestinské
"svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil na
-podpořob již na 100000 karma, získav 734

poskytaje

-rovaným podpora v době
-pravé d«brodiní.

Spolek přijímá maže | ženy od 24 do 45
-let Příspěvek správní každeroční obnáší 2 K,
"sáplsné jednou provždy jest: do 30 let 2 K.
do 40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý člen su
zavazuje, že splatí při úmrtí spolučiona 2 K,

uejtrudnější jako

buzným aneb účelu a osobám. jež si člen pí
semným prohlášením výboru za svého Života
označil.

«. Při spolku trvá od r 1911 odbot, jen:
poskytuje též

mg- věno "UN
m v den jejich sňatku. případnév don

dospělosti jejích, amob také při úmrit tob,
* 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 stáfí 18 let a
dívky. do 16 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil
b5. rok věku svého. Záplsné 6 E 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: .

$polek. „Charttno“ v Hredel Králové.
Václav Jenšovský,Dr. František Reyl,

předseda. jednatel.

a vyplácí, majíc stále větší

i svými příjmy, jskož i aktiva spořitelny.
Knížky spořitelní požívají i jistoty

u všech úřadů.

Telefon čís. 16.

" Ve prospěch
Svatováclavské Matice |

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevněší ná- |
kupní pramen v usku veškerých

|

koslal, parameniů
prádin, praporů. příkrovů, koberců a |ovového máčimí ve výrobaách nejstaršího
závodu v Čechách, ce. s k. dvorního dodavatele i

I

Josefa Neškudly
Tisíce uznávacích referenci a odporučení. —

obrázkové cenníky, rozpočty, vaury a hotové zbolí

Ber velkoměatské režie ve vlastuleh. dílnách a

ceny sů 0.20, neš všude inde.
Jabil. 100 lei. trrání a 40let. vlasámičinnossí

Adresování vždy doslovné se vyproštje.

ZAAAAAAAAAAÁAAAAA

. prášek bezvadnéjakosti 9 kgpza 120W |;
doporučuje jako cennou náhradu za mýdlo [||

Joset Jelinek, |
omydlář v Hradci Králové na podsini. —

„Mýdlo
několika drubů, výtečné jakosti, dedé-na bedny
též i.na vagony J. Bossner,Praha-H.,čp. 385.

A o.Jan Horák, o
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 kruhůvelo
důst. ducbovenstva svědčí o poctivé 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 na taláry..

ODODODBOO

sirotčí a přijímají se za kance a vadia

Pošt. spoť. čís. 70.108

Černý « spol.
nabízejí ze svého skladu na Slezském Přěd
: - městí u osobního nádraží:

prima horuoslezské uhlí
kusové i ořechy nejlepších známek prosté

prachu; p,

prima české uhlí hnědé
pro kuchyně a pp. pekaře;

hornoslezský kostkový koks.
pro regulační kamna bytová:

palivové dříví štěpinové:

polenové dříví bukové
pro pp. koláře, truhláře a soustružníky.

Obchod ve velkém i drobném.

Veledůstojnémn
duchovenstvu a

elavným patronátním
úřadům +orolejesi depo
ruětti veškeré kostelní nádoby a
náŘípí a to: monstrance, kalichy.
cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,
eviony, lampy, kaditelnice, kropomky.
atd. své vlastní výroby, předpisům.
církevním vyhovující. Mtaré před-
měty epravuje v původní intenci 2.
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Helové

předměty neb výkresy zasílá auásku franko bez závaznosti koupě
Všese posílá posvěsend.| Prdce ruční

Sklad veškerých slatých a eh klenotů, jako: řetězů.

čínského vždy na skladé.
Stars zlate, stříbro a drahokamykupuje za nejovákícem

JAN STANĚK,
Paníř u ciselenr

Praha-L.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.
Příssšný znalec c. b. semalého trosiního soudu.

m a
Paramenta.

lgnáce V. Noškada sm |(protokolovrná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) f|
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachtioleh) | ji

doporněuje P. T. veledůstojn. dachovenstvu||,
svůj osvědčený a často vyznamonaný

-výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cennfky,vzorkyi roucha hotována ukázka

se na požádání franko zašlou.“



daJayoaí slovesního děje, neboť pisatel mínil maznašiti opakování, jež však chybně výjá
dřjl slovesem dokonavým: zavdalo, kdežto
správněbylomu napsati: zavdávalo. 8 tímio

nešejřením rozdílu sloves dokonavých a trvacíol:
potkáváme se napořád v novinách i v knihách,
ač ohyba ato přímo trká. Nemožno o chybo
vání tomto obšírně vykládati a proto připotmí
náme jen, aby ti, kdož jsou věci neznalí, pro
studovali příslušnou stať v některé mluvnic',
neboť jiné pomoci není.

Vzhledem k prvé větě poznamenáváme, že
slova přirozeně užívá se často nemísině,
neboť vyjadřuje vlastně přirozenou povahu lidí.
zvířat a věcí. Na příklad: Lev přirozeně jeet
zvíře dravé, zajíc přirozeně jest plachý. Kd
toho smyslu není, pišme a mluvme: ovšem, jak
jinak býti nemůže, jak ee samo sebou rozumí
atd. Tedy: »štváčeký tisk italský, jak z věci
samé jde, volá p» válce.«

Jiný deník napsal: »Kruh pro pěstování“
dějin umění.« Slovo kruh v tomto emyslu jest;
naprosto nesprávné, a o chybě této již se také
mnoho namluvilo a napsalo. Tedy: Společnost.
družina, spolek pro pěstování dějin -umění.
A když jsme již zavadili, vzpomínáme zároveň
těch kruhův učitelských, politických, diploma- '
tických a kdo ví jakých ještě jiných. Správně:
mezi učiteli, mezi diplomaty (nikoli v kruzích
diplomatických), inezi politiky 8 vysoké kruhy
nahrazujeme vzácnější, rozhodující společností,
činiteli atd.

»Věstníke, list českých spolkův učitelských:
„Považovali jsme za povinnost uvědomiti o tom.
co právě nyní o, problému státní školy obecné ;
na veřejnostise ventiluje...« Toto nepěkné
slovo mělo by také již vzíti za své. O čem se ;
veřejně hovoří, rozpráví, pojednává. Problém |
mohli bychom snad nabraditi úkolem, otázkou, !
někdy záhadou. Český deník.k vývodům »Věst
níku« poznamenal: »Pravili jsme, že jsou tu
nejrozumější slova, jež o věci té byla dodnere.
pronesena“... Předložka do váže se 8 geniti
vem. Tedy vždycky musí se psáti: do dneška.
nebo podnes. Týž deník napsal: »1 když finanč
nici jsou posud početně v menšině, přece jen
hlas jich má silný vliv.« Genilivu množného
jioh užívá se chybněvelmi často. Hlas jej ich.
neboť ve významě přivlastňovacím musí býti
vždycky jejich. Ale správně; Čtyři sta jich
zbylo, většina jich padlo, ostatek jich poraněno.
Gebauer sice připouštěl, že jich může míti
také význam přivlastňovací, ale živý cit jazy
kový vymáhá, aby se tu činil náležilý rozdíl.
neboť jinak zavládly by zmatek a libovůle.

O00000G00000000000
Úvěrnídružstvo Eliška

v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy
na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného kříže a opatří i jiné cen. papiry.

000000000000000006.
Autorita v církvi.

Západnímu seniorátnímu konventu moravskému
předložen návrh: Konvent prohlašuje, že rozdílu
věroučného mezi knihami historickými a vyučují
cími Nového Zákona neuznává a věří, že Pán Je
žíš své božské poslání ověřil divy a zázraky.«

Konventu seniorátu východního podán byl ze
sboru prusenovského návrh podobný: >V poslední
době ozvaly se z řad vašich duchovních ojedinělé
hlasy, které berou neomylnost Písma sv. v po
chybnost. Konvent liluje, že v tak vážné době.
jako je dnešní, podrývá se úcta k Písmu sv. a radí
svým sborum, aby se takovými hlasy nedaly ný
liti, nýbrž věrně stály při učení apoštolském.<

Časopis »Hus« v 6. čísle kritisuje zpusob po
dání návrhu, odporující církevnímu řádu a prote
stuje proti obvinění, sestavenému na základě in
formace z druhé, třetí miky. Žaloba proti dru. Ko
zákovi, který přednášel na schuzi Filosofické jed
noty o stanovisku vědy, byla založena na nespráv
né informaci. »Hus. pokračuje: »Ale kam dospě
jeme. dá-li se církev cestou brněnské (prvé) reso
luce? Jaký jest rozdíl potom mezi ní a sylabem,
resp. bulami, jimiž papež v 19. století zatracoval
vědeckou práci. pokud se stýkala (vlastně lehko
myslně potýkala.. Pozn. Obnovy.) s církevně do
gmatickými názory? Je tu rozdíl jen ten, že si'u
nás udělá církev, sbor lidí, co udělal jinde jednot

„ livec. A přec jest rozdíl. Na schůzi Filosofické jed
noty také přednášel o katolicismu jistý katecheta.
Denuncoval jej rěkdo za to u jeho církevních in
stanicí a přijaly církevní úřady tuto denunciaci?
Dosud nevíme o tom ničeho, Proto jest brněnský
návrh pro naše poměry velice příznačný. Daleko
hrubší, neomalenější než návrh brněnský jest ná
vrh prusenovský! Denuncuje duchovní u sborů: >V
poslední době vyskytly se z řad našich duchovních
ojedinělé hlasy . . « To znamená: Sborové, kteří
máte své duchovní rádi, dejte pozor! Váš farář
může býti ze zlata, ale co je to platno, je-li ka
cíř... «

sHusí bojí se zavyjení moderní formy-inkvisi
ce v církvi reformované 'a dodává: »Je také ne
bezpečno naše církevní shromáždění několika má
lo lidí stavěti v jisté mfře na tutéž úroveň jako je
tak zv. apoštolský koncil. Vážíme si svých prě
sbyterstev, jsou v nich mnozí lidé opravdu vyni
kající, ale není nikterak zárukou, že by se ti mu
seli dostati do konventů. Nemají času. jmé okolno
sti tomu zabrání. Známe však případy, že i člověk
nehodný, po jehož smrtl se odkryly veliké defrau
dace, byl členem konventu a stál věrně po boku

hlasoval by proti nevěrcum. Ale byl by to hlas
Ducha svatého?
otázkách jest něco nanejvýš nebezpečného. Husité

pro to hlasování. Nepošlo z toho nic než bouře .
Konvent moravský bude rozhodova'i ne nad prav

blicisimu. nad způsobem, jak se má na bibli hleděti.
Má se vnutit biblicismus jeden.«

Při tonito významnéni rozporu dlužno pečlivě
rozlišovati. Pravdou jest. že před vyslovením Ža
loby a jakéhokoli protestu má-se napřed navrho
válel jasně a podrobně informóvati o skutečtiém
stavu věcí. Ale dořinatická: "jednota v kterékoli
církvi jest záležitostí vysoce důležitou; takovou
iednotu houževnatě a často prostředky bezbhled

zdání skrovné věroučné otřesy znamenaly hlučné
rozpadání a zkázu celých náboženských společ
ností. Oba jmenované návrhy promlouvají o stě
žejných otázkách evangelické věrouky, zamítají
daleko povážkivější moderní názory, než o jaké se
jednalo za sektářského ruchu v XVI. století. Pro
testantismus, zavrhnuv centrální autoritu *církve
katolické, ulpěl na bibli, tuto knihu pozvedal“s ví
tězným úsměven. do výše vždycky, kdykoli do

nezdolnou autoritu bible byla základním důvodem
k existenci rozkolnických společností
ských, přesné stanovisko k bibli dovedlo k prak
tické sebeobraně a jiným velikým akcím sdružo
vati i rozdílné sektářské společonsti, z nichž každá
Písmo vykládala jinak.

Padne-li přesvědčení o Božské inspiraci bible,
pak nastoupí rozum vládu netoliko nad biblí; stane
se kritikem i základních článků církve reformova
né. Jak pouhý lidský rozum svůj úkol vykoná, na
povídá nám tisíciletá zkušenost; od stupně k stup
ni povede k negaci. Výtěžky dlouhodobého filoso
fického usilování na nejvlastnějším poli končí ví
řivým zmatkem a bankrotem; přední filosofové
sami vyznávají, že jejich rozum nepronikl ani k
obzorům, jež se zdály zcela dosažitelné. A nyní
týž rozum by měl rozhodovati o podstatě | jevů
nadpřirozených. o tom, která zjevená tajemství
jsou přípustna!? To by znamenalo bořiti budovu
každé křesťanské společnosti do základů a čekati
zvědavě, jaký nový plán určí matka Filosofie; a
pak by bylo nutno přestavovati a opravovati v
každém půlstoletí nejméně jednou. Na definitivní
podrobné návrhy by se zase čekalo marně nových
tisic let.

Právě pro nedostatečnost lidského rozumu bylo
potřebí Zjevení autoritativní. které se vymyká
svou vznešenosti pitevním „nožíkům celých řad
racionalistu a jiných rozumáři. Taková pitva V
ohledu náboženském by nevedla k praktickým po
sitivním výsledkům nikdy; čím více by se v ní
jevila různá hlediska, tím rychleji by ztrácela au
toritu. Má-li kterákoli společnost náboženská ob
státi, má-li positivně pracovati, jsou nuceni její
členové uznávati jasně vytčenou závaznost, musí
říditi i své jednání dle pravidel jejího katechismu
a povelů centrální správy. Jinak náboženský život
se rozplizne a utopí v krasořečníckých debatách
akademických. .

Bylo by však chybou domnívati se, že autori
ta v kterékoli církví jest pevně spjata jen s těmi
vynikajícími správci, kteří na venek se zdají zce
la bezůhonní. Tu by nastal zmatek nad zmatek.
právo církevní by se zatemnilo a otevřela by se
brána nejčetnějším nedorozuměním, Kdo by mohl
přísahati, že autorita, na které lidské oko viny ne“
nalézá. nemá sklon k četným proviněním vnitřním
a že se nedopouští zlořádfř?potají? Bylo velmi
mnoho demagogů, kteří své ctnosti nosili na ve
řejný trh výhradně proto. aby zmámené davy jim
pomohly k kojení osobní pýchy i za cenu straš
ných obětí a krutého pronásledování lidí jinak

kvích křesťanských byl kladen do řady hříchů
nejtěžších. Kdo však objevil citlivé, bezpečné mě
řítko, které by ihned s-jistotou odhalilo pravé ú
mysly některého vůdce a rozeznalo hned s počát
ku šlechetnou energii od pozérského velikášství?

Pravdou jest věru, že to časté hlasování u hu
sitských sekt jenom hádky stupňovalo; kdo re
klamoval pro sebe zcela volný výklad bible, ten
si osoboval ještě větší zvůli k třeštění než osví

ště týkající se Fucharistie) nabývala různého vý
znamu až 15 rozdílnými výklady,

1 naznačený spor jest dokumentem, že hlaso
vání několika aneho i množství lidí naprosto nemů

a
že rozhodovati o ryzí pravdě náboženské; vždyť:
by takto pravda byla vydánana milost 1 nemilost
i lidem, kteří předloh řádně neprostudovati; někté-“
ří by hlasovali dlč zájmů osobních. jitgy hy se he-,
dostavili do shromáždění třebas právě ti, kteří by.
byli theology rejpovolanějšími a nejuvážlivějšími.
Na koncilu, tridentském zvláštní komise vynikají
cích odbotníku dlouho a zevrubně studovaly před-.
lohy a pak své resoluce předkládaly celému sně

byl přesvědčen, že pouhý lidský rozum bez po
moci Boží správně rozhodne? Vždyť s hlasováním
o některých článcích se čekalo, až se dostaví ti
neb oni theologové jiní. A po všem nejpilnějším
studiu se cítilo, že všecko ještě potvrditi musí au
torita vyšší, totiž muž, který historicky a právní
cky mobl přesvědčivě dokázati, ža jest rozhodčím
legitimním, třeba by osobně névynikal bystrostí
ducha nad nejučenější.otce koncilu., :

Slovo inkvisice nemusí mífi "tak odstrašující:
zvuk. jaký můrněkteří idé chtějí přikládati. Byla:
inkvisice z příčin velice důležitých jak u katolíků"
tak kališníků, Táborů, lutheránů i kalvíní a jiných
sekt. | největší optimisté mezi sektáři po delších

která přechází v bezuzdnou zvůli, nemácli'sé "jako
praktický výsledek dostaviti — zhroucení nábo
ženské společnosti. . - . .

Ovšem není naší. věcí, abychom „rozhodovali
vnitřní spor církve jiné; členové té „náboženské
společnosti uradfŘse sami. Ale jestliže.vynikající
příslušníci církve evangelické protestují proti ja
kémukoli zlehčování bible a Kristových zázraků,
konají důležitou práci pro záchranu této nábožen
ské společnosti vůbec. o

Pamatujte|
při každé příležitosti

na „Červený kříž“,
na raněné vojíny, na vdovy8 sirotky

„po padlých našich bojovnicich!

Otázka dorostu.
„Všude se mluví o tom, čeho bude potřebí,

populace byla přiměřeně doplněna. Ale blaho
lidstva nebude záviseti tolik na tom, jaký počet
duší kde přibude, jako spíše na tom, jaké ty
duše budou. Veliký počet dětí národ nespasí,
jestliže tyto svou povahou stanou se přítěží lidí
svědomitých, pracovitých. Kriminálník naplňuje

Ae okolí postrachem a poškozuje jak. jiné taksebe.
Nyní právě se tvoří obrovský mezník v dě

sobné úsilí vážnému přemýšlení, jaká generace
stane se dědicem dospělých lidí nynějších, u
poutaných v zápolení tolik obrovitém. Čím který
národ bude míti mládež zdárnější, mravnější,
tím spíše v závodu poválečném svou sílu obnoví
a rozmnoží. .

Již jest zcela patrno, že atheistické rozběhy
vychovatelské prokázaly svou malomoc, mo
rálka atheistická zkoušela úporně několik cest,
ale všecko marno. Blínové květy právě v době
tuhé zkoušky uzrávají v plody. Na nezbednou
mládež stýská kde kdo — i ti lidé, kteří do
nedávna říkali, že se má ctít »individuelní pře
svědčení« doroslu a že ae mu má poskytnouti
větší volnost. Den co den přinášejí noviny zpráv
velice výstražné. Na př. tato! Třináctiletý hoch
F. J., syn obchodnice z Mor. Ostravy, rafinovaně
vlákal sedmiletou holčičkuz vážené rodiny do
nedokončené novostavby, kdež ji znásilnil.
Zpustlík před soudem zapíral chytře jako starý
trestanec; když viděl, že mřežovím důkazů ne
proklouzne, přiznal se sice, ale prohlásil s 0y
nickou drzostí, že dv toho nikomu nic není.
Jako.byste slyšeli ohlas krasořeči francouzského
Poincare'a, že dítě má býti svým vlastním bo
hem; jako by k vám doletěla ozvěna moderních
slov, že na dětech se vymáhá zbytečně mnoho
poslušnosti a poddanosti. Třináotiletý zločineo
ovšem jednal zcela samostatně, svéprávně; ne
chtěl uvažovati o jakékoli zodpovědnosti, ačkoli
věděl, jak se mu dítě bránilo a jak potom těžce
onemocnělo. Chlapec delší čas vyhledával spo
lěčnost zkažených, škole vdrostlých mladíků;
když mu v tom matka bránila, rozzuřil se tak,
až ji zranil.

Před pražským soudem dne 4. t m. se
zodpovídal šestnástiletý čeledín K. Svoboda
z Kuňovio; přepadl a znásilnil 8. března u Kra
lovio-55letou dělniei.Bylodsouzendo těžkého
žaláře na jeden rok.

V Hrušově lehla popelem stodola pekaře
L. Langera so zásobami obilí a sena. Oheň za
lošil sedmnáctiletý synáček Langerův Rudolí.

Chlapec ten byl před tím již soudně trestán;prováděl darebných kousků více, tak že ho otec
napomínal, aby mo nečinil hanby. Tohle napo
menutí »silná individualitne ovšem nesnesl
klidně; hoch se. vymstil žbářetvím, čímž způ



«obil otci škodu 10:900 K Byl zatčen a dopra
en k soudu.

Ve Vídni zatčen šestnáctiletý gymnasiste,

který se vl: upa! do.33 různých bytůa uloupil„coslkem 2600 K. =
-Ale dosti již příkladů druhutohoto, jež se

-opekují tak. často! Mravní síla nemá se jeviti
toliko v odporu ke krádeži, paličetví a pod.,
Přicházejí také jiné zkoušky, v niobž má vítě
siti rozum nad srdcem a chvilkovými náladami.
Dne 8. t. m. odsouzen: v Praze k smrti pro
vazem služka E. Putzmannova pro vraždu své

cho milencedra. Ericha Becka. Stará historie!
Mladý B+ck se zamiloval do dívky sl.užící ©
domácnosti: jeho otce. Oleo zasíhl energicky
do vášnivého intimního poměru; milenci ze
vzdoru chtěli podetoupiti společnou emrt. Tak
zmařeny dva životy, domácn st pečlivého a vá
ženého otce naplněna slzami. sNár. listy« dne
10. £. m. k tomu poznamenávají:

. sPrávě tenlo případ má svou morálku, a
je zvláště pro mladé lidi velmí výstražným.
Nelze zavírati: oči před skutečnosti, že k po
dobným milostným, ale nerovným poměrům
dochází v naší společnosti dosti často. Nekončí
ovšem ve vělšíně případů tak tragicky, jako
výše zmíněný,ale Stačí,.že. pouhým vyvinutím
se a pak pravidelně draným zakončením aspoň
jedna strana trpí. Nemusejí to býti ani následky
poměrů, jež děvče pak po celý život jako pří
těž, anebo při nejm-nším jako nemilá upomínka
„přovázejí, a nemusejí to býti uni pro druhvu
stranusnad alimenty, Doslačí výčitky a výstupy.
Ale i to je zbytečnopři troše morální ally
obou stran. Jako netrhá slušný člověk ovoce,
jéž přoň nevyrostlo, tak nespřádá slušný mladý
mhužpoměr 8 dívkou, © níž ví, že si jí nevezme.
„A rovněž tak druhá strana může míti tolik
mravní slly, aby dovedla v sobě potlačiti vzni
kající náklonnost, jež nemůže býti přiměřena

„okolie :
Dobře! Ale odkud čerpati sílu k vítězství

nad náladami? Věda tu 'nic nepořídí, ta jenom
konstatuje, nepředpisuje povinností. Vědecká
anorálka jest tlakovým snem, jako kvadratura
kruhu; nikomu se nepodaří takovou pevnou a
trvalou morálku sestaviti.

Tu nastává potřeba, aby mládež v době

on měé pevné přesvědčení o Autorilé,terá vidí a zkoumá netoliko zovnější skutky,
„ale i vnitřní sklony. Živý pocit zodpovědnosti
„před Bohem, spacitelná bázeh před Vševědoucím
pomohou zde více než celé svazky učených
rád. Okolo: této pravdy posud se chodí velice
opatrně, málokdo se odváží přiložiti sekeru na
sám kořenzla. s =

V liberálních »Hlasech z Hané« uvažuje
o výchově dorostu věcně a bystře paed+g g J.
Zapiela!. +léče o mládež v době dospívání tím
„je naléhuvější. čím člověk sám svou povahou
je nebezpečnější. Zde se velmi na mládeži hřeší:
podávání jim alkoholických nápojů, kutiva, ne
dostatečnou censurou biografů, purnografickou
literaturou -a obrazy. Naše výklady p-hlednicové
měly by býti censurovány. I'amatovati: V našich
poměrech bývá někdy nedobré lo, ov satnu
o sobě není mravně závadné. Jmenovitě potře.
ují ochrany mladé' dívky. Náše mládež potře
buje dále hříšťa denních útuiků. Dřívější poměry

politické neměly na výchovu mládeže dobrý
vliv, mládež.z politisování mus! býti vyňata. Jen
ochrana a vývuj ubstojí jako-vůděí heslo příští.

„Rodiče musejí býti pro úkoly rodičovské vycho
vávání a vedení vůbee; poučování i » otázkách
-spustlosti mládež. Spoluúčast mládeže a rodiči při
hospodářských pracech může se státi vydatnou
zbraní proti pustnutí mládeže, | Veřejnost musí
míti k mimoškolskému prčínání mládeže zřetel;
měla by býti učens, jak tu správně d+ ochrany
dětství veahovat:. Je důležito, aby vyučování
pravidelné bylo možné jako účinný prostřede«

proti zpustlosti mládeže. Péče o mládež musíýti pociťována jako příkaz důležitý pro všechny

v nichž se nynější pustnutt projevuje, jsou čím
-dále tím horšího rázu.«

To vše jsou rady prospěšné. Ale proč se
ojí porn. grafická literatura a neblahé filmy?
Kde se berou výrostci, kteří kazí mládež hro
madně? Proč dříve i bez hříšť a útulků byla
mládež lepší? Což ještě málo so dovídá mládež
nyní o následcích zpustloai? Nikdy nebylo ta
kové poučování rozšířenější. K tymu všemu ne
toliko se rozšířilo školství valně, sale o větší
vzdělání mládeže škole odrostlé se alará celá
-síť korporací a organisací. Při tom však velice
-detní lidé dospěli jevili zevla nepokrytou enabu,
-aby šivnostenský a obchodní dorost byl vzda
Jován ud náboženských povinností. Tito občané
„měli na mládež vliv veliký a třebaže jm udi
eli často velmi do ré rady pro život, přičiňo
vali se ještě pečlivěji, aby v nich budilí nechuf
ke křesťanskému katechismu a ke křesťanským
bohoslužbám. Dostavují-li se tedy výsledky málo
„potěšující,pak svědomití pozorovatelé jistě uznají,
že jest potřrbí obrátiti. Nyní jest přece patrno,
že uvědomění neznamená. jeté zušlechtění.
Komu záleží na záchraně dobrých kvalit do

rostu a českého národa vůbec, musí znovu hle
dati staré cesty vyzkoušené dlouhými staletími
a „dobře rsvědčené.

Vždyť. obdržíme kancelářské potřeby (pa
pír, inkoust. péra, tužky atd.), umělecké“
pohledy ve. velkém výběru, dopis. papír,
notesy od 80 hal.až do 5 K, dále památ
— níky, alba na fotografie a pohledy—
v Družstevním kuihkupectví v HradciKrál.————Adalbertinum————

Za válečného ruchu.
Próvolání c. a k. ministerstva války ku

sbírání kopřivových lodyha listi. Jsou tomu

padli naši nepřátelé, drufajice, že nás přemo
hou přesilou a zbraní. Když se jim to však ne
podařilo, a naše vítězná vojska vyrazila proliv
níkům zbraň z ruky, pokoušeli se nás zdolati
tím, že nám zabrsňovali v dovozu všeho, co
potřebuji naší vojáci v poli a národ v zázemí
k výživě a k ošacení. Ale ani to se jim nemělo
podařiti. My se sami vyživujeme, my se však
také sani všatíme, Po roce největších námah
podařilo se nalézti nová vlákna, která mimo
posud v tuzemsku vyráběné látky ku zhotovení
šatů, jako vlny, Inu a konopí, hodí se výborně
ku zhotovování šatů. Jest to vlákno, které zí
skáme z lodyh kopřivových, jež v celém Ra
kousku a Uhersku divoce rostou a považovány
byly až posud za plevel. Z něho mohou býti
zhotoveny pytle a stany, rance a vojenské odě
vy pro naše statečné vojsko. Nemáme však
pole, "na nichž by byly pěstovány kopřivy ve
velkém množství, nýbrž musíme je namáhavě
sbírati v lesích a-v polích. Čímvíce jich však
nasbíráme, tím více vláken získáme a tím více
zboží. budeme moci zhotoviti. Každý vyrobený
pytel zachrání tak mnohému statečnému vo
jáku život. Každý stan a každý nozý vojenský
oděv udrží tak mnobého bojovníka při zdraví.
Na všechny tedy, kdož sami již byli v poli,
jejichž synové a otcové proti nepříteli bojují,
na všechny, kdož oltí se za jedno s naším sta
tečným vojskem, obrací se důrazné vyzvání,
aby nepromařili volný čae, který jim poskytuje
jejích zaměstnání, nýbrž použili ho ke sbírání
kopřiv. Čím více nasbíráte, tím větší bude ú

a odevzdejte je důvěrníkům, kteří jsou určení
starostou. Nebudete se namáhati zadarmo; za
každý 1 g sušených kopřiv obdržíte ihned 6 K.
Rovněž tolik za nasušené listí. Pošlete sbírat
také své děti, neboť i to,co oni nasbírají, bude
stejně zaplaceno. Tak stanete se spolupracovní
ky ve vykonávání vlastenecké povinnosti, jež
každému přísluší, při přemožení našich. ne
přátel. .

Sprošťování na polní a lesní práce. Za
mitání žádosti podaných přímo u c. a k. nii
nisterstva války. V poslední době nabývá. po
čet žádostí,podanýchstranami přímou c.ak.
ministerstva války. takového rezsabu, že vyří
zení těchto žádostí nelze již zmoci. Na základě
výnosu c. k. ministerstva orby ze dne 15. čer
vence 1916 č. 32.150, upozorňuje se obyvatel
slvu. opětně, že žádosti o rproštění nemají se
nikdy předkládati přímo u c. a k. ministerstva
války a u c. k. ministerstva zemské obrany.
nýbrž vždy prostřednictvím c. k. okresního hejt
manství k ministerstvu orby, poněvadž k žá
dostem podaným přímo u jmenovaných vojen
ských ústředních úřadů se pro příště již nebu

Pohyb vkladů u českých záložen v červ
mu. Vkla'y u českých záložen v Čechách a na
Moravě stouply v červnu dle statistiky Věstníku
zál.ženského jen nepatrně. P čet ústavů, které
vykazují vklady, klesl v červnu. Dle zmíněné
statistiky vzrostly u 18 okresních záložen hospo
dářských v Čechách o 70.889 K při celkovém
stavu vkladů 74.194.956 K, u 65 občanských
záložen v Čechách stouply vklady o 889258 K
při celkovém zůstatku vbladů 240868.424 K a
u 17 občanských záléžen na Muravě vzrostly
w červnu vklady » 48.723 K. při črmž jv zů
statek vkladů 34.938.812K. Celkem stouply tedy
vzlady v českých záložnách v Čechách a na
Moravě v červnu o 1,005620 K. Vklady vyka
zuje 100 záložen a činily u nich vklady koncem
června 349,992.192 K čili skoro 850 mil. K.

Zeny místo mažů ve službě zdravotní.
V dolnorakouském Živnostenském spolku koná
se od předešlé sob.ty kurs pro výcvik úřednic
pro státní zdravotní službu. Tímto novým žen
ským povoláním má býti vdovám po padlých
vojínech poskytnuta možnost, aby domohly
se dostatečné existence. Na druhé straně mají
býti mužové zv zdravotní alužby odvolání a
použíti se jich má ke službě ve frontů. V no
vém kursu vyučují se ženy hospodářskému a

zdravotnímu řízení nemocnice a nemocničních ©
kuchyň. Kurs potrvá dva měsíce.

talské pohodlné hrdinství. »Mittagoztg.c
oznamuje z hlavního stanu tiskového o posled
ních. bojích na Soči: Dne 5. srpna odpoledne
mezi 4. až 8. hodinou večerní pálila silně ifa'
ská dělostřelba na město Gorici. Po delší pře
stávoe bombardovali Italové opět Gorici nej
těžšími granáty. Proti předpisům mezinárod
ního práva stříleli takó na nemoenici Červeného
kříže, umístěnou v klášteře Milosrdných bratří.
Tito mnichové vykonávají zde dílo milosrden
ství po celou dobu války. Dne 5. srpna usmrtil
italský granát podpřevora, převora těžce ranil,
několik kněží na místě usmrtil a další tětce
zranil. V městě samém granáty těžce poškodily
řadu domů, při čemž několik žen "a dětí bylo
usmrceno nebo zabito. —- Tato zpráva doku
mentuje znovu velikou obětavost gorického
kněžstva | Tamější duchovní věděli již dávno,
jaké veliké nebezpečenetví jim hrozí a přece
přes domluvy a výstrahy selrvali statečně ve
službách blíženské lásky. Italská bezohledná
surovost ovšem chrabrostí není.

Kulturní jiskry.
Milion vojáků. Jest to věru počet obrov

ský, ale takový zástup jeví se nám buď ohrom
ný anebo nápadně malý podle toho, jakým způ
sobem chceme měřili. Hozestavme vojáky do
přímé řady po jednom muži tak, aby na metr
délky připadal jeden. Pak by milion vojáků tvo
Hlo řadu z Prahy až do Říma. Z téhož počtu
mužů dalo by se z Prahy do Hradce utvořit
deset řad. (Máme tu ovšem na mysli dráhu

délku překvapuje kolosálním výledkem. Ale -
postavme milion vojínů do čtverce. Jelikož čtve
rečný kilometr má milion čiverečných metrů,
velice pohodlně by se vešel tak obrovský počet
na prostor poměrně malý; jestliže by ne vojáci
srazili, vlésnaly by se na jeden čtverečný kilo
metr tři miliony, ba i více vojínů. Na tisíc
čtver. kilometrů vešlo by se všecko lidstvo z celé
zeměkoule. Padesátina české země-by stačila
k shromáždění všech žijících lidí. Komu se to
zdá podivné, nechť ai povšimne některých olav
nostních průvodů. Čtyřstup za čtyřstupem po
hybuje se před zraky stojícího diváka J0 min.,
čtvrt, půl hodiny. Kdo se dívá s povýšeného
místa, zdá se mu had průvodu nekonečný. Na
posledy obrovský zástup řadí se a těsná kolem
řečniště. A tu — z předlouhé řady vidíš pojed
nou hromádku lidí, stojící oelkem na třech až
pěti stěch čtver. metrů.

Pozoruje-li se v Praze hemžení. lidstva.
domníval by se někdo, jak obrovský prostor
by zaujalo všechno tamější obyvatelstvo, kdyby
se shromáždilo na jednom místě. Hle. tolik lidí
do sebe strká; víc je jioh ještě v domech až
troj —čtyrpatrových. A řady pražských domů
jsou tak dlouhé! Zatím však všecko obyvatelstvo
pražské by se vtěsnalo na Václavské náměstí.
Protrhaný. částečně rozptýlený zástup zdá se
vždycky veliký. Sestavme jej však řádně. aby
nikde nebyly větší mezery — a z obrovského
davu utvořite akrovný hlouček,

Milion vojáků, seřazených do hustého čtver
ce, znamenalo by ze strategických důvodů velmi
málo. Ale uvažme, jak nedozírně mohutnou silu
značí teková masa, je-li rozestavena v jedné nebo
dvou řadách a márli dobrou výzbroj.

Slova, na něž by se nemělo zapomínat.
V »Národní politice« píše univ, prof. dr. J. Pekař
jubilejní vzpomínku k sedmdesátinám Jar. Golla
a v úvodu vhodně vzpomíná slov hraběte Lva
Thuna, který r. 1849 napsal: +Slované v Rakousku
anebo jen v Čechách budou určovati politiku
tou měrou, jako vynikati budou v každém o
hledu občanském. Když budou míti v Čechách
hospodáře nejpilnější a nejrozumnější, takže ho
spodářetví jejich Němcům budou za příklad,
když v každém iněstě českém Slované budvu
řemeslníky a kupci nejpoctivějšími. nejvíce po
dnikavými a výmyslnými, když nejvýtečnější
dila v umění a ve vědě budou díla jejich, když
sa mezi nimi nalézati budou nejvěrnější služeb
níci, nejlepší manželky a matky, nejrozumhější
otcové a ho-podáři, nejzbožnější duchovní, nej
zachovalejší soudci, nejvzdělanější a nejevědomi
tější publicisté a eněmovníci, když budou Slo
vané v každém stavu, v každém povolání,
v každé politické straně nejstatečnějšími. —
tehdá pronikne v celém Živutě ráz slovanský,

pk vtisknou Slované i také politice ráz trvalý.lažící a národnostní.« Dle autora jsou slova ta
nejpokrokovějším programem českým. vedoucím
k cíli i za poměrů nepříznivých, ježto je nezá
vislým na stanovisku vlád a ústav. Je to pro
gram svépomoci.

Cesty vědy. »Nár. Listy« píší: »Jméno
dánského lékaře dra Ilinheda, doporučujícího
vegetárskou stravu, je doslatečně známo také
u nás. V poslední době je dr. Hinhede opět
středem pozornosti. Jak se oznamuje z Kodaně,
prohlásil nedávno na -schůzi stouperců hnutí
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proti alkoholu,
k'eslo, kdyby všechny lékárny v Dánsku byly
tavřesy, protože léky jen škodízdraví. Dr. Hin
hede půsodí už 18 let jako lékař v jedné ne
moenici, a vždy se zdráhal léčiti své nemocné
léky. Bylo mu pohrozeno propuštěním, ale zů
stal věren svému přesvědčení a byl podporován
také svými nejbližšími kolegy, kteří sí váží jeho
názorů a říkají o. něm, že je jedním z nejpi oti
vějších lékařů v Dánsku. Hinhedovy výroky
vzbudily ovšem pochopitelné vzrušení v kru
zích lékařů i laiků.c

Co tu bývalo pohrdavých kritik, čelicích
proti mastičkářům a fušérům. T.ď najednou

„proslulý učenec prohlašuje za „mastičkáře ko
legy, kteří již po půl století předpisovali a
předpisují jisté léky jako zcela osvědčené, ba
nezbytné uzdravovací prostředky. Jest ovšein
jisto, že radikální theorie nová značně přestře
luje; lékáren bude potřebí dále. Ale jest vý
znamno, že prohlášení dra. Hinhede způsobilo :
vážný r.zruch mezi samými odborníky; tito
tedy dobře vědí, že léčení vnitřních nemocí jest
dosud v plenkách a že dohady nahražují za
časté nedustatek vědy exaktní —-a že tedy:
farář Kneipp, klerý opravdu dlouhou řadu lidí
vyléčil, při nejmenším nezaslouží poeměchu od
mnoLého mladého lékaře, který ta.é léky před
pisuje.

Sociáluí školy pro ženy. Katolickýženský
svaz bavorský založil v Mnichově zvláštní školu.
ve které se iná ženě dvelali takového vzdělání.
aby mohla vyhověli všem požadavkům moderní
doby. Nižší stupeň uvádí žákyně v problémy
charitativoí půs baos.i a vyšší stupeň v druhém
roce získané vědomosti prohlubuje a uscbopňuje
chovanky k sociální a charitativní práci z po
volání. Na škole vyučují veskrze odborníci:
profesoři, právníci a politikové. Mimo to skýtá
Mnichov dosti příležitosti k praklickémuprová
dění nauk teoretických. Poněvadž na díle mni
chovském jsou súčastněny i katolické stavovské
úrganisaco jihoněmecké, tož nebudou ve škole
ani venkov:ké okresy zkráceny. Kuratoriun.
seslává ze záslupců jmenovaných organisací.
Učební osnova obsahuje vedle nauky občanské
právní otázky, otázky ženské, zdravotnictví, zá
klady nauky o národohospodářelví, statistice.
nauku o povoláních, o péči o mládež, o mrav
ních základech sociální práce atd. Také v Man
„nheimu existuje podobná škola. Tři dopoledne
a dvě odpoledne věnována jsou teoretickému:
vyučování; nejméně 12 hodin v týdnu elduží
však praktické sociální prácí asice dle skupin;
péči o mládež školní, o dorůstající mládež a
hospodářsky slabé. Do sociální školy jsou při
jímány žákyně, které mají 18 let á absolwvaly
lyceum. Také v Kolíně chtejí zříditi podobnou
školu.

Kniž.arcib. gymnasiua v Bubenči vy
dalo třetí výroční zprávu za školní r. 1916—10.|
Programový článek napsal P. Cyril Jež »Aristo
telova kritika Plaionovy nauky o ideách«. Gym
nasium má vetřech třídách 100 žáků, z nichž
52 žáci byli s vyznamenáním. Z Čech 89 žáků,
z Moravy 7 a po jednom z Dol. Rakous, Haliče,
Bosny a Elsas, Čechů 97 a po jednom Polák,
Chorvat a F ancouz. Na IV. válečnou půjčku U
psáno bylo na ústavu 34500 korun. Všichni
chovanci konviktu každodenně se súčastní mís
svaté v gymnasijní kapli, měsíčně přijímají sr.
svátosti, v květnu mají májovou pobožnost a j.
Poloha krásné, prostorné budovy je velmi při
znivá, leží ústav ve vilové štvrli, obklopen za
hradou, kde studující ve volných chvílích kc
nají práce zahradnické. Mimo to častými vy
cházkami pečuje se o jejich osvěžení. Vyučují
4 kněží Tov. Jež. ředitel Ph. dr. Arnošt Tučeb,
P. Kubíček, P. Škarek, P. Jež a 3 světské síly.
Program obsahuje nejednu zajímavost, na př.
vzácný dar cenné dantovské knihovny o 100
svazcích od dp. faráře Jana Blokše, nebo oslava
600. výročí Karla IV., Otce vlasti. Jsou v něm
tři ilustrace: obraz J. E. kardinála Lva Skr-.
benského, fotografie ústavu a žactva v zahradě
pracujícího. Program je velmi pečlivě sestaven
a elegantně upraven Česko-slovanskou knih
tiskárnou. .

A ještě pravopis. Přední koryfeové nyní se svá
. M, jak se má vlastně mluviti a psáti správně če

sky: Až budou se svými spory hotovi, pak zas před
stoupí nějaký augur s bohorovným pohrdlivým ú
směvem. aby se chopil slova- na pokárání pošetilé
české inteligence; začne brousit, čistit, až znovu
vzniknou rozpaky. Nejhorší při všem, že jeden po
kládá za smrtelný hřích. na českém vyjadřování.
to, co druhý hájí jako správnost neomylnou. Těď
si představte, že Školní. mládež se „dostane pod
taktovku těchto přísných-puristu. Co: jeden schva.
luje, to druhý podtrhuje jako hrubou chybu. 

Pak se má docíliti jednoty a jistoty u duchů
nižších a docela i mezi prostým HWdem.

Dne 19.čérvence:ve feuiletonu >Nár. Politiky«
zase stýská jeden: reformátor. Prý ho bodné u
srdce, čte-li o prodeji »trambor a husí«. Otakar
Smrčka v »Národ. Listech: apozorňuje. že se říká
zcela správně'i »brambora a-huse. Tedy tvar dru- :

V oficiělních »Pravidlech českého- pravopisu« čte-.
me pouze tvar »braňibora, nikoti »brambora«. Ko
ho seteď- jenom držeti? Takovým způsobem se
nedomluvíme nikdy. Šmrčka vykládá novinám to.
co.má znáti žák obecné školy dokonale: kdy se
má užívati tvaru »jej: a kdy »ho«. Tohle všecko
patři do školy a do praktických učebnic.

Ať se konečně seide vážná komise a přípravné
práce pro definitivní dílo o správné české mluvě
vykoná nehlučně — ale se vší důkladností; vždyť
ty vzájemné opravy tvoří dehromady mrzutý ná
rodní pranýř; čte-li tyto rozpravycizinec, rozumě
jící českému jazyku, -nabývá dojmu, že Čechům
správná mluva rodná jest vůbec záhadou anebo
aspoň velice tvrdým oříškem. V

Breviř eucharisticky. Díl I. Eucharistická velepiseň.
Napsal Klemens Mariinský. Sám Fr. X, Šakta prohlásil,

cího cltu náboženského. ©kdož pohrdavě při básnické
Nadptirozena,

sami si. lámou křídla. | Verše sebe | umělejší
zní dolě, jsou | suchopárné, obtěžují ©mozek.

ale nezahřejí srdce. Hsník Julius Zeyer přesvěd
čivě svoji prací ceské inteligenct dokázal, jakým nevy
čerratelným zdrojen poetických krás jest křesťanská
mystika. Nádherným! plody básnickými to dokumerto
val spisovatel jména světového Verdaguer a jiní veliká
ni novověkého Parnasu. Do tohoto zdroje šťastnon ru
kou sáhl také mladý básník katolický Klemens Marián

ský a vylovil perly vzácnéhu lesku. Básněmi ladné or- |
my posiluje kult eucharistický. V příčiněmyšlenkového |
obsahu yidíme zde řadu nových poutavých | postřehů.
čímž se ve svůj prospěch tiší »Brevíř« od jiné novodobé
lyriky, která ráda se spokojuje novým vkusným ošace
ním starých myšlenek anebu docela neplodných —frází. +
Kniha se výborně hodí za četbu katočcké inteligence.
Jsou v ní meditace velice povznášející; ilustrace jsou
případné a zdařilé. -Brevíř cucharistický. vyšel v pěk
né úpravě tiskem Českoslevanské akclové tiskárny v
Praze IH. . „

Divadlu sdružených měst východočeských za. ře
ditelství Bedř. Jeřábka zabájí novou sezonu v sobotu

12. srpna Prodanou nevěstou ve Slaném. Ensemble to
hoto divadla zůstal až na nepatrnosti týž jako loni.
Zdokonalen byl pak angažováním několika nových sil
asice tenoristy Ein. Olseovského, komika Boh. Vilima,
tenoristy Mirka Horského a subrety Zdeňky Stříbrné.
Úplný soubor tohoto divadla uspořádá ve Slaném oj

12.—.24.srpna 12 představení operních, operetních i číno- |
herních, načež odjede. d:» Čáslavě, kde v Dusíkově di
vadle hráti bude da I. září. V době od 2.—28.září ho
stovati bude soubor Východočeského divadla na Mo
ravě a sice «d 2—17. záři v městském divadle. v Pro
stějově, od 16.--24, září v Národním domě v Olomouci.
a od 24.—27. záři v Lilovli, Sezóna v městech východo
českých počíná letos 28. září. Kromě úspěšných oper a
operet v loňské sezóně vypravených. k. němž náleží
Neurmannovo Milkování, Pucciniho Bohema, Mozartova.
Figarova. svatba, Komedianti od Leoncavalla, Nedbalovo
Vinobraní, Straussova Tisic a jedna noc, Eyslerova Ta;
nebo žádná, Strauskova Za láskou a j. dávati se bude
v opeře: Její pastorkyŘa od Janáčka. Premiéra této vy
nikající operní novinky dávati se bude dne 10. září. Scé

Robert Polák. V roli kostelhičky vystupovati bude paní
Horvátová. Skladatel Leuš Janáček slíbit súčastniti se
zkoušek a prennéry svého díla. Dále vypraveny budou:
Fibichova Šárka s krásnou novou kostymní i dekorační
výpravou. Smetanovy Dvě vdovy, Dalibor a Braniboři
v Čechách. Mascnetova Manon, Pucciniho Tosca. Mo
zartův Don Juan a Čajkovského Eugen Oněgin. Z operet
budou na renertojru: Kálmánova Čardašová princezna,
Schubertův Dům tří děvčat, Offenbachová Pani Favor
tová. Supnéův Boccaciu. Srraussův: Cikánský bařon a
Weisova Tančící myška awj. Z činoher sehráno bude:
Hilbertovo jejich štěstí. Sormova Dagmar, Jonášova
Oplancija. Krejčího Povodeň. Presber-Steináv | Naučný
slovník, Dregelyho Slečnín manžel, Mars-Lyova Paní
admirálová, Baluckého Klub mládenců, | Hauptmannův
Potopený zvon. Ibsenův“ epilog Když mrtví Procitáme,
Shakespearův Večer tříkrálový, Przyblszewského Zla
té rouno a Prevostovy Polopanny a j. Z baletu vypra- |
vena bude Královna loutek.

AAAAAAAAAAAAAÁAAAAA
Královéhradeckoa bankovní jednotu v Hradci

Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.
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2 zprávy
+ mtstní a z kraje. ©.

Oslava Nejvyšších narezenín Jeho Veličenstva cí
saře-a krále Františka Josefa I. Z. městské rady ozna
muújese toto: Předvečer dne 17. srpna a po celý den 18.
srpna bude na počest Nejvyšších narozenin ozdoblti mě
sto prapory v barvách říšských a zemských. — V pátek
18. t. m. svoláno bnde zastupitelstvo města k zvláštní:
slavnostní schůzi, ve ktěré složen bude k stupňům.Nej
vyššího trůnu neloddanější hold a učiněna usnesení n

věnovátích k účelům-válečné péček uctění tohoto pz

dne celebrována v kathedrálním chrámu Páně Sv. Du
cha J. Excel. nejdp. biskupem královéhradeckým drem.
Doubravou. budou k rukám p. c. k. místodrž, rady Jos.
Smutného skládána nejuctivější blahopřání úřadů, škol
a korporací na c. k. okr. hejimanství v Hradci Králové.
V c. k. důst. parku uspořádán bude ve svát. týdmu kon
cert vojenské kapcly pěš. pluku č. 39, jehož výnos ode
vzdín bude rovněž ve prospěch péče válečné. Den a
hodina koncertu budou oznámeny plzkáty. — Na míst>
všeobecného osvětlení uspořádána bude ve prospěch ví
lcčné péče všeobecná shírka po domech, kterou prove
dou žákyně měšťanské školy dívčí v Hradcř Králové.

Most arcivévody karla Františka Josela. Jeho cís.
a král. Výsost nejjasnější pan arcivévoda, Karel Franci
šek Josef ráčil s povděkem příjmouti na vědoní loyální
hold tlumočený| městským| zastupite'stvem v Hradci
Králové ve zprávě 7 20: května 1916a svořiti, aby nový
most přes Labe nesl pojmenování dle jeho nejlasnějšího

jnéna. .
Městská radu dne 31. července. Schváleno bylo.

aby zakoupeny byly pro mlékárnu nádoby v obnose do
280 K. — Poukáží se k výplatě účty elektrických podní
ků za instalační práce v obecních budovách a pro uby
tování vojska. — Uděleno nebo zvýšeno bylo 9 chudín
ských podpor a 1 žádost za zvýšení chudirské podpory
byla zamítnuta. -- Panu Fr. Kovaříkovi, hostinskému,
povolen byl prodej nápojh a pokrmů na dobytčím tržišti
do konce r. 1916 za roční rájemné 40 K. — Uděleno byla
povolení k užívání dílen pro invalidy v továrně p. K. V.
Skuherského. — Vzat byl na vědomí c. k. okr. hejtman
stvím zaslaný opis protokolu ohledně oprav v kanovni
cké residenci čp. 41. — Zástopcem obce ve správním
výboru odborné školy pokračovací pro učednice ženské
Živnosti oděvnícké jmenován byl městský rada p. vlád.
rada Jos. Novák.

Městská rada dne 7. srpna. Vzato bylo na vědami,
že pro c. k. okresní | finanční ředitelství byly najaty
místnosti pro úřadovny v domě čp. 383 na dalších 12
roků dnem |. srpna 1916 počínaje. — Schválen byl pro
tokol sepsaný o odevzdání místností v budově měšť. a
obze. šhol rekonvalescentitímu oddělení c. a k. pěš. plu
ku. — Sděleno bylo s městskou radounejvyšší vyslove
ni Jeho Cis. Výsosti pana arcivévody Karla Františka
Josefa, aby most přes Labe mohl se nazývati d!z jeho

jména. — Poukázány byly k výplatě různé účty. —-S
výhradou schválení c. M. místodržitelství budou posky
továny chovancůní chorobince obědy v obecné kuchy
ni. ©- Vzat byl na vědomi účet potravní daně z masa
za I. pololetí r. 1910. -—-Rekonvajescentnimu oddělení
c. a k. IR. pěš. pluku v Zákupech vzdají se vřelé díky
za zaslanou iěstské radě milou vzpomínku. na rozlou

čenou za vzornou Yzájemnou harmonii za pobytu jeho“

v HradciKrálové a nade vše pečlivou správu budovy
měsť..a obec. škol. --- Schváleny byly lesní a týdenní

konsignace. :
Rekonvalesceniní oddělení 18. pěšího pluku zasla'o

na rozloučenou s městem Hradcem Králové městské ra
dě velmi sympatický připis následujícího obsahu: Vel..
telství rekonvalescentního oddělení pěšího pluku č. 18
vzpomíná pří svém odchodu z Hradce Králové da Zí
kup vděčně veškeré dobroty a bizhovůle; které během
svého pobytu v Hradci Králové od vysoce otěného král.
věnného města Hradce Králové v hojné míře požívalo.
Nejenom. že oddělení bylu propůjčena jedna z nejkrás
nějších městských budov k užívání neopomenula vys.
ctěná městská rada žádné příležitosti, aby příslušníkům
královéhradeckého — domácího pluku prokázala lásku
svoji, která nám dojista též příště, ačkoli v dálce, za
chována zůstane. Za to vše dovolujeme si vys. Clěné
radě král. věnného města Hradce Králové, jemuž pře
jeme nejkrásnější razkvět a vývoj, náš oddaný a povm
ný dík vysloviti, připojnieme zároveň postadní před od
chodem učíněný fotografický snímek.« — Fotografický
snímek představuje veškeré účastníky rekonvalescemt
ního oddělení s jeho vysoce oblíbeným a nezapomenu
telným p. podplukovníkem Vilémem Felixem ve středů
důstojnictva a lékařů. ..

Okresní kkolní rozpočet pro rok 1917, zaslaný ú
četnímu odboru ©. k. místodržitelství v Praze, obsahuje
tyto položky: , Vydání: 1. Roční služné učitelstva
458.400 K. 2. Pětiletá zvýšení služného 140.375 K. 4.
Funkční přídavky 16.000 K. 4. Aktivní přídavky 7020 K.
5, Náklad na industriální vyučování 21.759 K. 6. Odměny
za nepovinné vyuč. předměty 8820 K. 7. Požitky substi
tužní a remunerace změnitelné 1680 K. 8. Učitelské kon
ference 835 K. 9. [Dntace pro okresní knihovnu učitel
skou 100 K. 10. Pomůcky vyučovací a knihy žákov
ské 2583 K. 11. Daně a dávky — K. 12. Rozličné vydání
1224 K. 13. Náklad na správu 2389 K. 14. Náklad na vy
učování náboženství 31.301 K. Úhrn vydání 592.514 K.
-. Úhrada: 1. Úroky pohledávané 3115 K. 2. Příjmy
z pozemků 496.K. 3. Ze „závasků -jednotlivýchosob. 21
K.. 4. Školné 29811 K.. 5. Jiné příjmy zvláštní — K. 6.
Okr. „škol. přirážky -85.643 K. Úhrn úhrady 119.286 K.

-Z talerte 'vyulkajícíchHradečaná.Patočka Ja
kub, první knihtískař v Hradci Králové od- r. 1591—1605,
všeobecně Jakub Impresor zvaný. Fr. Švemda připamí
ná: »Dne 26. května 1591 prvního knihtiskaře v. Hradct
nalézám, jenž tolika jménem se znamená, 1. Jakub im
presor; avšak jeho příjmí Patočka dále se. jeví f. 1592—
1605.- -—Gregory Jan, nar..v Hradci, r. 1617 by)
farářem ve Všestarech až do r. 1622; -byf to poslední
utrakvistický iarář -ve Všestarech. Od r. 1623.přisluho
vali sem (jmenovitě r. 1633)hradečtí mínorté. — Jan,
rychtář bradecký, se svoumanželkou.Markétou



něšťankon“Kešupog, vdnvou pe „měžťsgs.a- pogiřihači
as Polklinem, též. zdejším měšťanem a kramářen, za

ložiti špitál pro chudé <a nemocné v čest sv. Anny r. 1344.
zvolivše k tomu místo na podměstí za branou Pražskou,
na druhém ostrově labském. Přikoupeno | místo pro ko
štel I hřbitov, na nějž špitálníci měli býti pochovávání.
Usadivše při špitálu duchovního správce, kterýž by
svatými svátostmi Špitálníkům přisluhoval, ©ponechali
zakladatelé sobě podací právo a po své smrti městské
obci. Dne 21. února 1344 Arnošt, biskup pražský, potvr

Ai] špitál tento se všim,Jak jej byli zakladatelé zařídili.

„rodák hradecký, nar. 26. září 1805 v Hradci Králové.
zemřel 19. listopadu 1667 jako farář v Unhošti. Gymna
sium studoval v Hiraaci Král.. theologii v Praze, kde r.
1827 vstoupil do řádu křižovnického a r. 1831 vysvěcen
na kněze, kaplanoval potom v Praze u sv. Františka a
u sv. Petra: stal se novicmistrem a spirituálem kleriků

"řádových i duchovních, správcem sester šedorouchých
a posléze larářem v Urhošti. R. 1862 dostal od papeže
pravomo: apoštolského misionáře. Slynu) jako kazatel
český, o čenž svědčí také jeho Postní kázání (Praha
1840) a Nedělní kázání (Praha 1843—1846. 3 sv.). R. 1851
byl spoluredaktorem -Blahověsta« a r. 1852 -Časopisu
pro katol. duch... — Boleslav, mistr řádu kazatel
ského sv. Dominika; 1. 1301 při shromáždění celého řádu
toho v Kolíně nad Rýňem kláštery české od polských

oddělil a vlastního provinetála jim ustanovil. Byl rcdenz Hradce nad Laben. -- Fridrich z Hradce, ka
novník u sv. Víta, okolo r. 1308, jehož spisův Václ. Há
jek z Libočan užíval při sepisování své kroniky (1541).
- Mistr.Petr z Hradce. Přednášelr. 1393ve
svobodných uměních na universitě pražské od 13. filia
1397 do 20. dubna 1398 s ud 20. října 1419 do dubna 1421
byl děkanem-na artistské fakultě tamní — Marek z
Hradce přednášel na universitě pražské r. 1399. byl
doktorem filosofiea od 10. října 1411 do 16. dubna dě
kanem na téže iakultě a r. 1412 rektorem university.
Jan Hradce přednášel také ve svobodných umě
ních na vysokých školách pražských r. 1414. — Jan,
kněz z Hradce, řečený Sova. Tento rodákhra
deský zemřel cn farář holoklavský r. 1425 smrtí mučed
nickou, an od Táboritův z praku byl 1.Spiess v

»Příspěvcích k starému místopi Hradce Králové: na
str. 13 poznamenává. že jmenovaný kněz Jan z Hradce.
řečený Sova. jmenoval se též pro svou drobnou posta
vu >Hanůskem- a patřila mu zahrada na podrěstí Mýt
ském v ulici Jaroměřské, vedle zahrady bohatého klo
boučníka Mikuláše. Byl farářem kostela sv. Anny na
podméstí za Pražskou branou, později pak v Holohla
vech. —-Jan Šindel znamenitý mathematik a astro
nom, profesor lékařství. Byl kanovníkem u sv. Víta v
Praze a později děkanem na Vyšehradě. Zemřel r. 1449.
Aeneáš Sylvius, vozdější papež Pius II.. jmenuje ho v
jednom psaní »výtečnou osobností svého času«. — On
dřej Modestin, nar. r. 1558.jesuita, odebral se ja
ko misionář „do Moskvy. Přeložil postilu Jakoba Vajcra
z polštiny do češtiny. Byl prvním, který z Hradce Král.
jakožto rodák vstoupil du řádu jesuitského. Zemřel r.
1601.

Dar. Dp. Josef Durek. kaplan v Morasicích u L.ito
myšle, zaslal královéhradeckému ústavu hluchoněmých
20 K s prosbou, aby na nejmenovanou dárkyní bylo pa
matováno v modlitbách na její úmysl. Zaplať Pán Bůh!

Pobožnost v Hraáci Králové. V úterý 15. t. m. na
slavný den Nanebevzetí Panny Marie budou za přízni
vého počasl: O půl 3. hod. odp. zpív. litanie a sv. po
žehnání v chrámu Panny Marie a o */«4 hod. kázání na
Rožberku. Za nepříznivéh: počasí o 4. hod. kázání, nato
nešpory v chrámu P. Marie

Z výroční zprávy obchodní akademie v Hradci Krá
tové, Na konci školního roku 1914—15 bylo žáků řád
ných 262, narukovaných 44. privatisté 3, privatistky 2;
úhrnem 311.. Počátkem školního roku 1915—16 přijato
žáků řádných 261. privatisté 4, privatistky 2. Mezi ro
kem vstoupili 4 žáci řádní a 1 privatista; celkem Zapsá
no 272. Mezi rokem vystovpilo 10 řádných žáků, takže
ve studiích setrvalo 262. —- Během školního roku na
stoupilo službu vojenskou 8R žáků řádných a 2 privali
stě. Koncem škol. roku 1915—16 navštěvovalo školu 172.
— V dvoutřídní obchodní škcle pro divky bylo na konci
škol. roku 1914—15 žákyň 64. Počátkem šk. r. 1915—16
přijato 73; na konci škol. roku vystoupily 2 žačky.
V kupecké škole pokračovací bylo zapsáno 86 žáků, na
konci škol. roku 70. :

výročí narozenin Jeho Veličenstva, t. |- 18. t. m., po ce
lý den neúřadovati a doporučují proto svým pp. komi
tentům. by nříhazy své pro tento den udělili jim již 17.
i. m.

červenec, tak také proractví na srpen nedochází své ná
plně. Povětrnostní porucha měla připadnouti na den

4. a 10. srpna. Zatím právě včerejší den vyznamenal se
nejvzornějším klidem.
srpna bude kolfsati nad obyčejným průměrem a teprve
od 6. srpná se ochladí. Kolem 8. anebo 9. srpna tlakoměr
bude rychle klesati...
bouře s prudkými lijavci a místy též s kroupami. Poča
si bude vehmi nestálé a nepokojné.« Tak to mělo býti.
Zatím však v prvých dnech srpna »psí dni mohly bráti
své jméno odtud,

uhodil mrazík, jímž byla citelně postižena bramborová
nať. Jakou náladu měly dne 8. a 9. srpm tlakoměry,
toho nevíme: zato však počasí bylo jasné a suché. Te

dy nejlěpe jest. nedají-li se hospodáři strašití předpověď
mi celoměsíčními: nevyplní-li se tyto ani při počátku
měsíce, tím méně možno na ně spolehnouti pro druhou
část srpna. --- Žně se již na Hradecku za suchého po
časí končí; tudíž veliký rozdil proti roku loňskému, kdy
promoklá pšegice ležela na polích ještě v září. Jestliže
však z některých krajů moravských se sděluje, že obilí
sype uspokojivě, na Hradecku rolníci konstatují, že proti
předešlému roku sype méně. V těžších půdách leckde
brambory pohnivají; nynější suché počasí šíření hnilo
by pravděpodobně zastaví.

Seznan: cen na týdenn.m trhu v Hradci Králové
dne 3. srpna 1916. 1 kg: prosa 3 K, vikve 1.20 K. jahel
390 K. máku 5 K, lučného semene 1.90 K, 1 koma: zeli
14—2 K. ukurek 8—18 K, hapusty 4—6 K, cibule 3.20—

. 440 K. drobné zeleniny (.50—1 K, mrkve 0.80—1 K. pe
tržele 3.20---4.4) K. celeru 2--3.20 K, 1 hl jablek 10—22.80

K, hrušek 8 '2 K, mirabelek 2--2.40 K. — Přivezeno
bylo: Obilí: vikve (směsky, 2 hl, jetelového semene
1803 kg. Zeleniny: celeru 25 kop, petržele 20, zelí 65,

|

|
+

okurek 120, kanusly 25. cihule 180, drobné zeleniny 70.
nirhve 40. Ovoce: jablek tů hl, hrušek I a půl hl, mira
Lelek 34 košíků, Dobytka: podsvinčat 208 kusů, 1 párek
220- 400 K. 2 kůzlata, 4 kus 14 K.

Pozěrství. Takový-název má právě vydaná velice

| časová brožura. Pozorovatel zde promlouvá kriticky a
přesvědčivě o různých zjevech pozérství, pyšného tatr
manství. na jaké právě tento věk jest bohatý. Napřed
uvažuje o pozérství obecně, pak poukazuje, Ak se jeví
strojené, umělkované chování v hovorech filosofických,
v návrzích na novou morálku. Nato probírá velikášské
fráze o náboženství. upozorňuje na formy pozérství v
mládeži a v nezralé práci žurnalistické. V době. kdy
tak často se stýská na přepjaté sebevědomí polovzdělan
ců a dorostu. přišla tato úvaha jako na zavolanou. Za
jisté prospěje zvláště dušínr mladým, jimž různí dema

Stran 48. Cena 16 1. Objednávky vyřídí administrace
sČasových Úvah- v Hradci Králové.

Červený kříž ve Sinlřicích. Dnem 1. ledna 1916 u
stavil se odštěpný spolek Červ. kříže pro Smifice a 0
koli se sdlem ve Smiřicích, jehož Činnost utěšeně se
rozvíjí přičiněvím výboru. jehož předsedou jest p. Ed.
Bucher. ředitel c. k. cukrovaru, tajemníkem p. Fr. Prei
ninger, ředtel škol a pokladní pí. Anna Hrubá, choť měst,
a obvodního lékařř. Hnedv počátku svého trvání získal
výbor ve Snuřicích a v 3 okolních obcích 407 čle

v »Týdní Červeného kříže< ve Smiřicích a
dalších | desíti okolních obcích ještě 162 čle

ny. takže čítá nyní 579 členů. Mimo to v »Týdnu Čer
veného kříže“ na milodarech, rozprodejem udznaků, z
biografického představení a při vojenském koncertu vy
těženo celkem 1(99 K 94h, jež zaslány jsou Ústřední
kanceláři Týdne Červ. kříže do Prahy. Nyní pracuje vý
bor na získání dalších členů z ostatních obcí zdejšího
okolí a očekává. že | lato jeho akcepro účel tak vzne

*šený, jaký vytkl si Červeny kříž, jako dosud potká se s
úspěšným výsledkem.

“ Vysoké Mýto. Na školách zdejšího škobního okresu.

činný bazár pro podporu kumánních účelů válečných-.

i Ač k přípravě jeho byla velmi krátká doba, dospělejší
» žákyně poživaly úlevy neba měly dovolenou k výpamoci

při polních pracích, přece vytěžen byl slušný peníz 610
K 94 h. Bazár byl po většině spojen při ukončení škol
ního roku 1915--16 s výstavou ženských ručních prací,
jakož i kreseb a prodávány byly při něm ozdobné drob
nosti, zhotovené žákyněmi a ind. učitelkami, jakož i
různé drobnosti, darované příznivci školy a válečné pé
če. Vyziskaný peniz zaslán byl většinou správ Škol o
kresní válečné úřadovně ve Vys. Mýtě, která o dalším
věnování rozhodne, a některými správami škol přímo
různým humánain účelům válečným, jako Vdovskému
a sirotěímu pomocnému iondu, zemskému spolku Červ.
kříže, úřadu pro válečnou péči ve Vídní a jmam. —
Noví sbírka vlny a kaučuku ve prospěch válečných Ú
čelů. provedená 13. a případně 17. června ve zdejším
školním okrese za obětavé součimmostiučitelstva a skol

ní mládeže, vykazuje veimi příznivý výsledek. V celku
- bylo sebráno 2934.27 kg a tu 2745.22 kg vlny a 189.05

kg kaučuku.

| Různé zprávy.
Odsouzení národně Soclální poslanci. Před země

braneckým divisním soudem ve Vídni za předsednictví
plukovníka Kreuze u za řízení nadporučíka-auditora dr.
Filipa Charwata bylo 4u. července po l4denním trvání
skončeno veřejným jednáním přelíčení s říšskými po
slanci Václavem Chacem; Fr. Buřívalem, Janem Vojneu
a Jos. Netolickým pro zločin spoluviny na velezrádě dle
8 61. tr. zák. Předběžnému vyšetřování, provedenému
c. k. voj. návladnictvím, byly položeny za základ vlast
noruční, uvedeným úřadem zabavené zápisky do ciziny
uprchlého a nr) velezrůdu stíhaného profesora T. 0.

| Masaryka o poradách jeho s obžalovanými poslanci.
Žaloba byla zastupována zástupcem vojen, návladního
nadporučíkem-auditorem dr. Pavlem Kortzem. Jako ob
hájce fungoval dr. Ambrož z Olomouce. Obžalovaní byli
v plném rozsahu uznání vinnými ve smyslu obžaloby a
odsouzení k těžkému zostřenému žaláři a to Choc na

, 6 roků, Buříval na 3 roků. Vojna a Netolický na 1 rok.
i Obhájce ohlásil zmateční stížnost a odvolání,

Ta slegota je nejkorší a stihne-lí nejchudší, opuště
né dívky. je neštěstí největší! Pro ně za dárky, potravi
ny prosí Útulna a chorobinec slepých dívek v Praze IL.,
Kampa. Adinin, £. ]. dárky uveřejní.

Kam s dceruškou po prázáminách? Jest otázka, kte
rou pomalu počne se zeměstnávati tisíce rodičů. Požá
dejte koresp. lístkem ředitelství Ústavu hraběte Pěttin
ga v Olomouci, které zašle Vám »Prospekt pensionátní«
a »Přehled škol:, které Ústav ten pro dívky obsahuje.
Jsou to: I. škola měšťanská, 2. vyšší dívčí pro ženská
hospodářská povolání, 3. dvouletá obchodní, 4. škola
průmyslová pro šití prádla, úatů a ozdobné práce, 5.
škola kuchafsko-hospodyňská. 6. škola cizích jazyků a
7. škola hudební, dále různé kursy, jako modistský, že
sací, taneční, kurs pokročilejšího kreslení a malby, kurs
uměteckého průmyslu, kurs pravopisný, kurs psaní stro
jem a kurs fotografický. :

Kalendáře Matice cyrilometodějské na rok 1917.
Medá se popříti, že v oboru literárním je kalendář nad
jíné důležitým činitelem. Doporučujeme tedy všem mi

tovníkům četby kalendářové, zvláště našim spolkům,
jednotám a organisacim, aby nejen mezi sebou, ale i v
nejširším kruhu svých známých rozšiřovali kalendáře
Matice cyrilometodějské v Olomouci. Administrace ka
lendářová ochotně již předem sdělí, jaké výhody při
větších objednávkách poskytne. Dotazy adresujte na
Matici cyrilomeiodějskou (oddělení kalendářové) v Olo
mouci. Dolní nm. č. 17.

Bublaníta s třešněmi z bramborové mouky. Do
kotlíku dáme 3 celi vejce, 15 dkg tlučeného cukru, šle
háme chvili. pah dáme na plotnu a šleháme tak dlouho.
až hmota zhoustne. Do vychladlé pak zamícháme 15 dkg
bramborové škrobové mouky. špetku tlučeného vanil
kového cukru, Vše dobře promícháme, naplníme tím vy

mazany pekáč, poházíme třešněmi apečeme volněji 15—
20 minut do růžova.

Bramborová babtanlna, Nz misku dáme 2 žloutky.
4 dkg cukru, trochu citronové nebo pomerančové kůry.
třeme asi 10) minut, poté přidáme 1 lžíci citronové Šťá

vy a 20 dkg uvářených rozstrouhaných brambor, dobře
vše zatřeme. poté k tomu přidáme 1 lžíci rozpuštěného
másla, 1 lžící bramborové nebo kukuřičné mouky, do kte
ré jsme 1 lžičku Četkerova pečivového prášku přimí
chali, a ze 2- Jbilků tuhý sníh. Na malý pekáček dáme
lžíci másla. necháme rozpáliti, hmotu do toho nalijeme
a. pohodíme třešněmí. rybízem neb borůvkami. Volněji
pečeme 20—-30 minut.EEEE

Veledůstojnému duchovenstvu
odporučujeme :

brož. K 4—, váz. K 480.

Lectiones contractae
brož. K 180.

Psalterium
váz K 250.

Manuale sacerdotis.
Manuale rituum

české váz. K 4 —, v kůži se zlatou ořízkou
K 620,

německé v kůži K 6—.

Breviarum Romanum
od K 5U— do 100—.

Dle přání objednáme:

od K40— od K 200—.

Podrobnosti ze života Casementovs. Popravený irs
sk“ vůdce Roger Caseniení. vysoký, štíhlý muž, velmi
zdrželivého z upoutávajícího chování, byl synem irské
ho rodáka a anglického ryimistra gardy v Dublině, kte
rů se r. 1848 při irském povstání narychlo zřekl veli
telství svého dragounského pluku z obavy, že bude po
slán nroti svým rodákůní. Sir Roger studoval v Anglii
a Irsku a odešel ve 20 letech do Afriky, Zůstal tu 5 let
u procestoval za tu dobu celot střední a část jižní Afri
ky. zejména území konga. — Náležel k oněm několika
Evropanům, kteří si zůplna osvojili řeč domorodců. Zá
roveň se Stanleyení a sirem Francisem de Wintoneni.
pozdějším dvorním maršálem nynějšího anglického krá
le. pomáhal státnícky zakládati a upravovati Kongo.
R. 1890 vykonal studijní Cestu po Spojených státech se
veroamerických. vrátil se však zase ke svým divochům
do Afriky. R. 1502 bví naň upozorněn anglický ministr
zahraničních záležitostí a nabídl mu úřad jednatele zá
mořských osad a konsula. Dvanáct plných let byl činný
v Africe jako kunsul a jeho hlavním dílem by'o studium
hospodářských a národopisných otázek kolonistických.
Střední Kongo bylo jeho hlavním| působištěm. | Úlohu
svou konal tak svědomitě a přesně, že mu anglická hor
ní sněmovna vyslovila nejvyšší dík národa a poslala
vysoká vyznamerání. Casement by) na příklad první,



jenž objevil stravou spavou nemoc a dal ji vědecky
prozkoumati, nemoc, která do roka hubila tisíce a tisíce
domorodců “povstává bodnutím mouchy »tse-tse“). Jeho
hlavním díle bylo však úsvobození konžských černo

posilal © tomto stavu do Londýna, vzrušovaly kdysi
celý svět. Mezi evropskými »Afričany« byl Roger Ca
sement pokládán za nejzimužšejšího a nejspravedlivěj
šího průkopníka lidskosti. Často po celé měsíce. prochá
zel hustými pralesy, stýkal se S neznámými kmeny a
zkoumal poměry domorodců i zachycoval cenné vědecké
obrázky ethnegrafické i přírodní, a to nikoli jako ostat
ní s celou vojenskou kohortou, nýbrž jen v průvodu 0
sobního sluhy. Sdéléní pnosílaná zahraničnímu úřadu an
glickému byla vzorem nestrannosti a rovného práva,
vzorem svědomité a krajní péče. Ať již týkala se poro

„bených anebo ulačovatelů. Edmond de Moreal, známý
autor stěžejního díla © konžském státu, zmiňuje se V
předmluvě o fěchto pracích Casementových, že spočát
ku žádné z nich nepoužil. aby ji sám nebyl zprvu zkou
mal na místě, že však nřesvědčiv se o mesmímé svědo
mitosti pracovníka nad jiné nestranného a vyškoleného
vědecky, rozhodl se daltí poznatky Casementovy pře
iimati pro svoje dílo bez výhrady.

Znali petrolej už v dávných časech? Neklamou-li
nás staré zprávy. tož jistě. třeba že všude nebylo ho
užíváno ke svícení. Tak prý už Egypťané používali pe
iroleje čili »oleje ze země“ jako směsi k balsamování
mrtvol a prý docela jim léčili i některé choroby. Hero
dot popisuje »podivré« prameny na ostrově Zantě. jež
snadno vzplanou a Plutarch docela mhtví o hoticím je
zeru u Fktabanu. Že by v Ninive a starém Babyloně už
petrolejem byli svítili 3000 let před Kristem. jak se
často bájí, jest velice máln pravdě podobno. třeba že
se mluví o podivné imastné hlíně (snad asfaltu). která
prý se nacházela u pramenů řeky »16«.

Drahota ve Francii, spolupracovník »Matinu«, jenž
se zabývá vyšetřováním nouze 0- potravimy a cestuje Po
Francii, obává se hrozivého nedostatku a drahoty na
irancouzském vaječném trhu. Následkem války rozmno
žili se lupiči drůbeže jako lišky a hasičky a stali se
metlou venkova. Stav drůbeže ve Francii jest beztoho
povážlivě skrovný. K tomu přistupuje drahota pícnin,

jest se obávati vážných poměrů. k jejichž nápravě musí
vláda co nejrychleji pracovati stanovením maximálních
cen a urychleným, jakož i rozmnoženým dovozem z.
Maroka a Ruska. V Pantalieru došlo již k bouřlivým
výstupům na trhu, kde ženy napadly stánky prodavačů.
Úřední stanovení cen zabránilo tam horšímu.

9
Černý « spol.
nabízejí ze svého skladu na Slezském Před

městí u osobního nádraží: —

prima hornoslezské uhlf
kusové i ořechy nejlepších známek prosté

prachu;

prima české uhlí hnědé
pro kuchyně a pp. pekaře;

hornoslezský kontkový koks
pro regulační kamna bytová;

] palivové dříví štěpinové:

l polenové dříví bukové ,
| pro Pp. koláře, truhláře a soustružníky.

Obchod ve velkém. i drobném.

W= .
Paramentsý

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

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

deporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyanamonaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

W spolkových praporů a kovovéhonáčiní.
Cenniky, vzorky i roucha hotová na ukázku

j se na pežádání franko zašlou.
M
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Ve pros
Svatováclavské Matice Skolské

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v ousku veškerých

koslel,paramentů
rádia, praporů. příkrovů, koberců a
ovového máčiní vo výrobaách nejstaršíhe

závodu v Čechách, 0. a k. dvormího dodavatele

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

Tiníce uznávacíchreferencía od Freeobrázkové oenaíky, rospočty, vzory 8 Rotor M
k výběru tranko.

. © Bez velkoměstské režie ve vlastuích dílnách s
domech, levné pracovní síly ma vemkovů, čímě lovnější
comy až o 209/, než všude inde.

Adresování všdy doslovné ve vyprošuje

arevná 

kostelní
Okna een noo.vedení shoto

vuje a dodává

umělé sklenářatví a malba skla

Cenmk dáníoorozp eo

C000000000000
Jan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

die roční snisony kellekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i 0izo

zemských.
vw

Cetná uzmání zvláštěz krabůvole
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více neš třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení oen!
| Velejemné látky na taléry.

sua
Doporučuje se všem našincům co jediný
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.

Menší byty
o pokoji a kuchyni, jakož i krám s pokojem
a kuchyní za dílnu se hodící, blíže Grandhotelu,
ihned lze pronajmouti. C. a k. dvorní továrna
na nábytek K. V. Skuherský v Hradci Králové.

Veledůstejnému
duchovenstva a

slavnýmpatronátním
úřadům sovoluje si depo
raěltí veškeré kostelní nádoby a
něšíní a to: monstrance, kalichy,
olbáře,nádobky, paténky, pacifikály,
avíeny, lampy, kaditelnice,kropenky
atd. své vlastní , předpisům
církevním vyhovující. Wtaré přeď

měy opravoje v původníintenci av 1 slatí-a střibří nebo proti do

platkuza novévyroěňuje Hotové
pledméty neb výkresy zasílá nauSkázku franko bez závasnosti koupě.
Vše za posílá posvšcení. Práce ruční

Sbledný slatýcha stříbrnýchklenotů,jako: řemadenek; ků, prstýnků, náramků td. Ketážské
protony, tabbtěrky, jídelní náčiní ze atřibrapravého

čínského všdy na skladě.
Stare slato, stříbro adrahokamy kupuje 36nejvyšší cemy.

JAN STANĚK,
pásíř a ciselonr .

Praha-L.-979., ul. Kareliny Světlé, čís. 12. n.
Přosěný znalec c. k. semakého troviního soudu.

Číslo jednací :. E 410/16/6.

Dražební edikt
a vyzvání k přihláškám.

K návrhu vymáhající strany Alžběty Přibylové,sou-

kromnice v Hradci Králové, konána "bude
dne 23. září 1916

o 9. hod. dopol. u tohoto soudu v síni čís. 35 dle schvá
lených podmínek dražba těchto nemovitostí:

Pozemková kniha Malšovice, vložka č. 282: Dům.
žp. 67 v Malšovicích se st. p. č. k. 129 a zahradou č.
k. 72:2 v odhadní ceně 12.498 K 20 h, nejnižší podání

6249 K 10 h.
Pod nejnižším podáním prodáno nebude.
Soud okresní v Hradci Králové jako soud knihovní

nechť položení dražebního roku poznamená.

V podmínky dražební a listiny na nemovitosti se
vztahující (výpis z kníh pozemkových, výpis hypoteční,.
katastrový, odhadní protakoly atd.) mohou koupěchtiví
v soudním oddělení, shora naznačeném, v hodinách ú
ředních nahlédnonti.

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 býtl.

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-ll
v obvodu soudu shora jmenovaného, aniž jemu pojmenují.
zmocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

C. k. okresní soud v Hradci Králové odd. V.
dne 20. července 1916.

TYVYYVYVÝVYÝVÝVYV:

o Mýdlo..
prášekbezvadnéjakosti 1 kgz4 1X 20h
doporučuje jako cénnou náhradu za mýdla

Joset
Hradci Králové na podsíni. —

VYVYVYVYVYVYVYVY

mydlář v



Předplatné na čtvrt ruku 3K60h
o- na půl roku 5 K —dalo 32.

techové v nepřátelské
cizině. |

Jest známo, že Francouzi a Angličané, je
jhž vojska trpí nedostatkem vojáků, doplnili
dy své povoláním všech možných druhů ko
niálních vojsk. V jejich řadách bojují nejrůz
jší afričtí kmenové, Austrálci, Kanaďané, In
jvé a pod. Tato pomooná vojska majt obyčej-:
5ten smutný osud, že musejí dělati berana
astnímu jádru vojska a bývají obětována, aby
tatním umožnila útok. Jen zřídka vrací se ně
lik těchto nešťastníků z podobných útoků.

Nás zajímají zprávy o podobných událostech,
nichž se právě dočítáme v cizozemských no

ináoh.

Jest známo, že — bohudíky ds malý —očet příslušníků českého národa al se avósti,
do ví jakými ideálními a hmotnými šliby,
tomu, aby dopustiv se velezrády, bojoval v řa

ách nepřátel. Tyto lidi stihl sice dobře zaslou:
pný, přece však smutný osud Francouzští ve
telé použili jich stejně jako různých těch čer
ých a hnědých spojenců a obětovali je jako
otravu děl. Očitýsvědek píše o tom toto:

»Naši byli posláni do krajiny severně od
temeše. Dne 11. května doručeny byly mnoha
odákům dopisy od jejich přátel, ve Kterých se
to s nimi dojímavě a smutně loučí a sdělují,
e v neděli ráno počne útok, a že česká netni
a byla vyhlédnuta k tomu, by tvořila první ú
jšnou kolonu. O 24 hodin později zbylo jen
Školik jednotlivoů ze setniny té — ti ostatní
pí poslední spánek na soveru. Jako útočná
olona musila setnina ta ve atrašném ohni děl:
strojních pušek uraziti 1 km. Měli jsme roz
az, vzíti obec Parkette, nemohli jsme však
lo ní, poněvadž byla ostřelována vlastním dělo
třelectvem. Stále sice zazníval rozkaz ron a
ante, mueili jsme však uhýbati před ohněm
nitrajéz. Boj ve vesnici byl strašný a jest zá

rakem, že Job několik zůstalo živo. Došlé poily zmoonily se pak vesnice té «
* Dopis onen končí slovy: »Žijeme vtragické

lobě, plné strasti a útrap.c .
V Rusku, kde by se bylo dříve vše možné

údo učinilo, aby byly získány sympatie Čechů,
»řišlose nyní následkem nedostatku penéz na
nový nápad: Všem Čechům a Slovákům, kteří
lijí v Rusku, bylo bez rozdílu pohlaví nařízeno,
ke zaplatiti musejí mimo všeobecnou daň ještě
zvláštní poplatek z majetku a mimo to i ná
rodnostní daň.

První daň jest
ní jednotlivoů,daň drubá jako přirážka ke vče
obecným daním; daň tato stoupá od 2do6
proo. měsíčního příjmu. Bylo stanoveno, že da
ně tyto vybírati se budou po celou dobu války
a také i po válce, a že ne u Čechů a Slováků
zavádějí ihned. Proti osobám, jež se této da
ňové povinnosti vyhýbají, zevedena byla nej

stanovena procenty ze jmě

přísnější odvetná opatření.

© :

V Hradci Králové, dne 11. srpna 1916.

Náhrada za iluminací
v den oslav Nejvyšších narozenin

Jeho Veličenstva císaře.
Dne 18. srpna ročí se opět Nejvyšší naro

zeniny načehu Nejmilostivějšího císaře a krále.
Všude projevuje so ve vlasteneckém obyvatel
stvu vřelá potřeba dáli radosti nad návratem
tohoto dne, tak neobyčejně významného pro
dějiny naší vlasti, také zevní projev. Současně
však tlumočeno bylo přání, aby zevní výraz
slavnostní nálady obmezil se na všeobecné vy
věsení praporů a aby obvyklá jinak illuminace
v předvečer 18. srpna nahražena byla

skutky vlastenecké dobročinnosti.
Jak dal by se také lépe oslaviti tento velký

v soublase s intencemi našeho vznešeného moc
náře, který dojista dává přednost uplatňování
vlastenecké obětavosti před okázalými slavno
strni na Jeho počest. Úmysl nabraditi slavnostní
osvětlení dary na účely válečné pomoci, schvá
len byl presidiem o. k. místodržitelství v krá
lovatví Českém.

Českýodborzemakéúřadovny pro
královatví České c.k. rakouského vá
lečného fondu vdovského a sirotčího,
vznáší k vlasteneckému obyvatelstvu Čech
prosbu, aby v tento den obětim místo obvyklé
iluminace věnovalo dárek pro válečné vdovy
a sirotky a poněžité milodary pro armádu v po
li. — Dary k uvedeným účelům se vyprošujína Zemskouúřadovnupro království
České c.k.rakouskéko válečného fon
du vdovského a sirotčího (PrahaIl,
Václavské náměstí 1, palác Koruna) a budou ty
též označeny jako dary místo illuminace, ve
řejně vykázány a sděleny s ©. k. místodržitel
ským presidiem v Praze.

Český odbor zemské úřadovny pro krá
lovství České c. a k. rakouského válečného

fondu vdovského a sirotčího.

Též všechny banky v král. Českém a ad
ministrace našeho listu převezmou illuminační
náhradní dary.

Průběh války.
Východní bojiště. Dle posledních zpráv

ruské útoky na tomto bojišti byly všude odra
ženy, na jižním pak křídle ztratili Rusové pů
du. Rusové nevzdali se dosud úmyslu, prolo
miti frontu a dostati se zase do Lvova. Ted
plány jejich hatí na úbočích Karpat postupu
jící protiofensiva | spojených vojů následní
kových jižně od Jablonice a Tatarova, tudíž podle
Čeremoše i podle Prutu. Rusové zahnání s vý

veň armáda Kóvesnova, který svými úspěchy
v hornatém Srbsku a Albanii zvlášť se osvědčil,
jihozápadně od Delatynu odrazila silné ruské
výpady. — Dle úřední zprávy ze dne 9. srpna

——

vzrostly ve Volyňsku boje poznovu. Rusové
vedli tu k útoku veliké spousty vojska. V ohbí
Stochodu rovněž urputně útočí. Severně od ba
žin pripjetskýchzmohutněldělostřeleckýboj na
Serveči a Sčaře.

Italské bojiště. Na Soči bojuje se urputně.
Italové soustředili tu svoje útoky na gorické
předmostí, Doberdo a Monte dei Busi-Tržič.
V předmostí gorickém, na západním břehu Soči
naši hrdinní obránci dva dny a dvě noci čelili 
četným útokům italské přesily, při tom na
8000 italských zajatců dostalo se do našich ru
kou. Na doberdobské planině ztroskotaly se
italské útoky, stejně jižněji odtud; obránci obhá
jili tam všech svých postavení. V Korutanech a
Tyrolích místy živé dělostřelecké boje. '

Na západním bojišti nastalo jakési zvolně
ní ofenšivy. Přes to severně od Sommy obno
vili Angličanéi Francouzové prudké útoky v ce
lém útočné n úseku. U Verdunu zuří dále velmi
živý dělostřelecký boj na obou březích Mosy.
Naděje anglofrancouzské v prolomení fronty ně
mecké mizejí dále.

Na Balkáně. Ofensiva Sarrailova od Soluně
očekává se denně, ale kde nic tu nic. Na jedné
straně -samá chlouba, co Sarrail má vojska a
materiálu a na druhé pak straně tvrzeno, že
Sarrail nemá dobrého vojenského materiálu a
proto pod různými záminkami stále oddaluje
ofensivu. — Na frontě macedonské denně se
opakují více nebo méně prudké boje dělostře
lecké.

Útok Tarků na Suezský průplav překva
pil. 3. srpna zahájili Turci veliký útok. Dle
zprávy anglické podniklo turecké vojsko 14.000
mužů ve frontě 12 km útok na Angličany u
Romani, východně od Port Saidu. Cílem Turků
jest tudíž severní vjezd do Suezského průplavu.
— V Persii zahnání Rusové na Hamadan a na
kavkazské frontě dostaly se do rukou tureckých
všecky nepřátelské posicejižně od Bitlisu, kte
ré toto místo ovládají; zároveň vrženo ruské
vojsko zpět na Muš.

Politický přehled.
O reformě správy v Rakonsku pojedná

vá v revui »Das neue Oesterreich« president
zemské správní komise království Českého Voj
těch hr. Sohinborn. Pokud jde o správu státní,
souhlasí s těmi, kteří navrhují na místě nyněj
ších okresních hejtmanství jednak krajské vlá
dy, jednak okresní správní úřady. Pokud jde o
samosprávu, ujímá se hr. Sohónborn velmi vřele
okresních zastupitelstev, poukazuje na rozsáhlou
a osvědčenou jich činnost, a vyslovuje se proti
zrušení tohoto zřízení, které se vžilo a je velmi
oblíbeno.

Němeoko-nacionální politika v Rakousko
| Uhersku mnohým se nezamlouvá. Tak sám před
| ní člen německo-nacionálního svazu poslanec
, Dobernig tvrdí, že němečtí politikové byli do
| sud ještě velmi vzdálení toho, aby byli vyzbro
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jenibpro *elikou-úlobu ve státě. Pokusy něko
lika politiků vedly jen k tomu,že se strany od
sebe ještě více vzdálily. A v »Arb. Zigu« se
vytýká, že bylo prý vždy Jíčeno jako chlapecká
svóvole, co je vážnou státní otázkou: jak upra
viti spolužití s ostatními národy. Nejvážnější
této otázky zneužívali křiklouní a prázdní ne
vědomci na sedadlech parlamentních, jen když
se uměli chovati hrubě k těm, kteří mluvili
jiným jazykem.

V uherské sněmovně poslanecké, která
byla zahájena 9. t. m., promluvili především o

- poaičníci hr. Karolyi a Apponyi. Oba řečníci
zdůraznili nezbytnost demokratické obrody U
her, oba si přejí třvalého míru. Hr. Apponyi
vidí záruku příští bezpečnosti uherské v upev
nění dosavadního spolku. A minister. předseda.
hr. Tieza praví, že dle nynějšího stavu nesmí
eněmovna mluviti o míru, nýbrž toliko o vítěz
ství, neboť toliko vítězství zabezpečí možnost
příštího trvalého a čestného míru.

Oposiční poslanci maďarští hr. Apponyi
a Šť. Rakowski byli přijati panovníkem ve sly
šení. Jako důvěrníci oposice podali oísaři zprá
vu a panovník jim sdělil svoje náhledy v situaci
v zahraniční a válečné politice.

Spolková rada německá měla minulý tý
den echůzi, jejímž účelem jest, aby se spolko
vým vládám dostalo informací o zahraniční si
tuaci německé říše a o plánech pro budoucnost.
Mírové vyjednávání není prý předmětem této
schůze.

V Rumunsku jsou stále na rozcestí. Se
strany bulharské se tvrdí, že Rumunsko má
e Ruskem smlouvu, což se v Rumunsku popírá,
ježto prý bylo jednání o rumunskou půjčku ve

* Francii přerušeno a dovoz střeliva z Ruska
zastaven. Také se píše, že vláda rumunská po
volíla výměnu za zboží vyvézt do Německa 800
vagonů benzíhu a rakouský vlak přivezl právě
do Rumunska 18 vagonů skla, papíru a železa.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 103.

Vklady na knížky Új“|o "UW
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Sskompt účtů a směnek.

Volné listy.
R. 1848. Hrabě Pimodan ve svých »Pamě

tech« líčí dojmy po vítězné bltvě u Curlatone:
»Bitva byla dobojována, důstojníci pořádali set
niny, ee všech stran bylo slyšeti volání slávy
jenerálu Clamovi a plukovníku Reischachovi;
vojáci se objímali, tiskli ai ruce, odevšad zněla
jména nejstalečnějších a ze všech očí zářila
radost z vítězství. Nechybělo však ani slz, které
byly truchlivou vzpomínkou na druhy, kteří na
bojišti zůstali mrtví. ©

Jakkoli již hrozně unaven, přece na rozkaz
jenerála Clama veedi jsem „rychle ns kůň, abych
vítěznou zprávu donesl maršálu Radeckému.
Jenerál ještě za mé přítomnosti slavnostně pro
hlásil, že pro plukovníka Reiechacha požádá
o Tereziánský kříž. Maršála zastal jsem v Man
tue, kdež jsem mu vyřídil, co mi bylo vyříditi.
U večeře maršál posadil mě vedle sebe a žá
——————

Feuilleton.
Dvojítvář Italie.

Za věku Václava IV. viklefští apokalyptikové
v Čechách v nejčernějších barvách líčili povahu
poplatku církevních, které byly odváděny papež
ské stolicí. Při agitačních řečech českých strůjci
církevní rozluky zdálo se lidu, že spojení s Vati
kánem značí veliké vyssávání českých kapes a
docela značnou polhronm českého finančnictví. No
votáři neuvažovali o lom. zač všecko děkuje naše
země Římu. I3ez spojení s Vatikánem nebývalo|
by tu university, nebýval by zde tak veliký kul
turní rozvoj, zemědělství bez čilého pusobení mni
chů bylo by dlouhý čas ustrnulo na formě primi
tivní. Že papežská stolice dopomohla Karlovi a
Václavovi k císařskému titulu, vzrostla velice po
litická moc těchto českých panovníku; obchod u
nás rychle zkvétal právě proto, že čeští vladaři
mohli mu poskytnouti svobodný pruchod po celém
Německu. Mnoho učených Čechů bylo dobře pla
cenými hodnostáři na dvoře papežském; celé řady
těchto inteligentů právě protekci papežskou dosa
hovaly významných hodností ve vzdálených kra
jích katolické Evropy.

"Takové i jiné značné výhody plynuly naší ze
mi ze spojení s papežskou stolici, tedy s Avigno
nem a Římem liicrarchickým. Co Čechové na pe
nězích papežské stolici poskytl, vracelo se jim
zpět — druňdy nnohonásobně, 3

Nastala doba rozkolu. církevní tvář Italie se
od nás odvrátila, ale laická tvář zvala k sobě Če
chy po husitské válce znovu úsměvem velice vlíd
ným, strhujícím. Kdykoli vlašský laik seznal, že

P,
dal, abych vypravovat=e podrobnostech- hitvy.

Nejčastěji od přítomných velovo rána byla jména: Clam, Benedek a Reischach. Byli jsme hrdi
na lyto hrdiny a rozjařeně.jsme se navzájem
ujišťovali, že ©takovými vůdci lže. odvážiti se
proti každému nepříteli.«

Vicenza. Na počátku června maršál Ra
deckýbylzpraven;že.plemontskéarmádědo

předčí nad armádu rakoůskou. Dne 2. června
pak došla do hlavního stanu zvěst, že rakou
ská pevnost Peschiera, vyležena byvši hladem,
musila se vzdáti. Maršál událostí tou byl velmi
dojat, protože podnik- jeho na pravém břehu
Mincia vlastně směřoval k. tomu, aby povnost
ta se statečnou posádkou byla vyproštěna. Ná
eledujícího pak dne došly zprávy o událostech,
které se zběhly dne 25. května ve Vídni. Z ví
deňských vzrušených událostí tehdejších Ra
decký soudil, že nedostane se mu posil, kterých
bylo nevyhnutelně potěěbí. Události ve Vídni
byly takovóho významu, že maršál vzhledem
ku prospěchům celého stálu náležitě sobě uvě
domil, jak mnoho na -proziravém vedení války
nyní záleží. 9

Úřadní záznamy o tažení z roku 1848,
jakož i o úvahách maršálových vyjadřují se
tímto způsobem: »Pro oddaného služebníka cí
sařova, pro nadšeného vlastence rakouského
nastala otázka, má-li dáli v sázku slabší svoji
armádu v boji se silnějším nepřítelem v době,
kdy monarchie, trůn a klidní občané ocitli se
v nebezpečenství a kdy armáda byla poslední
podporou, aby zřízen byl zase pokoj a pořádek
v říši. Již dojem.vídeňských událostí v armádě
byl mohutný, a jak teprve na vnitřní bouře by
působilo, kdyby vojsko postiženo bylo válečným
neúspěchem! Takové vážné myšlenky Radecké
ho, jemuž bylo nyní býti vojevůdcem a zároveň
státníkem, byly příčinou; že dne 3. června zřekl
se dalšího postupu a že s louže rozhodností,

dobýti benátské provineie, aby tam odlud za
příznivějších okolností podnikl zase výpad, který

neodbylnými skutečnostmi nyníbyl přerušen.Ještě 3. června maršál obrátil se proti ne
přátelskému vojsku v Benátsku za tím úmyslem,
aby je rozdrobi!, aby ovládl úrodné území, jmé
nem Vicenza, a tiřn nabyl spojení jednak s Ty
rolskem, jednak aby s 2. záložním sborem vnikl
na benátskou rovinu, odkudé by ae vrátil do
Verony a čekal tam některých posil. Když voj:
sko za těmito záměry: maršálovými dospělo
Sanguinetla. roznesla se táborem zpráva, že
císař arcivévodu Františka Josefa povolal ke
dvoru. Armáda. to nesla těžce, neboť si přála,
aby arcikníže, účastník slavných bitev, zůstal
ještě svědkem zápasů budoucích. 

Armáda za bdělého dozoru maršálova, obrat
nými pochody klamajíc nepřítele, zastavila se
9 června u Longary, aby zítřejšího dne napadla
Piemonfany ve Vicenzea jejím okolí. Sedmnácti
tisícům vojska nepřátelského velel jenerál Jan
Durando, jenž před bitvou dostal z Benátek
ještě 22 děl posily. Vicenza, město prostorných
náměstí, jasných ulio a výstavných domů, mělo
tehdy 38.000 obyvatel. Jenerál Durando se dobře
postaral, aby Vicenza, opevněná již silně svojí
polohou, nabyla ještě větší- vzdornosti barikáda——————2"
mu jest možno vylouditi z českých kapes mnoho
peněz, tvářil se velice přívětivě i k sektářům. Se

lickému čínskou zdí. Laické styky tedy ochotně
znovu navazovány. Jestliže však před sektářskou
periodou Čechové z Italie si přinášeli mnoho věcí
užitelných, trvale prospěšných, za věku husitské
ho nejraději přijímali z téže země věci příjemné,
novíci vrtkavé marnivosti, Veliké obnosy platili
Čechové za vlašské zboží, sloužící přepychu, lu
xusnímu životu. Iusité hněvali se na papežskou
stolici. ale vítali s velikot radostí vlašské kupce,
takže sprotiřímské: stanovisko bylo velce jedno
stranné, m

V době hicemburské mohutněl a silně se roz
větvil velkoobchod domácích Čechův a Němců.
Po válce čeští velkoobchodníci valně prořídli; za
to však množili se netolika nově příchozí obchod
nici němečtí, které husité rádi vítali, ale i vlaští.
Italové z českých peněz bohatli valem v Praze i
jinde; v XVL století hlavní město české se přímo
Vlachy hemžilo. Italština docela se stávala u nás
řečí ebchodní.

Jest věru nápadno. že čím více se rozvětvova
lo sektářství, tvrdící, že přináší reformaci v duchu

byla poptávku uspokojila domácí výroba, mohl
luxus sloužiti i národnímu blahobytu. Ale cizí věci
se kupovaly se zvláštní oblibou, takže konsumenti
propadali ochuzení. Sáni proslulý utrakvista Vele
slavín napsal r. 1584 ve své »Politii«: »Není-li to
věc městům záhubná, že za samé to černé sklo,
jemuž vííbec šmelc říkají, z měst Pražských na
dobré stříbrné a zlaté minci tak veliká suma pe
něz do Benátek vychází. na kterou by se několik

[

mi, redutami a jinými překážkami.Bylť. gobě

vědom, že Vicenza jest důležitým.spojprnohnímístem Rakušanů a že Italové odtud mohou si
podávati rucé © Paduou a Benátkami ,

o l MCE

Útok, 10.června čabněz rána Vieenza byla
obklopena obloukem rakouského vojska, které
čekalo rozkazu k útoku. Ale již z rána svedena
byla šťastná bitka jenerálem Culozem, jenž
o hodině s půlnoc! plukovníkovi Hahnoví roz
kázal, aby se šestí setninámi pluku Latourova
ještě před ovítáním vzal útokem výšinu ov. Mar
kety. Plukovník Hahne dal na rychlo zasypati

pána, a-úkol ten vykonán byl tak tiše a obrat
ně, že nepřítel nic nezpozoroval a -byl hrozně
překvapen, když před nímzabouřilo »urá« ra
kouských vojínů. Překvapením a odhodlaností
statečných Latouranů výšiny po krátkém zá
pase bylo dobyto, a některou chvíli po té roz
jaření vojíni zmocnili se i blízké pevnosti Rom
balda, odkudž vybití Italové uchýlili se na opev
něnou »Bsllu Vistu« (pěknou vyhlídku). Alei to
místo bylo brzy vzalo dvěma setninamí, jež
vedl nadporučík Joviš. C: dřevěného vo stavbě,
bylo zapáleno a vysoko šlehající plameny ozna
moraly ostatní, rovinou postupující armádě, že
šťastně rozřešena byla část úlohy, která dána
byla brigádě Culozově. Již již chystala se bri
gáda k dalším podnikům. ale od Radeckého
přispěchal důstojník s rozkazem, přestati zatím
na tom, čeho bylo d -byto. Nechtělť maršál smě
rem tím dalších bojů podnikati potud, pokuď
hlavní armáda k- útoku nebyla náležité při
chystána.

O osmi hodinách maršál vstoupil na kůň
a odejel na bojiště, kdež, dostav zprávy, že
všechny oddíly jsou na evých místech, dal roz
kaz k obecnému útoku. Vyvolil sobě stanoviště
proti hoře, jménem Berico. Bnj rozhořel se po
všeeh liniích a střídavými útoky atihaly Be obě
nepřátelské strany; Ilalové bránili se statečně,
naši doráželi úporně. Hlavní překážkou zbraním
rakouským byla právě hora Berico, která byla
silně opevněna a bráněna 8.000 muži. Když boj
trval již do 3. odpolední hodiny, plukovník Ko
pal, velitel 10. mysliveckého praporu, uvědo
muje se, že kojísavost boje působí jmenovitě
Berico, slezl 6 koně, postavil se v čelo svého
praporu a hnal se vzhůru proti, Italům, vítají
cím ho hustými střelami. Příkladu ohrabrého
Kopala následovaly hned pluky Latour a Rei
singer. Plukovník Kopal vniál prvý v nepřátel
skou redutu, ale v torn také kulka rozdrtila mu
pravé rameno, na kterouž ránu zemřel několik
dní potom. :

Reduta byla Italům odňata, a boj o něco
dále zavířil brzo o klášter Madonna del Monte.:
Krvavý zápas veden byl o věž, o domy klášter
obstupující, ano bojováno i v klášterním kostele,
kdež zápasu účastnili ae i kněží. Všechna zar
putilost Italů byla však marna, brzo musili svoji
posíci opustiti a nahrnuli se do sloupové chod
by, jež klášter s městem spojovala. V chodbě
té stanuli tak pevně, že přes hrdinný nápor
naší pěchoty musila býti povolána raketová
baterie, jejíž oheň přinutit Italy spěšně utéci
do města Všechny boje tyto dály se na levém
rakouském boku, ale i pravé křídlo statečně
zápasilo. Tam jenerál, kníže Taxis, dobyv před

tisíc vojáků proti nepříteli... vychovati (vydr
žovati) inohlo? Mlčím o jiných věcech z hedvábí,
stříbra a zlata setkaných, o pitích sladkých roz
ličných, kteráž k nám 7 dalekých krajín přichá
zejí, a my je na záhuhu svou za drahé peníze ku
pujeme.« Jinde v památném svém spise poctivý
ten vlastenec nafiká podobně znovu a znovu. Prý
jest obecně známo, »kterak tohoto věku našeho
zbytečná pejcha a nákladná nádhernost v šatech a
oděvu mezi lidmi tak se rozmohla, že nevím, aby
kdy od počátku světa tak vysoko vystoupiti a tak
veliká býti měla, jako nyní jest.« I chudé taková
marnivost posedla; lidé se tím přivádějí na mi
zinu. Bylo by lépe dávatí tak veliké sumy na opa
tření církve, kostelu a škol; ale to se zdá rozmaři
lým Čechiun >těžké a nemožné«, Papežové prý sl
ce vybírall veliké herně | pomocí odpustků; »ale
vše to nic není proti této pýše a škodě, kdož toho
bedlivě a dobře pováží ... Mnohem větší najde
Se tento šacuňk nežil onen. Nebo ani k víře podob
né není ani vysloviti imožné, co se tou příčinou
peněz z iěchto krajin do Vlach a jiných cizích ze
mí vynese.: Národ má zanechati cizích krojů. >Ne
bude-li časné nápravy a polepšení, strach (jest)
větší škody a záhuby; nebo když se vělckni ve
směs zvlašíme a netolike kroje šatův, ale i oby
čeje mravův a jazyk cizích národův na sebe při
jmeme, kam se pak děje víra, Čest, sprostnost a
upřímnost česká?< (%r. 557—561.)

Zde se ozývá hlasitě české svědomí století šest
náctého. Patrno, že byl Veleslavín také »proti Ří
mu«, ale slova uvedená stýskají,na zcela jiný
Řím, než na jaký žalovali Čechové doby Husovy.

Ke všemu vedli s: Vlachové v Praze velice
drze, neurvale, každou chvíli vznikla zde krvavá

rvačka vinou hrdých a velice nedůtklivých Italů,
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městí »Santa Lucia« zvaného, byl smrtelně pe
raněn. K večeru dunění děl a střelba pušek
zvolna se lišily a umlkly docela, když. na ně
kolika městských věžích uviděny byly bílé
prapory. . 

Válečná psychologie. Nejeden spisovatel
v románecha povídkáchpokusilsevystihnouli,
eo asi vojáci myslí a cítí, když v boji běží
o jejich život. Tolstoj ve »Vojně a Mirus finí
tak obšírně a podrobně, ale jenerál Dragomirov
usoudil, že skutečnost vypadájinak a že Tolstoj
kreslí vlastně, co si eám vjediněle sestavil. Za
přečtenou atojí, jak Tětaloj mluví o válečné po
radě před bitvoť u Slavkova. Porada konalase
v zámku, kdež Kutuzov, velitel ruské armády,
bydlil a kam večer před bilvou“přišel rakouský
jenerál Weyrolher, aby přečetl evůj plán, schvá
lený olsařem Franlidkem a carem Alexandrem.

Ruští jenerálové rozsedli se kolem stolu,
na němž ležela podrobnámaga okolí Slavkov

ského, a jeneřál eotker čet dřaposíte zliřejšlho dne. Tolstoj dí: »Kutuzov v rozepjatém

rovském křesle, položiv symetrieky jernné, sta
řecké ruce na obě opěradla, téměř spal. Na
zvuk hlasu Weyrothrova otevřel s námahou
jediné oko. (O druhé přišel v tureckých válkách.
Pozn. pisatele.) 

»sÁnc, ano, prosím, beztoho jest pozdě«,
pronesl a kývnuv hlavou sklonil ji a opět zu
vřel oči. (Překladatelé »Vojny a Mírus, Papáček

sledně, protože Kutuzov mohl zavříti jen oko
jedno. Pozn. pieatele)

Domnívali-lise členové radys podátku, že
se Kutuzov slavěl spícím, pak zvuky, jež vydá

svědčovaly, že v přítomné době se hlavnímu
veliteli jednalo o něco mnohem důležitějšího,
nežli o přání projeviti své pohrdání disposici

ukojení lidské potřeby — spaní. Spal skutečně.
Weyrother, posunkem člověka. příliš zaměstna

kteři s'ce české peníze brali plnou hrstí, ale na
ším národem okázale pohrdali.

Čeští sektáři posmívali se katolickým odpust
kum, i když oznamování jejich nebylo spojováno
s peněžitými poplatky. Zato však čeští bohatci
platili závratné sumy italským dobrodruhům kte
ří podvodně slibovali -odpustky od trestu smrti
přirozené«. ltalští alchymisté dávali si v Čechách
kavalírsky platit své pokusy o výrobu zlata a vý
robu prostředků proti smrti; sami se v duchu svým
hokuspokustmsmáli.Alejestližejimsedlnavějičku
i bohatý katolik, nestržil od jinověrců žádného- po
směchu ani po častém zklamání a ošzení. Vždyť
sektáři platili vlašským dryáčníkům za pouhé ne
upřímné pokusy také jako ozávod. Čeští alchy
misté se ožebračovali svými marnými pokusy,
neběhali do cizích zemí okrádati předstíráním ve
Jikých úspěchů svého umění; zato však s nepocho
pitelnou duvěřou podávali přátelsky ruku dobro
druhim vlašským, kteří jsouce vyhnání odjinud,
přicházeli prázdnit české měšce. Také u nás nachá
zeli: výnosný útulek italští chytří hvězdopravci.

Když na př. v cizině dohrál svou nekalou úlo
hu vlašský alchymisla a-hvězdopravec Jeronym
Alessandro Scotta, přibyl r. 1590 do Prahy se tře
mi kočárya a čtyficeti koních.maje četný průvod
a neméně než 28 jizdných služebníků. Pak přijímal
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ného, nežli aby tratil byť jen minutku času,
pohlédl na Kutuzova, a přesvědčiv se, že spí,
vzal Hstinu a hlasitým a jednotvárným tónem
začal čísti disposici nastávající bitvy pod nad
pisem, jejž také přečetl: Dieposice k útoku-na
nepřátelskou posici za Kobelnicemi a Sokolni
eemi, 30. listopadu roku 1805

„Plavovlasý vysoký jenerál Buxhůvden stál
opřev se o zeď a utkvěv očima na hořící svíčer,
jak se zdálo, neposlouchal ani ei nepřál, by se
domnívali, že poslouchá. Zrovna proti Wey
rothrovi, upřev na něho své lesknoucí se uto
vřenésoči, seděl maje ruce © lokty do. předu

znalost disposice a neznámé mu krajiny. Několi
kráte žádal Weyrothra o opakování elov, jež
špatně doslechl a nesnadných názvů vesnic,
Weyrother vyhovoval jeho přání, a Doohturov
si zapisoval. Když čtení, trvající déle než ho

červenolící Miloradovič s pozdviženými kníry a

a sp uštěl s něho oči jen tehdy, když předčila
tel umlkl. Tu so Miloradovič významně ohlížel
na ostatní jenerály. Leč d'a výrazu tohoto vý
znamného pohledu nebylo možno srozuměti,
souhlasí-li nebo nesouhlasí, je-li spokojen či
nespokojen s disposici. Nejblíže seděl u Wey
rothra hrabě Langeron e jemným ú měrem
jižního [rancouzského obličeje,jenž ho neopvuštěl
po celou dubu předčítání, díval se na své tenké

a s nepříjemnou uctivostí na samých okrajích
tenkých rlů přerušil Weyrothra a chtěl cosi
Hei, ale jenerál, nepřerušuje člení, zlobně Beza
mračil a zamával lokty, jakoby pravě: »potom,
p tem mi povíte své myšlenky, nyní 56 račlo
dívat na mapu a poslouchati«. Largeron zdvihl
oči vzhůru s výrazem rozvažování, chlédl se
na Mil.radoviče, jakoby hledaje objasnění, ale

tabatěrku, nehledě na Weyrothra a na nikoho
zvláště, počal mluviti o tom, jak těžko jest
uskutečníti takovou disposici, v níž se postavení
nepřítele pokládá za známé, kdežto nám může
býti neznámým, an se nepřítel nalézá v pohybu.
Námitky Langeronovy byly podetatné, ale bylo
patrno, že účel těchto námitek spočíval převahou
v přání, dáli pocítiti jenerálu Weyrothrovi, jenž
tuk sebevědomě, jako školním žákům předčítal
svou disposici, že neměl co činiti se samými
hlupáky, ale s lidmi, kteří ho mohli poučiti ve
vojenských záležitostech. Když umlkl jedno
tvárný zvuk hlasu Weyrnthrova, otevřel Kutu
zov oči, jako mlynář, jenž se probouzí při pře
rušení uspávajícího zvuku mlýnských kol, po
slechl, co mluvil Lang-ron, a jakoby řekl: »a
vy pořád ještě o těch hloupostech'« spěšně za
vřel oči a ještě níže spustil hlavu.

*“ X.

Rozprava. Snaže se co nejjizlivěji uraziti
Weyrothra v jeho autorské vojenské samclibosti,
dokazoval Langeron, že Bonaparte snadno může
útočiti, místo aby byl napadeným az té příčiny
celou disposici učiniti zcela nepotřebnou. (Na

pohledem, smutně sklopil «či a jal so znovu
točiti tabatěrkou. »Zeměpisná hodina«, prohodil
jako pre sebe, ale dosti hlasitě, aby slyšeli.

Przebyszewski s uctivou, ale důstojnou
zdvořilosti přichýlil rukou uchok Weyrothrovi,
maje vzezření člověka úplně zaujatého poslou
oháním. Malinký vzrůstem Dochturov seděl proti

liké'cti v Praze se těšil vlašský alchymista Mar
docheus de Delle. Viléma z Rožmberka okrádah
Kalštía jiní alchymisté o statisíce. U pana Viléma
pobýval vlašský šejďíř Vincenc Pistalozzi z Chia
vemy, který se sám nazýval >veHrým v pravdě
flosofem, výtečným z nejvážnějších a nejpodiv

„

nahnuv senad mapou, svědomitě si osvojoval

Jak veliké sumy ulratili Čechové za věku sek
tářského i ve Vlaších z té příčiny, že ožebračená

tečného vzdělání poskytnout nemchlat Za věku
Karlova naopak tisíce a tisíce c'zincu zanášely
obrovské obnosy do Čech, toužíce po vzdělání na
universitě pražské!

Zato však mezi husity byl s počátku silný od
por proti humanismu, proti pečlivému studiu řím
ských a řeckých klasiku, Tento proud, šířící se
po Evropě take z Italie, narážel na neduvěru i v
husitské universitě. Zkrátka co bylo v Italii lehko
myslného, marnivého a hodně drahého, to se u
chytávalo v Čechách okamžitě. Co tam bylo do
břrého a opravdu pokrokového, k tomu se stavěli
husité zády. Odvraceli se s předsudky přímo po
věrečnými od osvícené“alské hierarch'e, ale pla

posici pořádně rozcuchal. Poznámka pisatelova.)
Weyrsther odpovídal -na všechny námitky tvr
dým, pohrdlivým úsměvem. patrně dříve při
e"ystaným pro každou námitku, nezávisle na
tom, co by mu říkali.

»Kdyby mohl útočiti na nás, tedy by tak
učinil nynie, řekl. »Vyledy. myslíte, že je bez
mocen«. řekl Langeron. »sJe mnoho, máli 40
tislo vojska«, odpověděl Weyrother s úsměvem
lékaře, jemuž mastičkářka chce poukázati na
prostředek léčení.

»V tom případě jde do své záhuby, vyčká
váli našeho útoku«, řekl s jemným, ironickým
úsměvem Langeron, ohlížeje 8e po souhlase
opět nejbližšího Miloradoviče. Ale Miloradovič,
patrně, v tu ehvíli myslel nejméně na to, oč
se přeli jenerálové. »l'ro mne«, řekl, »zítra uvi
díme vše na bojišti.«

Weyrother 66 usmál opět oním úsměvem,
jenž pravil, že jemu je k emíchu setkávati ae
s námitkami ruských jenerálů a dokazovati,
o čem nejen on sám byl příliš dobře přesvědčen,
ale o čem byli jím přesvědčení i panovníci.

Kutuzov se probudil, těžce odkašlal a ob
hlédl jenerály. »Pánové, disposice na zítřek, ba
na dnešek [poněvadž je již jedna hodina), ne
může býti změněna«, řekl. »Slyšeli jste ji, a
všichni vyplníme svoji povinnost. A před bitvou
není nic důležitějšího (pomlčel).. . než vyspati

dířum.
Tedy krátce řečeno: naši sektáři byli sice proti

Římu, ale do tenat Italie laické, obchodní a rozkoš
nické zapádali bez rozmyslu. Masopustní tvář Ita
lie se jim líbila více než vážná, prozíravá tvář
církevní. Individua, která byla i ze středu laické
Italie pro své praktiky vyvržena, docházela o
chotného pohostinství v Čechách.

Za ty všecky miliony grošů, které Čechové do

třicetileté, kdy: Hatští žoldnéři plenili naši zemi.
Teď zase Italie zednářská, která pro český národ

ce poroučeli a vzdálili se.«
Tak zní český překlad Papáčkův. Na prvý

pohled z této válečné porady vyrozumíváme,
že Tolstoj vyjádřil v ní mínění sv“ o zbytečno
sti všech bitevních disposicí, kteréžto myšlence
ostatně dává pronikali v celém velikolepém

cké Jihoslovany se zbraní v ruce. Na papežskou
stolici však nemůže nyní naříkati rakouský Slo
van žádný. -- Jest potřebí, abychom konečněz
dějin důkladně zmoudřeli a učili se správně roz

|

,
o čem se hovoří, stala se nejen zajímavou, ale
také pověstnou a místo toto v románě bylo
jednou z četnýeh úvah, s nimiž Drsgomirov
nesouhlasil. :

Mlavnické síto. Jeden z deníků napsal:
»Štváčský tisk italský volá přirozeně po
válce. Německo prý trvale bez jakékoli pří
činy zavdalo podnět k nepřátelství.« Druhá
tuto uvozená věta láme se dvčma slovosními
ději, které si odporují: trvalo a zavdalo.
Zřejmo, že tu není šetřeno náležité shodnosti
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Nejvyšší narozeniny.
Právě dnes oslavuje vznešený císař náš za

- třeskotu | zbraní osmdesáté šesté | narozeniny.
Vzácný to věk, tím vzácnější, povážíme-li, jak ob
rovskou práci mocnář vykofiala jak velikoukoná
bez umdlení s vejpružnější energií do dnešního

. dne. .
Kráčel vždy „zmužile vpřed i v okamžicích nej

hodlaně: »Skláněje se v pokoře před řízením 30
žím, jež seslalo na mne pohromu tak těžkou a
hroznou, musím vysloviti Prozřetelnosti díky své
za vznešené statky, jež mi zůstaly: za lásku a věr
nost milionů. jež v době utrpení obklopují mne a
rodinu mou. Modlím se k Všemohoucímu, aby mi
dal ještě síly splniti to, k Čemu jsem povolán.

Prohlásil r. 1866: »Duvěra a naděje naše neza
kládají se jedině na naší sjednocenosti a naší moci.
Já: ji zakládám zároveň na Nejvyšším. na všemo
houcím a spravedlivém Bohu, jemuž dům můj od
svého prvopočátku sloužil, kterýž neopustí těch,
kdož ve spravedlivosti důvěřují v Něho.«

Touto pevnou důvěrou jest prodchnut celý ži
vot vznešeného kmeta; tato duvěra obrnila Jeho
Veličenstvo proti nejostřejším střelám. Císař stal
se svou energií gigantem již v době míru, jejž do
vedl k uzrání krásných kulturních a hospodář
ských snah tak dlouho udržovati; stal se pak tri
unmfátorem v době nynější války, ačkoli tolik
vášnivých nepřátel se ohnřilo na hranice naší
říše.

Jest významina tato okolnost: pokud Jeho Ve
ličenstvo staral se co nejpečlivěji o vnitřní blaho
a klidný rozvoj svých poddaných, byl stíhán ra
natní mnohými, bolestnou ztrátou svých nejdraž
ších. Zato však v době nejpohnutější, kdy někteří
jinf vladaři tolik trpí, může radostně přehlížeti
svoje vítězství, zažívá chvíle velice slavné, Za lá
sku, kterou císař svým poddaným věnoval, odmě
ňují se tito nejrekovnějším hájením državy nej
proslulejšího panovnického domu. Vše jde vpřed
>Spojenými silami:, jak si Jého Veličenstvo vždy
cky přál.

Národové rakouští znovu se přichystali mani
festačními skutky dokázati v den velepamátíf“

« celému světu, že pevně jako nerozborná zeď stojí
kolem milovaného panovníka svého. V celé říší
hřmí nadšené proicvy, všude slyšeti přání, aby
dlouho nám byl zachován. mocnář, nad nějž na
celé zeměkouli není slavnějšího. ctihodnějšího.

V tento slavný den vzpomínají živě poddaní na
panovníkův soucit k trpícím, na jeho krásné soci
ální snahy. »Chci, aby i dělník nasycen ulehal na
lože<, vyjádřil se Jeho Veličenstvo; v tom směru

„také pečlivě pracoval. Bylo-li tedy potřebí pomoci
mnohým před válkou. nynější doba vybízí obyva
telstvo k štědrosti dýsateronásobně. Poddaní vě
dí, že krásně oslaví jubileum vznešeného kmeta
zvláště tím, budou-li kráčeti v šlépějích jeho lidu
milných snah. Tudíž praktickými činy, příkladnou
obětavostí dokrmentují Rakušané skvěle, jak jsou
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se svým panovníkem ve všem za jedno. V tako
vých skutcích zračí se dynastická věrnost, náplň '
příkazu Božích i moderních požadavku humanity.
Nuže — vznešené jubileum jest korunováno krá
sným úspěchemas trojnásobného hlediska. Skutky
mluví nejurčitěji; z nich vyzírá vřelá prosba: »Bůh
zachovejž vznešeného kmeta do doby míru, aby

Zachovejž ho v míru dlouhý čas, aby spatřil vzrust
i nových utěšených květů v obrovitém sadě. jeiž
tak dlouho šlechtil!

Na všech bojištích zuří veliké bitvy, jež
čtyřdohoda provází tlakem na neutrální státy;
obě strany napínají všecky síly, aby přivodily
rozhodnutí. A k tomu minulý týden současně
konané porady ve Vídni a v Paříži budí oprav
du dojem, že válka dostoupila vrcholu. Sám
francouzský generalissimus Joffre v rozmluvě
s americkým dopisovatelem doznává: »Válka

don do doby obratu. Nechci tím snad Hici,že Německojest u konce svých sil, ale zápas,
jenž se stává den ze dno rozhořčenějším, dostu
puje vroholu, ba je možné, že jej již překročil.
Celý svět oftí, že přichází kritický obrat —
Pokud jde o nepřátele naše, víme zeela dobře,
že bojují s touže odvahou jako dříve.«

Bojiště východní. Dic všech známek dru
há vlna ruské ofensivy, která už nyní trvá půl
třetího měsíce, se zastavila, narazivěi na odpor,
který přeskupením spojeneckých sil ještě zmo
hutní. Tak armády Kůvessova, Bothmerova a
Bohm-Ermollova odrazily všechny ruské útoky
a způsobily nepříteli veliké ztráty. Armáda
Kóvessova stojí na dolní Bystřici u Stanislavova,
armáda Bothmerova severněji v prostoru Horo
zanky, Břežany, Zborov; armáda Bóhm-Ermol
lova dále severněji na jižním křídle fronty Hin
denburgovy. Ve Volyňsku nebylo zvláštních
událostí. — Na bukovinském křídle našeho ná
sledníka trůnu učiněny další pokroky západně
od Moldavy a v území hory Tomnatiku,

Italové zabrali ovšem město Gorici, za niž

mužů. Gorice jest tedy sice v jejich frontě, ale
nikoliv v jejich jisté držbě.Aby ji udrželi, roz
bíjejí si hlavy o výšiny, strmící východně od
Gorice. Italové útočí tu — jakož i severně a
jižně od Gorice s velikými silami. — Naše ná
mořní létadla v posledních dnech úspěšně za
útočila na Valonu a odrazila útok nepřátelských
letoů na Terat.

Na západním bojišti na Somně odražen
jednotný útok franoouzeko-anglický; i na ostat
ních místech odolávají Němci mocné ofensivě
nepřátelské.

Na Balkáně před Soluní napadl nepřátel
ský praprr bulharské přední stráže, které jej:
odrazily. Jmenování franoouzského generála Sar
raila generalissimem dohodových sil dává nový
podnět ke zprávám o nedaleké jeho ofensivě.

-l
Bezohledný boj vzdacholoďmi oblašuje

Německo Anglii.

| Politický přehled.
Vídeňské porady. Minulý týden v pátek

přijeli do Vídně německý říšský kancléř Beth
mann Hollweg a státní tajemník Jagow. Byli
přijati císařem a radili se 8 naším ministrem
zahraničních záležitostí Burianem; po dvouden
ním rokování odejeli.

Společná ministerská rada konala se 16.
srpna ve Vídní za předsednictví ministra za
hranič. záležitostí bar. Buriana. Súčastnili se jí
minister. předsedové rakouský a uherský, oba
ministři obchodu a financí

Uherský sněm pokračuje v povšechném
rokování o berních předlohách.

V dánské sněmovně projednává se zákon
o prodeji západoindických ostrovů dánských
Spojeným státům severoamerickým. Ministr za
hraničních záležitostí prodej odůvodňuje tvrze
ním, že trvalé držení těchto ostrovů vzdálených
může znamenati nebezpečenství pro dánský
stát. Vláda pokládá za svou povinnost povoliti
přání velikého státu.

O Rumunsku kolují dále nezaručené zvěsti.
Připomínaný 14. erpen uplynul, a Rumunsko
dosud ještě se nerozhodlo. Rozhodnutí o poli
tice Rumunska nastane prý ještě v erpnu. Mi
nisterská rada usnesla se prý v zásadě svolat
parlament na druhou polovici srpna k mimo
řádnému zasedání, v němž vláda učiní adělení
o zahraniční situaci. .

Tripolsko Italy opuštěno. Úřední zpráva
italská ohlašuje totiž, že v celém území tri
polském není již ani jediného italského vojína,
kromě uvnitř měst Homeu a Tripolisu! Tak tu
Italové dohoepodařili.

Vyučování hudebnímu na obecných školách
snaží se zjednati významnější postavení berlinský
reformátor vyučování zpěvu na německém škol
ství prof. Flollánder. Učinil si s jinými horlivci ú
kolem vychovávati pomocí Školy příští generace
k lepšímu chápání hudby, k smyslu pro ni tak, aby
vyučování zpěvu ve škole stalo se základem pro
všeobecné hudební vzdělání, Hollánder se vyjádřil
v podstatě takto: Dosud bylo vyučování zpěvu
ve školách pouze trpěno, bylo zde tudíž pastor
kem, kdežto tělocvik. kreslení a ruční.práce byly
protežavány. Na učitele zpěvu kladly se ovšem
také nejmenší požadavky a těm odpovídaly i vý
sledky vyučování. S tímto systémem byla doúčto

vyučování zpěvu základním kamenem pro vše
obecné hudební vzdělání. Škola jest opravdu jedi

slvšeti, zrovna tak ako se učí při kreslení správně
viděti. Nětu přinášejí si do Školy nezkažený 3lu
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chový orgán, a jest věcí školy. aby jej soustavně
vzdělávala a rozvíjela. -- Reformou | hudebního
vyučování chce Hollánder přesvědčiti, že nehudeb
ních lidí jest vlastně nepatrný počet, Pro zdar této
reformy slibuje si nmoho od vládního diktátu.

obecné škole učí se horlivě mnohým věcem, kte
rých potřebuje v praktickém životě jenom někdy
anebo skoro nikdy. Ale vzdělání ludební hodí se
každému stavu v každý čas. Není-li krasocit tohoto
umění zjemněn již v útlém věku, pak se snadno
zvrhne -— anebo mladík přestane vůbec zpívat a
hrát. Jak jest potřebí i u nás, aby mládež pilněji
se cvičila ve zpěvu, dokazuje chrámový zpěv.
Staří lidé zpívali horlivěji, s větším vkusem než
generace mladší. Při tom uvažme, jak veliký po
čet mladistvých, zvonivých hlásků se zkazí, není-li
důkladného poučení, jakým způsobem se má tvořit
správný zpěvný tón; děti, které mohly vyspěti V
znamenité pěvce, úešetřením hlasu a vůbec špat
ným počátkem při prvních pokusech pokazí Si
hlas tak, že potom místo zpívání vřeští. Pozoruje
me, jak se všude šíří odrhovačky, jak jsou zcela
zanedbávány nejkrásnější národní i umělé písně,
Máme přímo spoustu zpěvních skladeb, noví a noví
komponisté předkládají písně nové; ale valná vět
Šina všeho leží ladem.

Podnes i v městech větších těžko jest sehnat!
spolehlivé pěvce pro pořádání zpěvných akade
mif, pro provedení velkých sborů. Shromáždí-li se
přece, sbormistr podniká práci nejsvízelnější pro
to, že většina ochotníku — nezná vůbec not. Tři
čtvrtiny úmorných zkoušek by odpadly, kdyby
pěvci měli lepší průpravu.

Ke všemu pamatujme, že pečlivé vzdělání ve

pro zjemnění srdce výtečným prostředkem a jest
ideálním průvodčím člověka ve všech fázích živo
ta. Nestačí říci ve škole: Toto dítě nemá sluchu —
a pak si ho v hodině zpěvu nevšímat. 80 procent
těch dětí, které jsou odsouzeny k pasivitě, při dů
kladné výchově naučí se zpívati také. Nutno u
vážiti, že tyto děti později snaží se zpívati také a
jelikož nemají žádné školy, kazí zpěv lidem jiným.
A jak to trapně působí, je-li potřebí zvláště v ko

(O
Kreformně krásného *'

písemnictví.
Stále a stále čekáme, kdy moderní velikáši,

kteří s bohorovným zhrdáním se divají se svého

vlastními ženiálními plody. Začnou-li tvořiti
sami, pojednou pozorujeme, jak přehřívají a
znovu koření themata zcela stará, jak vášnivými
afekty se snaží dodati životnosti tomu, co vlastně
již zevšednělo. V malířatví jako by nebylo žád
ných nových podnětů, než malování nahotin
ve všech možných posicích, což jest jen napo
dobením školy prastaré. A v beletrii směrem
rovnoběžným. Do starého erotismu přisype se
trochu papriky, přidá se divoká omáčka. Od
myslíš-li si afektované fráze, máš tu křiklavý,
jarmareční erotismus starodávného typu ve
zhoršeném vydání, Tak vyhlíží »luštění dušev
ních problémů« literaturou krásnou.

Velice vážné slovo promluvil V. Pol. v ne
klerikálním »Životě« již r. 1902: »Každý román,
byť nebyl krvák, byť byl zcela cudný, v němž

čí se i čistá (tak zv.) láska ať naturalisticky
(hodí-li se), ať romanticky, že vzruší a vzbudí
touhu také tak milovat, mít také takové city —
skoro by bylo lépe říci pocity — považuji za
zhoubný. Tím spíše, jestli tan, kdo čte, je letory
melancholické, nebo vůbec svými disposicemi
nakloněn ku moeným citům. Tu horečnost sou

u, ty sebevraždy a šílenství »z lásky« mají
ědomí jen pání spisovatelé,ať jsou řádu

prvlho nebo posledního. To, co pak lidé zovou

sboru lidí ostatních!
Rozhodně jest.tedy žádoucno, aby se vyučo

vání zpěvu i na školách obecných věnovala péče

| pilnější,* Soc. dem. »Arbelter-Zeitung« o německé části
! Čech. Centrální orgán německé soc. demokrac'e
ty Rakousku vřináší článek o významu německé

části naší země pro říši. Pisatel vyvozuje z přirod
| ní krásy a bohatství německých krajů v Čechách,
| že by měly být nositelem hospodářské a politické
I státní moci. Vylíčiv jejich kapitálovoy mohoucnost,

konstatuje, že bohaté měšťanské kruhy zejména v
, severních Čechách jsou prolnuty čínským kastov

i nickým duchem, načež praví doslovně: »Německé

| Čechy nemají kutturního ústředí, Praha jím nemůže býti, ježto německý živel v Praze nedosahuje
| počtu, který sám.by byl s to. vtisknouti Praze ráz

vlastní kultury. Města německo-česká však chějí
být, každé pro sebe, kulturním ústředím, nevědí
však, jakou cestou k- tomu.« Pestré sociální roz
vrstvení přispívá k tomu. že žádná německá stra
na politická nemá pevné organisace, ač se v těch
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má idealismu. schází- tam, živel volné inteligence,
žena je docela jen průměrná, o velikých problé
mech doby neví ničeho. Na konec volá do sevef

I ních Čech buditele: obchodníky. průmyslníky, no
vý tisk a vůbec. nové lidi, neboť, jak praví, >V

| Deutschbohmen spočívá mec, která by mohla ur
| čiti osud Iakouska:.
i Autorovo kárání německých kruhů jest jistě

zbytečné a vyplývá zojeho třídní zaujatosti. Pro
spěšnější by bylo, kdyby >Arbeiter-Zeitung« nyní
střízlivě uvažoval. jaký má význam pro obnovené
Rakousko celá česká země s oběma národy, kte

v Dorpatu, studoval v Eonně, Berlíně, Mnichově
„a Vídni dějiny umění a byl r. 1894 ve Vídni prohlá-.
šen doktorem filosofie za práci »O pašijových
hrách Albrechta Diirera“. Do r. 1896 byl dobrovol
ným asistentem při královských museích v Berlí
ně, od r. 1896—1899 cestoval po Německu, Itali.
v prosinci r. 190 přestoupil ke katolicismu a vě
noval se ve Frýburku studiu bohosloví. R. 1904
byl vysvěcen na kněze, stal se kaplanem ve Vrati
slavi a od r. 1906 benefiantem při vratislavském
dómu. V červenci 1910 promovat Wagner ve Vra
tislavi na doktora bohosloví, vydav spis »Přiroze
ný mravní zákon dle učení sv. Tomáše. Akv.c a
habilitoval se zde rok nato pro morálku spisem
»Pojem dobra a zla dle Tomáše Akv. a Boraven
tury«. - .

Proslulý vídeňský spisovatel Heřman Bahr.
který zaujal lonfťlak sympatické, šlechetné stano
visko k národu českému. již před válkou pražlásil
otevřeně, že se po dobré rozvaze rozhodl vstoupiti
v řady myslitelů katolických. Bahrův nový román
»Himmelfahrt< jest velice poutavým zdůvodněním

uvažuje o významu katolického náboženství ajso
středcích k duševnímu klidu. Ostře kritisuje cBu
dokrevaé pozérství ve filosofii, umění a lHteratuře;
jen pokora a upřímná bohoslužba mohou dáti vznik
úcelenému, důslednému člověku. Ve spise »Imipres

hutně.
Z galerie nynějších obrácencův.

zesnulého prof. Renze na stolici pro morálku ra

jmenován soukromý docent prof. dr. Bedřich Wag
ner, syn známého berlínského národohospodáře
Adolfa Wagnera. Nový profesor narodil se r. 1957
———————————————————=
láskou, jest jen takovou »odkoukanou« napodo
beninou románu, jejž četli. Znám lidi, muže i
ženy, že po každém románě milovali jinak. A že
každý román je psán »na ně«, na »jejich lésku«,
toť známá věo. »Právě jako Ty a já'« Četbu
takovou a lásku tohoto druhu nepovažují za nio
vznešeného, jak bývá líčeno, nýbrž za opíjení

hu, po pevhém světovém názoru'pro budoucí u
měleckou činnost.

Také vynikající filosof Max Scheler, vynikající
básníci František Bler a Relnhard Sorge obrátili
se na víru katolickou. i

Z tábora zeduářského, >Idea democrática«, cr
xán to italského zednářstva, věnuje utopenému
lordu Kitchenerovi vřelou vzpomínku. Při té pří
ležitosti přiznává, že zesnulý válečník byt členem
velké lóže anglické. Zároveň otiskuje soustrastrý
projev, který zaslal velmistr italského Velkého
orientu Ettore Ferrari 15. června na velmistra a

|

onen cit je, ten vznešený, svatý, klidný cit, to
slovo je mi nyní po onom dříve líčeném ne
vhodné, zhaněné, pošpiněné, — nedá se žádnými
slovy popsat, žádnými popisy vzbudit. Jest pro
ně jediné vyjádření, vždy totóž slovy, ale ne
konečné emyslem: »Mají se rádi.«

V. Pol. praví dále: »Má sice vzrušující líčení
vlásky« u každého následky a vlivy více méně
zhoubné, ale u mládeže dospívající zvláště.
Hrozný příklad toho z blízkosti své mohu po
dati. Žnámý jeden ve II. třídě reálky dostal od
knihovníka ku čtení spis »Krásná otrokyněc,
sám již nedosti jasně naň se pamatuji, byl-to
překlad z ruského. Bylo tam mnoho lásky a
citového dráždění. Následek byl strašlivé vzru
šení citové, jež mělo v zápětí pohlavní poruchy
až do doby mladých mužných let. Pro mládež
bych naprosto zavrhl jen nepatrně podrobnější
lidení t. zv. známostí, lásky.«

- Věru slóvo odvážné a velice včasné v době,
kdy výrobci přesládlého erotismu vrhali se na
každého kongervativního kritika jako na »ne
přítele svobodného uměleckého tvoření«; kdož
připravovali tuctová dráždidla, každou ohvíli vy

lenci sekretář anglické lóže nazývá Kitchenera
»naším jasným bratrem.. — Pověstný bezchar
akterní Magelhacs Lima. velmistr portugalského
zednářstva, byl nadšeně oslavován v Římě od

(R

vytýkajíce jemu samému demoralisaci a docela
perversi. Jest jisto, že i k sebevraždám mladých
lidí dochází často z duševního omylu; náhlé
náladové vzplanutí, které by jinak brzy vypr
chalo, pokládají přesně ve stopách přečtených
románů milenci za cit nejsvětější. věčně stálý,
který má plné právo do krve zraniti hlubokou
lásku mateřskou, která ovšem není mnoho
mluvná. Mládež, která má šílenou touhu vzná
šeti se na vlnách romantismu, často si nalhává,.
že to v jejím srdci jest zrovna tak jako v ro
mánu a tedy — že jest potřebí hráti roli čoko

|
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blahé následky jiné. Mládež v citovém vzrušení
přesnadno smíchá dohromady idealismus s ma
terialismem; materialismus, polepený poalátkem,
pak vede k ochabnutí zdárné energie, vedoucí
k triumfům dobra. To ideální, co v erotice se
skrývá, dostaví se do srdce samo vždy i bez
umělých knižních dráždidel; vřelá láska nepo
třebuje etiketních šperků — ani starých ani
nových. Neumí-li tedy spisovatel šířiti v duši
hodnoty nové, neohť nekoná práce zcela zby
tečné. Tímhůře činí spisovatel takový, který
docela sobecký materialismus se snaží odívati
rouchem čehosi vznešeného, nádherného.

Překrásně úkol svůj pochopili při líčení
opravdové lásky Mickiewicz ve svém +»Pamu
Tadeuszi«, Winter ve svých několika dílech
beletristických, Zeyer v »Karolinské epopei«,
Rais, Jirásek a jiní. Ti věděli, že jest zcela zby
tečno před mládeží rozkládati svůdně páví ohvost
rozkoše, k níž jest stejně náchylen i člověk
zcela negramotný. Proslulí spisovatelé totiž ne
óítí nutnosti podetrkávati laciné surogáty tam,
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Oddělení pozemkové.

volnomyštenkářů, nejvíce ve sdružení >»Oiordano
Bruno<, zvláště po příjezdu do Říma počátkem
července. Při tom -—jak obyčejně — došlo k jízli
vým poznámkám o »veliké duchovenské moci« a
>síle' klerikální reakce«. Tyto prazbytečné útoky
proti papeži nepohnuly ani v nejmenším ke škr
tům italskou censuru, která přece vyniká jindy nej
větší úzkostitvosti. V Římě bylo založeno nové
sdružení k sbírání posil protikatolických, které

přijalo velice volný název »Intermacionální volný
myslitel:. — (O ujařmení rakouských Jihoslovanů
se pokoušejí v přední řadě italští — volnomyšlen
káří. Ovšem sveřepá dlaň bezohledného zednář
stva lest posud udržována rakouskými děly v u
ctivě vzdálenosti.

Česká strana agrářní u dohodě národní.
Předsednictvo výkonného výb.ru české strany
agrární konalo dne 12. t. m. obvyklou svou
schůzí za předsednictví předsedy A. Švehly.

-PředsedaŠvehla ve zprávěo politickésituaci
zmínil se o tom, že v poslední době opět pře
třásána jest otázka reformy veřejné správy a
zdůraznil poznovu stanovisko jež předsednictvo
výkonného výboru k řešení této otázky zaujalo
a ve kterém poukazujese, že hlavní starostí
státu našeho v době přítomné i poválečné jest
řešení úkolů, jež dány budou poměry, souvisí
almi s válkou i dobou poválečnou. Předsed
nictvo výkonného výboru považuje nynější do
bu ze naprosto nevhodnou, eby pomýšlelose
na řešení reforem tak dalekosáhlých. Zvláště
psk úprava poměrů,dotýkající se soužití ná

ů mezi sebou, nemůže býti řešena bez sou
činnosti těchto. Otázka tato dojde zdravého a
správného řešení tebdy, když upravena bude
vzájemnou dohodou národů s náležitým ohle
dem na zájem státu a zájmy jednotlivých ná
rodů. Že tato dohoda jest možná, nejlépe do

“svědčuje poslední pokus vyrovnávací v Čechách,
kde právě v otázkách úpravy samosprávy do
eíleno bylo plné dohody jak mezi zástupci obou
národů, tak i vlády. Dnes pak tím více po zku
šenostech válečných, kdy součinnost všech ná
redů naší říše tak skvěle se osvědčila, nutno
doufati, že spravedlivá dohoda mezi národy naší
monarchie dojde svého plného výrazu a usku

tečnění, :
Praktická universita. Již jeme častěji na

psali, jak těžko žádati dobrovolný sebezápor a
opravdovou obětavost od lidí, kteří vwmládí

že největší čeští velikánia nejobětavějšípra

Děj? Mladá choťstaršího profesora zamiluje ae
již pří svatbě do bratra svého muže; tomuto
évagrovi vyzná po dvou letech svou lásku,

znovu a znovu, až přece stojí u cíle, vyprosivši

pustil.
"© Tomuto dramatu dne 13. t. m. věnuje po

obvalné řádkykritik »Národní Politiky«. Vidí
ve hře s»šťastně vytrysklou improvisaci, plnou

taného a svěžího tryská z těch scén...
bavených plným, hutným citem a proudivou

vinou horkého života. V. tomto »dramatu tří
mužů a jediné ženy« je plno cudné něhy
očišťující bolesti. Mladistvá, života i lásky plná

cení mezi láskou zákonnou, ukrývanou a ne
uvědomělou. — polácí se mezi trojí náručí ve

na konec působí hluboký žal. Na divadle silně
a bouřně působí vášnivá a zdánlivě samozřejmé

ní a živým kouzlem působí na nás interesantní
srovnání její s morálkou ženy v pravdě moderní
a vědomé vlastního mravního poslání.c

Zato Olga Fastrová zaujala k dramatu sta
novisko poněkud jiné. Ve fouilletonu téže »Nár.
Politiky« píše: +Obecenstvu se líbí tato hra,
která je celá jedinou hymnou na vášeň. Široké
kruhy ženské jsou rády, že dva mladí, krásní
milenci na konec přecese dostanou. Žejejich
štěstí padne v oběť štěstí dvou ji
ných dobrých lidí, manžela a jeho
nevlastního bratra, kteří oba k hr

T
| Piliálka v Chrudimi.

úrohujeco n

nýbrž z chudých vesnických ohat. Právě strá
dání v letech dětských mělo silný účinek na
utváření žulových charakterů. —Obdobně Ruskin
prohlásil: »Mravní charakter je nemožný bez
fysické práce.« Tato zásada ovšem potřebuje

určitého vymezení a oprevl ale skrývá sev ní mnoho pravdy. Na základě toho principu
všek již jest založena v Americe »Ruskinova
universite«. Stanoveno, aby se studenti věno
vali 26 hodin týdně- různým prácem řemesl
nickým a zemědělským, dokonce i vaření a ji
ným prásem domácím; za toto zaměstnání vy
plácí se honorář jak studentům tat studentkám.
Diplomu neobdrží žádný student, který se ne
naučí pro případ potřeby vydělati si na živo
bytí nějakou ruční prací. Studentka obdrží di
plom jen tehdy, jestliže si osvojí schopnosti
řádné hospodyně.

Při nejmenším každý posluchač Ruskinovy
university nezná olasti a svízele obojí práce: fy
sické i duševní; přiblíží ao tak ke studentům
chudým, kteří o prázdninách jsou nucení mno
ho pracovati tělesně. Nabude také větší váž
nosti vo vretvách dělnických.Taková universita
má nepopěrně veliký vliv na rozvoj charakteru.

Krasiňski o křesťamské poesii. Pilný a
svědomitý morav. episovatel Emanuel Masák,
znalec polské poesie, autor četných a znameni
tých studií o význačných zjevech polského par

něnské »Hlídce« počátek nové studie »Názory
Krasiňského © umění a poesiia. Masákova práce
jiš svým počátkem slibuje nám podati celou
estetiku velikého katolického pěvce,jenž dovedl
význam poesie shrnouti v lapidární větu: »Poe

| sie, toť moje já postavené tváří v tvář s Bo
hem.« Na studii Masákovu chceme upozorniti
citováním dvou zvlášť význačných míat. Krá

mu: »Poesie týká se eelého rodu lidského...

! svoje, a proto právě byla vždy a musí vždy
býti náboženskou, to jest, musí mluviti o ve
likó záhadě, ktercu Bůh uložil lidatvu: o tušeních
jiného živola, o vzpomínkách na to, co před
cházelo náš příchod na zemi, o nadějích a o

: bavách, o tom všem, co se zove citem bytosti
žijící v hranicích a určené kdysi k životu bez
hranio. Jiným slovem zove se to všechno ná

: boženstvím ...« »Poesie, toť odvěčná píseň lid

l
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' jest posledním, doplněním všech jiných, poesie
nepřestane býti křesťanskou.«

dince hry Věře Inou něžnou, každé
"oběti schopnou láskou, to širokým
okruhům ženským nevadí. Vášeňje evatá,
. tak hlásaly romány devatenáctého stoleti, které

vychovaly dnešní široké ženské publikum; vá
šeň má svá práva neporušilelná,nezadatelná...
Ale ženám kultivovaným, které se naučily ovlá
dati emysly — ne srdce, to ovládnouti vůbec
nelze — Hilbertova Véra se nelíbí... Tyto ženy
dobře vědí, že kultivovaná žena — za jakou
Hilbert svou Věru vydává — i když jinak

energická — v lásce, milujeli opravdu, jest
bytostí pasivní jako každá jiná pravá žena vždy
byla, jest a bude. Tak tomu chose příroda, a ni
žádná studia, nižádná ženská emancipace

. ničeho na tom nezmění. Žena, která dlouhými
tirádami svou lásku sama napřed muži vyznává,
působí na ženu cize, nesympaticky, neboť žena

' ohou... Jenom Doni Juani smyslů stále vzní
cených,ale ardcechladného,jenom vášnivé,

| ale povrchní ženy dovedou být útoč
[ né a výbojné, Je-li člověk v lásoe výbojný,
: útočný, nežene ho láska pramenící ze srdce a

| z duše, ale toliko vášeň, pramenící ze sryalů.Vášeň je sobecká, bezohledná, krutá... láska
však je obětavá a nesobeclsá. Láska obětuje
sebe samu, vášeň smyslná dovede 'obětovat je
nom jiné, po případě $ svůj předmět. Láska ne
pomíjí nikdy, vášeň a okouzlení vyprchá dříve
nebo později, ale jistěkaáska Věry v Hilbertově
hře není Jáskou srdce. Ta se vyvíjí pomalu te
prve z dlouhého a stálého styku, nevzniká na
první pohléď. Věřina láska je vášeň smyslná,
je to okouzlení prudké, silné, ale přece jen
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Pocta českému knězi měmeckou obci.
Domažlický rodák a bývalý žák tamního gym
nasia vdp. Max Laubner, farář v Affeokingu na
Dunaji, nedaleko Řezna v Bavořích, byl u pří
ležitosti svého 25letého kněžského jubilea jme
nován čestným měšťanem své farní osady, v níž
je velice oblíben. Turlsté navštěvují známou
Walhallu a Kelheim, na jehož vroholu posta
vena je budova s mohutnou kopulí a uvnitř se
sochami všech rakouských a německých gene
rálů z válek předešlého století, navštěvují často
vdp. faráře Laubnera v Affeckingu podKel
heimem, jenž je každému Čechu mi ým prů
vodčím a rádcem. 

„Mobilisujte dělnický kapitál!“ Tak zro
lal v úvodníku sociálně-demokratický »Dělnický
deníke a praví: »Konečně ještě jedna mobili
sace dělnického kapitálu měla by být prove..

' snad v přítomné
doběřnejrychleji a-rejdůkladněji. M„bilisace, kte
rá se týká dělnického tisku. Nejvyššípočet děl
níků podporuje svými penězi tisk, který mu
přináší všelijaké zprávy, měl by však podpcro
vati tisk, který jest dělnicivu zbraní i prostřed
kem všeho poznání. Dělník má se chrániti jako

onsument, má střežiti cenu svó pracovní síly,
má však také dbáti o rozvoj svého duševního
života. Neodkládejme tyto nevyhnutelné práce!
Co zejména může vykonati opravdu socialistick ý
dělnický list, to jest zaela neobyčejné. Jame si
tobo dobře vědomi a víme též, že jsme již mno
hé vykonali, že však teprve po válce nastává
nám práce největší. Jako jeme šťastni, když po
dlouhé a kruté zimě konečně zasvitne nám jar
ní slunce, tak podobně působí na nás slovo
psané, když je prozářeno duchem, zvěstujícím
národům bezustání možnosti jara. Snad však
právě proto se mnozí dělníci socialistickému
listu vyhýbají a spokojují se suchopárnou čet
bou tisku kratiknotů, poněvadž první jim hlásá
myšlenky smělé, vznešené, prý utopie. Dávají
přednost všednosti. A přece jemt právě proto
zlo lidské tak rozšířeno, poněradž člověk urodí
se nejraději v malosti. Jak jinak již je ve světě
technickém! Tam je již tak mnohé uskutečněno,
co dřívějším dobám bylo nesmyslnou utopií.
Kéž by proto také byla věnována zvýšená po

dobách je vzlet dělnického ducha potřebný, aby

sujte proto řady dělnické pro dílnu tohoto du
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okouzlení, které pomine. Vášní puzena, jde Věra
bezohledně za svým šlěstím. Ale mohou vůbec
býti trvale šťastní tito dva milenci, kteří se
vrhají do propasti své vášně tak bezohledně,
nedbajíce utrpení osob jim nejbližších? Ne,.
tito dva milenci nebudou šťastni, až
jejich vzájemné okouzlení vyprchá. To bezpečně
tuší každý poněkud zkušenýdivák v hledišti...

deklamace o právu na štěstí — jak je to vše
daleko, daleko za námi! Tax smýšlela mladá
Ženská generace asi před dvacíti, patnácti lety.

propasti smutku vede jemn.u duši příkrý indi

ollem je vášeň sama o sobě, a poučil ji, že ne

ale v jejich překonávání je síla, energie, mravní
krása... Tvrdívá se, žo teprve válka přivodila

dlouho před válkou nastal v duš'ch těch, kdo

|

|

|

za sebou.Byla to jen přirozená reakce
po nezdravém evangeliu sobectví,
které hlásal sklonek XIX.věku. Nové
dilo Hilbertovo, velebící příkrý a bezohledný
egoismus a opěvající vášeň — toto dílo přišlo
pozdě... působí na dnešní uvědomělou ženu
už jako anachronismua.a

est apisovatelce, která se odvažuje plouti
proti přesládlým a škodlivým proudům tuoto
vého prostředí!

Ještě něco doslovem! Jásá-li naivní dušička,
že ti dva milenci naposled se vzali, co by asi
řekla, až by sf dověděla, že zase ten zmámený
švagr dle »práva lásky« později hledal štěstí



dahaokýe zeměnil ci za slova »katolík a kato« a pěkterá.místa opravilisi dlezásadp

gramu katolického,a+pak s hámigvolalíavolali: »Mobilisujte katolický kapitál'« Snad ce
nám pak přece podaří otřásti zdmi Jericha,t j.
pokladen, které katolický, po životě a uplatnění
toužící kapitál svírají a vězní,

Katolické školy v Braniborsku a Pomo
řanech. Dle poslední statistiky čítají pruské
provincie Braniborsko a Pomořany již 54544
katolických školních dětí, z nichž 49.045navětě
vuje školy katolické, 117 školy simultánní, 9889

"školy protestanské s katolickýmvyučováním
náboženství a 1493 školy protestanské bez katol.
vyučování náboženství. Z těchto 54.544 školáků
připadá pouze na Berlín 24.385 a na předměstí
berlínská 14.538.Pomořany samy vykazují pouze
8.239 kaiol. dětí školních, z nichž ohodí do škol
katolických 1.964 a do škol protestantských 695
a 580. Katolické děti, které ohodí do protestant

ský ch škol bez katol. pyučování, náboženství,
bývaj shromážděny Kom sv. přijímáním zevšech krajů do ústavu omunikantů“ a,zde v ná
boženství vyučovány. Takových ústavů je 8.

Katoliokých obecných škol veřejných iisoukro.mých) je 108, z toho v Berlíně. Katolických
učitelů je asi 1000, z toho v Berlíně 542.Kao
lické učitelské ústavy jsou 4. Vyňších katol.
žáků a žákyní je 3.376 resp. 2.647. Zp žáků na
vštěvuje 2.711 simultánní a 2.169 protestantské
střední školy. Katolických středních škol není,
Žákyně navštěvují školy katolické (809), simul
tánní (1.131)aprotestantské (657).Dívěíchvyšších
škol je 5, čtyry lycéa a reálné, gymnasium
Uráulinek v Berlíně. — O vyučování náboženství
žáků, kteří navštěvují školy protestantské, stará
se neobyčejně horlivě a pečlivě apoštolská de

legatum v Berlíně,která každého žžáčka vede
vpatrnoati."Těstí pokus:badatele Shackletóna o do
sažení Mamutího ostrova na jihovýchod od
Jižní Ameriky byl provázen okolnostmi velice
svízelnými. Shackleton -snažil se přispěti na
pomoc mužstvu, které po zániku »Endurance«
se zachránilo na onom pustém, nezalidněném
ostrově. Mužstvo tam mešká již od 15. dubna,
zásoby, které zachránilo, jsou již dávno strá
veny; nebylo-li dostatek nářadí, aby se mohlo
živiti tulenia rybami, jest po něm veta. Shack
leton snažil se připlouti na škuneru, který měl
pomocný stroj; ale lodi nepodařilose proniknouti
spoustami ledu, nakuveného před Mamutím
ostrovem. Proto bylo nutno nastoupiti zpáteční
cestu. Anglická vláda rozhodla se vyalati na

jam ostrovnovouzáchrannoulod,aleta by
vnejpříznivě ším případě dosáhla svého oíleteprve na podzim

Z doby nefalšované vlastenecké obětavosti. Vzpo
mínáme, jak bolestný dojem způsobila před 35 lety
zpráva, že »Národní divadlo shořelo«. Byl jsem chlap
cem, kdy starší předčítali si v hloučcích slova novin:
»Zalkej vlasti. zastři sobě tvář... .« Mladí vlastenci
plakali v našém městě jak. děti čísla listů s omračují
cí zprávou ukrývali jako vzácné úmrtní parte mezi dů
ležité listiny. Byl u nás poplach takový, jakoby byla
přišla zpráva. že celá Fraha zhynula zemětfesením. A
což ta následující čilost při sbírání na novou »zlatou
kapličku ! —<»Venkova« věnuje onomu trudnému oka
mžiku dne 13. t. m. tyto vzpomínky: »Historie vzniku
Národního divadla patří k nejkrásnějším zjevům našeho
národního obrození. [lo to v r. 1850, kdy poslanec dr.oo
jinde? Ach — to by již bylo nešlechetné, jen

na štěstí práva.
Co plyne pro národní blaho z chvalořeči

na Věřin sobecký princip, každý lehce uhodne.
Mladé posluchačky takového dramatu snadno se
vžijí do domnění, že jsou také takovými Věra
mi, že také mají povinnost — jen k sobě. Jak
vysoce nad nimi stojí staré české ženy, které
zamítaly i s krvácejícím srdcema tiše, bez jar

marečních stesků každý nápad pomanoký, kte
rým by bylL těžce postiženýosoby jiné!A ještějiná věo: dejme tomu, že by byla Věra chudá
a nevzhledná. Neměla by jako rovnocenná člen
ka společnosti lidské právo na totéž štěstí? Ale
tytéž marnivé slečinky, které jásají nad trium
fem dotěrné lásky, hlasitě by se vysmívaly po
kusům dívky nepříjemného zevnějšku. Patrno,
jak lehoei lidé »demokratičtí«ezapomínají, že
Jistý drub světské morálky má jekousí proble
matickou cenu jenom pro vyleštěné parket
že se stává výsadou jen hýčkanýchbohatýchslečinek.

Že některé ženy jsou pro tajnou lásku

Uv řádném manželství trpitelkami, každý dobře
6pro výjimky nelze změniti pravidlo. Vlaktaké P dy přejede nešťastnouoběť, lidé se na

moři leckdy utopí. Ale proto nikdo nebude
žádati, aby přestaly jezdit lokomotivy a lodi.
Zrovna tak není možno žádati pro různé tem

Bonn a lehkomyalnéVěryzměnumanžel.ského práva; vždyť by se přihlásily hned deseti
„tisloe žen(ovšem jen dobře situovaných a mlad
ších) s předstíráním, že srdce velí neodolateině
vyjíti ze zajetí a kráčeti tam či onam.

:A „A

Trojan -tehdejšímu vojenskému.veliekví města a pev-.

stavění Národníhodivadla-podal a m Jéhoňtoka 0.
září) byfo v museuprvní Jeho, zdění. Rředgedou ,
zvolen Palacký. Ihned zahájený a btsky po celém,
národě. které vž v prvních dvou Jetech vynešly.,tolik,
že.r. 1852 mohlo býti zakoupeno (13. září 1852)' stavsb

»Poslaveno tedy aspoň divadlo"pro

krát týdně, ale už od r. 186: denně. Ale. užto -byt po-.
krok: byl tu znamenitý soubor činošerní i operní a tvo-.
řilo se uvědomělé obecenstvo divadehí a tim znovu..
vznikla, tentokráte už nezadržitelně, sběratelská práce,
jež všude se pctkávala s velikými a radostnými úspě-«
chy. Nebylo sluvnosti, bankete rodinných slavnosti.
aby při nich slovem i skutkem nebylo vzpomenuto -na
zdar důstojného-. Pořádána divadelní představení, be
sedy, soukromé sbírky | v nejzapadlejších vískách a za
čtyři roky toto nadšené ústli korunováno skvělým vý
sledkem. že se mohlo vážně pomýšletř na uskutečnění
dávného snu čelého národa. ... Den 16. května .1968

(tetlypoutní den svatajanský, pozn. Obnovy).zůstane ně
zapomenutelném v naší nové historii. Před statisici če

ského lidu. který připuloval ze všech. komčin, položen
základní kámen, při čemž slavnostní řeč pronesl dr.

Valy
„ Na ú

Nyní- se-fostata věc konečnědo p
se Ji spolky kštoličkýchprofesork|

„který vykbnal všecky, kroky. k remtisací návrht.:
V úterý svatodušní 1914svoláno tóčlenné kurato+'
rium; zvoleno toto předsednictvo: Msgre dr. Kn-:
bíček I. předsedou, místopředsedy dr. Hejči a dr,'
Kratochvil. Cílem“Akademie prohlášeno zdůrazuě
ní"á upevnění křesťanského názoru: světového jak"

učitelské. všech stupňů, 

- Vypuknuti války přiromeně: práce Akademiď
zdrželo. Ale letos učiněno přece něco praktickéhoř:

ský národ již nezažil. R. 1681-pyšná budova stála k ra
dosti všech opřímních duší a vše chystalo se k-velko

dojíti hrozného zklamání. Dne 12. srpna 1883 při spojo-|
vání drátů hromosvodových nastřeše budovy zavinila
neopatrnost- klempířských dělníků, že zaletěl "žhoucí
uhlik do mezery ve střeše a vzbudil požár, kterému krá
sná, pyšná budova padla za oběť. Nezbylo z ni více
než zevní zdi, vestibul, foyer a královské —místnosti,
Současné zprávy — pamětníci čí tuto katastrofu jako
něco drtícího svým dojmem. Lidé — i muži otužilí —
plakall, neznámí i známí bědoval navzájem — ale jen
chvíli. V téže hodinězrodila -se nová energie, jako vlna
se rozlilo pp národě heslo k novým sbírkám a ne na
darmo. Už za čtyři neděle sehnán — millón zlatých.
Dovedl bychom to ještě dnes? S novou chutí začaty no
vé práce, budova rostla jakd'.z vody, prostrannější je

ště než byla prvá. Všechny skryté 1 zjevné sílynároda
přikročily k dílu. Obětavost národa dala peníze, mladé
výtvarné umění svěží talenty — Aleš, Ženíšek, Hynais,
Tulka, Brožík, Mařák a 1. Kde by uvěřil. vida mistrov
ské výtvarné ozdoby divadla. že jsou dílem 25—30le
tých hochů! A za krátko, 18. listopadu 1883, nádherný
szlalý dům: vital první obecenstvo. Báj o zázračném
ptáku fénixu, který vždy z popela vyletěl znovu a krá
snější, nenašla příléhavějšíHo vtělení, jako se jí dostalo
novým Národním: divadlem, vstatýri z rumu a popela.
symbolisujicím-tak bezděky i osud čelého národa.« —
Také se tážeme, zda bychom něco takového dovedli i
nyní. V nedávných letech naopak jsme s úžasem četli
tolik článků. jak Isttvým způsobem se obohacovali samí
mužové, kteří právě svým postavením v národní spo
lečnosti měli býti vzorem idealismu. A »zlatá kaplička<?
Vzpomeňme jen. kolikrát jeji umělci se navzájem žalo
vali před soudem. kolik členů rychle prchlo jen k vůli
většímu platu do ciziny, třebaže bylo o ně postaráno v
»Národním« dobře. A na konec — právě v roce jubilea
tolik památného — odstrašující proces mezi Olivovou

jarý idealismus z doby, kdv byl národ opravdu náro
dem, kdy plnil všecky podmínky svého rozvoje? Za
staré ideály máme náhražku ve frázi »pokrok«.

Záložna v HradciKrál.,Janské náměstí č. 168.

í Obrana.
Význam katolické pedagogické akademie. My

šlenka ta je nlodem snahy po »Učitelské akademii:,
totiž po jedno- případně dvouročním vyšším kursu
pro abiturienty škol středních. Praktickou myšlen
ku dra. Kachnika počal propagovati r. 1912 dr. J.
Kratochvil; ukazoval na to, že reforma školství v
duchu křesťanském bez vyššího vzdělání našeho
učitelstva na základě křesťanském není možná.
ježto nebude pedagogů, kteřf by ji provedlia če
ili moderním snahám eticko-pedagogickým. — R.
1914 dr. Kratochvil o >Učitelské akademii« se roz
hovořil znovu ve »Vychovatelských | Histechx, v
nichž napsal dodatkem: »Kdybyzřízení jedno- ne
bo dvouroční »Učitelské akademie< zdálo se příliš
nákladným, je tu ještě aspoň druhá cesta: zřízení
»Akademie pedagogické«. Při této Akademýi byla
by vědecká knihowna, odebíraly by se pedagogi
cké čásopisy a knihy všech směrů, zasedalo by
kuratorium na prozkoumání učebnic škotních, na
řízení a prohloubení pedagogického vzdělání. Kaž
doročně konal by se měsíční vědecký kurs peda
gogicko-filosofický neb etický s právem veřejno
sti. Tu by po způsobu universitních inářů četly
a rozbíraly se publikace a odborné Časopisy, tu

dagogické a vědecké vůbec.«

>Spolku katol. učiteli« Vychovatelských Hstů řmajetek Akademie'a nové jejich uspořádání,zd

listy: budou jaksi mluvčím Akademie. Vedle vě
deckých článků: výchovných a filosoficko-psycho
logických budou vbohatých >Rozhledech« regist
rovati všecky důležitější zjevy kulturní, pokud
mají vztah k výchově. Jako přílohu přinášeti bu
don některé klasické dílo pedagogické.

Dr. Kratochvil klade. důležitou otázku: ">Což
nemohlo by i katol. učifelstvo a katechetové škol
měšťanských i středních -z král. Českého připajiti
se k nám, pracovati společně s námi? Velký kul
turní úkol budoucnosti započali jsme zajisté slibrě.
Což-teprve, kdybychom šli v Čechách i na Mora
vě v jednom. šiku! Doba volá! Sursum!<

: Nejčilejáípřátelé fidu. Doba těžká jest význám
nou zkouškou úpravdovosti, protože; místo vžlet-“
ných slov se žádají skutky a jen skutky. „Katoličtí
poslanci moravští“dokázali i-i. ve válce, že| v ničem
nezklamali důvěru svých' voličů.: Hned na "počátku

evropského zápasu v. zájmu nápodního celku „volalí
po společné práktické práci českých stran, po ná;
rodním sjednocení, Na četných "%tubovních"schůzích
pojednávaji o důležitých hospodářských otáskách,
vypravovali prosebné deputace na rozhodující pil
sta a skutečně pro blaho lidu dosáhli tak velmi
mnoho. Na př. sáin německý denik >Reichsposté
přiznal, že zakročení dra. Hrubana u směrodat
ných činitelů lze z veliké části děkovati, že roků
1915 domobranci, kteří měli nastoupiti 15, červen
ce, mohlí nastoupiti až po žních 16.srpna.

"Posl. Šrámek navštívit Německo, by“ tam pro
studoval humanitní zařízení pro invalidy, by pp
dobná se mohla zavésti na Moravě, posl. Stojan
vyřizuje děnně na sta žádostí a dopisů, posl, Kadl
čák vyřídil za trvání války na tisíce záležitosti,
osobních zakročení, poskytl porad v nesčetných
případech. Posl, Šamalík je obléhán žadateli a ta
zateli; zahrnut dopisy o radu a z jeho pisárny letí
denně:celé'spousty: rad tazatebůría proséb na roz

každou chvíli se vypraví do Brna, aby zakročil ve
prospěch liďu. A ták jako tito, tak + druzí katol.
poslanci Ševčík, Valoušek. Navrátil, dr. Dolanský.
Bartoň, Benda. Žampach, Jílek, Kavan, Staroštík,
Klein, Čapka. Krčka, Kuchyňka a ijiní katoličtí
pracovníci, seč jen sily a čas stačí, pomáhají, radí
a těší všecky, kteří pomaci, rady a útěchy potře
bují.

Takové práce konají našinci zcela. obětavě, do
sázujíce na režii peníze vlastní; neobohacují se
velikými dodávkami. — Starý "katolický politik
Scheicher napsal jednůu: Národy osvobodí jen
pravá láska k lidem a bližnímu, ne ta frázovitá
požívačů a ještě méně bláznivá. falešných sociál
ních reformátorů. Naši poslanci nekdamali lidu
žádnými sensačními sliby a omračujícími předpo
věďmi. Zato však cílevědomou pilnou prací doku
mentují, kde má hledati lid upřímné své zástupce.

Prutestentský učenec o svatém Ignáci
z Loyoly. Vynikající berlínský lékař prof. dr.
R.L. Schleich věnuje vo svém nejnovějším spise
„Vom Spaltwerk der Gedanken“ Duchovním
Excrcicim sv. Ignáce z Loyoly vysoce zajíma

vé ocenění a poukazuje při t.m nan nivýš blahodárné účinky Exercioií na duši lidskou se
stránky morální i hygienické. sŘeknů to klidně,
protože je to mým nejhlubším přesvědčením:
S těmito recepty a Exerciciemi v rukou mohli
bychom ještě dnes reformováti věeoky naše ú

stavy choromyelných a Ene nejmenším u dvoutřetin lidí, odsouzených těchto domů, zabrá
niti, že by nemusi překročiti práh těchto ú

stavů. Na našich protestantských gymnasiích auniversitách novyličují nám muže teho správně.
Po důkladném studiu jsem se o tom přesvědčil;
byl čistý, tPeba fanatický, ale zcela jistě neb
nešlechetníkem, nýbrž yl to mohutný duch,
jenž s rukama úplně neposkyrněnýma zůstal
věren ideálu svému: oslavení církve Petrovy a
Panny Marie, a soustřeďoval v sobě duševní
sílu, která ho, jakmile ei nalezl svá Exercitia
spiritualia, přivedlak přesvědčení, že bude moci
jednou ovládnouti celou zeměkouli jako du

ohovní král. Choivyoapnontí jenom jádro z paychologiokých poznatků Ignáce « Loyoly, protože
se mi zdá, že v nich je "obaašen pro mne pra
men nejpožehnanějších vodítek a pokynů a hlu“

boký. pohled do mechanismu ducha lidského.xeroitia spiritaslia milítaria (Cvičení du
chovní jsou vojensků) spolehlivý to návod k u
mění, státi so neomezeným pánem svých vášní,



"jsou oričením na slova bápaíkova: »Buď vžd

Sie pánem,a nikdy svým sluhou a nikdy téneselhávajícím návodem k vítězství roz
umu nad pudy«. — Prof. dr. Sohleich shledá
-vé, že. v Exerciciích je »skryta prakticky ne
emtirně důležité Jéčebiná miethoda, dosúd úcelů“
nepovšimnula«, kterou sám už přirozmanitých
formách neurosy vyzkoušel, a nazývá Exercicie
mistrovským dilerg psychologickým.

denza jednu korunu
obdržíte tyto oenně spisy, pojednávající

(o.různých stránkách hnutí husitského:

Btudné ničení M.Jana T]usa, odsouzené na sáěm
971 Kostalckém,

-Byl Hus údsouzet ješom pro 30 článků
: —.

„1,, „Musltěkášlechta
Sociální postavení kněřstva v době- husitské.

Vzdělání kněžstva:v. době předhusltské a husitské.
200 Mestské ženy: :

15 davze Želva
„Objednávky .zyřídí franko obralem: .

sdmisisténcé„Česových Úvah“.
0 VHradel Králové... 

zjeho

-Velice praktická svépomec. Obeovídeň
eká zřídila jiš loni t.zv,-»lidové zahrádkyca
„kromě toho vysvala majitele zahrad sobe men
ších, aby místo květin atd. pěstovali zeleninu
-a brambory. Také zřízenoům obce a jejím ústa
vům přikázény podobné válečné zelinářské za
hrady. K osázení a ošetřování zahrad bylopoužito
i školních dětí. Konečně se usnesla obec pomocí
nájemoů pěstovati na větších plochách zeleninu.
Tito nájemci musili se zavázati, že celou sklizeň
iještě. před tkem sklizně za sjednané ceny
přenechají obci vídeňské, jestliže před sklizní
O to požádá Tak byla vzdělána plocha více než
-316 hektarů, jež jinak ležela ladem, z čehož pro
Vídeň bylo použito 280 hektarů. Sklizeň vydala

ro spotřebu vídeňského obyvatelstva okrouhle
100000 kg bramborů, dále okrouhle 172.000kg

fazolí, hrachu, rajských jablek, cibule atd. a o
krouble 478.000 kusů kapusty, brukve, zelí,salátu
a.pod. Konečně na krmivu okrouhle 19.000 kg
ovsa a 170.000 kg sena a trávy. Kromě toho
pěstovali četní majitelé soukromých zahrad v u
plynulém roce místo ozdobných květin zeleninu.

„při čemž zřízením městských poradních míst
„pro pěstování zeleniny při městském ředitelství
zahrad a pomocí mnoha okresních kanceláří,
jež vydávaly bezplatně zeleninová semena, saze
nice, umělá hnojiva a poučné brožury, byli obel
podporováni. Četní majitelé továren a pozemků,
„povzbuzení příkladem obcí, přenechali rodináry
-chudších dělníků půdu většinou zdarma k pěato
vání zeleniny. Skoro všechna velitelství kasáren
„a nemocnic nařídila oseti sousední pozemky
brambory a zeleninou, což etalo se ve Vídni
samé na př.u arsenálu. Také správa železnic

a pošt poAporovala pěstování zeleniny a bramborů ve Vídniposkytnutím půdy pro své zří
Jence, při čemž súčastnila se bezpečnostní stráž
velkým počtem prací; také Jockey klub přenechal
ve Freudenavě větší plochy k osevu. Již dříve
"založené zahrady ve Schreibergartenu byly po
provolání během války ještě značně rozšířeny.
„Jakkoli se nemohlo vytěžiti mnoho, jest to přece
lepší než nic; a co se podařilo ve Vídni, jistě
by šlo také ve městech jiných.

. Cesy potravin dřívější a nynější.
Drab srpen 1914 květen 1915 květen 1916

thověsí maso - | 180 400 850
vepřové » 196 480 850
telecí | » 1% 9350 850

skopové » 10 4— 850sádlo 160 540 1240
lůj ' 120 420 —
mouka čta. 0 —b — —

voje (kopa) 480 760 15—máslo 820 480 - 960
hrách —66 110 —
čočka —44 125 —
-rýže -—67 1% —
husy 800 1160 —
brambory $— 19— 20 —
cukr 7960 865— 1006—
kává 420 480 13—
daj 10— 20— M2
šunka 490 7:50 Wm

Živnosáonákůbanka v Praze a voškaryjelí Mlálky
jmenovány"ttyly Zemskou úřadovnou* pro | království
České (vdovský a sirotčí pomocný fond veškeré ozbro
jené moci) sběrnam! příspěvků, jež ve prospěch humán
ních lastituci, pod záštitou Zemské úřadovny stojících,

nákladů v předvečer letošního výročí narozenin Jeho
Veličenstva nejimilostivějšího císaře a krále.

V rodlzách soukromého úřednictva nezaměstnaného

rozhostila se nouze těžko vyhčitehá tak rychle, že již
v říjnu r. 1914 bylo nutno podaiknouti veškeré kroky
k záchraně rodin těch. Vehdáž v odboru soukromého
úřednictva při národní straně svobodomyslné za před
sednictví již zesnulého známého a obětavého pracovní
ka k prospěchu úředniviva p. Fr. Hašourka, obecního
staršího král. hlav. města Prahy. ustavit se pomocný
kamitét, kterýž vzal si.za úkol všemožně podporovati
své kolegy a jejich rodiny, nechť přináleží ke kterékoli
straně politické. -Výbor skládající se z předsedy PhC.
Ant. Šlambora, přednosty Urazové pojišťovny dělnické,
mištopředsedy Jos. Kafky. ředitele nemocenské poklad
ny soukr. úřednictva, jednatele Al. Wenzla, tajemníka
adu. Nár. Listů, pokladní.sl. Citky Pýchové, úřednice
Nár. Listů, JUDra. a PhDra. Roberta Maršana, Eduarda ©
Houdka, tajemníkaJednoty soukr. úřednictvaa Jana |
Kanielského, tajemníka národní strany svobodomyslné ©

dvauleté činnosti může se Pochhibi dobrým výsledkem
činnosti své. Počátky bylv velice truchlivé, žádostí ne
zmučstnaných stále přibývalo a peněz.k zamezení bídy

sympatil takových, že mohl vždy příznivě všechny Žá
dosti vyřídit. — Z vydané zprávy o čimosti uvádíme:

Žádosti a různých dopisů rozesláno bylo od října 1914

18.938.06K, z kteréhožto obrosu nejvěnší procent při
padá na vážené úřédnictvo| cukrovarů, -kteréž vždy
kdy bylo nejhůře. bez jakýchkoli námitek blahovolně,

přispělo. Pedpor bylo vyplaceno 15.685„K obědů bez- |

stek »Sama« %60 kusů a 1326 jest v zásobě na doby

horší. Šatstva a bot rozdáno bohužel jen mezi 21 žada
lelů, ačkoli v mnohé domícnosti věcí těch leží dosti.
Žadatelů bylo v r. 1914 celkem .43 a žádosti příznivě
vyřízeno 31. V r. 1915 došlo 317 žádostí a příznívě vy
řízeno 294 a do 30. června 1916 došlo 129, z nichě pří

znivě vyřízeno 121. Od prosince r. 1915 na příznivě vy- i
řízené žádosti připadají 34 Žádosti na imvalidy, vdovy (

a slrotky po, padlých soukromých úřednících a ze všech;

ředníkům různých zastavených časopisů všech stran po
titických. V poslední době, době to letní, kdy letošního
ruku jest drahota již nesnesitehsou, darů přichází málo,
ochabují a proto žádáme českou veřejnost, aby laskavou
a dobročinnou byla vůči uczaměstnané Inteligenci. kte

ze II., Marianská ul. 3. Případné dotazy výhradně pí
semně vyřizuje jednatel n. Al. Wenzel, tajemník adm.

Sbírání a upotřebení plevelových semen k výrobě
oleje. Přípisem ze dne V. červenče 1916 odd. 12 č. 75.021
vyslovilo c. a k. minlsterstve vojenství vůči c. k. mini
sterstvu orby žádost. aby co nejdříve nařidilo sbírání
semen plevelů, rostoucích v obilí, patřících mezi rostli
ny křížokvěté (cruciterae). Současně | dovozovalo
jmenované ministerstvo ještě toto: Některé| rostliny
jmenované třídy vyskytují se v četmých krajích našeho
mocnářství ve velikém množství jako plevel. Zvláště
hojným je však ohnice. t. j. polní hořčice obecná (sinapis
nigra L.) a ohnice polní (raphamus raphanistrum). Z vy
mláceného letního obilí odstraňují se tato plevělová se
mena čistícími stroji a vhodrými ručními přístroji a no
něvadž »bilí znečišťují, dávají se dle možnosti stranou

rala všeobecě v každém hospodářství, sebralo by se
značné množství olejnatých plodů. z nichž by se za ny
nějšího velkého nedostatku oleje dalo asi vyrobiti znač
né množství oleje. Semena olejnatých plevelů nutno tím
spíše sbírati, poněvadž lo nevyžaduje zvláštní práce a
těžení a sbírání semene vvžaduje toliko náležitého při
kazu. Ten budiž dán tím způsobem, že se úředně uloží
každému rolniíku, aby vymlácené obilí vyčistil co mož
ns dokonale od jmenovaných plevelových semen a aby |
tato semena ohlásil pak jako obilí válečnému obilnimu |
ústavu nebo jeho pobočkám s udáním množství dle vá
hy. Zejména nulno však vybídnouti rolmictvo v kraji
nách, kde ohnice zvlášť silně zapleveluje letní obilí,
aby ohnicové semeno zůpina sbírali. ©Za tím účelem
nechť se rolnictvo upozorní na to, že již při sečení cbilí
možno z část! sbírati semeno plevelů. opatří- se žací
stroj snadno připevnitelným zařízením. pomocí něhož
možno jmeňovaná semena sblrati. Náklady na opatření
takového zařízení jsou nepatrné a továrny na hospo
dářské stroje je již dávají do prodeje. Válečný obilní
ústav sděli oznámené množství plevelového semene mi
Misterstvu vojenství, načež toto stanoví dle jakosti a
stunně čistoty přejímací cenu za semeno, jež dlužno
přenechati vojenské správě. Na základě výnosu c. k.
ministerstva orby ze dne 23. července 1916 č. 32.106 vy
zvána c. k. okresní hejtmanství, aby zavedla bezodklad
ně opatření žádaná c. a k. ministerstvem vojenství.

Vrabec předmětem hospodářské otázky. Snad se
někdo usměje, ale povůží-li. jaká spousta vrabců jest
všude. povšimne sl pozorněji, en napsáno o škodlivosti
tohoto velice hltavého ptáčka. Uvedli jsme nejednou do
kumenty, jak se vrabec živí nejraději věcmi, které jsou

důležité pro výživu jak člověka tak užitečné | zvěře.
Kde-Jest vrabců nadbytek. tam tito velicedotěrní ope
fenci ujímají bojaost potravy ptáčkům velice užiteč
ným, z nedostatku hynoucím. Nikdo rozemmý nenavrh
ne, aby se vrabcí zcela vyhubili. Ale přílišný jejích po
čet rozhodně se má značně ztenčiti. Na př. víděll jsme
v nejbližším okolí Hradce na dozrávajícím ovse a jiných
obilninách houfy vrabců po 60—70.Co taková hromadná
výprava matropí škody za malou chvilka! V Německu
jest nyní zahájen proti vrahčí havěti boj-na celé čáře,
který | tam. není. novinkou. »Národní | Listy —due
10. srpna 1. r. píší: Už roku 1769 byl v Me
klenbursku vydán zákon, kterým se nařizuje, že každý
sedlák podle velikosti svého statku musi obci odvésti
určitý počet vrabců Nebo zaplatiti 10 fen. pokuty za
každého nedodaného vrabce. Německá říše má okrouhle
540.00 čtver. kim rozlohy; 1 čtv. km má 400 jiter, to
čini 216 milionů jiter. Kdyby se z 10 jiter byl musel od
vésti jenom 1 vrabec ročně -- píše »Nordd. Allg. Ztg.« —

dostali bychom. úctyhodný počet 21. milionů vrabců,

vrabců rovná se svou chutí masu holubímu. bylo by
znamenitým ziskem chytati vrabce. Polévka z: vrabců
dabře.se hodí pro malé děti a pro churavé, neboť je.
velice výživná a.chutná. Je už velký počet obcí, které
platí za vrabce. Dremie po 5 fen., ba i více. Chceme-li
znázorniti v čísjicích škody, působené vrabci, užasneme.
Ze. 70.000. obcí odpadá 11000 měst, zbývá nám.. ledy
60.000 obcí. Počítáme-li na každou 500 vrabců, což jistě

nem mnoho. dostaneme 3% milionů vrabců. Způsobí-li
takový divoch, jen za | mk škody, je to ročně 30 mili-.
onů. Každý. rolník. však ví že 1 mk je. škoda odhad
nuta příliš nízko, pováží-li se. že bývá hned celý klas,

"pomačkán a zkažen, vyzobe-li z.něho vrabec jedno.nebo
dvě zrnka. Vezmeme-li ještě v „úvahu spousty, které
vrabci nadělají v osení, v zahradách na záhonech s pří
sadou, na, ovocných stromech, víně -a konečně. tim. že
zaháněji. zpěvné, užitečné ptactvo, vidíme, že škoda.
kterou způsobují, je ohromná. Jak možno zbaviti se
pernatého: dotěravce? »Nardd. AHg. Ztg.« uvádí několik
rad. Některé jsou přece jen barbarské, byť što-o ptáka
škodlivého, Navrhuje se na příklad, aby na zdi byla u
pevňována hnízda, Jakmile se tam vrabci. usadí a mají
vajíčka, abý celé hnfzdo bylo zničeno.. Také Ike políčiti

"na vrabce drátěné klece nebo proutky, pomaza
né. ptačím | lepem, v Jichž kladení jsou někteřé
kluci mistři. Nejjistějšť a nejůčelnější prý však je
stříleti vřabce. Je to dovoleno všady na polích, kde ne
jsou na-blízku lidská obydlí. Často prý je dosud zastá
ván názor, že jsou vrabci užiteční. Leč nesmí se zao
menouti, že jen v hrnci nebo na pekáči. Je velice myl
nou domněnkou. že vrabec požívá hmyz. Netkne se ni
čeho z toho, čeho bychom se rádi zbavili, Zásadně ne-,
žere nic původu ivočišného. Je absolutním vegetari
ánem. Snad by zašel hladem, kdyby se mu dával jenom
hmyz. Na doklad. jakou škodu mohou vrabci způsobiti.
uvádí »Nordd. Allg. Ztg.«. že u jedné obce nebylo lze
ve žních skliditi políčko ječmene, protože klasy byly té

měř úplně ozobány vrabci. Aby se zužitkovala ta hrst
ka zrn, co zbyla, zahnal sedlák na políčko husy.<

©00000000000000000
Úvěrnídružstvo Eliška

(v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy
na nové výhod. losy Rakoúského Červe

ného kříže a opatří i jiné cen. papiry..

Za válečného ruchu.
K 18. srpnu 1830. Krásnou vzpomínku

na 18.srpen 1850uveřejňujev čís. 15. »Kor. kath.
Kl.« Jistý rakouský poddaný navštívil v roce
1849 Anglii. Tam v blízkosti Londýna, v městě
Clopham, navětívil klášter, kde tehdy působili
rakouští Redemptoristé. Se zájmem vyptávali
se na zdraví mladého císaře, na jeho život; je
den z řeholníků, který zmíněného muže prová
zel pravil s úsměvem: »Jest to také zvláštní
okolnost! Jak mne zde vidíte, dopřálo mi řízení
Boží podílu na tom, že ojsař František Josef
nejen vládne, ale že vůbec žije a jest na světě«.
Po zvědavé olázoe, jak je to možné, vypravoval
kněz dále:

»Jak známo, trpěla paní aroivévodkyně Žo
fie před narozením prvního dítka mnoho.a po
několik dní byla v nebezpečí života. Zdržoval
jsem se tehdy za příčinou zotavení v Badenu
u Vídně a ohtěl jsem právě o 10. hod. dopo
lední 18. srpna 1890 ze sakristie dvorní kaple
jíti k oltáři, když v tom osobní sluha olsařův

řinesl rozkaz, aby kněz, který nejdříve půjde
oltáři, sloužil mši sv. na úmysl Jeho Veli

čenstva. Za takových okolností nemohlo býti
pochybnosti, v čem ténto úmysl spočívá. Již se
šeptalo: buď matka nebo dítě nebo oba. Nej
avětější Svátost byla již po více dní vystavena
k uctění. V této veliké tísni volal jsem k Pánu
všech věcí, jak jen jsem uměl. Zvláště před sv.
přijímáním, kdydržel jsem Pána světa ve svých
nehodných rukou, uvědomil jsem si živě váš
nost a význam tohoto okamžiku. Mohl jsem
mluviti se Synem Božím a důvěrně Jemu říci:
Bude-li On chtíti, že jistě tak se stane. Kól by



Pán Bůh způsobil starému olsaří radost, aby za
svého života viděl ještě mladého dědice! Tak

Bohu a tak jsem byl dojat, že slzy kanuly na
mešní roucho i na palénu. A hle! Sotva jsem
ne vrátil do sakristie, zazněla již radostná zvěst;
modlitba má byla vyslyšena při nejvýš možném
zjištění právě v tom okamžiku, kdy jeem ji ko
nal. Paní aroivévodkyně stala se matkou sil
ného, krásného prince, tím jest oísař František
Josef, náš nejmilostivější Pán a proto je mi
tolik milý! Dejte jen pozor«, připojil kněz, »že
nebude později ani naší kongregaci zadržovati

vlastní její právo a svobodu, aby vychovávaladuše pro nebe a pru Rakousko dobré nrddené.«
Následník arcivévoda Karél František Josef

jmenován generálem jízdy a admirálem. Jiná po
výšeml. Armádní Věstník oznamuje, že polní pod
maršálek a viceadmirál arcivévoda Karet Franti
šek Josef jmenován byl generálem jízdy a adm'
rálem. poručíci arcivěvodové: Maxmilian, Franti
šek, Karel Salvator, Hnbert Salvator, Lev Karel a
Vilém František nadporučíky a praporčíci arcivé
vodové Rainer a Leopold poručíky. Podle Věst
níku Zeměbrany propůjčil Jeho Veličenstvo císaf
titul a charakter plukovníka z Nejvyšší milosti a
výminečné podplukovníkovi v zál, Maxi Egonoví
knížeti Fůrstenbergovi a podptlukovníkům v pomě

tzovi, Karlu knfžeti Auerspergoví a Engelbertu
knížeti Auerspergovi. Mimo to jmenoval Jeho Ve
ličenstvo císař z Nejvyšší milosti a výminečně
v poměru evidence nadporučíka Konráda prhíce z
Hohenlohe Schillmgsfůrsta rytmistrem.

Oběti italského barbarství. K= správě ra

kterou sděleno zničení nemocnice Milosrdných
bratří v G rici nepřátelskou. »plnou trefons,
sděluje ee, že při tom zahynul kromě několika
jiných csob Čech-krajan podpřevor Fr. Vít. Kři
kava. Týž byl rodákem z Běština u Ilořovie a
bratrem vdp. Jana Křikavy, faráře v Malkovi

Horák, rodilý rovněž z Čech, byl těžce raněn a
zápasí v teretské nemocnici se smrti. Milosrdní
bratři v Gorici vyvinovali od počátku války ve

raněných vojínů. Před několika měsíci, když
nepřátelské střely stále častěji dopadaly v sou
sedetví ústavu, ano i několik granátů značně

poškodilo střechu, jeden trakt budovy a kapli,yl ústav vyklizen, nemooní odvezeni do jiných
nemocnic, od bitevní linie vzdálenějších. Bratří
řádoví měli Gorici opustiti, což část jich i s Pá
dovým knězem učinila. Převor se třemi jinými
bratry žádali však vojenské velitelství a své řá

. dové představené o dovolení zůstati i dále v po
lorozbořeném domě, aby mohli dle možnosti
z bitevní linie přinášeným raněným při«pívatí.
Tito čtyři bratří neda!i no odstrašiti od vyko
"návání své povinnosti ani tenkrále, když ne
přátelským granátem další část domu byle roz

-bořena a v sulinách kněz-Františkán, klerý po
odchodu řádového kněze v domě kněžské fun
kce dobrovolně vykonával, byl zasypán a druhý
den utrpeným zraněním podlehl, až sobotní
»plná trefa« nepřátelská další činnosti řádových
bratří konec učinila. — Zabitý podpřeror Fr.
Vít. Křikava byl pro avůj ryzí charakter a mír.
nou povahu u všech, kdož jej znali, zvláště u
svých spolubratří, velice oblíben. Jeho rozhodnutí
vytrvati v ústavě až do konce a jeho činnost
ve službě raněných po dlouhé měsíce v rachotu
nepřátelských děl zasluhuje tím více uznání a
obdivu, pováží-li se, že zabitý podpřevor byl již
starcem ?2letým. Čestbudiž jeho památce!

První chorvatské učitelky v Istrii.
V minulých dnech podrobilo se poprvé 16
kandidátek učitelství ze ženského paedegogia
w Pazinu zkoušce zralosti. Jihoslovanské listy
a velkou radostí pozdravují událost jako důle
žitý čin v kulturním životě istrijských Chorvatů.
Událost vpadádo -doby, kdy se strany vlády
podnikána je energická činnost, aby byly vy
mýtěny všechny nepřirozené poměry předváleč
né, kdy Italové uměle vytvářeli italský charakter
krásného pobřeží Jaderského moře a kdy Jiho
slované, pokud to šlo, jen ze soukromých pro
středků opatřovali si základy pro osvětový život.
Také pazinské dívčí paedagovium, ovšem jediné
na celém Přímoří, bylo vytvořeno jen soukromou
obětavostí. Jmenovitě všichni profesoři a obě
učitelky. vyučovali na paedagogiu bezplatně.
Prvých 16 učitelek chorvatských je předzvěstí
nových poměrů. Čeká je už nyní čestná práce,
ač není pochyby, že by musil býti počet uč lel
ských sil zmnohonásobněn, aby byla plně uko
jena potřeba vyučování chorvatských dělí, duru'l
plnících jinojazyčné školy:

Pamatujte
při každé příležitostina „Červený kříž“,
na raněné vojíny, na vdovy a sirotky

- PO padlých našich bojovnieich!

Cirkevnívěstník,
Zprávy dlecésul Vyznamenání jsou pp.: Alois Ka- |

van, vlkar. sekretář, farář v Rokytnici a Jos. Stříbrný.
larář v Branné. imenování b. notáry. Karel Mikulecký.
arciděkanv Chrudimia. Bobumi!Dvořák,katechetav;

Chradimi, obdrželi exposttorium canonicale. Josef Zelím- |ka, katecheta v Chradimi. obdržel farní synodalie. —
Ustanoveut jsou pp.: Jar Bauer, farář v Krouné, za fa- |
ráře do Sebraniv, Fr. Hovorka, admin., za laráře v Boh
dani u Pardubic, Jan Medek, admin., za faráře v Čes. |
Petrovicích, Pr. Stříbrný, kaplan v Habrech, za admim. '
do Lučie. | Jaroslav Žďárek, kaplan v | Náchudě,
za administrátora do Hařiček, Eman, Ulrich za admím.
na Pouchově. Ant. Vobejda, kaplan, za admin. v Cerě-.
kvici, Vítězslav Vlach za kaplana ve Zbislaví, Emilian ©
Kašpar. kaplan v Borové, za kaptana do Polné. Z neo
mystů: Josei Krištof za kaplana do Chrasti, Václav Dra
dler za kooperatora do Marešova. — V Pána zesnu:
Joset Vlček (V Vuln.). děkan n. 0. v Slatinanech. + 7.
července (naroz. 1546, vysv. 1871). Oustav Holenda, .
koop. n. 0. v Mladkově. ř 4. srpna 1916 (naroz. 1881,
vysv. 1914). Jose! Kučera. děkan v Chocní, + 14. srpna
(naroz. 1865, vysv. 1888). - Uprázdněná místa: Tscher- '
mna. fara, patron. nábož. matice, od '1. srpna. Choceň,
děkanství, patron. knfžete Kinského, od 17. srpna.

Úmrtí. Dne 14. L m. zemřel váp. Josef Kužera, dě
kan v Chocni, Narozen r. 1865 ve Lhotě Údrnické, vy
svěcen r. 1888. -- V Mlaďkově 4. £ m. zémfel vip. Just..
Holenda, pensionavaní inladistvý kněz, který studéa bo
hoslovecká vykonal v Římě. Narozen r. 1681 v Mlad-.
kově, ordinován r. 1914. O. v p.

TYVYVYVYVYVYVYVYVYM
Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci

Králové doporačajeme co nejlépe při veškerých

svědomitě a horlivě nřes všecky nepřiznívé okolnostli

zajisté dobu úctyhodná; jest seniorem veškerého sprív-
ního úřednictva všeob. veřejných nemocnic v království:
Českém. přes. to však gen jubtlejní zastihl populárního:
p. správce v -plné -dněevní i tělesné svěžesti. Těžká a
velice zodpovědná služba. p. Hotmanna v nemocnicí -de
měněna byla četnými gralolacemi-1 přátedskýmidárny,.

aby se dožil pfi plném zdraví i svésedmdešátky, která:
hž Kývá z dálky neveliké.

Vojenská komise be koupi koal z volné ruky dosta:
víse do Hradce Krůlové na dobytší tržiště dne 19. srp-
na u do Nechanic na náměstí 20. srpna t r. vžďy o 9.
hod. ráno. © Majitelé koní. kteří své koně dobrovolně.
chtějí prodati, nechť je v ustanovenou dobu předvedou.
a přinesou též nici na jeden den. Koně podělené eviden-
čními lístky budou též kupování, avšak jen v soudním.
ohrese svého sianovíště, Evidenční listky jest s sebnů'
přinésti. S prodavačem smluvená cena bude ihned ho
tově vyplacena. Majitelé- koní se ve vlastním zájmu u
pozorňují, aby koně překupníkůám neprodávali, nýbrž:
je bezprostředně nabídli nákupní komisi

Sbiráni Usti ustružiníkového a jakodaíkovéha [z
sdělení c. a k. ministerstva války bylo nezbytno zasta-
vítl následkem nedostatku zásoby "dist ostrnžiníkového:
a jahodníkového výrobu nejnřiněji potřebného čaje 0

stružiníkového, pokud se týče jahodníkového. Pročež:
UHlužnažádati, aby zásoby listí ostražiníkového a jahod
níkového snad ještě z loňského roku po ruce jsoucí, ja-
kuž i letose již uasbíragé listi ostružiníkové a lahodní-

kové co nejrychleji zasláno bylo firmě Vůter Agler, to
Várna cběmických výrobků v Óberka u Vídně, stanice:
Oberiaa c. k. státních drah. Při této příležitosti pozna
ménivá sc znovu výslovně, že jak listí posudJiž. násbí-
rané tak také jistí, jež dále bude nasbíráno. má se z
silatt výhradně jmenované firmě a nikoli snad c a k.

při každé příležitosti svůj vlastní podnik. i

VYVYVVYÝ VVYYVÝVYV VY v

. Zprávy
místní a z kraje.

Progřam mimořádné slavnostní schůze městského
zastupitelstva dme 18. srpna 1916 o půl Il. hod. dop. v
zasedací síni okresního zastupitelstva v Hradci Králové
k-eetění 86. Nejvyšších narozenin: 1. Hold Jeho Velišen
stvu nejmilostivějsímu císaři a králi Františku Josefu
1. 2. Návrh. aby k uctění tohoto slavnostního dne věno
váno bylo z peněžní hutovosti obce: a) obnos 3000 K
Fondu pro podporu z vojny se vrátivších živnostníků v
Hradci Králové, b) obnos 1000 K sbírce pro válečné
účely (Fond invalidní; Foňd pro vdovy a sirotky po
padlých vojinech) ná mísio osvěflení. v předvečer Nej-
vyšších narozenin.

V předvečer narozenin Jeho Veličenstva pořádala
c. a k. vojenská hudba slavnostní čepobití. -Za ni krá
čeli vojíni s lampirny: dnes časně ráno vyhráván bu
diček,

Vyzuamenání. Předsvikyni dámského Červeného
kříže v Iradci Králové pí. Marli Smumé, choti c. k.
místodržitelského rady a dámě řádu Alžbětina, byl za
zásluhy o Červený křiž udělen čestný odznak II. i.
s válečnou ozdobou. —- Pun Julius Russ, starostův ná
městek a pokladník edboru Stříbrného kříže v Hradci
Králové, byl za svoji hurlivou činnost, ve prospěch
jmenovaného spolku vyvíjenou, vyznamenán čestným
stříbrným odznakem; z téže příčiny bylo p. továrníko
vi A. Stůckgo!doví v Hredci Králové vysloveno presi
diem spolku Stříbrného kříže zvláštní pochvalné uznání.

Společenstvo komislonářů a obchodníků dřívím a

---—--—>

vyšších narozeni Jeho Veličenstva obnos 25 K ve pro
spěch vdov a sirotků po padlých vojínech.

Společenstvo úřední oprávněných mrstrů zedni
ckých se sídlem v Hradci Králové věnovalo taktéž z
příčin Neivyšších narozenin Jeho Veličenstva obnos 25
K ve prospěch vduv a sirotků po padlých vojínech. l

C. k. rakouský vojenský vdovský a sirotčí loná
zřídil v Hradci Králové exposituru svého oddělení pro
válečné pojištění. Válečné pojištění fondu toho týká se
pojištění pro případ úmrtí i pro případ invalidity aplatí
pro všechny případy úmrtí a invalidity během jednoho

něním v boji. Pojištěny ninhou býti i osoby. které se
již v hoji nalézají. bez lékařské prohlídky a stává tudíž
možnost, aby manželky své muže, rodiče své syny, z3
městnavatelé své zřízence, obce, své příslušníky pojí
stili. Bližší informace podá expositura v Hradci Král..
Klicperova ul. č. 141. v domř p. cís. rady Špalka (tele
fon č. 147).

Jubileum řicetlleté služby ve všeobecné veřejné
nemocnicí zdejší oslavíl zasloužilý p. správce Pranti
šek Hofmann dne 13. 1. m. úehlučně v úzkém kruhu
svých nejbližších známých. Narodil se r. 1854 v Praze;
vychodil obecnou školu ve Velvarech, kde byl jeho otec
listovním, pak v Praze navštěvoval hlavní školu a aka
demické gymnasiwn. Odebral se do námořnické školy
v Pulji, r. 1672 přidělen k řadovému vojsku u c. a k.
námořnictva; absolvovav ještě dělostřelecký kurs, stal
se cvičitelem námořního dělostřelectva. | Prodělal tři
delší námořní cesty. Od r. 1878 byt zaměstnán v listov
ně c. k. krajského soudu v Hradci Králové. Od 15. srp
na 1886 jest správcem zdejší nemocnice, v níž působí

mické atd. ve Vídni. :

Přiznání k dami činšovuí ma rok 1917, připadně pro
beruj období 1917-1918. Vyhláškou c. k. okr. hejtman- *
ství v Hradci Králové ze one 31. července 1916 k č.
46.402-X-1916 z. f. P. ic 88 12 a 27 návodu k vyšetření
výnosu nájemného z domů, jeho zkoumání a sestavení
(dekret dv. kanceláře ze dne 25. června 1820 sv. 2 č.

140 sbírky zákonů zemských pro Čechy) se oznamuje,
že byly.resp; -v nejbliěších. dpech budou dodány vl;ist
níkům domů potřebné tiskopisy o tam, jak podávatí
přiznání výnosu nájemného 7 domů na rok 1917, po pří
padě pro berní období 1917—1918,že veřejně bylo vy

a že lze všem majitelůní damů do tohoto poučení W
purkmistravského (obecního) úřadu neb u c. k. okres
ního hejtmanství nahtédanuti Lhůta k podání přiznání
je stanovena do 31. srpna 1916.. Majitelé domů, kteří

jemného a jsou povinní je podatě, vybízejí se proto, by

c. k. okr. hejunanství v Hradci Králové neb ú purk
mistrovského (obecního) úřadu, ježto opomenutí při
znání nikdo nemůže ourluvitl tím, že poučení neobdržel.
Prott majitelůin domů, kteří v ustanovené lhůtě přiznání
nepodali, zakročí se přesně die ustanovení $ 11 patentu
o daní domovní ze due 23. února 1820 (sbírka zákonů
zem. pro Čechy 2. sv. č. 36). :

Z přírody. Včera v noci vznikla na Hradecku prud
ká bouře; nebe se aní nezavíralo, hrom rachotil dlouho,
vydatný lijavec svlažíl nůdu již velmi vypráhlou. K
ránu se bouře opakovala. — V seminářské | zahradě
vzrostlo na akátě pět nových květů.

*Utonal dné 16. t. m. po 3. hod. odp. v Orlicí nod

vyhazoval. vojín klesl do vln. Veliký počet divákůjíkica
několik přemetů tonoucího, domníval se. že se nad
jedná o žert. Dva skačili do vody již pozdě. Dvakrát se
ukázala ruka nad hladinou. když pak připluly záchr:n
né lodičky, již tělo zcela zmizelo. :

Seznam cen na lýdenním trhu v Hradci Králové
dne 12. srpna 1916. L kg: víhve 1.20 K, jehel 3.90 K, má
ku 460 K, Iněného semene 1.90 K. česneku 4—5 K, 1 hl:
jablek 12--18 K, hrušek 28 k, pětilitr švestek 1.20—2 K,
1 kopa: zelí 14- 20 K, ekurek 10—14 K, kapusty 5—8 K,
cibule 4.20—4 K, drobné zeleniny 1.20—2 K, mrkve 5—6

K. — Přivezeno bylo: Jetelového semene 12 a půl hl,
zelí 60 kop, okurek 180. kapusty 95, cibule 160, drobné
zeleniny %0, mrkve 40, česneku 15, jablek 93 hi, hrušek
3, švestek 2 hl. podsvinčat 270 kusů, 1 párek za 200
až 254 K. ,

Pouť do Svatoňovic pořádá spolek »Anežka; V
Hradci Králové v neděli 20. srpna za vědení vdp. K.
Keppla, rektora Borromaea. V sobotu večer“Sv. zpověď
v chrámu Panny Marie v Hradci Králové. V neděli rá
no o 6. hod. odjezd. Z nádraží svatoňovického průvod
za zpěvu »Vzpomeň, 6 Královno milá« do poutního
chrámu Páně. Kázání, mše sv. Odpoledne o půl 2. hod.
křížová cesta (dle Oltáře). Shromáždění u sv. kříže,
Po, návratu lorelánské litanie a uctění P. Marte. O 4.
bod. průvod z chrámu ke studní P. Marie za zpěvu »>TI
stekrát pozdravajeme Tebe«, kde pobožnost. Návrat do
Kostela, kde rozloučení a sv. požehnání. O půl 7. hod.

odjezd. :
Veliké pouti áo Malých Svatoňovic. Česká katol..

vefejnost nechať se“daví o rozmachu ©Poutního místa
Malých Svatoňovic v poslední době. Na svátek Navští«
vení P. M. 2. července dojelo procesí z Kunětic u Par
dubic, a zároveň přišli poutníci z Náchoda. Dne 16. čer
vence poutníci z České Skalice se svým velebným pá



nem; nad to mimořádný počet českých i nězgeckých
„jednotlivých poutníků. Ve čtvrtek 20. července poutníci

z farnosti zvolské u Jaroměře vykonali se svým důst.
dichovnín správcem svcu poutní pobožnost. V neděli

. 23. m. m. přivedi vdp. farář všestarský (u Hradce Krá
lové) svou osadu a zároveň velebný pán z Velké Jese

. nice své osadníky aa posvátné místo Mariánské. V úte

. rý 25. m. m. se k nám dostavili důst páni faráři stude
necký a kalenský s četným průvodem. O sv. Anně měla

„svůj den farní osada rtyňská; nedbajíce deště, přišli
velmi četní 6e svým duchovním správcem. Dne 27. m.

„m. dávní ctitelé P. M. Studánecké, poutníci z Jaroměře

>$6 svým velebním pánem. Dne 28. m. m. došli poutní
ci z Jilemnice se svýn: důst, duchovním správcem. letos

„Již podruhé. O nedělích 30. července a 6. srpna několik
menších procesí, mezi nimi z Nového Hrádku a okolí;
poutní kostel byl stejně při mši sv. přepiněn. V neděli
13. t. m. přivedli vsdp. vikář z Holohlav a okolí se

- svým vip. kaplanem a vip. katechetcu z Joselova přes
. 600účastníků, mezi nimiž byli též královédvorští pout

niči. Zároveň téhož dne puctiá návštěvon svou Malé
: Svatoňovice J. M. p. gener. vikář královéhradeckého bi
: skupství, jenž pro poutníky sloužil slavnou mši sv.. ud

polední bohoslužby konal a s večerem promluvou Poutní
pobožnost uzavřel. Týž den shromáždil u Simdánky

.dobrých 1000 poutníků. Kajícníků v těch několika tý
+dnech bylo 2000. Nedostatečnost poutního kostela pa
- trna. Pro udržení poutního místa na příslušné výši roz

šíření kostela nutno.

Pročjinde kupovati?
"| Vždyť obdržíme kancelářské potřeby (pa

pir, inkoust, péra, tužky atd.), umělecké
sj pohledy ve velkém výběru, dopis. papír,

notesy od 80 hal.až do 5 K, dále památ
—— níky, alba na fotografie a pohledy—

v Družstevním knihkupectví v HradciKrál.————Adalbertinum————
„I

Různézprávy.
Vychovatelské listy v nejnovějším 7.—8. sešitě u

veřejňují tyto články: Jiří Mezírka: Přezkoumání škol
ních učebnic.-- Boh. Simonides: O žďárských horách.
—. Dr. Jos. Jeyser: Tělo a duše. — Dr. Josef Roman:
Hlavní směry řežení problému pozornosti. — Dr. Josef
Kratochvil: Filosofické proudy kolem r. 1400 a jejich
ohlas na universitě pražské. — Dr. Fr. Hrachovský:
Počátky kesťanské filosofie u nás. — Fr. Janovský:
Innocenc Jil. — Bedřich Konařík: Antialkoholism ve vál
ce světové. Rubrika »Rozhledů« a »Zpráv« jest velice
bohatá a účelná. — »Vychovatelské listy“ vycházejí 25.
každého měsíce v sešitech 2/áarchových. Předplácí se:
na rok 10 K i se zásilkou. Předplatitř se lze v každém
knihkupectví, jakož i v nakladatelství Matice C. M.
v Olomouci. Dolní náměstí č. 17.

Vlna osudu. V přítomných dobách jest život mno
hých Jako lodička, bnaná po vzedmutých vlnách. Z ra
dosti do žalosti a ze Žalosti do radosti. Na takových

„vlnách osudu ocitla se i úvojice mladých, vřele se mi
lujících srdcí. Když bylo s mýminejhůře, vlna osudu vy
nesla je opět vysoko ke krásnému životu ve šťastném
spojení manželském. Neobyčejně jímavcu povídku o tom
napsal známý náš katolické povídkář Jar. Novák do le
tošního kalendáře -Venkovaná« pod názvem »Vlna osu

„du-. Dovídka tato čestně se řadí svým obsahem i zpra
cováním k ostatním výborným povídkám letošního ka
lenďáře našich zemědělců, z nichž jmenujeme J. S. Baa
ra »Pomstila se«. dra. J. Řehulky »Srna«. J. Pospíšila

»Pokání., S. Boušky »Říche, M. Javorníka »Pan! lesní«,
sl. Pečenkové »Ovoce lásky= a j. Pro nezemědělce s
podobným | obsahem | vydali jsme nádherný kalendář
»Třebízský:.

Nákyp z kruplce s ryblizovým rosolem, Poměr pro
4 osobý: Vezmeme 8 lžic hrubší krupice. Na' rendlik
dáme lžící čerstvého máslo rozpálit a vsypeme tam
"tu připravenou krupici, necháme do zlatova za stálého
míchání upražiti. Mezitím "jsme dali 8 dkg <ukru čtvrt
litru vody. půl balíčku vanilkovéhocukru Dr. Oetkera.
Vařící nalijeme na Erupicí a dobře přikryté necháme
-zapařiti (asi půl hod.). Poté naplníme nákypem formu
(kterou jsme předtím studenou vodou naplnili). nyní vo
dy zbavili, dobře stlačíme. po chvflt vyklopime a polije
me následujícím rosolem. Rosol: Na rendlik dáme 1
lžíci vařeného rvbízového rosolu, 1 lžíci teplé vody
do které jsme dali lžičku prášku Dr. Oetkera Reginy),
necháme var přejít a na nákyp prochladlé nalijeme.

Linecký koláč s rvhízovým rosolem na jiný způsob.
Na vál dáme 12 dkg mouky, 5 dkg másla, které jsme v
mouce rozdrolili. 4 dkg cukru. lžičku vanil. Oetkerova
cukru, lžičku pečivového prášku Dr. Oetkera,

spojíme s 1 žloutkení v těsto. Je-li příliš tuhé, přidíme
1 lžíci rumu nebo smetany. Dobře vypracované nechá
me na vále půl hod. cdpočinouti. Poté těsto vložíme do

vymazané zoubkované koláčové formy, okraje kolíče
-zvýšíme vytlačením těsta. Máme-li po ruce zbytek va

minut.do růžova. Rosal na jiný způsob: Na u
pečený pak nalijeme následující rosol: 10 dkg kostkové

"ho cukru namočíme ve vodě a přivádíme do varu. Když
nám počíná tuhnouti, vhodíme tam 12 dkg rybízových

-zrníček a přimícháme k tomu | Ižičku prášku Sedliny
(Reginy), v -horké vodě rozpuštěného. Vše pak zamí

úplně ztuhnonti.

Besídka.
| Pocta s překážkami.

Pan Brčál byl majitelem domu a k tomu měl
přes deset tisíc v záložně, Nikomu neškodil, jeho
snahou bylo na stará kolena klidně tráviti z naho
spodařeného majetku zvláště ve stolní společnosti
pensistů »U kapra“. Přes to jeho situace nebyla
právě závidění hodná. Stará manželka stávala se
stále kousavější, doma svého muže komandovala
jako cirkusová krotitelka koně. Ty dlouhé náprav
né lekce vyháněly Hrčála do hospody pořád ča
stěji. Doma už se chudák neopovažoval ani pře
inýšlet, aby nějaký jeho samostatný čin nenarazil
na ostré kopí nemilosrdné kritiky, K vůli domácí
mu zokoji stal se těstem v rukou své energické
polovice, pouhým poslušrým vykonavatelem Že
niných rozkazu.

Právě při polední kávě s uspokojením jeho du
še konstatovala, že už tři dni pro svou tuhou ukáz
něnost těší se rajskému míru. Ale hned jakoby do
koflíku udeřil blesk. „Franc, Franc, v očích se mi
dělají mžitky. Tuhle čtu v novinách. že umřela Ma
rie Novotná, vdova po řediteli v Praze. Ubohá
stará naše teta! Však jsem se dověděla už před
třemi měsíci, že vážně churaví. Zítra je pohřeb.:
Když paní Brčálová ještě několka elegickými
vzdechy učinila společenské etiketě zadost, zauja
la energickou pózu činu »Teď se, muži, rychle
sebereš, svátečně se ustrojíš a ckamžitě do Pra
hy! Teta mi ubližovala dost, ale tebe měla radši
už proto, že jsi pokrevný příbuzný, třebaže vzdá
lený. Snad na tebe taky něčím pamatovala, pro
tože bližších pokrevencu nemá, Ještě tam cizi lidé
všecko pokradou. Jakmilg,z vlaku v Praze vy
stoupíš, hned kup skvostný smuteční věnec; ať
okoli tetino se nešklebí, že se neumíš nikdy repre
sentovat, V bytě zesnulé Všecko dobře obhlédneš,
zeptáš se lidí na poslední vůli. A dělej honem, vlak
odjíždí již o druhé hodině.r

Chof odnaučil se dávno odmlouvati. Vyskočil
na starých nohou jako pružina 2 upravoval svá
teční toaletu. Před odchodem osmělil se ještě po
znamenati: >Ale kde tam jenom dům smutku na
jdu! Byl jsem v Praze za celý život dvakrát, na
posledy před dvaceli lety

»>No.ty patrone pohodlnosti, nauč se taky ied
nou sám o něco se starat; naposledy abych s te
bou poslala nějakého- chlapce na stráž a k vůli
napovídání. Tuhle máš cosi v novinách, zastrč si
to zatím do kapsy —' a na další podrobnosti budzš
mít ve vlaku k přemýšlení času dost. A už honem
vyraz, sice ještě zineškáš,«

Zmámený Brčál sc zatočil jako automatický
panák a již těžce oddychoval po schodech. Sotva
však se začal srdcem rozlévati příjemný pocit po
koje, zazněl náhle s patra ještě jeden signál: >Vy
řiď všem truchlicím moje uctivé poručení a upřím
nou soustrast;"že bych byla jako ráda také přijala
drahou nebožku na poslední cestě doprovoditi. ale
Žes mne sám zdržel pro veliké moje práce a staro
sti domácí, Něco si ještě vymysli — zkrátka ať mi
tam nevyvedeš hanbu. — A co stojíš? Já nevím —
já nevím. už honem jdi, ať nezmeškáš.«

Teď už na brunátné tváři Brčálově při studiu
rozkaz naskakovaly krupěje potu. Truchlící po
sel, víc utýraný. než žalostící rychlým krokem do
Šel k vlaku ještě včas. Utíraje si v kupé spocené
čelo, počal rozpřádati myšlenky, jak nejlépe se
zhostiti uložené úlohy. Vzpomněl si že v Kudlově
jest hodinová zastávka. »tim — to jest větší město,

tosti k nákupu. Išeztoha v Praze pujde všecko táz
na ráz, zbude málo času; stejně ani nevím, kde
bych tam takový závod nalezl, již to vyptávání
zabere mnoho času. Anebo — vždyť mám krát
kou pamět, ještě bych se naposledy dostavil lez
věnce, A kdo ví. zdali slušný věnec koupím hned,
zda jej nebude chtít některý ten umělec teprve vy
rábět. Na moutě — stejně si připadám jako plavec
na širém moři hez kormidla, Nevyberu-li v Kudlo
vě, aspoň si nebudu ničeho vytýkati; | vyberu-li,
bude po veliké starosti.:

Rozhodnuto, vykoráno. Brčál za hodinu po té
moudré úvaze nesl z Kudlova do vlaku pěkný vě
nec. Zapotil se cestou značně a v kupé perlil se
na jeho oblých lících pot ještě hustěji; byl tolik
parný den. Ale nechisi* Skoro polovice starosti
s krku. Teď hlavně, kudy se dostane v Praze k
domu smutku! Vyňal noviny a pátral po adrese.
Hm -- hni, to mi je divno, jak se najednou dostala
teta od Vyšehradu až dc Karlína, Taky mohlo pří
buzenstvo telegrafovat! Ale to je jedno, v Karlíně
bude snadnější orientace než někde v úzkých, ia
dovitých uličkách v zapadlých čtvrtích.

Na jedné zastávce přisedla jakási otylá, nastro
jená matróna, Z dlouhé chvíle zasypala Brčála o
tázkami a pak si smlsla kritikou, »Odpusťte. pane,
takový nádherný věnec a bez pentlí s nápisem.
to bude přece v Praze podivné.«

sinu —- bylo příliš naspěch, lépe tedy tak než
bez věnce vůbec.:

»Ale vždyť přece v Praze se vám poslouží v
malé chvíli a s jakým vybraným vkusem!«

>Teda budu hledět, abych nějak“doplnil«, při
svědčoval dobromyslně smuteční pasažér již ze
setrvačnosti, v jaké byl vycepován ženou vlastní.

Otylá matrona se po straně ušklíbla. Brčál za
tím zdvihal oči k rozpálené plošině s tichým ste
skem: >To je žízeň, ach to je žízeň! Mezi přáteli
3U kapra: by se jistě sedělo příjemněji.«

V Karlíně se stísněný hrdina dlouho motal, než
vyhledal za pomoci napovědů závod schopný k
doplnéní okrasy věnce. Projevil v krárm přání:
»Prosím o dvě pentle k tormahle věnci; na jedné
nápis »Drahé duši<, na druhé »F'r. Brčál s chotí.
Nepatrný mužík, který tam stál, zakabonil se a
pronesl úsečně: -Kde jste si kupoval věnec, lam
ať vám dají pentle; snad je tam přece také seže
nou. Tohle je zvláštní jednání — chodit k vuli
věnci do závodů dvou.

»Děkuji za poučení a za pomoc., odsekl řízně
již notně rozmrzelý Brčál. »Pak prý v Praze lze
všecko obdržeti.. Teď už měl Brčál chození po
tvrdé dlažbě dost. Vrazil s věncem hned do pro
tějšího hostince, kde se občerstvoval dukladně, až
přišel do unylé nálady. Chudák teta, tedy už je
v Pánu, ani se nerozloučila; dříve než mohla do
psat, že je s ni zle, anděl smrti pokynul rteru tolik
přísným. Ale hned do tiché dumky vnikla žhavá
jiskra obavy, zdali své poslání dobře splní. Té
mrtvé se nebál, ta bude spokojena se vším, ale té
živé doma. Začne-li mu zpívat, že jí provedl ostu
du! Tož raději vzhuru —-bez pentlí do domu smut
ku nepujde. A už zase kráčel kolem nevlídného
krámu. Vyběhla ven švitořivá starší paní. +Do
volte, pane, vy asi nejste z Prahy. přijel jste pa
trně sem někomu na pohřeb z venkova.«

vÁ co je vám po 1om?« postavil se Brčál rázně.
»Vypravíte snad pohřeb za mne?:

„(Odpusťte, netáži se z pouhé zvědavosti; ci
tím povinnost promluvití slovo na usmířenou. Muj
muž se domníval. že iste odtud z Karlína, že jste si
pořídil věnec u jeho nepřátelského ©konkurenta
nedaleko odtud — a proto vás tak nešetrně odbyl.
Má dosti příčin k steskum.x .

»Dobfe; ale já mám odnášet na svých zádec
jeho osobní spory?:

sAle, pane, proč se tu domlouvat na ulici?
Račte jen dále .do krámu, jistě vás obsloužíme k
plné spokojenosti.

"Ustaraný Bnčál si myslil: Jen kdyby už byl
konec. Když při hovoru o hodině dodání se vy
skytly jakési svizele, mávi truchlící pozístalý ru
kou, že už má těch starostí po krk dost. že je po
hřeb stejně až druhý den. Onen dříve nevlídný
mužík mu sdělil, že o domě smutku sám ví, prý
to jest jen deset mint odtud, cestu mu snadno na
značí. . i

Teď už jakoby Brčálovi cent s prsou spadl.
Bez věnce se u rakve neukáže, přespí hned na
proti v hostinci.. A teď — ať mu dá celý svět
pokoj.

Druhý den již tři hodiny před pohřbem se do
štrachal opatrný Brčál před dům smutku. Viděl
vcházeti samé tváře cizí, což mu působilo trochu
rozpaky. Nejraději by vkročil s některým známým.
Což se nedostaví bratr Alois, sestra Fany anebo
aspoň bratranec Karel? Slabě, téměř pod prahem
vědomí vynořila se jakási trapná otázka; zmizela
rychle jako babí léto, ale za chvíli zaťukal na mo
zek Brčáluv dotaz zřetelnější. Mrzutý | truchlící
pokročil k domu blíže. Z opatrnosti neodvažoval
se interpelovati veliké pány, zeptal se shrbené,
chudé babičky: »Je to tady díru, z něhož se vy
pravi pohřeb paní Marie Novotné?<

sTak, tak“,-kývala hlavou stařena. »Přeškoda
paní ředitelové, ta dobračka mi prokazovala tolik
dobrodiní -—a teď jsem dvojnásobnou žebračkou.

»Co je dělat- -- zvídal obmyslně, ale dosti ne
obratně i3rčál, »ta už byla hodně stará na pravou
nohu se sotva mohla postavit... «

sAle idou, buďto jí neznali anebo si dělají ze
staré báby šašky. Vždví to byla paní mladá, plná,
jako krásná ruže. Právě proto je jí tolik Škoda.z

Brčál udělal chličei tak komický, jako obstárlý
nápadník po resolutnín: koši mladé dívky. Zrovna
jakoby mu byla ta babka do obličeje | vychrstla
ltr octa. Věnec mu vypadl z ruky Brčálovy nohy
na několik vteřin zápasily S gravitací zemskou ja
ko při ?emětřesení,

Ale už se vzpamatoval a dal hovorné babce
korunu, ahy aspoň na chvíli měla náhradu za dary
té ředitelky.

skéuku líbám, uctivě děkuju jemnostpane, Buh
raž tisíckrát -- chtějí-li, já ten věnec sama nahoru
zancsu:, dodávala stařena, zdvihajíc nešťastný do
kument smutku úslužně z prachu.

»Í ne. ten si ponesu sám«, odmítl Brčál. Počkal,
až bude stařena za rohem, aby neviděla, jak prchá
v jiný kout města a aby Se mu ddaadně nevy
smála. :

Já starý slon — letím jako splašený tam, kde
mne nezvou , káral se přísně. >Ale vždyť přece
žena.. . Hm, že tu už nemám těch novin; možná,
že umřely v Praze v jednom dní paní Novotné
dvě. Novotných jest v Čechách víc než obyvatel
v Čáslavi. Nějak hloupě jsem se spletl v adrese
ulice či pražské čtvrti. Dylo v novinách jmenová



bydlí má skutetná tetra, Pěšky bych se tam už ne
dostal, ale dojedu snad včas.

Nebudete líčit, co zkusil na opravené cesiě
Drčál se svým věncein, kolik lidí ho káralo pro ne

když se ocitl nás smutný hrdina v blízkosti proble
matického domu smutku. Obcházel opatrně pozdá
lečí; je-li teta ještě živa a spatří-li ho, hned tu
bude maškarní obrázek pro biograf; potom aby
hanbou skočil do Vltavy; ten věnec by si při sko

funusu. Když konečně po několika opatrných otáz
kách seznal jasně, že teta žije, pelášil rychle na
Nové město. Když již seděl ve vlaku, přerítai, co
teď s tím věncem. Útrpné duše, které viděly tvář
velice zarmoucenou, jevily s truchlícím živou ú
čast. Na dotazy odpovídal utýraný Brčál, že mu
zemřela sestra.

V tom píchlo v truchlém pasažéru jako Špen
dlíkem. Vždyť právě přisedal jeho starý přítel Vá
cha ze Skalkova a švitořil hned: >Ale hochu, hochu,
tebe jsem už neviděl dobré dva roky. Co pořád
děláš? Odkud kani?«

zJedu domů.:
»A Co ten věnec?«

»lnáúá — koupil jsem jej vPraze ženě«, vyra
zil ze sebe tajemně, polohlasně věrný sluha přísné
manželky. Stovku by byl za to dal, kdyby byl
Vácha hovor obrátil. Ale zvědavé oči krutého dru
ha diktovaly jazyku další otázku: >To snad k ve

liké rodinné slavnosti? Tohle je věnéc jako nafunus.«
>Víš — umřela mi sestra, ale nevlastní, A žena

chtěla jí položit na rakev krásný, nádherný věnec.
Teda jsem jel až -—-až do Prahy.«

»Jemine, v Kudlově by ti prodali takový taky.
To tě v Praze odbyli. A ten nápis na pentli platí
přece pro tebe i pro Ženu.«

>Inu jo — to mi už tak v Praze poradili.«
»Tedy srdečnou soustrast, starý brachu, přeji

ti upřímně. aby tvé srdce brzy okřálo.«
Brčál byl už jako na trní. Zdálo se mu, že se

vysmívá celé kupé. Že ten věnec nehodil v Praze
raději někam do otevřeného sklepního okénka!
Taková jízda dál jest nesnesitelná. Čím blíž k do
movu, tím spíše přisednou někteří noví známí;
bude potom plné město simíchu. »A co jsem vlastně
vyvedl diloupého? Jen to. že jsem na slovo po
slechl<, uvažovala ztýraná hlava. »A teď už na
před vím, jak mi bude ke všemu stará zpívat,
proč jsem se lépe do novin nepodíval, jakou hlou
post jsem provedl tou koupí, jak trpí k vůli mně;
no — a na tohle všecko trápení jsem už vydal
přes 80 K. -——Ne, už je těch trnů a Špendlíků zrov
na dost.«

V Kudlově, kde byla zas delší zastávka, trpitel
vystoupil a rovnou do jedné hospody blíže nádra
ží. Poručil si sklenici, kterou hned zaplatil, aby
mohl každou chvíli nepozorovaně prchnouti. Jaká
slast, že v malém lokále seděl sám. Kam teď s tím
habánem věncem? Kdyby to byla kytice, hodil by
ji tam do plotny; ale věnec se nevejde ani do trou

by. V příhodném okamžiku přetrhal pentle j s
»Dobrou duší«, zastrčil je do kapsy, věnec odložil
do temného koutku a haidy ven jako z hrozného
zajetí! Sotva však ušel třicet kroků, už za ním le

těl svědomitý pikolo. »Milostpane, zapomněljste.tuhle krásný veliký věnec.
Brčál div klučinu hněvivým zrakem neprobodl.

Zrovna jakoby chytala bohyně ©Spravedlnost
prchajícího provinilce za límec. Ale poutník se 0
panoval, dal hochovi zpropitné — a potom rychle

k mostu, k řece. Tam hodil nešťastný věnec kvěčnému spánku do vody.
»Co to děláte?: ozval se za ním z nenadání hlas

, jednoho chodce. .
»Víte — víte, dobrý muži, tady — hned tady

pod tím mosten se mi utopil před osmi lety bratr,
kterého jsem měl tolik rád; a proto, proto každo
ročně v den jeho nešťastného skonu uctívám pa

hroužením věnce.:

Péperky.
Ve vlaku hovoří jeden: »To je zajímavé, dnes jsem

se dověděl za svého života Poprvé, že na našem podho
ti docela v srpnu byl citelní mrazík.« — »Dafte pokoj,
lo jste asi cosi četl v novinách.. .« — +Ale nikoli,

řekl mi to starý obecní pose! a pak mi to dotvrdila je
dna známá výměnkářka.« -- »Hm, tedy jest to ořece
jenom jistá pravda.

+ .

Hovnři se, jak náš národ jest zpěvný, poukazuje se
na bohatost českých melodií. Ale ta hudební represen
tace česká zvláště v zahradních koncertech stává se ve
lice jednotvárnou, jakoby docházel dech k další energii.
Na př. »Progdamůnevěsta«, která jest ovšem skutečnou
(perlou, měla by býti jako vznešená kráska chráněna
proti zbytečnému týrání. Nejrůznější směsi z »Prodané=
hřmí z plechů ustavičně; z jemných melodií opery po
řizují se řermeslně divoké pochody, všelijaké valčíky a
polky. že by nebylo divu, kdyby se Smetana v hrobě
obrátil. Rovněž tak bezohledně se sahá do skvostů u
Idžených v »Hubičce< a »Libuši«, "Třicetiletý občan již

od svého.chlapectví slyší dlouhou řadu jet dotěrné“ va- i
rlace na tytéž části tří neb čtyř českých oper. jdkoby
jiných našich. zpěvotrer nebylo. Jsou tu přece-jiné, da

ale i Dvořákovy, Pibichovy. Rozkošného a jiných. Ne

ustálé amílání téhož dila stává. se velmi snadno profanací.
. +

»To jest úplně moje věc, jak si chci upraviti svůj
poměr k Bohu.« —- »Ne tak, přítel, slovo »poměr« týká |

se při nejmenším osobností dvou, v tomto případě tebe |
a Doha. Chceš-li předkládati v zájmu příjemného pomě

ru své podmínky vlastní. sluší se, abys také vyslechl
podmínky druhé súčastněné strany; tím spíše jest to
nutno, že druhá strana nekonečně vyniká svou podsta-©

pronášeti | nezávisle, pak nedospěješ ani k obstojné
smlouvě, prohlašuješ jednoduše nevázané diktáty; a
kdo by se jim i z lidí beze vší kritiky, bez odmluvy
podrobil?. S tvým rozhodnutím nejvýš bude souhlasiti
idea, jakou sis ve vlastní fantasii vytvořil; ale jak se
přesvědčíš, že také souhlasí s tvými názory | osobní
Bůh?< — +Bůh jest nejvyšší Láska, Dobrota. Přes to
však mlčí, jeho hlas neproniká ke mně zřetelně ze zá
vojů hvězd, neproráží oblaka. Soudím tedy, že popřává
volnost, aby si každý poměr k němu upravit dle vlast
níhu přesvědčení.« -- »Ale dovol vždyť ta různá pře
svědčení maji dle letory a zvůle lidí tisícerou tvář, což
nejlépe svědčí o tcmt, že ta nejsou přesvědčení, pevné
poznatky, nýbrž lehkomyslné dohady. A myslíš-li, že
Bůh jest povinen každému rozmarnému rozumáři udělo

vati soukromé hodiny, že má k vůli každému svévolní- ,

váš-li existenci bytosti nekonečně vyšší než jsi sám,
pak snad uznáš, že tvůj poměr musí býti stanoviskem
podřízenosti, že nesmíš diktovat. Neuznáváš-li však to
ho Zjevení, které se již stalo, jsou tvá slova o úpravě
poměru bezobsažným slovíčkářstvím; vždyť by na zá
kladě tvé zásady i lidé velice chybující spěchali posvě
tit náboženstvím, předstíranou samostatnou úpravou pu
měru i své zhoubné vášně. Závaznost, podřízenost tva
ra k Tvůrci ukládá netoliko Zjevení, ale i svědomí a
zdravý rozum.«

A
Černý « spol.
nabízejí ze svého skladu na Slezském Před

městí u osobního nádraží:

prima hernoslezské uhlí
kusové i ořechy nejlepších známek prosté

prachu;

prima české uhlí hnědé

pro kuchyně a pp.pekale

hornoslezský kostkový koks
pro regulační kamna bytová;

palivové dříví štěpinové;

polenové dříví bukové 9
pro pp. koláře, truhláře a soustružníky.

Obchod ve velkém idrobném. "m

Truhláři nábytku©
hodící se za instruktory pro vyučování invalidů,
hlaste se u firmy Skuherský, o. a k. dvorní

továrna nábytku v HradciKrálové.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
. (protokolovaná firma)

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

doporučuje P. T, veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamonáný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovovéhonáčiní.
Cenniky,vzorkyi roucha botová na ukázku

| Sralovilavské MaticeSelskéjithm anejlevněj

«
"Uzmaný za nej

kupní pramenv

boslal paramenlů
rádla, praporů. příkrovů, koberců a

Kovovébo máčíní vc výrobaách nejstaršíhe
závodu v Čechách, 0. a k. dvorního dodavat.le

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

oráskové omatky,oupočky,ry£ nov vsory a M
k výběru franko. : :

Bet velkomdstské režie ve vlastuích dílnách 'a
domech, levné pracovní síly na venkové, čímů levnější.
ceBy aš o 30"/, ned věnde inde.

Jubíl. 100 Let.trvámí m10let. vinotmíčinnosti

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

AAAAAAAAAAAAAAAA

Mýdlo.,
prášekbezvadnéyc 1kgza1K20h
doporučuje jako cennou náhradu za mýdlo

Josef
r mydlář v Hradci Králové na podsíni. —

OVYVVYVYVYVYVYVVY

se na požádání franko zašlou." 600000006000000000000

1 Veledůstojnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dovolujesí dopo
ručit! veškeré kostelní nádeby a

í a to: momstramce, kalichy,
olbáfe, nádobky,paténky, paoilikály,
avleny,lam y, kaditelhice,
Z at
církevním vyhovující. slaré před
měty opravuje v půvedníintenel .

p Ktatís HH dčboprotidoplatku za nové čňuje. Hotové.

Předně meb výkresy smasilánauu (ramke bez závaznesti koupě,
Všese posíláposvěsrné.| Prdesruční.
=stříbrných jako: fe .

madenok. KŠK, pretprstýnků, náramkůatd. " NotářekéProteny, tabatérky,
Jídelní náčiní se stříbra pravého,čínského všdy na skladě.

Blers slato, otříbro © drahokamykupuje sa nejvyšší sj

JAN STANĚK,
pasíř a oiselear

Praha-L.-079., ul. Kareliny Světlé, čla. 12. o.
Přísiný snaloo «. k. somakého irosiního soudu.

íslo hospodyně
na faru přijala by 48letá vdova po notáři, ve

šifrou »Svědomitosta do adm. t 1

| 600p000000oJan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční snisony kollekel
nejnovějších draků pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakoži ta- i 0Cizo

zemských.

Cotná nsmání zvláštěz krabů velo
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více neš třicetilelého působení.
Učiňte,“ prosím, malou objednávku na

: zkoušku.

, Též na splátky bez zvýšení cen!
Volejemné látky na taláry.

OOOOOOO000000000000
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Předplatné na čtvrt roku 2K 50h
Číslo 34. , na půl roku OK — V Hradci Králové, dne 25. srpna 1916. Inserty očitají se levně.

Obnova vychází v pátek v poledne.

Řádění čtyřdohodou placených agentů stává
se stále drzejším a vyzývá k veřejnému protestu
veškerého českého tisku a veškeré české veřej
nosti. Čím dál tím huře počínají si ruzní tú poli
tičtí zoufalci. kteří z nejnekalejších pramenu nej
tainějších fondu uboze živoří a situaci svých kra
janir ztěžují. Lidé ti nejdříve zneužívali pohosti
nosti volného Švýcarska a když nenalezli tam vu
bec porozumění pro své řádění a v mnoha přípa
dech docela hrubě byli odmítnuti, odstěhovali se
se svou činností do hlavních měst nepřátelské ci
ziny.

Jednou z těchto zajímavých politických +»indi
vidualit:, kieré z ruzných důvodů z vlasti své u
tekly a jsou mnoho měsícu ve službách nepřátel,
jest také bývalý říšský poslanec Důrich, Tento
pán se pokusil již v míru hráti v Čechách úlohu.
Poněvadž však jeho aspirace nebyly v nijakém
poměru k difševním schopnostem, vlastní strana
jel ponenáhlu. odstranila. Pan Důrich se snažil nej
nemožnějšími věcmi upozornitií veřejnost na sebe,
avšak marně. Nikdo ho nebral vážně, a poněvadž
se mu také lujspodářskyvelmi špatně dařilo, po
užil vhodné příležitosti a uprchl minulého roku
z Rakouska. aby hrál úlohu ve službách našich ne
přátel, jež v Čechách musí působiti způsobení zvlá
ště obveselujícím. Pan Důrich stal se najednou.
nejsa k tomu nikým oprávněn ani vyzván, +zá
stupcem< českého národa u nepřátelských státu.
Jest jisto, že nemohl tam nikdy býti brán vážně,
avšak k oklamání neutrální veřejnosti byl pro poli
tické účely Francie a Ruska dosti dobrým. Činno
stí svou sesměšnil sice své chlebodárce a způso
bil svým krajanům nepříjemnosti, avšak sám do
sáhl cíle.

Dochází nyní zpráva, jež korunuje celou čili
nost páně Důridhovu. Nežli demisionoval ruský
ministr zahraničních záležitostí, konala se v ru
ském hlavním stanu ministerská rada, jež jednala
o ruzných politických otázkách. Sazonov předlo
žil úplně vypracovaný manifest k Polákum, jenž
polským částem země se strany ruské slibuje úpl
nout samosprávu a vzhledem k válečnému stavu
vybízí Poláky k odporu proti ústředním velo
cem. Manifest ten klade zvláštní duraz na všeslo
vanskou myšlenku a svádí sliby také Čechy k
velezrádě. Mezi spolupracovníky oné Části pro
vwramu, jež také český národ ke zradě vybízí,
imenuie se také pan Důrich, jenž svou agitační
činnost zahájil nyní v Petrohradě. Můžeme
je-li to pravda — ruské vládě k spolupůsobení ná
ně Dňrichovu jen blahopřáti. Mají-li nepřátelé naši
ve službách svých jen takové čestné muže, jako
je p. Důrich. pak škoda všech nákladů. V Čechách
se budou ntusiti hlasitě zasmát. až se dovědí, žc
tak vysoce nadaná kapacita, jako je pan Diirich,
spolupracovala na programu ruské vlády.

Nám nezbývá nežli výslovně prohlásiti. že p.
Důrich a jeho společníci pozbyli práva jednati jako
synové českého národa. jemuž jen škodí a jehož
jméno před neinformovaným světem šlapou ve
bláto.

Průběh války.
Bojiště východní. V ruském velení stala

se zase změna. Místo generála Kuropatkina stal
se velitelem na severní části fronty proti Hin
denburgovi generál Ruskij. — Těžiště dnešních
bojů jest mezi Dněstrem a Brody, ježto tu jde
o Lvov. Zde stojí armáda Bothmerova na čáře
Horozanka—Kozov—Zborov, severněji armáda
Běhm-Ermollova na čáře Zborov—Harbuzov—
Pienaoki. Na jižním křídle fronty následníkovy
odrážejí spojenecké voje útoky, které podnikají
v Bukovině západně od Moldavy a v jižní Ha
liči u Žabí. Dále se bojuje po obou stranách
Tatarského průsmyku. Nafrontě Hindenburgově
soustředili Rusové své úsilí na dolní Stochod —
marně však. Dle ruských zpráv nastala v po
sledních dnech přestávka, poněvadž prý doprava
nového válečného materiálu a mužstva na fron
tu působí velké obtíže. Rusko chce prý tento
krát přivoditi rozhodnutí. — Dle bukureštských
zpráv zahájilo Rusko urychlené opevňování hra
nio proti Rumunsku; pracuje se ve dne v moci.
Doplnivše se, přikročili Rusové v pondělí opět
k moenému útoku na postavení armády Bohr
Ermollovy po obou stranách horního Seretu.
Tím dáno znamení k pokračování ve velké bitvě
v Podolí. Napadena byla znova fronta Pieniaky—
Batkov— Perepelniky —Hukalovoe.

Na italském bojišti v posledníéh dnech
není zvláštních událostí. Italský časopia »Secolo«
píše, že rakousko-uherské vojsko klade mohutný
odpor na levém křídle, čímž zničeny italské na
děje na překročení Sávy.

Na západním bojiští jak na Sommě tak
u Verdunu všecky podniky rozdrobily se na
místní boje o zákopy, k nimž spojenci nasazují
ovšem značné síly.

Bulharsko-německá ofensiva v Makedonii
minulý týden zahájená do jisté míry překvapila.
Bulhaři zhatili tu plány čtyřdohody, proto vy
razili včas a to třemi proudy. Střed tvoří břehy
a okolí Vardaru, západní křídlo tvoří prostor
od Bitolje na jih s obvody jezer Prespajského
a Ostrovského, a křídlo východní oba břehy
řeky Strumy. U Floriny poražena srbská divise
dunajské, severně od jezera Ostrovského divise
drinská. V rukou vítězů jest celý prostor mezi
jezery Prespa a Ostrovo. Podle poslední zprávy
byla dobyta všechna srbská postavoní západně
od jezera Ostrovo, v strumském úseku byly
francouzské síly zahnány na pravý břeh řeky.
Bulharský tisk prohlašuje, že protiofensiva, ku
které bulharské vojsko bylo nuseno sáhnouti,
jest činem nucené sebeobrany — není už dů
vodů, které dříve vojsko bulharské na hranicích
zdržovaly. — Bulharský generální štáb ohlašuje,
že v údolí Strumy poražen nepřítel dokonale;
zachránil se útěkem na pravý břeh Vardaru.
Nymí zase franoouzský generál Sarrail vybízí
Reky, aby zadrželi postupující Bulhary, ač právě

Do Soluně přibyl také přese oddíl italského
vojska. A italský tisk už se chvástá, jak Italové
v Makedonii se vším zatočí!

|

V Asii v Turkestaně vypuklo povstání,
poněvadž cur mohamedáneké kmeny v Chivě a
Buchaře, dosud od služby v ruském vojsku
sproštěné, nutil, aby konaly vojenskou povinnost
v ruském“vojsku. (enerál Kuropatkin dostal
rozkaz, aby povstání v Chivé a Buchaře potla
čil. Na Kavkaze a v Persku Turci rázmě postu
pují tak, že Teheran byl od Rusů vyklizen.

V Severním moři došlo 19. srpna k boji
mezi německým a anglickým loďstvem. Zničen
byl jeden anglický torpedoborec a poškozena
bitevní loď anglická.

Mírové dotazy v anglické dolní sněmovně.
Posl. Byles so tázal, upjal-li minister. předseda
Asguith pozornost na prohlášení německého
státního poďtajemníka Zimmermanna, že ně
meoká vláda poznovu projevila svou ochotu
jednati o míru, ale že čtyřdohoda na naléhání
Anglie nikdy se k tomu neměla. Byles ae tázal
také, všimi-li si Asguith tužby po míru, která
byla projevena na socialistické schůzi v Lipsku,
a mnoha podobných lidových projevů v Ně
mecku a hodlá-li říci, na kolik jest anglická
vláda ochotna vyhověti tomuto projevenému
přání nepřítele. Minister. předseda Asguith od
pověděl, že německá vláda dosud neprojevila
žádné ochoty k míru, leda za podmínek, které
pro některé spojence jsou nesnesitelny nebo
obsahují pokoření. — Dalziel se táže: Byla
učiněna zmínka o nějakých mírových podmín
kách? — Asguith: Pouze to, co přinesl tisk. —
Dalziel: Úředně ne? — Asguith: Ne.

Politický přehled.
Císařské nařízení, týkající se zásobování

obyvatelstva nezbytnými předměty spotřebními,
právě jest vydáno. Nové nařízení poskytuje
vládě možnost, aby podniky výrobců nezbytných
předmětů spotřebních. jakož i obchodníky a
živnostníky podrobila dalekosáhlému státnímu
vlivu. zejména pokud jde o způsob odbytu, vý
dělku a tvoření cen. Aby podle možnosti bylo
čeleno úpadku výroby, může ministr vnitra
výrobce přinutiti, aby ve výrobě pokračovali,
anebo aby přenechali státu za úplatu svá pro
vozovací nebo průmyslová zařízení. Ministr
vnitra může výlučné zásobování jednotlivých
ústavů, míst nebo území evěřiti obeím nebo
obeeně prospěšným zařízením, buď jednotlivým
nebo několika výrobcům, obchodníkům atd.

Ministerská porada konala se minulou
sobotu ve Vídni a týkala ae uherského vyrov
nání. V pondělí pak odejeli do Peště minister.
předseda hr. Stůrgkh, ministři železnic, orby,
financí a obchodu, aby pokračovali v poradách
mezi rakouskou a uherskou vládou.

Uprázdněné mandáty do říšské rady. Ód
posledního zasedání poslanecké sněmovny u
prázdnilo se 35 mandátů poslaneckých jednak
úmrtím, jednak složením mandátů a dílem také
tím, že dotčení poslanci byli soudně zbavení

15 mandátů, na české strany 11. na polské a
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jeden.
? Vůdcové uherské oposice, Julius hr. An
drassy, hr. Albert Apponyi a Štěpán Rakovazky
byli v pondělí po sobě přijati mocnářem ve
zvláštním slyšení.

Uherský sněm zahájen byl 28. srpna. Před
přechodemk jednacímu řádu promluvili opo
siční poslanci. První hr. Apponyi jménem opo
sičníků prohlásil, že když bez nich bylo roz
hodnuto o důležitých otázkách, musejí složiti
své mandáty. Povinností oposice jest prý také
kontrolu svoji zostřiti. Hr. Julius Andrassy (ú
stavní strana) rovněž prohlásil, Že ani on ne
může setrvati na místě mandátem určeném. Jest
nutno, aby zástupcové národa byli ve stálém
styku s těmi, kdož řídí nejdůležitější zájmy,
dosud bez kontroly. Chce podati návrh, aby 00
nejdříve byly svolány delegace. Stejného názoru

jest i posl.Št. Rakovszky. Předseda ministerstvar. Tisza odpovídá, že v tomto okamžiku není
možno veřejně projednávati otázky, o nichž by
si poslanci přáli; hájí naši zahraniční politiku
a zastává se i nynější rakouské vlády. Při tom
však prosí poslance, aby při kritisování zahra
niční politiky naší nespouštěli anj na chvíli
s mysli vlasteneckých úmyslů.

Projev německého poslance. Na spolkové
schůzi ve Vídni vyslovil se posl. Redlich mimo
jiné takto: »Chceme-li silné Rakousko, musíme
míti také spravedlivé Rakousko. Až nadejde
okamžik míru, musíme se enažiti, abychom
mezi národy a státy proti sobě stojícími časem
sjednali lepší poměry, nežli jaké byly před vál
kou. Tím nutnější je, aby tato úloha byla pro
vedena uvnitř Rakouska. Dorozumění národů
bude tenkráte umožněno, když jedenkráte sku
tečně všichni národové navzájem uznají národ

nostní práva ale ovšem také existemci, právoa potřeby státu jako celku.«
© Rumunsku neví se dosud nic určitého.

Dle italských zpráv vyznačuje se situace v Ru
munsku svrchovaným napětím. Německý tisk
oznamuje z Bukureště, že dusné ovzduší ustou
pilo klidnější náladě. A ruský tisk sděluje, že
se polilická situace v Rumunsku v posledních
dnech opět změnila. Ústřední velmoci nabyly
v Bukurešti vrchu. Vzhledem na tuto změnu za
stavilo Rusko dopravu střeliva do Rumunska.

Volné listy.
Mluvuickésíto. »Chování se dohody zavi

ňuje další válku.. Pokroucená tato věta měla by
vlastně zníti: „Chování dohody zaviňuje, že
se nepřestává válčiti-, ale nám běží hlavně o to.
abychom vytkli nesprávné užívání podstatného
jména slovesného. Podstatná jména slovesná vy
skytuji se skoro napořád chybně se zvratným zá
jmenem. Na příklad: starání se, modlení se, učení
se. bavení se... Kdo má Bartošovu »Rukověť
správné češtiny, muže se na příslušném místě do
čísti této poznámky: +Zievení sv. Jana. ale zjeve
ní se Krista Pána.. Protože však poučení toto jest
příliš stručné, promluvíme o věci podrobněji. Když
podstatná jména slovesná pocházejí ze sloves
zvratných, jest třeba věděti, kdy k nim smíme při
čiňovati zájmeno zvratné se a kdy nikoli. Za pří
klad veziněme věty: Muj přítel pije lihové nápoje,
takové dráždění se (sebe) škodí jeho zdraví. Časo
pis »Oznamovatel: mluví Štiplavě o známém men
Šinovém pracovníku. takové dráždění neprospívá
společné naší věci. V prvé větě jest dráždění
se (sebe), děj tu tíhne ku předmětu naznačenému
zájmenem se, a v druhé větě jest dráždění
někoho jiného, děj směřuje jinam. Podobně rozli
Šujemetrápení (jakožto trápení někoho)a trá

Feuilleton.
Vzpomínka na Islam ve Španělsku.

Americký spisovatel Irving Washington (1733
—1859, z rodiny Jiřího Washingtona nepocházel)
vykonat několik cest po Evropě, které popsal, Na
pozvání amerického vyslance navštívil také Šna
nělsko, aby sbíral zde dokumenty o životě Kri
štofa Kolumba, jehož Životopis později skutečně
vydal. Bydlel také po tři měsíce v staroslavném
maurském paláci Alhambře, jejíž zašlou slávu i
nynější její smutek básnicky popsal v knize >The
Alhambra .

Nanučný slovník poučí o tomto. nejkrásnějším
pomníku arabského stavitelství v Evropě ze 13.
stoleti. My uvedeme z básnického líčení zmíněné
knihy pouze vzpomínku na Islarn ve Španělsku.

+ +
+

»Jedno z mých zamilovaných útočišť jest bal
kon středníhooknav síni vyslancůve vysoké vě
ži zvané Comares. Sedával jsem. právě zde, pro
žívaje konce nádherného dne, Slunce. sklánějíc se
za purpurové hory. Alhamské, vyslalo zářný
proud na údolí Darroské, který rozlil se v melan
cholické nádheře po červených věžích Alflambrv;

pení se (sebe), kdo se trápí starostmi, myšlen
kami, strachem. Zjevení sv. Jana, jež se událo
sv. Janovi, ale zjevení se Krista Pána, Kristus
sám se zjevil, Bodání v zákopové řeži vyžádalo
si mnoho obětí, ale bodání se fakirů, fakir bodá
sám sebe. Z těchto příkladů plyne tedy pravidlo:
Má-li býti vytčeno, že zájmenem zvratným jest
vysloven předmět děje. připojuje se zájmeno toto
ke jménu slovesnému, tedy dráždění se, trápení
se, zjevení se... Poněvadž toto spojení zvrat
ného se s podstatným jménem slovesným přihází
se velmi zřídka, a ve skutečnosti potkáváme se
s nim bez ustání, jest samozřejmo, Že za vy
varováním chyb podané pravidlo jest si dobře za
pamatovati.

>Snažím se stříci se hříchu.« Dvojí se, jak pa
trno, jest tu nelibozvučno, pročež radno jest za ta
kových okolností jedno se vynechávati. Snažín
stříci se hříchu. Obyčejně tak bývá, když se spoju
je zvratné sloveso s infinitivem. Rozmýšlel se pu
stiti se do Ameriky. Rozmýšlel pustiti se do Ameri
kv. Rozhodl se pilně se učiti. Rozhodl pilně se
učili,

»Pikardie, jež nyní válkou stává se pouští, jest
úrodrá krajina, Zde pěstuje se zelenina, zde ze
mědělci starají se o zásobování Paříže..

šeme tai: Pikardie jest kraj velmi úrodný, pě
stuie se tam. ...

zovali bychom jazyk. »Mírumilovnost středních
mocnosti jest obtěžkací zkouškou—lidského
smýšlení| dohody.« Zatěžovací

žovati.
Smutnou pravdu před čtrnácti dny »Obnova“

pověděla, že se pořád brousí, a přes to že se po
řád chybně píše. Votá-li se po abecedním sezna

že tak učinil již »Matiční Brus« r. 1894. Obsahuje
sice leckteré nedůslednosti a jest v něm patrna ne
jednotnost redakce, ale platnost jeho zůstává ve
své míře a všechny podstatné věci jsou v něm u
vedeny.
nezimohou nic potud, pokud vzdělanci naši nepo

nevleze do hlavy sara, nýbrž že třeba jest pilně

trváme. Práce našich filologů přinesla již hojně
ovoce a úlohou naší inteligence jest, aby plody ty
dovedla ochutnávati a obraceti ve svůj užitek.
Tím ovšem neříkáme. že již může se učiniti tečka.
Duševním vývojem mění se zajisté pojmy. přechá

, roda obzvláště rokuje a uvažuje se v době pří

itomné, jest radno, abychom se vrnyslili v činnost a
spisy Havlíčkovy a vyvažovali z nich všechna

i jadrná a praktická poučení, která dlouhými lety
nepozbyla životní sílý a která posud zůstávají he

| slem národní práce. Již pouhé přečtení stručných
; životopisných zpráv bylo by prospělo onomu novi
I,náři »českému«, jenž do rozšířeného denníku dne

| 29, července 1916 napsal, že Havlíček se narodil
v Něm. Brodě, To Borováci na Přibislavsku, pře
četše zprávu tuto, po své povaze pořádně si asi
zahromovali a poslali pisatele ke všem všudy!

Havlíček náleží mezi takové muže, kteří, byť
dávno tělesně tleli v hrobě, duševně neumírají a
neustávají národu hlásati své učení, které s želez

| nou důsledností vtělilo se v jejich všecek život.
; Obraz Havlíčkův, z nejpopulárnějších po našich mě
; stech a vesnicích, ukazuje obličej, jenž jest zrcad
| lem přesvědčené odvahy a nezlomné vůle, která
: proráží chmurami, složenými v záhybech a plo
i chách tváří a dvojdílného čela. Dumavé oči česko

moravského horala hledí energicky do dálky, ja
: koby v ní s upjatou pozorností hledaly osudy lidu.
, jemuž obětoval život do posledního dechu. Zahleď
©te se s poroZuriěním na tu hlavu, bujncu kšticí zdo

benou, a vyčtete z ní ušlechtilou nepoddajnost, a
tajemná hloubka zraků dá vám vytušit bohatý du

| ševní život buditele, jenž s ženiální bystrostí pozo
1 rovatelskou spojoval pochopitelnost a jasnost slo

vesného výrazu. Velicí duchové vyzařují duševní
sílu, která přechází v jiné a mocně v nich působi

» svým příkladem. Kéž Havlíčkova důslednost a po
: vaha jest následována českým národem! Jeho po

litická a novinářská činnost má nám býti posud
národní čítankou. protože, jak jsme již řekli, po

" měry od jeho doby mnoho se nezměnily a protože
cíle českých snah jím vytčených jsou stále tytéž.

i R. 1848 napsat: »V době takové každý národ
, předem dbáti musí sám osebe, neboť se mu jen

takového osudu dostane, jakého si sáin zasloužil
statečností, vytrvalostí, podnikavostí a zejména
duchem svým.: A ve >Slovanu« řekl: »Kdo jen po
někud zná historii a běh tohoto světa, ten jistě ví,

že žádná politická strana, žádný národ nemůže ji
nak konečného vítězství se dodělati, nežli skrze

i Svou vlastní vnitřní sílu, skrze tu váhu, které
si dříve sám dobyl, pročež každý neilépe pracuje
o lepší svobodu národa, kdo pomáhá rozmnožovatí
jeho vnitřní sílu. Vnitřní síla národa však záleží

o V jeho vzdělanosti, mohoucnosti, © přičinlivosti.
i mravnosti a zachovalosti a každý, kdo se o roz
, množení těch.o vlastností u svého národa stará.

přispívá nejlépe k budoucí svobodě. To tedy čiň
i me každý ve své domácnosti, ve svém okolí, a

žádná moc nám toho nemůže zameziti.«
+

dopišství a těsné uniformy, které odstrašují. na mí
sto, aby vábily a které varuje známá perutná vý

během k takovému amputování jest návrh. jejž
kdosi podal v »Národních Listech<: v ten rozum.

domácími. Že by tím nastal zmatek a ochuzení,

nova: neméně přesvědčivě dokázala. že některých
vžitých výrazů vykázati nelze.

+

jež přikvačila 29. července 1856. Vzpomínka tato

sud znamená. A protože o budoucnosti našeho ná

rovina Vega pokryta byla lehkými. dusnými pa
rami, jež zachvcovaly klonící se paprsky a zdálo
se, jakoby v dáli rozlévalo se moře zlata. Ani nej

tu a tam slabá ozvěna hudby a veselí přicházeia
z údolí Darroského. činilo to pouze dojemněiším
hluboké ticho paláce, který mě zahaloval stínem.
Byla to jedna z těch chvil a scén, v nichž vzpomín

večerní slunce. ozlacující tyto rozpadávající se
věže. vysílají nazpět své paprsky k ozáření siá
vy. minulosti.

Sedě pozoroval jsem efekt klonícího se denního
svitu na maurském paláci a stopoval jasný, ele
wantní a nádherný charakter. převládající naprosto
v jeho vnitřní architektuře a opak toho při vel
kých, avšak ferých slavnostních gotických Stav
bách, zřízených španělskými dobyvateli, Tyto ar
chitektury. vviadřují opačné a nesmiřitelné pova
hy dvou bojovných národu, již tak dlouho zápasil
zde © nadvládu na tomta poloostrově. Ponenáhlu
ocitl jsem se v zadumání o jednotlivých osudech
arabských nebo maurských Španělů, jichž veškerá
bytnost jest iako zašlá pohádka a tvoří zajisté je
dnu z nejzvláštnějších, ovšem nádherných episod
v dějinách. Ač mocné a trvalé bylo jejich pansrví,
sotva víme nyní, jak je nazvati. Byli národem. tak
jak byli, bez legitimní země nebo jména, Vzdálená

Voitřní silou. Kdo politické a novinové projevy
, našeho veřejného života jen poněkud sleduje, u

znamená. že tato Havlíčkova slova zaznívají roz
ličnými obnzěnami po českých vlastech trvale. O

, vzdělanost, arci, až ne vždy bez stínů, český národ
( pracuje úsilně, ale takové mravnosti, abychom ji

mohli nazvati pevným základemvnitřní síly.
» jsme se ještě nedopracovali. V posledních letech
. rozbujelo mezi námi tolik nepoctivého dryáčnictví,
: fráscvitosti a neshodnosti krásných slov s činy,
, že Havlíčkův odkaz o mravnosti jest stále ještě
| dalek svého splnění. V »Obnově« bylo již leckdy
. pověděno. že k nám pod pláštíkem osvěty a po

kroku z ciziny přinášejí se myšlenky, které podtí
; nají mravnost, jako mrazem spalovány jsou stro
: mové květy. Co prospěje hromadění vědomosti a

výtvory krásných uměn. jestliže tato stránka či
lého a davedného národa nebude provázena pocti

| vostí povah a mravnosti života? Jsou lidé u nás.

| mezi nimi i spisovatelé, kteří se domnívají, že

| vzdělaností pro národ vykonáno jest již všechno, a

|

— —
vlna veliké arabské záplavy rozlévá se přes bře
hy Evropy, zdá se, že jeví všechny nárazy ženou
cí se bystřiny. Jejich dobývací postup od skály
gibraltarské až k prorvám pyrenejským byl rych
lý a skvělý jako vítězství Islamu v Syrii a Ezyp-
tě. Naopak. kdyby nebyli bývali zadrženi na ro
vině tourské (vítězství Karla Martella r. 732 nad
Araby), veškerá Francie. veškerá Evropa by bý
vala zaplavena s touž snadností jako království

» východní; vzrůstající jejich moc skvěla by se dnes
„ na chrámech v Paříži nebo + I.ondýně,

Odraženy od hranic P: renejí, vzdaly se tyto
zástupy asijské a africké, jež ziisobily tento vel
ký výbuch, dobývačné snahy a pomyšlely zříditi

p ve Španělsku mírumilovné a trvalé panství, Je
jich wdatenství iakožto dobyvatelů vyrovnalo se
pouze jejich umírněnosti; a v obém po nějaké do
bě vynikali nad národy, s nimiž zápasili. Odlouče
ni od rodných svých domovin, počali milovati ze
mi, o níž se domnívali, že jim Allah ji dal a snažili
se okrášliti ji vším, co by mohlo přispěti ke štěstí
lidskému. Vložili síly své moci v systém mou
drých a nestrannýchzákonů, pěstujíce pilně umění
i vědy, povznášejíce zemědělství, průmysl i ob
chod; postupně vytvořili království, s. nímž co do
zdaru nemohlozápasiti žádné království... s ú
silím šíříce kolem sebe jemnost i zušlechtění, jimž
vyznačovalo se "arabské panství na východě v



proto nezřídka býváme svědky, že spisovatelům,
umělcům, politikům a vůbec lidem jakkoli vynika
jícím odpouštějí se číny, které rozšířeny byvše ve
všechny lidové vrstvy, učinily by z nás mravně
úpadkový národ. Právě přítomná válka hrozivě u
kázala, co jen sobeckosti všudy se u nás rozlezlo!

Není správno, ba jest velmi Škodlivo,oceňovati
vynikající lidi jen dle jejich veřejného postavení
jako řečníků, pofítikův a umělcův — a neprohlé
dati k tomu, jakým zpusobem projevuje se povaha
jejich v každodenní činnosti a v četných vztazích

voleno podivovati se vzdělání ducha, ale nezapo
mínejme při tom, že vzdělanost pení v nutném
spojení s čistotou a výborností povahy. neboť ve
dle leckterých vzdělaných darebáků
se v životě s poctivci, kteří nemají za sebou ani u
čení středoškolského ani studia universitního. —
Vzdělaní lidé poutají, baví a zbystřují rozum svých
bližních, ale ryzi povahy, jsouce svědomím ná
rodní společnosti, příkladem svým nutkají k násle
dování. A jak běžná a ze všech filosofických od
padkův a ostřižků slátaná morálka zhoubně působí
v povahy i v našem národě, toho dolšovati bylo
by tolik, jako do lesa nositi dříví. A neméně jest
zřejmo, také dle Góthe, že dobré povahy vyrůstají
ze základů náboženských, o které u nás za po
slední doby kde který rozumbrada navykl se otí
rati.

Nuže, bez mravnosti není vnitřní síty, kterou
Havifček vytýčil za cíl českému národu. Pravým
vlastencem Havličkovi byl, kdo o tuto vnitřní sílu
pracoval kdo Hd slovem i skutkem uvědomoval.
Plané a povrchní vlastenčení Havlíček nenáviděl
a stihal satirou. »Vlastenectví, láska k vlasti jest
oheň; jenom někteří jsou hlavněmi, uhlím a dřívím,
které hoří, druzí však a ostatní buď se jen při tom
ohni-obřívají. buď si jím svítí, nebo si na něm kaši
vaří a dýmky a cigáry zapalují.« A jinde: »Byl by
již čas, aby nám to naše vlastenčení ráčilo konežně
z úst vjeti do rukou a do těla, abychom totiž více
z lásky pro svůj národ jednali, než o této lásce

nectví zapomínáme na vzdělávání národa.
Řekněme si upřímně, že v našem národě není

ještě s dostatek oné vnitřní síly. jak si ji Havlíček
představoval a jak o ni zvláště on pracoval. Při
vzdělávání národa zapomínalo se na mravnost, 4
vzdělávání samo bylo leckde ledajaké. Aneba co
se týká vlastenectví, byl by Havlíček přemlouval
za poslance voliti cizince a zamítnouti Čecha pro
to, že jest katolíkem? Rozumí se samo sebou, že

sebepoznání zdrávo jest vytknouti, jak. hřešili

víc dovolávali.
+

Rozmluva Kutuzovova s Lauristonem. »Veu
kov« nedávno vzpomněl vyjednávání, které roku
1812 Kutuzov vedl s jenerálem francouzským Lau
ristonem. Podotknuv, že obě strany, ruská a fran
couzská, ličí setkání jinak, táže se »Venkov:, co
jest pravda“

Bogdanovičovy »Dějiny vlastenecké války r.
1812«, dilo kritické a sestavené dle dochovaných
listin, mluví o hovoru obou jenerálů dosti podrob
ně. Když Lauriston ohlás'l| se u předních stráží
ruských v táboře tarutinském, Kutuzov poslal k
němu knížete Volkonského, aby se otázal, s čím
francouzský jenerál přichází a má-li list od Na
poleona, aby jej odevzdal. Kutuzov rozimluvě s
Lauristonem se vyhýbal a důvodem toho byla 0
bava, že by vyjednáváním s nepřítelem v armádě
zpusobil nelibost. Lauriston však žádal naléhavě o
rozmluvu s ruským jeneralisimem. Kutuzov vida
nezbytí zařídil věc tak, aby nabyl času. Zatím co
Naščokin, jejž k předním strážím poslal s Lauri

době svě nejvyšší civilisace, rozlévali světlo vý
chodního vzdělání západními kraji temné Evronv.

Města arabského Španělska stávala se shromaž
dištěm křesťanských řemeslníkův. aby tito se Vy
učili užitečným řemeslům. University v Toledě,
Cordově, Seville a Granadě vyhledávány byly
bledými studenty z jiných zemí, aby se spřátelili
s vědomostmi Arabíův a sbírali znalosti starých
dob; milovníci krásných uměn shromažďovali sc
v Cordově a v Granadě, opájet se poesií a hudbou
východu; obrnění bojovníci severu spěchali sein
zdokonalit se v ušlemhtilém výcviku a ve dvor
ných obyčejích rytířstva.

Jestliže islaniské památky ve Španělsku meši
ta v Cordově, zámek v Seville a Alhambra v Gra
nadě stále ještě nesou nápisy hluboké chlouby o
moci a trvalosti jejich panství, může tato chlou
ba uváděna býli v posměch jako smělá a marná?
Pokolení za pokolením, století za stoletími zmizelo
a tyto památky stále ještě panují v zemi.

Přes všeclino to nicméně bylo islamské panství
ve Španělsku pouze nádhernou exotickou květi
nou, jež trvale se nezakořenila v půdě, jíž byla 0
zdobou. Oddělení ode všech svých sousedů na zá
padě nepřekročitelnou hradbou víry a mravův,
odloučení mořem i'pouští od svých spříbuzněnců

škerá jejich existence byla prodloužený, ač stateč

zov důl rozkaz, aby ruské pluky rozložily se na
rozsáhlejšín| prostranství, aby rozníceny byly
větší a četnější ohně. Přikázáno také. aby kuchaři
vařili kaši s masem. Vojáci všech pluků zpívali a
všudz hrála hudba. Nebylo ostatně potřebí veselí
vojínů povzbuzovati, neboť dověděvše se o pří
chodu posla, uhodli, že přichází pros't o mír. Lau
riston přijel do hlavního stanu již se tmou. Kutu
zov poprvé, co přibyl r. 1812 k armádě, oblékl pa
rádní uniforniu a nemaje při ni nových epolet, vy
půjšíl s: je od jenerála Konovnicyna.

Lauriston po dlouhých okolcích rozhovořil se
1 0 vlastním účelu svého poslání. »Přátelství«, pra

vil, »které bývalo mezi mocnářem vaším a císařem
Napoleonem, přerušilo se nešťastným způsobem,
okolnostmi vedlejšími a nyní jest vhodná příleži
tost, aby se obnovilo, Má-li tato neobyčejná a ne
slýchaná válka trvati věčně? Panovník můj přeje
si upřímně učiniti přítrž nesvornosti mezi dvěma
velikými národy a učiniti to navždy.< Kutuzov od
pověděl: „Neřnámve věci té žádného pokynu: když
jsem odcházel k armádě, o míru nebylo promluve
no ani slůvka, A já ani netoužím vaši řeč panovní
kovi svému oznámiti, ať již myšlenky ty jsou z
vás, nebo pocházejí z pramene vyššího. Vydal
bych se v kletbu potomků kdyby se mohli domní
vati. že jseni přispěl k jakémukoli smíření. Takové
jest nyní sinýšlení našeho.národa.<

Po těchto slovech Kutuzovových Lauriston
propověděl, že ho Napoleon chce poslati do Petro
hradu a žádal ruského jeneralisima, aby u císaře
Alexandra sprostředkoval, Kromě toho, než by do
šla z Petrohradu odpověď. Lauriston nabízel pří
měří. Kutuzov příměří zamítl, ale slíbil, že přání
Napoleonovo carovi oznáiní. Lauriston, počítaje

projevuje žádost. aby tu byla co nejdříve, nabídl
se, že by k carovi jel sám. Kutuzov však ani této

| nabídky repřijav slíbil, že vědomost o všem, co
mu bylo pověděno. do Petrohradu dá po knížeti
Volkonském, jenž hned zítra vydá se na cestu.
Potom, jsa vždy chytrý a opatrný, Kutuzov zavo
lal Volkonského a za jeho přítommosti opakoval,

- Co před tím mluvil o válce: »Cisař zapověděl mi
pronášeti slova mír a příměří, Tažte se kníže
te Volkonského; on byl sem poslán aby mi tuto
vůli panovníkovu zdůraznil.« Poté Lauriston po
«namenal, že by Volkonský měl kratší cestu přes
Moskvu. Kutuzov nesouhlasil. »Nebylo by lépe pa
slati s listem prostého jezdce, jenž by dojel dří
ve? tázal se Lauriston, ale ruský maršál nepři
svědčil.

Francouzské zprávy o schůzce obou jenerálů
tvrdí, že Kutuzov Lauristonovi slíbil přimluviti se
u cara o mír. ale že potom lišácky po zvláštním po
slovi poslal carovi dopis, v němž ode všeho vy
jednávání odrazoval. Proti takové domněnce však
svědčí dopis, v němž Alexander. vyslechnuv Vol
konského, trpce Kutuzovoví schůzku s Lauristo
nen vyčítá a na konci připomíná: »Všecky zprávy
ode mne vám docházející a všechna přání má mo
hcu vás přesvědčiti o pevné odhodlanosti mé, že

j V nynější době žádné nabídnutí nepřivede mne k
tomu, abych přerušil boj a porušil své povinnosti,

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vklady na knížky 4“|. "00
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

Drahotní otázky.
Obšírně jsme již vyložili, jaké povinnosti má

rolník v čase velice zodpovědném ke konsumen

ný a rytířský zápas o pevné uchycení v urvané
zemi.

Byl přední stráží a frontou Islamu, Poloostrov
byl velikým bojištěm, kde gotičtí dobyvatelé ze
severu a islaniští dobyvatelé z východu se utkali
a zápasili o Mistrovství. Ohnivá statečnost arab
ská byla konečně překonána houževnatom a Vytr
valou silou polskou.

Nikdy zničení národa nebylo úplnější než ono
maursko-španělské,. Kde jsou? Ptejte se břehu ber
berských a jejich pouští, Vypuzený zbytek z moc
ného kdysi království zmizel mezi africkými ber
bery a přestal býti národem. Neponechali si právě
zvláštního jména mezi nimi, ačkoliv před osmi sto

« letimi byli zvláštním národem. Několik památek
ve zříceninách jest vše, co zbývá. aby svědčiln o
jejich mocí a panování, jako osamocená skaliska,
zanesená daleko do vnitrozemí, dosvěděující roz
sah veliké kdvsi záplavy...

Měsíc, dosud neviditelný. ponenáhlu zavládl
noci, a v plné záři nořil se nad věžený, rozlévaie

; zátopu jemného světla v každý dvůr i síň. Zahra
da pod mým oknem jest jemně ozářena; oranžové

a citronové větve jsou lemovány stříbrem; vodo
. trysky perlí se ve svitu měsíčním a i červeň růže
* jest sotva patrna.

Po hodiny sedával jsem u okna, vdechuje roz
: koš zahrady a dumaje při výkladu osudů těch, jichž
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tům; řekli jsme, že cena nabídky nemá býti zvy=
šována bezohledně dle horlivosti poptávky.

Nyfí obracíme list. Známo, jak veliké řady u
sedlostí byly před válkou předluženy. Otec, syn i
vnuk přes pilnou práci a při značném šetření ne
mohli se zbaviti tisnivých dluhů; tito zástupci tří
generací po půl století leckde více se pachtili pro
zaplacení úroků v záložnách a pro zapravení ii
ných poplatků než pro vlastní potřebu, jen aby se
hospodářství udrželo v rodině. Nyní tedy výhod
nějším prodejem sedláci získávají“ hromadně ty
peníze, které jin byly zadržovány delší čas; vnit
kové berou i to, čeho zasloužili ale nedostali otco
vé a dědové. Finanční přerod pokračuje v jedinéni
roce rychleji než dříve v jednom desítileti.

Uvažme dále. že všech potravin jest přirozeně
v zemi daleko méně než před válkou. Rekvisice
stará se o to, aby nikde neležely zásoby přebyteč
né. Nikdo tedy nemůže zazlívati tojnu rolníkovi,
který v přední řadě ze zásob doma ponechaných
chce jisti sám a živiti vlastní čeládku. Netoliko pro
obyvatele měst. nýbrž i pro vesničany mají obil
niny, maso, mléko atd. daleko větší cenu než před
válkou. Sedlák nemůže disponovati volně tak ve
likým počtem dobytka jako dříve. A obrátíme-li
zřetel k dobytku tažnému, pozorujeme, že některé
kusy nemohou prodati zemědělci vůbec, nemají-li
zastaviti anebo nesnesitelně ztížiti hospodářské
práce, Kdo tedy chce přece jenom dobytče zakonu
piti, tomu zemědělec řekne: »Nedáš-li mi více uecž
před válečným časem, nemohu tě nutit; ale tvoje
odmítnutí koupě jest mi Ihostejno, protože tenhle
kus má pro mé vlastní živobytí cenu výjimečnou.

silami zjednanými, jsou požadavky dělnictva nyní

stě nekoupím.<

V městech stýskají na drahotu celé řady těch
drobných lidí, kteří by považovali přímo za uráž
ku, kdyby jim sedlák řekl: »Pojďte mi tedy trochu
na poli vypomoci. Najíte se rozhodně a ještě si od
nesete nějaký groš.« /Ti lidé, kteří kritisují rolnic
tvo nejvíce, štítí se práce zemědělské jako slepice
vody.

Ještě nyní jeví se sklon nmoha lidí k útěku z
práce zemědělské do měst. kde jsou existenční po
měry tak obtížné. Touha po samostatném živatě,
odpor k závislosti vlastní vůle na cizí, nechuť k
polním prácem, žádost rušného života a městských
zábav — to všecko zvítězí nad rozumem. Zkrátka
i uvní jest pracovních sil na venkově daleko méně
než by mohla býti. Při polních prácech vidíme ví
hradně starce, ženy a nedospělé děti. Jsou mladé
silné ženy, které berou podpory. ale při svých u
stavičných kritikách schovávají se před každou
těžší prací. Také nebylo pozorovati, že by na do
valený sběr přicházelo více drobných lidí než léta
jiná. To se raději uchylují k polnímu pychu. Tím
ovšem nechceme se dotýkati chuďasu, kteří strá
daií zcela bez vlastní viny.

Ale jest známo, že lid přicházející do měst, po
kud činí větší nároky, naprosto se neuspokojí.
Menší úředníci. učitelé atd. jsou rádi. jestliže se s
rodinou aspoň trochu snesitelně najedí. Výživa
služky se musi opatřiti nyní velmi dobře: k tomu
měsíčně 20 K i více; jiné služebné osoby obdrží
měsíčně ke stravě 30—50 K. A výslednice všeho?
sChudej člověk nejlíp když se nenarodi. Taková
osoba nezentá se studované komptoiristky, indust

jidlo po zaplacení bytu a jiných platech z měsič
ních (4) -130 K. Stále se má za velice odstrkova
nou, ačkoli vlastně často ve službě teprve se těž
ko učí neipotřebnějším domácím pracím,

Již isme uvedli doklady, jak se snaží z kritické
situace těžiti silně lidé z kteréhokoli stavu. kteří

historie tenmě nastíněna jest virkol na těchto krá
sných | památkách. Kdo vystihne měsíční noc v
tomto podnebí a na tomto místě! Temperatura an
daluzské noci v lótě jest zcela dtherická. Zdá se.
že jsme uchvácení do čistého čtheru: zde jest jas
duše, proud duchu. pružnost těla, jež skytá jediné
bytí radostné. Eiekt svítit měsíčního na. Allanihře
jest iakoby houzlo. Každá trhlina a prohlubina ča
su, každá Ilednoncí barva a stopa počasí mizí;
mramor nabývá opět své puvodní bělosti: dlonlré
kolonády skvějí se v paprscích měsíčních: síně
jsou osvětleny měkkým ozářením, takže celá bu
dova upomíná na rozkošný palác z arabské po
hádky.

Někdy. jakobých slyšel slabé zvuky kastanět,
jindy nejisté túny kytary, i zobrazil isem si sám u
sebe mladistvého kavalira na dostaveníčku pod
oknem své dámy, dvorný to zvyk dřívějších dob.
Nadcházelo často jitro, než jsem odebral se na
ližko, byv kolébán do snír skákajícím vodotryskem,
pojmenovaným dle královské maurské dcery lin
darazy...

To jest Alhambra. Islamský pomník uprostřed
křesťanské země; orientální palác uprostřed go
tických staveb západu; nádherná upomínka na
statečný, inteligentní a milý národ, který zvítězil,
panoval a zašel!«

A V Chodovický.



přijímá

Bližší vysvětlení podá

cítí svůdnou příležitost a hlas Desatera v srdci
dávno utdumili. ©Nové poučné doklady se množí.

Kladenská »Svoboda: píše: Dva sadaři — je
den z Kladna a druhý z Rozdělova — pronajali si
ovocné aleje na silnici z Kladna k Rozdělovu a ale
je přilehlé za 2600 K, Původní cena alejí byla sta
novena na 16000K. byla vydražena na obnos 0
10) K vyšší, Sadaři však nečekají, až ovoce uza
je. aby je zpeněžili. nýbrž hleděli pronajaté aleje
zase jinému sadaři pronajati. To se jim také zda

jež měli za 2600 K pronajaté — za obnos značně
vyšší, a sice jednomu kročehlavskému sadaři za

části alejí. Dusledkem takových nájemných převo
dů ovšem muže býti jen značné zdražení ovoce.

Obecní rada ve Štyrském Hradci vydala vy
hlášku, v níž se praví, že zelináři nakoupili veliké
množství zeleniny, aniž dodali ji na trh, aby tak
zpusobili umělý nedostatek a využitkovali jej ke
zdražení cen. Městská rada přikázala policii a trž
ním úřadům, aby pátraly po zatajovaných záso
bách a hrozí těm, u nichž bude zjištěno, že zadr
Žuji zásoby za spekulativními účely, že zakročí
proti nim s největší přísnosti, případně že bude
jim odejmuto právo k provozování Živnosti.

Z Těšína sděleno »Venkovu«: Byl jsem svěd
kent na trhu v Těšíně dne 8. července. jak handlíři
kupuji prasata. Selka z kterési vísky od Těšína do
jela k trhu, ještě ani na místě nebyla a již dota

vic, Lhot a Skalice nakoupit »cycočky na chová
ní , zač má prasata. »Za sto rynských«. zněla ad
pověď a ve voze byly tři pěkné bravky v ceně
asi 44) K dle cen v Místku. Tu přijeli chvatně han
dliři a dříve než se okolostojící nadáli, koupili je
za 100 rýnských (200 K) tam, kde se vůbec ani ne
prodávají. Jeden vedl je na trh a docílil za ně obra
tem ruky 200 K ceny. Když jedno děvče, chtějíc
dáti závdavek, vidělo, že handlíř se blíží. vzkřikl
tento na ně: »Rodejť by ti oko vypadlo.« Toho se
děvče zaleklo. Bojí se náš lid takových slov, ale
handlíř ne, jemu je všechno jedno.

Jeden rolník do »Venkova« ze dne 2. července
napsal zprávu o mokrém počasí, které neblaze pů
sobí na skosené seno a jetel. »Já jsem sklidil od 2.
června sotva polovici píce pomocí 23 ženských.
Nyní všechny dělnice sbírají jahody, a já mám 0

:

je horší, S 23 ženskými by se podařilo usušiti ně
co. co však může udělat 6 žen? Po jahodách při
jdou brusinky, a dělnice se vrátí teprve v půli žní
k polní prácit: — Při takých poměrech ovšem ně
kteří lidé nemají práva naříkati, že po Špatném se
ně a jeteli bude ještě méně mléka a masa, které
jest důležitější než jahody a borůvky.

Ale žádné svízele rolnického stavu
ňují, aby se jablíčko prodávalo za 20 h.
produkty —zemědělské | prodávaly | lichvářůní o
nichž sc bezpečně ví, že hodlají vydělati na měst
ských lidech nejméně sto procent. A což teprve,
činí-li hospodář již předem smlouvu. že lichváři
dodá za 2—4 měsíce tolik a tolik kuřat, housat a
nod! "Tu se uhližuje netoliko konsumentovi; rol
ník ze snahy sebrati větší peníze ihned sám se
leckdy při takové smlouvě napálil.

Tuhá hradba cechů
v XVI. století.

Ve století XIV. a XV. mělo řemeslo u nás zlatí
dno; v následujícím století však opatrní vládcové
cechu starali sc ostražitě, aby zlaté časy kvnaly
z řemesla jenom vyvolencům.

Podle litery i v XVĚ. století mohl se státi
mistrem každý řemeslník, který vyplnil podmín
kv obvyklé v minulém věku, Ale nalezlo se dosti
prostředkův a záminek, aby tovaryšům byl vstup
do řady mistru vážně ztěžován. To by nebylo
nejhorší, kdyby postavení tovaryšů bylo utěšené.
Zřízení tovarvšského —pořádku bylo závislé na
mistřích. Tovarvš měl u mistra byt. jímž byla
dnem i nocí -- dílna, Tovaryši spávali ve veřtatě
a to dvai tři na jedné posteli pospolu. Měl u mistra
i stravu. ale nikoli u mistrova stolu. Dvě i tři ho
diny musili tovarvší dělat, než přineseno snídaní.

neoprav

Tovarvš musil také konati mimo práci řemeslnou
leckteré úkoly nižší: vymetal a čistil krám. Proti
věku předešlému zpyšněli mistři valně, takže 50
bě dávali říkati od tovaryši »pane«. ©Povinností
tovaryšovou bylo mistra bez odimluvy poslouchali
a chrániti ho, pokud uměl. Měl povinnost hlídati
»statek páníiv.. Pro některá nedopatření a provi

dednu z nejhorších nepravostí platilo, jestliže se za
čali tovaryši umlouvati, že pro různé potíže u
těch nebo oněch mistrů nebudou pracovati. Jak
mile byli tovaryši usvědčení z »puntování«. hned
se mluvilo o pozdvižení, bouřce — a následovaly
tresty velice přísné.

Pracovní doba denní pro tovaryše a jiné po
mocníky byla 15—18 hodin denně. Toť jistě čas
předlouhý! Tovaryši řemeslní musili k dilu vstá
vati ve 4 hodiny ráno a oddech počínal teprve 7.
hodinou večerní. Čas strávený při trojím — čtve
rém jídle denně nesměl přesahovatí 2 hodiny.
Zkrátka na skutečný odpočinek a spaní nemíval
tovaryš více než 9 hodin. Jest důkaz veliké praco
vitosti českého lidu, ale jelikož bylo práce do ú
padu. není divu. že si dobývaly leckde práva
zsváteční: pondělky. Mzda za vysilující práci byla

tehdejším cenám potravin a jiného zboží velice
skrovná. Není tedy divu, že každý tovaryš namá
hal se všemožně, aby 00 nejdříve se dostal do ce
chu mistrů. Ale poměry při velikém množení nru
myslných pracovníků byly takové, že mnoho ob

ství marně.
Mistři byli pány opravdovými, velice hrdými

na své priviteje — a žárlivými. Pod pláštěm cti a
pořádku uzavírali své cechy před žadateli. jak
jen mohli. Bylo materielně výhodnější chovati ně
kolik skrovně placených tovaryšů, než dopouštěti,
aby noví samostatní mistři prováděli konkurenci.

V XV. století řemeslné stanovy požadovaly od
členů cechu valnou většinou zřejmě a přísně přijí

lické menšiny, pak již ten požadavek nebyl vyslo
vován s velikou přísnosti; žádáno většinou s oba
len., aby se členové srovnali s jinými měšťany ve
všech pořádcích duchovních. .

Ale jiné podmínky přijetí do cechu byly valně

předně Pánem Bohem a Milostmi Vašimi se říďti;
při tom. Vašich Milostí za laskavou. odpověď
žádám.:

Ale i ta prosba byla povolena tovaryši teprve
tehdy, když si tovaryš odbyl povinný vandr a
když určitý čas v obci u řádného mistra dělal; ža
datel by! povinen na přezkoušenou pracovati ji
stý čas u mistra určeného od cechmistrů. Takový
zkušebný tovaryš slul tovaryšem ročním, cejtovní“
kem; čas ve službě ztrávený jmenován cejteni a
trval rok až — tři. Nejchytřejší byli pražští pekaři,
kteří si r. 1580 do statut zapsali, kdo chce do ře
mesta za mistra. ten že musí u spolubratří za hefé
ře (pomocníka) tří roky zůstávati a čtvrtý rok 0
hlásiti sc a u jednoho celý rok zůstati. — Rozumí
se, že o takové kandidáty mistři rádi stáli; věděli.
že zkušebný tovaryš bude se hleděti zachovat vše
stranně. jen aby sám mistr kontrolní mu karieru
nezkazil. Však také cejtovník byl povinen dle Sia
nov »zachovati se mistru svému a hleděti jeho do
brčho«.

Po vykonaném cejtu uloženo tovaryši, aby při
nesl důkazy, že jest »počestného urození« a že i
jeho rodiče jsou počestného původu. Pořízení ta
kcvéhu zachovacího listu vyžadovalo značný pe
něžní náklad.

Pátráno však také, neporušil-li kandidát nějak
čest svou sám osobně; dotekl-li se kata nebo bi
šice, zabil-li někdy psa (třebas při obraně), i to
vadilo příznivému vyřízení žádosti, Byl-li kandidát
člověkem poddaným, musil si od své vrchnosti při
nésti list výhostní. Pak se zkoumalo, zdali se to

cechu »přikázat« a prosit za přijetí. Nemohl tak u
činiti kdykoli, nýbrž jen ve hlavní schuzi cechu.
která se sešla o suchých dnech. Jestliže náhodou

čekati na následující suché dni. V některých or
ganisacích musil kandidát v plném cechu se »při
kazovatie dvakrát i třikrát v takových lhittách

bili mistři ševcovští v Sobotce. V prvním kvartále
oznamuje mistr, že se u něho zjednal tovaryš.
který chce hýti mistrem, že mu však mistr ničeho
neslíbil: v suchých dnech se tovaryšovi slíhi,
poddá-li sc pod řády cechovní; o třetích suchých
dnech předstoupí tovaryš a požádá za živnost a
stu jemu odloženo bude do čtvrtých suchých dní .
Rovněž tak čtyřikráte musil se kandidát dostaviti
do cechu v pražské organisaci tobolářů.

Rozhodnutí o žádosti se protahovalo jak bylo
cechu libo, Neuložil-li cech žadateli hned vynlniti
stanovené podmínky, nesešla-li se schůze a ped..
kandidát musil čekati dlouho, Při každém vstoupe
ní kandidát musil složiti do cechu po několika <ro
ších: žádalo se stále více. až poplatek vzrostl na
dvě kopy prošín tedy obnos velice značný, | Při
prvním nebo druhém vstupování měl kandidát jíti
po boku svého mistra: při posledním dostavili se
s kandidátem přátelé a rukojmové. Prosba za nři
jetí děla se velice obřadně; cech si potrpěl na veli
kou čest, takže byl snadno odmrštěn žadatel. je
hož prosba se zdála »pvšná«. Kandidát říkal tedy
velice nokorně: »Vaše Milosti páni starší cech
mistři, Vaše Milosti páni mistři všickní, z tohoto
předstoupení, kteréhož jste mi ráčili popřáti, se vší
náležitou uctivostí děkuji: při tom Vašich Milostí
prosím pro Pána Boha, Matku Boží a všecky sva
té. abyste mně živnosti příti (popřáti) ráčili a mne
za mistra do pořádku přijali; já připovídám úřad
právo. starobylé obyčeje. tejnost (mlčelivost o
vnitřních záležitostech cechu) řemesla zachovati.

mistra; potoni připuštěn kandidát »k ukázání řeme
sla“, uloženo muzhotoviti mistrovský kus; ale
tovaryš musil vyrobiti obyčejně kusy různého dru
hu a to pod dozorem; nástroje k tomu musil
míti svoje, rovněž surovinu i jiné potřeby musil si
zkoušenec koupiti sám. Při tom ovšem mohli mist
ři kandidáta potírati dost. Někdy určen mu rok re
probace, lindy poslán na vandr. jmdy zkouška 0
pakována až třikrát. Ale na druhé straně — v
mnohých organisacích z nákladné zkoušky se mohl
tovarvš vyplatiti.

Když již měl kanďidát od mistrovského kusu
pokoj, následovaly nové výlohy; byl nucen dáli
svačinu buď jen cechmistrům a kontrolujícím znal
cům, nebo (pravidelně) všem mistrům, jinde mist
rům i jejich ženám a někde dokonce všem mistrům
i tovarvšům. A svačina ta vyždímala peněz hod
ně; skládala se z jídla a pití. Někde se místo svači
ny požadovaly peníze.

Před svačinou nebo po ní složil se vstupný
plat »přístupné, příjemné«; taxa ta placena vo
skem a penězi; někde se chce až osm liber vosku
a až tři kopy míšeňské. Od r. 1580 požadavky ic
ště silně vzrůstaly.

Když kandidát všecky podmínky vyplnit anebo
v určené lhůtě vyplniti slíbil, v nejbližší valní
schůzi cechovní přijat do cechu. Poprosil >uctivě
a zbožně« znova a vystoupil se svými přáteli ven.
Když se pu úradě mistrů vrátil. ptali se ho cech
mistři, chce-li držeti řády. Přečtli mu řád. Musil
slíbiti, ba docela zdvižením dvou prstů přísahati.
že se bude chovati počestně. Byl nucen slíbiti no
slušnost cechmistrům i cechu a jiné věci.

Na druhé straně přesnadný byl vstup do ce
chu w toha tovaryše, který si chtěl vzíti vdovu
nebo dceru mistrovskou; a ještě snadněji bez dlnu
hých formalit přijat do cechu místní svnek mist
rův. i když se ani řádně nedoučil.

Zkrátka cechy v tom čase tvořily již uzavřené
kastv. rodiny místních mistíěů snažily se mí'i V
cechu zaopatřovací. privilegované místo výhradně
pro sebe. Jiní i nejdovednější pracovníci věkem
značně pokročilí byli odsuzováni k nejdelší závi
slosti, k obohacování mladších a málo obratných
občanů privilerovaných. Bylo-li tehdy postavení
lidu rolnického velmi ubohé. nebylo zdrávo ani v
řemeslech. protože valná většina pracovníků strá
dala v těžkém područí. Členové cechu sice vyža
dovali největší úctu nd svých podřízených. alé 0
hvčejně se nechovali tak, aby velikého uctfvání
zasloužili, Po všech slavnostních slibech a osvěd
čeních mnozi oddávali se životu velice nezřízené
mu: to jim lehce odpouštěno, jen když tím netr
pěly materielní zájmy cechu. :



Kulturní jiskry.
o dalším postupu velkého podniku,jejž vatikán
ská observatoř počala v úzké spolupráci s deseti
jinými hvězdárnami světovými. Jedná se o nic
méně než o sestavení »nebeského katalogus.
Fotografické snímky k tomu potřebné byly ob
starány zdokonaleným přístrojem získaným od
papeže Lva XIII., který se rovná přístroji zhoto
venému Gauthiérem pro pařížskou hvězdárnu
a byl rovněž tímto učencem pořízen. P. Hagen
T. J., rodem Němec, představený observatoře
vatikánské, umlnil si svého Času něeprovésti mě
řeníhvězd a neuveřejniti pozorování svých dříve,
až se přesvědčí o metodách jiných observatoří
v tom oboru. Podle ujistění »Stampy« P. Hagen
navštívil zatím osobně přední hvěrdárny a vý
sledkem jeho oest bylo, že zvolil pro měření
hvězd měřící aparáty s rozdělenou škálou a
měřítko se šroubem mikrometrickým. Plotny
svěřilavatikánská hvězdárna k vyměření trpělivé
práci dvou vzdělaných sester v Instituto Capitanio,
neboť ženské oko hodí se k provedení takových
jemných prací lépe než mužské. Vyměření veli
kosti hvězd a případných formátů pro přenesení
koordinovaných sektových řad na koordinované
krůhu obzoru nebeského bylo vloženo do rukou
profesora Turnera z observatoře oxfordské.

O příčinách sebevraždy promlouvá ber
línský nervový lékař dr. Plaozek ve spise:
»Selbstmordverdacht und Selbstmordverhůtunge
(Lipsko 1915). Bere v ochranu proti nespra
vedlivým žalobám školu a dokazuje, jak mnoho
násobnou vinu mají na vzrůstu dětských sebe
vražd samy domácnosti. Velikou roli ve sklonu
k sebevraždě hrají duševní nemoci. Ale možno
-zde praoovati k nápravě. »Vždy znovu a znovu
nutno zdůrazňovati, že i těžké, osudné dědičné
zatížení nikterak není totožným s nevyhnutel
nou nutností onemocnění. Také těžce dědičně
zatížené dítě může jíti životem bezpečně a vy
konati prospěšnou životní práci, musí však jeho
výchova býti rozumná. Na prvním místě musí
ee snažiti rodičové vzornou životosprávou dů
tklivě působiti na dětskou mysl. Co v nejčas
nějším dětství bylo větípeno v dětské srdce,
zůstává nezničitelnýmziskem pro celý život.«

. Jeou-li rodiče ve výchově nedbalí, pak působí
„zhoubně na dítě nervově a duševně zatížené
zevnější příčiny. Kéž by tisk všeho druhu »byl
si vědom, jak zhoubně jeho slovo podněcuje
vášeň napodobovací«.Důležitým činitelem jest
i pohlavní pud. Poučení o něm nesmí býti po
necháno náhodě nebo nejkalnějším pramenům;
vhodným způsobem a v pravý čas mají po
"skytnouti poučení rodiče.

Nejúčinnějším prostředkem k zabránění
dětských sebevražd jest náboženství, a to zvláště
katolické, v němž působí na uklidnění duše
zpověď velmi zdárně. Dr. Plaozek dí o náho
ženských vyznáních: »Kdo nepředpojatě se snaží
oceniti jejich působnost, musí přiznati katolické
olrkvi největší sílu a musí viděti tento účinek
dokázaný i v pochybnéskutečnosti, že mnohem
méně katolíků vůbee se dopustí sobovraždy než
jinověrců ... Neuvěřím nikdy, že by pouhé
morální vyučování mohle dětskou mysl stejně
povznésti, své nauky stejně hluboce v dětské
urdoe uložiti a pro jednání účinnými učiniti, jak
to ve svém působení na dítě vždy ještě dovede
náboženství. Nikdy se nepodaří učiniti morální
vyučování stejně dojímavým, poněvadž právě
mystické roucho náboženského učení, víra ve
vševládnoucí dobrotivou Prozřetelnost má a musí
mníti zoela jiný účinek; mohu dáti jen výraz
svému přesvědčení, že náboženetví jest činite
lem, jehož nemožno dosti vysoko ani oceniti...
Poněvadž dospělý zdánlivě není již schopen
"přetvoření, může zbýti jen přání, aby výchova
více než dosud, důrazněji než dosud činila dět

ské srdce věřícím... I když v pozdějším životětato víra bude snad ztracena, (zůstane nepo
„chybně trvalá opora, jež v boji proti klíčící
myšlence na sebezničení může nevědomě či
vědomě státi ae účinnou.« (Str. 216—219.)

Barevní ptáci. V zábavné příloze berlín
ského »Tagu« napsal přispívatel listu: »Před
nedávnem jsem spatřil u svého známého vkleci
nádherně oranžově zbarveného ptáčka, který
vesele zpíval. »Zpívá jako kanár,« pravím, načež
přítel se emíchem poznamenává: »Proč by ne
zpíval jako kanár, vždyť je to kanár.< Na mou
udivenou otázku, jak to přijde, že má tak ne
zvyklou barvu peří, odpověděl majitel, že ptáka
obarvil. A vypravoval, že krmil žlutého kanárka
druhem papriky, známým v obchodě pod jmé
nem cayennský pepř, čímž kanár znenáhla nabyl
tak nezvyklé barvy. Teňto experiment není
novinkou. S barvením ptačího peří pomocí po
travy byly činěny mnohé zajímavé pokusy.
Zvláště Zoolog Lauermann vynikl v tomto oboru.
Krmením červeným oayennským pepřem bylo

Pieparvono nejen peří kanárů, nýbrž také peříílých slepic. U slepic objevila se už po čtrnácti
-dnech žlutočervená peříčka, kterých stále při
bývalo, až konečně byla jedna slepice žlutočer
venou po celém těle, hruď měla tmavočervenou

a právě takové měla letky v křídleob. Jiná
slepice měla hruď jen žlutočervenou, kdežto
ostatní peří zůstalo bílé. U starých slepio nena
stala změna barvy peří, za to však všecky tyto
slepice snášely vejce s tmavočervenými žloutky.
Barva, rozumí se, pocházela od barviva, bohatě
obsaženého vwoayennském pepři. Lauermann
zjistil zajímavou okolnost, že tato látka vyvolala
přebarvení jen tehdy, obsahovala-li tuk. Byl-li
jí tuk odňat, neměla účinku, z čehož vysvítá,
že se barvivo toto rozpouští v tuku a jen v této
podobě může býti atráveno. Přestane-li se krmiti
cayennským pepřem, zmízí barvy znenáhla a
slepice je konečně zase jen bílá. Zajímavo je,
že takto barvené slepice jsvu za suchého slun
ného počasí žlutočervené, kdežto za vlhkého
počasí mají barvu tmavočervenou. Také krmení
máslem přebarví ptáky; peří dostane krásnou

přebarví ptačí peří. Kdo chová v kleci hejla,
brzy zjistí, že krásná červená barva jeho prsou
bledne a ztrácí se. Zazáří však v původní své
kráse, dáváme li hejlu z jara do potravy mladič
ké výhonky jehličnatých stromů. Po těchto po
kusech lze věřiti zprávám jihoamerických cesto
vatelů, že některé indiánské kmeny dovedou vhod
nou potravou přebarviti pestré peří papoušků.

Zvláštní květina jest Hibisousmutabilis —

botanik dr. Sameleder, který ji objevil v Mexiku.
Ráno je bílá, odpoledne červená a večer modrá.
Líbeznou její vůni jest však oftiti jen za poledne.
Máživot velmi tuhý a vzdoruje snadno nepřízní
každého počasí. Přes to nelze ji pěstovati všude.

Ze soudní síně. »Kůrntner Tagblatt« u
veřejnil zprávu o líčení, které se konalo v úterý
v Celovoi proti zodpovědnému redaktoru časo
pisu »Freie Stimmen«, žalovanému dcerou soc.
dem. poslance Rennera pro urážku na oti.
Bývalý soc. dem. pracovník dr. Sohilling uve
řejnil v onom listě 13. dubna článek o poměrech
v soo.-demokratické internacionále. V článku
bylo poukazováno na konferenci v Anglii, jež
se konala před vypuknutím války a které účast
nila se také žalobkyně Leopolda Rennerová,
nyní provdaná Deutschová. V článku se tvrdilo,
že si udělala hezkou cestu do Anglie na účet
strany. Tímto tvrzením cítila ae žalobkyně ura

v článku obsaženy jsou těžké žaloby na předáky
sooiálně-demokratické strany, ale cti žalobkyně,
dcery poslance Rennera, že nebylo ublíženo.
Zajímavé byly výpovědi svědka dra Sohillinga,
který je s žalobkyní dobře znám. Dje jeho
tvrzení Rennerová ráda tančila, ráda se bavila,
ale o politice neměla ponětí. Při cestě do Anglie
šlo jí tudíž jen o hezký výlet na účet strany.
Svědek vytkl to před svou ženou žalobkyni do
oší. »To jste si hezky zacestovala za peníze
strany«, pravil jí tehdy a žalobkyně odvětila:
»Nu ovšeme. Později vytkl jí svědek, že si dala
darovat od pekařské továrny strany »Hammer
brot« sváteční šaty. Tenkrát odsekla mu: »Nu,
zadarmo přec nejsem dcerou sociálně-demokratio
kého poslance!'aSoudní dvůr uznal, že proveden
byl dostatečný důkaz pravdy a žalovaného
osvobodil.

Jaké pouto po válce jistě potrvá, Ruzné stra
ny protikatolické před válkou prováděly proti so
bě boj až na nůž. Jakmile se však jednalo o postup
proti katolictvu, sešly se hned v přátelském ob
jetí. Byli demnagogové, kteří v positivní akci ne
dovedli učiniti prospěšného nic; když se dopustili

jejich konkurenti zahřímali ostrými protesty, vy
háněli je s povýšených křesel. Ale když již de
magox se topil v rozbouřených vlnách, zdvihl ru
ku a zachraptěl: >Vždyť jsem bojovníkem nroti
klerikalismu; lidičky, nečiňte si hanby. budouc

rikalismu.- Nato ihned spuštěna do vody záchranná
lana.

Nemusilo by se choditi pro příklady daleko.
Jeden takový demagog. jakmile začal býti přísně
kárán, uspořádal několik hodně břitkých pro:kle
rikálních schuzí — a hned byl zase navrchu. Ač
koli se stavěl v čélo jediné politické strany, tleskali
mu bezmyšlenkovitě i jeho odpovědní političtí nro
tivníci. Naposledy se ovšem pozérským skokan
stvím ve veřejnosti popravil sám, protože komedie
přece jen celá desitiletí nemůže chlubiti se lesketh
„nejvážnější práce národní . V Curychu ve Švý
carsku dal se spáliti zemřelý vudce sociálních de
mokratu Gustav Eckstein. U pece krematoria se
šlo se dle líčení -Arbeiter-Ztg. WMsoudrulií 4
suudružek: němečtí, rakouští, italští ruští, polští 4
Svýcarští; i věnce s červenými stuhami zaslány z
různých států, také dr. Adler jeden poslal. Na bo
jišti a v palitice jsou proti sobě, ale u pece krem
toria se sešli. Namítne se, že se jednalo pouze ©
akt humanity. o poctu zesnulému pevnému char
akteru. Ale proč proslulým a obětavým pracovní
kum věřícím, kteří se zasloužili o dobro chudého
lidu daleko více, nedostane se ani tisící díl takové
pocty? Přečasto opravdoví dobrodinci dů politi
ky se ani nepletli, nepracovali proti žádné orga
nisaci dělnické zřejmě, kdežto nyní mezi frakcemi

socialistickými jest tuhý zápas. Kulturní názory
protikatolické však i nyní dovedou sešikovati do
jedné řady všecky soky. A tak tomu bude i po
válce. Jakmile se bude jednati o manifestace a ak
ce +protiklerikální«, každá (netoliko socialistická)
strana nekatolická přispěje svou hřivnou ochotně
a přátelsky k podpoře strany té, která akci povede,

O900000000000000000
Úvěrnídružstvo Eliška

v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy
na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného kříže a opatří i jiné cen. papiry.

Za válečného ruchu.
Doprava dopisů a tiskopisů přes hra

nice. Vyhláškou c. k. místodržitele pro králov
ství české ze dne 12. erpna 1916 č. 67 zem. zák.
právě rozeslanou byla zakázána doprava dopisů,
spisů a tiskopisů přes říšskou hranici z ciziny
neb do ciziny jiným způsobem než poštou, rov
něž jest zakázáno bráti s sebou při cestách přes
hranice říšské jakékoliv spisy a tiskopisy bez
předepsané vojenské censury. Zákaz ten vzta
huje se i na tiskopisy, do kterých bylo zabaleno
zboží neb různé věci. Pp. starostové se na u
vedenou vyhlášku zvláště upozorňují a vybízejí,

"aby její ustanovení obecenstvu ihned vyhlásili.
Soc. demokrat pro boj na oslabení me

masytné Anglie. Dne 3. srpna 1916 v 15. čísle
»Sozialistischo Monatshefter píše Max Cohen,
že mluva Anglie na moři jest pro německého
dělníka zcela srozumitelná. »Všemoenost Anglie
na moři nestala se však nebezpečím pro evrop
skou pevninu teprve nyní; byla nebezpečím
pokud existuje a zůstane jím, pokud potrvá.«
Jestliže již válka zde jest, má každý soc. demo
krat všecku příčinu k tomu, aby přispěl k od
stranění všemoci toho kapitalistického státu a
tak aby odstranil překážky, tísnící přirozený
rozvoj ostatních států. »Tento zájem mají ne
toliko dělníci němečtí, jichž osud jest nerozlučně
spojen s hospodářstvím jejich vlastní země;
také internacionální socialismus nemá nejmen
šího důvodu k přání, aby nadvláda jediné Velké
Britanie byla nad ostatními kapitalistickými
zeměmi podržena.«

Český národ a Rakousko. Na slavnostním holdu
císaři a králi ve Svazu českých okresů a českých měst
v Praze na radnici staroměstské měl zahajovací proslov
starosta svazu okresů posl. C. Papoušek. jenž mimo
jiné pravil: >V památný den 18. srpna vzpomínají všich
ní národové pod slavným žezlem habsburským spojení
s upřímnou láskou a s hlubokou vděčnosti všech pokro
ků. kterých se dodělali za moudré vlády svého vzneše
ného mocnáře, a národ český. který v dobách předví
lečných a zvláště v nynější velké době světové války
vždy obětavě a věrně konal své povinnosti k tomuto
státu a dynastii, nalézá se i při těchto oslavách svá
tečního dne srpnového vždy na předním místě. Teprve
nepředpojatá, klidná a rozvážná doba poválečná bude

a jmění státu a dynastii v této světové válce přinesl.
Český národ koná všechny tyto obětí rád a s ochotou,
neboť jest si dobře vědom toho, že ve vlastním zájmu
jeho jest zachování samostatného a neodvislého, vnitř
j vně mocného a silného Rakouska, právě tak jako ve

| vlastním zájmu monarchie habsburské jest a navždyzůstane zachování a co největší posílení a povznesení

i národa českého. s ostatními národy této říše zcela rov
|

|

| noprávného a rovnocenného. Česká samospráva, pořa
datelka dnešního sjezdu, byla v uplynulých právě dvou

' letech světové války všemu obyvatelstvu zářivým při
kladem v konání vlasteneckých povinností. České ubce
a české okresy staly se vůdci českého lidu v organiso
vání a opatřování všech potřeb státu a jeho branné mo
ci. Nechť člo © různé podniky humanitní, nechť Šla o
válečné půjčky. nechť šlo © jiné nezbytnosti, byly če
ské obce a české okresy vždy na svém místě a staly se
skutečnými a nejlepšími středisky veškeré této nráce.
Tim a ostatní Svojí vlastní veledůležitou a blahodárnou
činností podaly české obce a české okresy v těchto
přetěžkých dobách nejlepší doklad své schopnosti 4
pohotovosti v celé veřejné správě. V době poválečné
budou zajisté uskutečněny všechny jejích snahy reform
ní a existence a působnost samosprávných Okres A
obcí bule nejen zachována. ale i dle požadavků doby
náležitě 1ozjiřebu.

Stav katelieismuí v Rusku. Nedávno podalo v Raku
42 poslaneň návrh, aby katolické obyvatelstvo v Rusku
bylo. postaveno na roveň. pravoslavném —Sv. svobod
tento návrh zamiti. což. odůvodníl zakin: —Oněn no
slancým. kteří se. zasažovali © přijetí onoho návra
jednalo se pouze © blaho katolického obyvatelstva. Pr
něvadž by však změnění státních zákonů výhradně Ve
prospěch katolického obyvatelstva bylo hrubou nesprae
vedlností (!21. zamítá Sv. synod mávrh oněch 42 no
sanci.

Protest amerických novinářů v Berlině proti lon
dýnské censuře. Úvodník „New York Worldu.. nadepsa
ný »Blokovaný kabel«. zabývá se protestem amerických
novinářů v Berlině proti britské censuře. která notki



čuje jejích zprávy a piše: Poněvadž.to není na prospěch
pražádným vojenským interesům, dlužno se domnívati.
že Anglie zamýšlí klamati svět mimo válečné pásmo 0
poměrech uvnitř pásma. Proto počíná si její censurní
úřad nepřátelsky proti neutrálům, aniž působí svým ně
přátelům škody. Situace v Německu nezmění se tím.
jsou-li zprávy o ní povoleny nebo ničeny. To se stalo
berlinskému zástupci »Worldu«, z jehož 72 zpráv čer
vencových došlo jen 21. Je z toho dosti jasně pairno,
že Londýn při blokádě zpráv postupuje stejně odlod
laně a nešetrně jako při kterémkoli opatření opravdové
války. Pro takovou kritiku musí býti důvody. Amcri

smírné penize, pomejvíce nazdařbůh, budou snad nucení
ríditi se po pravých úmyslech této politiky. .

C. k. rakouský vojenský vdovský a slrotči lond
stará se Co nejsvědomitěji, aby o rodiny vojínů buď
padlých anebo invalidních bylo řádně postaráno. Tu
jest potřebí, aby se starali o půný zdar péče takové i ti,
v jichž prospěch tak velikou činnost fond rozvílí. Ny
nější události každou chvíli různým | rodinám mohou
schystati překvapení; pamatujme teďy, že ani stát ani
úkony dobročinnosti nemobou poskytovat stále dosta
tečné pomoci samy, když náhle ztratí rodima svého ži
vitele, rodiče svoji oporu. Tu pomůže však vydatně vá
ležné pojištění. které nevyžaduje zvláštních obětí, zvlá
ště ne od těch, kteří přijímají nyní značné podpory.
Proto znovu vybízíme, aby každý důkladně promyskl

řejňnje v našem Hstě insert, jejž odporužujeme pozor
nosti všech interesentů.

Šlechetný dar katolického kměze. Dne 1. srpna do
stavil se k Její Exe. paní hraběnce Mary Coudenhovo
Taaffeové katolický kněz a odevzdal jí, nechtěje býti
jmenován, na uctění Nejvyšších narozenin Jeho Veliče
stva císaře spořitelní knížku České spořitelny č. 70.042,
na níž uložen jest obnos 6255 K 25 h, se žádostí, aby
polovina obnosu dostala se zraněným práce neschop
nými vojinům a polovina vdovám a sirotkům popadlých
vojinech z království Českého. Tomuto přání bylo vy
hověno a obnos rozdělen stejným dílem mezi státní
zemskou ústřednu král. Českého pro péči o vrátivší se
vojiny a Zemskou úřadovnu pro král České c. k. rak.
válečného fondu vdovského a sirotčího v Praze.

Národohospodářská hlidka.
Moudré slovo pro udržení a blaho stavu země

dětského pronášejí katolické >Selské Hlasy«: Ča
sto slyšet naříkat mladé lidi na venkově: »Co nám
z toho života; jen samou dřinu!< Tu nestačí jen
hubačit na takové mladé nespokojence. Třeba tou
hu po zábavách v městě, pokud možno, ukojiti na
venkově — spolkovým životem, kde by se mlá
dež poveselila a zušlechtila, ano i vzdělala. Mnohý
hospodář nebo hospodyně šekne: >»Cožpak mání
do spolku poslat svoji děvečku nebo svého pachol
ka? Ta pro ně nenít« — Právě pro ně je to! Když
pak do takového spolku ( u nás skupina venkov
ské omladiny) jako náhodou nahlédne hospodář,
zdrží se mezi nimi chvilku a zasměje se s nimi;
když selský synek nebo selská dcera potlačí svou
pýchu a zároveň ve spolku promluví a pobaví se
synsk s čeledínem. dcerka se služkou — tu v ta

hliží často jako na společensky nízko stojící třídu
lidí — roste zdravé sebevědomí, úcta k sobě sa
mým. »No, vida., řekne si, »vždyť nejsem ten no
slední. Jsme si ve spolku rovnil«

Často lidé utíkají z venkovské práce ne pro
práci samu, ale pro zacházení s nimi. Stálá závis
lost na jiném se protiví lidské povaze. Slyší, že v
městě ať jako tovární dělník nebo jako služka >Si
udělá svoje a má pak pokoj:. Nejedná se těm li
deni, aby měli pokoj od práce, nýbrž touží po té
volné chvilce proto. že v ní jim nemá kdo
co poroučet, že se cítí aspoň v té chvilce
samostatnými. Při venkovské práci, kromě zimy.
není těch volných chvilek mnoho, Ale vyskytnou-li
se — zvláště v neděli —- rozumní hospodáři po
přejí svým služebným té volné chvilky. Velice
pěkně o tom píše dr. Fórster, známý spisovatel
vychovatelských spisů: »Vážně a důsledně rozka
zuj, chybu mírně a vážně vytkní, ale u služebaých
udržuj vědomí jejich vlastní důstojnosti.« Tím se
zmírňuje nepříjemný každému člověku pocit: stálá
odvislost od cizí vůle.

Touha po samostatnosti zejména se přenáší do
budoucna. Do smrti se nikomu nechce
Každý touží býti samostatným — byť i malým
pánem — ale přece jen samostatným. Nebylo by
možno zaříditi z půdy selské. jež by snad měla
přejíti v maietek ne selský nebo z půdy velkostat
ků, které by se rozparcelovaly, pro zemědělskou
čeleď a dělnictvo podobné domoviny, jaké se chv
stají pro vojáky? Kdyby takový mladý člověk
věděl, žé za několik let se může státi samostatným,
rád bude šetřit, aby ze svých úspor a pomací ú
věru laciného si mohl zakoupit takové malé, ale
»svoje« hnízdo.

Mnoho lidí od selské práce odráží — falešný
stuď, Je naprosto nesprávný, ale velice rozšířený

proto. že prý není k ní třeba mnoho moudrosti a
zvláštního vzdělání. Předsudek ten podporují i
muozí rolníci, posílajíce nadané děti na studia. ja

koby práce rolnická byla jen pro ty »hloupější<.
Také velice neblaze působí na služebná děvčata,
když dcerka rolnfkova, sotva se někde rok zdržela
v nějakém ústavě, selské práci ať doma nebo na
polí se vyhýbá a musl-li jíti na pole, schovává srp
pod zástěru a motyku za záda. jakoby ji práce ta
ková snižovala. Také netrpělivé spílání hospodá
řovo na >dřinu: nevzbuzuje v mladých lidech mno
ho úcty k venkovské práci. — Zde musí už škola
vhodnými články v čítance vzbuzovati lásku a
vážnost k rolnickému stavu; hospodář by měl po
ukazovati čeledi na to, jak nutno i v hospodářství
sledovati různé vymoženosti, přemýšleti, jak nej
lépe vše zužitkovati atd. — Ve spolcích pak by sc
měly pořádati odborné přednášky a kursy, na něž
by se posílala čeleď a zemědělské dělnictvo. Po
krašovací školy zemědělské by rovněž velice při
spěly k odstranění předsudků o méněcenné práci
zemědělské.

Pouhá - - řekl bych — zevnější opatření proti
útěku z venkova nepomohou. Nutno vniknouti do
duší lidi a tam najíti příčiny nechuti k pobytu na
venkově a z duše je pak odstraňovati. Je to úkol
nesnadný a nezvyklý, ale pro zachování a zm0
hutnění zemědělství a vůbeč pro lidstvo nesmír
ně důležitý.

Zemská správní komise znovu vyhláškou zve k do
dávkám pro zemské ústavy. Upakorňujeme tedy naše

v dnešní »(Obnově«.

Církevní věstník.
Kaočžské cxcercitle zahájil v seminářském kostele

vroucí, účelnou promluvou dne 21. t m. Jeho Exc. nejdp.
biskup a skončil je doslovem dne 23. t m. Konány za
vedení vdp. P. Dra. Kapistrána Vyskočila. Duchovních
cvičení se účastnilo na 160 kměží.

TYVYVYÝVYÝVÝVYÝVYÝVYVY
Královéhradeckou bankovní jednota v Hradci

Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujíe
při každé příležitosti svůj vlastní podník.

VYVYVÝVVVYVYVYVYVY

Zprávy
místní a z kraje.

Oslava narozenin Jeho Veličenstva. V předvežer
a během slavnostního dne bylo ozdabeno město prapory
v barvách zemských a říšských. — Dne 18. t. m. sloužil
J. Exe. nejdp. biskup dr. Doubrava slavnou pontifikální
mši sv. za četné asistence. S kůru zaznívala velebná
hudba církevní. Pěvecký sbor doprovázen c. a k. vo
jenskou kapelou. Bohoslužeb účastnili se kapitulárová u
jiní kněží. důstojníci, zástupci státních i samosprávných
úřadů. škol atd. — O půl 11. hod. dopol. se konala
slavnostní schůze měst. zastupitelstva. Starosta p. dr.
Hrich v nadšeném proslovu připomenul význam dne.

v období války již slavíme narozeniny Jeho Veličenstva.
našeho milovaného císaře. Dnes můžeme opětně vzposně
nouti, jak národové říše se srdcem plným oddanosti
poslechl hlasu svého milovaného vladaře a šli hájiti
své vlasti proti sveřepému nepříteli. Tato statečnost
dokazuje, jak stařičký vladař těší se úctě a lásce svých
národů. kteří již přes dva roky v těžkých bojích zápasí
a chrání říši svou. Věříme a jsme přesvědčeni; že bude
tak i nadále, že všichni synové této říše vedení jsou
jen jediným přáním: zvítěziti a připraviti šťasmou bu

buďtež u purkmistrovského úřadů v hodinách úředních
do 31. srpna. Za starostu: J. Russ m. p. ©

Daň z válečných zisků. Ve válečných letech 1914
a 1915 docílený, ve článku 27-II. nařízení c. k. minister
stva financí ze dne 8. srpna 1916 č. 247 ř. z. blíže ozna
čený příjem bylo dhržno příznati zvláštním -přiznánlc
k dani z válečných získů do 24. srpna a to u toho
berního | vyměřovacího úřadu I. stolice (c. k. berní
správa, berní. referát), který jest příslušným pro vv
měření daně z příjmu. Přiznání bylo dlužho sepsat na
formutáti přiznání k daní z příjmu, při čemž se nadpis
formoláře toho upraví na »Přiznání k dani z válečných
zlsků«. Nedodržení hořejší thůty by mělo kontamační

následky v $g05. zák. o osobních daních naznačené.
nebylo-li by v jednotlivém případě berním vyměřova
cín: úfadem na včasné zakročení poplatníkovo v přír:
dě zvláštního zřetele hodných povoleno přiměřené pr +
dtoužení lhůty. :

Úmrtí. I)ne 22. £ m. zesnala v Pána ctihodná sta
řenka pl. Enšpengrová, vdova po učiteli velice zaslou
žiléní. u věko hl let Pohřeb konán dne 24. £ m, da ro
dinné hrobky na Povchov. O. v p.

II. kers pro umělé žehlení s leskem aspořádá Ústav
pro zvelebování živností v Hradci Králové, a sice v
době od 4—9. září t r. Veliký úspěch I. knrsu v červ
nu ©. r. pořádaného a snaha otevříti ženám nové pole
Živnostenského zaměstnání pohbnuly ředitelství k opěti
vání žehlítského kursu s touže osvědčenou pražskou
stou učitelskou a v týchž asi rozměrech Jako v červ
nu. Kurs potrvá týden a konati se bude v budově měst
ského prům. mnsea denně ve skupinách po 5 návštěvní
cích dopoledné či odpoledne neb večer. Přihlášky pří
fimají se v tržnici krajek pí. Marie Khimparové na pod
síni na Velkém náměstí, kde vyložen jest arch přihla
Šovaci, « němž nutno veďle adresy též vyznačiti hodi
ny, které se návštěvnicím hodí. Vyučování jest úplně
bezplatné.

Dražsívo k nákupu strojů v Hradci Králové konalo
v neděli 20. srpna svou VI. řádnou valnou hromadu za
přítomnosti členů z Ml. Boleslavi, Jičína, Kostelce n.
O. a Hradce Králové. ©Pan předseda Ježek zahajuje
schůzi uvfáním přítormmých členů. Nato podává jedna

stavší, pří čemž zejména vyzdvihl téměř úplnou stagna
ci v činnosti Družstva, vyvolanou poměry válečnými.
takže činnost jeho omezovala se skoro výločně na evi
denci strojového katastru a udržení pořádku ve vedení
obchodním. Účetní a pokladní zpráva vykazuje ztrátu
per K 3936.69 a uhradí se tato z ressrvního fondu. Nově
do správního výboru byli zvolení pp.: Zdenko Ježek 7a
předsedu. Ant. Fait za místopředsedu, Jos. Thoř za jed
natele, Nevyhoštěný Josef, Dvořáček Fr.. Seitz Otto.
Pavlát A. Přes neuspokojující výsleďky hledí správní
výbor s důvěrou vstříc | budoucnosti v pevném pře
svědčení, že dočasné obtíže, vyvolané poměry váleí
nými, dobře budou překonány a že mir přinese Druž
stvu možnost pokračovati zdárně na započatém díle.

V obecné kuchyní v Hradci Králové počne se opět
vařiti dne 1. září. Obědy prodávati se budou osobáni.
které prokáží legitimací od policejního komisařství vy
danou, že jsou nemajetné a v Hradci Králové bydlí, po
30 hal.. ostatním po 48 hat. Vařiti se bude každý den
vyjma neděle a svátky. Kdo chce oběd určitě obdržeti.
musi den před tím vložiti přihlašovací lístek do zvláštní
schránky v obecné kuchyní se nalézající. Bez před
cházející přihlášky obdrží oběd jen pokud zásoba stačí.
Přihlašovací lístek spolu s poukázkou na oběd le knu
piti vždy v poledne v obecné kuchyni. Lístky z pře
dešlé sezony jsou neplatné. nebudou na ně obědy vydá
váný, ani nebudou za nové vyměňovány.

Předpověď počasí. Od 19. srpna sluneční záření
denně bude rychle vzrůstati a tlakoměr jeviti bude
trvalý vzestup. V následujících dnech dostaví se jasné
a slunné počasí. Avšak toto polepšení nebude míti dinu

třikrát »Sláva J, Veličenstvu!«, —usneseno, aby poslán
byl telegrafický holdovací přojev kabimetní kanceláři a
členové městské rady aby šli vzdáti nejuctivější blaho
přání k rukám p. c. k. místodržit, rady. — Konečně, aby

stupitelstvo tyto návrhy: Obec věnuje 3000 K Fondu
pro podporu z vojny se vrátivších živnostníků v Hrad

(Fond invalidní, Fond pro vdovy a sirotky po padlých
vojinech) na misto osvětlení v předvečer Nejvyšších na
rozenin. Návrhy schváleny jednohlasně. Schůze pak u
končena a městské zastupitelstvo rozešlo se v náladě
povznešené. — Zatím na c. k. okr. hejtmanství se do

Dobročinný honcert na oslavu Nejv. narozenin. 0
známený původně na den 19. srpna, odložen byl pro ne
příznivé počasí a koná se v neděli 3. září v c. a k. dů
stojnickém parku v Hradci Králové od 3—7 hodin od
poledne. Koncertuje hudba c. a k. pěš. pluku č. 39. Bu
fet a tombolu ochotně obstará místní dámský ndhor
Ústřední Matice Školské.

Z nadace J. V. císařovny a královny Alžběty pro
vzdělání sirotka po chudém živnostníku královéhradec.
kém, založené obcí královéhradeckou,udělí se požitek
za rok 1916 v obnosu 100 K. Žádosti opatřené doklady:
a) o domovské příslušnosti královéhradecké, b) o nema
Jetnosti, c) o tom, že žadate! je siratek po živnostníku
královéhradeckém, bez své viny zchudlém. podánydh

parné a dusné počasí, tlakoměr poklesne znovu pod nor
mál a povětrnost se bude připravovati k bouřím s krát

na následují nové povětrnostní poruchy, počasí od 23.
srpna se znovu velice pohorší.« Tak se to aspoň vypu
čítalo dle Zengra. Zatím 19. t. m. pršelo, v neděli bylo
chladno. dne 21.. 22. zase deštivé počasí a zima napo
řád, tedy žádná náchylnost k bouřkám, žádná elektri
cká porucha dne 23. Od 23. naopak se počasí lepší. Až
přijde proroctví na září, možná že nepředpoví obráceně
všecko. ale bude-'i pravdivější, bude to jen Šťastná nů
hoda.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 19. srpna 1916. 1 kg: jahel 3.20 K, prosa 3 K, vikve
1.20 K. máku 5 K, česneku 2—2.50 K. 1 kopa: zelí i4.—
36 K. okurek velkých 6—11 K. okurek malých nakl. 4—
3.40 K. kapusty 2.40—2.46 K, cibule 3—4 K, drobné ze
leniny 0.80—-1.50 K. mrkve 3.20—3.24 K. kedlubnů 1.60
K. 1 růže karfiolu 30—50 h. 1 hl: jablek 10—18 K, hru
šek 20—32 K, I košíček švestek 70—90 h. I pár podsvin
čat 210—270 K. — Přivezeno bylo: zelí 35 kop, okurek
260, kapusty 150, cibule 220. drobné zeleniny 120. mrkve
180, Iněného sernínka 3 hl, jablek 104 hl, hrušek 47 hl,
137 košíčků různého peckového ovoce a 333 kusů pod

svinčat. :
Dobřenice. Oslava Nejv. narozenín vykonána u nás

ozdobením domů prapory českými i říšskými a slavný
mi službami Božími. Pan patron s členy své rodiny I
vzácnými hosty. zástupcové místních úřadů i želez.
dráhy. vojáci přidělení na Žňovou prác! a mnoho osad
níků s knězem svým vysílalo prosby své za císaře a
vlast k nebesům. Na kůru za řízení p. c. k. praf. hudby



„Janderý z Kutné Hory, laskavého účinkování jeho pí.
choti a sl. dcery provedl místní chrámový pěvecký

gua skomponoval pro tato slavnost sám p. prof. Jande
ra. Ohář ozdoben krásnými květy a živou zelení z pan
ské zahrady.

Hořice. Nejvyšší narozeniny J. V. císaře a krále
byly u nás letos jako vloni oslaveny vetice důstojně.
Ve čtvrtek konala okr. pomocná | úřadovna válečná
schůzi v městském divadle, kde došlo k loyálním pro

-jevům a kde promluvil p. starosta Fejfar na lhema
„Pěče o raněné, poukázav na překvapující pokrok chi
rurgle a tecimiky v době válečné. V pátek byly o 9.
hod. slavné sinžby Boží, jichž súčastnili se zástupci
wšech úřadů a před nimiž přiměřenou promluvu měl
vdp. děkan. Po službách Božích přednesli zástupcové
úřadů na c. k. exposituře svůj hold k Nejvyšším naro

-zeninám. -- Dne 19. t m. pořádán byl zde koncert na
oslavu narozenin J. V. a ve prospěch válečných úkonů.
K produkci pozván ženský sbor moravských učitelek.
Je nutno přiznati. že sbor naděje naše úplně uspokojil.
Přes to, že celý program proveden tělesem stejnoro
dým. působil přece dojmem Lpposantním, udržuje du
cha při svěžesti a pozornosti. Ze Sukových sborů ob
zvláště zdařile proveden »Společný hrob: »Pastýř a
pastířka« a »Víly«, v nichž solová věta vynikala sytosti
hlasu i plastickým přednesem. Smetanovy »Vlaštovič
ky- svitořily k úplnému uspokojení. »Vlčí stopa. od
Janáčka působila mohutným efektem a prozrazovala, že
p. Vach autorovi úplně porozuměl. Program byl důstoj
nž zakončen cyklem elastických dvojzpěvů Dvořáko
vých. V celku jest upozorniti na jasnou vokalisaci, pod
porovanou jemným akcentem. | Odstíny a jednolitost
sboru v přednesu mile působily. K dokonalému prove
deni a jeho pojetí scházela jen akustičtější | míslnost.
Obecenstvo odměňovato píli sboru bouřlivým potleskem.

Hořicko. V jedné obci došlo k výjevu zarmucujicí
mu. Víme dobře. že jest zcela právem zakázáno chn
vati se k zajatcům důvěrně: zároveň však v nich máme
viděti lidi, neubližovati jim nespravedlivě, zkrátka jsme
povinnívésti si k nim v duchu vlád.nařízení.Vzmíně
né obci však zavinil jistý český občan bezohledné na
klůdání s dvěma zajatci Vojenská správa, které zajatci
podléhají. zakročila ihned ve prospěch humanity. Muž.
který zavinil týrání zajatců. byl okamžitě důkladně vy
trestán. takže dán náležitý odstrašující příklad jiným
svévolníkům. Mějme na paměti, že jednou se válka u
končí: jak noviny naše tak ruské budou psáli, zajatci
nemlčí. každí šlechetný i nespravedlivý čin bude pad
roben veřejné diskusi: nebude nám tedy lhostejno. až
se bude psáti, co se stalo za války v Čechách a od Če
chů lidem: kteréhokoli národa.

Chrasť. Obecní zastupitelstvo města Chrasti konalo
1. srpna o 2. hod. odp. slavnostní schůzi, jíž sůčastnili
se téměř všickní členové zastupitelstva. Pan starosta
Šťovíček s radostí uvítal členy a oznámil účel slav
nostní schůze: projednati a uskutečniti návrh městské
rady. aby Jeho Excek nejdp. biskup Th. dr. Jos. Dou
brava a slovutný pan MUDr. Karel Schmoeger byli jme
neváni čestnými měšťany města Chrasti. Pan starosta
předložil návrh městské rady krátkými slovy: Velevá
Žení pánové. | není třeba, abych mluvil o zásluhách
obou pánů; vy všichni cítíte, Čím nám jsou a čím nám
dosud byli: a má-li se mluviti o cti. pak pravím: jest
ctí pro náč vclevážený sbor, že dopřáno nám uskutečniti
ta. o čem jsme všickni přesvědčení, že již před iéty
mělo býti uskutečněno, co neblahé poměry mohly snad
oddáliti. ale nikdy pohřbíti, — Hlasování konalo se list
ky: nejdp. biskup byl zvolen všemi 22 hlasy čestným
měšťanem chrasteckým a po provedeném skrutmiu pro
volána byla Jeho Excelenci bouřlivě »sláva«, — Pok
omluvil se přítomným p. MUDr. K. Schmoeger a odešel
ze zasedání. Provedena druhá volba jednomyslně jako
prvá a provoláním zdaru novému čestnému měšťánu
schůze skončena. Pan starosta s pohnutím děkoval při
tomním. členům. -- Zasedací síň městská ozdobena
byla letošního roku dvěma významnými obrazy. Bylo
sestaveno tableau městského | zastupitelstva s místní
školní radou, jež úřadovaty v době tak pohnuté a zdatně
plnily úkol na ně vložený, a dogalerie starostů města
zařazen i portrét veleváženého p. starosty Fr. Šťovíč
ka, stavitele v Chrasti. Zajisté málokterý z předchůdců
řídil běh města za poměrů tak pohnutých a těžkých ia
ko p. starosta Šťovíček, málokterý z předchůdců inůže
honositi se. že za jeho správy pro zvelebení města učí
něno tolik ce za nynějšího starosty. Dnes teprve pi
znávají i odpůrci. jak veliký význam má na př. elek
trické osvětlení, jež uskutečněno energickým zasáhnu
tím p. starosty. jemuž v záležitosti této účinně po boku
stál p. radní Balíček. Nezdolná pile, horlivost vyčerpá

mista v galerii chrasteckých purkmistrů.
Choceň. Dne 17. t.m. doprovodili jsme k hrobu

věrného sluhu Páně. šlechetného duchovního správce
vdp. Jos. Kučeru, děkana v Chocni, člověka srdce zla
tého, jehož předčasný odchod na věčnost přinesk všem,
kdož jej osobně poznali, ztrátu nemahraditelnou. Věru
jak tiše a skromně žil, tak tiše trpěl a snášel svou ičž
kou nevyléčitelnou chorobu, až konečně 13. srpna Do
operaci v Něm, Brodě tiše a klidně v Pánu zesnul, na
čež jako duchovní správce do svého města. kdež po
krátkou dobu 19 měsíců působil, byl převezen a na
zdejším hřbitově za účasti 56 kněží mimo místní du
chovenstvo a za doprovodu farníků choceňských a bí
valých farníků vejvanovických k dočasnému odpočinku
byl uložen. Povinný a procítěný dík vzdáváme všem
vidpp. spolubratrům. jakož i všem ostatním, kteří v

„

tak hojném počtu duchovního správce k poslednímu ná
počířku doprovodil Všem volám vroaci: »Zaplať Pán
Bůh!, Ave anima pla! — M.

Vamberk. Zemská správní komise král. Českéhn
v Praze povollia městské obci Vamierku pro dobu od
10. srpna do 31. prosince 1916 vybírati 75 proc. obecní
přirážku k stání daní vinné.

Litomyšl. Král. česká zemská řemeslnická Škola
zdejší vydala 28. zprávu (za Školní rok 1915—16). Cel
kem bylo zapsáno 52 žáků, na konci roku zbylo 44, kte
HEvšichni vyhověli. V tomto školním roce pro válečné
ckolnosti nebylo zahájeno vyučování na veřejné kre
slirně a odborné škole pokračovací. Zato však aktivo
vány velice důležité kursy pro invalidní vojny: pru
obsluhu parních kotdů a strojů. pro stavební živnosti.
pro zámečaíky. truhláře, koláře, kočárníky atd. Zánis
do školy na skolní rok 1916—17 koná se ještě 15. a 16.
záři od 8—10 hod. dopol. v ředitelně školy. Dle výnosu
c. k. ministerstva. veřejných prací přištmají se též paní
a dívky. Pilným a nemajetným žákům dostává se na
ústavu různých podpor. — Zápis do veřejné kreslírny
koná se v každé době.

Pamatujte
na „Červený kříž,

na raněné vojiny, na vdovy a srotky
po padlých našich bojovnícich!

Příspěvky zasílejte na zemský Svaz katolického
Orla v Hradci Králové.

í Různé zprávy.
Národní jubileum. Dne 23. srpna 1816 c. k. dvorní

komise nad studiemi vydala památný dekret: nařídiia.
aby pra gymnasiu v ústavech pouze českých anebo V
nichž se nacházejí mimo Němce také 'rodilí Čechové,
byli ustanovování jedině takoví prefekti učitelé grama
tkální a humanitní, kteří znají česky; žáci těchto ústa
vů, kteří znají Česky již ze škol triviálních anebo z do
máciho vychování, nechť se cvičí také v českém pře
kládání a spisování; budiž na počátku školního roku V
postuchárnách fitasofické a právnické fakulty veřejně
ohlašováno, že bude dávána v přijímání k politickým
úřadům zemí českých přednost těm. kdo česky umějí.
při stejné jinak kvalifikaci.

Šedesátky dožil se 20. t. m. dlouholetý spisovatel,
redaktor a horlivý organisátor náš V. Špaček. Jeho vc
liká literární Činnost byla Po zásluze oceněna již čast).
Dovede velmi obratně psáti o lidu pro id. Zaslouží však
úcty i jeho přímá. spravedlivá povaha, která se osvě'
čila i ve zkouškách velice těžkých, za Času nejpohnu
tějšího. Věrně stál při straně naší i v těch okamžicích,
kdy vyhlídky na hmotné výhody lákaly ke změně fron
ty: úbětavě účastnil se akcí nejobtížnějších za voleb
ního ruchu a jindy. Četné dítky vychoval co nejpečli
všji i za mísněných poměrů; | poučuje V přečetných
přednáškách veliké zástupy o katolické výchově, pro
vedl s plním zdarem takový úkol ve vlastní domácnosti,
Pracuje dále horlivě s duchem| svěžím. | mladickým.
Přejeme mu vřele.aby se v plném zdraví dočkal i sedm
desátky.
»Česká Hudba«, roč, XXII., č. 5.—6. V čísle tomt
nalézáme innoho cenných skladeb, jako: Fr. Fili
povského velice pěkné houslové solo s pruvoden
piana >Zlaté mládí«, časovou vložku pro soprán,
bariton a varhany »Modlitba císaře“ Rud. Málka,
svižný +Český tanec: č. 2. Fr. Jiř. Macha, pěknou
Poláškovu drobotinu pro harmonium »Za šera“
krásnou solovon píseň St. Sudy +Pískotr, dobře
prokomponovanou píseň slovenskou +Anička my
nářova« Jos. Luňáčka a posléze vhodnou školní
přílohu od Jos. Křížka »Matičko Boží, vyslyš nás:
pro tříhlasý dětský sbor, zvláště k nynější době
se hodící. -- V literární části jest životopis pře
loučského ředitele kůru Fr. Filipovského s pod
biznou, zajímavý literárně cenný článek J. Ev.
Zelinky +Umění hudební a cyrilismus. a mnoho
hudebních zpráv z Čech a Moravy. — »Česká
Hudba: vychází v Hoře Kutné (16 čísel do rokal,
předplatné obnáší ročně 10 K, pulletně 5 K.

Proti haličským spekulacím. | Městská rada
brněnská vydala toto nařízení: »Ježto přes všech
na opatření po dobrém vždy zase pozorovati jest
četné případy, že obchodníci z Halie jedině kc
spekulačním účelům skupují v Brně zboží, rozesí
lají je a tak zásobení města a jeho okolí ohrožují.
vidí se městské radě zem. hlav. města Brna vzhle
dem k výjimečným poměrum, válečnou dobou u
tvořeným, za příčinou zajištění zásobení na záklů
dě císařského nařízení ze dne 2. dubna 1854 na
říditi takto:

1. Naprosto se zakazuje, aby bylo zboží jakého
kcli druhu, jež uznati jest nepostrádatelným (zhoží
osadní. potraviny, látky, kuže a jiné k ošacení slou
žící předměty) haličským obchodníkům prodává
no nebo pro ně kupováno. pokud se týče, aby je
tito kupovali nebo prodávali, pokud převyšuje nu
míru. která slouží k osobní potřebě kupovatele za
jeho pobytu v místě,

2. Ukládání zboží jakéhokoli druhu v Brně pro
haličské obchodníky se příště zapovídá,

3. Ten přednosta domácnosti, který má zboží
pro haličské obchodníky uschováno, má to 8 dní

: po vyjití této vyhlášky městské radě, udav druh.
množství a majitele zboží, oznámit.

| 4. Proti nařízení jednající a to jak prodavatel,
i tak i kupovatel nebo ten, kdo zboží vezme v u
| schování, budou potrestání vedle $ 11. uvedeného

|nařízení pokutou až do 200 K nebo vězením až do4 dní..

Pročjinde kupovati?
Vždyť obdržíme kancelářské potřeby (pa
pír, inkoust, péra, tužky atd.) umělecké
pohledy ve velkém výběru, dopis. papír,
notesy od 80 hal.až do 5 K, dále památ
— níky, alba na fotografie a pohledy —
v Družstevním knihkupectví v Hradci Král.
— — — — Adalbertinum. — — — —

Dva zklamaní.
l.

Byla jedia matka, která často
k dceři hovořila: -Líná Vlasto.
také sa horlivě se starej přec.
abys dostala se brzy pod čepec.
Divka řadu čepců prohlížela,
na každičkém jakous chybu zřela.
Chtěla jej mít z hedvábí a brokátu,
na něm řady rubínů a dukátů.
Plnou jsem měl kasu — srdce hladovicí.
Proto zval jsem: »Vejdi, děvče růžolici!«
Pořidim ti čepec, jaký jistě sluší.
Vyprázdnim-li kasu, naplníš mi duší.
Popatřim-li do tvých snivých líček,
doufám, že mi nedáš tvrdý pantofliček!«
Zasmála se, roztřepala drobné prstíky:
»Lze těm ručkám ušít pantofel snad veliký?
Nejsem samolibá. přec však řící mohu,
velká trepka že by — hyzdila mou nohu.
Ale -- za půl léta po sňatku
plno jiných, smutných poznatků.
Zdobi hlavu Vlasty čepec vyšívaný,
skvostný, hledáš na něm marně hany.
Těžké jho však snáší moje vlastní lebka.

Cit, jak ji tlačí hrubá, tuhá trepka.

„M
Vdala jsem se, vešla v život nový.
Ale při tom byly velké chyby:
starosvati — dluhy Žženichovy.
družičky pak — jeho plané sliby.
Jelikož ho žádná nikde nechtěla,
sladce lhal, že ve mně vidi anděla.
Pak chrél ovšem, abych žila jako duch,
abych tiše lapala jen čerstvý vzduch.
Ujišťovai: »Vedlejší mi věcí jest tvé věm.
Proto bledě. aby bylo brzy promarněno.
Děl: »Choš tebe chránit před strasti a mukou.
na vlastních tě, drahá, budu nosit rukou.«
Ale zatim místo mužné podpory
do kavárny roznášel mé úspory.

-Jahodo mů sladká, tak mám v lisce tebe,
že bych přinest ti třebas modré s nebe.
Zatím když se strhly hádky.
vkouzlil blankyt na lopatky.
»Jakým lepým, bujným honosiš se vlasem!
Prao do něho vjel svými prsty časem.
Zkrátka řeknu jasně bez všech okolků:
„Vzal' si cukr, mně nechává cikorku.«

Čas platí —čas tratí!
Nenechávejte ležeti peníze na půdě a
v komorách. Shledejte a zašlete všechny
ndložené, staré, roztrhané šaty a hadry
všeho druhu, načež Vám poukáži obnos, 
a nímž bude každý apokojen. Sběratelům
ve velkém výhody. Pootivé jednání, Anna

Příborská, jednateletví, Nový Bydžov.
ODoOoooooosoooo60©6

Paramenta.

lgnáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma)

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

doporučuje P. T. veledůstojn. dochovenstvn
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.



Truhláři nábyťku,
hodící se za instruktory pro vyučování invalidů,
hlaste se u firmy Skuherský, c. a k. dvorní

továrna nábytku v Hradeci| Králové.

»
Cerný «£spol.
nabízejí ze svého skladu na Slezském Před

městí u osobního nádraží:

prima hornoslezské uhlí
kusové i ořechy nejlepších známek ptosté |

prachu;

prima české uhlí hnědé
pro kuchyně a pp. pekaře;

hornoslezský kostkový koku
pro regulační kamna bytová;

palivové dříví štěpinové;

polenové dříví bukové
pro pp. koláře, truhláře a soustružníky.

Obchod ve velkém i drobném. **
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PRODAJÍSE
TŘI KONĚ

z nich dva jízdečtí. K doptání u pí. Michálkové,

Hradec Králové, ul. Rettigové č. 350.

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 drahu

-za mírných podminek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

Čes.SA/1916.

VYRLÁŠEL
Zemská správní komise království Če

ského zadá na dobu od 1. ledna do 31. pro
since 1917 řízením nabídkovým dodávku ruz
ných potřeb pro zemské úřední budovy v
Praze-III., dále pro Akademii hraběte Stra
ky v Praze, pro zemský pomologický ústav
v Troji, pro zemskou porodnici a nalezinec
v Praze, ústavy pro choromyslné v Praze,
Bohnicích, Kosmonosích, Dobřanech, Opořa
nech a Horních Beřkovicích, donucovací pra
covny v Praze a Pardubicích, polepšovny v
Opatovicích n. L. a Králíkách a jubil. ústavy
pro skrofulosní děti v Luži a Cvlkově,

Vzhledem k mimořádným poměrům mož
no též podati nabídky na období kratší než
na celý rok 1917,event. na promptní dodání
určitého množství vypsaných potřeb — kro
mě paliva,

Takto se zadají:
1. uhlí a dříví palivové (jen na celý rok

1917);
2. máslo, mléko, ocet a pivo;
3. sukno, zboží Iněné. barchán, kartoun a

jiné tkaniny, dále houně, podložky pryžova
né, nitě, bavlna k pletení, ruzné tkanice, va
ta bavlněná, potřeby čalounické. výrobky
provaznické, mydlářské a voskářské, kuže.
petrolej, různé druhy olejů, líh denaturovaný,
Brunsova vata, lysitol, pdorit. lysol, soda,
sláma ložní a hřebeny.

Do kterého z výše jmenovaných ústavii

dále v jakém přibližném množství, druhu a
jakosti, jest podrobně uvedeno ve zvláštním
výkazu roční potřeby, který spolu s podmín
kami o zemských dodávkách. jimž každý do
davatel se musí bezpodmínečně podrobiti, je
vyložen k volnému nahlédnutí v úředních ho
dinách v podacím protokole zemské správní
komise a ve správní kanceláři každého z ře
čených ústavů a byl dodán též všem obchod
ním a živnostenským komorám v království
Českém.

O dodávku kteréhokoli předmětu, o nějž
jde. ucházeti se mohou též družstva menšícl:
živnostníků, zejména těch, kteří podle řádu
živnostenského k výrobě jsou oprávněni.

Každému oferentu pak. zústaveno jes.
právo, aby se ucházel o dodávky pro jistý
ústav anebo pro několik ústavu, po případě
pro všechny ústavy, jest mu však spokojit
se také s tím, svěří-li se mu dodávky, o něž
se ucházel, jen částečně. V tom směru upo
zorňují se oferenti na ustanovení $$ 4. a 8.
všeobecných dodávacích podmínek,

k otertám dlužno použítí blanketů, k to
mu účelu zvláště vydaných.

Tyto blankety. jakož i výkazy roční po
třeby a podmínky dodávací možno obdržeti
za stanovený poplatek v podacím protokole
zemské správní komise, jakož i ve správní
kanceláři každého ze jmenovaných ústavu.

Oferty pak řádně vyhotovené a potřeb
nými průkazy opatřené podány buďtež

do 9. září 1916
(12. hodiny polední)

v podacím protokole zemské správní komise
království Českého.

Vadli netřeba skládati.

Potravní daň jsou povinni
platiti ze svého.

Zo zemské správní ko
misokrálovství Českého.

V Praze, dne 10. srpna 1916.

dodavatelé

©000000000
Jan Horák,
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kellekci
nejnovějších druhů pravých

. viměných látek
své vlastní výroby, jakož i tu

zemských.

Cetná uzmánmízvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku ná
zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen!
Welejemné látky na taláry.
OOOCOOOO000

Místo hospodyně
na faru přijala by 48letá vdova po notáři. ve
všech domácích pracích obeznalá. Nabídky pod

šifrou »Svědomitost« do adm. t. |.

i cizo.

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patromátním
úřadům dovoluje si dopo
rmělií veškeré kostelní nádeby a

En ab b monekrance, kalichy,ci nádobky,patéaky, pacifikál

svícny, Jampy, kaditelnice, kropeakyatd. své vlastní ředpisům
oirkevním vyhovující. "Starépřed

měl opravuje Bšvodní intenci ai zlatía s nebe preti do
platku sa nové vyměňuje. Hetove

ředměty neb vý msilá aau
ázku raako bez závamnestikoupě.
Vše se povlid posvěcsné. Pyrdceruční

Sbled vsškerýchzlatýcha stříbrných kleneků,jako: řetězů,
madenek, kříšků, pratýaků, máramků atd. u Notářské
prateny, tabatěrky, jídelní náčiní ze otřibrapravého

čínského vědy na skladě,
Stare zlato, siříbro a drahokamy kupuje ze nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
paníř a ciseleur

Praha-L.-979., nl. Karoliny Světlé, čís. 12. n.
" Příssěmý znalec c. k. zemského trestního soudu.

ZAAAAAAAAAAAAAAA

Mýdlo.,
prášekbezvadnéyc 1kgza1K20h
doporučuje jako cennou náhradu za mýdlo

Josef Jelinek,
mydlář v Hradci Králové na podsíni. —

VYVYVYVYVYVYVYVY
Ve rospěch

$ SratováclavskéMaticeSkolské

Uznaný zaa nejvýhodnýší a nejlevnější nákupní pramen v usku veškerých

koslal, paramenků
rádla, praporů. přikrovů, koberců »ovového máčiní nejstaršíhe

-závodu v Čechách, o. . k. dvorního dodava le

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

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —
obráskové cenníky,rozpočty, vzory a hotovézbojí
k výběru franko.

Bez velkomóstské rošie ve vlsstuích dílnách a
domech, levné pracovní síly mavenkové, čímě levnější
osny aš o 20%, než všude inde.
Jubil. 100 let. trvání a 80lot. vlasími čimnosií.

Adresování všdy doslovné se vyproňuje.



Nový nepřítel.
Na veliký tlak čtyřdohody vyhlásilo tedy naší

říši válku i Rumunsko, které má mnoho co děko
vati za svuj rychlý rozkvět v posledních letech
blahovůli našeho mocnářství. Čekalo a šilhalo
dlouho na obě strany. přemýšlejíc lichvářsky. co
by asi více vynesly. Do nejnebezpečnějšího ohně
se mu nechtělo; rumunští výdělkáři raději shrabo
vali peníze s několika stran, ujišťujíce svou přízní
kde koho.

Bylo-li italské zasažení do války věrolomnosti
velikou. nezustalo Rumunsko ve svých pokout
ních praktikách pozadu. Když všecko připrave
no, nastal bezprostřední skok z formálního vřelého
přátelství do války. Několik dní předtím ještě
předstírané -vážné smlouvání o dodávkách a pak
náhlé sdělení, že Rumunsko se vidí od 27. srpna
v 9 hodin večer ve válečném stavu s Rakousko
Uherském. Ze spojence obratem ruky zodpovědný
nepřítel. Italic aspoň zrušila formálně (ovšem je
dnostranně) smlouvu s naší říší několik týdnu před
vyhlášením války; ale rumunský kabinet kopl do
smlouvy brutálně jednoduchým vypověděním vál
ky. jakoby jeho písemné —závazky i po podpisu
ministrů byly bezcerným hadrem, který ani ne
stojí za řeč. K tomir zakrývalo syslí cestičky roz
hodujících kruhů Rumunska do poslední chvíle lu
není vládního Časopisectva. které »dokazovalo.,
jak rada korunní vlastně chce dáti zamítavou a
jadrnou odpověď čtyřdohodě.

Jistě před vypovězením došlo k velice čilým
poradám s Italii, což patrno z toho, že Italie výpo
věděla Německu válku zároveň.

Rozhodný krok Rumunska nevzbudil v naší říši
žádného omračuiícího dojmu. Vždyť jest známo,
že Italie stala se nepřítelem daleko významnějším
a přece dostala za vyučenou již tolik, že nezapo
mene na celé tisíciletí, Když se Rumunsko začalo
vážně kolísati, učiněny se strany naší příslušné
přípravy. Pravdou jest, že východní nepřítel jde
do boje se silami čerstvými, že disponuje nyní
značným fondem kospodářským. Ale nechť se ne
domnívá, že učiní podobný pohodlný výlet válečný
jako nedávno do Bulharska. Vždyť proti rumun
ským hranicím stojí velitelé osvědčení. velice zku
šení, kteří již v praktické zkoušce tolikrát obstáli.
Maďarský národ zdvojnásobí zvláště svoji ener
gii, nějakých úepokoit Rumuni sedmihradských
se Translajtanie nijak nebojí. Vždyť na př. sám
řecko-východní ©rumunský
prohlásil k zástupci >Az Estu<: Rumunsko vypově
dělo mocnářství válku. Následkem toho považuje
me my, uherští Rumuni, kteří ve vědomí, že Ru
muni a Uhři jsou na sebe odkázáni. spatřují ve vzá
jemaé důvěře záruku budoucího rozvoje, nyní Ru
munsko za svého nepřítele. Uherští Runnin ne
chtějí býti osvobození. Pod žezlem uherského krále
žili jsme po staletí a se svými uherskými bratry
žijeme a umíráme. Jsem přesvědčen, že dnešním
dnem bude každá jiná politika vyloučena a že v

Uhrami. Se vší silou chceme pracovati k tomu,

V Hradci Králové, dne 1. září 1916.
Inserty počítají se levně.

Obnova vychásí v pátek v poledne. | [Ročník XXI .

a v tom obsažená síla zůstala neztenčena a nese
slabena.

Vždyť ostatně všichni národové naší monarchie
vubec osvědčili lovalitu zpusobem skvělým, mají
ce před očima zvlášič vznešenou tvář nejjasnější
ho císařského kmeta.

Osud prvních srážek mnoho neznamená: vždyť
ten. kdo volí dočasnou defensivu, nemuže předem
uhodnoutí. na kterém badě bude nejvášnivěji na
paden. Přes to však již valná většina prvních úto
ků rumunských na předsunutá postavení odražena
velice rázně. Italiun dovoleno také hned s počát
ku bojovati na 1akouské půdě a kam se posud do

plně s hranicí zeměpisnou, chce-li obhájce docíliti
úspěchu podstatných a celkové situaci trvale pro
spívajících, Na počátku války Rusové vtrhli až do
východních Prus a přece nyní jsou až za Bre
stem. Až tedy seskupení našich vojsk bude prove
deno přesně dle povahy náporu rumunského, do
čká. se i nový náš nepřítel chvil velice těžkých.

K činnosti páně
Důrichově v Rusku.

charakterisovali velezrádnou činnost bývalého
poslance Důricha, jenž se před delším časem
zaprodal dohodě tělem i duší. Pan Důlrich, jehož
v Čechách nikdo — avi jeho nejbližší stranníci —
nebrali vážně: dává se nyní oelavovati v Rusku
jako vedoucí osoba. Obklopen falešnou mučed
nickou září vystupuje jako mluvčí lidí, kteří
se z dobrých důvodů halí v anonymitu, nebo
jsou v Čechách vůbec neznámi. Ó důvodech,
jež přinutily Důricha, aby ze své vlasti uprchl,
a jež a politickými záležitostmi nemají naprosto
nic společného, bude ještě promluveno. Aby si
česká veřejnost mohla učiniti obrázek, jak ruský
tisk — samozřejmě na vyšší pokyn — dělá
náladu pro tyto lidi, budiž reprodukována no
ticka časopisu »Ruskojo slovo«. List ten píše:

„Předsednictvo české společnosti v Moskvě
radilo se o uvítání Důrichově v Moskvě. Má
býti oslaveno bankotem, jehož se aúčastní zá
stupci všech slovanských organisací. Důrich
promluví o svých rozhovorech v Paříži, Londýně,
Petrohradě atd., týkajících se osudu (?) českého
národa. Důrich byl již jednou v Moskvě jako
člen české deputace, v jejímž čele stál Kramář.
Byl jedním z vůdců české strany agrární, vy
stěhoval ae na počátku války z Rakouska a
zasvětil své síly ochraně (?) českých zájmů.
Rakouská vláda zkonfiskovala veškeré jmění

obsahuje tolik nepravd, že se všecky dobře in
formované osoby v českém politickém táboře

čím vším byl pan Důrich, jest viděti dostatečné

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA
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Další nové války. Rumunská vláda vypo
věděla 27. srpna večer Rakousko-Uhersku válku
a zároveň italská vláda oznámila vládě německé,
že od 28. srpna nalézá se s Německem ve stavu
válečném. Naproti tomu Německo vypovědělo
válku Rumunsku. A také Turecko s Bulharskem
vyhlásily válku Rumunsku, Italsko-německá vál
ka jest holá formalita. Zato se zrádným Rumun
skem došlo již k boji na rumunských hranicích
na celých 600 km pohraničního pohoří. U všech
přechodů utkaly se předvoje rumunské e naši
mi zajišťovacími oddíly; všude utrpěli Rumuni
krvavé ztráty. Současně zahájilo činnost naše
dunajské loďstvo a zničilo palbou několik vojen
ských zařízení u Turnu-Severinu a zapálilo
rafinerii petroleje u Giurgia.

Rumunské bojiště. Poslední zpráva ohla
šuje odražení opakovaných rumunských útoků
na výšinách severovýchodně od Ršavy. Rumuni
obsadili sedmihradská města Brašov, Petrošeň
a Kezdivašarhelu, která naši dle plánu.opustili.

Ruské bojiště. V Bukovině a v haličských
Karpatech není zvláštních událostí. Ruské útoky
odraženy v Karpatech u hory Kukulu, u Mariam
polu a na Volyňsku u Szělvova. Západně od
Stochodu strhly se boje pěchoty.

Kalové rozvijeli větší činnost v různých
úsecích; především na frontě Tasanských Alp,
na dolomitské frontě, v plóckenském úseku
i na přímořské frontě; nedařilo se jim však.

Na západním bojišti na sommské frontě
nové anglické útoky za velmi silné dělostřelby
a rovněž u Verdunu vzplanul velmi prudký
dělostřelecký boj.

Nařeckém bojišti. Bulhaři postupují stále.
Svým vítězstvím mezi jezerem Butkuvo a Ta
chinos skoro úplně znemožnili spojení po souši
mezi Kavalou a Solunem. Dobytím výšiny hory
Vicu, Malareky a Malka Nidže u Čeganské
planiny a posunutím svého pravého křídla až
ke Kastarii vylomili Bulhaři strategickou bránu
k Solunu.

V poslední chvíli dochází nás radostná
zvěst, že Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo
ráčil vyznamenati Jeho Excel. nejdůst. Arci
pastýře našeho Dra. Josefa Doubravu velko
křížem řádu císaře Františka Josefa.

Politický přehled.
Ministr vnitra kníže Hohenlohe jede ze

zdravotních důvodů na dovolenou, sprošťuje se
tím vedení úřadu a zároveň pověřuje císař

V uherském sněmu minister. předseda hr.

dotaz posl. Holla, že pražské kasárny jsou na
plněny uherskými mužstvy a uherské kasárny
jsou plny českých pluků a že české pluky se
nezaměstnávají na bojišti. nýbrž doma v pokoj.

TELEFON ČÍSLO 83
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Tábor, Terst a Vídeň.
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né práci, odpovídá hr. Tieza, že interpelant jest
na dvojnásobném omylu. Z jistých důvodů, jež
nemůže blíže označiti, ukázalo se vhodným pře
ložiti uherské náhradní kádry do Uech a české
do Uher. Důvody jsou přece známy. Hr. Tieza
také prohlašuje, že veliký rozdíl mezi krvavými
obětmi Uher a obyvatelstva Rakouska sotva 80
objeví. .

Pro města Kielce, Lublin, Piotrkov a
Radom, jakož i pro 34jiných obcí zavádí se
městské zřízení, čímž vyhovuje se úplně poža
davkům novodobéhoměstského. hospodářství a
zajišťuje se polský ráz měst a obcí této části
Kongresovky. Úřední řečí městské rady, magi
strátu a všech jejich orgánů jest polština.
Věecky „městské obce musí však vyřizovati bez

rozdílu také podání a přípisy v jazyku němecm.

Švýcarská spolková rada na zprávu, že
Italie vypověděla válku Německu a že Rumunsko
vstoupilo do války, potvrdila nová dřívější pro
hlášení, že bude zachovávati nejpřísnější neu
tralitu vůči válčícím státům.

Statečné ženy.
V dějinách mnoho se píše o tom, co všecko vy

konali za války a v jiných velice pohnutých do
bách stateční mužové, Příliš málo však se dočítá
me, jak velikou energii ve chvílích kritických vy
konaly ženy. (Pravideině mluví se s obdivem nej
výše o takových ženách, které se účastnily vojen
ského zápolení osobně; takovým Amazonkám do
cela se odpouští, jestliže se dopouštěly zcela zby
tečně krutostí větších než bojovníci mužští. Ale
pravdou jest, že na př. táborské mužatky nemohou
býti českým Ženám vzorem; vždyť na ně neuka
zovalh s pýchou ani kališníci — a po bojích prvých
ler ve válce husitské mužatky z vojenských řad
mizely, až vymizely. Těžko bylo navyknouti káz
ni vášnivé a hysterické táborské sestry. Sám F.
Bezold píše duvodně, že za husitského hnutí žen
ská emancipace prošla všemi obdobími »od cír
kevní rovnosti až do odvržení všeliké ženskosti<;
táborské ženy +»rovnaly se někdy mužům divokou
statečnosti — ba předčily je dokonce i v jednotli

—Feuilleton.
Octavio Piccolomini.

Praví-li dr. Ehrhard ve spise »Katolicismus a
XX. století« (str. 103), že »dějiny reformace nejsou
dosud napsány, mižeme s tím da jisté míry sou
hlasiti, Pravé dějiny reformace nenacházejí se ve
stranických spisech, které až do roku 1846 hlavní
inísto v literatuře zaujímaly, Jako nový objev pů
sobil velký spis Děllingeruv, ve kterém na životě
samotných reformátoru neblahé účinky reformace
dokázány. Od té doby svatozáře jejich řadou spi
su značně pobledla; ale nestranné vypsání dějin
reformace nemáme dosud ani u katolíku ani u pro
testanti.

Tato slova miužeme doslova opakovati o stře“
dověkých dějinách naší vlasti. Nebo jedná-li se 0
osobu protikatolickou, tu namáčí liberální spisova
tel své péro do barvy zlaté a musí-li příznati ně
jaký stín. pak píše o chybách těch tak, jak čteme
v Ottově Naučném Slovníku V. str. 67 o Calvino
vi, reformátoru ženevském: »Veliké chyby jeho
byly toliko nadmírou jeho ctností.« ©Osoby však
katolické kresleny jsou uhlem nejčernějším.

Teprve v novější době, kdy katolíci úsilněji stu
dují staré prameny dějepisné, počíná seponěkud
Jinak hleděti na dějiny české, ač boj proti předsud
kům učených je nejtěžší. Jedním z takových stře
dověkých mužu katolických, jichž jméno stíženo
je kletbou, je Octavio Piccolomini, jeden z voje
vůdců císařů Ferdinanda II. a III., majitel panství

vých případech chavnou surovostí a ukrutností
vůči ženám poražených.« (2K dějinám husitství« V
překladu 41—-42.) .

Zato však války kladly značné požadavky na
zmužilost žen všech konfest v jiném směru. Zvlášt
ních povinností neukládáno mnoho, ale již sama
kritická situace zahrnovala ženy mlželivě nejrůz
nějšími starostmi. Již odchod muže nebo syna na
pole válečné byl manželce nebo matce pokynem
k starosten násobným. Děti potřebovaly výživy a
výchovy. k tomu ošetřování raněných, zaopalřo
vání proviant a jiné mimořádné práce tak často
svěřovány ženám. :

Za nynějšího času velikou zásluhu mají o ne
ochvějné odrážení nepřátel i ty přečetné ženy,
které místo zábavy v biografu horlivě i s dětmi
svými vykonávají za muže těžké práce polnía ji
né. Čtyřdohoda snažila se nás poraziti vyhlado
věním. Ale tu miliony mozolných pravic ženských
se vztýčily du výše s hlasitýnr: »Až potud a ne
dále!: Ženy statečné netoliko musily jako jindy
ošetřovati děti, uklizeti, vařit, starati se.o drůbež
a dobytek; pečovaly nadto o vzdálené své po
krevence — a při tom chápaly se i kos, zapřaho
valy koně atd. Tím zpisobem zasloužily se velice
netoliko o své domácnosti;nýbrž o celý stát. Zlatý
klas, který dozrál přičinlivostí žen, spasil nás.

V >Hlasu lidu- uveřejněno jest líčení jednoho
domobrance, jakou má ženu. Tato má sedm dětí
vlastních, ale když její muž domobranec odešel
na bojiště, vzala si na opatrování z jedenácti dítek
švagrové ještě dvě. Tak se stalo v únoru. Každého
dne žena ta vstávala o 5 hodinách a vozila hnůj
na najmuté velice vzdálené pole. Pak prala, vařila,
zase prala a večer znova vozila. V březnu překo
pávala. sázela a sela. Ani jedinkrát v dopise muži
si nestěžovala. Když na svatodušní svátky domo
branec pospíšil na dovolenou, zdálo se mu, že 45
letá žena jen omládla.Doma všecko čisto.vnej
větším pořádku i při starostech o 9 dětí! Kolem
zahrady nový plot, záhony skvostně upraveny ja
ko od zahradníka. Cestičky posypané pískem,
všecko zasázeno. A to všecko sama, ačkoli musila
opatrovati i dítě chorobné. Jak krásný návrat jest
k takové ženě prosté, ale rekovné, která i bez u
čených knih poznala velmi. dobře hlavní požadav
ky filosofie praktické! p
Náchodského v Čechách. Roku 1911 vydal archi
vář. zámku náchodského, evangelik O. Elster,

tohoto velmože, Hned v úvodu praví: >Octavio

známo, jak by si tento výtečný vojevudce a bystrý
státník zasloužil, byl pilným plsařem dopisů ...
z těchto psaní, která až na nejnepatrnější lístek
zachována jsou. život a činnost Piccolominiho až
do podrobností se může sledovati.

Piccolominiho osobnost, jeho život a pusobení,
jeho povaha a činnost jako vojevůdce a státníka u
stupuje v dějinách před mchutným zjevem Vald
štýnovým nápadně do pozadí; zatím co je život
Valdštýnův vypsán až do jednotlivostí a dějepisci
jenom s ním se zabývají, nenapadlo n'komu, na
psati životopis současníka jeho, Piccolominiho a
oceniti jeho působení ve válce i v míru. Jméno
Ptecolominiho vešlo ve známost německého lidu
teprve Schillerovým dramatem, jež ho však staví
do zcela klamného světla, Studujeme-li však listi
ny archivu náchodského a v těchto dějepisných
pramenech bedlivě pátráme, objeví se nám zcela
jiný obraz muže, vojevůdce, státníka a člověka,
než jak se do mysli německého lidu vloudil...

1 Jméno Octavia Piccolominiho je v Německu zná
mo jen z dramatu Schillerova >Valdštýn«, ve kte

| rém žádnou zrovna pěknou úlohu nehraje. I v Ra

A statečnost jiného druhu! Jeden učitel jde.
mladé ženě na výzvu polního kuráta oznámit, že
její muž na bojišti padl. Když vstoupil do tmavé
selské jizby, spatřit ženu u kolébky nejmladšího
ditěte a dvě drobné děti vedle ní. Když učitel šetr
ným. způsobem podal zprávu o smrti vojínově.
přirozeně si roplakala. Když si ulevila, ušitel na
útěchu doložil, že její muž za úplného vědomí mohl
přijati svátosti wnírajících. Hned jakoby slunce
rozptýlilo těžká mračna. +»Ach,to je hlavní věc,
že byl zaopatřen a nyní jest v dobrém místě,
pronesla mlalá vdova s obličejem zářícím.Učitel
dokládá: >Tu ini připadala tmavá jizba pojednou
světlá a jasná, neboť dětinná víra a důvěra v Bo
ha přidružila se k bolesti a zármutku. Jaké stateč
nosti přece jen dodává víra katoPcká!«

Jest nyní statečnost krásnou vlastnosti i žen
osvícených? 1 ano, příklady jsou tu zajisté, Ate
jen v tom inteligentním prostředí se osvědčuje pra
vá obětavost ženská, kde vládne pevná víra V
Boha, kde náboženská výchova předcházelavyšší
vzdělání. Která žena dělá dobrodiní jen z chvilko
vé nálady, která provádí humanitu jen jako sport
k ukrácení dlouhé chvile. taková ovšem přijala jž

šlechtičny, které nětolika všecky své přebytky
věnují ve prospěch lazaretů, nýbrž zároveň po
sluhují nemocným jako nejobyčejnější služky. Ví
me o skromných šlechtičnách, které se neštítí při
opatrování nemocných Řejtěžší námahy, které si u
krádají spánku, aby raněným ulevily. Jest nám

hají ty emancipované dámy, které místo práce od
rána do večera se baví srovnávací filosofii, anebo
z dlouhé chvíle ustavičně přemýšlejí, čím jsou u

žilých životních zásad, tam duše žije přítomnému

státník neocenitelných služeb prokázal, je více
znám jen učencům, kteří se zabývají dějinami a

Pohnutá doba kontroluje opravdovost, zazna
———————— >

války důkladněji nezkoumají, pokládají ho stále
ještě za zrádného přítele velkého Valdštýna, kte
rého prý rukám vrahu vydal. Jak nespravedlivým
je tento úsudek, dokážeme v jiném článku této
knihy, zde chceme jen krátce uvésti několik okol
ností, týkajících se pohnutého života jeho, z nichž
lze poznati. že byl vždy statečným vojínem, opa
trným stálníkem a především věrným služební
kem císařského domu.

Byl Piccolomini zrádcem Valdští
novým?

O4 té doby, co Schiller ve své veliké smutno
hře »Valdštýn: napsa) slova: >Ty's toho dosáhl,
Octaviot: a tomuto ra konec hry dává do rukou
císařské psaní s nadpisem »knižeti Piccolominimu«,
stojí Octavio Piccolomini před očima literárně
vzdělaného světa jako vzor skrytě se plazícího
zrádce. Hrůzný osud Valdštýnův budil soucit sou
časníkův i potomstva, kdežto ti, kteří pád veliké
ho vojevůdce připravovali, jsou označováni jako
zrádci toho, jenž je dobrodiním zahrnoval, pova
Žováni jsou za chytré Šplhavce, kteří své ctižádo
sti a lakotě obětovali muže, jenž jim stál v cestě.
I dějepisci, davše se strhnouti svou zálibou pro
Valdštýna, vinili Octavia Piccolominiho ze zrady
na Valdštýnovi a jako důvod zrádného počínání
jeho uváděli jeho ctižádost a lakotu. Áno nejváš
nivější obhájce Valdštýnův E. Šebek v Praze na
zývá Piccolominiho „spolu s kancléřem hrabětem
Slavatou duší spiknutí, které po léta proti Valdštý
novi se osnovalo. ( Fr. Fórster jmenuje v životo

Valdštýnově mezi nepřáteli jeho zvláště Octa
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menává vlastnosti dle praktických činů a dosvěd
čuje, že výchova náboženská zachovala i do věku
našeho celé pluky žen opravdu statečných; záro
veň však se ukazuje, kde vládla pouhá humanitní
pvesie bez obětavých činů.

Pročjinde kupovati?
Vždyť obdržíme kancelářské potřeby (pa-*
pír, inkoust, péra, tnžky atd), umělecké
pohledy ve velkém výběru, dopis. papír,
notesy od 80 hal.až do 5 K, dále památ
— ufky, alba na fotografie'a pohledy —
v Družstevním knihkupectví v Hradci Král.————Adalbertinum.————

. Radinná výchova.
Neustále čterne, jak se mají zreformovali a

rozšířiti školy, co jim všecko posud schází;
hlavně se přetřásá, proč přes všecko složité
studium morální výchovy mládež vlastně mravně
klesá. Ale málokdo uhodí hřebíku přímo na
hlavičku. Kde pak již od prastarých časů mělo
a má dítě školu hlavní? Největší autoritu, nej
silnější výchovný vliv cítí dílě v domácnosti.
Tam tráví většinu času. C) řekne otec a matka,
platí pro synky a dcerky více než souhlasné
výroky deseti nejdůmyslnějších filosofů. Dítě
nemá schopnosti všecko uvážiti zrale vlastním
rozoumkem; nečerpá výstrahu ze zkušenosti již
proto, že jest teprve před prahem praktického,
samostatného života. Nedostatky rozumu do
plňuje citem, řídí se náladami srdce. Ke komu
dítě přilne vřelou láskou, ten mu jest autoritou
nejvyšší. A kdo se stará nejpečlivěji o dětskou
výživu, získá si mladé srdce celé. Je-li v té příčině
větším dobrodincem někdo z jiné domácnosti,
rázem se přesune děteká příchylnost s rodičů
na tohoto štědrého občana, i když jest zřejmo,
že ohudý vlastní oteo přes všecko úsilí více
dělati nemůže. -.

Učitel a kněz děti živiti nemohou, naopak
jsou nuceni přikazovali, aby kniby a jiné učebné
pomůcky si dle možnosti děti koupily. Vycho
vatelé úřední jsou nucení děti kárati, treslati.
Zkrátka škola nehoví a hověti nemůže dětským
hmotným potřebám a rozmarům. Proto pravi
delně školní dítě miluje rodiče desateronásvbně
více než své školní vychovatele, Na rodiče jet
nejvío upouláno, rodičům věří v přední řadě
již proto, že již instinktivně cítí, jak při nej
různějších materielních potřebách i pohromách

via Piccolominiho; níšeť na str. 253: »Toto horli
vé snažení Valdštýnovo o mír bylo hlavní příčí
nou, jež jeho repřálely, zvláště Piccolominiho a
ostatní Italy, kteří život.. .. V Německu velmi
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vždycky nejblíže a že vždycky pomáhají:nej
opravdověji.

Jestliže tedy olec povoluje lehkomyslně
chlapci v čemkoli uzdu, pak jest pro učitele
velice svízelným úkolem žáka odnaučovati zlo
zvyku; taková povinnost jest tím obtížnější, čím
více dětí učitel vychovává a čím alabší má pro
středky k fysickému vynucení kázně. Začnouli
docela ještě rodiče při patření na slzy zlomysl
ného dítěte na učitele hubovati, pak neobť ně
který kouzelník poradí; jak obnoviti autoritu
zcela dostatečnou.

Postavení katechetovo bývá ještě nesnad
nější. O pravdě nauk učitelových většinou se
mohou rodiče i děti přesvědčiti okamžitě a
pohodlně svými smysly. Kněz však učí o ta
jemstvích a o věcech, k jichž dů'ladnému zdů
vodnění jest potřebí delšího filosofického řetězce.
K rozumovému dlouhému poučování není času;
a také duše dětská nemá vyspělosti k obápání
důkazů, které jsou poněkud složité. Slačí tedy
v domácnosti jenom několik poznámek bláhově
a nemyslivě kritisujících, aby se v dětské mysli
Htila i se základy celá vysoká stavba, kterou
kněz buduje: Tim spíše ditě v této příčině ro
dičům uvěří, čím jsou mu příkazy náboženské
nepohodlnější. Často některý olec ani není zlo
myslný; v náhlém vzrušení prohodí nějakou
peprnou větu víc pro sebe než k vůli dítěti.
Ale za dva dni se podiví, když sezná, jak si
hoch nábodná slova dobře pamatuje a jak se
jimi ochotně řídí
nedbání povinnosti. A Uď uvažme, kazí-li se
práce vychovateli, vštěpujícímu úctu před Desa
terem, ještě od vychovatelů jiných!

Považme, v jakém prostředí celé davy dětí
žily před válkou. V přečetných domácnostech
děti elyšely ostré výbuchy proti duchovenetvu
vůbec a drastické kritiky konservalivních uči
telů. Díté bylo nuceno přinášeti otci listy 8 ne
foremnými karikaturami a neomalenými vtipy
na strážce společenského pořádku. Děti docela
stávaly se vředčitateli takové duřevní stravy a
různých krváků. Maličcí předčitatelé o těch
věcech přemýšleli ovšem také — dle vlastní
obápavosti; podrželi si v paměti hlavně to, co
radilo ke zpříjemnění života, co dávalo povo
lení k bezuzdnosti. Dítě rádo uvěřilo řádkům,
které pochlebovaly lidu demagogicky, činíce za
zlořády odpovědnými kruhy zcela nevinné.

|

zoucí mládež do přístavu bezpečí, ztrácely
rázem kormidla.

Ale leckde se kazily v počtu valném i děti
rodičů velice rozumných a pečlivých. Nedivme
se' Nová doba, nové objevy, nové sociální řády
bezděčně působily k uvolnění patriarchálního
života, k ochromení výchovy domácké. Každý
den tisíce školních dětí jezdily po dráhách do
vzdálenějších škol ve společnosti pasažérů vše
lijakých. Byl-li dříve učeň pod přísnou kázní,
vydělávaly si nyní dlouhé řady hochů v to
várnách a jinde na celou svou obživu; samo
statnost zachutnala tak, že hošek začal břzy
odpírati rodičům věelikou poslušnost, řídě „se
šviháckými radami nevychovanců —starších.
Mohla tu napravovati rázně něco škola, jestliže
sami rodiče seznávali svoji malomoc? Uvažme
dá'e, jaké pluky dorostu k vůli obživě od do
mácích krbů se rozptylovaly tak daleko, že ro
diče se svými dětmi půl roku anebo docela
léta nemělipříležitostimluviti? Neodneslo-li
si dítě již z domova respekt před
autoritou, jestliže se nenaučiloovlá
dati evé rozmary pevně, pak jest
úplně ztraceno; pak ani nejkrásnějšífilo
s-fickéfl .skule nedovedou obrátiti vůli od pří
jemného k už:tečnému. Mladý sobec snaží se
schvátiti pro sebe všecko; když si několikrát
potluče čelo o hradbu pořádku, přemýšlí dále
úsilovně, jským úskokem by mohl hradbu pře
skočiti, obejíti k ukojení touhy po rozkošnictví.

Čím více bude připoutáno dítě k rodině,

nání k dobrému nejspíše. A čím řádnější budou
rodiče, tím bude také výchova zdárnější, tím

vali při dětech i výrostci, kteří na základě vý
ohovy moderní ještě značněji pokročili. Pokud

zelo. aby ho u císaře očernili a co možná nejdřív
se ho zbavili. Vedle jiných italských spiklencu
proti Valdštýnoví jmenuje Fórster generály Galla
sa, Aldringena (!), Maradasa, Colloreda (!), de Su
ysa, Caretta, Mohra a Morziniho; jako protivníky
těchto generálů označuje Němce a Čechy: Trčku.
Hlova, -Sparra, Losiho, vévodu Julia Saského,
Mohrwalda, Ychafgotsche a Scharffenberga.

Jiní dějepisci nepechybují naprosto 0 vině Vald
štýnově a od uveřejnění dila o něm od Leopcida
z Rankes a spisu Jiřího Irmessa zdá se každá po
chybnost o otázce této odstraněna. Valdštýn pro
tivil se politice císařského dvora a třeba že dvur
vyjednávání o mír se Saskem a Braniborskem
schvaloval, přece nesouhlasil naprosto s podmín
kami, za kterých Valdštýn chtěl smluviti mír. Nyní
z listu Piccolominiho a z jiných dějepisných pra
menů a památek dokazuje spisovatel, že Piccolo
mini tak, jak jednal, jednati musel. »Nyní vystoupil
císařský vyslanec s určitou zprávou, že se Vald
štýn chystá ke vzpouře a s rozkazem, zmocniti se
ho. Zdaž mohli být generálové v pochybnostech,
jak se mají zachovati? Stáli před rozhodnutím:
zde císař, zde Valdštýn. Vázání jsouce vojenskou
přísahou, musili se postaviti na stranu císařovu...

záležitosti clsařské pevněpřesvěd

mlájež vyepivala v charaktery; jakmile však se

čení, aspoň o Piecolominim se to dá
zjcho listu dokázati.... Jestližese tedy
Piccolomini po zprávě císařského vyslance O
vzpouře Valdštýnově ihned rozhodl rozkazu toho
poslechnouti a zmocmti se Valdštýna s jeho nej
bližšími přívrženci. neučinil nic jiného,
než svou povinnost. Proto jemu výčitky
činiti. jej z bídné zrady na příznivci jeho Valdštý
noví viniti, zdá se nám naprosto nesprávným ...
Jest nám odmítnouti výčitku Fórsterovu, Šebkovu
a jiných dějepiscu, jakoby se již delší čas chystalo
spiknutí proti Valdštýnovi, zvláště se strany 'ta'
ských dustojníků s Gallasem, Piccolom'nim a Al
dringenem v čele.:

Konežný úsudek svých pozorování shrnuje spi
sovatel v tato slova:

1. Piccolon'ní nesouhlasil s Valdštýnovým ve
dením války a s jeho politickým vyjednáváním V
zimě 1633-24; on věděl, že také na císařském
dvoře jsou nespokojení s Valdštýnem. že mezi
ním a císařem nastal rozpor.

ně s generály (allasem a Aldringenem a hledí po
mocí hraběte Gailasa odvrátiti Valdštýna od ce
sty, jež se nu zdá být klamnou, k čemuž mu při
sl'buje účinnou pomoc.

3. Jsa přesvědčen « povážlivosti snah Valdštý
nových, věří po sdělení cís. vyslance Wallmerode
ve skutečnost vzpoury proti císaři a jest odhod
lán dle rozkazů císařských tuto vzpouru potlačití
zatčením Valdštýna a jeho soudruhů.

dině jest škola nejdůležitější, nejvýznamnější;
a v samé rodině matka může prospěti duchov
nímu zušlechtění dítěte nejvíce, protože osobní
styky matky s dětmi jsou pravidelně trojnásobně
větší než otcovy. A tu se naskytá velice dů
razný požadavek. Jest již obecně uznáváno, že
veliká část samých nynějších matek není vy
chována zdravě; lehkomyslné počínání mnoha
mladých m tek svědčí zřejmě, že moderní vý
chovné základny zklamaly. Jest tedy potřebí
obraceti zřetel k osvědčené základně etaré, kon
sorvativní, která dala národu ženy krajně obě
tavé, trpělivé, energické a ušlechtilé. Nenaklá
dejte na školu více než může i při největším
rozkvětu snésti. Jaké budou domácnosti, jaké
budou matky, takovými budou i děti. Bude-li
sama matka přidržovati dcerky k užitečné práci,
pak nebude potřebí, aby policie sama přetrho
vala noční toulky dívek sotva škole odrostlých.
Bude-li otec řádně střežiti synka, nevykouří klu
čina pět cigaret denně a nebude se dopouštěti

4. Provedení tohoto úmyslu opozdí se pro ne
určité rozkazy císařovy. Nemělť císař odvahy VY
stoupiti proť: Valdštýnovi, jelikož byla naděje. 4e
se vše v dobrotě srovná a proto tváří se (icealo
mini v této době stále jako přítel Valdštýnuv.

5. Tu přichází wčitý rozkaz císařuv, zmocní:
se Valdštýna | živého nebo mrtvého, v němžt:
Valdštýn je označen jako zrádce a vzbouřenéc.
Ted teprve přestává Piceolomin být Va'dštýno
vým přítelem a zícímě proti němu vystupuje.

6. Validštýn ustupuje do Chebu, Piccolomini ob
sadí Plzeň a předává císařský rozkaz zmocn.ti se
Valdštýna živého nebo mrtvého Buttlerovi.

7. Dustojník Butiler, jenž provázel Valdštýna
do Chebu, dorozumí se s Gordonem a Lesliem ©
zavraždění Valdětýna a jeho nejbližších stoupencu.

Jednání ©Picenlominího a ostatních generálu
dlužno posužovati dle tehdejších poměru a pant
jících okolností. Piccolom'ní měl volti mezi císa
řem a Valdštýnem, i rozhodl se pro prvního, Ni
kdo mu nesmí proto ničeho vyčítat. leda snad způ
sob, jak vykonal císařské rozkazy. Ale líčiti ho
černými barvami jako bídného zrádce přítele Vald
štýna, nemá nikdo práva, Věrné. služby, které od
svého šestnáctého roku až do své smrti roku 1656
domu Habsburskému prokazoval, vydávají přízní
vé svědectví o jeho povaze. V této věrnosti k du
mu císařskému nikdy nekolísal a víc než jednou,
když štěstí válečné rod Habsburský ©opouštělo,
byl jeho zachráncem,

Přeložil E. N.



pěíího pychu. Rodiče z denní zkušenosti znají
čeliti nejúspěšněji jejich vášním i tehdy, postrá
dají-li sami vyššího vzdělání. Co dokázaly dříve
přirozeným zušlechtěným citem i matky bez
gramotné, může docíliti při dobré vůli i nynější
pokolení matek vtipnějších, obratnějších. Jest
jen potřebí v okamžicích kritických silné vůle.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vklady na knížky 4j“|o "UN

Kulturní jiskry.
Postavení staročeské školy. Naši před

kové v XV. a XVI století měli o hlavních
účelech školy zásady totožné, ať již se hlásili
ke konfesi kterékoliv. Bylo to jenom výronem
důsledného přemýšlení, jestliže tvrdili vesměs,
že školu má předně vychovávati mládež pro
Boha a pak pro vědy a umění. Nebylo ve staro
české škole takové svobody, o jaké básní pře
piatí chvalořečníci sekt. Ačkoli mezi sektami
měli faráři postavení ponížené, ačkoli se musili
poddávati mocným laikům příliš, přece jenom

kulárních (městských, nižších, elementárních)
ve století XV.a XVI: »Nejtužeji farář kde který
provozoval vrchnost nad kantorem a eukcentory
(nád učiteli nižšími, kteří se nevycvičili v husit
ské universitě), jichž větší úloha se týkala
kostela a menší úloha školy... Nelze pochybo
vati, že k obsazování míst kantorských kněží
chtívalimíti moc rozhodnou... Stran ostatních
vyšších officiálů (učenějších učitelů) vrchnost
knězova bývala slabší, ale ne vždy a všude...
Husitský převrat oslabil pravomoc kněží. Měšťané
etali se většími ve škole pány nežli kněz. Ale
bez vlivu a dohledu kněžského nemohlo býti;
zůstalat škola i nadále s náboženstvím a s ohrá
mem v těsném spojení; škola opatřovala zpěv
chrámový, část důchodů správci a učitelům
i žákům plynula zpohřbů, tedy z funkcí chrá
mových. officiálové dědictvím doby katolické
mívali na faře obědy, ký div, chtěl-li farář, aby
mimo kantora officiálové všichni k němu hleděli
jako k nadřízenému. Zvykem své doby
měšťané vždy uvozovali v povinno
stech učitelských chrám před ško
lou... Když u nás protestantství rozšířilo se,
pozorujeme stran vlivů kněžských nad oflioiály
dvojí p-měr z náboženských vécí přirozeně vy

lývající. Kde byli učitelé a farář stejného ná
hoženství nastává leckde patrnější závislost
školních officiálů na knězi faráři; kde se kněz
věrou různil a dvojil od učitelů, nastal boj mezi
oběma stranama, a vliv farářův klesl na nic...
Církve protestantské všude v Němcích, kde
panovaly, v skutek uvozovaly úsilně závislost
školy a učitelstva na pasterech a na farářích;
konšelé sobě zanechávali vrohní právo, ale kněz
ať vede školu. Nebyly prý v tom jen kněžské
snahy panovačné, ale i úmysl, aby škola byla
dcera církve, nástroj Ducha svatého. Závislost
na predikantech pochází od Luthera. Jest sio
maličkost, ale význačná, když v řádě školním
v Jeně r. 1573 nařízeno, aby eprávce neodchá
zel ze školy žádný den bez poklony, pastorovi
uctivě vykonané. U nás povedlo ae protestant
ským kněžím, vzorem německým, že strhli na
sebe moc nejpronikavěji na českém severu.
V Slavkově přímý dohled nad školou měl farář
a diakon. Rektor školní odpověděn nejprv fa
ráři, pak městské radě; inspektoři městští byli
vedle faráře; bez dovolení farářova ani půl dne
prázdna správce nesměl dáti, bez vědomí jeho
a ovšem také purkmistrova správce ni jednu
noc nesměl pobýti mimo školní dům. Ve Fal
knově farář s povědomostí rady ustanovoval
správce školního, jenž byl pak na knězi dokonce
závislý. Z českých měst nejčastěji pozorovati
závislost officiálů na knězi farním v Hoře
(Kutné), což snadno se vyloží tím, že tu kněžstvo
činilo svou zvláštní koneistoř, a tudíž ofrkev

protestantská tu domohla se jé. postranníorganiaace. Některý ze správců horských byl
zvlášť podajný. Mistr Melichar Kolidius, jeden
z nich, r. 1612 nechtěl podniknouti ani škol
ského divadla bez dovolení pana arciděkana.

Arohiděkan r. 1607 i vysvědčení vydal o tom,kterak se choval učitel Jan Týnský, jenž pak
na to vysvědčení se dostal za správce do Boh
danče. Někde vrchnost přímo kázala, aby škola
se řídila farářem... Vysílajíc učitele na školu,
universí (universita) dávala radu, kterak si vésti
má učitel ke kuězi, aby byla shoda. »Co se tkne
srovnání v lásce správců školních s knězem
děkanem«, tak rektor Kodicill píše do Kouřimi
r. 1589, »mohu oznámiti, že jsou starobylé
smlouvý mezi administrátory a kněžstvem stra

a profesory universitatis (university) učení Praž
ského, kterak se uótivě, šetrně a vážně vespo
lek ehovati mají, to se mezi jinými -artikuly
každému k eprávě školní vyslanému pod povin
ností předkládá« A mistr Bacháček, když po
zoroval, že by shoda školy 8 farou se kazila,
začasté předcházel svár: do Pacova na příklad
r. 1611 rychle jmenoval za učitele Václava
Kaňkovského Kutnohorčana, poněvadž správce
Daniel Krocin má s knězem Erazimem nedo
rozumění. a nebylo by dobře.«

Když starokališní kněží byli jedna ruka se
stranou katolickou, zápasili o vliv na školu
8 protestantskou universitou. „Když prolestanté
čeští dobyli suhě r. 1609 svobody náboženské,
k farám dostávali se protostantští farářové a
od těch cfficiálové rovněž prlostanlští nemohli
než dáti sobě líbiti některý dohled.. Dohled
protestantských farářů nad školní
mi officiály vidí se po vydání maje
státu býti obecnější a tužší, než kdy
býval. R. 1612 univorsí musí s faráři praž
skými amlouvati, aby nepřekáželi žákům v před.
náškách akademických, aby chrámové zpívání
nepřekáželo škole a učení a 0 jiné kusy, které
svědčí o veliké moci kněze nad školou.« (Život
a učení na partikulárních školách v Čechách
v XV. a XVL stoleti, 212—218.)

Zkrátka jakož nyni, tak bylo i na počátku.
Učitel byl a jest vždycky vázán účelem školy,
úmyslem vydržovatelů, principem jednotné vý
chovy. V těch krajích, v nichž zásady konfesí
neplatí nic, v republikách, v nichž postavena
škola zcela na základnu světskou, není pouto
menší; učitel musf se klaněti republice, jest
nucen (často za honorář přímo ubohý) horlivě
povzbuzovati mládež k modlářskému uctívání
zřízení republikánského. Tolik. jisto: kdekoli
uznal stát jakousi míru veřejných práv které
koli konfese, přičiňoval se o to, aby se vliv
církevní vrchnosti uplatnil i nad mládeží ve
škole.

Památce spisovatele a národního buditele
Vincence Zahradníka věnují »Národní Listy«
dne 29. erpna tyto vřelé řádky: »Vincenc Za
hradník pracoval v krásné literatuře, v níž jeho
»Bájky« jsou dílem i dnes dosud svěžím, a vo
filosofii. O jeho dílech lilosofických vyslovil se
právě nedávno profesor filosofické fakulty české
university dr. Frant. Čáda takto: »Z veškeré
však spisovatelské činnosti Zahradníkovy nej
výše jest ceniti to, co aepsal z oboru filogofie.
Jsou to jednak jeho velká díla filosofická, jednak
četná kratší pojednání a články, jimiž pojistil
si trvale své místo ve vývoji české filosofie
v době nové. Z velkých prací jeho filosofických
uvésti jest jeho Peychologii (nám, bohužel, ztra
cenou), dále L-giku, či jak Zahradník ji nade
psal »Počátky Umění Myslitelství«. a obsáhlé
! hlubace založené a promyšlené dílo o principu
ethiky »Filosofické jednání o vnitřní a zevnitřní
povaze ctnosti«. Věecza tato díle, ač lak ne
obyčejně na svou dobu vynikající, zůstala za
života Zahradníkova neuveřejněna a zůstala tak
téměř neznáma, až Česká Akademie císaře Fran
tiška Josefa pro vědy, slovesnost a umění u
možnila jejich vydání. Probíráme-li se dnes touto
činností Zahradníkovuu, značně rozsáhlou a za
krátký čas, jenž vyměřen byl jeho životu, tak
nesmírně se bohatě rozvinuvší, nemůžeme ubrá
niti se ani nyní zaslouženému respektu, ba ob
divu, co nám podal tento skromný člověk a
veliký nadšenec pro věc svého národa. Shrnuji
úsudek o jeho plodech v jedinou větu: Zahrad
nik jest náš největší filosof český v první tře
tině 19. století. Jeho filosofická prácenení plané
nějaké stavění vzdušných, metafysických theorií
ani hlásání — třebas poetických — nápadů, není
to přemítání cizího nějského učení anebo nezá
živné diskutování přežitých nauk filosofických,
nýbrž Zahradník všude (a zejména v objemných
svých dílech filosofických) snaží se právě tak
o původnost, jako o solidní, vskutku vědecké
zpracování toho, 00 podává z oboru filosofických
nauk. Jest úžaeno opravdu, kolika starými i no
vými spisy filosofickými ee probral, jak usiloval
je nejen proniknouti, ale i náležitě vždy hod
notiti, jest však neméně pozoruhodno, jak za
chovává si při tom i v hlavní myšlence i v je
jím provedení vlastní názor svůj, jak jej dovede
zdůvodňovati a hájiti ho proti jakýmkoli námit
kám. [ dnes ještě leočíms ze svého obsahu po
držují spisy jeho cenu trvalou a opravdovou,
i dnes ještě s prospěchem si je přečte každý,
kdo má zájem o ony otázky filosofické.« —
Český národ vzpomene dnes vrouoně života
Vincence Zahradníka a jeho dílo životní provází
vděčným uznáním!«

oncerty. Koncertní ředitelství B. SpurnÝv Plzni obdrželo zastoupení následujících umělo
a uměleckých těles k uspořádání koncertů v
městech král. Českého: Jar. Kociana, České Fil
harmonie, Českého kvarteta, Ševčíkova kvarieta,
Emila Buriana, Pepy Bartoně a Lud. Slukovovy.
Jmenované ředitelství uspořádá v nastávající
sezoně buď samostatné koncerty těchto umělců,
neb jich uspořádání předá se za velmi výhod

ných podmínek místním spolkům neb korporacím.
Koncerty jsou případně dobročinnými. Přihlášk
a dotazy zodpoví B Spur:ý, Plzeň, Besdova 12.

»Svobeda« u volných myslitelů. Dr. Bruno
Wille jest hlavou a literárním vůdcem »Svazu
volných myslitelů.« Tito pánové jsou odpůrci
positivního křesťanství a vypočetli vše na jeho
zničení, Jest to vlastně nepochopitelno, nebof
volni myslitelé by mohli přiznati klidně každému
člověku volně mysliti. Je li skutečně náboženství
stanoviskem rozumově překonaný, přesvěděl-li
o jeho zbytečnosti vědecké důvody, nač sháněti
k jeho potření politcké organigace? Proč ebírati
veliké peníze na podporu dokázané pravdy?
Jostliže se učtní nějský objev v oboru fysiky
neb) mediciny, není potřebí fanatické a tučně
placené agitaca k přesvědčení o nové pravdě.
Sám vůdce Wille musil sv jřesvědčiti, jak umě
tými prostředky se udržuje volnemyšlenkářská
sekta a jak jest dospotícká, Wille jest německý
patriot a vřele se vyslovil pro zájmy Německa
ve světové válce.. Hamburští soudruzi vydali
nato tajný okružaí list proti vůdci ovolných
mysliteiůc(?): oni jsou toliž »pacilisté«, t. j. přeji
Angličanum, Francouzům a Rusům vítězství a
mír. Dr. Bruno Wille protestoval proti tomu
v listě »Freidenkera a prohlásil, že raději vy
stoupí, než by se vzdal svého názoru. Je mu to
ctí, nám pak dokladem, že lak zvaní vvolní
myslitelér jsou vším jiný: , jenom ne důsled
nými přivrženci volnéhu myšlení.

Neobvyklé loučení. V -holandské vesnici
Koldijsku pastor stal se katolíkem, tak že mu
již nebylo možno vésti dále duchovní správu:
nad protestantskými věřícími, K loučení s osadou
došlo v kostele; církévní vrchnost to povolila
8 podmínkou, že při té příležitosti nebude konati
modliteb ani zpěvů. Kolátyrníci dostavili ge do
chrámu vpočtu nějvětším, protože správce svými
vzácnými vlastnostmi získal srdce všech. Když
farák promluvil na rozloučenou několik slov,
nejstarší občan vřelými slovy poděkoval za
obětavou činnost odcházejícímu. Tu však lid
zapomněl na všecky zákazy Aazačal nadšeně
zpívati: »Bůh ochraňuj tvůj odchod a příchod'«
Farář byl hluboce dojat a žehnal vdéčný lid.

Jak se kde obvvatelstvo množí. Podle
etatistiky z roku 1911 připadlo na 1000 obyva
tel za rok porodů: v Rusku 439, v Rakousku
843, v Italii 327, v Anglii 249, ve Francii
pouze 197, Francie stojí na pranýři evropském
pro zúmyslně přivozované ubývání dětí již od
století minulého. Sociální mizerie zda málo roz
hoduje: vždyť státy s obyvatelstvem daleko
chudším vykazují v poměru k počtu obyvatel
stva daleko větší počet dětí. Z nedostatku lidí
domácích přichází do Francie každoročně na
jarní práce a žně spousta dělníků cizích, kteří
pracují za vysoké ceny. Která země tedy dává
veliké sumy lidem cizím, dobře by vyživila
přírůstek obyvatelstva domácího. Jest věru po
zyruhodno, že ve Francii (ze strachu před ro
dinnými starostmi a z touhy pa největším po
hodlí) právě rodiny velikých buháčů mají dětí
nejméně. A pak zednáři volají z plných hrdel
přečasto: sAf žije Francie'a

Rozvodová horečka v Americe. Statistika roz
vedu amerických, která právě vyšla v New-Yor
ku. vyvolává vrásky na čelech sociologu a státní
ku, neboť tato statistika přináší data zdrcující: V
době od I. ledna do 40. června t. r. bylo konstato
váno o 50 proc. více rozvodu než ve stejných mě
sících roku loňského. Veřejné mínění snaží se na
jíti vysvětlení | tohoto velmi povážlivého zjevu.
Všichni povolaní činitelé zabývají se jím v obsáh
lých článcích: soudcové, spisovatelé, lékaři, filoso
fové i laikové, a všichni, ač v přemnohých názo
rech se rozcházejí, v jednom jsou úplně za jedno:
Má-li býti učiněna rozvodové horečce v New-Yor
ku skutečně přítrž, musí býti vypověděn bezohled
ný boj taneční epidemii. Tango, mačič a mnohé jiné
tance nesou vím na povážlivém uvolnění mrav
ních pout. Ovšem že také zdražení životních pro
středku, nedostatek domácího života, snadnost a
nerozmyšlenost, s jakou mládež vstupuje v man
želství, bezdětnost, rostoucí touha po požitcích,
odpor Arnieričanky k domácím povinnostem hraje
zde obrovskou roli. Neizhoubnějším vlivem zůstá
vá však taneční epidemie a s ni povážlivé ženské
mody. Americké sufražetky jsou ovšem obránky
němi tanců. ©

Kaučuková dlažba. »Gummizeitung« sděluje, že v
Londýně provedeny byly pokusy s užitím kaučuku z
kultur, ne pralesa, ze státu malajského k dláždění chod
níků. Užito bylo desek půlpalcových, zasazených v ce-“
mentových ložiskách. Chůze je prý velmi příjemná jako
po těžkých kobercích. Arciť cena a malá trvanlivost
budou asi obtižemi, které nedovolí, aby kaučuková dlaž

ba stala se v evropských městech obecnou.

Za válečného ruchu.
O významu rumunského zasažení do války

napsal dne 28, srpna >Fremdenblatte: Rumunsko
nám vypovědělo válku. Toto vypovědění války
vzbudí po zemích dohodových radostný rozruch,



u nás nebude asi dojem z něho ani v obyvatelstvu
příliš veliký. Jestliže se Italové po pěti čtvrtletích
nedostali dále nežli ke Gorici, nemáme, proč by
chom se chvěli před rumunskou armádou. Růmun
sko. které z opatrnosti po celý tento čas čekalo,
prve nežli napodobilo spolkovou věrolomnost. 1€
bude nám nebezpečnějším nežli jeho větší latinský
bratr, Jako proti Italii, tak i proti Rumunsku po
stavila sama příroda nám zdi, které nám pomohou
při obraně a rozmnožené síly, kterých se naš“m ne

ný val. nemají valného významu. Poněvadž jsme
věděli, jak pochýbno bylo smýšlení | našeho vý

čásii naší branné moci na bojštích, nýbrž musela

vanou vojenskou i hospodářskou pohotovostí Úč
nek. rumunského zasažení de války temuže "edy
byti zvlášť významný. Podceňovati ho nechveme

nejnovější bojovník za svobodu, právo a c.vilisac“.
Nazve-li se i pan Bratianu bojovníkem za pravdu?
Několik dní před všereiší korunní radou v Buku

hraničních listtna, kterou vyslanec. Mavracordato
včera odevzdal těsně před 9. hodinou večer na Mí
čovém náměstí. Večer, den před lim, tedy v“
chvili, kdy tento dokument byl již připraven v psa
cím stolku rimunského

rešti hr. Czernina tónem nejpoctivější upřímnosti

že zachovati neutralitu. V obyčejném životě říká

učinil ještě něco nad to: Ustanovil počátek váleč
ného stavu na touž hodinu, kdy odevzdáno bylo
vypovědění války. Chtěl překvapiti rakousko
uherskou vojenskou správu a rakousko-uherské a
německé kupce a prodavače a naše státní přísluš
níky. meškajicí v Rumunsku. Domnivá-li se že ta
kové perfidie nedojdou pomsty, mýlí se velice.
Bratianu chtěl zasadit: mohutnou ránu. Italie vy
slala vojsko do Macedonie a vypověděla | válku
Německu. Ježto římská vláda vypověděla j'ž cb
chodní smlouvu a zacházela s německým najet

kalie s německou říší beztoho již naladěny na stav
válečný. Nyní stav ten opravdu nastává. Patrně
dostalo se rumunské vládě ujištění, že' balkánská
akce dohodová bude sesílena, aby při útoku proti
nám bylo se obávati z jihu menších překážek. Ale
toto všecko nezabezpečí
zklamání. v to s důvěrou doufáme. Rumunská ar
máda nedobude Sedmihrad. Naše rozkošná sedmi
hradská horská země zustane při nás. Rumunsko
kope sr samo v této válce hrob, Království rumum
ské bývalo s Rakousko-Uherskem od desetiletí
spojeno. Dovolává-li se toho, že trojspolek se roz
padl a že proto již nemá závazku, je to nestoudná
a neiapná sofistika. jaká kdy jen byla slýchána.

s poměrem k Italii docela nic činiti a edpadnutí
kalie nesprošťuje Rumunska sebe menšího závaz
ku. Když Italie se dopustila zrady, Rumunsko ml
čelo, Nechalo si na svou argumentaci pokdy až do
včerejška. Král Karol chtěl při vypuknutí války
splniti spolkovou puvirnost, poněvadž to pokládal
za bezpodmínečně nezbytno z duvodu cti a pro
životní prospěchy své země. Nedovedl proraziti
se svým stanoviskem, Bratianu zvstal neutrální a

. z neutrality vyvíjí se nyní prohlášení války. Nechť
st Rumunsko shání válečné důvody ze všech kou
tu, nenajde pražádného jjného kromě toho, že chce
učiniti vpád a loupiti a že pokládá chvíli k tomu
za příznivou. Rumunské přepadení jest nejnestoud
nější, jaké znají dějiny. a co do nerozumnosti sotva
čím bude předstiženc. Nejzkušenější, nejmoudřejší
a nejcharakternější státníci země před ním varo

Rusun k vítězství, jak to slibuje válečná strana
s bláhovou jistotou. stane se otrokem Ruska a že
tedy se musí úspěchu svého podniku právě tak
báti jako jeho ztroskotání. Nadarmo; slepá lačnost
nabyla vrchu. Musí tedy nyní zbraně poučiti Ru
munsko, že se dalo na Špatnou, bláhovou a ne
správnou cestu. Rumunsko bylo klidným ostrovem
ve vlnobití světové války, prosto krve, prosto slz.
prosto hospodářského spustošení. Vrhlo se v tento
vit s Jehkomyslnou zločinnosti. věrolomně, křivo
přísežně. Vvnoří-li se z něho zase na povrch, po
seto ranami. hude proklínati ctižádostivce a sla

"bochy, kteří zavinili jeho neštěstí.

Tolstoj prorokem. R. 1894 vylíčil Tolstoj
v prorockém tušení působení a následky činnosti

-SJazonova a jeho soudruhů. Napsal totiž: Lží
jest tato náhle vzbuzená láska Rusů k Franoou

-zům a Francouzů k Rusům. A Ižíjest také náš
tm vyvolaný odpor proti Němcům a nedůvěra

-nerozumných, nesmyslných orgií má býli evrop
ský mír. Rovněž víme také, že jsme nikdy ne
vyhledávali zcela žádného nepřátelství vůči

"Němcům-aníž nýní vyhledáváme. Prolhané časo
ipisy budou uveřejňovati svoje lži, tástup leni

vých boháčů, kteří nevědí, jak by promarnili
čas, bude tlachati patriotický nesmysl a roz
šiřovati nepřátelství proti Německu; tak míru
milovný může býti i car; okolnosti se tak utvoří,
že se nebude moci ubrániti válce, kterou žádati

| bude jeho celé okolí a — jak v takových pří
padech bývá domnění — též veřejné mínění

| celého národa.

Změna ustanovení o dani z piva dle
císat. nařízení provede ge tím způsobem. že
státní daň od 1. září 1916 zvyšuje se ze 34 hal.
za hektolitrový stupeň extraktu mladinky na

: 110 K, zemské pivní dávky se zrušují a na
: hražují příděly,

Prohlášení rakonských Rumunů. Klub
rumunských poslanců na říšské radě rozeslal
toto prohlášení: Poslanci rumunského národa
vwBukovině nemohou chápati připojení 8e Ru
munska k Rusku. Dle jejich přesvědčení jent

: tot> připojení něštěstím pro celý rumunský ná
' rodní kmen, jehož existence vílézstvím Ruska
* byia by přímo popřena. Za „těchto okolností

litují co nejhlouběji, že Rumunsko vypovědělo
válku a setrvávají tak jako rumunský národ
vwBukovině, jenž evoji lásku k císaři a říši
zpečetil svojí krví, právě jako před tím nezlomně
věrní Rakousku.

Politický projev německého poslance, Na
spolkové schůzi ve Vídni vyslovil ee poslanec

: Redlich mimo jiné takto: »Chceme-li silné Ra
: kousko, musíme míti také spravedlivé Rakousko.

Až nadejde okamžik míru. musíme se snažiti,
abychom mezi národya státy proti sobě stojícími
časem sjednali lepší poměry, nežli jaké byly

« před válkou. Tím nutnější je, aby tato úloha
: byla provedena uvnitř Rakouska. Dorozumění

národů bude tenkráte umožněno, když jeden
kráte skutečně všichni národové navzájem uznají
národnostní práva, ale ovšem také existenci
právo a potřeby státu jako celku.«

Německá sociální demokracie © miru.
»Tageblatt« dne 30. srpna sděluje: Soa-dem.
politik dr. David pronesl na sohůzi 800. demo
kracie w Berlíně, k níž nebyli připuštěni stou
penci Haasova směru, řeč na thema »Válka a

| mír«, ve které zdůraznil, že musí být vytrváno
až do uzavření čestného míru. Shromáždění
vyslechlo jeho řeč bez vyrušování a provázelo
jí hlučným souhlasem. Potom přijata byla reso
luce, v níž se praví: »Naši vojíni bojují za
»chotu nepřátel k míru. Dosažení tohoto cíle
však je stěžováno jednáním a požadavky oněch
lidí doma, kteří chtějí dodati válce přivtělením

' jinonárodních území rázu dobývačné války.
Shromáždění odsuzuje nejostřejším způsobem
ruto politiku, která přispívá k prodloužení krva
vého zápasu. Německá sociální demokracie ne
chce žádný mír za každou cenu. Je odhodlána
věrně vytrvati v hájení životních zájmů vlastního
národa proli všem je ohrožujícím dobývačným
a násilnickým plánům nepřátelských vlád. Od

| vlastní vlády však očekává, že je ochotna každé| chvíle k míru, který zabezpečí politickou ne

| udvislost, teritoriální nedotknutelnost 4 svobodu
|

i

hospodářského rozvoje Německa.«
Vojenský stav Rumunska není nijak

; -kvělý. Dle ústavního zřízení má tento stát pro
válku 168.000 mužů pěchoty a 32.604 koně.
Uyšem za nynější situace vynasnaží se Rumun
sko počet vojínů dle možnosti rozmnožiti. Přes
"o však tato země, která dle ačítání z r. 1899
čítala necelých 6 milionů obyvatel, nerozvine
nail tak velikou válečnou sílu, jakou na počátku
světového zápolení vypravilo Srbsko. Tím méně
padá na váhu válečné loďstvo rumunské, které
čitá 28 lodí úhrnem o 3089 tunách, jsouc vy
zbrojeno 72 děly; úředníků, důstojníkův a kadetů
na tomto loďstvu jest 135, matrosů 1653. Paříž
s46 listy oznamují, že výroba střeliva v Rumun
<ku v posledních měsících se provádí velice
čile; pracuje tam přes 470 továren a dílen na
střelivo a válečný materiál.

Počet vypověděných válek od 28. čar
vence 1914. Roku 1914. 1. Rakousko-[Ihersko
Srbsku 28. července. 2 Německo Rusku Ž.srp
wu 3. Německo Francii 3. srpna. 4. Německo
Relgii 3, erpna. 5. Anglie Německu 4. arpna.
G Rakousko-Uhersko Rusku 5. srpna. 7. Srbsko
Německu 5. srpna. 8. Černá Hora Rakousko
Uhersku 7. srpna. 9. Francie Rakousko-Uhersku
1%,srpna. 10. Anglie Rakousko Uhersku 13. srp
na. 11. Černá Hora Německu 12. srpna. 12. Ja
ponsko Německu 23. srpna. 13. Rakousko Uher
6*o Japonsku 25. erpn+. 14. Rakousko-Uhersko
Bolgii 27. srpna. 15. Rusko Turecku 80. října.
16. Anglie Turecku 5. listopadu. 17. Franoie
Turecku 6. listopadu. 18. Belgie Turecku 7. listo
padu. — Roku 1915. 19, Italie Rakousko-Uher
shu 29. květno. 20. Italie Turecku 21. srpna.
21. Bulbarsko Srbsku 13. října. 22. Anglie Bul
baraku 15. října, 29. Francie Bulharsku 16 řfjne.
— Roku 1916. 24. Německo Portugalsku 9.
března. 25. Rakousko-Uhersko Portugalsku 14.
března. 26. Rumunsko Rakousko Uhersku 27.
srpna. 27. Italie Německu 28. srpna. 28. Ně
mocko Rumunsku 28. srpna. 29. Bulharsko

Rumunsku 28, srpna. 30. Turecko Rumunsku
28. erpna.

Vyznamenání. Dp. Stanislav Beneš. správce bisk,
knihtiskárny. t. Č. ©. a k. polní kurát, obdržel čestný od
znak II. tř. Červ. kř. s válečnou dekorací. Dp. Richard
Popp. t. č. kurát, obdržel pochvalné uznání vrchního ar
mádního velitelství, :

Říšský posl. dr. Drexl, který jako c. a k. polní ku
rát upadl do ruského zejetí, vykonává duch. správu V
Irkutsku, Isvl nějaký Čas těžce nemocen nyní však sdě
luje. že emu vede již dobře. * .

Zprávy © vojinech. Stále se. opakující pripad. Že
OS TI POSLOo LM HEDOVOATĚ JET Dra DE
ŽÍCI nabízení úeecens vu své, pochylmé slažií 44 U
lem pájránm ne Vojtech. raněných o Zakuvch neho noh
Šavané vis vyžadují by se velé Veřejnost nů tai:
přá r zeplectí ZAASě poZam a PŘELOM
váhá Obecní 0 Fární účady., ktkož i právy skal -ni
ZSV ZVT PoMONTDOVŽOVZ ZEME TL
zícho vězí debře pezuziumějicielhponeně Pisolhí ke
třeba i přísnéponělíní at rada 7 opsání nopediého
únkézu Zmíněné zprávy v vojínech únažia obdrželi 2
kt zadaří, spolehlivě a pokud možno i rvehle pros ře
nen aředníchkanceláři,jehž adresy jaa tio: 1
Auxkuniisbureai vom. Rutem Kreuze i Wien VL, Dice
buícisengasse Nrno 4 2. Auskunfisburea des. Un<.
Roten Kreuzes im Bidapesy 4, Váeri-uteza Nr 38
Zena esbiresu. Auskunftsstelefitr Kricgsgeh1
zene in Wien I. Fiseliot Nro 4 4. Kriegsauskuníte
stelle des osterr. leoten Kreuzes in Wien I., Stock in
Eisenplaiz Nre A každá z těchto ústředen zavede P

iřebné pájréní po osobě vojína zcela bezpkuaně a ozn
mí nato výsledek tazateli, Pod č. 4 uvedená kancelář
vydává také zvláštní ist. v němž se uveřejňují jména
pohřešovaných. 24. COŽ se inserující Stranou. Muxí zd
patrí malý režijní poniatek, který se však u zcela ne
majetných osob také slevuje. Z uvedeného patrno. Že
se nejedná tcay o nie jiného, než © správné napsání 4
adresování dotazu, Což 1 většiny nebude činiti obtíží.
V dokizu třeba uvésti jméno, rek a místo narození. při
slušnost bydliště. vořeaský sbor a oddělení vojína. 1:
němž se pátrá. « přesnou adresu tazatele. Adresa vole
ra budiž z výše uvedených čtvř ústředen. Porto se ny
plati, Osoby, které nevumějí psáti. naleznou zajisté 
chotnou pomoc u checních a farních úřadů, jakož i 4
členů učitelských sborů. jimž se. zejména doporučuje.
aby o děchto věcech Skolní mládež náležitě poučily. Pi.
starostové se žádají. aby osoby. které se za plat k spru
středkování uvedených dotazů nabízejí zjistili a sem +
známili, ježto proti nim. bude přísně zakročováno. Při
té příležitosti se rřiponriná, že takoví pokoutní nísařové
ještě stále vykořisťují stejným způsobem i ženy naru
kovanýci. jimž se dotěrně nabízejí k napsání Žádostí ©
zvyšování příspěvků. ač jich podání jsou zcela bezvemí
a pouhot snůckou frází, kde rozhodující a pra výměru
příspěvku důležité okolnosti úplně chybějí. Varuje se
i před těmito opětně.

Jak žije Petrohrad. Ruské i skandinivské listy. jsou
plny statí » životě v Petrohradě. Byť byly jakkoli roz
dílné. v jednom se shodují, že se v Petrohradě Žije v
nadbytku a požitcích. že tone Petrohrad v záři zlatu.
Noční Život je sice hodně omezen úředními výmosy. ic
prato přece nechodí Petrohrad spáti se slepicemi. Měst
ské hejiman nařídil. že musi býti zavírány hostinec V
11 hod. v naci. Před válkot v tuto hodinu tiprve vzní
šený Petrohrad jezdil dn vadété nebo k večeři. Velký
proud obecenstva se valí nyní v 11 hodin v noci k ná

čaje a lihuprostého »kvasu-. Jistá část obyvatelstva
však hoduje v síních při zavřených dveřích a veseli se
při šamnaňském. Misto 10 rublů platí se nyní za láhev
50, ba i více. Méně zámožný Petrohraďan si najde útu
lek v barech a čajovnách, kde se tajně hoduje požitku
alkoholu a jiným vášním. Potravin je v Petrohradě do
statek nyní, kdy jsou vodní cesty volné a doprava není
odkázána jenem na přetížené dráhy. Ale všeho si inůže
donřáti jen boháč, kterému nezáleží na ceně. protaž?
drahota je v Petrohradě právě tak, jako všady jinde.
Boháč: ji však sotva pocitují. neboť i za normální doby
není zvláštností. zaplatiti u předních lahůdkářů za Vzův
nou hrušku 5 rublů nebo za jahodu 2 ruble. Jen jedno
helze míti ani za drahé peníze: maso. Hodně podivné.
pováži-li se. Že před válkou bylo by stačilo bohatství
dabytka jediné guhernie Vologdské na zásobení celého
Ruska masem. Petrohradská obec učinila z trhu na seno
míténí trh. Od 3 hodin ráno tam stojí na sta lidí, sluhů,
obchoJníků. dobře oděných dam a čekají, až bude ote
vřeno a dojde na ně. Někteří jsou opření o špinavé zdí
domů a krátí si čekání spánkem. jiní hrají v karty. Di
vala hrají a jsou pilně navštěvována. Opery a dramata
původu německého jsou stále ještě Škrtnuty z progra
mů. Na koncerty Beethovenovy je opět dovolen při
stup. nikoli však na Bachovy a Webrovy. Nikdy. ještě
neměl petrohradský cbehod tak skvělých dnů, jako za
války. Zapomnělo se na konkurenci, všechny obory ob
chodu svorně žijí vedle sebe. Proud zlata, který se roz
lil nad Petrohradem. dal rozkvésti přepychu netušenou
měrou. Listy přinášejí ostré satiry na modní výstřeiky
petrohradských žen. Pařížské klobouky, modely, které
neviděly Paříže, isou kupovány za 200 i více rublů. V
knžešnických závodech se dosud nikdy neplatilo tolik
za sobolinu a jiné kožešiny, jako letos. Je citelný nedo
statek látek a kůží, ač Rusko je zemí kůží. Stalo se, že
dámy elegantní se objevily na promenádách v lýkových
střevících, ovšem byly ozdobeny sponami ze zlata a
drahokamů. Petrohrad neví, co se zlatem. — Ku podi
vu, že ruský ministr fimancí pucuje kčiky jak u spozzzů



tak a nestrátů, když je v Petrohradě tolik zlata. Čí ne
má odvahy podívati se důkladně do kapes zhbýralým
lichvářům?

Hlaminační náhradní dary
u příležitosti

N jryšších narczenin Jeho Valičenstvacísaře
Abecední seznam dárců illuminač

ních náhrad ve prospěch Zemské útadovoy
e. k. rakouského válečného fondu vdov
skóho a sirotčího v Praze bude v příštích
dnech uveřejněn.

Český odbor.

| Zprávy |
místní a z kraje.

pluku č. 29 obdrželi za udatné chování předneptítelem:
Vrchní ohňostrůjce Václav Kadečka z Ruseku stříbrný
zásl. kříž a stříbrnou medaili za statečnost; pak bronzo
vou medaili z1 statečnost závodčí Jan Pařízekz Kuklen.
desátaik Karel ltehák z Hradce Králové, jizdní před
dělostřelci Pr. Hypius z Malovic a Fr. Šrám z Pou
chova. předdělostřelci Fr. ira z Kunčic a Josef Zámečník.
z Dubu, a dělostřelec Bedřich Lorenc z Černilova. —
Dále vyznamenání u. téhož pluku Nejvyšším pochval
ným uznáním (signum. laudis) nadporučící Josef Vencl
ze Světí a Ed. Kánský z Hořic, a poručie! Josef Voříšek
z Hradce Králové a Stanislav Chládek z Kuklen. Nadpo
rušík Karel Vrabec z L.ochenic, 31, pluk zemské obrany.
vyznamenán bronzovou medailí za statečnost: tutéž zí
skal si nadporučík Karel Šrámek z Hradce Králové v
ulánském pluku č. 1. -- U 9. praporu zákopníků získail
si desátník Václav Adamira z Oujezda stříbrný záslužný
kříž, sapeři Al. Bouček z Pouchova, Jos. Podhajský ze
Stěžirek a Jos. Šotola z Urbanlc bronzovou medaili,
poslední vyznamenán mlmc to německou vojenskou zá
služní medaili. Konečně vyznamenán | šikovatel zásobo
vacího sboru č.
stříbrným záslužným křížem na stuze medaile pro sta
tečnost. -- Dále u 10. praporu zákopníků vyznamenání:
Sapeři Jos. Siřneček z Nerošova bronzovou, Jaroslav
Mlátiček z D. Přímu stříbrnou, Vác. Marei ze Svob.
Dverů bronzovou, Jos. Volt z D. Přímu stříbrnou, c. k.
závodči Vojt. Šimera z Černilova stříbrnou medalí za
udatnost. Nadporučík v zál. Jan Hladík z Kratonoh vy
zumenán Nejvyš. pochvalným uznáním (signum Iaudis).

Štítu železného brance ve prospěch rakouského
londu vdovského a sirotčího veškeré ozbrojené moci,
odbočce v Hradci Králové odevzdány byly tyto pří
spěvky: O4 Spař. a záložního družstva I. všeobecné
jednoty úředníků mocnářství rak.-uherského zde 30 K,
ed J. Neškudly, hostinského ve Lhotě pod Strání, z po
kladničky 28.92 K, od Růž. Novotné, služky u p. A. Pe
tra. natěrače zde 4 K, od H. Erlbecka, inspektora c. a k.
cukrovaru v Syrovátce 40 K. od H. Richtra, speditéra
zde, obnos přiřčený za rekvirovanou gumu 13 K. od
kroužku div. ochotníků ve Stěžerách výnos div. před
stavení »Naše roztomilá Baruška« 5 K, od obecných
škol: na Pražském Fředměstí 30 K, v Malšovicích 20
K, v Plotištích 82.73 K. od želez. úředníků a zřízenců v
Hradci Králové 50 K, od Záložny v Hradci Král. 100 K,
od okresního výboru zde 100 K, výtěžek vstupného do
výstavy prací pi. Elly Mikanové-Urbanové v červnu v
Měst. prům. museu 60 K. od čten. besedy »Komenský«
na Pražském Předměstí 17 K. za zatloukání hřebů v
týdnu Červ. kříže od p. H. Steina, velkoobchodníka zde
5 K. od Růž. Jarolímkové 5 K, od Jos. Kleinera zde
1 K. od fatograia Bedřicha Trska 2 K. za zatloukání
drobných hřebů 3.90 K. různé příjmy 128 K. Celkový

obnáší 12.117 k (6 h. Šlechetným dárcům vzdávají se
díky a o nové hojné příspěvky prosí purkmistrovský
úřad v Hradci Králové,

Válečné sbírky konané mezi železničními úředníky
u zřízenci v Hradci Králové vynesly dobročinným vá
lečným účelůn: do konce r. 1915 celkem 4245 K 22 4.
Z tohoto darováno: Na dům pro uzdravení ve válce
zraněných žel. zřízenců 3013.22 K a na Štít zbrojnoše v
Hradci Králové 250 K. Připomenouti dlužno. že na tyto
sbírky přispěl veškerý železniční personál v Hradci Krá

ny toplrenské. Dále věnovali úředníci a zřízencí staniční
vdovskému a sirotčímu fondu po padlých vojínech 165
K. dámskému korunovému fondu ve Vídní 25 K, na vá
noční nadílku pro vajíny v poli 130 K, pro invalidy okre
su královéhradeckého 40 K, celkový dar Červ. kříží
(300 plus 158 K) 458 K. Dále přispívalo Červenému kříží
36 členů obnosen: 1606K a Stříbrnému kříži 30 členů
obnosem 104 K. Mimo peněžních těchto obětí súčast
nila se většina rodin železničních zřízenců při akci pro
zaopatřování vojínů v poli na zimu a to pletením vhě
ných vest a nátepníků, jichž odvedeno nadřízenému le
ditelstvf ve Vídní nesčetné množství. — V prvním polo
letí roku běžného sebráno již opět přes 1500 K, kterýžto
obnos byl odevzdán různým dobročinným účelům váleč
ným. Zmínky zasluhuje tu zvláště počet v tomto roce
nově přihlášených členů Červ. kříže, neboť přihlásilo se

* v tomto roce 471 nových členů. Celkem přispívá nyní
odštěpnému | pomocnému. „spolku Červeného kříže v
Hradci Králové přes 500 zdejších železničních zřízenců,
čímž takřka všichni ze staničního personálu jsou čleay
tohoto lidumilného a v nynější době zvláště důjzčitého *
sdružeaí. Na čtvrtou válečnou půjčku upsal železniční
personál v Hradci Králové celkem 20.325 K, kterýžto :
obnos splácí sl personál z měsíčního svého služného. |
Přinášíme výsledek: sbírek prodobročinné účely váleš
né s povděkem a pro súčastněné s tm zadostučiněním.

že právě v české stanici, v době pro každou existenci |
tax těžké, docíleno pří malých obnosech, ale častých
sbírkách, tak skvělého výsledku. Především je to čest
ný důkaz obzvlášiní obětavosti každého súčastněného |
jednotlivce a z vlastenecké stránky je to porozumění ;
době, když v tomto nám těžkém čase uplatňyje se lu|

„svou dokázanou duševní vyspělostí celý železniční per
sonál v Hradci Králové, který si na každý pád i veřel
ného uznání plně zasluhaje. i

Královéhradecké odbočce státní zemské ústředny |
pro péči o vrátivší se vojímy složeny tyto příspěvky:
od div. ředitele Bedř. Jeřábka 200 K, od prof. sboru c..
k. gymmasla v Hradci Králové 47.02 K, od K. Dvořáka,
c. k. poštmistra v Kratonohách, odevzdán podíl na pro
visi ze třetí válečné půjčky 20 K. od ředitelství měšť..
školy dívčí zde 14.26 K. od Ferd. Knepra, majitele hu-.
dební školy zde 15 K, od Záložny zde 100 K. Vlastenec- |
kým dárcům nejvřelejší díky! — O další hojné příspěv
ky k tomuto účelu prosí purkmistrovský úřad v Hradci
Králové.

Městskárada dne 28. srpaa.Přípisc. k. okr. hejt
manství, týkající se nákupu másla, vajec a tvarohu pro
Rolníckou prodejna- v Hradci: Králové, postoupen byl ,
aprovisační komisi a návrh lesního úřadu ohledně lesní
těžby na rok 1917.okresnímu výboru. — Usneseno bylo,

aby upravena byla cesta k úřednickému domu čp. 438. |-= C. k.-okr. kejimanství předloží se ke schválení návrh*
ohledně krytí nákladu za opravu střech na patronátních
budovách v Lochenicich. — Panu Jos. Jelinkovi, mydčá
ři, povolena byla oprava fasády na domě čp. 160. —
Schváleno byh: vybílení místností, užívaných pro 0
becné a měšť. školy. — Chodník u domu p. A. Hanuše
čp. 522 převzat byl do správy- obce. — Paní M. Kohnové —
vzdají se díky za dar 50 K, věnovaný k uctění památky
zesnuléh> jejího p. chotě pro místní chudé. — Rozpočet
na rozšíření pitného vodovodu a zřízení stojanu ve vi- ,
lové čtvrti u Střelnice postoupen byb k rozpočtu na rok
1917. — Schváleny byly týdenní a lesní konsignace.

Poděkování. | Velezasloužkému pánu, p. Václavu
Vachovi, řediteli měšťanské Skoty v. v. v Hradci Krá- 
lové. O »Spáleném kopci-, památníku ďávných dějin
našeho domova, vypravují nám velice cenné příspěvky
Vaše, za kteréž srdečné diky Vám vzdává místní školní *
rada v Divci. Josef Medek. předseda. — Horlivému ba
dateli! poděkovalataké místní školní rada a správa o
becné školy ve Lhotě pod Libčanyza vypracování dě
jin této obce až do r. 1848.

Městské dívčí lyceum a rel, reálné gymnaslum v
Hradci Králové bude míti ve škol. roos 1., III.. V. a VÍ.
třídu lycejní a I., III. a V. třídu gyrmnasijní. Zápis do
obou ústavů dne 16. září od 8—10.

Na městské vyšší škole pro ženské Povolání hospo
dářská v Hradci Králové koná se zápis do I. třídy dne
16. září od 6—10 hodin.

H. kurs žehlířský, pořádaný ústavem pro zvelebová
ní živností v Hradci Králové, započne v pondělí 4. září
ve třech skupinách: dopolední od 9—12, odpolední od
2—5 a večerní od 6--Y. Kurs je úplně bezplatný a potr
vá do příští soboty. tedy 6 dní. Přihlášky se přijímají
do neděle v tržnici krajek pí. M. Klumparové na Vel
kém náměstí, jakož i v pondělí v 9 hod. dop. v kursovní |
místnosti v novostavbě Měst. prům. musea, Vyučovati

bude opět sl. Božena Grulichová. učitelka dívčí školy i
průmystové v Praze I.

' Společné stravování nemajetných a středních vrstev
obyvatelstva v Hradce! Králové. Otázkou touto zabý
vala se v pondělí 28. srpna anketa sestávající ze zástup

1 ců politického úřadu, obce a spolku »Obecná kuchyně«.
C. k. hejtmanství —zastupoval p. c. k. míst rada J.
Smutný a mistodrž. koncipista dr. Svoboda, obec sta
rosta města dr. Ulrich a člen městské rady F. Pokorný,
Obecnou kuchyní pí. M. Steinfeldová, choť c. k. dv.
rady. sl. M. Schwarzová a prof. J. Mareš. Výsledkem
poďrobné a všestranné porady bylo přesvědčení, že In
stituce společného stravování v Hradci Králové bude
obyvatelstvu nanejvýš prospěšna a dá se za vzájemné
součinnosti korporací v anketě zastoupených nejraci
onelnějí prověsti rozšířením činnosti a organisace stá
vající Obecné kuchyně. Obec založí podnik finančně,
c. k. okr. hejtmanství pečovati bude o vydatné zásobo

, vání po ruce isoucími potravinami a Obecná kuchyně
I převezme hospodářskou a manipulační stránku podniku.

Stravování bude se díti dvojím způsobem. Pro nema
jetné neb docela chudé vyvářeti bude jako dosud Obec
ná kuchyně obědy ve svých místnostech. Cena těchto
obědů stanovena normálně na 48 hal., pro nemajetné na
30 h. po případě úplně zdarma. Pro střední stavy zřízená
bude druhá jídelna a obědy — rozumí se výpravnější —
podávány tam budou po 1 K a 1.20 K. Jídelny tyto budou
přístupny všemu obyvatelstvu v městě bydlícímu, jakož
1 všemu dělnictvu z okolí. pokud Jest zaměstnáno v to
várnách a závodech v obvodu města se nalézajících.
S vyvářením obědů prvého druha počne-se již 1. září
a není pochyby, že jako Imá léta bude nemajetným oby
vatelstvem používáno. Ke zřízení druhé tak zv. středo
stavovské jídelny přikročí se Ihned, jalomile se přihlásí

dostatečný počet těch, kteří by obědy odtud odebírati:
chtěli. Měsiská rada ve schůzi téhož dne odbývané.
všechny návrhy ankety schvákla a usnesla se vydatí.
ihned vyhlášku © zamýšleném zřízení středostavovské
společné jidelny s vyzvánim, aby se, kdož by na spo
lečné stravovámí teflektovali, přihlásil nejdéle do 15..
září u obecního úřadu a udal zároveň počet obědů..

buď ve společné jídelně (restaurace některého místního.
hostince), neb prodávatl do domů »pfes ulici«. Účast
bráti na společném stravování ve středostavovské jí
delně budou moci vrstvy střední, hranice příjmů k ně
inn opravňujících stanovena bude dle počtu přihlášek,.
jež buďtež do 15. září purkmistrovskému úřadu v úřed

ného stravování bude vyhovovati všem vrstvám míst
ního obyvatelstva a dojde zajisté hojného používání,

Rolslcká prodejna v Hradci Králové, Časopis »Štíte
plše: Když počátkem letošního roxu počaly se .objeva=
vati jisté nesnáze v cpetřování denních životních po-
třeb. jako másla, tvarobu a vajec, seznali rozhodující.
činitelé, že třeba pro zabezpečení těchto potravin učiniti
jistá opatření. Okresní hejtmanství v Hradci Králové,

"přihlížejíc ke zkušenostem z doby dřívější, hledělo po
Staratl se nejen o přiměřené, i chudším vrstvám přístup
né ceny.nýbrž také zabezpečitdostatelné“množství:
zboží a poměrné jeho rozdělení mezi obyvatelstvo. Přš
poradách v řešení této otázky shledáno nejůčenějším,
aby rolnictvo samo svou vlastní organisací převzalo na
sebe zůsobování města Hradce Králové a některých ob
cí s obyvatelstvem převahou průmyslovým, což veďlo
k založení Rolnické prodejny zemědělských výrobků.
Prodejna zahájila svojí činnost v květnu a snažita se
jednak získati na venkově co nejvíce potřebných potra
vin, jednak umožniti, aby veškeré vrstvy konsumujícího
obecenstva byly opatřeny aspoň nejnutnějším. Že mu
vela při tom překonati velké obtíže, netřeba zdůrazňo
vati. Za účímé pomoct politického úřadu podařilo se jí
v krátkém.čase odstraniti počátečaí.nesnáze a -uspokojitř-
značnou část honsumujícího obecenstva. Nemohla ovšem
uspokojiti všechny, poněvadě nebyla zřízena za účelem

staly otevřeny trhy, dovolena byla donáška producentů:
do domácností, byl tu cbchod, dovoz z jiných okresů a
pod. Ovšem i tu nalezli se nespokojenci. kteří dovedor
jen kritisovati, nikoli však pracovati k překonání pře
chodných zásobovacích obtíží. Musíme pošínání, těchto

stížnost na příslušném místě byla přednesena, zavedeno
šetření a zjednána náprava. Můžem= prohlásiti. že Rol

svou mohla 'rozšíříti i na dodávku jiných potravin. Obe

kritiky odkáže do příslušných mezí a zachová plnou dů
věru k úřadům, které činí vše možné, aby veškeré vrst
vy obyvatelstva opatřily nejnutnějšími zásobami. Zejmé
na c. k. okresní hejtmanství v Hradci Králové, jehož
chef slovutný pan místodržitelský rada Smutný věnuje
otázkám aprovisačním neúmornou pozornost, dokázalo
během trvání války, že si důvěry té plně zashuhuje.

Pustnutí mládeže a obrama proti němu. C. k. okresní
školní rada uveřejňuje tento výnos: Všeobecný nářek
na rostoucí pustnutí a sesurovění mládeže školní i škole
odrostlé začíná úžasem naplňovati nejen mysli těch.
kterým o výchovu dětí starati se jest, nýbrž vede k ú
vaze i všecky lidi myslící. jaké pokolení z mladých pře
stupníků nám vyroste. Příčiny tohoto vejmi povážlivého
zjevu jsou různé. Zajisté zavřňuje to nepřítomnost otců
a slabost matek, nepřítomnost většiny lidí vliv v obcí

policejních. lehkost výdělku a dosažení podpor. Avšak
největší vada jest nevčímavost a lhostejnost veřejnosti
ke všemu tomu, c) přímo se lidf kolemjdoucích netýká.

deže položiti hráz a přísnými opatřeními uváděti kalný
proud tento do mezí zákona. Dosavadní kázeňské pro
středky naprosto nestačí. Jest třeba, aby místní školní
rady společně s obecními představenstvy | protř tomu
vystoupily, rodiče neb poručníky dětí oněch na obecní
úřad volaly a zde přikázaly, aby přestapníky před oči
ma úřadu tělesně potrestali. Kdyby se vzpouzeli, buďtež
oznámení c. k. okr. hejtmanství. Tam, kde otec chyb!
a matka nemá dostatek autority. vůle nebo síly, aby po
řádek zavedla, nebo tam, kde chybí oba rodičové, může
obecní starosta v úřadě poručníka zmutnosti dáti pře
stupníka na obecním úřadě tělesně potrestatl. Ředitel
stvím a správám škol se ukládá, aby mládeži výnos
tento oznámily a nad mimoškolním chováním mládeže
zvláště o prázdninách bděly. oznamujíce případy hrub
ší, a byly při všem tom spolučínny. Budiž též učiněna
výzva k obecenstvu. aby každý, kdo jakémukoliv pře
stupku mládeže jest přítomen, zakročil a jej třeba 1 ná
sllím překazil. Zejména upozorňujeme na následující pře
stupky. které se často opakují: Nemravné a neslušné fe
či a číny. krádeže, polní a lesní pych, lámání květů a
pladů v parcích -a zahradách, rozbíjení a kažení pormní
ků, památek, průčelí domů, výstražných neb orientač
ních tabulek a nápisů, vybírání ptactva, kažení a rušení
komunikací (cest, drah, telegrafů, obtěžování automobi
10 a i). střílení a užívání jakýchkoli výbušných látek
a hraček. návštěva hostinců, piti lihovin, kouření do
16 tet. návštěva blogralů bez povolení učitele, čtení l
teratury krvavé a detektivní a vzepření se příkazu se
strany osobý oprávněné,

Neoprávaěný obchod hadry, odpadky látek a pytly.
Dle stížností došlých zabývají se neoprávněné osoby,



zejména také uprchlíci nákupem hadrů, odpadků látek

ny; těmito obchody vyháněji se ceay Co výše, čemuž
hy satva tak bylo, kdyby se nákupem zmíněných po
třeb zabývaly toliku oprávněné ústavy pro třídění a ob-
chody starým zbožím. Též se prý stává, že takové 050
by nakupují po domech odpadky nových látek, současně
vlak :sbírají v domech hadry, z nichž vyberou staré

sukno a staré vlněné hadry. jež pak vyperou, vyžehlí,
nastříhají na vzorečky a smíchají s novým suknem až
do 25 procent. V této směsí se pak prodává spotřebite
lům takový materiál jako nové sukno. Ježto proti ne
oprávněným obchodníkům nutno přísně zakročiti, budiž
každý pozorovaný případ udán okr. hejtmanství. Při po
trestán] bude jako k přitěžující okolnosti k tomu přihlí
žéno. že totiž dotyční neoprávnění nakupovači nemají
žádných provazovacích místnosti, resp. místnosti na tří
dění a uschováni zboží, schválených úřademve smyslu
8 25. čivn. řádu.

Seznam cem na týdeuním trhu v Hradci Králové
dne 26. srpna 1916. 1 kg: prosa 3.K, víkve 1.20 K, jahel
3.28 K. máku 5 K, česneku 6—7 K, kedlubnů 3—4 K, 1

růže karfiolu 0.40—1 K, 1 kopa: celere 3—6 K,petržele
5—o K, zell 20—32 K. okurek 7—12 K, kapusty 4—7 K,
cibule 3.20—4 K, drobné zeleniny 40—70 h, 100 kop
mrkve 24 K, 100 kop jablek 14—16 K, 100 kop hrušek
20—28 K. 1 hl švestek 6.—7 K, 1 pár podsvinčat 197—360
K. 1 kůzle 18—24 K, — Přivezeno bylo: Celere. 25 kop.
petržele 30, česneku 5, kedlubnů 5, zelí 30, okurek 45,
kapusty 16. cíbule 250. drobné zeleniny 80, mrkve 10,

karfiolu 5 růží. jablek 45 hl. hrušek 15 hl, švestek 50
bešek. řstelového semínka 330 hi, Iněného semene 70 hl,
33 kusy podsvinčat a 4 kůzlata.

Častolovice. V neděli 27. srpna navštívil J. E. nejdp.
biskup naše městečko, zby tu udělil sv. biřmování dít
kám J. F. vysokorodého p. hraběte Leop. ze Sternber
gu. Byla to jen návštěva soukromá, ale Častolovice
nedaly si ujíti příležitost tuto, aby osvědčily J. Exce
lenci svou úctu jako svému vrchnímu pastýři. Na ná
draží uvítal nejdp. biskupa J. E. pan hrabě, místní sta
rosta s několika členy výboru a duchovenstvo, načež
v neděli v slavnostně vyzdobeném chrámu zdešším u
dělil ndp. biskup sv. biřmování komtese Františce a
hrabatům Jaroslavu a Františkovi. Kmotry byli komtesa
Thunová z Choltic a uroz. p. baron Parish ze Žamberka
v zastoupení zemského hejtmana slezského hraběte La
rische. Po skončených obřadech zajel nejd. arcipastýř
do Lična navštívit těžce nemocného p. faráře Říhu. Tato
pozornost mile dojala nejen nemocného p. faráře, jenž
v těžkém utrpení svém byl potěšen | uznáním svého
vrchního pastýře, ale i všecko obyvatelstvo zdejší ř li
čanské a získala J. Excelenci srdce všech.

Chrast. Dne 8. září uspořádají kátolické spolky v
Chrasti za lask. spolupůsobéní dámského zpěváckého
sboru a hudebního sdružení čestný večer na oslavu
40letého jubilea J. Excel. nejdp. biskupa Th. dra. Jos.

Doubravy. Zvolena byla k tomu,účelu oblíbená diva
delní hra »Pasačka z Lurd-, jež nově vypravena a sbo
rovými zpěvy doplněna.

O úrochu ovace prosí uctivě sirotkové sirotčince
sv. Františka ve Slatinanech u Chrudimě. Pošta a dráha

za dobrodince.
Na c. k. jubilejní rválce císaře a krále Františka

Joseta I. v Kostelci u. Orl. konati se bude záris a přijí

hodin. Zápis žáků ze škol měšťanských aneb z jiných
škol středních konati se bude 16. září od 8—10 hodin.
Opravné a dodatečné zkoušky konati se budou 18. záři
o'8. hod. ranní, Bližších zpráv lze si vyžádati u ředi
telství ústavu.

Vysoké Mýto. Zdejší c. k. okresní školní rada, při
hlížejic k výnosům c. k. zemské školní rady, učinila i v
r. 1916 včasné cpatření ke sbírání listi ostružin a jahod
k náhradě čaje ve prospěch válečné péče. Výzva k této
vlastenecké a záslužné činnosti nevyzněla na prázdno.
Správy škol a učitelstvo zdejšího Školního okresu za ú
časti školní mládeže s láskou a porozuměním chopilo se
trhání a sbírání listí, To bylo náležitě usušeno, pokud
možná na slunci, jinak však za hojného přístupu vzduchu
a odesláno firmě Viktor Adler, továrna chemických vý
robků v Oberlaa u Vídně. V celku bylo zasláno 363.83
kg usušeného listí a to ostružinového 231.65 kg a ja
hodníkového 132.16 kg. V dalším sbírání zejména v
prázdninách se čije pokračuje, takže docíleno bude vá
hy nejméně dvojnásobné.

konkurs. Na českém ireálném vyšším gymnasiu v
Orlové obsadí se nd začátku školního roku 1916—17

místo suplujícího učitele náboženství, suplujícíha učíte
le pro klasickou filologii, dále pro češtinu a frančinu
nebo pra frančinu a němčinu. — Platy, s těmito místy
spojené, jsou výhodnější, nežli na ústavech | státních.
Nekolkované žádosti, náležitě doložené, zkoušených ane
bo ve stadiu zkoušek se nacházejících kandidátů prole
sury zasláhy buďtež kanceláři Ústřední Matice Školské
v Praze I., Husova tř. č. 3 do dne 8. září.

000000c900009020:
Úvěrnídružstvo Eliška

v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy
na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného kříže a opatří i jiné cen. papíry.
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Blesk pomocníkem.
Těžkou prácí konali v lesní skále žulové dva

kyklopové. | Bušili do -dvou sochorů ze vší síly,
aby oddělili od rozsáhlého ložiska obrovský bal
van.

>To je dřina pro koně<. prohodil rozmrzele la
mač Suk. >Už je to tak, že jsme oba nenašli pravé
ho líta. Jak se dobře uhodne kaz, odletí brzy kus
velký jake formanský vůz.

shrnu, na takového habána by bylo potřeba dy
namitu! A pak by se to ještě rozprsklo na deset
kusu. Já rozumím takovému hrubozrnnému mate
riálu«, přisvědčoval soudruh Bulek. »Takhle mizer
ně jsem nepracoval už dávno. K tomu všemu se
mračí, blíži se bouře; no — dnes toho díla bude
poskrovnu.: .

Zase nově rány. >U všech všudy«, houkl Suk,
»tof se teň habán drží skály jako kuří .oko malíku.

»Hele, a už krápe:, upozornil Bulek. Sotva to
dopověděl, již dopadaly kapky hustě jako z ced
níku. Oba lamači rychle beze slova vklouzli do
skalní skrýše, kdež měli ukryté kabáty a něco k
jidlu. »Aspvů si chvíli odpočineme<, prohlásil kl.d
ně Hulek. Hrom se ozýval hlasitěji. stále hřmotněji,
Ale to vyrušovalo otužilé, drsné muže pramálo
při pojídání chleba se sýrem. >Hm, tady pod zemí
je to bezpečnější než v paláci s pěti hromosvodo
vými špicemi«<, rozumoval volným hlasem Suk,
»Blesk je hostem nejhrubším, nejnáhlejším, Udělá
visitu dřív než zaklepá na dveře a neptá se úzkost
livě, po kterém drátě se má smeknout; šelmička
neposlouchá ani nejučenějších počtářů. Představí-li
se ti z blízka, nadšeným překvapením padneš do
mdlob a -- když se probudíš, už js' nebožtík. Blesk
nikdy velikých okolků nenadělá, jakmile se přihlá
sí hlasem, ani nedoslechneš.«

>Tebe lechtají na jazyku vtipy při každé příle-.
Žitosti; naposledy ještě budeš vtipkovat o lidech,
kteří ti pujdou na funus. Tohle se dá ještě poslou
chat. ale zlostí se třesu, jestliže někteří nezveden
ci při hřímání neomaleně a hloupě žvaní o nebi,
o samých svatých, o kuželkách. Však to žblabuně
ní znáš. Ale tolik vím, že tací hejskové jsou rytíři
z Prchalova a Záběhlic. Zahrozí-li vážné nebezpe
čenství, hned se třesou jako nudlřěky na rosolu.
U nás ve Vřešticích byl taky takový gumový pa
náček; když seděl se sedláky jednou v hospodě,
ozval se rachot hroruu, který se blížil stále víc.
Vrtošivý fouňa lined kolem sebe házel nemastné
žerty, aby dokázal, že je z jiného masa než ostat
ní. Sedlák Věk povídá: Nechejte si za zuby hloupé
řeči, které jsme už dávno slyšeli od lehkomyslníků
jiných. Nejsme zajíci, nejsme pobožnůstkář'. ale
chceme zachovati slušnost.«,

Ale kašpárek vybatl hustý obláček a zase no
vé rýpnutí. V tom udeřil hrom do sousední hrušky
tak, jakoby chtěl rázem celé Vřeštice do země za
tlouci. Všichni sedláci zůstali na svých místech,
třebaže se zachvěli. Ale měls vidět toho tajtrlíka!
Vyjekl, vymrštil se. až na stole sklenice poskočily;
doutník mu zasyčel v pivě a na vyjeveném obli
čeji hned rika udělala nábožný kříž.-Neptei se, jak

špačkent.<
>To zas u nás byl kovář Vejpada jiné nátury“,

opáčil Suk. »Rád si poseděl ve veselé společnosti.
až z toho měl mrzutosti se ženou, Když však nej
víc hubovala, míčel jaku dub anebo odpověděl krát
ce nějakým žertem. Jednou se nemohl vrátit večer
domu brzo už proto, že zuřila. veliká bouřka. Ko
nečně za chvili po dešti otvírá dveře u své chalu
py a stará rychle repetí: »Táto, to jsem ti zažila
hroznou hodinku! Hrom bouchl tuhle do zdi, pak
oknem do světnice. odlud na chodbu, podíval se
do chléva a znovu do světnice. Pak teprve vyra
zil ven. Zrovna — zrovna jakoby někoho hledal.:

sAch, Mančo, to hledal mne; vidíš, jistě mne.
Vždyť takové vzorné osobě, jako jsi ty. nespálil
ani jednoho vlasu.

>Nejlíp, je-li lekavý člověk hluchý; pak se tolik
nebojí,« navazoval znovu Bulek. >U nás byl sta
rý správce, který musil do pense pro hluchotu. A
co se ti o něm říkalo! Když mu prý hrom uhodil
přínio do kamen. zval obřadně, aniž by zamrkal
jediným okem: »Dále!

»No —- ten už musil být jako pařez:, smál se
Suk. »Já sám jsem se nikdy bouřkou tak nepolekal
jako jednou vlastní vinou. Jak víš, byl muj tatík
taky lamačení. Jednou jsem mu vzal ze zvědavo
sti špetku prachu a uschoval jsem si to v klůcku na

tim nabiju pistoli, Ale z nenadání spadl déšť. prach
mi zinokl. Byl jsem tehdy desítiletý kluk. Ptal jsem
se důvěrně pod pečetí mlčelivosti ježatého výrost
ka Kořána, co s tím teď jenom dělat. Mládenec byl
šelma kalená. Udělal na mne důležitý obličej a po
vídal: Ani tohle nevíš a chceš nabíjet starou pi
stoli? Js! jako slepé kotě. Prach se musí dát na
kamna nebo do trouby, aby to uschlo. Na oheň
ne —ani pemyšlení; fouklo by to až ke stropu a z
nosejčku by ti zbyla opálená slupka. Jako hloupý
kluk jsem poslechl. Když naši odešli a trouba pěk

|
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do trouby. A co tak čekám, tatínek se náhle vrací.
Vlasy mi vstaly strachem jako hřebíky. Ta úzkost.
aby se tatík nepodival do trouby! Najednou bác!
To ti byla rána. Převalil jsem se, jakoby mne ně
kdo střelil přímo do srdce. Prkénko od trouby od
létlo, jeden kachel se poroučel, trouba byla prask
lá. Co se dělo hned potom, ani ti nemusím vyklá
dat; na to do nejdelší smrti nezapomenu. Pak jsem
si došlápl na Kořána: Tys mne chtěl podvodníku
zabit. — Ale srp zazvonil o křemen; šelma na
mne spustil drze: Chceš mít oteklé taky ještě dru
hé ucho, kašpárku hloupá? Do čeho's ten prací

Kořán
spráskl ruce: A v tom sklu jsi chtěl míchat? — Co
a proč míchat“ ptám se vyjeveně. — Kořán sápal
se znovu: Nežli tebe, kluku, poučovat, to bych
radší učil kozu pískat na flautu; měls přece dát
prach do mělkého hrnéčku a míchat, hodně míchat!
Neviděls nikdy, jak se praží mouka s lojem? Tvá
maminka nedělá nikdy jíšku? Kdyby nemíchala,
všecko se spálí. S prachem je to zrovna tak; žes
nemichal, teda se ti připálil — no a bouchlo to,
A že pak začalo bouchat hodně do tvého hřbetu.
za tu můžeš sám. — Od té doby. milý brachu, do
ma ani jinde jsem neadcizil ani za nehet, Ach, to
byla perná škola!

Bulek se řeholil a cpal ci dýmku. »Fim, to snad
tu uvizneme jako zakleté princezny až do večera!
zahovořil za chvilku s obličejem vážným. »Dnes
ty blesky třískají jako zjednané. Je to čím dál
ostřejší. Achich, tamhle právě jedna jedle dostala
Šrám, až větve padají. Teď ty klikatiny tančí pří
mo nad hlavou. Nic dobrého to nikde neudělá. n'c
dobrého; je to průtrž mračen, samá zhouba. [Pán
Bůh s námi! — Jej: ©

Strašná, omračující rána hromu třeskla v bez
prostřední blízkosti, až se v obou lamačích zarazil
dech. Za ostrým úderem následoval druhý. dutý.
země se otřásla jako při zemětřesení.

»Bulku, jsi Živ?< vyjekl Suk.
Bulek cvakal zuby a odpověděl: >Inu jsem. Ale

to jsem si poskočil. Špička z dýmky mi zůstala v
zubech a dýmka tamhle i s troubelem na dešti.
Zdálo se mi, že se celý ten lom propadá.<

»No — celý právě ne, ale podívej se dobře;
však už déšť ochabuje.«

»Na moutě, na moutě, sotva k uvěření«, divil
se Bulek. Balvan, s ninž se silní muži tak dlouho
rvali, byl utržen a vedle něho si hověl ještě urvaný
balvan jiný. :

>No, hochu, ani ve snu jsem se nenadál, jak se
stane sám hrom přátelským tovaryšem. Ten náni
naděl:l práce na celý den. A jak pěkně jako vy
školený mistr. Sjel do těch sochorů a už to bylo.:

>A jak vtipně vypátral pravé líto«. dotvrzoval
druhý lamač, když oba po dešti z jeskyňky vy
cházeli, »Vida, přece ten blesk udělá někdy něco
velmi dobrého. Taková pomoc přece jen stojí za

Paramenta,

Ignáce V. Neškudla syn

škodu na té dýmce.

(protokolovaná firma)

m

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

deporučuje P. T. veledůstojn. duohovenstvn
svůj osvědčený a Často vyznamonaný

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

se na požádání franko zašlou.

O7C000000000009009aJan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.

Cetná usmání zvláštěz krabůvelo
důst. duchovenstva svědčí o poctivá ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učihte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

"Též na splátky bez zvýšení cen!
Velejemné látky na taláry.
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O.k. rakouský vojenský vdovský a sirotčí fond
pod Nejvyšším protektorátem jeho cís. a král. Apoštolského Veličenstva

Oddělení pro válečné pojištění
přijímá

a
u
=

= válečná pojištění pro případ úmrtí
u
a

i pro případ invalidity
bez lékařské prohlídky všechosobkuvojen.služběpovolanýchj těch, kteří se již v boji nalézají.

. Bližší vysvětlení podá

Eupositura v Mradci Králové, roh náměstí a Klicperovyul. č. 141 vdomě p. cís. r. Špalka, jakož i všechny c. k. berní úřady. nem.
t

ODO OCH OCASCIC DOOCOCOTTh K k l m[r OLS+ UŘÍYÍ
Městské vyšší školství divči

v Hradci Králové
zreorganisované podle současných potřeb tak, aby vyhovovalo
různým směrům vzdělání ženského, obsahuje nyni tyto ústavy:

1 ŠSestitřícdní jež poskytuje dívkám vyššího vzdělání$všeobecného,
“ š itří 8 přiměřeného jejich povaze. Ye školním roce 1916—17
dívčí lyceum, budomíti tentoústavI, III.,V.a VI.třídu.

2 © Osmitřídní z = po s „rancouzštinouod III alatinou od V. třídy), jehož účelem jest příprava pro
reformní reálné řádnéstudiumuniversitní,Ve školnímro0e:1916-17
GYMNASIUM budeotevřenatřídaI. III a V.—Zápis do oboutěchto ústavů koná se dne 16.září od 8—10 hodin
dopoledne. Do I. třídy obou ústavů přijímají se žákyně za podmínek platných
pro střední školy chlapecké. Do III. třídy mohou býti přijaty i žákyně ze škol
měšťanských po přijímací zkoušce z učiva tříd předchozích. — Poněvadž podle
nové organisace tvoří čtyři nižší třídy dívčího lycea a reform. reál. gymnasia
celek, rovnocenný nižšímu gymnasiu nebo nižší reálce, hodí se nyní toto studium
i těm žákyním, které celého lycea nebo reform. reál. gymnasia nemíní vychoditi.

s. cenna Trojtřidní 22222 prvníústavtohodruhuvČechách,
jenž poskytuje jednak velmi cen

vyšší školu pro ženská néhopaktokéno,voděláníproživot rodinný a jednak má úkolem
povolání hospodářská, účelněvzdělávatidívkyproad
ministrativní službu v různých ústavech humanitních, pro níž dosud náležitě
připravených sil nebylo. Ve škol. roce <916—17 budou 8e zapisovati absolventky
III. třídy školy měšťanské nebo střední dne 16. září od 8—10 hodin dopoledne.

Podrobné prospekty všech škol ochotně zašle a potřebné zprávy podá ředi
7 telství jub. městského dívčího lycea v Hradci Králové.

Černý «* spol.
ECO)

i

| nabízí ze svého skladu na Slezském Předměstí
|

Gas platí — čas tratí!Č

: Nenechávejte ležeti peníze na půdě a

I v komorách. Shledejte a zašlete všechny
odložené, staré, roztrhané šaty a hadry
všeho druhu, načež Vám poukáži obnos,
s nímž bude každý spokojen. Sběratelům
ve velkém výhody. Poctivé jednání. Anna

Příborská, jednatelství, Nový Bydžov.

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovoluje si depo
ruěiti veškeré kostelní nádeby a.
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,
svícny, lampy,kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům.
církevním vyhevující. Slaré před
měty opravuje v původní inlenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové

předměty neb výkresy masilá nauúzku franko bez závaznosti koupě.
. Vše se posílá posvěcení. | Prdes ruční

| Sled veškorýchslatých a stříbrných klenotů, jako: řetěrů,
' madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. 1 NetářskéSAONONONONTONTONDATONPONOHTONTONIONIVATO

LJOEDODECODEDOEOEDIESACCCS)

| TT aekéhovadymaad
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AAAAAAAAAAAAA44AAA o, | JAN STANĚK,P oa1. UPUŘUÁŘÍDÁDYČKO,oto KottSrote,»K č. 6.898. l

hodícíse za instruktorypro vyučováníinvalidů | AA AAAAAAAAAAAAAA„v
hlaste se u firmy Skuherský, o. a k. dvorní

továrna nábytku v Hradci Králové.

se ML dra | Mýdl| ý 0.;Obec lradec Králové zamýšlí za

vésti mimo dosavadního stravování, |- prášekbezvadnéjakosti 1kgza120 h
jež obstarává obecná kuchyň pro chu doporučuje jako cennou náhradu za mýdlo

dinu,zvláštní hromadné stra- Josef Jelinek,
vování pro vrstvy středo- ležící u nádraží,zásobenýhornoslezskýmuhlím mydlář v Hradci Královéna podsíni. —
stavovské podáváním obědů vceně | * dřívím(celkem70vagonů)a veškerým potřeb
as K I:—,120,buďve zvláštníre-| 7"podzměkouvVýtodněedoadmcl | VVVVYVVYVYVVYVYY
staurační místnosti neb přesulici. a = P

Kdo se na stravování tomto súčast

niti hodlá, nechť se písemně přihlásí "0 s

upodepsanéhopurkmistrovskéhoúřa- 4 M Ě STS KÁ $ PO Ř TE LN A

du v podacímprotokoledo 15, září č > o Ě
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Průběh války.
Houževnalé shánění nových spojenců a ve

liký tlak na Řecko jest jen svědectvím, jak jest
si čtyřdoboda vědoma vlastní nestatečnosti.
Doufala, že středostáty budou omráčeny vstupem
Rumunska do války. Jakkoli však východní
soused přepadl Karpaty náhle, neočekávaně,
přesvědčil se o nevyčerpatelné zdatnosti naší
říše ihned, jakmile se utkal s většími silami
rakousko-uherskými. Silný dojem jistě vzbudila
bujará ofensiva bulharsko německá, Jistě málo
kdo čekal, že za několik dní po ofensivě ru
munské silným nárazem vynutí si Bulhaři
s Němci vstoupení na půdu rumunskou. Tak
rázný a zdařilý počin má morální význam ve
liký, K tomu připočtěme, jak chrabře se hájí
středostáty na bojištích jiných a pak seznáme.
jak se čtyřdohoda přepočítala i nyní, kdy jí
pomábá Rumunsko a Portugalsko. Na hlavním
vedení záleží více než na početné síle — a my
víme, že velení nad vojsky středních mocností
jest v rukou nejzkušenějších, často osvědčených.
Proto možno hleděti příštím událostem klidně
vstříc.

Bojiště ruské. Ruská ofensiva v novém
svém období pokroků nečiní. V roztrpčených
bojích v Karpatech v území magurském a 86
verně od Dorny Valry neměli Rusové úspěchů
a rovněž odražení na úseku zlatolipském jiho
východně od Břežan. Četné útoky velkých mas

Leopolda Bavorského severně od Zborova a
v jihozápadním Volyňsku mezi Sviňuchami a
Szelvovem.

Na uhersko-rumunských hranicích. Ru
muni po obsazení sedmihradských měst Brašova
a Gyórgy a po vyklizení Sibině postupují velmi
zvolna a opatrně. Na řece Černé, když naše
vojsko ustoupilo na západní břeh. nedostali se
Rumuni ani o krok vpřed. Živější činnost bi
tevní byla jen v oblasti pramenů Maroše. Samy
ruské zprávy tvrdí, že ústup rakousko-uherské
armády nezlepšil strategickou situaci Rumunska.

Na italském bojišti mimo mírně prudké
dělostřelecké boje není významnějších údálostí.
V Albanii pronikli sice Italové z Valony přes
řeku Vojusu, byli však zahnání zpět. — Italský
»Seoolo« píše, že rakousko-uherský odpor u Go
rioe je organisován tak mohutně, že italské
armádě nastává ještě řada nejtužších bojů.

Bojiště západní. Na řece Sommě zahájilo
vojsko francouzeko-anglické útok, který avou
urputností a rozsahem fronty předčí nápor pro
vedený počátkem července; útok tento celkem
odražen. Ani u Verdunu se Franoouzům nedaří.
— V noci na 3. září provedli Němci zase le
tecký útok na Londýn a na jižní Anglii.

Bulharská ofensiva. Sotva zkřížíli Bulhaři
plány čtyřdohody před Soluní. vyrazili náhle
proti Rumunsku, vniknuvše do Dobrudži; do
spěli už podle železniční tratě až severně od
Dobriče, kde bulharská jízda zahnala rumunskou
pěchotu na zmatený útěk.
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Politický přehled.
Nové daně, Císařským nařízením ze dne

27. srpna zavádějí se válečné přirážky, a to
k dani pozemkové 80*%,, k všeobecné dani vý
dělkové 69 až 100%, k dani podniků veřejně
účtujících, k dani rentové, k dani z příjmu
(počíná 8 příjmem nad 3000 K s 15%) a k dávce
tantiémové. Dále mění se některé předpisy
o kolkovních a bezprostředních poplatcích, u
pravují so poplatky ze sázek při koňských
dostizích a zavádí se daň ze sirek a jejich ná
hražek. Těmito nařízeními přibude státu ročně
kolem 300 mil. K na úhradu úroků (748 mil. K)
z válečných půjček.

Ministerské nařízení o spotřebě piva
právě vydáno. Spotřeba piva omezena tak, že
v hostincích, výčepech a vývařovnách, jakož i
v závodech všeho druhu, v nichž se nabízí
pivo k pití, smí 8e prodávati pivo v místnosti
nebo přes ulici ve všední dny pouze od 7 hod.
do 10 hodin večer a v neděle a svátky pouze
od 4 hodin odpoledne do 10 hodin večer. Dále
se stanoví, že v této době smí se prodati jedné
osobě v místnosti toliko nejvýše půl litru piva,
při výčepu přes ulici jednomu odběrateli nej
výše jeden litr piva. Nové toto nařízení nabylo
platnosti dnem 4. září.

Soc. demokratičtí poslanci čeští radili se
minulý týden o organisačních otázkách českého
dělnického hnutí; usneseno připraviti vše po
třebné pro příští dobu míru. — Polský soc.
dem. poslanec Daszyňski, který před několika
měsíci s jinými polskými sociálními demokraty
vstoupil do »Kola polského« na říšské radě,
složil mandát, poněvadž prý už není možné,
aby nadále nesl zodpovědnost za politiku »Kola
polského.«

V uherském sněmu dne 5. září jednalo
se o Rumunsku. První promluvil ministerský
předseda hr. Tieza za častého hluku na krajní
levioi. Pravil, že zákeřný útok Rumunska ne
předcházely žádné požadavky a že takový po
stup jeho zmátl veškeré diplomatioké, vojenské
a politické činitele také u našich spojenců.
Hájí však diplomatické zastoupení mocnářství
proti útokům se strany vůdoů oposice maďar
ské. — Na žádost více nežli padesáti poslanců
konala se v 7 hodin večer tajná schůze, načež
před 8. hodinou zahájena byla opět schůze
veřejná.

O Řecku kolují světem různé nezaručené
zprávy, z nichž nejjistější jest, že se čtyřdohodě
zdařilo provésti v Řeckuvzpouru. Velké válečné
loďstvo anglické a francouzské kotví před při
stavom hlavního řeckého města, aby zamezilo
jakékoliv rozhodnutí proti čtyřdohodě. Král Kon
stantin prý zbaven vladařské moci, která přene
sena na korunního prince. — Také se tvrdí, že
obyvatelstvo Kréty prohlásilo neodvislost ostrova
Kréty a Venizela presidentem. — Řecko prý

čtyřdohody.
O budoucím míru promluvil ve své kan

didátní řeči president Wilson. Příští mír musí
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Inserty počítajíse levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

býti trvalý a poctivý. Žádný národ nesmí býti
nucen přidati se k té či oné straně, ale také
nemůže žádný národ zůstati dále neutrální, kdyby
měl býti nějak porušen světový mír. Všechny
národy světa musí se epojiti pro svou bezpeč
nost, a mělo-li by něco porušili mír celého
avěla, musí to býti napřed prozkoumáno soudem
celého světa.

Nikdy situace nevolala narod náš k svor
nosti blasem tak hřímavým jako právě v nynější
době tolik pohnuté.

Národ náš skvěle osvědčil činy praktickými,
krajně obětavými loyalitu říšskou, svorný pochod
8 jinými národy rakouskými v příčině úkonů
válečných. Což tedy není možno, aby také svory
Života vnitřního nebyly v českém lidu náležitě
upevněny? Jedná se přece jenom o dobrou
vůli, která nevyžaduje obětí od velikých davů;
obnovením národní solidarity byly by nejvýš
citelně poškozeny osobní zájmy některých je
dineu. jimž přece se ani nesmí obětovati blaho
vrstev širokých.

Organisovaní katolici hned při počátku vá
lečného ruchu udeřili na strunu nejvýznamnější,
volajíce po národní svornosti a upravujíce k ní
cestu upřímně, opravdově. třebaže věděli, že
žádoucí solidarita vyžaduje ústupky strany jejich.
Nynější pokročilá doba povzbuzuje k volání
ještě hlasitějšímu, aby se obracel pilný zřetel
ke společným páskám celého národa, aby pra
coval mnohonásobně větší počet občanů svorně
na těch akcích, které slouží prospěchu Čechů
všech.

Jest nejvyšší čas, aby místo akademických
rozprav o významu různých odetínů jednotlivých
stran všichni uvědomělí Češi obrátili pilnou
pozornost k hlavním rysům poctivosti, práva a
svědomitosti. Napřed je potřebí žulových cha
rakterů a jasného geznání hlavních potřeb ná
rodních. Pak teprve' uvažujte o záležitostech
drobných, které se přímo netýkají podstaty ná
rodního kmene.

Uvažujme, zda by byli Rieger, Havlíček a
Palacký hráli v národě tak významnou roli,
kdyby bývali vkročili do prostředí tak zmate
ného a strannickými předaeudky tolik zaslepe
ného, jaké jsme seznávali v Čechách před vál
kou. Po několika marných pokusech by bývali
odstoupili v ústraní zrovna tak, jako se vzdalo
vli na počátku tohoto století veřejných akcí
lidových mužové nejosvicenější a nejopravdo
vější. V polovici předešlého století obecný zdra
vý proud sám výtečné předáky vychovával,
sám je povznáčel a povzbuzoval. Kdo tehdy
národ unášel, byl veřejným nadšením unášen
takó sám.

Příští representanti národu musejí nalézti
v širých masách nejvážnější oporu a k této
opoře jest nutno vychovávati zástupy již nyní.
A tu jest potřebí klásti důraz na schopnost a
pevnou povahu všech vynikajících mužů (bez
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rozdílu táborové příslušností), kteří by mohli
a měli vésti-národ k positivním cílům. Hašteři
vost malioherná, tajné podskoky a náladové

z českých domácností vymeteno. :
Katolík rád podá mužům vážným a ne

zištným ruku pomoonou. Vždyť sama historie
století minulého výmluvně svědčí, jak živel
katolický v národě našem ochotně podporoval
a chválili jinověrcr, kteří ee na kolbišti ná
rodním uplatnili prospěšně. Váak také mluví již
dost okolnost ta, že katolické organisace obje
vily se na scéně českého života politického a
sociálního dosti pozdě; solidaritu národní ne
chtěli katolíci trhati aní v čase značně kritickém,
kdy silný výbojný tlak přímo vydupával proti
tlak. Jestliže katolíci ukládali si reservu v době
minulé, dovedou vyjíti vatř'e upřímným národ
ním bharcovníkům až po kraj možnosti i v čase
přištím.

Tolik nechť celá česká veřejnost ví, že ne
ohce strana naše výhod, jichž by bylo lze do
síci nee, ravedlivým útlakem jiné strany české.
Každému opravd svému katolíkovi živě září před
zrakem pojem faktického, jasného práva, které
se nedá zakrýti olonou různých kliček a solis
mat. Chceme tolik, kolik dle svého významu a
své národní práce zasloužíme; nehodláme týti
jako pohodlní trubci z toho, co založili a utvr
dili jiní. Vkrádati se do budov, postavených od
lidí jiných a vyháněti z nich za lákavých pří
ležitostí stavitele — toť taktika aice chytrá a
praktická, ale našinci ji rozhodně odmítnou,
Nechceme zmohbutněti na útraty jiných, ale u
šlechtilým závoděním kulturních hodnot.

O důvěru českého lidu nám běží, a my
víme, že pevné důvěry lze si získati výhradně
evědomitou a účelnou prací, nikoli nenávistnou
kritikou, nikoli veliaými nehodami stran jiných.
Mámeli něco. v české veřejnosti znamenati,
chceme si to poctivě zasloužiti: mluvíme zde
z duše zvláště katolického kléru a řádky tyto
tlumočí jen obecné a často opakované mínění
vážených katolických notabilit. Žádná čínská zeď
proti straně, která nepředstupuje před nás s před
eudky tvrdošíjnými a která nepovažuje již samý
katolický názor světový za jakousi úhonu.Tolik
jsme povinni vlastní cti, abychom zdůraznili
všude, že rozhodný katolík při svém pevném
přesvědčení nábožens1ém zachovali může nej
pevnější charakter a že beze všech kliček a ob
cházení svých zásad může býti pro národ čini
telem nejprospěšnějším. Vždyťostatně zkúšenost
poučuje jasně, že právě pevná, opravdová poraha
katolická nejvíce se přičinila o zdar věci ná
rodní; jestliže prosté, nejzbožnější matky kato
lické odchovaly národu tolik vzácných dobro
dinců, může dokázati daleko více katolík osví
cený, znající situaci podrobně. Toto vědomí
však náe nijak nezvábí k nějaké nerozmyslné
odvetě, k cyniokému úsměvu, jestliže dobré dílo
jiné strany vezme nějakou pohromu. Chceme
jíti e lidem a pro lid.

Při přemýšlení o věcech příštích upřímní
wlastenci se strachem čekají, co Be asi v české
domácnosti vynoří, až začne znovu život parla
mentní, Kdo by si přál opakování takových vý
jevů, jaké se odehrávaly na útraty národní po
spolitosti ve volbách r. 1907 a 1911? Takovým
způsobem nikdy se nestanou povolaní mužové
skutečnými, obecnou důvěrou pooctěnýmizástupci
národa. Vyplýtvá se množství peněz a energie

Pínemuietví a náboženství.

která dovede ohnivými slovy na chvilku snad osl
niti, ale srdce čtenářovo dojmouti a rozehřáti ne
staží. Rozechvěje-li se jedna struna, ozývají se
s ní zároveň všechny stejně laděné. tak je tomu
i se slovem. Jen spisovatel, jenž má hluboké nábo
ženské —přesvědčení, | rozechvěje srdce čtenáři
svých třeba slovem prostým, mluvou nehledanou,
která však vycházejic ze srdce, rozechvívá srdce
čtouciho a povznáší, zušlechťuje je, básník takový
není jen zábavným vyprávěčem na ukrácení dlou
hé chvíle, on je prorokem, apoštoleni,

nikdy nepopře, že biblický sloh je všem sp'sovale
tůní nedostižným | vzorem, a netoliko jedna jen
kniha bible. ale všechny bez výjimky.
Poněvadž kniha ta obsahuje v sobě pravdu Boží,

mek bible a zajisté neijistější dukaz jejiho bužské
ho puvodu je její podivuhodná obsažnost. Vypráví
nám o mnohých a velikých věcech, ale ještě více
dává nám tušiti.
smysl. že se dotýkají nejvnitřnějších myšlenek a
pocitíí našich, ale jsou zároveň tak plná ve svém
obsahu. že budou mít vliv na duševní pokrok lid
stva až do nejzazších dob. Jediná věta Písma sv.
roviá se začasto bezmeznému moři, jemuž Buh
něco ze své nekonečnosti udělil.c

jako bible má a bude mít cenu svou až do konce

k zápolení zcela zbytečnému. k odhalení české
malichernosti — a solidarita znovu se zahalí
ve smuteční roucho. J.ž nyní tedy jest: patřebí
velice důkladně přemýš'eti, jsk předejítí soutěži
neblahé a nezdracé, jsk upraviti solidnější postup,
aby se přesvědějli i jiní že někleré. důležité
zájmy dovedou český lid opravdu seskupiti
v hradbu žulovou.

Bude to jen výslednicí adravého sebezpytu,
jest'iše v taktice a veřejné representaci ustou
píme poněkud zpět k době Riegrové. Na všeliké
umělkované experimen'y již nyní Času nezbývá,
situace vybízí k vážným činům praktickým,
rodícím se na základnách vyzkoušených.

V jednotě síla! Sv rností budeme impono
vati lidem jiným nejvíce a evornost také do

proslovy a než nejhorlivější tříhení názorů.

AProč psáti na
drahém papíře?

Vždyť obdržíme levný dopisní papír a to:
1 envelopku (10 papírů a 10 obálek) za 50 hal.,
50 envelopek za K 2250 (po 46 hal.) Objednejte

pokud na skladě v
Družstevním knihkupectví

v Hradci Králové, Adalbsrtinum.

Volné listy.
Karel Havlíček. Vše. co se kolem myslícího

člověka děje, míže nějakým způsobem poskytovati
poučování a rozhojňovati jeho duševní dělnost.
Život přírody i dějiny lidské jsou tak rozmanitost
mi bohaty, že dobrý pozorovatel při každém kroku
získává nových a nových poznatkův a zkušeností,
jež ukládá ve své zásoby, třídí je a dávaje jim
příslušný tvar, přispívá tak k lidské | výchově.
Běží-li. pak o životopisy, každý může se něčemu
z nich naučiti, neboť nabývají-li již významu slova
a skutky všední, jak teprve zajímavy jsou činy,
jež zaznamenává dějepisec!

Havlíček žil a zápasit za národ. Ačkoli toto jeho
konání má do sebe nejednu zvláštnost a obsahuje
nejedno poučení o důslednosti jeho rázovité po
vahy, přece jen poutá obzvláště tato skutečnost:
Havliček stal se znamenitým takořka jako mladík.
veřejně a politicky písobil jenom šest let, jako
sedmadvacetiletý redaktor v pohnutém roce 1848
byl hlavním politickým učitelem nárada a vůdcem
veřejného českého mínění. Vzpomeňme si, že r.
1848 Palackému táhlo k padesátce. a vysvitne

nám, že mladost a Havlíčkovy činy vzbuzují po
div a úžas. Havlíček dožil se jen pětatřicíti let.
Věk tento u obecného počtu a také u lidí proslu
lých nezřídka jest dobou kolisavých - duševních
zápasu, příprav. tápání., nejistoty, zkušebních roz
běhův. ale Havlíček stojí před námi niterně ucele
ný, proziravý praktk, jenž ví, co chce a jenž za
iasnými cíli bere se neméně určitou cestou,

Tisic jiných redaktoru za podobných okolnosti
vůči daným úkolům a nesnázím stálo by bezradně
a chylalo by se všech možných počiniv, ale Ha
vliček prostřed politického vlnobití, v němž jiní
nejasně vidí a povrchně chápají, rázem stane u

(o
světa, tak i spisy básníka, jehož duše proniknuta
je pravdou Boží, budou mít stále svou cenu, větší
nebo menší, dle toho, jak se pravdě Boží přiblížil.
Víme. že máme v literatuře naší spisy, jichž barvy
nevyblednou, vůně wrevyprchá nikdy, ku př. Erbe
nova Kytice, Němcové Babička. A hlubokou prav
du těchto na první pohled tak prostých a jedno
duchých plodů literárních dovede zas jen pochopit
a oceniti duše křestanstvím osvícená, jako pocho
pila na př. Erbenovu Kytici Eliška Krásnohcrská.
V Osvětě roč. 1903 seš. 2. ve článku >K jubileu
Erbenovy Kytice: píše: »Zbytečno bylo by opa
kovati. že Kvtice Erbenova byla literárním činem
významu základního, který žádnou dobou nepo
zbude své hodnoty .. . Zdaliž blaživé ono kouzlu
které nám z Kytice dýchalo do mladých duší, za
tak dlouhé řady let nevyvětralo z květů jejich a
nevybledio na jich korunkách? Bolestno bývá po
hleděti na sežloutlé, uschlé květy. k jichž dávné
svěžesti se víží vzpomíiky na půvab slasti nadše

barvy její nepobledly, pel její dosud se třpytí pod
perlami rosy, které asi již nevyprahnou. když ne
vyprahly dosud... Erben nám v Kytici podává
nejen lidové zkazky české, nýbrž podává nám i
svě srdce v ní.. jest to srdce tak našinské,
tak pokrevně blízké našemu, srdce tak prostě če
ské. tak měkce a otevřeně slovanské . . . Všimně
me si jedné vlastnosti Kytice, dosud, tuším, nepo
všimnuté. Jest to vlastnost negativní a nenápad
ná a přec mě cosi vábí spatřovati v ni osobitě
šlechtický znak Erbenova talentu: pří nepopírané,
od kořene lidové podstati básní těchto, není v n'ch
ani stopy oněch pomůcek zevních, kterými se ú
myslnost domáhává rázu prostonárodního, Ani

národního kormidla, obratným perem klestí cestu
a hlásá pravdy, které by lépe nedovedl :pověděti *
starý vůdce, jenž má za sebou staleté tradice po
tických zkušeností. 0 .

Jako každý buditel měl i Havlíček msoho ideali
smu, ale kromě toho byl nejstřízlivějším logikem
a takovým věcným pozorovatelem, že od něho
musí se posud učiti novináři, kteří se dosnnívaií.
že postačí výchova krásnými a zvučnýmí hesly
bez zřetele k povaze I'du. Jak hluboce Havlíček
vnikl v duši zástupu, povídá přesvědčivě tato u
kázka: »Masami hýbá jen materiální potřeba, a
pozdvihne-li se kde lid zdánlivě pro nějakou ideu,
jest to důkazem, že porozumět spojitosti té ideje
s materiální svou výhodou. O to tedy běží, chce-
me-li lidových vrstev- získati pro vyšší ideu, Dej
me temu. že bychom chtěli povzbuzovati lid k čin
né horlivostí pra národnost, předem tedy musíme
mu dokázatí, že zvelebením národnosti zlepší se i
jeho materiální blahobyt, jenom tím můžeme jej
trvale získati; dráždíme-li při tom též jeho ná
rodní hrdost, připomíráme-li mu slavnou minulost..
vychvalujeme-li jeho národní ctnosti. tím jenonv
odvoláváme se na jeho cit a Jechtáme jeho samoli-
bost, což ovšem také př'spívá ke vzbuzení zápalu
pro věc, ale vždy zustává něčím vedlejším, jest
— abychorn se lak vyjádřili, ozdobným šperken
materiálního jádra a činí politickou stránku věci.
Můžeť se státi, že se stkvělostí takového šperku.
když se jím obratně do očí blýská, lid na
okamžik dá se oslepiti, že mocným dorážením na
cit a pouštěním uzdv obraznosti působí se chvil
kové nadšení, jehož v době největší napjatosti po
užiti lze k činu odvážlivěmu; ale jakm:le ochladne
cit a na místě krásných ideálů. spatřených v ho
rečném snu. trpká všední zkušenost člověka obe
jme, tu nadšenost jako pěna zmizí, a bublina vě
trem naplněná se rozplaskne ... Kde však ne
cit, nýbrž rozuni, ne okamžitý zápal, ale chladná
přesvědčenost vrstvy liďové vede, tam má hnutí
následek trvalý, poněvadž stalo se v prospěchu
doby.« -- A takových dokladů, svědčících o ustále
ném úsudku a bystré schopností pozorovatelské.
jest v Havlíčkových spisech mnoho. Nade všemi
se zamýšlíme uvažujíce, ce všechno mladý vůdčí
novinář uměl a dovedl.

Učme se. Hledíme-li k tomu, jak v moderní na
šť době mnohý spisovatel nesamostatně duševně
se vyvíjí a co třeba ještěv třiceti letech svého vě
ku napíše naivností a leckdy natropí i hloupostí.
tážeme se důvodně: odkud vzala se Havlíčkova
správnost, jistota a pohotovost, které ho pověřily
řešením tak velikých národních úkolů? Odpověď
na otázku tuto jaka není nesrradna, tak není i ne
poučna. K přirozenému nadání Havlíčkovu přistu
puje u -našich buditelskýct: předků ona hospodár
nost a vybranost četby, které jsou nynějšímu po
kolení neznámy. Uměliť tetďy knihy sobě nejen
vybírati, ale také čisti, Jaďrmými spisy na slovo
braných autorů naší předkové rozmnožovali své
vědomosti, podněcovali a oplodňovali své my
šlenky, zbystřovali Životní pozorování a organi-
sovali své zkušenosti, Odtuď vysvětlujeme s' je
jich úsudkovou vytříhenost, | ustálenost životních:
zásad a neukvapenost čím, odtud pramenila je
jich připravenost, mužná sebekázeň a odhodlanost
v nejnesnadněiších nároďních cílech a povinno
nostech.

Léta ublhají a krok za krokem si lichotime, jak
jsme roztojnili kulturu, jak jsme všestranně“ vy

(O
zmínky o fěrtoších a áúborech, ani stopy oněch
selských pojmenovánía výrazů, z nichž se fundus
instructus nejednoho »také národního« autora sklá
dá. I roucho mluvy Frhenovy se obešlo bez garde-
roby prostonárodníc rčení, provincialismu. poře-
kade! atd., nemajíc na sobě nic vypůjčeného, nic
nápodobeného, nic kostymovaného .. A přece
jest to kniha tak přesvědčivě národní a lidová"
Jest to tím. že charakteristické její znaky leží
mnohem hlouběji než v zevním šperku formy a
mluvy. Ne slovní zvyklosti,ale duše lidu na
šeho to jest co Erben zachytil v Ky
tici s mistrovstvím, jemuž se i vyvolenci poesie
musí hluboko pokloniti . . . Čtouce tu poesii, dý
šeme pojednou vlastním dechem z prsou fidu. cí
time jeho srdcem, věříme jeho vírou a rozjímáme
prostoduchou jeho moudrostí.« Lidová obrazotvor
nost kráčí zde . . ruku v ruce v upřímném sďru
žení s nejvážněišími pojmy mravními a nábožen
skými, jak s nimi skutečně i v životě splývá v duši
lidu. Nejkrásnější Erbenovy básně jsou od kořene
vzrostlé ze symboliky v lidovém podání ... a z
jeho pevné prosté víry v Boha.« Příkladem nám
buď báseň »Záhořovo lože«, o níž Krásnohorská
píše: >Způsobem, kterým Erben zbásnil prostou
tuto legendu, osvědčil pravou geniálnost, Půdorys,
který mu dalo podání, skládá se jen z několika pří
mek. ale tyto jsou gigantické rozměrem v nekoneč
no: nezměrná víra v dobro, nezměrná zloba divo
kého hříchu. nezměrná záhada mravní spravedino
sti a nezměrný smír v milosrdenství — to jsou
ony přímky veliké. zabíhající v neznámé úhly mo
rálního věčna, o kterém člověk sní v slzách a křiv
dách své zeměkoule, toužebně volaje po Bohu ed
věků do věků.«



. Česká ban

Koupě a

sebou otázku, zda přemírou knh a rozmanitých
časopisů zdárněji uzrává mravní a povahová sou

vždy rozpoznávati podstatné věci odpozlátkových
příkras a poskytuje-li čtenářská horečka onoho ži

zbrojení byli naši národní buditelé. Odpověď na
otázku nemůže jinak vyzníti, než záporně a záporu
tohoto netřeba podrobně dokazovati, protože bý

« vají věci, jichž mužeme býti jisti předem.
Pozbití národa ve rvavé strany a straničky.

bezůsudkové lapání všech cizokrajných myšlenek,
honba za živolními a světovými názory, jejichž
pravda včerejška siává se lží dneška, nicotné hád
ky o žabí chlupy, v nichž malicherní světoborci

povrchní filosofování © záhadách. před nimiž nej
větší duchové skláněli uctivě hlavy, trvalý déšť

nezralosti, výroba programů — lo a ještě imnnoho
jiného jest důkazem, Jak jsme se vzdšlili od prak
tického smyslu našich buditelů.

Co na příklad bylo popsáno papíru a vyplýtvá
no duševních sil na otázku
bez důvodů byla takto sestavena: Přirozené-li či
positivní právo? © Měla-li všechna ta dialektika
prchavou odměnu klamného a okamžitého úspě

pro národ žádného významu, budíce leda vzpo
mínku na práci marně podníknutou a spojenou S
trpkostmi, jichž řečníci a pisatelé vzájemně mohli
se ušetřiti. Havlíček by byl řekl: >Nehádejte se.
jakého jest původu právo národa k rovnoprávno
stt a kulturní samostatnosti. hlavní věc jest. že toto
právo máme. Na místo neplodných hádek starej
me se všichni o takové zmohutnění, aby národu
tohoto práva neodvážil se nikdo bráti a popírati.c



Moderní naše kultura mimo jasné stránky má
nevýhody v tom, že st často duraz dává na věci
podružné a že inteligence zabývá se často dušev
ními drobty, které tozptylují a překážejí nálež'
tému soustředění. Vyskytuje se mnoho tiskovin,

A
losů a valut. Výplata

losů. Revise a pojiště:.!

které nezasluhují pozornosti a okrádají o drahý

sahu jejich zpraven, musi je čítati. Soudný člověk
je pak odhodí, nesamostatný však otevře jm duši.

Přemira tisku pusobí, že tak zřídka potkáváme
se s tím, co se nazývá zdravým rozumem a byst

no toliko četbou a učením. Ovšem. jest cbojího

ba vychovává naivní nezkušence a plané tegreti
ky. kteří již při prvém některém rozhodování dě

toho výmluvným dokladem. Jakmile zkušení prak
tikové z politického života byli vytlašení, bylo

vého pokolení uplatňuje se V oboru. v němž nad

my jsou sice dobrou věcí ale kde praktický sinysl,
náležitá rozvaha a zřetel ke skutečnosti isou věcí
lepší.

Jest tedy žádoucno, aby moderní naše kultura
byla rozumně brána na uzdu a aby jejímu papiro
vému přívalu stavěly se účelné hráze. Non mul
tum, sed multa! To zlaté pravidlo spatřujeme ve
veškeré činnosti Havlíčkově.

„.

Volákův požitek. Slyšeli jsme j'ž bezpoštukrát,
jak pusobí kuřba v tnysli vojáků a jaká jest sháň
ka po tabáku. Lékaři, psychologové i jenerálové
vypovídají, že tabák vyjasňuje vojínovu | mysl
rozptyluje těžké myšlenky a vírbec jest vítaným
požitkem v trampotách a zákopovém životě. Kouří
vojíni, dustojníci i Jenerálové.

Napoleon šňupal. Diktuje písařum a tajemní
kum. rozkazy a. rozličná nařízení, procházel
se komnatou a přes tu chvíli vytahoval z kapsy
tabatěrku, aby pokřepil své mysli, V důvěrném
rozhovoru rád nabízel šňupečky jenerálům a mi
nistrum. Povídalo se o něm. že prý šňupal z vesto
vé kapsy, ale není to pravda již proto, že takový
návyk se nesnášel až s přílišnou čistotou, kterou

morník ráno před ústrojem vždy všechny části
jeho bedlivě prohlédl. Napoleon měl četně tabatě
rek, kterými se rád pochloubal. Kdysi usimnyslilso
bě pokusiti se o kuřbu z dýmky, kterou mu darem
dal turecký vyslanec. ale jsa praktickým Šňupá
kem, stal se nemotorným kuřákem. Když mu ko
morník dýmku nacpanou virginským knastrem po
dal a zapálil Napoleon otevírat pouze ústa, ale
nevtahoval dýmu. Tím dýmka vyhasla. Cisař po
žádal tedy komorníka, aby dýmku hodně rozdý
mal, a potom, byv poučen, jal se kouřiti zase sám.
Ale nastojte! Hned prvý tah učinil tak mocně a
tak eopatrně, že mu kouř vn'kl do průdušek. Svě
ta pán v županu ned se rozkašlal a rozsizel tak.
že z nespokojenosti dýmku odhodil. Skoro hodinu
bylo mu nevolno a pak již o kouření nechtěl ani
slyšeti.

4

Mluvníické síto. Nad krámení jest napsáno: Ma
rie Sedláková, hokynářka. Co myslíš, čtenáři, jest
tato hokynářka vdaná, či posud svobodná? Věří
me ti, že nevíš, Kdyby nápis byl pořízen dle správ

hned se zachmuřily, jakmile na šatech zpozoro
val jen poskvrnu, a aby nebylo obleku hany ko

Byl si toho Erben vědem co tvoří? Zaj'sté ne
zcela; ale ze zbožné duše české vytrysklo ve
chvíli oddechu po klopotné práci několik básní,

inravní zákon. jenž je proniká. dodává jim svěžestí
a krásy nevadnouci.

Jako Eliška Krásnohorská českou a zbožnou
duší svou pronikla a pochopila hloubku a krásu
Kytice Erbenovy, tak cizinci, evangelíku, Francou
zovi Arnoštu Denisovi, zůstala knihou sedmerou
pečetí zapečetěnou a nepochopenou. Píšeť o ní ve
svém dile >Čechy po Bílé Hoře“ W. 378: »Kytice a
veské povíďky Němcové působí na nás puvabemm,
Že není v nich nic hledaného, přednášeného a stro

* jeného. Jsme pohnuti a okouzlení střízlivou pro
stotou těchto vypravování, jich skronimou emocí
a jich odevzdanou meiancholií. Je to vzácné umě
ní, ale obmezené a neschopné obnovy; jemná
vůně těchto pověstí brzo vyvane a
něžná průhlednost těchto duší souvisí poněkud s
tím že jim chybí hloubka.« Proti tomuto
mylnému tvrzení Den'sovu musí se jich ujmouti
sám překladatel díla jeho, musí doznati hloubku i
nevadnoucí krásu jejich a autoru vytknouti hrubý
omyl! jeho v poznámce slovy: >Tak se zdá pozo

povídky Bož. Němcové neztrácejí své jemné vů
ně, ba vábí k sobě čím dál tím vice čtenářstvo.
Jednotlivé skladby Kytice jsou hudebně zpracová
ny v melodramatech a symfoniích našimi nejpřed
nějšími skladateli (Dvořákem, Fibichem, Bendlem,
Měchurou, Kovařovičem).« — Nemýlil se p. Denis
také v jiných věcech?

Jako pevná víra a mravní zákon dodává plo
důn básnickým hloubky a trvalé ceny, tak opač

ně, bez náboženského přesvědčení a v něm kotvící
mravnosti zustává duše mělkou a prázdnou; vy
trysknou z mísnad při velkém nadání zářivé květy
oslňujících barev a emaniné vině, ale za krátko
oprchají jako planý mák, anebo jsou to papírové
květiny, bez vuně, pracně vyrobené.

V Přehledu XI. roč. str. 433. píše Arn. Novák
ve článku »Jaroslav Vrchlický v nosledním obdo
bí svého tvoření krásná slova: »Nevím, zda pro
anen pokles tvůrčí mohoucnosti Jaroslava Vrch
lického v devadesátých letech lze najíti správnější
výklad než jaký © obdobném případě umělecké
kr'se podává F. X. Šalda v »Životě ironickém...

pohledu do rehenn ruzvrácených duší moderních
umělců: >Podivso. na konec pochopil Varjan, že
sc to dá jasně vysloviti jen nábožeu
ským jazvkem: byla milost a není jí. Milost
odstoupila od něho; tak tomu bylo. Jakási černá.
snětivá rána zasáhla jeho duši, samu duší jeho du
še. Při zdravém duchu odumřela v něm vnitřní ra
dost a plnost; byl odsvěcen. neznámo kým a jak
a proč, sám střed, sama svatyně jeho vnitřního
života. A nemělo to žádných příčin, které se daií
vystihnoul, opsat a pojmout, Milost jest právě mi
lostí a ne spravedlivostí a není vázána ničím z
průměrné a běžné logiky víny a trestu — tak to
pochepil jednu chvíli Varjan po stopách některých
starých myslitelů náboženských. ... Uprostřed
znělkových medailonu didaktických a meditačních
sone:ů. jež skládají >Prchavé iluse a věčné prav
dy:. vložen je celý cyklus elegií posvěcených
mrtvé sestře hásníkově: bolest a ztráta zase hlu
boce rozryly nitro poctovo, vznesly na povrch
skrvté a vláhou vonící vrstvy, spojily ho s Bohem,

věděli bychom hned, co a jak. Od té doby však,
co školní knihy a mluvnice ve všem. všudy drží
se Gebaura, neumí již spisovná čeština rozlišovati
mezi osobou vdanou a svobodnou. A to jest ochu
zení v oči bijicí! Jazyk jest tím kulturnější a bo
hatší, čím více dovede vyjadřovatí odtažitých a
srostitých pojmuv a čím více umí uzpůsobovati
se novými a novým potřebám. Jazyk český tyto
schopnosti má měrou znamenitou, a jest hříchem,
s této výše jej strhovati.

Jazyk německý nezná rozdílu ve jménech ro
dinných a musíme proto běžeti za nim? Johann Wal
ter, otec, Marie Walter, matka. Elisabeth Walter,
dcera. A iak čeština? Jan Walter, Marie Waltrová,
Alžběta Waltrova. Přesný rozdíl mezi matkou a
dcerou jako kdvž jei vyloupne! A proč Gebauer
uznal +Novačku-. manželku Novákovu? Protože
u dceři nelze říci »Novačka“, jest zřejmo, že Ge
bauer nemohl tady sám odolati snaze českého ja
zvka, jenž dovede vyzračovati svobodnou a vda
nou, matku a dceru. Nepíšeme ovšem +Novačka:.
protože tvar tento zavání jakousi přihrublosti. ale
nicméně máme i v takových tvarech (Navrátilka.—
ale ozřejmily mu i kořeny tkvící v zemi — ...
Avšak zavřená a úzká. akademická a těsná forma
znělky brání vždy znovu, aby cit něhy a zbožnosti
prodral se pluč, aby zachvátil celou bytost. aby
dospěl napětí dramaťckého: formalista těžce u
blížil Iviikovi, Ve -Fanfárách a kadencich —zeje
naprostý nepoměr formy a obsahu ještě daleko
bolestněji; ač kritika již ukázala k výstražnému
Daradoxu Řruhu Modliteb., nemohu se k věcí na
tomto místě nevrátiti. Ze samých základu trýzně
ného srdce hásníkova dere se jedenadvacet horou
cích výkřiku k Bohu, jenž na rozdíl od mladistvé
reflexe Vrchlického pojat jest v jakémsi jasně klad
ném a bezpečném tueismu. Cyklus jest dramaticky
vystupňování s počátku zajiká se hlas prosicího a
sotva se odvažuje vzačstí se k Bohu. nedoufaje,
že dolehne podnože jelo trumu, | Ale když básník
rozhlédl se svěrem a vlastní minulostí, když st
včdomil že telikráte by! obdarován z ruky boží
šrěstím i žalem. cítí. kterak smí předstoupiti s mod
litbon před Stvořitele. Po zahanbené nejistotě po
korná duvěra a posléze vášnivá touha po rozply
nutí se V náručí hoží <.. zde básník pouze ne
hledá Boha a hožnost, nýbrž nalezl je již. Avšak
běda. proton pseudos formalistovo: pro hluboce
véžnou, ba doslovně trexicky pojatou náboženskou
Jyriku zvolen rozinarný útvar ronda, jeho dva pu
vabně a často násilně spletené rýmy jsou jakýmisi
poklonamií—precisně se tvářících tanečníků a kde
refrény, imž nejednou obětována i sama syntakti
cká čistota věty, ještě zvyšují hravost bezstarost-,
né nálady. Jsme v jakési ověnčené a navoněné ta
neční síní mezi pány milostnými a úsměvnými a
tu jeden z tanečníků v krajkovém kroji rokoka
pokleká, aby se pomodlil hlubokým prsním tonent



Kovářka, Pospišilka) živoucí důkaz, jak jazykem
naším rozdíl mezi vdanou a svobodnou mocně jest
vyjadřován. V řeči lidové, která jest pramenem
řeři spisovné, rozdíl ten se zachovává, a bylo ne
místno, že Gebaurův neodůvodněný nápad šma
hem byl přijat. Nikdo snad tohoto nesmyslu tak
nepeciťuje jako kněz, jenž píše v matrikách, při
každém záznamu má „příležitost uvažovati, jak li
dová mluva podivuhodně uzpůsobuje se stupňům,

va lidová těchto rozdílů byla dbalá, dosvědčují
vlastní jména Petrů, Vávrů ... Jsou to pirvodně
přisvojovací jména přídavná. Lid posud syny jed
notlivých sousedů jmenuje křestním a pak přisvo
jovacím iménem přídavným, jež odvozeno jest od
jména otcova. Na příklad: Vojtěch Tesařů, Josef
Močubů. A právě tak dcerky: Marie Tesařova,
Anna Močubova, Julie Vávrova. Víme dobře, že
těmito řádky vrážíme do způsobu psaní již ustále
ného, ale jsme přesvědčeni, že máme dávati češti
ně, co jest jejího, a neškodilo by tedy, aby si naše
inteligcence těchto poznámek našich všimla.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vklady na knížky 4“|o "UN
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Eskomnt účtů a směnek.

Kulturní jiskry.
Ze staré školy husitské. V Hradci Král.

„r. 1566 byli před městskou radu obeslání mistr
školní Jan Mýtský a jiní officiálové a mluveno
k nim takto: »Víte o tom, že.vám a správě
vaší krev a dítky své páni a jiní sousedé jsou
svěřili pod jistou důvěrností a nadějí; vy pak
jsouce povinní podle pobožného J. M. Cís. na
řízení sami, když se zvoní, klekati, Pánu Bohu
se modliti, toho nenáležitě pomíjíte, sami ne
klekáte ani se nemodlíte a také mládež ani
k tomu klekání nevedete, o čemž jistou zprávu
páni míti ráčí.«

Pravidla pro městského rychtáře horního
městečka Kaňku u Kutné Hory z roku 1564.
V nynější době, kdy se tak přísně dbá o poji
štění bezpečnosti ve všechobcích, jest zajímavo
srovnati policejní opatření staročeská « nyněj
šími. Městský rychtář z XV. a XVI. století byl
výkonný orgán nejen soudu konšelského, nýbrž
i městské policie vůbec. Byl volen od obce.
Po roku 1547 závisela volba jeho i na podko
mořím a rychtářích elsařských, nově dosazených,
kteří so stali městským rychtářům nejbližší
vrchností.

Instrukce, která se dávala rychtáři, bývala
obyčejně velmi obšírná. Zde citujeme něco
z velmi účelné inetrukce kaňkovské, určené r.
1564 pro rychtáře Halarika.

Nejprve bude (rychtář) povinen všelikterá
přisahání, hromování, zlolání a proti Pánu Bohu
všemohoucímu i jeho hrozným zápovědém jména
Božího nadarmo užívání, buďto v dom'ch anebo
vně z domu přetrbovati...

Dne každého v šenkovních domech a zvláště
kde jsou nájemníci se projíti, a jakou by če
ládku a podruby jměli, na nich se ptáti, schůzku
žádným osobám neznámým bez vědomí pánův
starších nedopouštěti, nevěstky, zahaleče, hudce,>>—->—-=-=-=—-—=————2

ní tragiky a grotesky!
Kritika ta by měla zníti krátce: »Kdo se chce

modlit, musí být zbožný a modliti se stále, ne jen
když mu je zle« Vrchlický však nebyl nábožen
sky založeným čiověkem a proto slova jeho mo
dlitby neplynula z hloubi zbožné duše, nýbrž vy
ducená bolestí nad ztrátou drahé bytosti šla jen
z plic a proto nenašel pro ně básník vhodných slov
ani vhodné formy, vše je strojené a nepřirozené,
Kdyby ony modlitby vycházely z věřící zbožné
duše. plynula by slova jako pramen sama sebou
ze srdce, brala by na sebe vhodnou formu, strhla
by básníka jako vichr bez jeho vědomí, že by ani
ruka psát neslačila; kdežto zbožnost v »Modlit
Lách: je padělaná a povrchní, papírová. Jako při
pohřbu jediné slovo. třeba šeptem pronesené: dítě
drahé, ženo má, maminko! ukazuje bolest milující
duše víc než zoufalý nářek a křik: pusťte mě, ať
za ním skočím do hrobu!, i když ji žádný nezdržu
ie. —- Krásná a pravdivá jsou slova Šaldova o
smilosti«, která musí duši posvětiti a bez této mi
losti, která je dar Boží, člověk nic dobrého ani
krásného nevykoná, kdyby byl sebe více nadaným
a sebe víc se namáhal; »nebo beze mne nemůžete
ničehož učiniti,« řekl Pán Ježíš, (J. 15, 8.)

Dále potvrzuje pravdu, že náboženské přesvěd
čení to je, které dodává řeči krásy a ceny, v Pře
hledu VL roč. ve článku »Tvurce a hrdina: dr.
Chalupný. jenž píše:

sA tak snad nezvykle bude mnohým zníti tvr
zení, že básnická řeč u nás přes veliké pokroky,
přece jen ve mnohém směru vykazuje úpadek

pišťáky ... i jiné těm podobné ven z obce ho
niti a žádného stanoviště jim nedávati, aby

tudy hanebná cizolgjstra s Prrovan se neroz-*máhala, sle raději udušena byla.
Ve dni nedělní a sváteční do domův šen

kovních do kaven nahlídnouti má; kdož by se.,
ku pití pálených vín gcházeli, je rozbánšti, do|
vězení bráti; hospodáře(hostinského), kterýž by|
toho dopouštěl, na závazek vezma,' pánům
starším, aby pokutován byl, oznámiti, a tak
všecky takové, aby raději ku poslouchání slova
Božího do kostela šli, povinem. jest napomínati
a jim přikazovati,

Když by koliv z jistého uvážení pánův
starších zápověď byla přes jistou hodinu (v ho
stinci) sedati, tu povinen bude na rathouze dáli
zvoniti a po zvonění po domích šenkovních
s hejtmany sobě přidanými napořád jíti a kteréž
by koliv po zvonění nalezl, du včzení bráti a
nikomuž nepromíjeti, hospodáře neb šenkýře
pánům starším, aby pokutování byli, oznámiti.
— A poněvadž pak náleží právu především
samému bez ouhony býti, a potom na jiné
eměle teprv žehrali a je trestati: povinen bude,
o čemž se přísně přikazuje, aby nejprvé na
sobě ve svém příbytku příklad dal a u sebe
(ve své hospodě) seděli mimn čas vyměřený |
nedopnuštěl, nečekajíc na to, až by jinde roz
žena (večerní pit-e) domův se navrátil S hráči
buď doma an-b jin e aby neseděl, žádným vý
myšleným způsrbem od nich peněz nebral a
jim z1 peníze času ke hře nepřidával,.. Též
v kavnách trejbířům a jiné čeledi svrchní her
ahy nedopruštěl, v den nedělní mimo čas ulo
žený v kavnách aneb v domích šenkovních jim
sedati nedal, ale podlé instrukcí této aby tako
vého každého p-kutoval, a sumou. mimo čas
vyměřený, žádnému se nevyhýbajíc, sedati aby
nedopouštěl. Povyky jaké po ulicích jestliže by
zastihl, a zvláště tu při kostele a faře, kteříž
by je strojili, ty aby trestal a tumu se nedíval. :.
Pán Bůh rač dáti pro čest a chválu svou, aby
zlé všudy se umenšovalo a zkaženo zcela bylo,
n dobré obecné vzhůru rostlo a rozmnoženo

bylo. . :
Zdokonalení vzduchoplavby. Prof Donát

Bánki v Budapešti sestavil přístroj, kterým dá
se udržeti aeroplan vždycky v letu vodorovném.
Vziétne-li letec do Žádoucí výše, kde si přeje
setrvati, uvede přístroj v činnost. Kdyby začal
aeroplan klesati, zvýší přístroj samočinně rychlost
motoru; kdyby stoúpal. tu přístroj rychlost mo- |
toru sníží. Aeroplan tudíž letí za pomoci no
vého přístroje stále ve stejné výši, pokud ai
letec přeje.

Podmořská telegrafie bez drátu jest před
mětem úsilného studia amerických učenců. Voda
poskytuje pro takové telegrafování a telefonn
vání řadu výhod, kterých vzduch postrádá. Na
př. ve vodě není elektrických zjevů, které re
vzduchu působí rušivě na telegrafii bez drátu
zvláště za parných slunečných dní. Také zvuk
ve vodě nenaráží na tolik rušivých překážek
jako ve vzduchu, tak že signály jsou mnohem

pro námořní službu měl by vynález význam
dalekosáhlý. Ve Spojených utátech severoame
rických kwnají se čile pokusy s oscillatorem
profesora Fessendena; oscillatoru toho možno
použiti připojením jako vysílače i přijímače.

Zdokonalení telefonu. Inženýrům v Ber
líně Seelauovi a Newmanovi se podařilo zho

proti snahám buditelskýn. Řeč, styl a verš Jung
mannův, Máchuv a Čelakovského zustaly nedosti
ženy jejich nástupci. a až na výjimky (Zeyer.
Čech) ani druhá generace se nevyšinula na tento

bravurou formy Vrchlického a jeho »hrubě in
strumentovaným (Šalda)jazykem«. Te
prve Březina, ovládaje technické vymoženosti for
my Vrchlického, obrátil těžiště její od lesklého po
vrchu ke vnitřní ryzosti a cudnosti slova, obrazu.
věty. Řeč zevšednělou a namnoze zprofanovanou
povznesl v nejčistší ovzduší poesie, v kouzlo zvu
ku, kterým ožívá slaviči klokot Máchova Máje v
bohatších variacích, v obrazech tak velebných, lo
kicky zákonných a při tom tak složitých, barví

tvorné formy básnické mohou být jeho formě po
stavení na roveň — nad ni vůbec nikdo. V ní če
ština, zůstávajíc v cudné kráse své Sládkovou©
»prostou dceruškou doubrav a nivy«, jeví se jako
dívka z lidu, povznesená za princeznu, sestru vzle
tu Shakespearova, Shelleyova a Slowackého. A
jako u Máchy i u Březiny je toto zvukové povzne
sení jazyka českého inspirováno literaturou pol- '
Skou, která, jak známo, z největší části prodchnu
ta je katolicismem.

Sklon pak ke katolicismu shledáváme u Zeyera,
Sládka a Březiny, kteří se k němu propracovávali
a právě u nich vidíme, dle svědectví věhlasných
kritikr, řeč krásnou, čistou a povznesenou. Patrno
tudíž z toho, že čím blíž je duše básníkova Bohu
a pravdě, tím jeho řeč je krásnější a tím mají jeho
spisy cenu trvalejší.

EmilNovák.

toviti přístroj, který zaznamenává telefonické
rozhovory. Je to jistý druh gramofonu zapiso“

vacího, spojenéhos telefonem,jenž: je Zodděl yž majitel je doma a mů yšet
zprávy sám. Odchází-li majitel, spojí přístroj.
a telefonem a ten automaticky zpznamenává
kašdou rozmluvu, kterou však, jelikož apárák.
může být adavřen,nemůže nikdo jiný vyslech
nouti.

Nové záhady v přírodě. Jakmile učenec
zajásá, že se mu podařilo objeviti v přírodě
něco nového, hned jest nucen zamysliti se nad
záhadami novými; často jediný objev s sebou
vleča řadu otázek, které předtím klásti nepři
padlo na mysl nikomu. Když se vyslovilo slovo
natóme, myslilo se, že již tím pomyslem bylo
dosaženo zvláštního triumfu. Ale dostavily se
veliké svízele, když bylo žádáno jasné poudení
o podstatě a povaze alómů. Nyní už se skromně
přiznává, že alómy nejsou ňedílnýmičástice mi,
nýbrž složeninami rozmanitých částí « rozma
nitými silami a pohyby. Docela nejsou jedno:
duchými ani tak zv. eleztrony; kdyby ee daly:
všecky ty složky spočítati a popsati, objevilo by
se nesmírné množství veličin u číslio.

Přecházejí-li elektrické jiskry mesi dvěma
koulemi, pozorujeme, že každá jiskra jde po
někud jinou dráhou než ostatní, ačkoli nikdy
se mnoho neucbylují od dráhy nejkratší. Nelze
ty odklony správně určiti, protože různé ty
cesty jsou závislé na zviáštním sestrojení vzdu
chových molekulí. A přece pro praktický život
bylo by tolik důležito seznati příčinu odchylek;
jistě by na př. bylo prospěšno věděti, proč dráha
blesku tak často dosud překvapila nejzkušenější
elektrotechniky. »Deutséhe Revue«, hledíc k zá
hadám nově ne výskytujícím. dobře poznáme
nává, že není dosti správná představa. dle níž
jest podoben svět h-dinovému slroji; stroj světa
by měl nekonečný počet koleček a závaží —
čili nebyl by vlastně strojem. Svět není pouhým
mechanismem, jest ovládán příčinami' tajůpl
nými. Prnost a rozmanitost dění ve světě nelze
vyčerpati příčinným názorem přírody. Právě
odchylky a odstíny hmotného mechanismu
v přírodním dění poukazují na duchový pra
základ a prapůvod světa. Jest přiměřenější
srovnávati evět 8 uměleckým dílem než s hn
dinovým strojem.

Kanoeládsté potřeby,
papír, péra, inkoust, tužky ve velkém výběru v

Družstevním knibkapectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Obrana.
Konce exjesuity Hoensbroeeha. Jde to

s ním cestou již zevšednělou. Zodpovědní ne
přátelé církve haní katolické kněze šmahem
jako občany ducha obmezeného. Ale přidá-lise
k nim veřejně kněz podprůměrných vlob, rázem
přes noc stane se (aspoň v protikatolických
listech) mužem nejosvícenějším, ihned schopným
k velikým činům. Rozumí se, že pozérský od
padlík, opojen jsa náhlou slávou, začne bez
meškání svůj talent nositi na trh veřejnosti;
činí tak způsobem pohodlným, ostře kritisuje,
potírá, popírá. Protože rozvířil vlny sensave,
hltají se s počátku jeho řádky s takovým gustem
jsko detektivní romány anebo telegramy z Bra
silie. Obecenstvo však se brzy unaví, střízlivější
čtenáři čekají, kdy odpadlík poví něco nového,
opravdu důmyslného; žádají positivní hodnoty,
výživnou stravu duševní. Ale ubožák obmezuje
se na parafráze myšlenek spisovatelů jiných.
Kdež by dovedl podati něco oslňujícího! Při
svém odpadu prozradil, že mu jest s polovice
neznámou pevninou filosofie křesťanská, že ne
studoval vážně ani toho, k čemu byl zavazovén
svým postavením jako katolický kněz. Má snad

y v několika týdnech překonati pilnéfil sofy

poká
rání i z krubů protikatolických, sobělibý odpadlik

popularitu odpadem novým, opustí s velikým
hlukem stranu jednu, aby nabídl své služby
táboru jinému. .

O takové příklady není nouze ani u nás.
Odpadlý exjesuita hrabě Hovenebroech, který
w Německu před několika lety zvířil mnoho
prachu, šel cestou rovněž takovou. »Nikdy nebyl

jeho přemety naprosto odpovídati nemohou jeho
skutečnému přesvědčení. Hoensbroech hleděl
se proslaviti tvrzením, že posvěcení prostředkův
účelem bylo skutečnou zásadou jesuitů. Byl vy
zván manifestačně, aby dokazoval. Odpověděl
slavnostně, že tak učiní. A výsledek? I ti od
půrci katolické ofrkve, kteří do té doby věřili
v pokoutní morálku jesuitskou, prohlédli dosta
tečně; zmatené a neurčité sdůkazy« Hoena



přijímá

Bližší vysvětlení podá

broechovy prozradily, na jakých ehnilých pilířích
spočívala nenávistná domněnka nepřátel Tova
ryšstva Ježíšova.

Hoensbroech po svém odpadu již změnil
své »přesvědčenía několikrát. V poslední době
náležel k pokrokové lidové straně; ovšem učinil
tak způsobem velice obřadným, aby na svou

nVoss. Ztg.« obšírně příčiny svého kroku. Ale
bývalí jeho stranníci nemeškali 5 přiléhavou
odpovědí; napsali: »Lidová strana unese tuto
ztrátu klidně, neboť jako opustil Hoensbroech
již několik stran a do jiných vstoupil. tak to
učinil i teď. Ačkoli uznáváme mnohé jeho zá
sluhy o liberální zásady, přece jenom pan hrabě
se přeceňuje, maje za to, že se u něj zajímá
posud celý svět'« — Jak veliké to byly ty li
berální zásluhy? Negaci přece provádí tolik
lidí, že Hoensbroech byl v té akci pomocníkem
skoro zbytečným.

Příčina nespokojenosti. Proslulý univer
sitní profesor Foerster, známý paedagogicsý
spisovatel, uveřejnil kolem nového roku ve
švýcarském časopise »Friedenswarte« článek
o německé říši a její úkolech. Za půl roku (až)
vyslovila mu filosofická fakulta, jejíž jest členem,
ostrým způsobem svoji nelib :st. Rozumí se, že
se to rozletělo po celém světě, neboť je známo,
že Foerster má světový názor ryze křesťanský
a že vřele oceňuje zásluhy katolické efrkve
o duševní blaho národů. Foerster nemlčel a
v otevřeném listě tento svůj tak zvaný konflikt
vylíčil. Z vylíčení se dovídáme. že p pud kt
muto tak zvanému konfliktu vyšel z berlínské
centrály evangelického bundu a to hlavně proto,
poněvadž Foerster prohlásil. že je zrovna pří
kazem nacionálního smýšlení, správně oceniti
a vážiti si kulturních hodnot také katolických
spoluobčanů. Spolu se dovídáme, jakým způ
sobe:n centrála tento popud uvedla ve skutek;
zhotovila brožuru, v níž zručností přímo obdi
vuhodnou vytrhala jednotlivé věty z jeho pojed
nání a sestrojila z nich pravý opak toho, co
Foerster napsal. Tuto brožuru p Mnichově do
slova rozhodila. Ti Němci však, kterým leží na
srdci smírné snahy, manifestačné ušlechtilého
filosofa ohválili.

Protestant pro zabezpečení papežovy
avobody. V +Kreuzzeitungu« dokazuje jiho
německý protestant, že je nutno, aby otázka
postavení Svaté stolice byla náležitě upravena,
aby papeži byla zaručena úplná svobada : aby
se neoctl za mezinárodních zápletek v neudrží
telném postavení jako je tomu nyní. Zmíněný
protestant dodává k tomu, že vláda německá
bude při jednání o míru ze vší sily podporovati
snahy. aby Svaté stolici bylo zaručen“ posta
vení, jakéž jí náleží, by mohia plniti své úkoly.
K tomuto hlasu praví liberální +Berl. Tageblate:
Též my soudíme, že v nové Evropěbude nutno
upraviti' postavení papežovo. Zatím však jsou
obrysy příští doby | ště příliš nejasny, než aby
mehl býti elanoven určitý tohu pr gram. Jen
v lom je zajisté v národé německém jedno
myelnosr, 2 nejvyšší hlava katolického kfe
sťanatva nesmí býti vydána zvůli »P.azzye.

Národohospodáéřské hlídka.
Textilní sekce obchodního gremia královéhra

deckého konala poradu v úterý 5. 1. m. v místno
stech Ústředny za četné přítomnosti členů a za
předsedniciví p. c, r. Karla Richtra. Za Obchodní,
Živnostenskou a průmyslovou ústřednu přítomen
byl místotajemník dr. Viškovský. Předmětem po
rady bylo nové nařízení ministerské z JI. srgna
t. r. č. 283 ř. z. o cbinezení výroby a prodeje bavl
něných a polobavlněných tkanin, stávkového zbo
ží a mužského prádla. Rozhovor zahájil p. tov.
Filip Berger stručným referátem o dnešní situaci
textilního obchodu a jeho vývoji pod vlivem prá
vě nařizených obmezení. Po obšírné debatě usne
seno požádati Ústřednu a gremium, aby si opatřily
příslušná vysvětlení cit. min. nařízení a daly je

„členstvu textilní sekce k disposici.
Moravska agrární a průmyslová banka

v Brně vykazuje koncem měsíce srpna 1916
„stav vkladů obnosem K 73,870.029'65.

—- - “Uvěrnídružstvo Eliška
v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy

na nové výhod. losy Rakouského Červe
ného kříže a opatří i jiné cen. papiry.
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Za válečného ruchu.
Htasy o rumunské věrolomnosti, Andor Ador

lan uveřejňuje v. -Est obšírně. svoje dojmy Z
Bukurešti a prozraznie teď | to, COsi dříve ne
rroufal řící, že totiž rumunská politika -zahraniční
byla v posledních dvou letech vedena takovým
macchiavelistickým © zpusobem že člověk přima
žasne nad takovou prohnanosti, Král Ferdinand a

levantické nahotě, Oposice | tak zvaní Kermanoli
lové Maioreseu a Marehiloman hráli do ruky Bra
anovi spolu s Cosiinesceni, ministrem nancí;
řídili dvě léta politiku tak, že by an! nejženiálnější
člověk nebyl prohlédl všechny jejích praktiky. Páni
režiséři komedie měli prý rozdělené úlohy tak, Že
3ratianu vyjednával doopravdy se čtyřdohodou,
na oko s ústředními mocnostmi, podepisoval smlou
vy a král do posledního okamžiku spolu s Margli'

že Rumunsko zustanc neutrálním. Německý vysla
nec von Busch, hlavně však hr. Czernin, jakož i
bulharský vyslanec Radev neduvěřovali sice Bra
tianovi, tim více však spoléhali na krále Ferdinain
da. Král stále uiišťoval naše diplomaty, že se ne
ochvějně držeti bude neutrality a několik hodin
před vypovězením války chlácholil hr. Czernina i
německého vyslance. že se ničím nedá odvrátit!
od své neutrální politiky, Dva dni před osudnou
korunní poradou ujišťevali Marghiloman a Maio
rescu Adoriana, že kdyby je král povolal a pověřil
utvořením kabinetu. utišili by zemi i bez výjimeč

Rumunsku dost mocná na potlačení všech váleč
ných štváču. - Bulhaři přirozeně nedovedou ni
kdy zapomenouti, jak byli od Rumunska zákeřně
přepadení ve válce balkánské, Nyní ovšem roztrp
čení roste v Bulharsku silou zdvojenou, Bulharská
»Cambana« píše: »Nejkorumpovanější ze všech
evropských státu, Rumunsko. kde masa du žije
v nejhlubší nevědomesti, zatim co plutokracie se

vodně předstíral Bratianu až do posledního oka
mžiku svým dosavadním spojencům přátelství. Ta
kovou bezectnost nebylo možno nalézti ani u srb
ských ministrů. Bratianu byl v tajné dohodě s Ru
skem. kdežto Rumunsko mělo spolek s mocnostmi
ústředními. Toto hnizdo zákeřnosti a falše musí
býti na vždy znišeno. Rumunští sedláci musí býti
osvobození ze jha svých utlačovatélu, —Dobrudža
musí býti osvobozena od rumunského tyranství.
S tímto heslem misí naše statečné vojsko postu.
povati od vítězství k vítězství. .

Snadno a rychle vítězí Italle tam, kde není
žádné fysické obrany. Jednou z nejnádherněiších
staveb řimských z XV. století jest na piazza Vene
zia rakouský palazzo Venezia. Dne 25. srpna ital
ská vláda tento palác jednoduše anektovala.

Zbožný jenerál, V poutním kostele boskovském U
Semil byl r. 1778 pohřben před hlavním oltářem bývalý
jenerál jizdy rakouské Ferdinand hrabě Milesímo jenž
sůčastnil se celé řady krutých bojů a válek za císařov
ny Marie Terezie, ale vždy vyšel z bitvy i nejprudší
živ a zdráv. Svou ochranu přičítal jedině přímluvě Mal
ky Boží, jejíž byl vroucím ctitelem. Po svém vystou
pení z vojska zavěsil 2a ohůř marianský svou šavli a
ze svého drahocenného kabátce, zdobeného zlatými kvě
ty. dal zhotoviti pro boskovskou sošku Panny Marie
nádherný pláštík, který podnes na ní !ze spatřiti © ně
kterých svátcích, Ve své závěti pamatoval na chudé i
na kostel. jemuž byl dobrým patronem. Rod Milkesímů
byl původu vlašského a v I7. století usídlil se v Če
chách, kde sňatky spřízněn byl s Hýzrly z Chodů. Žďár
skémi ze Žďáru, s Myslíky z Hyršova a j. Posledním
potomkem, tohoto rodu byl Josef hrabě Mitesimo. ienž

Washingtonův vlip. Americké listy vzpomínají na
vtip, který kdysi učinil WWxhington 4 podotý kají. že lo
byl jediný vtip, který kur vyšel 7 úst tohoto velkého
Američana. Když se ve srěmovně debatovalo 1 zřízení
spolkového vojska. navrhl fedem člen, aby bylo usnese:
no. že spolkové vojsko Iiicdt NESMÍ MÍLEVÍCE CŽ Lh
niž Vuovsta Washingtén a dal protinávrh. aby bylo
usnesena, Že iranice země nikdy nesmí překročí 16
přátelské vojsko, čítající přes JN vojáků.

%

Školský obzor.
Redltelství c. k. zkušební komise pro školy obecié

a měšťanské 1 Hradci Král. přijímá vpovědí ke zkou
kán učitelské podzimní 1
jejdéje ce 12. řijna. K Žádostení pozdětí dostýdí st 15
přihlédne

Na c.k. gvmmásin 1 Hradci Králové ide zam
nových žáků de třídy | j vyšších dříd dne 16, září n 8.
hoc.. bed potem přípení zkonšky ©zápis dosavadních
Žako Zkusk

zvůsobřastí pra obdobi

dodatné 4 opravné de 1. zaří 8,
hod. Podrobnosti jso a vyvěseném návěstí v Borre
Ml.

Zápis žáku da I třídy C, k. reálky v Hradci králové
bude se konati po prázdninách v sobotí 160 září 41 S
9 hodin ve starém Rudolřimí přijímací zkoušky odby
vají se hned pa zápise. Žáci ze škol mněsranských
přihlásí se k zápisu též v soboču 16. září od 8. U hod.:
bned po přihlésve bude každý žák zkousen (ze vsech
předmětů tříd předckázejících. Zápis nových žáku
z jiných škol středních díti se bude v sobotu dne 10.
září od 1012 hodin v ředitelně. ©Bližší zprávy
známeny jsot de mevěštní tabuli v ústavu (ve starém. kč

dolfinu). .
Před začátkem Školního: roku Činí se v rouinách

pečlivý rozpočet nákladů ma celý skolní rek. Počítají
se budoncí vydání na sešity. knihy. pomůcky, někde i
na školní plat. obce pak zabezpečují Čisté a upravené
mistnosti. nábytek i otop na dobu zimní, Země 4 okresy
podle ročních rozpočtů plati učitelstvé, stát pak. C3
třuje svým nákladem dozor a disposici s učitelstvem |
veškerým školstvím. Ta všecko týká se však škol ve
řejných. Strany škol soukromých vyjma. dozor
spadají náklady vesměs na vydržovatele, strany škol
matičních tedy na český národ, který pověřil úkoly tě
mito Ustřední Matici Školskou. Matice tedy před 24
čátkem školního roku počítáe z čeho opatří služné uči
telstva po celý školní rok, jak se postaratí © rodiny u
čitelů. kteří jsou na. vojně, jak nahraditi zastupování
těchto učitelů. jak opatřití imístnosti, čistění a vytápění
jich. zaplatiti berně, nájmy. a pojistné. Školního platu
Matice od svých dítek nežádá, pokud k tomu není zá
konem nucena, naopak dová Žžactvu na svých obecných
školách i dětem v opatrovnách veškeré pomůcky učebné
a knihy zdarma. Platy konají se většinou vo lhůtách mě
síčních. avšak stará zkusenost mátiční jest, Že nříšpněv

ky na tu náklady sejdou se hlavně na podzim. Za dob
normátních ©patřovala si je Matice všenárodní sbírkou
svatováclavskou, Poněvadž v nynějších dobách mno
řádných veškeré podobné sbírky jsou nevhodný. Ústř.
Matice Školská spoléhů jenom ma členské příspěvky.
odkazy, dědictví a dobrovolné dary, kterých se ji do
stivá bez jakýchkoli výzev. Nejde o mimořádnou nad
poru Ústřední Matice Skolské. nýbrž o zabezpečení stů
lých vydání řádnými a přavidelnými příjmy. Jako plní
národ náš povinnosti své k státu, tak třeba, aby. plnil
také povinnosti k sobě. | třeba tedy, aby každý bez
dalšího vyzívání řádnou a stálou podporou Úvřední
Matice Školské zachovával českým dětem nejdražší pn
klad českou školu a vzdělávání jazykem mateřským!

Náboženská cvlčení školních dětí. Jelikož, jak 1
bylo v poslední době vysloveno také říšským soudem v
několika případech, zejména v nálezu ze dm: 9. dubnu
1913 4 1. července 1915. náboženská cvičení tvoří pro
dítky obecných a měšťanských škol příslušného vyzná
ní nerozlučitelnou část povinného náboženského vyučh
vání, použije se při trestání zanedbání oznámených ná
boženských cvičení dětí školou povinných všeobecných
předpisů pro nakládání se zameškáním školy vůbec.
Okresní a místní školní rady upozorňují se zejména Že
i v oněchpřipadech,vnichž jedná se výhradněo zameš
kání náboženských cvičení, mají před vlastním trestním
řízením býti rodiče nebo jejich zástupce místní školní
radonu ve smyslu 8 25, zákona ze dne 19, února 1870 u
každého školou povinného dítěte jen jednou ve -kolním
roce upozarnéní Na SVOL povinnost. Výkazy © zameš
kání náboženských cvičení zaznamenávají se v přede



čemž ovšem uvedoa se v položkách -Pošet zameška
ných školních nůldná« náboženská cvičenídle jejich dru
hu. Okresním a místním školním radám, dále správám
škol se, jak je Io přikázáno v uvedeném provádšcím
předpisu o zanedbání Skoty vůbec, nařizuje, aby i v
příčině náboženských cvičení zavedly rychlé a účímné
tizení. Vyřizování výkazá o zanedbání školy provádět
se tudíž má jako nutné, a třeba se postarati, aby nlože
né peněžní pokuty v nejkratěl fhátě byly zaplaceny, po
připadě přiřknutý trest vězemí pokud možno nejdříve
byl odpykán.
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Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci

Králové doporačajeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

VYVYVYVYVYVYVYVYVY

Zprávy
místní a z kraje.

Na oslavu Nelvyšších serozenin uspořádán byl dne
3. zátí v důstojnickém parku dobročimný koncert ve
prospěch fondu vdov a sirotků po padlých vojínech.
Ránc bylo počasí mlhavé, ale odpoledne byt den přímy
nádherný. lakže podnik měl plný zdar. Při vchodu ds
parku postavena skvustní slavobrána, ozdobená prapo
ry barev říšské, zemské a válečných spojenců. V čele
trůnilo poprsí Jeho Veličenstva. Po třetí hodině přibý
valo stále více návštěvníků, Dosťavil se p. c. k. místo
držitelský rada s četnými jinými úředníky, p. c. a k.
plukovník Florianu a jiní důstojníci, p. purkmistr dr.
Ulrich a řada jiných notabilít. Slečny 1 školní dívky
prodávaly návštěvníkům odznaky, doutníky, pohledy,
květiny. losy na tombalu atd. Bufet a tombolu obětavě
obstaral místní dámský oďbor Ústřední Matice Školské.
Hudba c. a k. pěš. pluku č. 39 i tentokráte velice zdaři
lýmt výkony plně uspokojila; provedla tadně kusy snad
no přístupné, ale velice vybrané, mezi nimi | komposlice
české. — Hmotný výtěžek byl velice značný, protože
byly příznivé všecky okolnosti; pranic četné návštěvě

+ neškodila, že koncert bylo nutno pro nepříznivé počasí
odložiti ze dne 19. srpna na 3. záři; dvojí přáce pečii
vého pořadatelstva byla v neděli bohatě zdařilým vý
sledkem odměněna.

Oslava uejvyšších císařských narozenin v Kukle
nách. Vědomi jsouce svých povinností pfispívatí pokud
možno na humánní instituce v dnešní těžké době, uspo
t*dali místní studující pod protektorátem sl. městské
radv v čele s veleváženým p. starostou Chmelařem 20.
srpna V sůle hotelu „Na rychtě« akademii ve prospěch
vdov a sirotků po padlých místních vojínech. Průběh
slavnosti byl povznášející a nabyl lesku návštěvou

slovutného p. c. k. místodržit. rady Smutného s velect.

rodinou, p. okr. komisaře dra. Fředlera, pp. komisaře
dra. Stránského. sekretáře Viewegha, řed. Borovičky s
rodlnou a více jiných vzácných hostí i předních kuklen
ských rodin. Po proslovu, který zdařile přednesla sl.
MUS:. Kálalová, následoval pečlivě vybraný program,
který. přičiněním ct. slečen Rakové, Dobré, Kolářové
a Schrůtkové, dále kolegů Raka a p. Peška zanechal u
všech přitanných nejlepší dojem. Jak mezi tak i po u
končení programu poctil slov. p. c. k. místodrž. rada
přítomné dámy a pány svým oslovením a projevoval
své nejlepší uspokojení nad průběhem a zdarem slav

Ov nasti. Že účelu slavnosti bylo plnou měrou dosažena,
jeví se z příjiní K 674.90. Po srážce veškerých výloh

K 72.56 jevi se čistý výtěžek K 602.44. Tento obnos byl
prostřednictvím slov, p. c. k. místodrž. rady svému ú
čelu odevzdán.

Válečné sbírky da 25. srpna 19l6 okr. hejtmanství
k oslavě Nejvyšších narozenin J. V. císaře a krále došlé:
1. Pro Červený kříž: p. c. k. cukr. insp. Erlbeck,

"Syrovátka 25 K, sbírka v obci Lipě 13 K, lyceum zde
2 K. vyšší škola pro ženská povolání zde 44.70 K, pro
fesofi c. k. gymnasia zde 47.06 K, dívčí škola obecná
zde 24.80 K. Anna Pražáková v Nedělišti 20 K, Fr. Ko

niček v Lubně 4 K, chlapecká škola měšťanská zde 15.80
K. v hostinci p. Neškudlv ve Lhotě pod Strání vybráno
24.81. K. Rvbářský klub zde 42.12 K. rektorát bísk. se
mináře zde 50 K. obce: Probluz 10 K, Dobřenice 156 K.
Třebechovice 50 K. školy. Lochenice 48.30 K, Černilov
7 K. Dobřenice 13.45 K, Skalička 6 K, Divec 12 K, úhr
nem 634.04 K. — 2. Pro vojíny osleplé: p. c. k.
cukr. insp. Erlbeck, Svrovátka 25 K. učřtelstvo okresu
králověhradeckého 120 K, obce: Střebeš 35.60 K, Pro
bluz 5 K. Puchlovice 4.40 K, Nepasice 20 K. úhrnem
208.0 K. —3. Pro vdovy a sirotky: Obce: Lípa
(sbírku) 14 K. Předměřice 200 K, Říbsko 25.76 K, Krá
snice 25 K. Bělč 34 k. Neděliště 20 K, Probluz 10 K.
Rozběřice 18.30 K. Praskačka 50 K, Lípa 28 K. Pouchov
20 K, Divec 20 K, Sedlice 50 K. Třebechovice 200 K.
škola v Čerhilově 24.41 K, úřednictvo cukrovaru v Před
měřicích 163 K. vyšěť škola pro ženská povolání v
Hradci Králové 69.40 K, rektorát bisk. semináře zde
60.80 K. Anna Bednálová v Březhradě 2 K. Anna Ma

„chačová v Praskačce 10 K, Anna Michálková ve Víčko
=Hcích 2 K. Marie Michálková tamtéž 2 K, Josef Šejvl
tamtéž 2 K. Fr. Pešek tamtéž 2 K, Josef Kubišta tamtéž
2 K. Fr. Menčak, Skalice 30 K, Anna Petříčková zde
5 K, p. řed. H. Fribeck. Dobřenice 25 K. pp. starostové
obc: Radikovic 20 K. Bukoviny 20 K, Střebše 30 K.

společenstvo nbchotdaíků dřívám ze 25 K, spoločenstvo
zedníků zde 25 K, p. David Kreitner, Třebechovic: 200
K. sprava školy v Pražském Předměstí 17.64 K, správa
školy v Bukovině 17.70 K, Lidový biograf v Hradci
Králové 50 K. studující v Kuklenách z akademie 602.34
K. škola ve Věkoších 50 K, družstvo pro zpracování če
kanky 50 K. místní školní rada v Novém Hradci Král.
25 K, obecní výbor tamtéž 75 K. úhrnem 2342.40 K. —
4. Pro akr. pomocnou vál, úřadovnu: Z kon
certu v Dějnickém domě zč. 100 K, okr. hejtmanství
zdejší z prodeje zabaveného mosazného Inoždiře 12 K,
Josei (luth. Pražské Předměsti 70 K, okresní výbor krá

lovéhradecký 61 K. p. hcteller Urban 100 K. obce: Pi- |
detlce 25 K, Probluz 5 K. Třebechovice 100 K, úhrnem ©

473 K. — 3. Pro vycvik invalidů: p. řed, Erlbeck, |
Dobfenice 25 K. V celku 3683.34 K, k tomu dříve vyká
zané sbírky 80.961.43 K. celkem tudíž 846444 K 77 bh.

Válečné siřádanky. Měsík za měsícem uptývá, co
vaši chrabří vojíni srdnatě v poli nekonežným potížím
a strádání vzdorují, při tom neuvěřitelnou vytrvalostí
a bezpodmínečnou vůlí k vítězství se vyznamenávají.
Chceme-li se jich hodní prokázati, pak musí tito cítiti |
a z našich činů seznati, že s živou účastí neustále za
nimi se nachůzíme. Oficielní válečná péče naznačuje

zde ceslu za dosažení tohoto vznešeného cíle. Jednotli
vý člověk, Jakož | jednotlivá rodina nesmí podceňovati
svou pomocnou sílu. neb ve spojení s tisíci sobě rov
ných dovede tato veliké vykonati. V tomto smyslu or

válečnou péči. které rodinám zasílá malé pokladničky
a žádá o použití pokladniček k sbírce v kruhu rodinném
ř v domácnosti, hnenovitě ale při hře v kasty a všech

jiných vbodných příležitostech. Tak na př. budiž pří
odeslání každého doplsu vojínům do pole uspořený ob
nos za poštovní známku do pokladničky odkázán pak
budiž snad (| skromných úspor dětí k podpoře reků v
poli a raněných v nemocnicích použito. V Žádné vla
stenecky cítíc! rodině tato »pokladnička úřadu válečné
péče“ ať nescházi? Plní pokladniéka budiž roztříštěna
a obsah její úřadu vůlečné péče oddělení V. (Sammel
bíchsenabtelluny des Kriegsfirsorgeamtes) Vídeň. IX.
okr., Berggasse 16, s použitím do pokladničky přiložené

Daň z válečných ziské. Vedle výnosu c. k. zem.
finančního řiditelství v Praze z 26. srpna 1916 č. 89.941
XV upozorňují se společnosti s ručením obmezeným.
podléhající všeobecné daní výdělkové, které dle čl. 13
bodu 3. fin. min. nařízení z 8. srpna 1916 č. 247 t. z. jsou
povinny podati zvlášmí přiznání k dani z válečných zi
ská, že lhůta k přiznání dnem 20. září 1916 uplyne a že
promeškání jeji, pokud nebude povoleno přiměřené pro
dloužení na včasné zakročení společnosti v Pozoruhod
ných případech, má v zápětl kontumační následky $ 112.
zák. o osobních daních přímých. Tiskopisy lze si vy
zdvihnouti v úředních hodinách u berního referátu c. k.
okr. hejtmanství zde v kanceláři č. 4 (protokol).

Státní subvence městské vyšší škole pro žemká
povolání hospudářská v Hradci Králové, Starosty města
dra Ulricha došel velice laskavý přípis Jeho Excel. p.
c. k. ministra veř. prací barona Trnky, kterým témuž
sděluje, že městu Hradci Králové k nákladu se zaříze
ním výše uvedeného ústavu spojenému povolil zařizo
vací příspěvek v ubnosu 5000 K. Blahopřejeme ústavu
k tomuto zasloužilému uznání státní správy jeho skvělé
činnosti.

»Kllepera« v Hradci Králové dobročinným účelům.
U příležitosti dvouletého trvání války sluší vzpomenouti

darů. kteréž věnovány byly jednotou divadelních ochot- |
níků »Klicpera« v Hradci Králové v této době veřejně :

prospěšným účelům. Od ledna 1915 do záři 1916 ade- |
Vvzdánobylo: Fondu vdov a sirotků po padlých vojinech
710 K. Okresní komisi pro péči o mládež 450 K. Stříbr- (
nému kříži 430 K. Červenému kříži 510 K (mimo vý

těžku z představení Směry života), Fondu osleplých |
vojínů 295 K. Fondu irvalidů 300 K, ústavu prof. Jedlič
ky 20 K. Obecné huchyní 100 K a 250 K pro místní
chudé tamže siravované. Vámožní nadílka dětem míst
ních vojínů v poli 3M0 K, válečným zajatcům v Rusku
150 K. osleplému herci B. 150 K. Ústřední Matici Škol
ské 59 K. v celku ocivedeno tudíž 3885 K.

Divadlo. V neděli 17. září sehraje jednota divadel
nich ochotníků »Klicpera« v Hradci Králové ve prospěch:
Stříbrného kříže »Povinnoste (Instinkt). Hra o 3 děl
stvích. Napsal H. Kistemaeckers. Předprodej vstupenek
u p. Růžičky. panirníka, kde možno již nyní učiniti zá-;zn.

JHradečtí Zvonařía konváři. Ondřej řečený Žá
ček, zvonař a konvář. jeho dílo výborné jsou tři zvo
ny při kostele sv. Ducha, torži Ore) (Michael) z r. 1496,
jejž s pomocníkem Václavem lil. jak na něm zazname

náno: Na sklonku r. 1496 od narození Ježíše Krista, jejžHradečtí strastně pro zkaženost povětří strávili a jenž
lidem zdejším. mor přinest nejvíce za dnův psích, když
zároveň město kolembylo. zaplaveno a když lučiny
málo ca bylo viděti, radní řečeného města. zavalavše

k sobě konváře Ondřeje řečeného, Žáčka a Václava, le
ho pomocníka. svěřil jim uši zvonu tohoto ke cti
Boha Všemohoucího, blahoslavené Panny a svého jmé
na k ozdobě.x Jeho dílo je také zvon »Augustin«. 9800
kg těžký. U1ÍTbyl nákladem obce hradecké v dílně jeho
za Slezskou branou r. 1508. Půvadně pověšen byl na

dřevěné zvonici na hřbitově u sv. Bacha, pro něj schvál
ně zdělané. R. 1581 vytažen byl na Bílou věž (r. 1574
od vlašského stavitele Burlara zhotovenou), jsa chlou- |
bou hradeckých. ježto velikostí a tíží v celých Čechách
vynikal nad něj pouze zvon »Zikmunds na věži svato
vítské v Praze. K žádosti magistrátu byl biskupem To
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břítem Janem. Bekrém r. 1T05posvěcen ke ctisval
Augustina a Vavřince. — Od Ondřeje také ulit aóvý
zvon (Klement) po vyhoření věže r. 1510, nepochybní.
též Dominikán (Lcopokl) r. 1485 a Cecilie z r. 1495. Od“
něho pochází též zvon u sv. Petra na Pražském bývalém
podměstí. nyní v Plotištích z r. 1508. Také první pěkný
zvon ke kostelu sv. Petra r. 1480 slili společně mistrové
Václav a Ondřej, řečený Žáček, kteří nepochybně byli“
sobě příbuzní. Nejstarší nám známý zvoa v »Hradci nad

Labem“ ulitý nacházel se při farním kostele Panny
Marie v Miletíně do r. 1846, kdy toto město téměř celé
požárem bylo zpustošeno i Jeho kostel se vším příslu
Senstvím. Mistr jeho FiHp opatřil jej českým nápisem:

+Léta narození Syna Božího 1430 dělán jest ten-
to zvon skrze ruce Filipovy v Hradci nad Lábem.
Zvon tento pojmenovali Křapáč. (Scha'ler XV. str. 144.)
Slavné pověsti požívali konvářM bradečtí WáclavTvrdo

cel nJe Farář, z jejich mistrovských rukou vyšlyzvony které vynikají mistrným provedením; na -nich
spatřují se rozmanitá vyobrazení, na př.: Vyobrazení“
Boha Otce na zvonu ve A/řtstarech z r. 1559,znak pánů:
Trčků z Lipy nz zvonu v č n. K. při děkan
ském kostele sv. Havla zr. 1545, vyobrazení Panny
Marie a Krista Pána na zvonu v České Ska'ici z r. 1554
a žehnajícího Spasitele v Mikulovicích z r. 1558 a p.
Archeologické Památky XXII str. 323—331. pokládají“
Václava Paráře a Václava Tvrdocela za tutéž osobu:
V drahé polovici XVI. stol. provozoval umění zvonaf-
ské v Hradci znamenitý mistr ENášSvoboda, jehož jmé-
DO nejprve nalezl dr. J. Stárek na Zvonu ve Srubech.
kterýž byl slít r. 1551. Týž EHáš mívá také příjmení

ola. Zvony od něho s českými nápisyjsou: V ko
stele (zvonici) ev. Jara u Nového Hradce z r. 1583. v
Nedělištich z r. 1584, v Rosicích z r. 1591, v Kostelci u
Náchoda z r. 1591 atd. Jiní zvomaři byli Jan a Adanr
Taruba, Martin Exner atd. V nejnovější době v letech:

V. Vach.

Zásobování máslem. vejci a tvarohem. Za účelem
organisace zůsobování obyvatelstva okresu máslem,
vejci a tvarobem byla zřízena Rolnická prodejna v
Hradci Králové, která má soustřeďovatí volné zboží
zmíněného drubu a obsturati prodej pod kontrolou edej
šího úřadu. Aby pak zabráněno bylo různým nepřístoj
nostení v obchodu dotčenými zemědělskými výrobky.
bylo zdejším výnosem z 23. června 1916 č. 40.468 zaká
záno nakoupovati na venkově máslo, vejce a tvaroh po
domech.' Přívoz zboží do prodejity již s počátku meod
povídat nikterak skutečným výrobním poměrům, obec
nimi úřady byla však okolnost tato vysvětována pošů
tešními obttžemí, jaké jsou obvyktými při změnách do
savadních zvyklostí. Postupem času nepřibylo však do
dávek do prodejny. ba právě naopak přívozu | zboží
stále více ubývá. Úkaz ten nasvědčuje. že není zachová
váno nařízení zdejšího úřadu výše uvedené a že zboží
různým nesprávným způsobem na úkor stejnoměrného
zásobování obyvatelstva jest odprodáváno. Obecní ú
řady se proto žádají. aby nad zachováváním zmíněného
mřízení bedlivý vykonávaly dozor a nepřipustily, by
nařízení toho nebylo dbáno nebo aby bylo jakýmkoli
způsobem obcházeno. Zjištěné přestupky buďte sem 0
známeny k potrestání. Pcněvadž utvoření | výkonnost
prodejny stala se nutnou ve veřejném zájmu | v zájmu
celého okresu a venkova samého, žádají se obecní úřa
dy znovu důtklivě, aby činnost prodejny úsilovně pod
porovaly, by úkolům, které má plniti, skutečně vyhověti
mohla. Páni obecní starostové, kteří, jaklze. doufati,
pochopili důvednost zřízení i trvání prodejny, již ze zá
jmového hlediska rolnického stavu svým vlivem zajisté
mohou s úspěchem k tomu působíti. že zájem a prodejnu
se posílí a že dodávky zboží se přiměřeně zvětší. O
překážkách. které by v té příčině snahám pp. starostů
v cestě stály, tudiž úřadu zdejšímu podána zpráva.

Rub a líc ovacné úrady. To tu ještě nebylo. aby se
hruška prostřední velikosti prodávala za 30 hal..Za tu
cemu prodala jedna překupnice; ale i na trhu prý bylo
potřebí zakročení policie proti takovému vyděračství
jistě nezdůvadněnému. Na druhé straně v několika
sousedních obcích klidně leží a hnijí v silničních příko
pech spousty švestek, které střásla poslední vichřice.
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spodáře. Uznáváme, že rolníci mají málo sil k odklize
ní té úrody. Ale což by nešla nějaká praktická smlouva

v lese pídí hodinu po jediném hříbku, přece by nalezly

hruška za 40hal., jistě sbírání zralých a výživných šve
stek stojí za práci. .

Před prodejnou. Jeden pečlivý občan si hodně při
vstal, aby cn neldřív moh! provésti nákup. Dostavil se
před prodejnu za tmy již o půl 3. hod. Aby tam nevy
stát důlek. vzal si s scbou stoličku. Přícházely ženy,
kterým z dobroty srdce občan stoličku nabízel. věda,
že také jiného bolí naby, Na konec ponechal to nářadí

ji bude opatrovat a sama do bezpečí odnese. Konečně o

chvíle odměny za dlouhé čekání. Ale — tu mu bylo
řečeno, že vzhledem k číslu legitimace must čekati. po
"kud nebudou obsloužení jiní. Teď bylo potřebí k vůli
dalšímu čekání stoličky jako soll. Ale pečlivá opatrovni
ce dle svého slibu již stoličku odklidila. Chudák měl
stání a ženy sl to odseděly za něho.

Soznam cen na týdenním trku v Hradci Králové
dne 2. září 1916. | kg: prosa 3 K, lahel 3.90 K, jetelo
vého semínka bílého 1.80 K. máku 5 K, 1 kopa: zelí 16
--32 K. okurek 6—12.40 K, kapusty 3.60—7 K. drobné



X;česneku 5-7-K, kedlubnů 8.60—3.60K, 1 růže karfi
ul 10—40 h. cibule: 1 kopa 1.60—440 K, 1 hl 20—28 K.

2.K 100 kg 16—32 K. hrušek:. 1 hl 14—20 K. 100 kg

40—50 K, švestek: | bečka 3.40—5 K, 100 kg 12—17 K,
A párek podavínčat 190—230 K, 1 kůzle 14 K. — Přive
:zeno bylo: kop: zelí 42. okurek 68, kapusty 72, cibule
„354, drobné zeleniny 460, mrkve. 44, celere 70, petržele
92. cesneku 12, kedlubnů 32, karfiolu 145 růží, jetelového
-senene 971 kg, jablek 30u hl, hrušek 10 hl, švestek 400
beček. 434 kusů pudsvinčat a Z kůzlata.

Řádění cikánů 1 Lánech na dělku. Na počátku dub
no byla v kostele vyloupena pokladnička pro sbírky
na Červený kříž; zároveň oloupena soška Bohorodičky
o stříbrné penízky i s řetízkem. — V noci 31. srpna na
vštívena byla naše osada od potulných cikánů, kteří u
kradil na několika místech slepice a husy. Navštívili ta

ale kde nic není, ani cikán nebere. Cikánská smělost
roste 7 vědomí. že většina hospodářů jest na vojně;

potulně tlupy chodící ponašich lesích mají odvahu větší.
Upozorňujeme tedy, že jest potřebí všude zvýšené po

szernosti. Pátrání četnictva po zlodějích -děje se horlivě.
V nynější těžké době však jest potřebí, aby službu tak

Avizehoa a důležitoupodporoval dobrovolně z občan
stva každý. kdo něco rodezfelého o cikánech a jiných
šúdcích ví

Různézprávy.
(Soc. demokratické spory před soudem. | »Frankí.

Ty.: oznamuje z.Berlina: Stranickými sporysociálních
„demokratů budou se nyní musiti zabývati také soudy.
Ve volebním okresu Teitov-Beeskov udal starý krajský

"výbor „asi 20 funkcionářů, pokladníků atd. státnímu za

knihy a dcklady přes mnohonásobné vyzvání nevydali
A usnesení valných shromáždění neuposlechli. .

„Nejvděčnější | za malý dárek jsou nejchudší dívky
v Útulně slepých divek v Praze III., na Kampě. Na ně
při svatbách. zábavách a pod. pamatujme. Adm. t I

. příspěvky Vveřejní. .
„První svazek“již jednou ohlášené kalbovny „Světo

vých Obzorů. „Právě vyšel. Obsahuje prosu známéhospisovatele J. Š. Baara: »V temných barvách«. Kvalita
praci Baarový ch jest tax známa mezi naším čtenářstvem
i. v .nejzapadlejší dědině, že není třeba zvláště vypiso
-vati přednosti těto nové knihy Baarovy, Kniha jest prv
vím svazkem »Světových Obzorů«, jejímž účelem jest
"přinášeti výkvět katolické literatury vzdělávací | zá

bavné, jak původní, tak přeložené v laciných. samostat

dluchého čísla bylo nutno stanoviti k vůli drahotním po
měrům dnešním na 40) hal. Větší dila vycházeti budou
-ovšem ve svazcích dvojitých, trojnásobných atd. (tedy
za 80 h, j.20 K atd.). Uvádíme některá jména spisova
telů. jejichž práce nejbližší svazečky přinesou. Tak na
př. z oboru beletristického J. Š. Baar, S. Bouška, M.

Javorník, J. Pospíšil, dr. Řehulka, dr. Snášel. Linhart
(z lit. pozůstalosti) a j. Z oboru básnického: K. Dostál
Lutinov. S. Bouška, Sarda, Oral, V. Bitnar, Linhart a j.

chvíl. dr. Dvořák. dr. Romportl, dr. Nosek a j. Uvedená
jména zajisté stačí k tomu, aby nebylo pochybováno o

Obzorů«. —- Nakladatelství Českoslovanské akciové ti
skárny Praha M.. Spálená ul. č. 15.

Povídky a obrázky z nynější války přináší kalendář
»Vzkříšení: na rok 1917, jenž vyjde 16. září. Obrázky
umožnil svými fotografiemi z bojiště vdp. Sr. Suda, c.
k. polní kurát. Viděti jest na nich zařízení střílen v zá
kopech, ochrany proti palbě nepřítele, ano i útok naše
ho vojska ručníni granáty a jiné zajímavé věci ze samé
fronty. Jiné obrázky ukazují, jak invalidé dovedou u
mělými údy pracovati. Veďle toho jsou v kalendáři vše
cky obvyklé části. Naše veřejnost uvítá jej se stejným
zájmem, jako kalendář letošní, po němž byla tak, veliká
poptávka. Cena: K 1.20 poštou. 1 tucet K 8.64 bez por
ta. Adresa: Kalendář »Vzkříšení« v Čes. Budějovicích.

Pamatujte
při každé příležitosti

na „Červený křiž«,neraněnévojiny,navdovyasirotky
po padlých našich bojovnícich!

PMepěvky zasílejte na zemský Svaz katolického
Orla v Hradci Králové.

Besídka.
Gratulace neumělých.

Veřejné zdařilé vystoupení není lehkou věcí
ani pro občany dospělé, vyškolené — natož pro
malé kloučky. To pochopovali dobře dva hoši
chalupníka ©Vyskoka, kdykoli si vzpomněli na

na návsi -- tam cítili při svém povyku energii ne

mo kypěli, přebytek mladisté bujarosti vybíjel se

všelijak, Ale když se ocitli ve škole před tabuli,
. jako by byl někdo mladým Samsonům husté a

dinuhé vlasy zcela vyhoHl. | Jazýčky se chvěly,
| koktaly a zabreptávaly, až se zdálo, že jejich ner

vové spojení s inozkeru jest v tom okamžiku nado
bro přerváno. Kdykoli byli od učitele vyvolání,
vždycky jim zlé svědomí Sráželo zrak k zemi;
vždycky odpovídali s hlavou skloněnou. jako těž
cí hříšníci před soudním tribunálem. Mluvili pokor

| ně, hlasem uctivým, zpívavým a měkkým jako sirotečkové v zimě přede dveřmi svého dobrodince.
Ko nevěděl, jak si počínají ta Ivíčata na svobodě,
byl by je prohlásil za taková ideální kuřátka. jaká
se kladou méně dokonalým dětem za vzor v obráz
kových knížkách »pro hodné dítky«. Však také
hoši věděli, že s panem učitelem nejsou žerty.

Jakrnile však tato nezkrotná hřibátka ze školy
; vyrazila, hned začala vyhazovat. Jakoby nová mi

za naplnila i nejjemnější žilky. Hned se ozývalo hou
kání, pokřikování —- a někdy i kámen vzduchem
zafičel.

Bylo to 25. července, kdy hoši byli zabrání ve
hru míčem tak, že zapomněli na všecko. Když celí
uřícení spěchali k večeři, najednou staršímu Fer
doví bleskla hlavou palčivá myšlenka. »Rány, na
moutě, Lójzo. málem bych zapomněl. Zítra je ma
ninčin svátek. Bude kafe s cukrem á skořicí a nej
spíš taky škubánky se syrobem. Ale to není jen tak
— sednout si a všecko pohltit. Musíš říkat mamin
ce blahopřání. Já už jsem blahopřál loni a dostal
jsem pětník. Teď musím zas — a byla by to ostu
da, abys dělal němého, Musíš deklamovat po mně,

sAch, Ferdo, tohle ne. jen tohle ne; já bych
j noc koktal. Víš co, postavím se s tebou; až do
, říkáš. políbím ruku a bude to jako gratulace.:

| »Ale vida chytráka! Já se ti hned budu na tvůjpětník učit jako morovatý. Možná. že bys dostal
za svou lenost ještě od tatínka, až bych mu řekl,
že se k tomu blahopřání máš jako houser k tanci.

>Ferdo, já se tomu nenaučím, já si n'čeho ne
složim. Že sis nevzpomněl aspoň ráno. Kde pak
teď. když se už smráká!:

»Kotě hloupé, žádná starost. Mám v komoře
schovanou jednu Vypůjčenou knížku; ještě štěstí,

ky. Něca z toho opíšeme, něco si vymyslíme — a
bude po strachu.“

sJo — ale kdy? Kdyby se dala vpašovat do
komory aspoň ta malá lampička, kterou marninka
bere k peci!

sTo nejde — hned bychom se prozradili. Ale
ráno musíme hodně časně vstát a pak hned do
práce.:

| Noční spánek posiloval v komoře oba školáky
' až do růžova. O pěti hodinách drsně budil Ferda
: Lojzíka. Vytáhl umaštěnou knížku. ve které schá

| zelo prvních osm stránek — a kblik posledních,

|

těžko uhodnouti.
aHni —-ale teď nějaký papír«<,poznamenal Fer

da rozšafně. »Z písanky vytrhnout list — to je těž
' ko; tatínek by to poznal.«

Lojza se mračil jako cikáně před šatlavou. »Víš,
tatínek má v truhličce za postelí plno starého pa
píru, skoro nikdy to neprohlíží; nějakou čtvrtku

tam chytře seberu.«
i Brzy vykonáno. Za chvilku leželi žáci v ko

moře vedle seh» svorně na břiše. majíce v rukou
tužky a pozorně lovíce v knižce vhodné řádky ke
krasořečnění.

I »Víš, tuhle kratší básničku si vezmi ty. já si
" něco sepíšu podle tě delší na třicáté stránce.:

sJá nechci. já nechci, kde pak bych se tomu
naučil! Tady stoií: Nechť ti hude v nebes záři.
Tomuhle nerozumím. Copak to je »hude<?

»Ale napiš si teda radší >bude« a hned to máš
lepší.:

»Já nechci“. napolo plačtivě odporoval Lojzík.
>To radši něco. cu není básnička.:

Hoši hledali znovu, funěli a tiše konferovali na
upěchované hlíně, která silně chladila.

' Matka se právě vracela z polní obhlídky. Mrkla
pootevřenými dveřmi do komory a tiše protáhla
obličej. Ferda hned ubohou tištěnou knížku strčil
za košili, jakmile se kroky v síni ozvaly.

Když se chlapcům zdálo. že zatím nebezpežen
ství vyzrazení pominulo. navázali nit přerušeného
studia. Dýchali při tom stále horečněji, až prach
lesknoucí se v paprscích, propouštěných malým
okénkem, začal rychleji vířiti.

Konečně již pracovaly tužky na tom mlatě na
čisto. Podařilo se společnému úsilí zachytiti někte
rč myšlenky, které hoši odívali formou prostější.
»A jak se na tom papíře pěkně píše! Je skoro tak
pěkně linovaný. jako podložka:, liboval si Lojzík.

Písaři si spokojeně oddechli, když slohové cv'
čení se skončilo. Najednou za nimi vrzla dvířka,
ozval se tatíkův bas: »Co tu klazaní tajně spisujete
jako Faustové? Nemůžete jít do světnice?«

»Já jsem, tatinku, my jsme; tuhle Ferda s'vzpomněl.
l Tatíka zatáhla za bundu hospodyně a něco mi

»Ach tak, bodelť, máš pravdu«, přisvědčil polo

Zatím mladí Vyskokové tužili pamět, jak uměli.
»Já nevím,-já nevím«, bědoval polohlasně Lojza,

krče se malomacně u pelesti.

»Ještě se ta rozbreč, ty slzavé údolé“, změřil
ho zlostně Verda. »Bez fortele a. kuráže míc se ne
dokáže..

»Já nevíin, já nevím; před maminkou mám stát
jako před učitelem .. « .

»Už zavři pysky a otevři oči, nebo. tě vyho
dir, zasyčelFerda.

Za šest minut konstatoval Lojzík s tváří vese
lejší: »Už te trochu jde; snad to nemělo ani býti
tak dlouhé.:

„Zas máš hloupé rozumy; čím si dáš víc zále
žet, tím bude maminka spokojenější. A ostatně —
nedovedeš-li všecko jakoby mrskal bičem, můžeš
to přečíst; víš, to se tak někdy dělá. Čtvrtka se
složí do kapsy -- a selže-li pamět, pěkmě se vy
táhne a doříká se to.

Lojzíkovi byla ta rada trochu hloupá. Za chvil
ku oba leželi zase na břiše, aby se papír dal ne
pozorovaně ukrýt před nenadálou návštěvou.
Když již hlavy byly náležitě obtěžkány, chlapci

podrž, než se unyju. Lojzík strč'| škartku do kap
sičky k druhé gratulační předloze. Když za několik
minut hoši zpozorovali, že matka jest už ve svět
nici, plížili se jako hlemýždi dovnitř, Tatík seděl
na lavici u kamen.

sTeda co, hoši? Maminka má svátek: snažil se
učiniti úvod k slavrostnímu okamžiku.

Předstoupil Ferda. První tři souvětí ze sebe
suukal obstojně, třebaže mu na čele naskakovaly
krůpěje potu, Potom však polkl dvakrát na prázd
no a co mu vyskočilo v rozpacích ve chvílí ne
střežené nad horním rtem, to už nebyl pot; bylo
to něco většího, dutého. V malomoci své vytáhl
z kapsičky papír a lovif horečně očima, kde by
našel nit k pokračování. Písmena se mu nějak před
očima mihala, U všech všudy! Tohle není jeho pí
smo! Ale nechť si! Jest potřebí nějak situaci kriti

ckou zachránit. Utřel si nosík rukávkem, „opakovalještě jednou slova pronesená nazpamět: . pře
ju vám. drahá maminko, abystekráčela vždycky
růžemi a cítila v srdci ustavičně blaho neskonalé,
Pak hnedčer: -Když takové smutně chvíle na
vás přijdou, ať se hned jak mračna rozplynou ..

Tatík obrátil hlavit k troubě a sykavě se za
smál. Hospodvně se kousla do pysku.

Lojzík vykulil oči vyjeveně. Jakmile políbil
Ferda matce ruku. již se otevřela druhá hubička,
aby vyklopila maličkou hromádku vlastních vědo
mostí. Pro takového nováčka byla situace ještě
horší; vždyť Loizík ještě ani jednou nezkusil, jak
by lahodil plynný přednes řádku dobře naučených.
Jestliže klesl troufalý Goliáš, jak si. měl duvěřo
vati takový neostřílený trpaslík? Lojzík přednesl
bez psané pomucky jen věty dvě, z nichž druhá
zněla: >| tenkrát vám chci vděčen býti a s chuti
sloužiti, když vás stihne nemoc velká a oko bolení
zapláče. Dál si už. netroufal, ruka vjela do kapsič
ky; Lojzík četl: „Takové zdraví a všecko štěstí
vroucně vám teď přeju. pokud se neshledáte se
svou patronkou svatonr Annou. © Lojzíkovi cva
kaly při tomto proslovu zuby, přstíčky se mu třá
sly, koktal při čtení zle; nebyl zvyklý totiž na
Ferduv rukopis. Ale nejvíc ho rušilo, že matka div
ně mžikala levým okem: to bývalo obyčejně zlo
věstným znamením důkladného bití,

Když klučina dočetl, byl jako opařený; utřel si
na nosíčku drobné krupičky a zašilhal utrápeně k
matce v očekávání věcí příštích,

Tentokrát byl udělen generální pardon. Hospo
dyně Lojzíka pohladila: řekla, že jsou hoši hodní
a jen aby vždycky poslouchali. -No — trochu jsté
to poplichtili. jen kdvž byla dobrá vule!

>To tuhie J.oiza. vyrazil podrážděně
Ferda. :On splet oba papíry.

A je a ne., hájílo se mladší Ivíče »šermujíc
prstičkem. sFerda se měl napřed ...,

sAle, ať se měl napřed nebo pozadu.. přetrhla
žalobu moudrá vychovatelka v den tak významný.
sTeď toho nechejte a nehádeite se; půjdu právě
do kostela -- teda netrapte.

Když postavena na stůl vonná káva scukrem a
skořicí, hoši zapomněli na všecky svízele i na hně
vy. Huř bylo odpoledne, když měli chlapc' ztrávit
nenadálý nářez s křenem a paprikou, Tatík totiž
se přehraboval dvakrát v truhličce a pak chodil
celý zamyšlený. V tom ho píchla do mozku my
šlenka jako jehla. »Ferdo na čem jste si ráno
psal: to říkání?:

>Já isein nikde nic nevzal, to tuhle přinesl Loj
za; ani nevím, z čeho ta škartka byla“ A hned
vyrazil ven, jakoby ho byl plácl křídlem sup. Zba
běle opustil mladšího gratulanta, jehož jazýček na
úspěšnou sebeobranu nestačil. Za minutu Lojza
kvikal, jakoby tančil na žhavé plotně.

Ještě štěstí. že jako dobrý genius vstoupila do
světnice hospodyně, jejíž blahovolné intervenci se
podařilo ukrátiti bolestnou exekuci, Matka v ta
kový slavnostní den se zlobit nemohla, nesniěla:
musila přece aspoň dnes představovat v rodině
matronu zapíravé lásky a štědrosti. Zítra bude na
perutná slova času dost.

já ne:



Páperky.
stech, užíval pozér -ve svém filosofickém článku hojnost
elzich slov, z nichž si mohli čtenáři odvoditi smysl libo
volný. -- Když bylo uloženo jinému pozéroví práci tu
zkritisovatl, vytkl jako nejzdařilejší a nejúčelnější prá
věvěty smyslu neurčitého. Hrůza ho pojímala při my
šlence, že by mu autor úvahy vytkl ignoranci. Tak stála
delíská Pythis prot Pythii, augur Proti augurovi, Spi
sovatej a kritik bázlivě se druh druhu vyhýbali. aby ne
došin k podrobnější diskusi a čtenáři si libovali, že četli

něco originelního, co vyniká velikou hloubkou myšlenek

pravdy.
o9.

Cokoli se v posledním desfktiletí před válkou zdraži
jn. všecko zachovalo pevnou cenu anebo se zdražovalo
dále i v tom případě, opatřila-lí si nabídka tovary anebo
suroviny levněji. Takový houževnatý systém byl ve
středověku vyloučen; pu neúrodném roce, v němž hla
dověla většina obyvatelstva, zlevnilo se často obilí více
než před rokem velikého nedostatku — dle toho, jaká
byla faktická úroda. Patrno, že tehdy byla společenská
solidarita postavena na jiné základy než ta moderní a
že konsumenti nemusili se sanovati neustálými žádost
mi za zvýšení platu. Dobrovolná humanita vykonala
mnoho i bez zakročení úřadů.

+

Jest potřebí pokroku v myšlení a samostatném tvo
ření! Proto hlasatelé 'tohc hesla úsilně přemýšleli, jak
upraviti slabikář, aby dítě skoro bez myšlení, bez vše
liké duševní námahy se naučilo čísti. Užívá se strojů,
při nichž není potřebí dělníku ani desátého dílu té do
vednosti, jakou musil vyvinouti řemeslník středověký.
Stálé dělení práce málo prospívá zvýšení osobní obrat
nosti. Duševní výtěžek cestování ve vlaku daleko Se
nemůže ravnati výslednici putování pěšky. Nejdokona
lejší otisky obrazů hotových jsou nepatrným uměním v
přirovnání k ruční malbě. Zkušený obchodník stojí pev
něji, vede si samostatněji a účelněji než inteligent, kte
rý spoléhá ra své odborné knižní vzdělání zcela, i
když mu schází praktická zkušenost. Pomůcek k smrad
nému překladu antických básní jest tolik, že moderní
student daleko nepotřebuje namáhati samostatnou soud
nost tak jako studující před 30 lety; některý slovník se
hemží překlady celých vět; možno při tom říci, Že mo
derní žik vniká do ducha klasických jazyků lépe než
dřívější studentská generace? © Jadrná přísloví lidová
mají větší cenu a svědčí o samostatnější soudnosti než
papouškování krasořečnických frází moderních. Pokud
nebyla řada politických stran s přesným vymezením
programů. mluvili politikové volněji a rozumněji o otáz
kách dne než zajatci politických stran, kteří se neodva
žují překročti rámec zésad určitě vytčených: nyní roz
čarování a soudnost samostatná dostavuje se obyčejně
teprve po křiklavé katastrofě, vzešlé z praktického pro
vádění programu. Dříve tvořil překrásné písně sám lid.
nyní i lidé vzdělanější raději opakují neforemné odr
hovačky. Staré babičky jevily při vyprávění pohádek
lepší fantasii a značnější zručnost v prostém podání než
moderní dívka po přečtení celé knihovny ve svých slo
hových pracích. | Slepé podřízení světové módě málo
svědčí o chuti k samostatnému | estetickému | úsudku.
Mezi rolníky dříve bylo mnoho »všeumělů«. kteří si do
vedli hotoviti různé náčiní, jež se teď koupí za paka
tel. což není právě podporou samostatného tvoření. Me
chanismus, šablona nejsou právě zjevy odpornými: při
spívají k pohodlnosti, k rychlému tvoření: mají do sebe
mnolo prospěšného. Ale ve věku mechanismu nemá se
mluvitř © pokroku v samostatném myšlení tak hrdě 'a
přepiatě.

Obl-KoksDi
nabízí ze svého skladu na Slezském Předměstí

'erný «£ spol.
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Oh eace
Er. Uhlíř,

vuje a dodává

umělé sklenářetví a malba skla

O000000
Jan Horák,

soukenník
v Rychnověnad Kněžnou

| zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekcl
nejnovějších druhů pravých

a vlněných látek

| své vlastní výroby, jakož 1 tu- i isozemských.

Cetná URNÁáNÍzvláště z krahů vole
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávka na

zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení oen!
Velojemné látky na taláry.
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Lukaa pole
u městských jatek pronajme o. a k. dvorní to

Paramenta.

lonáceA, Noškudla SYR
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachtioloh)

doporučuje P. T. veledůstojn. duohovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný —

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového nášin“.
Cenníky,vzorkyi roucha botová na ukázku

se na požádání franko zašlou. i
| Volodůstojnéma

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dorolaje si depo
raěití veškerékostelnínádebys
něšíní a to: monstrance, kalichy |
oibáře,nádobky,paténky, pacifikály,
svieny, lampy, aditelaice,kro
atd. své olesiní výroby, předpisům
čirkovalm vyhovující. karé před
měty opravuje v původaí intenci a
v ohni alatí a stříbkí nebo preti do
plaku za nové vyměňuje. Hotove

předmětyšty nebvý mslá nauúsku frankobež návaanostikoupě.
posvšesné.| PrdcsrčníVše s0 posílá

Vhledvaškerých slabých« stříbrnýchbienetů, jak
madenek, kříšků, protýnků, náramků atd. "Ketářáné

čínského vůdy na skladě.
bere uleto,stříbroa drahokamykupujezenejvyššío0ny

JAN STANĚK,
pasíř a ciselenr

Praha-L-979., ul. Kareliny Světlé, čís. 12. n.
Přlediný smalee 0. b. samakého irociního soudu.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
pw- a věna dítkám -wa

| poskytnje Jnbilejní, vzájemnědobročinný
živnostenský "spolek

„Charitas“ v HradciKrál.,
jenž, založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil na
podporách již na 180.000 korua, získav TMM
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

SpolekPav muže| ženy od 3 do 45vní- kašderošční obnáší 2 K,
Jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K,do40let4K,do4Dlet10K. Každčlense

zavazuje, žesplatí při úmrtíspo 2m
jež se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří
buzným aneb účelu a osobám, jež sl člen pí

označil.
Při- spolku trrá od r 1911 odbor, jen:

poskytuje též

MB“věno "Uš

mv denjeřakBná pea
kteří je do odboru věsneko přihlásili.

Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží
tolik korun, kolik osob v době nároku o odboru
bylopřihlášeno.

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. Sápisné 6 K je pro všecky:
stejné, rovněž příspěvek pe 1 K vo výšo zmí
něných případech povinné podpory. Bližší

v prospektu, jejž na požádánízdarma zasíláme..Adressa zní:

Spolek „Charitas“ v Hradol Králové.

Dr.Fraštiňek Reyl, Václav Jenšovský,m jednatel.
[AAAAAAAAAAAAAAAA

KARTÁČE XA(tasNA VLASY

KRÉM NA OBUV
koupite v hojném výběru levně a dobře u firmy:„Josef
mydlář v Hradci Králové (na podsíni).
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me. Založenor. 1820.

SPECIALITA
pravýústecký, po mnohá dasftiletí vy

ár žaludečnílikérpodnásvem

Taktéš doporučuje se ku houpi pravého trano.srčmské slivovice kPE čnkéuma tel vok
nejlevnějších.P. T. ům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Českoslovanská
záložna v Praze-il.,

Spálené ulice, čislo 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, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.



. hradbou naší fronty celé pluky ruské klesají
do vlastní Krve. Veliká ofensiva sevrkla "se na
drobné boje úsekové. Čtyřdohoda čekala, jak se
naše říše mocně otřese po rumunském pře
chodu Karpat. Ale dvě veliká vítězstvíbulhar
sko-německé jsou dokladem, že na každou even
tualitu balkánskou byly konány veliké přípravy
předem. V Sedmibradsku samém jeví nyní Ru
muni rozpaky.

. Po tolika zklamaných nadějích čeká čtyř
ohoda na aktivní pornoe Řecka. Jistě by bývalo

ko pomohlo značně dříve. Ale nyní, kd
Bulhaři měli dosti času k porážce Rumunů,
mohou také nabrati dosti dechu k defensivě
proti vojsku soluňskému.

Bojiště rakousko-raské. V Haliči mezi
„Zlatou Lipoua Daěstrem pokoušelise Rusové
proniknouti a současně se zmocniti města Ha
liče na pravém břehu Dněstru. Obrátně pro
vedená obranagenerála Bothmera tento, úmyal
Rusů zmařila V karpatském úseku fronty
následníkovy marny byly silnější ruské útoky
u Rafailové a v Bukovině severně ad údolí
Zlaté Bystřice. Také na dolním u na

frontě Jince. Leopolda Bavorského odraženy„ruské útoky.
Válka s-Ramunskem. V Sedmibradsku po

panice prvních dnů nastal opět klid. Veliký
rumunský postup byl zvolněp, někde docela
zadržen; ovšem naše fronia ne la dosud

plného rozvinutí a naše voje n ol ještěwvých vykázaných postavení. Ševerněod Rlavy
bylo odraženo několik rumunských útoků. —
Rychlé úspěchy bulharsko-turecko-německé o
fensivy v Dobrudžia především ovšem dobytí
Tutrakanu a obsazení Silistrie zhatilo válečný
plán rumunský, dle něhož Rymuni měli proti
Uhrám vyraziti, proti Bulharsku omeziti se
pouze na obranu. PádTutrakanu snaží se v Ru
munsku vykládati jako událost menšího význa
mu, ač Tutrakan jest ve skutečnosti pevnost
moderní. Téměř celá Dobrudža ocitla so zase
w.rukou Bulharů. Staré hranice jeou mezi Ru
eanskem a Bulharskem obnoveny a veškorá
moe Rumunů v Dobrudži zlomena. Vpád Bul

rumunském popl.-eb. Rumuni se utěšují, že
Rusové jim pomohou; chystané spojení rumun
ského -vojska s armádou Brusilovou dosud p

Masckensen.
Před Selumí u jezera Putkovo došlo k první

erážce mezi Bulhary a Italy; dvě italské setniny
e jízdou býly tu rozprášeny. Také v údolí Strámy
dal se nepřítel na útěk, zanechav v řukou Bul
harů mnoho válečného materiálu — S vrehním

„ježto se prý nemá k ofensivě; nástupee jeho
jest už na cestě.

—"Nattalském bojlětí zahájili Itařéřé prud
kou palbu na naše postavení mezi řekou Adyží
a údolím Astašským. S nezdarem útočili severně
od řeky Posiny na Monte Mojo. Největší afly
nasadili severozápadně od Posubia, kde naši
odrazili výpad několika jejich praporů.

Na západním bojišti na Sommě zuří bitva
s touže prudkostí jako dříve. Angličané přes to,
že se nevrhají do boje tak divoce jako Fran
couzové, utrpěli tu ohromné ztráty. Konečně
i Italovéposlali do Francie vojenskou pomoe.

Politický přehled.
Česká šlechta. Ve vídeňském časopise

»Information« dopisovatel z katolických kruhů
volá po spolupůsobení české šlechty s národem
českým i na poli politickém. Národ potřebuje
vedení. A při nynější náladě v zemi neměl by
nikdo větších vyhlídek přijat býli a otevřenou
náručí za vůdce, než některý nositel slavného
rodového jména, proslaveného v českých ději
nách. Naproti tomu agrární »Moravský Venkov«
návrh »Informationu« odmítá tvrdě, že »náš
poměr k české šlechtě se nezmění, nezmění-li
ona svůj vztah k národu, nezbaví-li se sama
dobrovolně pevné převahy, již položila mezi
sebe a lid.«

Porada katol. poslanců moravských obou
směrů konala sé 12. září v Brně za přítomnosti
všech říšských a 14 zemských poslanců. Právě
před 20 lety (14 září) konal se v Přerově první
valný sjezd katol. strany národní. Rokováno tu
o různých záležitostech a usneseno, aby poža
davky a tlumočená přání předloženy byly vhod
ným způsobem vládě říšské a zemské.

V uherském sněmu podal hr. Andraesy
návrh na svolání delegací. Hr. Tigza svoluje,
aby tento náveh dán na denní pořádek,
i když věcně s ním nesouhlasí. Hr. Apponyi
odůvodňoval svůj návrh na zjednání zákona,
dle něhož zahraniční tinistr má povinnost,
dostaviti se do sněmu uherského. Ministerský
předseda svolil, aby i tento návrh dán byl na
denní pořádek, ačkoliv s ním nesouhlasí. O ná
vrzích těch počalo se jednati ve středeční sohůzi
sněmovní. Čtyřdenní parlamentární přestávky
použila uherská vláda pro další své vyrovná
vací jednání s vládou rakouskou, a maďarská
polilika uvažovala také o otázoe, jak by se
dalo přetvořiti dosavadní ministerstvo ve velké
koaliční ministerstvo, v němž by zasedali i hr.
Andrassy i hr. Apponyi. — 13. září poslanec hr.
J. Andrasey, odůvodňuje známý návrh svůj, po
ukázal na nové hledisko, že úplné zastavení
ústavního života v Rakousku těžce ohrožuje
dobrý poměr mezi Rakouskem a Uherském.
Ministerský předseda hr. Tieza zabýval se pak
kritikou hr. Andraseyho o politice zahramiční
a vyvracal výtky ostatních oposičníků.

Nevá německá strana? Rakouští poslanci
německého nacionálního srazu, kteří dosud

Insertypočítají selevně.Obnova vy v pátek v poledne. Ročník XXH.

"byli divocí, počtem 36, sloučili se 12. září
v pracovní německé společenství, jež bude
tvořiti samostatnou skupinu německo-nacionál
ního svazu.

V Řecku rozvrat se šíří. Řecká vláda při
jsla prý všechny požadavky čtyřdohody a dne
následujícího, 12 září odstoupilo celé minister
stvo Zaimisovo. Franoouzové obsadili Fepké
telegrafní a poštovní úřady a řeckému váleč
nému loďstvu zakázáno používati bezdrátové
telegrafie. Zároveň řečtí námořníci povolání
k policejní službě v Athenách. — Jak řecký lid
souhlasí se všemi opatřeními čtyřdohody, viděti
z toho, že dohodové konsuláty a vyslanectví
v Athenách ozbrojily ae střelnou zbraní. Pozo
ruhodno také, že zástupcové dohody v Athenách
se dohodli, že budou na každém řeckém par
níku jezditi kontroloři, které ustanoví Anglie a
Francie.

Kvnitřnímuzmohutnění.
Kdo věci celého národa nebere na lehké vážky.

musí rozhodně přisvědčiti, že tak zv. politický roz
voj musí se v české domácnosti ubírati zcela jiný
mi cestami než před válkou. Požadavky, jaké
kladla řada nolitických stran na pruměrného voli
če, věru nebyla lze uněsti bez zkřivení páteře. Aby
si utvořil svéprávný občan správný názor o směr
nicích politických táboru, k tomu bylo potřebí stu
dovati nejméně kopu programu nových i starších
a pak -- srovnávati. Pak bylo potřebí sledovati
hlasy ruzných listů každý den nejméně ©hodinu.
Při tom hřímavé | výzvy k účasti na veřejných
schuzích, na spolkových slavnostech atd.

Většina příslušníku některých stran přijala ur
čitou politickou barvu jen proto, aby měla koneč
ně pokoj od agentu různých stran a aby si svou
existenci lépe zabezpečila. K horlivému vytváření
vyšší i drobné politiky nedostávalo se času ani
vule. Vždyť satni agitátoři stran ocítali se v úz
kých. když na ně bylo naléháno, aby podrobněji
vysvětlili ten neb onen bod vlastního programu.
Proto tuctový | stoupenec. strany přisvědčoval
svým vůdcům ke všemu. obávaje se, aby svým
odporem neprozradil, jak má mělké vědomosti i
o základních zásadách vlastní strany. Dobře podo
týká Laveley. že valná část svéprávného občan
stva ráda za zisk pohodlí obětuje část svých práv.
Zdali se došlu k uvědomění, jaké bylo aspoň na
venek, pro formu žádáno, patrno z toho, jaké pře
dáky na pokyn vedení voličstvo povyšovalo za
zástupce lidu, Političtí vůdcové se dopouštěli nej
těžších chyb, pracovali namnoze pro svůj prospěch
vlastní — a vždycky dovedli voličstvo upokojiti
lacinými výmluvatní.

A již ty schůze voličské! Řeklo se: »Čím více
stran, tím lépe se protříbí na schůzích | politické
názory. Volební kampaň stane se výtečnou polití
ckou školou pro lid.« Ale naděje musila zklamati
předně již proto, že sami zjednaní agitátoři a řeč
níci skutečnému tříbení názoru stavěli se na odpor.
Strana, která řečníka platila. nepřála si, aby na
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schůzi v čemkoli ustoup'l. Nechtěl-li takový důvěr
-ník. často přijít i-o existenci, musil hájiti i nejne
obratnější kroky :svého vedení, hleděl unaviti so
ka lacinou sofistikou, podezříváním, frázemi o. svo
bodě; kárániny chyb, které se staly před deseti lely.
atd. -Naposledy-pravidelně mrštný jazyk vítěz|

"nád přavdou: Schíze se protahovaly na-6—8 ho
-din; trvávalý docela od večera dď rána. A čím
byly delší, ©tím více prohlubovaly propast: mezi:

*woličstvem ruzných táborů.. Účastníci více si pa
„matovátl“vtipý než solidní poučení: Při rozchodu
vozývaly Se:řeči: :Ten vám dal, ten -vám protřepal
"charaktěx: :-—»Hm, tím nás neomráčí; však si po
"druhé prot? němu -pozveme obratnějšího řečníka.«

— »Ale my zas dva ještě ostřejší, to se podtvále.:

Nebylo-li dobré vůle ani mezi vůdci ani mez
| stádči, kam se podělo skutečné uvědomění? A pak
(měl se honém přebarvit volič, který byl rád, že.
aspoň něco pochytil'z přogramu strany jedné, Vý
sledkem častých schůzí a každodenníchpolitických
úvodníků byla stoupající nesvornost a zášť, při

"níž sťále více se zapomínalo na společné záležito
sti národa celého; ty ustupovaly do pozadí před

bojem stran a frakci. Docelá i základní pojmy Spo
$ečenšké morálky se měnily a přehýbaly jako kau
"čukové: louťky, Šlb-li o záchranu některého těžce

"se provinivšího předáka, který musil býti zachrá
"něn již proto, aby dírkladně nezatopil samým spo

lupracovníkům.

Kvetly a Slávouse pokrývaly jednotlivé osob
nosti, ale čím více šířily kolem svých hlav záři,

" tím byly na tom hůře davy, tím byla s'tuace ná, rodní bledší.
: Každý střízlivý pozorovatel, každý uvědomělý
Čech musi uznati, že zjednodušení politických po
měrů v českém národě jest nejvyšší nutností.

"Zjednodušení musí býti důkladnější a opravdověj
- 8i než k jakému dosud nesmělé pokusy vedly. —

Dále: nemá-li se šířiti místo uvědomění strakatá
zmatěnice, jest potřebí, aby se osvoboďl náš lid
ze zajetí řemeslných agitátorů. Volby musí býti
výrazem bezprostřední zkušenosti, jednoduchého,

" ale zcela vážného pochopení situace. Komu by
"imponoval národ, který po válce místo jednotného
vystoupení naplní prudkým hašteřením celé vo
tební kolbiště? Při kandidatuře musí rozhodovati
vevný charakter a nikoli mrštný jazyk. Samo vo

Feušileton.
Před staročeským posvícením.

Vzpomíná V. Vach.

V panenské přírodě, s kterou se lid jen
stýkal, naučil se prostému způsobu života, měl
skrovné potřeby. Napracoval se ovšem do
úpadu, ale ukládal přece i do truhly anebo do
trámové štěrbiny u stropu. Vítězný průmysl
podmanil si celý venkov iutensitou svých vý
konů a větším ziskem učí jej lehčímu způsobu
života“ A tento vítěz, řídící proud časový, se

* třel a atírá i svóráznost Idu. Ryzí, rázovitý
venkov mizí a selanka jeho jest již jen po
hádkou. Vždyť venkované přizpůsobili se ochot
"ně městským způsobům v žití, oděvu, práci
ž v zábavách. Vzpomeňme na ty: prosté staré
vesnické muziky a pozorujme nynější elitní

vínky, plesy a dýchánky po vesnicich, plné
Josku a nádhery.

V starších dobách byly nejslavnější muzik
na venkově o posvícení — vždyť bylo jen j
nou za rok. Tančívalo se až tří dní, skoro boz |

(přestání — a mladí si nezasteskli! Nedělní mu
sita patřila chase, starší seděli při hovoru za
stoly, popíjejíce ze atarých holeb a mázů, často
i dvoumázů. V pondělí po reguiích sešli se
"Sase o zlaté hodince -a pak zaze o sousedské

všichni při veselí, držíce se povně hesla:

»Muziky,musiky, avypěkněbřsjete6: 4 až

svobodné Volby se nevměšovalí *
náhončí stran.

světového, musejí změniti dosavadní taktiku, ně

o »náradě„Husově byly.pechytným
jalovými frázemi již dříve, protože frázisté na zá

hesla stala se anachronismem zvláště nyní, kdy

Čechů osvicéností a účelnou prací vynikla vysoce
nad Husa. :

„Čelé to husovské tažení vydupalo velkou řa

katolických voličů.. Některé z husovských stran
se rozpadly zcela. ale statisíce českých katclíků
stojí dosud; a s těmito konseryativními davy musí

válka husitská; tím méně dovedou katolický živel

hradou žádný pevný světový názor nový:
Kdo nechce. přemýšleti o politice kompromisní,

kdo. se připravuje i nyní navelikou ofensivu proti
stranám jiným, ať neříká, že mu"opravdově záleží
na národním celku. Více vzájemné ústupností, ví

nění národa českého i v dobách nejtěžších!

Píše houbař J. Vb.

Houbařím 40 let, mám tedy důkladnou
praksi a zkušenosti v oboru houbařském. Mohu
se v sezoně houbařské pochlubiti vždy bohatým
lovem a to v poměrně krátké době. A to jest
úkolem zkušeného houbaře, aby se málo na
chodil a nalezl mnoho hub.

První vycházky houbařeké jsou záhy po

V té době počínají růsti první jaroí houby zvané
ohřapáč, či ucháč obeoný. Rostouvpí
sečné půdě lesů borových na výsluní a jen na

určitých místech. Kdo těch míst nezná, marněby je bledal.

Než zabočme jit tu do té útulné dědiny,
k níž zelené dosud stromoví tak těsně a ladně
se vine, jako k dívčímu tílku přiléhavý živůtek.
Jdeme tam vlastně před posvicením, abychom
nahlédli, jak vesnice a její obyvatelstvo na
oblíbený den se chystá. Viděli jsme, jak před
posvícením ženské bílily, sabíjely drůbež a
ohystaly na koláče, Čekalyt hosty — a o posví
cení se jich něco sejde! Věude samý spěch,
samý ruch. [klízejíce, nerady mívaly mužských
na věleh; říkaly, že jim doma překážejí,
nechťdělají dříví pod kolnou, aneb jinou práci
na dvoře nebo ve stodole! Ti velké práce teď
žádné neměli anebo míti nechtěli. Úrodu měli
obyčejně doma a na polích vše poděláno.

Hezkých pár vozů obilí odvezli na trh a
dobře prodali. Na aimu jsou dobře zásobení
jak tou Boží úrodou, tak i penězi, jlohž: bylo
zvláště na posvícení třeba jako soli. Vždyť po

svícení v starších dobách trvalo několik dní
a (u se již něco utratí ©

To měli krejčí, obuvníci a švadleny prácel
Netoliko pantáta a panímáma chtěli míti na to
posvícení něco nového, nýbrž i děti, zvlášť pak
chasa. Jedno děvče se chtělo vyparádit: více než
druhé. Oo těch škrobenio! Přemýšleno, které
šaty dnes, které zítra, zdali švadlena je včas
přinese a zdali některá jiná nebude je míti
snad lépe ušity.

Také celá obec má sváteční ráz, — pozoru
Lnebývalouúpravnoot- © pořádanost.„Alča3 urovsána,hoc BANG:šnánolvýáě* 8

bo“

*Popisovati chřapáčě“nebudu, jes vvkůždém

přírodopisu; připomenu jen tólik, že nemá 6chdií" jako hřib, miá'v sobě mhoho %
máčka z chřapáčů však je dobrá. Bývá jich“"a
jednom mifetě vždy vícě. „Stařé, rosmtoklé ohřa
píče. de neberou.

"V dubnů"ohlédámsepo druhéal Hodbě
emrži. Roste podobně jako ohřaj ve. "vět
lých. Jesfch“na pokraji, v trávě, někdyi na lu
kách. Bývá jich mnoho nk jednom“miště-*Polévce houbové ehuti nedodá, šiňižená' 'nebo
Vomáčce je "výborná, Za přížnivé pohody nikl

zám jich mnoho a pohled ná "čkoplnýje Přkrásný.
Na kyšten (ev y.nšamirné těším. Pro

oházky lesem jeou přímo čárovné a v polosnkvětna „objevujíse májové hřibky.

jsou tak vzáony,,že. nalézti.je. podařísa dezkušenému houbaři, který Jmusí šnáti m ta,
kde rostou. Hledati je nuťno na výsluní lesů
borových v půdě písečné, štěrkovilé, dokonale

rohřáté. Nálezy jsou nepatrné, maléžti $—10
malých hřibků patří již k bohatším lovům.Jeou
chuti neobyčejně výborné, obzvláště vpolévce,
zdravé, neboť v máji býřá málo hmyzu. Rostou
jen krátkou dobu $-—4týdnů. Tyto hřibky na
trhu se neobjevují, poněvadž jich bývá. vejice
málo.Ve své dlouholetépraksi „pamatujise, še

ším množství, že možno .bylo je nakládati, do

pokouší se hledati tyto převýborné »májprky«.

Vpoloviněčervna je-Jarní sezoněboubařské konec.

- Letní sezona počíná v-v-druhé lovině čer
Vence, musí však býti dostatek vléhy a- tepla.
Schází-li jedno, houby nerostou. Zajímavé je
pozorovati postup vzrůstu hub.:Ty se objeví
nejdříve v lesích borových, v půdě písečné,
která jo dříve vyhřáta. Nutno tu rozeznávati
borové lesy řídké a husté. Za chladnějšího po

nerostou, třeba
hledati na míslech, kde má sluhkó přístup. Fe

prv když se půdt borových lesů dokonale pro
řeje, hledati lze všude. Uhodí-li sveho, jsouhojné nálezy statných hříbů v borůvčí, ve u,

neboť tu vláha déle trvá.

domky umeten; kopřivy, blín, pryšoc, bodláčí,
lebeda atd. jsou vytrhány a někam za humna
na hromadu zavezeny. Budovy většinou dřevěné
dodávají obci přívětivé tvářnosti. Řáz starých
statků a budov mnohdy s významnými lomeni
cemi a na nich různými nápiey ustoupil sice
nyní budovám zděným, ne však. vždy. tak
snadno pohodlným jako bývaly dřívější. Domy
jsou pěkně obíleny a zdola přizdobeny pruhem

Kolár neb hnědého lemu, na nějž vnitřek komín destatočného barviva jedno
duchého Ao rináho. Tat oděny hou budovy
nejen zámožnějších hospodářů, ale i všechny
chalupy s charakteristickými okny v průčelí se
zvláštním modrým nátěrem okenních rámů.
konci anebo i uprostřed dědiny tulí se k ©
ty malé. chatrče jako družka k družoe ve s
moví bohatých sadů, zahrad, řad topolů, volů
skupině vrb a bříz, které dodávají našim dědi
nám zvláštního. půveba, sejména pak mohutné,

Tkovité py plné vonných květů a budtoče

Co kde nehotového, kvapně se ještě uz
vuje a dodělává: vádyt sem přijde tolik ci
hostí, a ti by mohli naši obee pomluviti.

Vápeník, který s hlasitým, táblým provelé
váním »vép, vápi« na návsí aastavil, neodběde“

E pes asi žádného zboží, vždy( se pespilo před týdnem; kdožby si nechal bilení
až na samý pátek před posvícením! Vždyť by

třeba míti



V lesich smrkových a.vý n rostou
5 = ě Do mřoke

teré naky „nejedlých huba dokudse 
necdyl 4

u
rkový

bílými, které později zhnědnou. Jakmile
nou ráji hřiby s těmito bílými hlavičkami,

(nezonakejdilejší, houby roatou nejvíce. V doběelšího ducha zmizí houby v řídkých lejíet a'
(u ntěto hlédatí v hoúštihách, v mlází, v mí

ja y oooPonovisých a (ravmatých.Ka a kam set ti, rozpozná akudený houbař z I.u»,
léré lid nosí domů. :
:! >Jsou-li to- hřiby drobné —- tak ar. naklá

y — nutno jíti do smrkového špendličí,
javně houštin, kde bohatá půda se paří.Tu be

by nepohodlně hledají, ale lov bývá zpra

ho břibů ujde, neboť vnačechrané teplem půděhlavičky hřibů sotva je viděti; kde bývá hřib
jeden, bývá obyčejně druhý, ba i celé skupiny.
„ Nomíli lid domů hřiby velké, ty rostou

V půdě mechovité, travnaté, Převládé-li barva

„

lbey borové a naopak přovládá-li barva hřibů
bílých, nelze tyto hledati v borovinách, nýbrž
v smrčinách a jedlinách.
-| Nerostou tedy houby v určitém čase všude.
Kdy a kammá zkušený houba?jíti, fozpoaná
on nejlépe sám. Vše záleží na tom, jaká je
vlába a teplo. :

. Uměním houbařským jest nalézti v král
kém čase mnohohub. Tabo sč docílí dlouho

lebou praksí, pomatováním bohatých podhoubía delřením jich. 
. Kdo chose nabýti houbařské prakse, musí

míti zálibu ve sportu houbařském a trpělivost.
Na svých potnikách pozná dokonale svůj rmyon,
pamatuje si místa, kde houby často nachází,
mavštěvuje často svá určitá místa, kde je téměř
nálezem jist a pak přináší domů brzy a hojné
lovy. Minobý chudí lesem půl dne a nenajde

„ABL,čásní toho, co skušený houbař za 1—2ny.
Zkušenému houbaři jsoubohatá podhoubí

jakousi zkušební stanicí. Kdyžnenajde na těchto
Die, nenajde nic, kdyby les prošel kříž na kříž.

- To-je to umění: bfedatichouby na uršito a vi
"koli nahodile. Zkušený houbař mohl by jíti na
houby třeba s lucernou v noci,-jest bi jist

nálezem.
1 Ohránění podhoubí jest velmi důležité,
neboť kdo podhoubíroshrabe, zničí výtrusy a
v podhoubí takovém nerostou houby vůbec.

| Při nálezu nejlépe jest houbu vylrhnouti úplně
a jamka v době sucha nohou utlápnouti, aby
vlakénka — podobná plísní — nevyscbla a tím
nezanikla. V době víhkého počasí není třeba
ani přitlápautí, neboť vlakónka vlhkem jsou
v živosti a pod zemí dále se rozšiřují. Za hojné

"vláby a dostatečného tepla lze naléztina každém
podhoubí $. neb 4 den houbu vždy Čeratvou.

Zkušený houbař nespokojí se jen houbami,
které lid obícá, jsko hřib tmavý, hnědý, mvdrák,
křemenák a liška. On zajisté poznal jiné cenné,
jedlé houby, buď od jiných hvubařů zkošených
anebo měl příležitost navštěvovati houbařský
kure a sbírá ještě jiné houby, kterých málokdo
si všímá. Já na př. již dávno sbírám — kromě
jmenovaných — ryzeo pravý (výtečnou to aa
kládačku), bukovku, žampion, hlívu, zelenku,
hřib kozék, hřib žlutornasý, hřib atrakoš, břib
kozí pysk, některé druhy ohorošů a kuřátek,
stroček rohový, jinde nazvaný kyjanka fialová
(myší ouška) a i jiné.———————
rozhlížíme se kolem. Jak je zde vše čisté, ú
tulné! Zajíti někam do stavení není radno dnes,
majiť všude plné ruce práce a tu nevidí rádi

, ani známí člověka v domě, aby ne jim díval
do rukou a oni se jím meškali,

Ale štěstí je nám přece příznivo. Tamo
kráčí soused jakýs dobromyalné, čtverácky u
eměvavé tváře v kazajce, v koženkách a na
hlavě mu sedí černý klobouk. Dáme se s ním
do řeči a slovo k alovu již nás vede k sobě
do svého hospodářského atavení na »leplé«.
8 domácími rychle se spřátelujeme. Hospodyně
sice nás vítá, ale přece na ní pczorovati, že v tu
chvíli není jí to příliš milé. A jak by také bylo?
Místa téměř žádného při přípravě »Božího darc«.
Je ho tady bohudíky hezké množství! Kde je
kousek „místa ve světnici, v rozsáhlé kuchyni
aneb ve vedlejší místnosti prázdného, věude
jsou položena prkna neb plechy s mastnými

papiry, na kterých položeny jsou koláče pěkněvzkynulé. Ty děvčata rozkverlaným žloutkem
natírají, aby dostaly pěknou zlatovou barvu a
aby neoprýskaly. V pečlivém pořadu jsou tu
umístěna prkna a plechy s koláči povidlovými,
tvarohovými, makovými, jablkovými, hruško

vými, perníkovými a t. d. — tam jest několikplechů s koláči prázdnými, které jsou na rozdíl
od jiných na čtyřech cípech v jedno spojova
ných, nebo jako buchtičky zavinovaných —

všelijak točeny a v trejovány, a na vále a několika dlouhých prknech kromě toho jest ještě
celá řada bochánků, jež čekají, aby je tvaro

obvíle. Ti první ohodí domů s plnými taškami,

svou domácnost zaopatřiti přehojně houbami
čerstvými:do.polévek,ka smažení;můžese
zásrbili sušenými houbami na zimu, může je
nakládati do soli, do octe, což vše vyžadovalo
by velmi mnohopeněz -kdyby koupí zaopatřití
se měle. -V nymější drahotě mají i houby jina

odprodejem hub lze získati -v sezoně slušný
. , obzvláště když ak houbař „zná
Penoko druhůjedlých hub. wřený hou :

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstíč. 168.

Otázka výživy.
Každý můželehce pochopiti, že za poměrů tak

mimořádných, jaké utvořilo napětí válečné, nemů
že býti za frontou ani v nejdůležitějších oborech
všecko v takovém hiadkém chodu Jako před vál
kou. Všeho zboží jest méně; úřady ani při nejlepší
vůli nemohou obstarati všecko tak, jak by si ob
čanstvo přálo. Na zázraky v záležitostech potrav
ních nelze čekati. Samo občanstvo Jest povinno

. usnadňovati práci úřadů. pomáhati si samostatně
die pokynů vládních | dle vlastního důvtipu pocti
vými cestami k opatření výživy.

majetná opatřuje si prostředky výživy pilnou sta
roslí v míře poměrně uspokojivé. Jinde však ob
čan dosti zámožný stýská hned na ten hned na ji
ný nedostatek často. Jedná se zkrátka o to, aby
bylo v každé domácnosti v těchto časech hospo
daření nejpečlivější a nejůčelnější. Každý pozná
při důkladné starosti nejlépe sám, čeho potřebuje
dnes a čeho bude potřebí 7a týden.

Ale k něklerým předmětům výživy jeví se ú
žasná lhostejnost. Znovu zaznamenáváme, že v
příkopech | sadech válí se plno ovoce bez povš'm
nutí, ačkoli taková úroda byla důležitou součást
kou výživy již před válkou. Někteří chudí lidé ra
ději trpí nedostatek, než by učinili s hospodářem
nějakou smlouvu a cdnesli si ovoce, propadající
snadno hnilobě, v pravý čas. Tolik jisto, že rolníci
obecně jsou připoutání k práci důležitější a těžší
než ke sblrání švestek a ke každodennímu nabí
zení toho ovoce ve městech.

Loni v novinách byly velice praktické informa

pro skrmení zvěře, ale i pro výživu lidskou. Ale

dých dětí, které trpěly nedostatkení, válelo se ka
štaní: plna. chlapci jich užívali ke hračce jako dří
ve. Srad tomu bude letos. zrovna tak. A přece sběr

zralých kaštanů hmotně daleko lépe se vyplatí
než sbírání chroustů a ponrav. Mluvilo se o masu
mladých vran. ale jen mluvilo. Bylo psáno, jak
vrabci daleko více skodí než prospívají, jak ubí
rají zvláště v zimě potravy ptákům velice užiteč
ným. Spolu bylo řečeno, že vrabčí maso není k
zahození. Příprava dá ovšem imoho pipláni, ale —
lepší něco nežli nic. Vrabec nemusí se stříleti z
brokovnice. Jedné střely z flobertky lze užíti k
——ó
datné ruce obratné a dvitořivé hospodyně k ji
stým druhům pečiva přizpůsobily. .

Pečivo z mouky vyrábí se dvojí a to lepší
a šŠpatnější. Kdyby ee napekly samé pěkné ko
láče, děti a čeládka by a nimi byly brzy hotovy.
Bochánek těsta za bochánkem nabývá nových
tvarů, hned se » čně v několik tenkých pleten
ců, z nichž splítají se rozmanité ozdoby na jiné
větší pečivo, hned poddávaje ne válečku a pře
cházeje v tenkou, Širokou vratvu, jež opatřena
svrchu mákem, tvarohem neb čímsi podobným
a posypána drobnými hrozinkami a nakrájenými
mandlemi, dostává pak jméno »německých ko
láčůs. Také menších vdolků z černější mouky
upeče se pro žebráky, kteří také příjdou na
posvícení z blízka i ze vzdálí v počtu nemalém,

podobně přijdou pro obveselení kolovrátkáří,arfeníci, dudáci, harmonikaři, písničkáři a t, d.
Vedle koláčů hlavní péče obrácena jest ke

hnětynkám, pečivu to výhradně posvícenekému.
Zvláště domácí dívky e nevšední a neobyčejnou
pílí hledí toho, aby hnětynky dobře byly při
praveny a vůbeo se povedly. Všsk uvidíme,

roč těm čtveračkám na nich tolik záleží! Měly
y vlastně epokojiti se »výškrabky«, t.j. zbytky

těsta, jež po neciókách, okřínech a mísách zů
stalo, — neboť jen z toho původně se hnětynky
dělaly, — ale kde by jim to stačilo! Zadělávají
si nyní nejlepší těsto ssmou smetanou, naberou
másla, mísí tak dlouho, až vařečku, nabodnou-li

Ji, 2 těsta holou vytahují, a když pak již těst>
vyválely, dají vrstvy máku hustým syrapem

usmrcení kopy vrabců, takže režie tu mnoho ne
padá na váhu. Vkotka obcíchvšak se uspořádá
takový lov? Materielní výnos byleckde byl větší

(sež při hlýdání hub. : , jh
F V pohorských krajích užívá se již od pradávna

černých bezinek k úpravě několika pokrmů. V
kraji však pozorujeme, že i nyní se ponechávají

- pěkně dozrálé plody černého bezu na pospas špač:
kům. Z plodů šípkových lze připravovati ledacos.
Jest k tomu několik návodů. Kolik však lidí těch
kteří si šípků nevšímal před válkou, odhodlá se
z-ních těžiti nyní? Dětem v některých místech jest
pochoutkou dužnatý střed pupavy. Někde jich rc
ste na kopečcích a stráních veliké množství. Ne
víme, zdali se letos sbfrají horlivěji než jindy.

Ozvaly se rady. jak Jest možno zcela dobře n
žívati maso některých tvorů, kteří byli dříve ná
prosto vyloučení i z chudé tabule. Přesvědčivě se
dokazovalo, že v pojídání takového masa vadí je
nom ustálené předsudky a že by se opatřila po
překonání nemístného odporu z masa takového vý
živa zdravější než sháněním dráždivých pochoutek.
Návrhy však zůstaly pouze na papíře. Jen někteří
jednotlivci se mají velmi dobře právě proto, že po
jidají maso, kterého se všichní >lepší« lidé štítí.
Co jedí s velikou chutí i národové kulturně pc
kročilí, to by snad nesklátilo do hrobu ani obyva
tele střední Evropy. ,

Vzpomeňme,jak horlivěa ukvapeně byly pro
hlašovány za >zbytečné předsudky« staré. vy
zkoušené dobré zásady konservativní ve světě du
ševním. Každou chvíli nová .ztřeštěná móda my
Šlenková, jejíž užitečnost nebyla potvrzena žád
nou praktickou zkouškou! Ale ve světě hmotném
panují předsudky nejzbytečnější i lenkráte, když
se každý jednotlivec může snadno osobně přesvěd
čiti o zpátečnictví kuchyňské zdrželivosti. Vypadá
to zrovna tak jako při »bramborové« vojně. Se
dláci ne a nechtěli jíst brambory, pokud veřká
nouze jich uepoučila. jak dobrou jsou potravou č
pro člověka. Ale tenkráte nebylo tolik vybízerí
k překonání zaostalosti jako nyni.

Víne dobře, že některé drobné rady kuchyň
ské za této války zněly velice nezvykle, že leckde
vzbudily údiv a docela i smích. Nijak také nepře
kvapi, hodí-li někdo poškiebkem i po našich řád
cích. Někdo řekne. že takové maličkosti, jako be

"zinky, šípky a pad. málo vydají. druhý zase prc
hodí, že příprava jídel zcela neobvyklých, do této
chvile rázně odmítaných, by byla provázena pich
lavýmí vtipy a docela i tupením kuchaře.

Ale podívejme se bedlivěji do očídrsné skute*
nosti, naslouchejme pozorně steskům; pak teprve
dobře seznáme. že i maličkosti jsou nyní důležité
a že k jalovým vtipům. jest nyní nejméně příčin.

| Neprospěje-li někomu sbírání drobných pírek. je
lové vzdechy mu rotnohou ještě méně. Tolik se
nvní hubuje na pustnutí mládeže na zvkčilost ně
kterých wezvedenců. Vzrůstá počet. mladistvých
zlodějů. Volá se po důkladných prostředcích ná

, pravy. ,
at

Nuže -—-jedním z užitečných prostředků by by
lo pro nezvedence nucené zaměstnání. Mládež zd'
vočilá ať jest pilně přidržována k sbírání drobných,
zanedbávaných plodů, Hodina takového sběru pre
spěje společnosti lidské více než hodina bezcílne
ho uličnictví. Matky pak nebudou výslednicí dě'
ských nezbedností tolik trápeny jako dosud. Lépe
pro chlapce hodinu pracovat než tři hodiny rafinc
vaně žíhat na j:říležitost k provedení krádeže.
Jestliže děti rolníkovy hned po škole konaif i těž
ší práce, mohou jiné děti přispívati k usnadněrí
výživy aspoň způsobem lehčím. Jestliže některé
děti se napracují do úpadu, mohou pracovati aspoň

zadělaného, nacypou hrozinek a mandlí celé
vretvy, zabalí to vše a na vrch upevní ozdoby,
jako květy, srdce, začáteční písmena a p., ostu
hují (omašlují), posypou ještě vše rozatrouha
nými mandlemi a pak teprve chystají avůj vý
robek k peci.

Tam zatím panuje již čilý život. Hospodyně
právě vytáhla první koláče, trochu přižebnuté,
jelikož pec na to množství musí býti silně vy
topena; ale zato již druhé jsou učiněné zlato.

Z děvčat jedno nosí eyrové pečivo k peci,
druhé epěchá « pečeným do komory, kde ba
bička kuláče a plechů a papírů vybrané srovnává
na slámu. r. zvětřenou na podlaze. Zde potom
všechno řádné vychladne a rozdělí so podle
druhů do truhel a skříní. Hnětynky vsadí se
do pece po koláčích; bylo-li těchto mnoho, musí
se k nim pec znova vylopiti. .

P.chulnáváme ei s-hospodářem na čerstvém
pečivua popásámeo8e na syté vůni, jež ee z něho
po celém slavení rozlévá. Nezajajujeme. před
babičkou svého podivu, že se tu robí pečiva
takové množství. Slařenka kývá hlavou, usmívá
se a praví: »Mělijste vidět, jak ještě moje matka
před posvícením zadělávala; to se brala na stat
ku mouka ne ps věrtelích jako nyní, ale po
korcích, a zadělávaly jsme ve praoloh neckách,
které jsme k tomu účelu řádně vydrhly. A jaká
tenkrát byla mouka! Z té bylo pečivo, že se-na
ně srdce smálo. Ale teď? Vždyťto.ani nic ne
nakyne! Jak -by také, vždyť obilí nemá žádné
síly, nemá pořádného jádra, země je od té
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Telegrany: Agrobanka,
finámé vChrudimi.

úrokujeco

podniků: —Zálohové

a pozemkové.-k
trochu také takové, které z' dlouhéchvíle páchají

skotáctví. V kritickém čase zajisté i každá drobná
ráda, každá drobná pomoc jest vítaná.

a : . 8.7 Kulturní jiskry,
: Porady traších poslanců. Porada křodne

zeínských a řlšských Poslanoů "katolicko-národ
ních a křesťansko- sociálních a presidia stran
konala se“v "Brně v úterý. Podána zpráva
o stavu noustřéďování českých stran, o prácich
presidřa, O interrencich u vlády a o různých
záležitostech politiekých, národních aosvětových,

pokud se zvláště dutýkají Moravy. — Rozpředisé' živý rozhovor o ednotvých záležitostech,
zvláště také jednáno o obsazení biskupského
stolce brněnského: Po obšířném referátu příne
dicího zemského výbořů msgra. Šrámka jednáno
o zemských 'financích, zvláště po inkaměérači

pivní dávky, o různých požadavcích na zurmskéinánce a 0 budoucích úkolech zemské autonomie
a jejího rozšíření. Jednáno dále o otázce záso
bování obyvatelstva, zvláště pak o obtížích di
rokých vrstev dělného a nemajetného lidu při
opatřování nutných potravin, o nedostatojch
orgánisace a nové úpravě obchodu s dobytkem,

o Aeprávném postapu v tomto směru načetných místech Moravy, jakož'í o naprosto ne
dostatečných dodávkách krmiv. Referováno také
o krocích, jež byly presidiem klubu podniknuty

vé prospěch všeobeoně za nutnou uznávané
úpravy kongruy a usnešeno ve věci té dále
pracovati. Také přihlíženo na poměry části uči
telstva včetně industriálních učitelek a pensistů.

«—Podané zprávy jednomyslně schváleny, předsedniotvu vzdány díky a usnešeno, aby poša
davky a tlumočená přání předloženabylá
vhodným způsobem „vládě říšské i zemské.
Předsednictvo klubovní požádáno, aby jako
dosud i nadále věnovalo svóji pozornost důle
žitým potřebám Moravy a širokých vrstov
našeho lidu a aby v příhodné době klub zase
svolalo.

Cestovatel Shackleton nalezl své sou
druhy. Oznámili jsme smutné konce výpravy
Shaokletonovy k severní todně, Dne 26. dubna
družina Shaokletonova na Slonním ostrově byla
obklopena pevným ledem. Ledové ohýše staly
ee sněhovou vichřicí neobývatelny. Vůdce o
puštěných Wild zbudoval v závětří skal zo
dvou člunů chýši novou. V květnu krutá sně
hová bouře smetla mnoho cenných zásob do
moře. Došlo za pozdějšího příznivějšího
až k tomu, že se podávalo teplé jídlo jen jednou
denně. Potravy doplňovány poněkud rybím
tukem a tučnými severskými ptáky, zvláště

—
zatrolené řepy celá vyžitá, rodí méně a chatr
nější zrno; proto je také mouka špatnější. A ty
koláče, Boží dárek, co spotřebují příprav, aby
byly jen trochuk světu.« Ujišťujeme babičku,
že vše je pravda, oo mluví, ale tak zlé to přece
není, neboť koláče nám ehutnají snamenitě.

Hospodyně zatím vybírá z vychladlých
koláčů nejpěknější, rovná je na talíře, posypává

cukrem, zavazuje pok do bílých ubrousků aposílá do sousedních dědin po přátelích e po
známkou, aby všichni, velcí i malí, jistě přišli
na posvícení.

Hospodář, který je stálo a stále v dobró
náladě, popěvuje se při tom písničku:

Už máme posvícení | A co jich napečem,
za dveřma v síni; to po dvou pecích,
o

©ať bije avini;
voda se už vaří, Když přijdeš odomu,
z medence skáče, dej pozdravení:
dnes budeme již že je zvem oba dva
jisti koláče. na posvícení.

Pečiva na posvícení peklo se veliké množ
ství, tak veliké, žo selky, ač k tomu účelu dosti
dlouho sohraňovaly, nemívaly ani dosti »zadě
lání«; proto jim některá tetička poslala příspě
vek v podobě několika hrud másla, tvarohu a
beněk ametany. Služka, ktorá to nesla, naložila
si na nůši obyčejně ještě celou kupu plechů,
neboť o ty bývala i ve velkých statcích nouze.

Bek alešánve
Odaa sněhov

zá led 1věstkrá
uotaly divoké v

v. | páBo pole rybolov. Konečně 28. sr na urvalauře 1 R - Slonního
Ostrova.Dvě dně ol een 8: dnouefoh
mlhách pomocná loď Yelcho, na níž Shackleton
vyplul pátrat po avých druzích. Tedy družina
zachráněna přece, aškoli se jiš pokládala za
ztracenou. Ale uprostřed strohé zimy, kdy -bylo
tak málo naděje na. vysvobození, byl nucen
Wild amputovati drubu Blaokborovi -umrsléprsty na nohou

Zpravodajská klikatina. Ďne 7. září vče.
ských listech uveřejněn telegram (o 15.000 080
bách nepřátelských států v Rumunsku): tímto
složitým způsobem: »W. Allg. Ztg.« oznamuje
z Curychu: Milánské listy dovídají se z Buku
rešti...« To je tedy pro českého čtenáře žprá
va až z páté ruky. Ale tu jsou dvě otázky:
zdali totiž Bukurešť oznámila odhad správů
a zdali všecky zpravodajské štace vypravily £
zvěst nezkomoleně. — Dne 11. t. m. mluví tele
gram o 200.000 Němců a Maďarů, uváznuvších
v Rumunsku. Té veliků cifte může„věřiti "jen
ten, kdo jí nesrovnává se zprávami jinými. —
Telegram pařížského »Matinu« z 12. L m. jest
poněkud skromnější. Mluví o 32.000 poddaných
nepřátelských zemí, kteří jsou v Rumunsku se
drženi. Z kolikáté ruky: referuje Paříž, ještě se
neví. Pak věřte zpravodajské klikatině £ městčtyřdohody!

Počátky vzdělání Arnošta z Pardubic.
Arnošt v dětských letech navětěvoval v Klad
sku farní školu, řízenou od Johannitů. Později
ho nacházíme na vyšší škole benediktinské
v Broumově. »Národní Politika« však dne 7.

t. m. ve feuilletonu praví, že Arnošt byl žáčkem
sjesuitské koleje latinské«. — Tenhle objev ze
XIV. etoletí jest věru sonsační.

Jesnita doktorem práv. Na vídeňské uni
versitě byl těchto dní povýšen P. Artar Sehbů
negger z Tovaryšstva Ježíšova na doktora obo
jiho práva. Nový doktor jest rodem z Tyrolska

a eynem „temřelého správce berního úřaduSehón
D |"sekta adventistů. Z Bavorskase

oznamuje: Drahé náboženství představuje sekta
adventistů, která se znatelně díří v Bavorsku.
U adventistů je příkaz odváděti desátek ročního
příjmu na misijní účely. »Přes válku, nepakoj
a drahé byl větší než před válkoue,
jásá jejich list »Der Zionswůchter«. Bavorek
desátek činil na blavu roku 1916 4685 mare
sobotního školného, 2.024marek týdeaních dasů,

S
Zároveň s tím chodívaly ženské z příbuzenstva
k tetičce, u níž se posvícení slavilo, na výpo
moo v kuchyni.

Jako se učinila veliká zásoba pokrmu
moučného, tak také jinak vykonány na posví
cení přípravy dalekosáhlé. Venkované naši skoro
po celý rok, kromě několika významnějších avát
kůadní, prostě, nábožně a skromně žijíce, popřá
vali si o posvícení všoho měrou tím hojnější.
Krmily se plné ohlívky hus a kachen, kuřat je
plný dvůr,téži několik slepio i s kohoutem
stane se obětí nože a s nudlemi tvoří pak část
jídelního lístku. Bez husy se zelím nebyla by
žádná pořádná posvícenská hostina, tu musí míti
kašdý, ať bohatší nebo chudší, ale husu dobře
vykrmenou, která by měla několik žejdlíků
sádla.

V sobotu se po celý den škube, paří, kuchá,
čistí, aby v neděli již jen na pekáče se mohlo

dávati. PivaP je doma celý sud, to přivezl
nos ář hned, jak se vepř porážel a jaternice

y. Kroměrepio poražen je také skopee,jeden neb dva, aaby byla pokrmů náležité
rozmanitost, přikoupí M ještě od řezníka asi
čtvrt telete; na hovězím si málo kdo libuje,

toho sose opatří jen tolik, 00 by nas polévku sta

čilo, nioméně je ho přece heský kus. Někdpodaří se hospodáři zaopatřiti, ovšem jen
spod rukous, nějakéhotoho zajíce, kterýš ačer.
mou omáčkou upraven, podává se pak hostům
sjen pro ohate.
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6 <Tolle:"l

ěji. —Uliáání mažnode vý sh

devis

no. raleké
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2467.marekdarů- na denní mody.. 1174
mer na misieatd.

polioejařko Hldu města Okradimě“z r."60 se cher dotýhe;

o peníze v: dotně'svém vědomě, ten aby hned
bes milosti ve věži týden seděl'n od věže aby
dal 1 kopu grošů, a jestliže by |po druhé neb
třetí ovévolně se toho dopustil, « od toho pře

tati nechtěl by, tebdy "ten má. s obce--ven Vy:pověděn býtiů 13 '-
Kdo by přechovával nevěstky, jim full- a

svobodu v domě svém:dáváje, tén má třestáním
znametitým pohutován býti a pakli by děvka.
u kterého důsedá nědelo -sonoslušnéhodopt

atila s vědomím h -spodářovým, 1én Dovbodaě
ptáka dérků trestán. ko jn podlé . vnísty. - "+ (ee ralt
" tob. „by-povaleče" cubedkoval a jiná.

folby dnil v. domě.svóns,“ten né trostáhbýtizrřamenitě- al
€>: sea: rárání chození neděli avalóůvšichob« hospodjítimajíber»dporu

trestáním panskýma pokuta mébeždý 4
kopu míšeňskou dáti.«

"Následejí podrobná- nařísoní,jek čeští W
puknit/ požáru. 

"Tato obécní usnesení husitského1 pital.
otom každého roku problašovala a

v plné radě 2. přítomnosti:oslé

stva -so

obnovovala
a“ obnoveníz r. 1588čteme:

""Nepořády 'věecky aby vyhledávali páni
hejishané, páni cechmistři, a kdo by oktérém
větlěl, neb zvěděl, uby žádný netajil te jej
oznámil, také ibludův (ctrkevních). |

Na kázání nešporní v dert nedělský aby
ohozene a rychtářem nuceno bylo.

"Trhové nebo prodávání dne nedělského 0
voce v ryhku i po domích;s nímš shoteníe
prodávání má hájeno -u přetrhováno býti, a to
skrze pana rychtáře. .

Hry všesky mají přetrhovány býti pasem
rychtářem a panem hejtmanem také.

Ládování i fedrování formandv všsliké
(dne nedělského) zapovídá se pod pokutou i
trostáním, tekž jakž od otarodávné bývalo, kfož
by kolivěk v té příčině postižen a uznán byl.

Nezbedníci, ti aby trestání byn a zvláštěpak ti, kteříž se právu protivía -právem 00

spravovati nechtí, tak jakž s6 na kom sdalužekuzná.

Ke zprávám o uhlíaa Náchodéka. Bylo sděleno;
že v Prusku se zahájilodolovánív blízkosti česko
kladských hranic. »Náchodské Listy< dovídají se
z kruhů zájemníků: Dr. Petraschek, c. k. říšský
geolog ve Vídni a dr. Axel Schmidt, prof. geologie
ve Stuttgartu, kteří vědecky prozkoumali uhelnou
pánev Waldenburskou a okolí zdejší, přišli k stej
nému náhledu, že se uhelné vrstvy rozprostírají
zde od prahor »Sovího pohoříc na jih přes Wal
denburg a Broumovsko dále do Čech, jmenovitě
k prahorám chudobsko-náchodským. Též generál
ní ředitel Fritz zur Můhlen z Drážďan se vyslovil,
že dolina chudobsko-náchodská obsahuje kamen
né uhlí. Svrchu ziníněný prof. dr. Schmidt určil
před 6 lety nejpříznivější místo k pokusnému vrtá
ní na uhlí v dolině chudobsko-náchodské. Na dů
kaz toho poukazuje na viditelné svrchní, erupcí
zdvižené flece uhelné u Žďárek a Hronova, tvrdě,
že mohutné spodní flece Waldenburské táhnou se
dále k Náchodu. Pokusné vrtání v určeném znalci
místě, které sc vyznačuje klidnějším uložením, ne
vyžadovalo by velkého nákladu. Zato při přízni
vém (jak znalci tvrdí) výsledku by byl nezměrný
zisk, takže by to za pokus stálo.

Rozvoj dělnické vlády v Australii Centrální
orgán soc. demokracie v Německu, berlínský >Vor
wůrts«, v č. 212 smutně zaznamenává, jak zkla
maly naděje vkládané do rychle mohutnící moci
dělnictva australského: >Ze všech zklamání, kte
rých jsme se v průběhu války dožili bylo snad
největším kapitulace demokracie před nacionali
smem a imperialismem. Jistě demokracie nedo
Stoupila nikde tak vysokého vývojového stupně
Jako v Australii. Australská republika skutečně ja
ko první pokročila k dosažení dělnické vlády, to
tiž vladaření, v němě měl proletariát skoro abso
lutní kontrolu nad státními záležitostmi země. Au



BOBOTÍ BE Baa
stralie byla zeiní:/ nížnejvěskí“díl zákonodárství
sloužilzájmům dělnictva a kde-základy: soc. demo
kracie hyly nejzdravější, Tato .podivuhodná budo
va, zřízenás námahoua: vytrvalostí, zřítila se před
jedním zjevem: před macionalismem-a imperial
smenLí . .

'* »Vorwártse poukazuje na :to, že právě austral
ská dělnická vláda poskytla anglickému vedení
války poměrně nejsilnější podporu. Tato lidovláda
schválně vyslala -do Anglie -svého ministerského

. předsedu Hugiesa, aby spolupůsobil pro. rozšíření
anglické světovlády a pro zavedení celní politiky
k -posílení této světovlády. A tento Hughes zapo
čal. svou veřejnončinnost jako revoluční dělník!
3Vorwártsedí; že australští dělnícizatvrdilise v
myštence zříditi budovu nacionální; prý:nejsou pro

"zřašení kapitalistickéhe systému. — Inu, radikální
theorie se mění- všude, kde dochází k velikým
praktickým zkouškám. Z -mladých pytláků bývají
nejpřísnější hajníaz mladých revolucionářů stá

cové nedávají nahlédnouti do svého nitra a svých
záměru, když se šplhají -po hřbetech lidu k veliké
toci. Zvláště Francie. jest výmluvným: poučením.
jak »demokratičtí«- vřdcové vyhlížejí, když na mi
nisterských křeslech: sačínají odhazovati »lidové:
škrabošky. a

. © Prvá ptkařská lovaryška v Čechách. Ve čtvriek
7. záři konala zkoušku tovaryšskou s výtečným pro
spěchem při společenstvu pekařů v Praze prvá pekař
ská tovaryška sl. Božena Plecitá. Dotyčná je prvým za
psaným -učněm -při spulečenstvu pekařů v Praze. Učí
se od 1. září 1913 na 3 léto a vykonávala po celou dobu
svého učení veškeré povinnosti učebním poměrem po
-vstalé k plné spokojenosti učebního pána. Prvé pekař
ské továryšce doslalo se mémo četných blahopřání ve
skvostné úpravě tovaryšského listu a Jako darů spole
čenstva pekařů brilantevého prstenu. :

' Pamatujte:
při každé příležitosti

„ na „Červený křiž“,
na raněnévojíny,navdovya sirotky

"po padlých našich bojovniciehl
PHěpěvky zasílejte na zemský Svaz katolického

Orla v HradciRlálové

Za válečného.ruchu“
Sec. demokrat o společenském míru. Soc

demokrat. redaktor Parvus píše ve svém týde
„níku »Glocke« (16. sešit z 16. července 1916):
»Věčný mír byl by krásnou věcí. Již naděje na
něj je hezká« Prý možná, že průběhem doby
ce budou třenice uklidňovati rozhodčím soudem,

-až se mocně větípí do srdcí společnosti lideké
myšlenka společenské sounáležitosti. Nyní se

-ovšem nemůže říci, budou-li se ti lidé zoela
uklidnění nazývati 606. demokraty. Parvus po
kračuje: »Ale my soc. demokraté neměli bychom

-se právě rozčilovati nad vládnoucí společenskou
třídou, že válku zameziti nemohla. My, interna
-eionála věčného míru, jsme přece ještě značný
kus vzdálení ud věčného míru internaciooálního
eocialiemu. A kdybychom to již ohtěli omlouvati
tou okolností, že 1 socialisté jsou členy svého
národa, tedy přece nepotřebuje ještě daleko

(vystupovati ta zášť, která skutečně se projevila
„proti německým soc. demokratům od socialistů
zahraničníob. Ostatně však vzájemné nepřátel.
ství mezinárodních socialistů, nepřátelelví ne

:sooialistiekých Němců. Francouzů, Angličanů,
Rusů atd. jest jen dětskou hrou v přirovnání
-k zběsilé zášti. která nyní vyrazila vd němec
'kýob soc. demokratů proti německým soc. de
„mokratům. Není toho příčinou nedostatek dobré
vůle, že proti a+bů nevyrazime s kulomety.
-Máme právo shlížeti s povýšeností na jiné, že
válce zabránili nedovedl:?«

Vysoké vyznamenání sestry ošetřova
'telky raněných. Představené pohyblivé epide
mické skupiny plukovaího lékaře, soukromého

-docenta dr. Oskaře Adlera. feholní sestře Mar
"celiné Bůsslové k“ngregacu sv. Kř.že (v Chebu),
-byl udělen zlatý záslužný kříž s koranou na
"sužce medaile udatnosti sa výbornou a oběla
vou činnost před nepřítelem,

Vážná zkouška probouzí z romaatických saá.
Protikatolický list »Ostdeutsche Rundschau< dříve
z plných plic provolával »Los von Rom«. Ale nyní
sám německý radikální advokát dr. Budix do to
hoto listu dne 15. července napsal: »Vyvolati kul
turní boj, k tomu není dnes času ani důvodů, důle
čňější otázky čekaií svého řešení; o postavení
Němců v našem státě, o uplatnění jich běží. Nábo
ženské přesvědčení každého jednotlivce musí býti

„ctěno a zaručeno, to se dnes rozumí samo sebou;
pryč jsou ty doby, kdy se kde který šmok směl o
povážiti každého Němce, jenž nepřísahal na Spino
zu, D. B. Strause nebo jiné zastance nejvolnějšího
světového názoru. potupně prohlašovati za méně

-cenného. Jaký to obrat zde během doby, jmenovi
tě skrze válku nastal, jak snášelivými se v těchto
těžkých dobách stali ti, kteří se domnívali, že mají

: Právo »klerkálac prostě proto odmítati, že, byl
zbožný, každou neděli do kostela šel a dle předpisů
svého náboženství žil! Není na tomto základě, po
kud každé poctivé přesvědčení bude ctěno, možno

' né ochrany.naší národnosti? Více přece není po
třebí.« -- Tak se názory mění — zatím u pokroko
vých Něma. © =

Péče válečná v českulipském vlkarlátě. Farní úřa
dy odevzdaly od počátku války vikarlátnímu úřadu če
skolipskému dary, jež byly dále odevzdány: pro Červe
ný kříž biskupské konsistoři v Litoměřicích 7007.67 K.
okr. hejtmanství v Č. Lípě 60.1 K, pro osleplé vojíny

do Prahy 2172 K, pro voj, nemocnici Milosrdných bra
tí v Praze 267.5 K. pro zpustošené Polsko 245.7 K,
pro katolické misle na východě 198.17 K. dále pro po
mocný fond pro vdovy a slrotky válečné 240 K, celkem
8236.34 K. K tomu by se přidružity ještě značné ceny
odevzdaných kovových předmětů z kostelů, úpisy na
válečné půjčky z církevního jmění -a osobní dary du
chovenstva. = „

' -Obyvatelstvo Velké Praby r. 1916. Dle zpráv stati
stické kancelářepražské v r. 1911 měla Praha 481.682

obyvatel, kterýžto počet vzrostl. r. 1912 na 489.194,r.
1913. na, 496.499, r. 1914 na 500.2, r. 1915na .503.454,
kdežto v počátku r. 1916 (v březnu) vykazuje 448.703

! obyvatel. . .
| Nárok ga vyživovací příspěvek přiznán spolumaji

telce hospodářství.Manželka majitele hospodářstvíMa
rie Rucká žádala « vyživovací příspěvek, ježto. muž
jeji £.října 1915 „nastoupil službu vojenskou. Okresní

něvadž výživa rodiny byla zajištěna, Také majetkové
poměry jsou dosti příznivé. Ačkoli žadatelka je.. stižena

vodu pro povolení vyživovacího příspěvku. Správní soud

vzíti zřetel k tomry,že stěžovatelka se -o jedné noze

vedení hospodářství, které zajisté na svém výnosu trpí
újmu.

Školský obzor.:
Měsiské divčí lyceum a s aim spojené relormal re

úlné gymnasinm v Hradci Králové bude míti ve školním
roce 1916—17 I, III.. V. a VÍ. třídu lycejní a I

II. a V. třídu gymnasijní. Zápis 16, září od 8—10..——
Městská vyšší škola pro ženská povolání hospodář

ská v Hradci Králové. Zápis do I. ročníku dne 16. září
od: 8—10. Zápis postupujících žákyň dne 18..září o 3.
bod. odpolední.

Obchodní ukadamie v Hradci Králové. Dodatečné
zkoušky přijímací do I. ročníku obchodní akademie jsou
v sobotu dne 16. záři o 9. hod. Zkoušky opravné a do
datečné jsou v ponděli dne 18. záři o 9. hod. v Museu.
Zápis do [IL—IV.ročníku obchodní akademie a do II.

ročníku dívčí obchodní školy jest v ponděli 18. záři o
2. hod. odpolední. —-Zahájení nového školního roku jest
v úterý 19. záři o 9. hod. v Museu.

k návštěvě kupecké školy pokračovací, koná se dne 2.
září o 2. hod. odp. v ředitelně v Museu. Při zápisu bu
diž předloženo poslední vysvědčení školní a složeno zá
pisné 2 K.

Na c. k. odborač škole pro umělecké zámečalctví
v Hradci Králové bude zahájen nový školní rok dne
18. t. m.

Pěvecko-klavirní ústav sč. Zd. Součkovy v Hradci
Králové zahajuje dnes opět vyučování.

Kanelálstépath,
papír, péra, inkoust, tužky ve velkém výběru v

Dražstevním knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Cirkevní věstník.
Zprávy dlecésaí. Vyznamenání jsou pp.: Raimund

Franz. jubilár, en:. b. vikář a děkan n. o. v Starém
Městě a Fr. Šafránek, jubilár, b. notář a děkan n. o.
v Rychnově n. Kn. jmenování konsistorními rady. Vojt.
Brix, farář v Králíkách. jmenován vikar. sekretářem,
Václav Dědek, fundatista v Oboře, obdržel Expositori
um canoticale. —| Ustanovení jsou pp.: Jindř. Kolář,
farář v Poniklé, za děkana do Jilemnice, Boh. Bayer.
farář v Jabicnci, za faráře do Dohaliček, Karel Kerhart,
kaplan v Chrasti, za faráře do Proseče, Vojt. Navrátil,
kaplan v Hořicích. za kaplana do Borové (u Přibyslavi).
Karel Daniel, koop. v Libštátě, za kaplana do Hořic,
Josef Rohleder, kaplar v Č. Třebové, za kaplana do
Labské Týnice, Ruď. Laňka, kaplan v Kalné, za kapla
na do Solnice, Karel Vašata, kaplan v Lanově, za kapla
ha do Kuuštátu. Neomysté: Pr. Straka za kooperatora
do Libstátu, Jose! Židek za kaplana do Kalné, Josef
Scharf za kaplzna do Lanova, Vínc. Brebis za kaplana
do Sadské. -- Uprázdnila se fara v Krouné, patron kní
že Thurn-Taxh, fara v Poniklé, patron Otto hrabě Har
rach. fara v Jsbloňci n. Jiz., patron týž, vesměs od t.
září L r.

—r
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| „Křálovéhřadeckán běůmkovníjednotu v Hradci
Králové doporačajeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporůjte
pří každé příležitosti svůj vlastní podnik.

VYVYVÝVÝVYVVYVÝVVÝ

Zprávy
místní a z kraje.

K.uctění ramálky p. c. a k. setníka v. v. Alolse Vlš
kovskéhu,otce vicesekretáře Obchodní, živnostenské 4

průmyslově ústředny v Hradci Králové, věnovala talo
korporace na místě věnce k účelům místní odbočky
státní zemské ústředny pro péči © vrátivší se vojíny
zde4 K... 2 . .

Městská rada due 11. záři. Sděli se měst. zastupitel
stvu. že povoleno bylo vybírání 100 proc. přirážky k
státní potravní dani z vína pro r. 1917—1919.— Schvá
leno byla; aby od Záložního úvěrního ústavu pronajaty
byly v budově jeho mistnosti k účelům školským. —
Poukáží -se k výplatě předpisy za vodu užitkovou, spo
Hebovandu při ubytování vojska ve- Il; čtvrtletí. 1916.
— VYzatebylo na vědomí, že do konce srpna L r. vy
brána byla dávka z piva v obnose 43.831 K 76h. —
Lycejnimu odboru předloží se žádostí o misto suplující
učitelky mathemátíky. přírodopisua- tělocviku:při:měst.
tivčím lyceu. — Poukáži -se k výplatě různé účty. —
Vzato bylo na vědomi. že paní--M. -Hodovalové, vdově
po advokáty. uděleno .byle povolení k provozování živ

"nosti hostinské v:domě“čp: 4t;do projednání pozůstatosti
brátra jejího.p. Ot. Uinera.-úŽe © k. okr. hejimanstvím
p: KV. Skuherskému,c. a k.:dvor.:továrníku, uděleno
bylo -Živnostenské peovolení k-zřízení dílny k výrabě
sklenářského -tmelu k účelům průmyslovým ve dvoře
jeho továrny. -- Na vědomívzaty. byly -výsledky zá“
věrečné kolaudace Letonového mostu přes potek Pileti

různé objednávky. týdenní a lesní konsignace. .
Konservy ovocné a zeleninové pro vojske-v Hradci

Králové. Loňská akcé na opatření vojska a -vojenských
nemocnic ovocnými « zeleninovými konservami, pro
vedení komitétem v Hradci Králové, dodělala se skvě

lého výsledku. začež obdrželi členové komitétu díky «
uznání od c. k. místodržitelství“ | letos počátkem škol
ního roku zahájí komitět tuto vlasteneckou činnost na
poli válečné péče a obrací se tudiž sesnažnou prosbou
ke všem šléchetným lidumilům. aby akci tu laskavě
podporovali| darováním' ovoce, zéfeniny, cukru, octa,
lahví. uhlí atd. a příspěvky peněžitými. Hotové konservy

a příspěvky peněžité z Hradce Králové přijímá řediteb .
p. Al. Šeda, předseda komitétu, příspěvky peněžité z o
statních obcí starosta Věkoš p. Jaň Černý, jednatel ko
mitétu, zeleninu k sušení (brukev, celer. cibuli; mrkev.
kapustu. petržel. por. tuříň. zeli) továrník p. Josef Kat
schner. ovoce a zeleninu (turky, gdoule, šípková ja
blíčka) a pomůcky k tomu odb. učitelka sl. Božena
Kahligová v Dlouhé ulici č. 207, ředitelka sl. Beta Ko
záková ve Stěžerách a choť říd. uč. pi. Fr. Poncová v
Černilově, ovoce říd. uč. p. Boh. Chmelař ve Všesta
rech. Mimo jmenované pány a dámy starají se o zdar

chálek. vládní rada p. Josef Novák, starosta p. Frant.
Srdínko, vrchní ředitel p. Josef Šonský, odb. učitelka
sl. Marie Tomsová a ředitel p. Al. Vaňura.

Dobrovalný nákup kom. K nařízení c. k. okr. hejt
manství v Hradci Králové ze dne 4. t. m. č. 54.863 se o
znamuje. že bude vojenská správa pokračovati v dobro
volném nákupu koní aspoň čtyřletých. Držitelé koní se
vyzývají, aby postrádatelné koně. zejména evidenční.
vojenské správě prodali. Bude-li timto způsobem opa
třen potřebný počet koní. nedojde k nucenému svolání
evidenčních koní, což by mnohého. zejména menšího ha
spodáře těžce postihlo. Nabídky s udáním stáří a ce
ny. po případě též čísla evidenčního lístku. buďtež po
dány okr. hejtmanství v Hradci Králové do 13, září.

Půjčení koulí rolníkům, C. k. ministerstvo války odd.
10. svolilo výnosem č. 101.486 res. z 20. července 1916
k nutnému dovežení cbilí s pole po nestálém počasí a
aby využitkován byl náhodou nastavší pěkný čas. aby
jednotlivcům neb obcím z nejbližšího stanoviště ná
hradní tělesa (naliradní baterie v Hradci Králové č. 10.
25, 26, 29) zapůjčila nz 1—2 dny koně s vojínem. Pří
slušné žádosti buďtež podávány prostřednictvím purk
mistrovského úřadu v Hradci Králové.

Sbirání pejřavky. K nařízení c. k. okr. hejtmanství
v Hradci Králové ze dme 2. záři 1916 č. 54.274 vyzývá
se obyvatelstvo ke sbírání pejřavky a odvedení ji vo
jenskému zásobovacímu skladišti. které za 100 kg vy
prané, usušené a nařezané pejřavky bude platiti až
10 K.

Sbirání srsti hošské a srsti rohatého dobytka. K
příkazu c. k. okr. hejtmanství v Hradci Králové ze dne
2. září 1916 č. 54.287 se zájemníci upozorňují, že c. k.
ministerstvo orby považuje die výnosu ze dne 28. čer
vence 1916 č. 33.915 za naléhavě nutno a žádoucno, aby
se pokračoval) v akci na sbírání srsti koňské a srsti
rohatého dobytka. poněvadž této suroviny je stále ve
lice zapotřebí a ježto tato akce nepůsobí zvláštní ná
mahy ani majitelům dobytka anř orgánům pověřeným
Jelim provedením. Jest třeba plně a zcela využitkovati
podzimního a zejmén: jarního pelichání k horlivému
sbírání. Za sběrnu srst! koňské a srsti rohatého dobyt



kg -ustanovuje se nollcejní úřad v šradci Králové. Za
sat nasbírnnouPlacena bode "ceka(idl

U n Fraat. Mari. Uhlíř,jak jeví sedle svých »Pa, byl mažem velice vzdělaným a energickým a
prot svěřovány mu byly důležité úřady církevní Jak|
v Praze tak i v Hradci Králové, V r. 1776 děkan UBItF|
počal psáti po latinsku své »Pamiěli« o událostech, jež
za života jeho se aběbly, a o poměrech kulturních za
panování císařovny Marie Terezle v Čechách a hlavně
v okraji královéhradeckém. Narodil se v Hradci Král. 9.
liatopadu 1717. Otcc.slul Václav a matka Dorota. Gy
mnasliiní studia konal dílem ve svém rodišti, dílem v
Kladsku, aby se naučili ačmeckéma jážyku- Po svém
vysvěcení na kněze zaměstnán byl v biskupské konsl
stoři královéhradecké jako kamcelista a r. 1741 stal se
farářem v Bezdědicích na panství katištýnském.“ Roku
1754 byl jmenován od biskupa královéhradeckého Jana
Jos. hraběte Vratislavo z Mitrovic čestným kanovníkem
pro svou učenost a snaživost; zároveň také získal si
svým .chováním vzorným a svoa pracovitostí přízeň
arcihiskupa pražského Jana Mauritia z Manderscheldu
a byl jmenován přísedíchn a místokancléřem při pražské
konsimtati. Ve svém zátiší bezdědickém počal r. 1756
psátí Pamětní knihu fary bezdědické. Také odtud jezdí
val k fanu Adolfn hraběti Kounioovi na jeho zámek ve
Velkém Ostrově, kde návštěvou bývali mmozí tehdejší

šlechtici 4 důstojníci.Pk se stal r. 1763 dne 16. září
děkanem v -Holohlavech na panství smiříckém a hoříně
veském,jehož patránembyl Jan Václav'Kúlže'Paar.|
R. 1765 jmenován děkan Uhlíř ředitelem biskupské kan
celáře Xrálověhradecké od biskupa Hefmama Hanibala.
barona z Bilžegena. V té době, t. j. dne 27. dafbna 1766

"vedl na místě rtepřítomného měst. děkama přozesí z Vel
kého náměstí, kde byla postavena dřevěná kap: do
kathedrálního kostela z skončil tak mísit, která zde byla
konána. V době, kdy Uhlít byl generálním vikářem,
Hradec Králové proměňován byl právě v pevnost Dne
11. srpna 1767 konala se slavnost. položení základního
kamene k mostu tabskému a Uhlíř vykonal pří mi ob

řady církevní. (Most zbořen a nynější vystaven "a913.) Generálním víkářem byl Uhlít celkem 2 léta a
měsíce. Zbaviv se tohotak obtížného úřadu, přesídlil
opět na své děkanství do Holohlav. Ve svých »Pamě
tech+ poznamenává, že v dosavadní děkanské budově
bydleti nemohl, neboť byla tak vlhká a nezdravá. že dle
mínění jeho oba předchůdci jeho na vodnatelnost ze
"nřeli.Vihkosta-hriloba-proniklado ní hlavně r. 1758.
kdy na hřbitově s nf sousedícím 500 mrtvot bylo pocho

, váno a v deštivých letech I761 a 1700. Děkan Uhlíř u
' pravil si tudíž úbyd!lí vlastním nákladem pro sebs u

pro kaplany zřídil příbytek nový. Ale dlouhému pobytu
v novém obydlí svém se netěšil. V noci ma svátek Na
rození Páně r. 1769 neopatrností smiřického hrnčíře,
který stavěl kamna v knihovně, vznikl oheň a celé je

. strávil, Musil děkan Uhlíř nejen oželeti náklad, který
na stavbu tu věnoval, nýbrž byl | nucen na čas do ne
zdravé staré budovy děkanské opět se přestěhovati. —
Hned po ohni děkan Uhlíř začal pomýšleti na stavbu
nové budovy. Když patron Václav kníže Paar schválil
prostředky, které mu k účelu tomu navrhl, dal se do
stavby. Nad špltálem, na místě lepším. než stálo dřívější i
děkanství, položeny byly 22. dubna 1769 základy k nové
budově, která v šesti měsících byla dokončena. Při stav
bě použito bylo též uhelníků z čibuzské věže, r. 1756
shořelé a o jedno patro snížené. Uhlíř sám na stavbu
holohlavského děkanství ze svých peněz věnoval 1600
zl. Rozsůhlá budova 1a o jednom patře s balkonem v
průčelí, odkud pěkná otvírá se vyhlídka, zachovala se
dosud tak, jak děkanem Uhlířem byla vystavěna. —
Když Uhlíř děkanskou budovu v Holohlavech dostavěl,

zajel si do Vídně, kde přičiněním patrona svého knížete
Pagra jmenován byl infulovaným opatem v Druomě v

Uhrách. Dne 15. srpna 1770 pak světici biskup Matiáš |
František Chorinský v kostele holohlavském jako opa
ta infulovaného jej požehnal u přítomnosti mladého kní- |

žete Václava Paara. jeho choti Marie Antonie, rožené |kněžny z Lichtensteinu, mnohých okolních šlechticů a
kněží. — Téhož ještě roku dal Uhlíř při děkanství zh. |
diti svýnf nákladem 1200 zl. velkou zahradu pro sebe |
a své nástupce, jimž v Pamětech svých z plna srdce
přeje. aby jí užívali » jeho v pokoji v Pánu odpočívají

cího si vzpomínali). V r. 1771 a 1772 nastala velká ne
úroda a drahota: následkem toho povstal mor, a v jeho
farností zeniřely 274 osoby. — V r. 1772 počal děkan
Uhlíř stavěti filiální kostel v Číbuzi, Kostel ten i s ves
nici vyhořel 5, října 1756. — V r. 1775 děkan Uhlíř pro
žil v Holohlavech selské vzbouření. — R. 1778 vznikla
válka o bavorské dědictví, jejíž dějiště bylo hlavně v

kraji královéhradeckém, v bifzkosti| Holohlav. ra
|
|

1

"Uhlíř v listopadu téhož roku Paměti své dokončil a nato
již 31. ledna 1779 zemřel. Pohřben byl v kostele holo-*:
hlavském v presbytéři na "straně evangelní ve zvláštní
hrobce. na níž položen byl kámen s nápisem: »Hic jacet
Uhlirz. pastor, peccate.r, orate pro eo. Obilt A. 1779, die
31. mensis Jannuarii. aetatis 64, parochus annorum 15.«
Náhrobní kámen Uhliřův dosud jest v kostele holohlav
ském zachován ale kryje jej dlažba. — Paměti o událo
stech a mravech sroletí 18. napsal Uhlíř pro své nástup
ce v úřadě -jak výslovně v nich uvádí. — V. Vach.

Posvlcení v Hradci Králové. Až do roku 1709 bý
vala. slavena. památka posvěcení chrámu sv. Ducha.
založeného r. 1312, v neděli po sv. Václavu. Poněvadž
však nebylo žádné paměti. že by kostel tento řádně byl
Kdy vysvěcen, proto k snažné žádosti městského před
stavenstva biskup Tobiáš Jan Beker dne 13. října toho
roku 1709 dne památky sv. Kolmana a to v neděli 21.
po sv. Duchu řůdně kathedrální kostel svůj vysvětil.

Proto od toho času pemátka posvěcení tobolo chrámu
Páně každé nejbližší neděle po sv. Kolína v Hradci
bývala slavně konána až po časy císaře Josefa 11.„Dne

císařské, aby výroční památka posvěcení chrámu Páně
ve všech kostelích jak v městech tak I po vsích se sla

vila v neděli třetí měsíce října — což je tak zv. clsat
ské posvícení, které se slaví též v Hradci Králové. —V.

Úsertí. Dne 12. t. m.k ránu skonal náhle ochrnutím
zráce p. Ph. Dr. Jan Havránek, profesor VII hodn. tř.,
u věku 55 Jet. Četní přátelé a zvláště kolegové jeho při
jali zprávu o náhlém tom skonu s velikým zármutkem.
Bylť zesnulý povaha tichá“ něžná, neobyčejně-"dobrácká
až k slabosti. Byla to dyše zbožná. Prof. Dr.Havráhek
vycházel vstříc se vzácnou ochotou a obětavostí každé
mu, kdokoll ho o nějakou službu požádal. Jak veliké
vážnosti a lásce se těšili neunavný gymnasliní profesor,
ukázalo se při pohřbu, jejž vedi dne 14. t m. všdp. pre
láťa děkan M. Musil « asistencí. Na poslední cestě šle

chetného paedagoga doprovodili všichni ředitelé zdej
šťéh středních čkol. jiní profesoři, úřednici atd. Žáci
gymnasijní, pokud v Hradci nyní pobývají, dostavii se
vesměs (v počtu asl 40). U Orlice před novou elektrár
nou pronesi vřelou, procítěnou řeč nad zesnulým p. ře
ditel gymnasta Kořínek. Pak převezeny tělesné ostatky
zusloužilého paedagoga do rodinné hrobky do Dašic.
Ave, anima pla! :

Jmenování. Vrchnípoštovní správce Rudoi Frydrich

úřadu. byl přeložen du Hradce Králové 1.
Drehý kurs pro smělé žehlení s leskom, ospořáda

ný královéhradeckým ústávem pro zvelebování živností

září, těšil se opětně velkému zájmu, zřejmému ze znač
ného počtu přihlášek -—23, z nichž bohužel bylo možno
z důvodů vyučovacích pouze 17 přijmouti. Správa ú
stavu dávala při tom přednost ženám, které hodlaly v
kursu získaných vědomosti po. žívnostensku využíti a
své hospodářské postavení tím zlepšit. Vynčování,
zcela bezplatné, dělo se opětně ve 3 skupinách po 5—6
osobách a sice dopoledne od 9—12. odpoledne od 2—5 a
večer od 6—-9hodin. Také na tomto kursu opětně vy
účovala slč. M. (irutichová, odb. učitelka městské prů
myslové Skoly dívčí v Praze I. Poněvadž se opětně do
datečně objevllo mnoho přihlášek, které nemohly býti
více přijaty. pomýšlí správa ústavu na uspořádání Ill.
Zehlířského kersu- praděpodobáě v: ledma 1917. Bližší
informace m tom lze cbdržeti v kancetáři Obchodní, ži
vnostenské a průmyslové ústředny v Hradci Králové.

Jak se dělá drahate. V neděli ráno dostavilo se na
náměsťi prodavačů ovoce málo, ale kupců mnoho. Je
den konsument smluvil si bečku švestek za 4 K 80 h.
Hned tu však byla překupnice, která nabízela 5 K 60 h.
Bylo z toho trochu kříku; prodavačka mapostédy přece
jenom svůdným přeplatkem překupnice pohrdla, prodav
ši levněji. Protože v pondělí bylo kupců méně, nabízena
bečka švestek za 5 K 20 h. Ve střědu, kdy bylo na ná
městí toho ovoce více. prodávalo se po 4 K 40 h. Ve
čtvrtek po 4 K 60 h. Zkrátka dle toho, v jakém počtu
se konsumenti kolen prodavaček kupí a Jaký peníz na
bízejí. Ty bezohledné předstihy konsumentů věru by již
mohly přestati, protože chudý občan při gerné práci
má také právo na koupení ovoce. Vnucuje-li se někomu
obnos vyšší úslině, což divu, že se přeplatky přijímají
pravidelně s ochotou!

K rokvistel zvonů. | Levné otisky nápisů a okras
zvonů nejlépe se pořídí do zvláštního stereotypového
papiru. Takové otisky uchovají se celá staletí, každá
jemná rytina se v nich objeví význačně. K uložení jsou
wto otisky pohodlnější než sádrové.

Povětruost. Po delším krásném počaší dostavilo se
v posledních třech dnech počasí chladné a deštivé. Vče
ra k večeru ozval se z hustých mračen úder blesku, v
noci však zabouřila vichřice přímo mrazivá. Teploměr
ukazoval pouze 5 stupňů R.

Seznam cen na týdenním-trkm v Hradci Krělové
dne 9. září 1916. 1 kg: vikve 1.20 K, čočky 240 K, ja
hel 3.90 K. 1 litr máku 320 K, 1 kopa: zelí 25—32 K.
okurek 9—12 K, kapusty 5.20—6 K, cibule 1.60—5.20 K.
drobné zeleniny 40—90 h. mrkve 90 h—120 K. křenu
2.40—4 K. česneku 4—5 K, salátu 2—3 K, petržele 1.6)

až 5 K. kedluben 80 h —2.80 K, celeru 2.40—3.20 K. 1
růže kárfiolu 4) h- 1 K. 1 hl: jablek 10—14 K. hrušek

— Přivezeno bylo: zelí 442 kopy, okurek 96-kop. kapu
sty 280).cibyle 446, drobné zeleniny 138; mrkve 68. kře

né prácí dirkrentověa přáli bychom spolku,by m c
stě nastožpené vytrvat. Ovšent, oňo se. to. také: hadje,
můžeme-li doprovázetí takového solistíť W následují
cim homslovém koncertu Ooldmarkově,jemož: byl asi.VzoremkoncertMendelssohnův,těžícípři tomb:
derní houslové techniky'a zpívajícím své sladké“kastic
lény v nejvyšších oktávách, jakož | v třetím čísle po
fadu; Bachově 4. sonátě pro solové housle veď mtetr
Koctan posluchače své k nejvyšším- vrcholům houslový.
teratury. Plsatel těchto řádků nezná umělce, který- by
dovedl nčiniti <rozamitelgým a zajímavým nepřístuje
ného Bacha | šíriím kruhům hudebním, lzko to umí nýš.
Koclan. Veškerému obecenstvu zavděčil se asi misie
číslem závěrečným: houslovým koncertem | Mendels-
sohnovým, kterému sladký tón místrových houslí a ji
skřivá jeho hra toho nejmenšího dlužna nezůstala. Zdá:
se nám. jakoby úmění Kocianovo, jež zná dnes zajistá.
každý český ctitel budby, stále ještě rostlo a my přáli.
bychom si pouze, aby přídružiš se k jeho kouzelné hře
zase onen klasický vnější ktid, který dodávat kdysi kaž.
dému vystoupení jeho tak milého půvabu. —Nelze mi:
ještě nezmíniti se o přesném a dehikátním doprovodu:
klavírním, jejž při koncertu Coldmarkové a Mendels
sohnově obstaral -p. Fr. Špindler.

Zvon v Dobřemicích má nápis: »Leta Paulie MDLIO
za urozeného pana Jirzika panowaní Dobszenského z
Dobrzenlé na Dobrzenicych tento zwon lit gest skrze
Wacleva Fararže konwaržo v Hradci.« Zvon má váhy

(000 kg a v přáměru-115 cm; jest ozdoben obratem Kri
sta Pána na kříží.

Jubilemm vdp. láráře Šubrta vMietisě. Od 10. září:
1891, tedy 25 let, působí v Miletíně již pro náš prospěch
důševní i tmótný vdp. farář Filip Šobrt Narodil se 30.
dubna1860vNovémEtinguzchudýchrodičů,Otecfer
ho přesídlil r. 1872do Tábbra, kde jubilant vysludova“ s
vyznamenáním gymnasirm. Po studiích theologických
s výborným prospěchem v Č. Budějovicích odbytých

v Čemovicích a Tábora, v Deštné u Soběslavě od I

října 1886 do 9. září 1691, mezitím administrovat faru
ve Mnicha uKapienice.M :Od-10:zátt 1994.je tarářem
v Miletlsě.“Za tvé Jíso pochvalšý dekret:
od aejdp. biskupa Schoenborna, podobný og nejdp. bi
skýne: Prynycha, od téhož cxpositoriam camonicele; od.

J. Exc. nejdp. biskupadra Jos. Doubravy jmenován byt
notářem biskupským a posléze dástupcem církevních
zájmě'bří c. k. pke, kolní radě v Nové Pace, JH jako
kaplaa-pečoval o zvelebeníchrámového zpěvu,jaéb fa
rář v Miletíně pak dodělal- se za spolupůsobení ředitele
kůru p. Bidly v tom chledu značných výsledků, Mile
tínský kostel při svém nastoupení fary nalezl ve stavu
velice schátralém. Po velikém úsilí podařilo se mu za
ložiti$pašek -jev obsbví "ěbodté'thřáríkě Páně, zajistitř
spolupůsobení c. k. odborné školy kamenicko-sochařské.
v Hořicích. zvětšítí, zrestaurovati, uměleckou. polychro
mii a veškerým interieurem opatřitl tento chrám. Ho
tový neněžitý náklad toholo podniku činří kolem 70.000
K, které většinou vyprosil a sebral, mimo to objekty
darované c. k. odbornou školou v Hořicích mají asi ce
nu. rovněž tak vysokou. Vnitřní zařízení. kostela bude
doplněno- po ukončení nynější- války epitafem zémřelých
a padlých vojínů z miletínské osady, který dodá rovněž
Imenovaná škola. Při této péči nezanedbával ani ostat
ních kostelů, kaplí a jiných památek církevního umění
na farní sadě. Hlavné jeho působením pořízeny nové

varhany do, Jiltálního kostela.y Č, Třemešné, zvětšení,
přestavba, polychromie a varhany v kapli v Třebihošti,
oprava. kaple v miletínských lázních, znovuzřízen umě
lecky velmi cenný sloup mariapský v Miletíně (vichřicí
zřícený) atd. atd. Vedle jmých prací svých byl i lite
rárně činný. Vydal mnohá pojednání kratší 1 delší v
"Obraně víry a Vychcvateli« v letech 1888—1891, pak
ve Vlasti (1915). mnohá kázání v Rádci duchovním a
Kazatelt, cyklus kázání Kristus- Pán a my lidé, pojedná
ni Starý a nový světový, názor, překlad Ruwillova spi
su Zpět ke sv. církví, pak překlad-delšího článku z li
neckého Ouarialschriitu: O ruském pravoslaví a kone
čně úvahu, jež uveřejněna bude v Časových úvahách:
Lze-li uměním nasemu lidu nahraditi náboženství. Vy
konaná práce p. faráře Šubrta jest zajisté veliká a u
znání hodná. o čemž svědčí blahopřejné přípisy, jež ho
docházejí z různých stran. Svoje jubileum slavil právě
na svátek Rodičky Boží. jejíž je tak upřímným ctitelem
a horlivým kazatelským velebitelem. Proto myslim, že
mluvim jménem celé osady, za duchovní bratry. hoři

hl, švestek 236 beček, podsvinčat 347 kusů.
Koncert mistra Koclana v Ústí m. L. Den 10. září

byl pravým svátkem pro Ústí n. Orl. a celé jeho širé
okalí hudební. Konalt' se toho dne u nás pod protekto
ráteny městské rady honcert mistra Koclana na oslavu
15leté umělecké jeho činnosti ve prospěch sirotků po
padlých vojínech okresu ústeckého. Pořadatelem kon
certu byl zpěvácký spolek »Lukese. Pořad vykazoval
čísla, jakými honositl se mohou koncerty měst pouze
větších, ne-li velikých a přívábil uměleckou obsažností
také pisatele těchto řádků až z nejvýchodnějšího cípu
Čech. listě nikdo z těch innohých, kteří z bližšího a
vzdálenějšího okolí putovali za vzácným uměním Koci
anovým, nelitnií cesty té. Mozartův líbezný koncert
houslový A dur okouzlil ve slohovém podání mistrově
sYojí něhoua průhlednosti. Snaživý a vytrvalý orkestr
spolku »[Lukes«pedal doprovodem svým pod taktov
kou p. Fr. Šnindlera výkon, jemuž nutno vzdátí vzhle
dem k jeho složení. plnou čest. Obdivujeme se neúmor

mu náplň nullostí k. dalšímu zdárnému působení. Ad

Úvěrnídružstvo Eliška
v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy

na nové výhod. losy Rakouského Červe

néhokříže aopatří i ijiné ©cen.Papíry.

Rumunsko měří !39.690 čtv. kilometrů a má ny
ní asi 7.600.000 cbyvatel. Pět šestin obyvatelstva
náleží národnosti rumunské, Rumuni jsou potomci
starých Daku, kteří se pořímanili, když je císař
Trajan přemohl, Později tento národ silně sepomí
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"3il'se Slovany. Rumuni:náležejí svým vyznáním k

-22232000 Němců, sídlí tam Bulhaři, Řekové. Obý
„vá tam.:asi 27,000 židů, kteří tam však nemají
plných- občanských práv, Cikánských tlup se tam
potuluje-mnoho jako na Balkáně, vůbec.

smyslu, Daleko největší část země je živa výhrad
ně ze zemědělství. Mezi všemi evropskými státy
vykazuje jeden z největších přirozených přírůstků

světluje se, -že valná většina obyvatelstva je usa
zena na venkově. | největší města v Rumunsku
mají sotva tolik obyvatelstva, jako větší zemská
města-u nás, nebo dokonce v Německu. V Bukure

„sko velmi příznivě. nadáno. Úrodnost jeho
předčí mnohé země evropské. Sklizeň však.

lého hnojení: a bez. pokrokových pomůcek „techni

ření jsou poměrné výnosy z -hektaru půdy v.Ru
memsku-ještě podstatně hluboko pod průměry na
Šimi,Z- celkové -plodné půdy- 6,279.606 ha. připadá

„majslek pozemkový. Mezi všemi. plodinami ;zaují

mají stébelnatiny největší plochu; totiž okrouhle:85 procent.. ...
„Ze života. českéhé"Visatence a spisovatele Karla

Jar. Erbsag, narazeného dae.7; listopadu- 1811 v Mileti
ně, se, mnoho vypravuje, ale-;málo se. „vzpomíná- toho.
jak, spisovatel. tento těžce. zápasil s bídoa v době svého
mlád., Bylť,synem chudých rodičů a nebýti mitetínského
faráře.Armolda, snad by se byl-ani nedostal ma studie do
Král. Hradce,- kde živobytí, vytloukal všežijek. Za doby
svéhoprávnického suda v Praze vyučaval. po.domech
i hře.na-klavis, alenámaha a bída přivodilymu chrle

al. krve, ktesé opakovalose | později.Přes.to vše Er

mista -pevného pří soudy,.| toto opustil, stav se asisten
: sem našeho. Musea -F,.1846 jedině proto, aby,moh! psáti

„Do A- 1852 spadá: jeho. první vydání nesmrtelné sbírky

seň od K.Dostála-Lutinova. — Tři doby země české.
Báseň od D..Jablonského. — Karel IV.a rolnictvo. HI
storická studie od Jiřího Sabuly. —Ze zápisníku po
kročilého rolníka. Sděluje J. F. Srhek. — Nápis na ko
nírnu. OdK. Dostála-Lutinova. — Tento obsah, za jehož
senu a opravdovost ručíznámá a v Itteratuře vážená
jména uvedených autorů, proložen jest laďou obrázků

z nynější světové války a cennou výzdobou jednotli
vých článků. Doufáme, že letošního roku nebude jediné
ho duchovního a katojického našeho stoupence, na je
hož stole neležel by máš kalendář Venkovan. Cena ka
lendáře 1 K franko. Objednávky řiďte na Sdružení če
ských katolických zemědělců v Praze II., Spálená ul. 15.

Výsledky utilitářské politiky. Již ke konci minulé
ho století stávalo se v některých státech obecným he
slem: »Jen hodně vydělat, (shromažďovat co největší
kapitál! Výtečné zaopatření jest základem všeho blaha.
Potom teprve necht občané. přemýšlejí o morálce a kde
álních snahách! Takové -snahy nazýváme utilitářský

mi, prospěchůřský mi. Ti lidé, kteří se honili výhradně
„po zisku, zapomínali. že vlastně předním základem jest
pevná morálka a že bez tohoto základu | veliký maje
tek může se státi neštěstím člověku rozmarnému,. nevy
chovanému. Zvláště v Spojených. státech severoameri

ckých utilitářský rozmach byl úžasný. Všude. honba za
velikým. kapitálem, která zplodila pelyňková semena.
Využívá se tam leckde práce dětí tak bezcitně, až děti

jsou připravovány o své mládí, až v nich životnínzschn2 již před včkem dospělosti. V uhelných dobeci
pensylvanských tlukou v „šachtách uhlí děti sedmi- 22

-vpoledne. Již po jedné hodině této nezdravé práce jsou
póry Jejích těla ucpány uhelným prachem. který. jim
proniká do plic a ničí žaludek. V přádelnách Jižní Karo
liny, Oeorgie a l.ouisiany devítileté dívky stojí u stavů
ad 7 hodin ráno do 7 hodin večer při ostrém elektrickém

závoděch bez ohledu na to, čeho potřebuje.tělo dorostu

lákati velikými sliby na. práci do míst nehostinných, k

Překládal „pilně práce právnické, pomáhaje-Evořitinové
názvosloví luristické,. vydával staré spisy české, snášel

Palackému příspěvky k jeho slavným Dějinám, opsal

venkovských,-sbíral a vydal prostonárodní české písně

inž. psat obrazy ze, starého. života pražského, byl red
:aktorem >Prá
„matěriálu, že žádný blstorik se posud neobejde bez nich.
Odpočinku a zábav skoro neznal. Ještě smrt r. 1870za
stihla cho při pliné práci. Povahy byl skromné a zbožné:

vyznívá na plano.

Teď aueričti spekulaněj"přímo,hýří z pepěz ziska
ných od čtyřdohody, Jak to prospěje badoucnostitako
vých lidí, kteří misto sociálních oprav a rozumných Úú

otázka: Velkopanský život poplyne. dále $ po válce, až
zlatý. déšť anglický ustane. A pak? Velké řady-vyži
lých a zničených existencí. A jak bude teprve chuďasůnu.

kteří nemajl aní nyní zastání?: O hlstorii polních kuchyní. o polní kuchyni děje se
zmlaka již ve století šestnáctém. Byla to kovová schrá

v Útatně a chorobě slepýchdívek v Praze na Kampě

+i P upeteht -©: arčiblskapské kálhovna v "Řroměřížt: Posfed
ním Jejím knihovalkem byl č- kanovník Fr. Hrbáček“ od

, konce r. 1887 až do své smrti 30. Července 1915. Po měm
Jest kněz a profesor dr. A. Breilenbacher, Při knihóvně

„Aesbírka mincí a medaili o 9904 kusech; meďaití zlatých|
184, stříbrných 1629 kovových 2078; mincí zlatých je

1595zhotovil Faustus Verantius »skřísku ze zvonoviny“.
* která byla uložena do větší, dřevěné bedny a naložena

na mezky. Ve zvonovinové skřín? bylo žhavé železné
uhiL Prvni polní: kuchyně na blech je popisována te

prve r. 1798v německémodborném listu jakožto »putu
fc! kuchyně pro vojsko«.Obsakovala potravu pro 120
mužů. Polní kuchyně nového druhu, která již počíná od
povídati moderním nárokům, byla vyzkoušena 12. ledna

1 1806 svým vynálezcem. bavorským radou Ant. Baum

"Kohna bylo jich zakoupeno (1892—1904)za. 39.820 K,ga
«kardinála Bauera za 6331 K. V residenci "kroměříšaké
Šest. též 468 obrazů. Knihovna jé“ dvojí: »stará«, klérá

ená 13.768 svazků a už se nerozmnožuje, tvoří uzavfe

"vá« se obohacuje, ale trpí velice nedostatkem mista. Má

"jemu blízkých oborů. Za arcib. Kohna bylo zakoupěno
r 4246 svazků knih i s vázbou za 64.871 K, za kardmála

"koncem roku 1915 38.359 svazků. Je tam ještě 137 ruko
"pisů o 172 svazcích: nejstarší jest z 8. století. Inkunabulí
jest 170 (do roku 1500). Za dobu !889—1915 bylo vy
pdičeno 3111 děl o 5216 svazcích, čili průměrně ročně

CVT děl o 193 svazcích. Z celkového počtu 200 vypůjšo

svazcích.

Kalendář Vouskovag-1917právě. vyšel! Místo obšír
nějšího odporučení uvádíme jeho: obsah: Pomstila se.
Povídka od J. Š. Buara. —-U pomníku světové války.

Úvaha od pral. Kerdače. — Tři jezdci. Báseň od Jar.AVášhokého.7 Sea.Hamereska0d'draŘebuký.—
Co učinil papež Benedikt XV. Úvařia.od B. Staška. —
Hymna papežská. ---Vlna osudu. Povídka od.Jar. No
váka. Základy naší politíky. Úvaha Ant. Havelky. —
Politická píseň. Báseň od K. Dostála-Lutinova. — Po

| kání. Povídka od Jos. Pospíšila. — Válka a Bůh. Roz
hovor faráře J, Pravdomia. — Radost a žalost. Baj
ka od J. Fr, ftniky. — Ovoce lásky, Povahopisná stu
die odFofihkové. -. Věčná, píteň srdcí. Báseň od J.
Šandy. —- Ú Ziatého Klaso od Dr. K. 8 — Zajíc. Hu

larmarkem. Báseň od J. Kárníka. — Řích. Povídka od
S. Soušky. — Životní meudrgst nadle. slov Pána Ježíše.

— První a poslední. Povídka od B. P. — Bílé ruce. BáL ,

pochvalně -o Flaumgartnerově polní kuchyni, Podivuhod
ným způsobem nebyla však zavedena ve francouzské
armádě: Není známo, proč bylo upuštěno od jejího po
užití ve Francii. Bylz zakoupena později králem bavor
ským a zmizela posléze. Museum, které ji ukrývá, ne
ní známo.

APročpsáti na
drahém papíře?

Vildyť obdržíme levný dopisní papír:a to:
1 envelopku (10 papírů a 10 obálek) za 50 hal.,
50 envelopek za K 2250 (po 45 hal.) Objednejte

. pokud na skladě v
. Družetavním knihkupectví

v Hradci Králové, Adalbertinum.

-Honzik“Hefkatů naprosto nepotřeboval bráti
akádemické informace o slastech skautství. Byl
v:tom'oboru horlivým samoukem, vlastní zkušeno
st a dumyslem předstihl své chlapecké | okolí.
předšťihi dobu. ©Popásá-li temperamentní, bujný
chtapec kozy, rozhádně mu k ukrácení chvíle ne
stačí poslouchatí kozí alt a pozorovati chvění ko-.

koyousů.. Hledá širší obor působnosti, aby ne
| udou. I3ukolická idylka musí býti zpestřena

zněvem a rušným zaměstnáním; mladý pastvec
ble páírá, jak by mohl využitkovatištědrých da
rů panenské přírody. A Honzík do přírody se za

©

miloval vřele. Přímo jeho srdce okouzlovala pí

snička: >Do;polebáje, muži jonáci, honitinaše: jest
potěšení. «
-Zkrátka ke. skautství nabyl Honzík způsobilosti
všestranné. Kdykoli hnal mekající dva čtvernožce
na pastvu, nes! buď luk se šipkou nebo udici anebo
papírového draka. Kudla V kapse mu nescházela
nikdy. Také byl málokdy bez sirek. Nemět-li žád

né povinnosti na poli, letěl jako divý do lesa; řekalo se o něm docela sten lesák«.
Helkalovo. skautství zabíhalo někdy plíliš da

leko, zrovna. jakoby byl Honzík studoval: na vyšší

Honzík měl už několik dobrovolných, dychti
vých žáků, které zaučoval na pastvě aspoň v zá
kladních vědomostech o užitku života pastýřského.

Jednoho dne v září popásali s Hejkalem spo

hlavičku jako pampělíšku. Brzy se přídružil k obě
ma. bacelatý kašpárek Lojzík Křenkí, s vlasy je
žatými, přizrzlými. Dnes šlo všecko Honzíkovi tak
zdárně a hladce jako kolečka na oleji. Drak se

se s vyrovnaným klidem. Menší pomocníci trhali
strniště, brambory se také nějaké sehnaly. Za
chvíli j'ž dýmal na poli kouř jako z chalupníkova

„Lojzík zatoužil, aby směl býti aspoň na chvíli:
krotitelem draka. >Teda si vezmi tuhle kolík, ale
drž a dívej se pozorně«, přikazoval patriarcha Hej
kal. »Já se zatím okouknu tuhle na mezi. Už včera

se mnizdálo, že fu mají čmelácihnízda; teď to po
řádně' proslidím.:

Za malou chvilku Hejkal zajásal: »Hoši, sláva!

Zdá se mi, že bude medu hodně.Pojďte sem! Ty.Lojzo, s drakem taky!«
Opravdu v jednom otvoru na mezi ohlášovato

se bzučení jako za větru z telegrafních drátů. Za
valití. menší čmeláci vyráželi ven, jin[ s obtěžka
nými nožkami se pohružovali pod hlínu. »Už po
dle bzučení poznávám, že jich tam je moc. Nestr
kej, Vašku, ten zvědavý nosík tak blízko! Štípne-li
tě do něho rozdurděný čmeták, budeš z něho míti
muchomůrku; naroste ti tak, že by stačil na vykro

jení podrážky, Tihlé malí čmeláci jsou ledovatějšía vzteklejší než velcí.«
Teď vyndal lóuzík kudlu, aby se přovrtat ke

skrytým pokladům. Bzučení měnilo se v :brečení.
Nevinní podzemní tvorečkové cítili, že se Jim zká
za blíží. Kdykoli některý vyletěl na zvědy, Honzík
ho přimáčk] kudlou se slovy: sTu máš a fekni,
žes tady byl.< ©

stim, hnízdo jest jistě hluboko<, prohlašoval
Honzík. >Buďto se usádili v díře myší anebo krtčí.
To jindy. panečku, se nalezne hnízdo třebas na
měkkém strništi hned pod slabým povrchem, až

buňky koukají ven,Vašku, ty nečum a jdi se podí
vat na oheň. Nějak tc scípá, musíš honem přiložit
strniště...

Poslušný žák hned pelentil, aby přízeň inipo
uujícího Hejkala rostla. Snesl trochu strniště i natí
a dýmal, až se jiskry rozletovaly. Palivo bylo tro
chu zavlhlé. Lojzíkův jazýček s meze kousl: »Ne
strkej, hochu, celý obličej tolik do ohně, jináč ti ta
koudel na hlavě chytne jako suchá pejřka.«

Zardělý Kmínek se obrátil: »Však je ti vidět
na hlavě, že sis jistě ty pačesy opražil notně sám.:

+Kluci, nehádejte se, nebo vás oba podělím, až
okoktáte«, zahrazil velitel Honzík. Vašík odtančil
hledat sušší, výhodnější potravinu ohně. Chtěl se
zachovat jak náleží.

»| to je hloubka«, poznamenal čmelař Honzík.
-Aby na to byly dvě kudly! Ale už je citit teplo;
čmeláci brečí.. Když Vašík trochu na oheň nalo
žil, šel se podívat, jak pokročila práce. »Tam toho
bude jako v úle«, prorokoval Hejkal. »Pak se bu
den:e dělit spravedlivě o med i o čmeláčí chleba.
>Já vím, já vím, třásl chundelatou hlavičkou Va
šík; »ten chleba chutná jako perník.«

zAle ne abyste se potom v hltavostí zakousli
do buněk bílých! varoval Hejkal. »To byste si
dalit Buď to čplíchne anebo polknete mladého
čmeláka. Lojzo, půjč draka Vašíkovi a podívej se
po kozách! Pak přidej do ohně. Taky něco dělej,
puchejři nadutá — a neseď jako žaludské esol«

Křenek se batolil na strniště, sehnal kozy do
hromady“ a pak zaběhl ještě dále, aby si získal
pochvalu novým sběrem.

>Jejda. to bude hnízdo k pomilování«, liboval
si Honzík. :Črmeláků vyletuje jako komárů. A jdi
kousek dále, dotěro, ať nepřekážíš!«

. Zatím Křenek rozdmýchal oheň tak, jakoby
byl chtěl upéci nejméně celou opálku bramboru.
© velikou zálibou se díval puclík na zdar svého dí
la. na plamen vysoko šlehající. Ale také brzy spě
cha! k mezi. »Dívci se, Honzíku. jak jsem oheň
napravil.<

>No tak -——už je vidět buňky — konečně«, kon
statoval s obličejem zářícím Hejkal. Soudruzi měli
oči na stopkách. Žádný z nich si nepovšiml, jak
drak pomalu s veliké výše klesá, jak se motouz
níží ke plameni. Vašíkem cuklo teprve tehdy,
když se propálený motouz přetrhl. »Jejda. ach jej,
Honzíku, drak se utrhl« houkl Lojzík.

Hejkal mrsk] dvakrát okem hněvivě, sklonil bí
lon hlavičku Vášíkovu na rychlo dvěma pádnými
ranami a již se hnal za ulétajícím drakem.



spolužáka, který seděl s tvářičkou rozšklebenou.
>Polož kolík a sežeň kozy, tamhle jedna už mlsá
na Votočilově řepě.« 0

Když Vašík vyrazil, Lojza funět nad polood
krytým hnízdem s důležitou tvářností. Zvědavost
mu nedala. Vzal pohozenou kudlu a začal šťárat.

čmelák, který sekl začátečníka do tvářičky. Hoch
bolestně zakvikal. »Jej, jéj. už mi obličej nabíhá!
Vašíčku, honem sem! Výcucní mi ránu. honén,
čmelák mne bodl.«

Ještě se junové neuklidnili, když se vracel roz
durděný vrchní čmelař s drakem. >No — ty kluku

vypadáš«, kritisoval raněného. »Jako bys byl málo
tlustý, pozveš si ještě na doplněnou čmeláka.«

V tom seblížil šestnáctiletý habán Votočitů,
jehož ráznost a pěst vzbuzovaly u mládeže dů
vodný respekt, »Proč nám tady, kluci, rozvrtává
te mez?«

nému manévru. >Kluci, utíkejte«, vyzval jakoby S
otcovskou starostí. Ti hned v náhlém strachu pe
lentili, že se jim nožky třepaly jako pentličky na
šňůře při větru. >S těmi hloupými kluky už nikdy
nebudu pást«, vykládal Hejkal rozšafně jako sta
rý soused. >Ve všem se vrtají, dělají škodu, jsou
neposední jako kobylky. Utrhl se mi drak; právě
jsem ho chytil a teď jsem ty nezbedníky napo
mínal.c

»Nemel tak lišácky«, protestoval Votočil, který
se nedal přesvědčiti zcela. >Tebe znám. Bodejť.
ty bys ještě napomínal! Vždyť známe tvé kousky.
Už honem pal s meze taky!« :

K uvarování horších svízelů Hejkal dal si říci.
Na odchodu ke kozám však zaťal zlostně zuby i
pěsti, Vždyť opouštěl těžce dobytý med. brambo
ry syčely také pro jiného.

Když tři skauti s kozami zmizeli za vrškem,
rozšklebil se Votočil samolibě. Napřed labužnicky
pal do úst med a pak se šel přesvědčit, jsou-li
už brambory dobře vypečené.

Ubohá trojčlenná společnost dopadla jako ti
vydrancovaní čmeláci. Kdo jinému jámu kopá...
Tehdy měl Hejkal nejnešťastnější den; ale pro Va
šíka a Lojzu bylo jen prospěšno, že počátky cviče
ní u divokého výrostka přerušili.

Páperky.
Hubuje se. že se některé dívky a ženy finti ještě

více než před válkou. Ale i tento stín má jeden paprsek
jasný. Marnivé osoby totiž utrhají si na parádu od úst.
Raději neobědvat než se vzdáti honosné toalety! Kdy
by nevydávaly značné sumy na šaty, tytéž obnosy by
bez rozmyšlení projedly. sháněly by vybranějšít pokrmy
a — obecná drahota byla by větší.

>Pomáhej Pán Bůh!« — +1 nechejte těch řečí. mi
lostpane, a raději nám pomozte při té dřině sám!« —
„Až bych začal epravdu pomáhat, pak by některý z
vás přišel o výdělek.< — »Tak to nemyslíme: my by
chom si rádi odpočinuli.« — »Ale jděte. náhodou vás
znání, že se praci nepřetrhnete, Jakmile zmizí dozorce,
už miísto práce konáte konference. Ale zasloužíte-lí od
počinku přece. pamatujte, že procházka jest: Zase odpo
činkem pro mne. Večer si oddychnete, ale lá po návratu
budu pracovat v kanceláři až do 11 hodin. A nejsvědo
mitější má práce jest hodně zodpovědna. Vy máte da
zorce jediného, mre kritisuje nejmíň kopa Ndí. Nejmenší
lehkomyslnost při mé práci může přivoditi neštěstí tisí
ců. Vím. co vás tlačí a cítím s vámi. Vždyť jsem také
z nuzoty: Ale kdy konečně příjdete k tomu náhledu, že
slušně ošacené lidl tisní všelicos taky?= '

+

ce casopisů.
*

Samomluva tadikálního agitátora:. »Potřebují nutně,
aby kapřtolisimus zkvétal, | protože tak mám výtečnou
látku ke kritikám. Kdyby mizel musil bych se starati
se soudruhy nějak pokoutně a uměle o jeho vzrůst, aby
mi pramen existence nevyschl. Čím originelnějších pro
vinění se konservativcí dopouštějí, tím pro náš tábor lé
pe. Nacházím tak nové a nové směrnice a formy ne
příznivých posudků. Kritisováním všedních vad by se
čtenátstvo a posluchačstvo nudilo. Nezačnou-li se nové
umělecké manýry v mém národě ujímatí ihned, jaká
skvostná příležitost k lacinému otvírání obzorů! Přečtu
si ledabyle několik stránek z cizi novotářské knižky,
slepím z toho snadno několik pružných řádků, i když
podstaté novoty nerozumím. Připojím však větší počet
řádků u zakrslosti domácích duší, vyčiním „předním u
mělcům — a jsem rázem osvíceným brdinou dne. Ovšem
tu jest potřebí veliké bdělosti. abych nebyl předstižen
od veliké konkurence. Ale nejlepší a nejtrvalejší zaopa
tření hmotné mi kyne z toho, co my radikálové nazý

váme klerikalismem. Ten zjev tu byl, jest a vždycky
bude jako nepřeberný „pramen, jako gjálečerstvá látka

k různým posudkům. Zde lze vycházeti ke kritikám
. několikerým směrem; obratná sofistika pořídí celý ka

leldoskop zdánlivě nápravných návrhů. Ovšem nutno
voliti sloh nejsvižnější, protože na klerikalismu se po
pásá celý zástup lačných | konkurentů jako na obecní
louce; tu jest těžko získati monopol. Ale při obezřelé
dovedností jsem velebeu jako vynikající reformátor — |

|

|

|

užitečných podnlčích. Výtky a negace pružného péra
oslňují široké davy stále více než positivní práce.«

ji E : 2:

-»A jen plnou' náboženskou svobodu a naprostou
snášelivost!« Tak volávaly 'ty nové“ konfese, které se
ještě žádné moci nedemohly a jež čekaly na příznivý

se tvořící jasně věděly. že náboženství není Jenom věcí
srdce. že se promítá do veřejného života. že nová Kon

Při novém proudu náboženském šho o to, která strana
kde ovládne školství. kostely, radnice, zemskou správu
atd. Jestliže tedy myšlenka věčného míru ztroskotala
vždycky na poli politickém, tím méně měla štěstí v pří
čině poměrů konfesních, jestliže stály proti sobě dvě
tři konfese plné života, starající se o svou existenci 0
pravdově. Politik připouští, že sousední zemi, jimému
národu anebo některé politické straně přístuší, což je
jich jest. Náboženský horlivec však propaguje životní
názor, který dle jehn přesvědčení se má státi majetkem
všeho lidstva bez rozdílu státův a národův. Je-lt dů
stedný. snaží se, aby konfesními příkazy se řídily všecky
úkony veřejné i soukromé. Proto také náboženské vál
ky bývaly tak tuhé a vášnivé. Ovšem — kde jsou různí
věřící jen formálními členy svých církví, kde jim na zá
sadách jejich katechisma nezáleží tam panuje klid a
snášelivost, která se může zváti často hailobou. Ale
vytýká-li někdo kterékoli náboženské společnosti vý
bojnost způsobem velice příkrým, prozrazuje, že nepo
rozuměl celé šíři a dosahu konfesních zásad Některá
sekta jevila na venek málo útočnosti jen proto. že Si
byla vědoma své fysické malomoci. Taková nacházela
nepřímou zbraň a pomůcku k propagandě v plačtivém

káráni společnosti tě. jež se fysicky bránila proti VE
třelcům. :

2 (Poramenteonajk
S jpělenV, Naškada srí

. 7 *"protoholovaná Aruis) ab

v Jablonnémtad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly,laráte ve Výpraohticích) |,

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

"výrobní závod “
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenníky,všorkyi rouchahotovénaukázku

ee na požádání franko zašlou.

w Chlumei n. Cídl. na náměstí, v němž: více
než 50 let provozován byl obchod smíšený.
V přízemí velké obchodní místnosti, skladiště,
sklep, kolny, veškerézařízení, "pokojík a velká
kuchyně, v-I. poschodí byt o 4 pokojích, ku
chyně, předpokoj,- veranda, půdy. Při domě
velká ovocnázahrada v rozměru přes 1 korec
se 150 ovočnými stromy. — Čt. nabídky přímo

u městských jatek pronajme o. a k. dvorní to
várna nábytku K. V. Skuherský, Hradec Králové.

TYVYVYVYVYVYVÝVY“

KARTÁČE "4 ŠA7vNA VLASY

KRÉM NA OBUV
koupíte vhojnémvýběru levně a dobřeu firmy:

mydlář v Hradci hrálové (na pedaíni).

VYVVYVYVYVYVYVYV

ODza jodnu korunu
obdržíte tyto cenné spisy, pojednávající
o různých stránkách hnutí husitského:

Bludné učení M. Jana Husa,Odsouzenénasměmu
Kosiaickém.

BylHusodšeuzoujesompro 30článkůzjeko
spisá?

(| Hushtská šlechta.

Sociální postavení kuěžstva v době busitšké.
Vzděláníkněžstvavdoběpředbusitskéa husitské.

Husitské ženy. :

Jan ze Želva.
Objedmévky vyřídí franko obratem

administrace „Úanových Úvak“
v Hradei Králové.

kostelní
Okna *g5nao:

vule a dodávi

Fr. Uhlíř,
umělé sklenářetví a malba akla

v Přobochovicíchu radco 

Cenníky arospodty na požádání

pí. Mil. Čapkové, Chlumec n. Cidl. 685/1.

v čajnánm

dachovonstvu a
slavným patronátuím
úřadům+oralnjesidepo
rušiti veškeré kostelní nádaby ©

-a to: monstrance, kalichy,

„nádobky pasénky, pacifikály,telnice, kropenky

A *Ořkorním vykorajicu“ tlaé předoirke vyhovující. před

mělyopravuje v původníintenci av i zlatí ns nebe proti do
platku za nové vyměňuje.Hotove:

čty neb vý umílá nau
u franko beszávaznosti koapé:.

: . Vás s0 posílá posvěcené.| Pyrdce j

dblodvadkanýhlate m l he řetězů,madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. " Notářské
prstouy, tabatěrky, jidélní nášiní te stříbrapravého

dinského vědy na skladě.

Mare slate, stříbro ©drahohemy bupujs za nejnyjlíomny

-— soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

— sashé na požádání vždy

) roční salseny kolekci
ovějších druhů pravých

viněných látek
své vlemtnívýroby,jakž | ta- i olo

zemských.

Cetná uzmání zvláštěz krabů vole
důst. duchovenstva svědí o poctivé ob
sluza mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více než třicetiletého působení.

| Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoošku.

Též na splátky bez zvýšení oen!
Velejemné látky ma taláry.

se zahradou, na rozhranní vilové čtvrti sde,

dobře obydlený. Hypotéky 22.000 E. — Písemné
dotazy pod značkou »Úspory v jistotés. do: admt| .

gwóho akladu na Slezském Předměstínabísí2



Ke dní sv. Václava.
Národ náš má nyní mnoho a mnoho vzporínatí

příkladu velikého našeho patrona, jehož jméno pro
slulo daleko za hranicemi.

-Pracoval energicky o zachování celitosti země,
o vybudování mocné autority ústřední, která by
budila u jednotlivých kmenů živý zájem o společ
ný prospěch národa celého. Vždyť přímo před jeho
zrakem propadaly rozkladu jiné národy slovanské
z té příčiny, že nedovedly utvořiti větší politická
tělesa. Svému přání uměl dodati důrazu neohrože
ným vystupováním.

Vedl také český lid k dukladnému sebezpytu.
Nebyla mu ovšem potřebí těžce zápasiti s organi
sovaným pohanstvem; zato však tím svízelnější
boj odhodlaně podstupoval se zlořády, jež zbývaly
jako dědictví pohanských předků. Vřelou jeho sna
hou bylo, aby české křesťanstvo bylo důsledné,
aby jeho život odpovídal křesťanským zásadám.
Byl přesvědčen, že národ demoralisovaný, i kdyby
v civilisaci pokračoval sebe rychleji, udusí se

snadnove Z vlastních,i kdybynemělžádného nepřítele vnějšího. Svatý kníže byl živým
svědomím českého lidu; neobmezoval se jenom na
reformaci lidu prostého, mluvil statečně do duše i
českým velmožůni. Byla to věru úctyhodná odva

-ha v době. kdy sám panující rod byl znevážen pa

nec svaté Lidmily však nehleděl v pravo ani v le
vo při své vroucí tužbě po obrození českého ná
roda; byl si vědom, že osobně nespáchal žádného
hříchu ani na svém rodu ani na celém národě.

Lehce pochopitelnó, že reptali stále více zatvr
zelci, ře“stroji statečnéhu knížeti záhubu. Ale
jestliže sv. Václav byl úkladně zavražděn, nezhy
nulo jeho dílo. Naopak svědomí národa tím moc
něji se ozválo. tím dražším stal se odkaz šlechet
ného panovníka tisicim a tisícům.

Nenávist a krutost panovačných nevybouřila
se hned, Kdvž bratři sv. Vojtěcha byli obléhání na
Libici, marně prosili své nepřátele, aby ustali od
útočení aspoň v den sv. Václava. Bylo jim odpo
věděno Jízlivě: »Vaším-li svatým jest Václav, na
šim zajisté jest Roleslav.«

Sv. Vojtěch těšil se v Německu a Italii veliké
úctě předních velmožů. Sám německý císař choval
se k němu jako k světci. Ale protože tento biskup
důsledně pokračoval v odkazu sv. Václava, zaku
sil mnoho příkoří právě v Čechách. Když Boleslav
Chrabrý vypravil ze své říše do Prahy slavné po
selstvo s dotazem, žádají-li Čechové, aby se bi
skup Vojtěch vrátil, došla samému světci tato je
dovatá odpověď: -Jsme hříšníci, lid nepravostný,
národ tvrdošíjný, ty však jsi světec... Takovému
a tak velikému muži nesluší ani přebývati ani ob
covati s nešlechetnými. . .. Víme. co zamýšlíš,
člověče, a co hříšnéhov rouše přívětivosti svatost
tato krákorá.« -—-Zarputilci polské deputaci ještě
dotvrzovali: +Nechceme ho, poněvadž, kdyby při
šel, nepřijde pro spásu naši. nýbrž aby potrestal
zločiny a příkoří, jež jsme proti bratřím (jeho)

by jej přijal, ant jedinkého není.«

Tofaktum. že se takto zachovali representanti
českého národa ke krajanovi, jejž sami za biskupa
zvolili, přímo mrazí. Jaká byla duševní nízkost lidí,
kteří ani nechtěli uvěřiti, že by zbožný biskup měl
šlechetnější úmysly než oni sami! 

Celitost země české a moc autority centrální

dělo sémě reformace Václavovy za takých drsných
zjevů? A přece jenom nepadlo na skálu, přece klí
čilo a vydávalo květy. Další zkušenosti byly skvě
lou satistakcí jak sv. Václavu tak sv. Vojtěchu.
Oba světci po své smrti v Čechách uctívání byli
stále více právě pro své snahy reformační. Národ
se mravně obrodil právě na základech položených
od sv. Václava, Když se svorně seskupil pod ko
rouhví svatého dědice české země, zkvétal a sílil
mocně,

okolnosti, nechť se nestrachuje šípů
Nepřinese-li jeho statečnost prospěchu ihned, ji
stě v čase pozdějším vydá květy nádherné. Zba
bělost se ráda halí do roušky skromnosti a snášeli
vosti, ale bývá často hříchem | neomluvitelnýni.
Zbabělec vyhýbá se obětem a při tom ještě touží,

rušiti dobrý řád od lidí sveřepých. Vymluví-li se
na nepříznivé okolnosti jeden, přidává se k němu
ihned celá řada zchoulostivělých duší jiných — a
dobří lidé jsou vydáni v šanc zvůli útočníků nepra
vostných,

Nemá zapotřebí nyní národ náš důkladného se
bezpytu? Nemáme často rozjímati, jak bohatě tě
žil -český lid z ušlechtiléha „odkazu ©Václavova?
Jen se dobře zamysleme, proč Čechové právě v
dobách velice pohnutých tak vroucně upínali zra
ky k vznešenému svému patronu! Zpět na cestu
přikázanou od sv. Váciava! Kráčejme po ní svor
ně všichni, utvořme tak pod korouhví velikého kní
žete mohutný řetěz. Pak jistě nezhyneme my, ne
zhynou ani budoucí.

Průběh války.
Nikdy svět neviděl hrdinné odrážení tak

obrovských vojenských mas, jaké vychrlila čtyř
dohoda proti středostátům. Ani přibývání ne
přátel nedovedlo otřásti hrdou sebedůvěrou naší
armády. Naopak každý nový spojenec států ne
přátelských jen stupňuje pedivuhodnou energii
pašich velitelů. Rumuni se nenadáli, že při
prudkých útosích ruského vojska najednou v sa
mýsh Sedmihradech pocítí ostříbujaré rakouské
ofensivy. I na ostatních frontách nedočkavá lač.
nost nepřátel ústředních mooností dožila se
v posledních dnech tak velikého zklamání. Jest
patrnou vzorná pohotovost vojska rakouského
a německého na všecky strany. Již již se šířil
názor, že čtyřdohoda má Řecko v pevné pasti,
že se posílí řeckými voji — ale v Athenách
právě nyní panuje zvýšený odpor proti připo
jení. A tak. poslední dni jen přinesly nové
vavříny chrabrým středostátům.

Obnova vychásí v pátek v poledne,

Ruské bojiště. Rusové provedli prudký
nápor současně ve Volyňsku, v Haliči a v Po
loninských Karpatech. Západně od Lucku úto
čící Rusové uzavírací palbou zadržení už v zá
kopech. Stejný nezdar měly ruské útoky v ú
seku mezi Zborovem a severně od něho ležícími
Perepelnikami. Ve východní Haliči armáda Both
merova odňala nepříteli u Dolní Lipnice 4200
zajatců a 16 strojních pušek. Na Stochodu, kde
Rusové přechod přes řeku a upevnění se na
západním břehu vykoupili velikými obětmi,
spojenecká vojska napadla a dobyla předmost
ního ruského postavení severně od Zářeče a
zahnala Rusy až na východní břeh, při čemž
zajala 2511 mužů a ukořistila 17 etrojních pu
šek. V Poloninských Karpatech vyvinuly ee ze
silných ruských útoků živé boje od Smotrce až
do krajiny u Kirlibaby. Po obou stranách Dorny
Vatry odraženy byly ruské i rumunské útoky.
— Dle úřední zprávy ze dne 20. září ruské
úsilí o průlom v Karpatech trvá.

Proti Rumunsku. V Sedmihradsku jsou
naše voje v těsném bitevním styku s nepřítelem
v pohoří Kelemenském a Górgenském. Jihový
chodně od Hatazegu spojenecká ofensiva zatla
čila už Rumuny přes Marisor k Petrošeni. VÍ
tězná vojska bulharsko-německá, podporována
Turky, po zdolání Tutrakanu, vydání Silistrije
a po porážce Rusů u Dobriče překrodila staré
bulharsko-rumunské hranice a na čáře: jezero
Oltinské—Mangalia ve třídenní rozhodné bitvě
12.—15. září znovu porazila armádu rumunsko
ruskou. která prchá na mocnou svoji obrannou
čáru: Černá Voda—Medžidie—Constanza. Pora
žený nepřítel zastavil se na připravené obranné
čáře Rasova—Kobadina—Tuzla; německé pra

Pon však jižně od Rasovy podél Dunaje pronikly až k nepřátelakému dělostřelectvu a uko
řistily tu 5 děl. — Uředně se 20. t. m. oznamuje,
že Rumuni byli v Sedmihradsku jihovýchodně
od Hatszegu úplně zahnáni. Petrošeň a průsmyk
Czurduk jsou opět v naší moci.

Na makedonském bojišti rozvinuly se nové
boje v kotlině u Floriny.

Italové už po několik dní marně útočí na
celou naši frontu na plánině krasské, aby uleh
čili Rumunům. Také v úseku suganském na
padli Italové naše postavení na Civáronu A na
potoku Moso, ale marně.

Západní bojiště na řece Sommě jest stále
místem rozlísených bojů od zákopu k zákopu.
A rovněž u Verdunu neustávají boje za mo
hutné dělostřelby.

Útok na švédskou neutralitu učinila čtyř
dohoda notou ze dne 30. srpna. Byla pokusem
přinutiti Švédsko, aby svou plavbu dalo pod
anglický dohled a aby ae zřeklo práva na svr
chovanost ve svých vodách. Švédsko po před
běžných poradách s Norskem a Dánskem ústy
svého zahraničního ministra odmítlo každou
rozpravu se čtyřdohodou o tom, zda je švádská
neutralita nestranná a loyální.
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Politický přehled.
Státní rozpočet v r. 1915-16. Císařsk

nařízením určuje se prozatímní rozpočet. Dle
toho celkový obnos státních výdajů od 1. čer
vence 1915 do80. června 1916 je 8.257 878.088 K,
z čehož řádných výdajů jest 3034,672.060 K,
mimořádných 228,201.026 K. Nejvyšší dvůr po
žaduje 11,300.000 K, říšská rada 4,119.273 K, pří
spěvek na společné záležitosti 439 310.811 K,
ministerstvo vnitra 60,733.599 K, ministerstvo
zeměbrany 122029267 K, kultu a vyučování
119,507.060 K, financí 990,230.142 K, obohodu
299,248.918 K, železnic 85?,766.748 K, orby
62,668.227 K, práv 91,009.281 K, ministerstvo
veřejných prací 101540.138 K, na pense
140,018.371 K. — Celkové příjmy činí 3.209.287.920

K monbokní schodek jest 46,635.181 K.Německo-pacionální svaz v posledníschů
zi své jednal také o svolání parlamentu a de
Jegací, a sice k návrhu, vyšedšího z usnesení
nového pracovního adružení. Návrh doplnil
předseda posl. sněmovny dr. Sylvestr dodatkem,
že pro případ souhlasu svazu s tímto návrhem
žádá o souhlas svolání konference předsedů
klubů, aby s nimi pojednal o zárukách neruče
ného zasedání poslanecké sněmovny. Návrhy

tyto DLO sice přijaty, ale ne hladce.Uherský sněm pokračoval v debatě o ná
vrzích na svolání delegací a na zodpovědnost
ministra zabraničních záležitostí | uherskému
sněmu.

Situace v Řecku. Dimitrakopulos odmítl
sestaviti novou vládu. K odmítnutí tomu došlo
bezprostředně po rozmluvě s anglickým vyslan
cem, který jménem čtyřdohody prohlásil, že
žádoucím je pouze ministerstvo pracovní a ni
koliv politické. Zato Kalogeropuloví podařilo se
sestavit nové ministerstvo. Týž jest prý kon
servativeo bezpodmínečně věrný králi. Války si
řecký lid nepřeje a také armáda je v aelku na
prosto věrnou králi. Volby jsou úplně již od

loženy a očekávají se nová násilí čtyřdohody.Holandsku zahájila královna sněm trůn
ní řečí, v níž především prohlásila, že je napl
něna obavami o nejvyšší zájmy vlasti. Pevně
jest rozhodnuta hájiti neodvislosti a práv proti
komukoliv. Situace zemědělství povšechně není
ještě nepříznivou, avšak den ode dne vzrůstají
obtíže, na které narážejí tato výdělková odvětví.

-Také v obchodu a průmyslu snaží se vláda
oslabiti nešťastné následky a obtíže z válečných
opatření v cizině pochodícl.

Amerika proti Anglii. V Amerieo vzrůstá
roztrpěení nad anglickým zasahováním do ame
rického obchodu. Z toho důvodu schválil kon
gres odvetná ustanovení, která mají ukázat
světu, že žádnému cizímu národu nebude do
voleno vměšovati se beztrestně do mezinárod
ních obchodních práv amerických.

Custoza r. 1848. Naši 25. Června 1848 stáli u
Custozy, Val Staffala a Sommacampagny, a král
Albert dověděv se o tom, vybral se proti našim
vojům s 25.000 muži. Naše Simbschenova brigáda,
G000 mužův. odtáhla 22. června večer ze SanguiP TKT=—

Feuilleton.
Staročeské posvícení.

Vapomíné V. Vach.
I

V neděli již od časného jitra všecko je na
nobou. Také na návsi panuje čilý ruch. Podle
cesty ke kostelu sbíjejí své stánky kramáři a
vykládají na prkna zásoby drobného zboží
svého. Prokaždý věk vyložen tu jest nějaký
žádoucí dárek. Vedlenich sází se na sobrázky«
a hází se kostkou, »orel, pták, kobyla, sedlák,
panna, růže, všechno zmůže«; u jiného sází se
na kroužky, kterými se pak hází po nožích
v řadách rozestavených.

Poněkud blíže ke kostelu usadila se s pro
stým krámkem, v němž nůše jest nejpodstat
nější základnou, »oukrová bába«. Zde tlačí ae
nejčetnější a nejvděčnější diváctvo. U některých
mnoho chuti málo peněz; tu malý občánek
zaplatí bábě koláči, které buďto dostal aneb
tajně schoval. Tam ten klouček nespouští oka

perníkového koně a vojáka, jiný si již měří,
jak by si zavěsil perníkové hodinky, jiný zas
by rád zabafčil si z oukrového doutníku, jehož
jeden konec takřka hořícím se zdá, ona dívenka
vyhlédla si děťátko, zabalené pestřenabarveným
povijanem, jiná by ráda ochutnala, jsou-li t
malé mandlové koláčky chutnější než jejio.
domácí atd. Jen 00 strýčkové a tetičky přijedou,
pak jim dá každý několik krejcarů, a žádané
předměty hned budou zakoupeny. Zatím vy
jednávají malí starostlivci, aby jim babička těch
zvlášť pěkných kousků do té doby neprodala.

V kostele vyzvánějí na slavnou mši sv.
Zbožný lid ubírá se do kostela v nejlepším
úboru, a každý zátím jen letmo na

netta, 23. dospěla Buttapietry a 24., vedry a dlou
bými pochody znavena, dorazila v poledne do
Sommacampagny, kdež dvě hodiny odpočívala. O
druhé hodině odpoledne velitel přivedl polovici
brigády ke Custoze a druhá polovina následovala
o něco později.

Nepřítel postupoval čtyřmi kolonami proti vý
šině, která leží mezi Custozou a Sommacampatg
nou a která byla určena za posici právě brigádě
Simbschenově. Rozdělením brigády však se stálo,
že výšina nebyla včas dostatečným počtem obsa
zena. Haynanův pluk sice bránil se hrdinně, ale
nepřítel brzy prodral se v jeho mezery tak, že je
nerál Simbschen rozkázal couvati k San Giorgiu.
Sotva druhá polovina brigády, pluk prince Emila,
na pochodu svém vystoupila na výšinu Casettu
Rosu, již Piemonťané hnali se i proti ní a na pahrb
cích rozzuřil se prudký zápas. Nepřítel přiváděl
nové a nové řady, ale naši odráželi útoky velmi
statečně. Za slunečního úpalu, o Žízni a hladu há
jili místa, o jehož důležitosti byli přesvědčení.
Když již nedostávalo se-střeliva, raněný. podplu
kovník Sustenau, navrátiv se z obváziště, shro
máždil mužstvo 2. a 5. setniny a přispěchav k set
níkovi: Samenovi zvolal: »Musíme do předu, jest
třeba hned útočitile Setník s hlasitým »hurá« vy
kročil proti nepříteli, V čele útočníků podplukovník
Sustenan mávaje kloboukem volal: »Hanáci, držte
se!. A hanáci se činili, Sevřenými řadami s napřa
ženými bodáky řítili se proti nepříteli, Před bouř
livým přívalem jejich nepřátelská fronta se pro
hýbá a střelba slábne, Naši donikli až k piemont
ským reservám, ale asi dvacet kroků před nimi
zastavil pronikání statečných hanáků hluboký pří
kop a v tori, co se před ním zastavují, nepřátelské
zálohy počnou chrliti vražedný oheň z blízka.
Podplukovník Sustenau prostřelen dvěma střela
mi padá s koně, ale jakkoli ranění a mrtví Se
množí, hanáci na dobytém místě setrvávají až do
soumraku.

Chrabrý pluk, byv zdecimován, vrací se večer
v několika oddílech jednak do Verony, jednak k

"Sommacanpagně, nepřítelem obsazené.
Porážkou Simbschenovy brigády dostala se

do rukou nepřítelových řada pahorků, táhnoucích
Se od Sommacainpagny až ke Custoze. Radecký z
donesených zpráv poznal, že porážkou Simbsche
novybrigády nepříteli se podařilo spojiti jádro
svého vojska na levém břehu Mincia. Maršál dlou
ho neuvažuje postřehl, že musí stoj co stoj nepří
tele s pohoří zahnati. Proto hned následoval roz
kaz za rozkazem; armáda rychle měnila frontu a
boky, děly se noční pochody a obraty.

Dne 25. červňa vyšlo nádherné italské slunce
a věstilo parný den; teplota po ranních hodinách
dostoupila brzo třiceti stupňův, a nemálo vojínů,
nesoucích těžký výstroj, klesalo slunečním úpa
lem. od něhož nebyli uchránění ani piemontští,

Brigáda Uyulaiova. dostavši rozkaz ve třech
kolonách vyraziti proti Sommacampagně, počala

-útočiti o jedenácté hodině právě před očima Rade
ckého, jenž přibyl do San Giorgia, když naši z mi
sta toho proti výšinám vytáhli. Brigáda Gyulaiova
prudce bojujíc, o hodině s poledne dostala se na
severovýchodní úbočí Sommacampagny, odkudž
však pro působivý oheň nepřítelův nemohla dále
postoupiti.(S
zboží kramářovo, na zpáteční cestě postojí si
tu déle; jen ti výrostci okolkují tu tak dlouho,
až je a věže odzvoněnopodruhé. Za chvilku
znějí již varhany a zpěv kostelní až daleko do
návni.

Zatím přijíždějí již první povozy s hostmi
na posvícení. Košatinové vozy, vystlané alamou,
jsou většinou plny. Každý strýc přiváží s sebou
celou svou rodinu. Kdo má blízko, přichází

Pa a tak za nedlouho viděti po vsí mnohocizích tváří, samých to přátel a příbuzných, na
posvícení se dostavivěích. -Co je tu vítání a
vypravování! Ale k vlastnímu pohovoru bude
čas teprve po obědě, nyní zatím ei hospodáři
povědí, jak se jim letos urodilo, jak obilí sype,
po čem platí atd.

Hospodyně má chudáček plné ruce práce
v kuchyní. Vždyť se dnes pekou různé pečeně
na plných pekáčích již od bílého rána; jest
třeba všelijakých omáček a jiných věcí, jak
tedy jen pamatovati, aby nikde žádné koření
nesobázelo. Však takové starosti a námaze
vzdává zaslouženou pochvalu píseň:

O posvícení všechno to voní
tak jsko v apatyce.
Na všechny strany tlučou koření,
až se usedá srdce.

Ta voní jitrnice,
tu zas koláče z pece;
kdo pak by nešel na posvícení,
byl by jen blázen přece.

Všem hostům chutná výborně, z vrohova

A jak ubývá pokrmů a piva ze sudu, tak
stoupá veselá nálada. Děti již dříve bylo těško

| udršeti na uzdě. Nyní notojí si:

Aprávě v tu nebezpečnou chvíli začala třa
skati střelba od západu dobývané výšiny, kdež jala
se útočiti brigáda Perinova. Za krátko Oyulai s
Perinem se dorozuměli o společném útoku, který
o třetí hodině dosáhl těch účinů, že Gyulal do mě
sta Sommacompagny vnikl od východu a severu
a vojsko Perinovo od západu. Plemontští město
vyklidili a odtáhli na výšiny Berattary, odkudž
měla je vypuditi brigáda Lichtensteinova. Když
boj kolísal, Radecký vyjel si až do předních linií
a teprve po prosbách Lichtensteinových poněkud
se vzdálil z dosahu střel. Vojsko vědouc, že mar
šál jest na blízku, činilo divy statečnosti, až pluk
arcivévody Františka Karla, příkladem neohrože
nosti maršálovy uchvácen, neodolatelným útokem
dobyl Casy del Sole, po čemž o šesté hodině vý
šiny Beratiary dostaly se zcela do mocí naší ar
mády. Vévoda (ienna pokoušel se sice ještě o vý
šiny ty, ale nedostav očekávané posily, ustoupil
k Villafrance, a za ním se hnali naši plukové. ©

Radecký odebral se na výšiny západně u Ofia
stelly, aby pozoroval boj u Custozy. Tam hned "tá
počátku zápasu jedna naše brigáda vzala útokem
výšiny Monte Godi. Nepřítel nabrav posil. usiloval
Monte Godi našim zase vyrvati. Útok Piemonťanů
byl tak mocný, že musil býti povolán našim na po
moc pluk Kinského a ani ten nemohl -rozhodnouti.
O půl šesté přibyla na bojiště brigáda Schwarzen
bergova a pod jejím nárazem nepřítel:povolil, U
stoupil ke Custoze a zaujal tam novou posici..Dlou
ho si však neodpočal, neboť kolony naše brzo se
přihnaly za nim a dělostřelectvo počalo ho tak
drtiti, že byl přinucen vzdáti se místa a uniknouti
k Villafrance. : :

Armáda našt byla tak unavena, že Radecký
nemohl nepřítele na rovině pěchotou pronásledo
vati, Zvěděv. že Piemonťané z Villafrancy ustu
pují, rozkázal, aby aspoň jízda vydala se za nepři
telem ke Goitu; než i vysílení jezdeckých pluků
bylo tak značné, že sedm skadron mohlo býti vy
praveno teprve na úsvitě.

Ostatní mužstvo po stkvělém vítězství ulehlo
na zemi, kde kdo bojoval. Noc zastřela klidem ar
mádu. jež zasluhovala odpočinku. a hvězdy ne
jasně osvěcovaly bojiště, nasáklé krví statečných
bojovníků. Radecký po parném a krvavém dni po
kryt prachem noční temnotou vrátil se do hlav
ního stanu.

+

Stanislav August. Vzpomínky Poláků upínají
se k minulosti a vykouzlují svobodu země, jejíž po
sledním představitelem byl Stanislav August. Můž
tento pocházel z proslulého hraběcího rodu Po
niatowských a narodil se 7. ledna 1732. Otec jeho
byl starostou Přemyšlským a velkočíšníkem Litev
ským, a proto mužští členové rodiny stali se kan
didáty vysokých úřadů státních. ano samé hodno
sti královské. Starostenství bylo tehdy důležitým
zemským úřadem. Starosta spravoval královské
zámky a bděl nad pořádkem v území, které jeho
pravonoci bylo podřízeno a které jmenovalo Se
starostenstvím; soudil venkovany, měšťany a drob
nou šlechtu.

Stanislavovi dostalo se vynikajícího vzdělání
a zejména osvojil si vědomosti, kterých má potře
bí státník; dílo pak dařilo se také proto, že budou
cí polský král měl znamenité schopnosti. K tomu
přistupovaly ctnosti a přednosti ušlechtilého du

To je zlaté posvícení,
to je zlatá neděle,
máme naso a ZASmaso,
k tomu kousek pečeně.

Věak již z jejich popěvku samého je patrno,
jak pravdivé je pořekadlo, že není každou neděli
posvícení — že se tudíž často tak dobře ne
mají. Ale byly časy, kdy třeba bylo i posvícení
zaháněti popěvkem:

»Nebývej, nebývej posvíceníčko,
nemáme koláče ani pivečko'e

Před obědem hospodář sám nahlas se modlil
a ostatní v duchu s ním: »Pane Bože, rač nám
požehnati....!« Oběd se zakončil stručnou
modlitbou- a nyní nastal hovor u starších rázu
vážného.

Tetičky vynikají podivuhodnou pamětí vzá
ležitostech rodinných, takže každá z nich je
malou kronikou rodinnou.

V tom zazní v síni několik sezpívaných
hlasů dětských e průvodem jediného hlasu muž
ského. Děti vyhrnou se jako na povel k nim,
staří umlkají a poslouchají pozorně pana učitele,
který se svými žáčky pěje:

Pekoj, zdraví, požehnání,
staň se v tomto domě
všechněm milým při plesání,
kteří zde pospolu
přátelsky se shledávají,
pokrm, nápoj požívají,
Boha zvelebují.
Shledal se Ježíš s Zacheem,
sedícím na stromu,
jenž postavy byl maličké,
v publikánském domu,



kupuje a prodává

ky. Srdečnost, přístupnost i vůči nejnižším, pocti
vost a přímost získaly mu co nejvíce přátel, a
snaha v nesnázích každému pomáhati učinila ho
miláčkem lidu. Pro schopnosti své byl jmenován
vyslancem u ruského dvora, kdež upozornil na se
be jmenovitě budoucí carévnu, velkokněžnu Kate
inu a jejího chotě.

R. 1763 zemřel král polský August III. z rodu
saského. a protože běželo o zvolení nového krále,
ubecná pozornost a mínění obracely se ke Stan'
slavovi Poniatowskému. jakožto k nejvhodnějšímu
kandidátu. Kateřina I., která stala se již carovou,
na říšském sněmu polském svým vyslancem při
mlouvala se za Stanislava tak, že zvolen byl krá
lein (7. září 1764).

Brzo p» svém zvolení Stanislav ve správu ze
mě zasahoval tak užitečnými a moudrými zřízení
mi. že obliba jeho mezi šlechtou i lidem velmi
vzrostla, ale nebyl s to, aby rázem uzdravil národ,

chovati říši. v níž nezdravá touha po naprosté
svobodě a libůstky mocných jednotlivců vždycky
sledovaly toliko vlastní cíle bez zřetele ku blahu

vnitřní zápasy rázu náboženského, jež podníceny

sobem usmrt'l. Manifest ten působil, Skoro každé ;
noci nalézány byly ve Varšavě hořlaviny a v krá
lovském zámku ještě včas zabráněno bylo výbu
chu tím, že neškodnou byla učiněna bedna prachu,
v níž hořely již doutnáky. Protože všechny poku
sy krále zavražditi selhaly, spiklenci usnesli se na
torn, aby Sianislav August byl jat.

+

Královo zajetl. Když král 3. listopadu 1771 vra
cel se z návštěvy, kterou vykonal u velkého kan
cléře Litevského Czatorinského, byl na cestě do
královského paláce přepaden zakuklenci, kteří ne- .
četný ochranný průvod dílem rozprášili a dílem
pobili. Král, chtěie z vozu kulkami prostříleného «
vystoupiti, byl uchopen za vlasy a v tom již také
uiržil ránu šavlí do zadu lebky. Spiklenci, hodivše
krvácejícího krále mezi dva koně, rychle ujížděli
k městským příkopům, kdež posadili ho na silné-;
ho oře. při čemž Stanislav ztratil klobouk a zimní ©
plášť. Při skoku přes příkop kůň králův zlomil si
nohu, a panovník zapadl do bláta tak, že ho spik
lenci musili vytáhnouti. Za příkopy posadili ho na
jiného koně a uloupili mu stkvostné prsteny, hodin-.

y a peníze. Když dojížděli k vesnici Burakote,

skou.
Branné zástupy obou konfederací, nezachová

vajíce mezinárodních zvyklostí a kázně pravidel
ného vojska. kradly, pálily, loupily a vraždily. A
jako by všeho toho nebylo dosti, rozhořela se ještě
revoluce selského lidu proti šlechtě na Ukrajině.

Král usiluje, aby bouře tyto byly utišeny a od
tizeny, svolal říšský sněm, který se však nesešel.

Vášně konfederovaných zašly až tam, že spiklenci
chtěli zapáliti královský zámek ve Varšavě. usilo
vali o život panovníkův a konečně žádali Turky,
aby vypověděli válku Kateřině II., která vojenskou
pornocí ruskou krále podporovala. Část konfede

prohlásila krále zbaveným trůnu a v jiném veřej
ném listě vyzývala lid, aby krále jakýmkoli způ

(n
budeme obědvat spolu
a to dnes v tvém domu!

Shledal se Josef s bratřími
mimo jich naději,
když jsou přišli pro obilí,
majíce hlad v krajině.
Josef jim vinu odpustil,
pokrmem, nápojem uctil,
řka: Jate bratři moji.
Sbledání radostné bude,
až přijdem před Krále,
kde se všechno množství sejde
v obnoveném těle —
přátelé ee znáti budou
dobrodinci slávy dojdou
od Vykupitele.

Zpěv zvláště nápěvem velice poutavý dojmenejednu tetičku tak, že si až oči od slz utírá.
Hoapodyně dá panu učiteli hodně koláčů, na
které má jeden z jeho žáků již přichyetanou
nůši nebo velký koš. Alespcň nějakou chvilku
musí si při kusu pečeně a sklínce poseděti.
Tato posvícenská sbírka byla vedle »koledy« a
»Řehoře« z vydatnějších pravidelných příjmů
vzdělavatelů a vychovatelů naších dědůa pra
dědů.

Hned po zmíněných zpěvácích dostaví se
zvláště v dědinách přifařených služebníci ko
stelní, totiž kostelník a hrobař, buď pohromadě,
aneb, aby si výdělku nekazili, každý zvlášť.
Přejí hospodářům, aby jim Pán Bůh všeho, 00
letos sklidili, požehnals v dobrém zdraví všeho
užíti popřál. Takéjim se dostává koláčů, jídle
apití v té míře, že z posledního statku již stěží

mohou najíti cestu k domovu. Místy také obecní
pastýř po koláčích chodil, a tak mohl si sedlák
plným právem hrdě zpívati:

chcete-li býti nešťastní. neboť jsou tam Rusové.<
Lidé ušlechtilejšího smýšlení byli by dojati bývali,
ale barbaři obrátili se hned v jinou stranu a ne-:
dbali, že král stále krvácí a chvěje se zimou. V le
se, kam zajeli, zpozorovali ruskou stráž, jež na ně
volala. Postrašení obrátili se zase v j'nou stranu,
ale i tam za krátko uviděli ruské vojáky, a ro
stoucí toto nebezpečenství bylo příčinou, že spik
lenci druh po druhu se vytráceli, až u krále zůstal
toliko jeden. — Král nabrav mysli | promluvil:
»Chceš-li mě mým nepřátelům dovésti živého, Do
přej mi chvíli oddechu.« Spiklenec však zamával
vytasenou šavlí a nutil krále k další jízdě, kterou
konali cestou necestou. přes bažiny, pole, strouhy
a úvozy. Když se přiblížili k Bielanskému klášte
ru, průvodce uslyšel krále bolestně vzdechnouti a
pojednou jako by se ze spánku probral a kdo ví
jakými city pohnut byv, úzkostlivě zvolal: »Ale ty
jsi přece mým králem!:

L ul:
nKde pak je lepší posvícení,
než jako u sedláka?
On pozve mnoho hostů k svačení,
neoslyší žebráka.
Obživí mnoho lidí,
již obci službu činí.
Ba, na mou kuši, s mošnou a nůší,
jeden druhého honí.«

Tou dobou, kdy oběd asi je skončen, v ho
spodě spustí hudba, a kde který chasník a
děvče dorostlé hned vyhledávají nejlepší svůj
šat, aby se k muzice vyčňořili. Věru nic nepře
hání písnička, jíž se hosté do hospody pobízejí:

Jináče není o posvícení,
selky se od zlata blejakají,
mládenci v hospodě vejskají;
pojďme tam, ať zvíme,
co to má znamenat,
spatříme.

Hospodář s hospodyní musí po starém 
zvyku v hospodě aspoň se ukázali; neboť kdyby
buď oba, buď jeden z nich nepřišel, soudilo by
se, že mají doma mrzutosti a eváry nebo že
druh za druha se stydí. Hosté ovšem je dopro
vázejí. Hezká podívaná jest po sále. Děvčata
stojí kolem stěn. Tetičky opanovaly lavice kolem 
dokola, chasa stojí poblíže »šenkýře«, Hosté
s hospodářem zasednou buď za sousedský stůl
aneb někteří do světničky, pohodlně si zakouří ©
a při tom i někdy v karty zahrají. Jak hudba
spustí, jakoby do vrabců střelil.Hned se rozběhne|
každý po své, a maminky se blaženě usmívají. |
Taněí-li se solo, jdou také hosté ze světničk |
na chasu se podívat. Solo míval nejstarší ohasník
napřed. Však takó hudebníkům dobře zaplatil,
že mu zabráli a při tom zazpívali: |

»Ovšem že, a to dobrým králen, který ti ne
míní učiniti nic zlého« odpověděl Stanislav August.
Spiklenec výjevem a slovy těmi byl tak zmaten.
že se zmýlil v cestě, což král zpozorovav zahovo

do tohoto kláštera a sám se zachraň.«
sNemohu. přísahal jsem«, odpověděl žoldnéř.

té král jal se dokazovati neplatnost ta
přísahy, až spiklenec. jménem Kosň

podotkl: zZavezu-li tě zpátky do Var
budu 71raceln.« Když však ho král
že se mu nic nestane, Kos'ňski padl

bo

ujistil,

dal se docela jeho m'losti. Potom zabočili k blízké
umumlýnu, do něhož však nebyli hned přijati, pro
tože obyvatelé báli se lupičů. Kosiňski tloukl na
okna a dveře prose o pomoc člověku, jenž na ce
stě byl přepaden a obrán; sám král, nechtěje se
dáti poznati, dlouhou chvíli domlouval | mlynáři.

veliteli královské gardy ve Varšavě. Po několika
hodinách jenerál přicválal s jízdou ke mlýnu a
spatřiv krále ležeti na slámě, padl k nohám jeho a
roně slzy zvolal: »Ach, můj král!e Obyvatelé mlý
na, poznavše v cizinci svého panovníka, padali niu
k nohám a prosili za odpuštění. Stanislav August
je laskavě upokoioval. Po chvíli vstal a podpíraje
se o věrného jenerála, vsedl do vozu. který byl za
tím k mlýnu dovezen, a bral se do Varšavy, která
byla všecka na nohou, neboť zpráva o únosu krá
lovu rozlétla se rychle i do nejzazších ulic. Král
byl vítán hustými zástupy lidu, tísnícího se všudy,
kudy projížděl, a ulice ozářeny byly četnými sví
Ulnami,. Největší množství čekalo u královského
paláce, kamž povoz dojel o páté hodině ranní a
kdež každý vystupujícímu králi chtěl líbati ruce.

Machlaveliism. ©Pozorovatelé, kteří stopovali
postup evropských událostí a kteří rozumějí duším
národů, útokem rumunským nebyli překvapeni.

Rozliční zpravodaiští Žvanilové ovšem přič'ňovali
se všemožně. aby mátli správný úsudek o úmy
slech Rumunův, ale skutečnosti poučily, že špatně—— >,,,,,,

Pořád se ptají
komu to hrají,
Josefu Vřetečkovi.

Nic se neptejte,
jenom mu hrejte,
on vám zaplatí,
vždyť má dukáty.

Nyní následovalo všeobecné tančení. První
den posvícenský vyhrazen byl mladým. Proto
služebná chasa má dnes plné prézdniny, leda
že večer dobytek rychle obstará. [ pasák, který
den co den musí se skotem na pastvu, dnes
jest prost své povinnosti.

Hospodyně, než odejde do hospody, dá ještě
rodičům čeládky řádnou výslužku, neboť ti také
se dnes na posvícení dostavili,

Z čeledi dostal každý vrchovatou košatku
koláčů a děvečky upekly si kromě toho hně
tynky.

V hospodě rozpoulá se brzy bujné veselí;
muzikanti nemají takřka oddechu, a kolo jest
neustále plno. Což tu jest výskotu, dupotu,
zpěvu a emíchn! Rozjaření chasníci rozhánějí ne
po šenkovně v plném vědomí dnešního práva,
kteréž promijí i věci, jež by se jindy tropiti
nesměly; nosí děvčatům zavdanou, škádlejí je,
avšak střehou bedlivě, aby se jim nikdo nepo
volaný do kola nepletl.

Kdo nemá hodnosti chasníka, k tanci ne
smí, jinak si tanečníci zjednají hned pořádek.
Výmluvně svědčí o tom také tato sloka známé
posvícenské písně:

Ty kluku, pohunku,
z hospody jdi pryč,
my tě tu už mezi sebou
netrpíme vío;
nejsi žádný pacholek,
jsi jen ještě pohunek;

úvra musí stát za dveřma,
starý pacholek.



Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 108.

Vklady na knížky Új“|o "UN
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

byl by pochodil státník a vojevůdce, který by byl
dbal neustále posílaných útěch a upokojování, že
z Rumunska: středním mocnostem nebezpečí nehro
zí. Diplomatičtí a vojenští činitelé naši však těch
10 zpravodaiských tlachalů nedbali, neboť dle slov

„Tiszových již před vypovězením války konány
byly přípravy k obraně. jejíž pohotovost co nej
dříve se ukáže.

Co však překvapilo, jest machiavellism mini
sterského rumunského předsedy a jmenovitě sa
mého krále. Králův rod vzbuzoval mínění, že ru
munský panovník byl nějak Bratianem zaskočen a
že o mobilisaci proti naší říši nevěděl, ale zajiště
né zprávy dokazují opak. Ferdinand rumunský o
neutralitě
před schuzí, o níž zcela určitě věděl, že tam bude
usneseno vypověděti Rakousku válku. Moderní
tento machiavellism budí rozhořčený úžas, a jest
zřejmo, že v praktické politice má v Rumunsku
učelivé žáky. „Kdyby se panovník měl pohybovati
v mezích mravnosti, musil by neklamně zhynouti
mezí mnohými špatnými. Panovník budiž lvem a
liškou a ať pečujeo to, musí-li k blahu vlasti užíti
špatných pomucek, aby ho ospravedlnil výsledek,
a kde jest nucen jednati proti věrnosti a poctivosti,
ať zachová si aspoň zdání ctností těch, neboť luza
soudí vždy dle zdání a dle výsledků. Nejzáhubnější
jsou pomícky poloviční, střední cesty, mezi do
brem a zlem. kolísání inezi rozumem a násilím.
Křesťanství jest nepříznivo politické zdatnosti.
To jsou tak hlavní zásady, kterými se Machiavelli
v celém světě smutně proslavil a na které si hned
vzpomínáme, kdykoli v politice za dosažením ur

pravdou a poctivostí a kdykoli mravnost podřizu
je se tedy vvpočítavé chytrosti.

:

Mluvnické síto. »Potřebovali jsme jen ze záko
pu vystrčiti hlavu, a již se na nás střely sypaly.<
Správně: jen jsme ze zákopů hlavy vystrčili, a
již... »Naše strojní puška pozůstává . .« Správ

těchto částí. »Byl již dva roky na službě vojen
ské. Správně: ve službě vojenské. Velmi často se
chybuje. běží-li o předložky spojované s podstat
nými služba a učení. Správně se píše a mlu
ví: Jan chodí do učení. když již se učí. Josef pit
jde na učení, třeba do Prahy. kdež se bude učiti
kreičíin. | obuvníkem. truhlářem. ©Jdu do prá
ce, která jest již umluvena. ale píidu na práci, kte
ré teprve bude mi hledati. Šel na vojnu, když se
stává vojákem, ale šel do vojny, když právě se
válčí. »Byl odsouzen do vězení v trvání pěti let.«
Správně: byl odsouzen na pět let do vězení. >Byl
odsouzen k smrti«, správně: na smrt. Vůbec potře
bí jest. abv' spisovatelé a novináři, jichž se věc
týká, prostudovali dobře pády předložkové. Po
znají pak mnohé krásné a jadrné vazby, jimiž ja
zyk náš jest tak bohat, a uvědomí si, jak dost ne

Ženské vezmou ei do prádla každý tančící
párek a řádně jej posoudí. Hned zase prohlížejí
na děvčatech šaty, fěrtochy, kašmíráky a krum
plované kordulky.

Hudebníci hráli jednomu po druhém a pe
něz dostávali dosti. Vždyť je posvícení jenom
jednou za rok. Muzikanti to také zaslouží, umě
liť to jak se patří nabírati. To bývalo nějakých
tanců.

Tu poručí jeden »tajč«, a již muzikanti
. spustili a někteří z nicfť zpívali:

Ty jsi synáčku Červeným vínem,
ty jsi tím vinen, bílou pálenkou,
tys mne opíjel mohla jsem zůstat
červenýmvínem... — podnes panenkou...

V ten den hoši opravdu nešetřili, pivo teklo
potoky, muzikantům o talíř zvonily lesklé dva
cetníky a groše; tu zas poroučí jiný ohasník:
Hrajte mi za dva groše! Hudebníci hráli píseň
soourák« a zpívali:

Náš kohoutek kokrhá, kokrhá,
bude brzo ráno, .
která holka ospalá, oapalá,
ta nemá ustláno.

Jinému pak hráli za desetník »myslivečka«:

Mysliveček jde po hrázi,
lovecký nůž se mu hází;
potká on tam hezké děvče,
hned se o ně uchází.

. Myslivečku, myslivče,
dej si pozor na děvče.
Nedáš-li ai na ně pozor,
však ono ti uteče!

u Pak se tančí kvapík (kalůp), třasák, polkaatd.

patrné přesunutí předložky dává hned jiný smysl.
»>Pro přesilu posice předána byla nepříteli.«

Správně: posici vzdali nepříteli. Předati znamená
dáti více, než jest potřebí. V krámě jsem se předal,
to jest dal jsem. více peněz, než aáleželo. »Otec
předa! usedlost synovi.« Správně: postoupil, ode

vzdal synovi. o .
.——

Situace soc. demokracie.
V zainitání starých internacionálních zásad se

pokračuje. Na kongrese soc. demokratů v Birming
hamu (5. září) většina řečníků zavrhla návrh na
účast na mezinárodním sjezdu soc. demokracie.
Dálo se ta slovy ostrými. Na př. delegát Jack Jo
nes prohlásil, že není imperialistou, ale otrokář
jeho vlastní krve jest mu prý nmMejšínež -c.zinec.
Prudce bylo útočeno proti soc. demokracii něme
cké. Konečně návrh zamítlo 1486(00 hlasů proti
123.000.

Kamenici, v č. 195. zaztaméěnává pozoruhodné zje
vy z veliké soc. dem. schůze, pořádané v témž
městě. Říšský poslanec Noske na té schůzi ze
vrubně vysvětloval, jak čtyřdohoda měla úmysly
útočné. jak se předem sorganisovala k přepadnutí
Německa. Dodával: »Proto by bývalo u nás Něm
ců čirým šílenstvím ještě déle váhati s mobilisací.
Bethmann-Hollweg vůči Rusku byl trpělivý až do

sace hotovou událostí, Německo vyrazilo, aby ne
bylo potlačeno; © prota přes vlastní vypovědění
války nacházelo se ve válce obranné.«

Soc. demokraté ve státech čtyřdohody hromad

kteří mezi nimi osmělují se plouti proti proudu
střízlivými úvahami. Mezi francouzskými sociali
sty nacházejí se fanatikové, kteří bezmyšlenkovitě

cký universitní prořesor A. Turpain z Toulousu ú
: točí na Německo prudce. prohlašuje, že tak tlumo
j čí i stanovisko nynějšího ministerského předsedy
: Brianda, který se vyšplhal k moci po zádech soc.
| demokratů. Navrhuje zpustošení celého pruského

území, aby se tak prý stalo zadost lidskosti a
spravedlivosti!? Taková zášť prapodivně sluší li
dem, kteří slibovali, že na základě protikřesťanské
osvěty jsou s to shratřiti všecko lidstvo.

Soc. demokrat Dr. R. Berger vydal v M. Glad
bachu spis »Fraktionsspaltung und Perteikrise«.
Snesl zde bohatý materiál k ocenění významu a

tuace, v jaké se ocitla soc. demokracie vypuknu
tím války a politickým obratem z 4. srpna 1914,
blíži se v příčině její příští taktiky k svému roz
hodnutí. Berger poučuje, jak se má diti další dů
sledný vývoj strany. těmito slovy:

»Die svědectví historie všechna davová hnuíí,
která se vmísila do státního života s novými ale
disky, nokoušejíce se reformovati společenské tě
leso, teprve tehdy nalezla možnost míti vliv na
vývoj tohoto tělesa a své idey uskutečniti, jestli
že organicky navazovala na stávající poměry.
Byla podřízeného významu otázka. zdali ulpěly

gandy na utopistických požadavcích. Zato však
bylo hlavní, že tato hnutí viděla nutnost, aby se

nicky srostla s národním celkem. Na tomto roz
hodném stanovisku stojí nyní německá soc. demo
kracie. Tento názor vítězí, jak se zdá, též u směro
datných kruhu. nesocialistických stran a říšské
vlády.« .

Ozývají se hlasy, že skutky soc. demokratické
vedení od pěkných slov jest ještě trochu daleko.
Soc. demokratický list ve Wůrzburku k ohlášení
říšské konierence připojil vysvětlení: »Konference
mají se sůčastniti delegáti volebních kraji. Vo
lebni kraje s méně než 50 členy maji se spojit! v
okresy, které pak společně voli jednoho delegáta.
Volební kraje s 50 až 3000 členy mají vyslati jed
noho delegáta, s AWMi—10.000členy dva a s více

gische Arbeiterstimme« v Solingenu k tomu pozna
menává: »Jak to vyhlíží s výrazem vule strany
prostřednictvím konference, poučuje pohled na

nímu právu k říšské konferenci.«
Soc. demokracie tedy netoliko pohřbila mezi

národní bratrství, nýbrž prozrazuje křiklavé vnitř
ní nesrovnalosti i v jednotlivých zemích.

| Pamatujte
ne „Červený křiž“,

. na raněné vojiny, na vdovy a slrotky
po padtých našich bojovnicích!

PMopěvky zasílejte na zemský Svaz katolického
. Orla v Hradci Králové.

Za válečného ruchu...
Obětuí dnové od 4. do 8. října 1946. Z podnětů

Nejvyšších juenin od 4, do. 8. říjná“d916obětí
dmové vě prospěch pozůstájých po.nalich padlých,
péče o invalidy a tuberkufosou nemocné. Podob

: ně jako v týdmí Červeného kříže zřizují sg ve
všech městech a místech Rakouska místní výbory,

= docházejí Ústředně již četné. objednávky -na
| vkusné odznaky pro obětní dny pořízené. K po
» hodlí obecenstva, jehož požadavkům o odznaky

v týdnu Červeného kříže namnoze nemohlo býti
vyhověno, vydány jsou i dva výkupné odznaky

(štítky) za nejnižší cenu 10 a 5 K, jež mohoubýkoupeny za zaslání příslušného obnosu Ústředně
obětních dnů, Vídeň, I. okres, Vorlaufstrasse 1
(konto poštovní spořitelny 152.600),Místní výbory
a spolky se vybízejí. aby štítky objednaly do zá
soby na zvláštní účet. Tyto buďte viditelně
ny a Sprošťuje jejich nabytí ve všech místech Re
kouska od dalších darů během obětních dnů. Ob
nosy plymouci v době této z jednotlivých korůř
ních zemí věnovány budou výhradně příslušník
dotyčných zemí, jakož i členské přihlášky pro spo

„lek »C, k. rak. voj. vdovský a sirotčí fond« při
padnou dotyčným zemským úřadům tohoto fondu,
pokud jsou již zřízeny, nebo budou jm po zřízení
jich, jež již všude jest v proudu, poukázány. >

Bulharský car u uašeho následníka trůnu, Bul
harský car- Ferdinand, který před několika dny
prodléval v německém hlavním stanu u Jeho Vec
ličenstva císaře Viléma Il., přibyl dne 15. t. m. do
stanoviště velitelství vojenské skupiny arc'vévody
Karla, aby navštívil Jeho c. a k. Výsost pana arci
vévodu následníka trunu. S carem Ferdinandem
přijel také korunní princ Boris. Krále provázel
Excelence Dobrovič, mimo to křídelní pobočníci

1 dr. Stojanov a major Kalfov, Car Ferdinand požá
| dal, aby bylo upuštěno od jakéhokoliv uvítání, Na

nádraží místa, které ležíu arcivévodského hlavní
1 ho stanu neiblíže. dostavil se proto toliko Jeho c.

a k. Výsost pan arcivévoda Karel, provázen svým

i křídelním pobočníkem. aby .pozdravil spřátelené
i

|
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ho a spojeného mocnáře i dědice jeho trůnu. O 6.
hodině večerní vjel bulharský dvorní vlak do.sta
nice, Car. ve stejnokroji rakousko-uherského pol
ního maršálka, vystoupil z vlaku a pozdravil arci
věvodu-následníka opakovaným políbením. Také
uvítání se obou dědiců trůnů bylo nesmírně.srdeč
né. Korunní princ Boris byl oděn steinokrojem ma
jora c. a k. husarského pluku č. 11. jenž nese jmé
no jeho otce. Knížecí panstvo vstoupilo pak opět
do vozu králova k delšímu rozhovoru v saloně.

: Pak byla nastonpena automobilem cesta do hlav
"ního stanu arcivévodova. Zde přijal arcivévoda

Karel návštěvu královu i korunního prince. Večer
konala se u Jeho cís. a král. Výsosti pana arcivé
vodv-následníka | hostina na počest bulharského
cara a korunního prince Borisa, jíž súčastnily se
obě družiny a užší štáb následníkův. Druhý den

: odebral se Jeho c. a k. Výsost pan arcivévoda
následník s hosty na frontu armády generála-plu
kovníka ši. Kóvesse. Z jistého bitevního stanoviště,
pak z pozorovací dělostřelecké stanice hleděl car
na nepřátelské linie a sledoval boj, který byl prá
vě v proudu. V poli přijal král Ferdinand holdova
cí pozdravy svého c. a k. husarského pluku, je
hož velitel se dostavil před Jeho Veličenstvo. Na
památku dne, který ztrávil na vojenské frontě arci

| vévody Karla odevzdal bulharský car Jeho c. ak.
- Výsosti. generálu-plukovníkoví šl. Kóvessovi a ve

liteli husarského pluku č. 11 emblem své armády.
Zároveň propůjčil král mnoha jedenáctým husa

. rům vyznamenání. Teprve pozdě odpoledne vrátil
se pan arcivévoda Karei se svými hosty z návště
vy na frontě. Večer uspořádal král bulharský ve
zvláštním dvorním vlaku hostinu na počest Jeho
c. a k. Výsosti. Po srdečném rozloučení opustili
král Ferdinand a korunní princ Boris v noci stano
viště vojenského skupinového velitelství. Jeho Ve
ličenstvo car Ferdinand propůjčil Jeho c. a k. Vý
sosti pam arcivévadovi-následníku trůnu rytířský
kříž >Za statečnost«

Bohoslovci za války. Některých seminářů buď
* zcela anebo částečně bylo použito pro vojsko. Tak
„na př. ve Videnavě byla nemocnice se 70 lůžky;

bylo tam léčeno 752 mužit, Nemocné ošetřovali bo
hoslovci. | jimž pomáhalo jenom několik milaosrd

- ných sester. V semináři v Salcpurku jest reservní
: nemocnice již od I. prosince 1914. Bohoslovci 0
i šetřovali zde churavé se třemi lékaři celý rok.
: Pak byli vystřídání. aby pro jiné válečné úkony

pracovali s pílíím větší. Ve Št. Hradci ubytováni
v semináři vojíni. Theologové dobrovolně se ú
častnili ošetřovatelského kursu a nabídli své služ
bv úřadům. Jejich žádost byla zamítnuta. Největší
dít semináře v Linci proměněn ve vojenskou ne
mocnici. Bohoslovci (zrovna jako chovanci chla
peckého semináře) byli ubytování na dvou jiných
místech. V nemocnici seminářské a v jiných dvou
špitálech obstarávali tito theologové službu ne

I mocniční až do 1. prosince 1915, takže bylo vždy
" cky zaměstnáno 23 alumnů. Tito zároveň sbírali
| horlivě dary pro své ošetřovance. Vídeňští boho
| slovci po celý studijní rok 1914—15 a Ještě pozdějikonali v jedné nemocnici služby zdravotní. Ve dne
| mělo vždy službu 12 alumnů, v noci dva. V uply



nulémškolním. roce bylo z nich- 26: zainěstnáno
různým způsobem u Červeného kříže. | Vídeňští
bohoslovci časem vyučovali vojíny a vypomáhali
při sbírkách. Na četbu vojínů poskytli o vánocích
1300 K a věnovali i jiné dary. O prázdninách zdat
ně pomáhali na různých místech při žních. Pražští
bohoslovci v létě vykonávali služby v nemocní
cích,-— To jsou ovšem jen některé ukázky z vá
lečných úkonů bohoslovců v naší říši.

Zase zbytečná sensace. Již před rokem šířily se: po
věsti; jakými přístroji by bylo nepřátelskému sousedu
zcela znemožněno vstoupiti váléčně na půdu hraničící
ho. státu. Již tehdejšísensace jevila povážlivé slabiny.
Již pouhé přečtení vzbudilo řadu otázek a pochybností.
A:pak — proč takového objevu neužili Italové před Ar
slerem. anebo Rumuni aspoň před Tutrakanem? —- Ale
nová kachna. letí světem. © Americký tisk šíří hlučně
zprávu o nejsensačnějším „vynálezu Edisonově. Ve stej

býti- hájeno, mocné elektrické akumulátory, vydávající
nepřetržitý proud neobyčejně vysokého napětí. Pomocí

největším. tajemstvím vynálezu, vyzařuje toto zařízení
daleko široko elektrické proudy, takže vzniká ve vzdu
chu neviditelná. elektrická zeď, které nikdo ne
nže čeliti, | protože každý. kdo se dostane v
dosah této oblasti, bude na místě zabit elektřinou.
Dres ovšem nebojuje se pouze na zemi,

vzduchu, leč veliký Edison pamatoval i na tuto oknl
nost..a dovedl znemožniti i útoky vzducholodí. V při
pojení na jmenovaný systém zkonstruoval aparát. kte
rým budou přinuceny přistáti všecky vzducholodi a lé

a netřeba. zajisté připomínati, že i zde hraje

hlavní roli elektřina. Jde a vzdušnou střelbu, která vrhá
do "obrovské výše elektrické výboje, čímž znemožňuje
se další činnost létadel a činí bezpodmínečně nutným
jej'ch bezndkladné přistání.

Teď se však jedná u to, zdali by nepřátelská moc
v případě vypuknutí války čekala, až ty akumulátory
budou zřízeny. V míru totiž by překážely samým Ame
ričanýím: A pak ty elektrické proudy! Není jediného vo

vati objevem jiným. Nedovedl by nikdo proraziti »elek
trickou zeď«, až by se dobře obrnil proti elektrickým

-cké vlny I při bouřce? Je tu ovšem otázek daleko více.
A hlavně: jaké je tajemství vynálezu Edisonova, nedo
zvíms se ani po válce. Jsou to strachy na lachy.

Řehotníci ve válce. »Bonifatiuskorr.« sděluje údaje
o účast; řeholníků z klášterů rakouských ve válce. Čí
slice nemohly však býti podány úplné,
možno opatřití si data z četných míst v území válečném.
Halič. jižní Tyroly. Přímoří a Dalmacie nejsou vůbec
do tohoto seznamu pojaty. Pokud bylo onomu listu mož

frentě se zbraní. Dosud zahynulo hrdinskou smrtí 68 ře
holniků. 169 bylo raněno, někteří již po druhé neb po
třetí, několik jich je pohřešováno, 219 bylo povýšeno
neb vyznamenáno. Trvale invalidních je 12 řeholníků.

Italský údiv nad chrabrosti naší armády. Italské ča
-sopisy obsahují ve svých nadmíru ©mnohomluvných a
hodně zastfrajících zprávách z krasské fronty slova u

kolika týdnů zřízených obranných linii, o intensivnosti,
metodice a cílové jistotě nepřátelského dělostřelectva.

tele. jehož mocná osobní bitevní energie a odhodlanost

střely ovšem z valné části nevybuchovaly následkem

bitvy.
Miljukov o příčině války. V článku nadersaném |

„Přiznání připomíná »Nordd. Allg. Zeitung“ dřívější 
vývody vůdce ruských kadětů Miljukova, napsané do

podrobnosti ruské zahraniční politiky. Jest proto zají
mavo slyšeti jeho úsudek o politice povaleného minis
stra. Poněvadž tento úsudek se z části zabývá historií
vzniku nvnější války a při tom jasně jest patrný myšlen
kový postup. pro nějž Rusko chtělo válce. má Míljuko
vův článek cena dějinného dokumentu. Víme z něho te
dy nyní z ruských autoritativních úst: 1. že cíl ruské
politiky před válkou byl namifen proti existencí Rakou
sko-Uherska. 2. že Rusko jen proto nerozpoutako (ři
skaderské otázce evropskou válku. že dohoda nebyla

na válku naléhalo, poněvadž tyto rozpaky pominuly,
4. že ruská politika v Srbsku poskytla »důvod a při
žinu světové války“ a že ruská politika | »při

«pravovala tuto hořlavina jakožto důvod k vál
cer a Sazonav k politování ruských © vlastenců

*dal válce »všeslovanskou záminku«, která ruskou
politiku na venek příliš silně zatěžnje. — Z toho
také vysvítá, kdo při začátku války byt vlastně útoč
níkem, kdo ostřil zbraň proti přečetným Slovanům naší
řše. Nyní již jest jasno, proč ruský ministr nechtěl. aby
Rusko navázalo čilejší obchodní styky s českým náro
dem, vyjádřiv se před válkou, že Rusko chce zaútočiti
proti naší říši vůbec.

Poučesí o mořidiech nabrazujících modrou skalici.
Okresní aprovisační komise v Přelouči vydala spisek
"»Ochranné prostředky proti sněti obliné Jako náhrada
"za modrou skallci< od Čeňka Vaško, odborného učitele

kniktiskérna Otakara Ludvíka v Přelouči.

APročpsáti na

"Vždyť obdržíme lěýný doptení papír a to:
1 envelopku(10 papírů a 10 obálek)za 50 hal.,
60 envelopek za K 2250 (po 45 hal.) Objednejte

„0 -pokud na skladěv .
Družstevním knihkupectví

v Hradci Králové, Adalbertinum.

-- Kulturní jiskry.
Výtěžek topograiického badání v dnešníarci

: dlecésí poznaňské, Polský kněz Kozierowski pod
* jal se práce, která vyžaduje píli mravenčí. Vyše
„třil na základě bohatého materiálu rukopisného i
; tištěného půved místních názvů a jejich změny V
' Poznaňsku. Spolek přátel nauk v Poznani vydal
' obrovské dílo Kozierowského jako 41. knihu svých

ročníků. »Národní listy« v č. 228 praví: »Při kaž
i dém názvu autor uvádí pramen, v kterém jej našel.

Starodávná Piastovská oblast jmenovitě v kra

on na ni vylil, než v rynějším stavu. Když se s ny
* nější nomenkultury oškrabou umělé nátěry. obje

ví se všechno bohatství starých slovanských ná
zvisek míst: každý nejmenší potůček, každé jezír

ko, každá osada, každý bezmála koutek měl své
jméno, obyčejně velmi charakteristické.«

Kozierowski pracnou cestou rozluštil definitiv
ně i původ slova >Berlín«. Mělo se obecně za to,
že pochází od slova »berla«. Ale význam ten není
původem svým slovanský. jsa utvořen z latinského

i »ferula«. Kromě toho v nejstarších dokumentech
nazývá se to město Barlin, Barlm, Barnin, Bar
nim; to naznačuje jiný původ než od »berly«. Ety
molocii slova prozrazuje pojmenování jezera Bar
lina, jež se také vyskvtuje pod formou Berlin. Hor

"ní Lužičané pruský Berlín také nazývají Barlinem.
Srovná-li se obé. vyide, že Berlín pochází nikoli

[od slova berla, nýbrž od bara, bařina. (Česká ba
řina je starší než nyní všeobecně obvyklé bažina,
neboť »ž« sem přichází jen tím právem, jako do
slova žebřík misto řebřík. žebro místo rebro, a

| bažina nikterak nepochází od bah-na, jak by tomu
nyní mnozí rádi byli.) Nejstarší název Berlína byl
Barnin, ale »nz v tom slově brzy vystřídalo »le

: podobně, jako v názvech Gabnín — Gablin, Lech
Vnin — Lechlin, Mechnin -- Mechlin. Karnín — Kar

lín, Bnin — Blin a j. Berlín tedy svým zakladate
lům znamenal město, založené na bařinách, a prá

" vě na takových místech Slované rádi sídla svá za
kládali, neboť za vadami cítili se bezpečněji chrá
něnými. než na příkrých horách.

Vynikající práci polského kněze dostává se ve

sku a v Německu přinášejí »Hlasy ze Siona« dne 14. I.
„ m. informativní článek, z něhož vyjímáme: »Jeť Slo

venská církev evangelická největší slovanskou evange
lickou církví vůbec. Přes mnohé wtiskování i se strany

„ vlastních příslušníků. ovšen pomaďarštěných. drží se
houževnatě svých starých práv a zvyků. Slováci mnoho

; vlastních návrhů k r. 1917 zatím nemají.
: slavnostech se přirozeně nemluví. Lze to vysvětlití 0

kolnostmí a je na to dosti času. Trvalou oslavu celko
vou, vlastně trvalou památku této oslavy. nutno však
připravovati již letos. Proto v posledním čísle časopisu

: „Církevné listy: navrhuje kdosi, aby se na předním mí
stě splatil dluh slovenského sirotčince v Modré. Bratří
Slováci se skutečně činí. Sebrali během půl roku něc“
přes 30.000 K na tento sirotčinec, jenž byl nedávno fa
rářem P. Zochem založen. Druhé dílo. hodně památiy
reformace, dle mínění navrhovatele by bylo otevření
nového sirotčince ve sv. Mikuláši. Konečně třetí návrh
jest *fond Martina Luthera« k udržování sirotčinců. Ná
vrhy tedy skromné. praktické, a co hlavního, uskuteč
nitelné. Za to Maďaři mají rozsáhlé plány. Na oslavu
aooletého jubilea reformace cháějí uskuteční unii mezi
evangelickou církví a. v.. většinou slovenskou, a h. v..
větším dílem maďarskou. Tedy tytéž snahy. jež měly

| r. 1842 vésti k maďarisaci evangelických Slováků. K
unii nedošlo. a doufáme, že k ní nedojde ani tentokrát.
přes to. že se mnohým ustrašeným Maďarům jevi veli
ce žádoucí, aby se prý panslávská Idea. domněle a ne
spravedlivě luterské církvi imputovaná, ve velké větš.
ně maďarské znemožnila. Štěpán Homola, farář sloven

: ské evangelické církve v Košicích. pomýšll dokonce na
| jinou uni. V časopise »Evangelikus Kózérdek« vybízí:

Utvořme evangelicko=katolickou národní | církev, od
fimského papeže úplně neodvislou, svobodnou, S uher
ským státein organicky spojenou. Myslí, že zájem slo
venského bytí mn káže tuto tleorH; domnívá se, že by

| se takovým způsobem nejlépe osjavita památka refor

| mace. K tomu poznámek netřeba. Ještě více než tyto
hlasy o unll byl nám nápadný článek v maďarských Ji
stech. slibující Slovákům Bibli v slovenské řeči.Článek
končí takto: »Clrkev tedy poslechne hlasu spravedino

sti, když se zřekne českého jazyka a k platnosti přivě.
de mateřskou Feč Slováků, která je dnes už úplně způ
sobna přeložit Biblí do slovenské řeči. To by bylo pří
snou zásadou evangelické církve; ale při tom vykonala
by církev i pěknou úlohu se stanoviska šťastné maďar
ské idee: neboť by učinila přítrž misií, kterou česká cír
kevní. řeč u Slováků koná ve prospěch československé
národní Jednotry.« ... V čele snah za slovenskou Biblí
stojí tedy Maďaři. — V Eisenachu na konferencí evan

mecku vysloveno bylo mínění, že slavnost reformační
nesmí býti omezena na několik jen dní, nýbrž že ná re
(formační nálada udávati tón při všech bohoslužebných
úkonech celého roku; zvláště nutno oživiti reformační

písně, zejména pak písně Lutherovy. I jinde v Německu
byly pořádány přípravné přednášky u oslavách Luthe
rových, zatíní však nemáme o nich dostatečných zpráv.«

v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy
na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného kříže a opatří i jiné cen. papíry.

K snímání zvonů. Podzemní záludné proudy
znovu se snaží pracovati. tváříce se při tom ná
božně. Kdo neztratil pamět, dobře ví, jak nedávno.
před válkou živly protikatolické u nás živě po
chvalovaly zednářské zákazy zvonění ve Francii
a v jiných krajích; vždyť prý časté zvonění ruší
klid, působí nervositu. Ovšem nedodalo se, že ner
vosita některých lidí vznikala proto, že zvony bur
covaly jejich podřimující svědomí. A nyní jaký n-.
brat! Titíž chvalořečníci Francie našeptávají Idu,
že příčinou rekvisice zvonů jsou hlavně kněží a
zvláště hierarchie. Aby pak dodali svým jedova
tým »informacíme důrazu, prohlašují, že. »teď už
do kostela choditi nebudou«. Kdybyste se jich ze
ptali, zdali před tím se ukázali v chrámu ročně
aspoň čivřikrát, začnou koktati různé výmluvy a
převedou řeč jinan. Zbožným katolíkům nřinomní
náme. že úřady církevní v zájmu zachování pa
mátných zvonů učinily práci velikou. Ale tolik jisto,
že duchovenstvo nyní musí rozkazu státních po
slouchati zrovna tak jako lidé jiní. Rolník se nesmí
stavěti proti rekvisici vlastního obilí; majitel do
mu neodporuje, když se mu odnášejí měděné so
částky. matka vyprovází svého synka na vojnu —
a správce kosteia nesmi komisi rovněž vzdoro
vati. Podvolují se nezbylné nutnosti daleko větší
a vlivnější pánové než jsou kněží. Když Francie
vnutila posvěceným osobám (i biskupům) do rit
kou pušky, tu ani nehlesk u nás ti lidé, kteří po
jednou předstírají překvapujcí nábožnost. Proto
nechť se nedají upřímní katolíci klamati od nepo
ctivých našeptavačů! Kdekoli vychytralá individua
začnou lid znepokojovati, nechť se s n'mi naloží
dle zásluhy! .

Solovjev pro církevní jednotu Ruska s Římem.
V Rusku vydána nově opět kniha Sěrgeje Solovje
va »Thenlogické a kritické stati«, v níž slavný au

jednotu Ruska s Římem. Svět nahlédne jednou, že
žádný jiný panovník, ani francouzští, ani italští
zednáři, nýbrž jen mocnář ruský musí dáti světu
mír. Přes zevní rozkol ie přece východní církev se
západní vnitřně spojena uctíváním Matky Boží.
Panny Marie. — Soloviev zabývá se pak zevrubně
náboženskými poměry haličskými. Halič je určena,
aby Rusko duchovně obrodila. Vlivem protestant
ské theolovie vyschly prameny života církevního
v Rusku. mimo to asiiská náchylnost mas lidu k
orientálnímu —mysticismu odtrhla tyto masy od
církve tím, že v ních vyvolala exstatické sektář
ství, zato však v Haliči a Volyňsku bylo pozoro
vati sesilení řecko-katolické unie V tvrdošíjném
boji s iatinsko-polským katolicismeni. Zároveň u
platňovala se tam obratná náboženská propagan
da. kulturní a tvurčí síla, západnímu křesťanství
vlastní. Jedním slovem: Halič, Ukrajina, Litva a
Polska isou povolány. aby v nejbližší době hrály
vynikající roli v oboru kulturním a církevním. —
Posvátná místa v Počajevě, Cholmu a Čenstocho
vé nejsou nikterak archaeologickými památkám.
nýbrž ukrývají v sobě nové produkující síly. —
Nadšeně vyslovuje se Salovjev o »nad jiné vynika
jící osobnosti kněze-krále Šeptyckého. v jehož
ložnic: se hluboce zadumal. pozoruje rakev, ve
které Šeptycký vždy nrobdí noc ze Zeleného čtvrt
ku na Velký pátek. Odtud vedou — praví Solov
lev — nitky k jednotě s Římem, k vítězství nad
ruským rozkolem, k vítězství logiky Aristotelovy
a ducha svatého Basilia nad odlukou od Říma. 
Rusko pod berlou římského napeže je určeno, aby
národům přineslo mír a duchovní svarnost.

Nelze sice souhlasiti se vším. co Solovjev v úů
vaze té prohlašuje, ale povzbudná slova proslulé
ho myslitele mají význam značný. Solovjev ne
zrodil se v církvi katolické, upadl do skepse, od
dal se filosofickému hloubání, Cestoval po vzdále
ných krajích. zkonmal z blízka hodnotu nejrůzněi



ších konfesí a — ejhle, stal se znovu věřícím kře
sťanem. A vězu vzbuzuje obdiv, jak vřele, s ja
kou úctou mluví ve svých spisech o církvi katoli
-cké! Kdykoli promlouvá o úkolech obecné církve
křesťanské, skoro vždy se stává zaníceným apolo
getou zásad církve katolické. Některé jeho úvahy
mají takový ráz, jako by vyšly z péra katolického
kněze, bránícího vlastní zásady proti odpůrcům.
—.Tedy sám Solovjev uznává, že carismus v ny
nější formě naprosto nemůže býti užitkem pro
křesťanství. Absolutismus ruský není schopen cír
kevní reformace; jest tu potřebí pomoci z Říma.

" Židovský splsovatel na obranu Jesultů, Jest dosti
výmluvnou okolnosti, že posud nutno Jesulty hájiti proti
pomluvě. o prostředcích »posvěcovaných účelem«. Je
sulté přece byli nucení učiti přesně takové morálce, ja
kou nacházeli v Písmu. ve svatých otcích, v rozhodnutí
katolických koncilů. Kdyby se byli snažili zásady ka
tolické morálky porušiti tak pronikavou změnou, rázem
by se byli ocitli na půdě kacířské; církev by byla prall
nim vystoupila se vší rozhodností.

Již jsme se zmínili, jak pochodll exjesuita Hoens
broech, když se snažil dokazovati, že Jesuité opravdu
hověli aspoň pokoutně zísadě: ©Účel posvěcuje pra
středky.

Předsudky protikatolické však mají houževnatost
hroší kůže. Proto jest užitečno znovu a znovu poukazo
vat, z jakých kalných pramenů vytryskla protijesultská
pohana. Nyní promluvil důrazně sám židovský spisova
tel Jiří Brandes. který katolické církví nijak nepochle
buje. pretože jest zásadním protivníkem tábora katoli
ckého. Napsal. že autorem pomluvy jest Pascal, který
eno heslo podvrhl Jesuitům zcela nespravedlivě. Pu
učuje: © -V protestantských krajinách zřídka kdy se
mluví o Jesuitech, aby se neprohlašovat výrok súčel
posvěcuje prostředky za kvintesenci učení Jesultů. Je
suité marně stokrát prohlásili, Že nikdy zásady té nehlá
sali a že slov těch neužili — a měli pravdu. Neboť no
kus, připsati jim tento. Jakož i jiné nebezpečné výroky,
nachází se v Pascalově spise, jenž sleduje málo odporu
čení hodnou methodu. každou nešťastně formulovannu
větu, kterou snad byl. možno vyšťárati v tehdejších
obskurních příručkách španělských a vlámských Jesuitů.
podstrčiti Jesuitům in corpore (obecně). Přece však ne
mohl Pascal nalézti tuto větu ve spise žádného Jesuity,
ale sám se k' ní nejvice přiblížil, když vložil Jesuitovi do +
úst slova: -Zlepšujeme špatnost prostředku čistotou ú
čelu.« -— Tedy Pascal sám nepronesl svou pohanu je
ště v té strohé formě, jakou na základě jeho výmyslu
vytvořili jiní, Lež, která se hnusí samému protikatoli
ckému spisovateli, jest s velikou zálibou opakována od
jizlivců, kteří jsou pokřlění v kostele katolickém.

Církevní věstník.
Nový nuncius pro Rakousko-Uhersko. Papež ine

noval dosavadního arcibiskupa ve Vercelli, insgra The
odora Valfre di Bonza. rropůjčiv mu titul arcibiskupa
trapezuniského. | apoštolským nunciem v Rakousko- :
Uhersku.

Odlitky starých rekvirovaných zvonů. Patronámí,
a farní úfady se upozorňují, že odlitky starých památ-|
ných zvonů, které určeny byly k válečné potřebě, pro
vádí nejlépe umělecko-průmyslový závod firmy F. Šenk
v Radotíně u Prahy.

Výborová schůze
Polit. družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana N. v Hradci Králové
bude

v úterý, dne 26. září 1916,|i
== 0 2 hodiněodpolední
v diecésním spolkovém domě +Adalbertinum“,
třída 18. pěš. pluku, čís. 300—1. v Hradel Králové.

Dr. Frant. Reyl, Dr. Frant. Šulc,
jedoatel. předseda.

Zprávy organisační
a spolkové. !

Zakládajícím členem Poliťického družstva tiskového |
s příspěvkem 200 K stal se dp. Hynek Široký, farní ad
ministrátor v Čibuzi. Příklad dp. administrátora, horli
vého šiřitele katolického tisku, zaslouží četného násle- *
dování, protože působnost našeho tiskového družstva
má časovou důležitost. Vivat seguens!

Užší výkonný výbor Spojené katolické strany české
konal dne 14. září schůzi za předsednictví monsignora
prof. dra Kordače. Předsedající podal zprávu o přítomné
povšechné politice se zřetelem na stranu naši a národ
český. Po té ujal se slova dr. Lad. Dvořák, aby probral
poměry politiky domácí, při čemž byla zvláště zdůraz
něna otázka soustředění českých stran. Debaty sůčast
nili se všichni příjemní a vývody obou řečníků, jakož i
Jejich případné návrhy byly vesměs jednohlasně přijaty.
V otázce tisku byle pp. prof. drem. Kordačem a Havel

kou konstatováno, že realisace samostatného listu stra- ;
ny slibně pokračuje a uskutečnění její že je zajištěno.
Důležitější záležitosti byly ponechány k rozhodnutí šir
šímu výkonnému výboru strany.
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Královéhradeckou bankovní jednota v Hradci

Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankov. a uhelných. Medporujíe
při každé příležitostí svýj vlastní podnik.
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místní a z kraje.
K obětním dnům cd 4 do B. října. Mají se poskyt

nouti dary ušlechtilé, lidumilné péči. Vdovský a sirotčí
fond válečný sleduje cíle, k jakým spějí naše sirotčí
spolky: dlužno tedy jeho akci podepříti ze všech sil.
Místním komitétům náleží úloha, aby získaly dvorany
a biografy k pořádání dobročinných představení ve
dnech obětních; nechť získají dle možnosti čilé pomoc
níky pro prodej lístků a pru jiné práce spojené s pořádá
ním představení. Při tom jest pllně hleděti k tomu, aby
při všech slavnostech byl režijní náklad co nejmenší.
Také se musí pořadatelé vystříhatí všeho, co by se pří
čilo nynějším státním cpatřením v příčině potravin. —
C. k. ministerstvo kultu a vyučování bude podporovatí
záslužnou akci povolením prázdného dne v sobotu 7.
Hijna, aby se umožnila horlivá účast mládeže ria sbír
kách a prodeji odznaků. —. Místní komitéty se žádají o
čilou propagandu osobními prosbami u známých kapita
listů. bohatých podnikatelů a pod. — Doufáme, že naše
město projeví takové pochopení pro důležitou akci, jaké
osvěděllo již při jiných válečných úkonech.

Městská rada dne 18. září. Schváleno bylo, aby mí
sto suplující učitelky na nrěstském lyceu uděleno bylo
sl K. Špálové. — C. k. okr. hejtmanství požádá se o
superkolaudaci varhan v kostele v Novém Hradci Král.,
dodaných p. A. Melzrem. varhanářem v Kutné Hoře.
-- Usneseno bylo, aby z účtů vyplácených dodavatelům
obce 1 proc. sráženo bylo pro c k. rak. vál. fond vdov
ský a sirotčí. - Poukážou se různé účty k výplatě. —
Vypravování oohřbů chudých zadá se p. Jos. Elsnerovi.
— Schváleno bylo, aby sl. A. Podhorová a sl. M. Šim
ková vyučovaly při pobočce. zřízené při III. třídě měst.
dívčího lycea. — Slečna M. Tomsová jmenována byla
asistentkou vaření a domácího hospodářství při měst
ské vyšší škole pro ženská novolání hospodářská.

bu tělocvičny Sokola povolilo správní radě elektrických
podniků používání stavidla v korytě Piletického potoka.
-- Na vědomí vzat byl přehled prodeje elektrické ener
gie za If. pololetí t. r. a výměr c. k. okr. hejtmanství,
kterým povoluje se tunečnímu mistrovi p. V. Čtvrteč
kovi vyučování tancůmí v tesedním sále. — Schválen
byl seznam poukázek pro vojenské ubytování. | různé
objednávky, týdenní a lesní kensignace.

Významné uznání. Panu ředkeli v. v. V. Vachovi
zaslán tento pochvalný projev: C. k. okresní školní ra
da, uznávajíc zásluhy, jež sl Vaše Blahorodí získalo
sbíráním 4 sepisováním dějin jednotlivých obcí a škol.
kterážto data jsou pro školní kroniky důležitosti nedoce
nilelné, vzdává Vašemu Blahorodí za neobyčejnou píli
a práci srdečný dík s prosbou, abyste v této ušlechtilé
činnosti i na dále neráčii ochabovatě. Smutný, c. k. mí
stodrž. rada. .

Úmrtí. Bolestná ztrára stihla vsdp. konsist. radu dr.
Gust. Domabyla dne 20. září, kdy mu na věčnost odešla
skromná, zbožná neleř slč. Zdena Volfová, která mu
dlouhá léta vedla domácnost, Zesnula v Pánu po dlouhé
vleklé chorobě, zaopatřena byvši sv. svátostmi, ve 42.
roce věku svého. Tělesná schránka v Pánu zesnulé bu
ds pohřbena dnes o půl 4. hod. odpol. z chrámu Panny
Marie do úrobu své babičky, matky p. kons, rady. Zá
dušní služby Boží konají se v sobotu 23. září o 10. hod.
v kathedrálním chrámu Páně. Přečetní přátelé zaslouži
lého p. rady projevují relíčenou soustrast nad ztrátou
nezapontenutelnou. — Bůh přijmiž tichou duši do ráje
věčného!

Výsledek zápisu do c. k. gymnasla. Přijato bylo
žáků do třídy 1. 46, II, 54, III. 59, IV. 49, V. 30, VL 32,

VII. 26 a VIII. 29, celkem 4328žáků, z nichž jest 6 pri
vatistek a 34 žáků ve zbraní. Třída II. a III. byly roz
vedeny v pobočky.

Zápis do c. k. reálky, Ve šk. roce 1916 přijato bylo

V. 35, do VI. 33 a do VII 23 žáci. Celkem 423 žáků.
Pobočky zřízeny budou ve tř. I—IV.

Výsledek záplsu ma obchodní akademii. Do I. roční
ku přijato 88 žáků, da Ii.—IV. ročníku 142 žáci, úhrnem
230 žáků (kromě žáků. kteří jsou na vojně). — Na dívčí
dvojtřídní škole ebchodní: Do I. ročníku 52 žákyně, do
II. ročníku 46, úhrnem 98 žákyň.

Odborná škola pokračovací pro učednice ženské živ
nosti oděvnické (při dívčím Ivceu). Zápis do I.a II. tří
dy koná se v neděli dne 24. 4 vc čtvrtek 28. září od 10
do 12 hodin v ředitelně dívčího lycea. K zápisu do
slavtež se všecky učednice Živností oděvních (dámské
krejčavé. modistky, šičky prádla a p.) z Hradce Král..
Pražského Předměstí, Malšovic a Věkoš a přinestež s
sebou propouštěcí vysvědčení školní nebo výkaz z I.
třídy 4 2 K zápisného. Počátek vyučování jest v neděli
dne I. října o 8. hodině v budově dívčího lycea.

slaví! právě letos 14.narozeniny. Začal se učiti u věku
3 let a Jako 3/4 roku starý již pu prvé veřejně vystoupil.:
Po mnoha koncertech ve své vlasti- zjednal si Pepa
Bartoň iméno v clzině jako desitiletý r. 1912svými sen
sačními úspěchy v Berlíně, kde ho kritika pojmenovala

»malýmnkrálem houslí«. V týž čas byl Pepa Bartoň vy
znamenán od mezinárodní biografické společnosti meda
Mfza zásluhy o umění, Následovala tournée mimo Če

věnuje I náš mladičký umělec své umění dobročinnosti
a získal pro tyto účely již mnoho tisíc korun. Vrátli se

právě z třetí cesty po Hallčí, kde ve všech městech: a

V příčině konečné samace Záložního úvěraího ústava :
zavítal do Hradce Králové dne 20. t. m. p. dvorní rada
Chlupp z Chlonau. .

Obecní přirážka k potravní danl z vína v Hradci
Králové. Zemská správní komise král. Českého, smlu
vivši se s c. k. místodržitelstvím, povolila výnosem ze

dne 25. srpna 1916 č. 97.462 městu Hradci Králové vy
bíratl obecní přirážku 100 proc. ke státní dani z vína,
z vinného a ovecného moštu na léta 1917, 1918 a 1919
s podmínkou, že toute přirážkou ve smyslu $ 86. obec
ního zřízení ani výroba ani obchod postiženy nebudou
a že tato přirážka týmiž orgány a týmiž prostředky
jako státní daň z vína vybírána bude. :

Nákup kom pro vojenskou správu. Komise, naku
pující z volné ruky levně pra vojenskéúčely, bude ú
fadovatí dle následujícího programu: V Hradci Králové.
dne 24. září a 8. řljna, v N. Bydžově 25. záři, v Rych
nově n. Kn. 2. října, v Novém Městě n. M. 3. Hina, v
Broumově 4. října, v Náchodě 5. tíjna, v Jaroměři 6.
října, ve Dvoře Králové 7. října. Kupují se i koně o

patřené evidenčními lístky. Hližší lze zvěděti uokresní
ho hejtmanství nebo u obecních úřadů.

Majitelé hovězího dobytka smějí datečný dobytek,.
čítajít v to telata, vydati na porážku toliko legitimova
ným orgánům výše uvedených společností nebo na po
ukázky, které vydá okresní hejtmanství. (Poukázky ta
kové vydává politický úřad řezníkům nebo jednotlivým
aprovisačním místům na dobytek do kontingentu zabra
ný pro úhradu civilní potřeby.) Poukázky posléze zmí

něné odvede osoba jimi legitimovaná, která dobytče
přímo majiteli zaplatí, před odebráním dobytčete obec
nímu úřadu, jenž odebrané poukázky předloží nejdéle do
5. každého měsíce okr. hejtmanství. Poukázky může
okresní hejtmanství vystaviti jen pro vlastní okres. ní

koliv do okresu cizího,- Kromě množství jatečného do
bytka. které jest kontingentem uloženo dodati, nesmí
býti jatečný dobytek z okresu vyvážen. — Obchod u
žitkovým a chovným dobytkem v tomže politickém o
kresu nepodléhá nijakému omezení. Pro nákup v cizím
okrese nutno si vyžádati zvláštní nákupní povolení u
Zemské komise pro obchodování dobytkem. Novou ú
pravuu obchodu dobytkem prohloubena jest dosavadní

organisace v zájmu celku. Obecní úřady byly požádány,
aby s předpísy nového nařízení se důtklivě obeznámily
a interesované kruhy o nich poučily s výslovným up
zorněním, že žádaný komingent musí býti uhražen a
že v případu odporu by byl žádaný dobytek nuceně ce
stou rekvisice odebrán.

Předčasný mrazík. V neděli kolem 7. hodiny ráno
objevila se veliká duha na severozápadní straně města
-— hned za Labem. V novi na pondělek uhodil mrazík;
ráno byla jinovatka, Na Krkonoších skví se čerstvý sníh.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 16. září 1916. 1 kopa: zelí 20—24 K. okurek 12—14
K. kapusty 3—1 K, drobné zeleniny 1—2 K. celere 1.60
až 2 K. 1 kg: cibule 1—1.40 K, mrkve 24—26 h, česneku

4-5 K. I hl: jablek 17—22 K, hrušek 23—20 K, 1 a šve
stek 16 K. —-Přivezeno bylo: zelí 54 kop, okurek 14 ka
pusty 45, celere 40. cibule 450 kg, mrkve 500 kg. česne
ku 30 kg. jablck 144 beček, hrušek 40, švestek 494, pod
svinčat 489 kusů. :

Pochvalné uznání vyslovila nejd. biskupská konsi
stoř v Hradci králové p. Janu Hoškovi, řídícímu učiteli
ve Vlkánči. za jehc snahy o důstojný církevní zpěv a
svědomitou výchovu mládeže. Gratulujeme.

Maté Svatoňovice, Růžencová neděle bude miti u
nás 1. října průběh slavnostní. V předvečer růžencová
pobožnost a Požehnání s asistenci: ve svátek sám ran
ní mše sv. v 7 hod.: v 9 hodin kázání a slavná mše sv.;
odpoledne růženec, kázání 3 slavné požehnání. Příleži
tost k vykonání sv. zpovědí v sobotu odpoledne a ve
čer, v neděli časně ráno.

Kostelec n. O. V neděli dne 17. září oslavila děkan
ská osada zdejší posvěcení svého chrámu Páně sv. Jiří.
Letošního roku provedena důkladná oprava děkanského
chrámu sv. Jiří, stavěného ve slohu barokovém. Vnější
opravu prováděl p. stavitel V. Hlaváček. Vnitřní oprava
provedena za dozoru a rady mistra Pantaleona (Jaro
slava) Majora O. S. B., vynikajícího umělce, ve stavbách
a úpravě chrámů velmi zkušeného. Malířskou práci ob
staral p. Staněk, štafirskou práci firma Mudrochova a
elektrické vedení provedla firma Erikson vedením p.
inž. Hilbnera. Veškerá oprava umožněna jedinou pod
porou šlechetných dobrodinců. Vnější oprava provedena
nákladem půjčky učiněné na úmor na odkaz Slechetného
dobrodince zdejšího chrámu p. Rud. Kozia, knížecího
důchodního ze Zlonic. Vnitřní oprava hrazena částečně
dosud laskavými příspěvky zdejších katolických farníků,
zdejších rodáků a dobrodinch z ciziny. Dojímavá jest

měst. Klicperově divadle na oslavu Nejv. jmenin Jeho
Veličenstva. Záznamy přijímá knihkupectví p. B. Tol

Jest pevná naděje, že zbytek obnosu touto cestou bude
uhražen. Elektrické osvětlení v nově opraveném koste
le umožnil 5. Karel Lom, majitel zdejšího pivovaru a



proudu pro kostel úplně zdarma poskytl. Oprava prove
dena jest vžomě, Její-ladnost a vírus vábí k sobě, po
byl.v kostele zpříjemňuje a mysl povznáší. O dějinách,
stávbě a opravě tohoto chrámu napsána byla brožura,
jellž. čistý výnos věnován opravě chrámu. Kdo by si
ji přál a tímto způsobem k opravě přispěti chtěl, tomu ji

děli posvětil a bohoslužbě opět odevzdal J. M. generál
ní vikář dr. J. N. Soukup, jenž konal též pontifikální
bohoslužby. Slavnostní řeč pronest Msgre dr. Fr. Šulc.
Svěcení účastnil se vážený pan starosta města, zdejší
újady.a veliké ninožství katolíků zdejších i cizích, tak

že prostorný náš chrám do posledního místečka byl vyplněn,

O zbytky látek prosí siratkové sirotčince sv. Fran
tiška ve Slatinanech w Chrudimě.=

Egolsmus. Ostrými slovy odsoudil egolsmus dnešní
doby 13. srpna t. r. sv. Otec Benedikt XV. u příležitosti
čtení dekretu o blahořečení ctih. Jos. Bened. Cottolango

ným: »Dnešní lidstvo zdědilo od minulého pokolehí du
cha egoismu. Tento zlořečený egoismus nedbá práv bliž-:
ního. a co je ještě důležitější, nedbá ani práv božských, |
jednak zapomíná, že kdo má slejný původ a stelný cíl,
máse -též stejně úctě v lidstvu těšitř; jednak klade ve
škeru důvěru ve své vlastní síly a popírá prakticky, že
Bůh je pramenem všeho bohatství a příčinou každého i

bmotného blaha. Krásný název bratří zmizel ze rtů |
lidí tohoto stoleti, anebo zní pouze jako trpká ironie.
Kolik je ještě lidi,- kteří v utrpení a hrůzách mysl svou |
k Bohu pozdvihují? Kolik jich myslí na Boha anebo bere
k Bohu útočiště, jako k Tomu, od něhož -by mohli do
sáhnout- vyhojení svých nemocí, útěchy- ve svých zá
rnutcích, bezpečnosti a zdaru ve svém obchodě a prů
myslu? Zlořečí-li neomylný a pravdivý výrok člověku,
jenž pouze.v jiného člověka důvěřuje, »Zlořečený člo
věk, kterýž doufá v člověka«, jak teprve co největšího
zasluhuje opovržení onen zlořečený egolsmus, pro který
člověk jednak po ton: touží, aby se povýšil nad sobě
rovně. a jednak tolik v sebe důvěřuje, že se již po Bo
hu ani netáže! Nechceme zde dokazovat, že právě v
tom jeví se duch století; bolestná zkušenost otvírá |
slepým. oči... „<

Z nouze klášter dobrý. Známo obecně krajně za
ujaté stanovisko českých liberálů proti ktášterům. Byla
tu snaha řeholníky vylučovati ze všeho, co mazývá ná
rod zájmem a majetkem společným. K tomu všemu ještě
tolik nespravedlivých útoků! Jedná-li se však o klášter
ní peníze, najednou se logika mění. Pokrokový liberál
nejdek těm živlům nečeským, kterým pochleboval, před
nimiž klekal. Zato se. volá, aby pro českou věc »čínil
svou povinnost« klášter — jako podřízený sluha bez
vlastních práv. Liberální »Pozor« píše: »Záchrana Sta
robrněnské Besedy se ještě hledá v bohatém staro
brněnském klášteře, jenž by mohl celou realitu koupiti.
Bylo by to pro celé české Brno radostnou událostí.<
Na to odpovídá katolický »Hlas«: -Především nejde o
»Starobrněnskou Besedu«, nýbrž o »Družstvo domu“,

v němž Beseda má sídlo. Pak nikdo záchrany v klášteře
starobrněnském nehledal a nehledá. Kláštěr je tak »bo
batý«, že nrodává své nemovitosti. a ke koupení domu
»Družstva« by potřeboval jednak úředního svolení, jed
nak“peněz. Ostatně kdyby znal pisatel do +Pozora« hi
storii posledních let. věděl by, že klášter již učinil -pro
záchranu českých spolků na Starém Brně více než svou
povinnost. Protokoly »Družstva« to dokazují jasně.«

Na valné hromadě německého »Schulvereltu« v mi
nulých dnech ve Vídni konané bylo s potěšením konsta
továno. že roku 1915 příjmy Schulvereinu stouply na
1.175.685 K. Ochotou obce vídeňské bylo umožněna, že
si Schulverein postavil ve Vídní za války vlastní dům.
Předseda dr. Gross ohražoval se proti hlasům, které
mini, že bude německý Schulverein po válce zbyteč
ným. Naopak právě po válce čekají na Schulverein ještě

další a významné úkoly. To, co platí pro Němce o ně- |
meckém Schulvcreinu, plati zajisté také pro naši Ú
střední Matizi Školskou, pokud se týče českého náru:la.

Právě v těchto dnech Matice za dob normálních uve- |
řejňuje provolání o sbírce svatováclavské. ©Poněvadž
Matice za doby války sbírek nepořádá, odpadá i zvlášt- !
ní sbírka svatováclavská. — Avšak není pochybnosti o '
ton, že český národ vedle povinnosti k státu splní také
povinnost, kterou má sám ke svému dorostu. Vždyť Ma
tice vydržuje daleko větší počet škol! Není třeba zvlášt
ního vyzvání; každý dnes již ví. co jest jeho povinností.
Vzdělávajíce inládež svou ve školách státnímu dozoru
podrobených, jednáme zároveň v Intencích samé snrivy
státní, která ani ve válce nespustila se zřetele péče o
rozvoj Školství a jež právě školou připravuje národům
našeho soustátí základy lepší budoucnosti. Nebudiž Ce

cha. který by v těchto snahách státní správy nepodporova!!
Clittivá srdce se smitují nad nejchudškní dívkami v

Útulně a chorobinci slepých dívek Praha III., Kampa, a
jim dárkem, odkazem a pod. bídu jejich ulehčí. Adm. t.
1. milodary uveřejní.

Kalemdář naší mládeže ročník V. je název roztomi
lého kapesního kalendáříku s malým zápisníkem na
školní rak 1916—17. Mimo část kalendářní a udání po
větrnosti dle stoletého kalendáře obsahuje řadu článků
poučných | zábavných, zvláště zajímavých a poutavých
události z nynější světové války, jakož | pěkné a zdařilé
ilustrace válečné, Mírná cena 30 hal. je zároveň dár

kem na záchranu sirotků po našich padlých vojinech.
Objednávky aspoň 10 výtisků za 3 K .franko obratem |
vyřídí Serafinské dílo lásky na záchranu mládeže v Č.
Budějovicích, Střetnícká ul. č. 13.

Všelicos. Na Velehradě v klášteře Tovaryšstva Je

-- Dle pařížského listu »La Croix« svatý synod v Petro
hradě nařídil, aby všichni v Ruskužijící Čechové byl
násilně obrácení na pravoslaví. — Niklové dvacetihaléře
budou dnem I. ledna 1917 vzaty z oběhu a jsou tudíž .
v soukromém obchodu platny do 31. prosince 1916.
Státní pokladny budou je přijímati do 30. dubna 1917. —
Dle +Reichspostu« bude pro celou naš! říši zavedeno
válečné mýdlo. Cena jeho za 1 kg bude prý 3.60 K v
malém a 3.20 K ve velkém. — Ceny chleba v Berlíně
byly sníženy o 20 procent. — V Čechách bylo koncem
r. 1915 advokátů 1333 (z těch 414 v Praze), na Moravě
396 (v Brně 115), ve Slezsku 86 (v Opavě 17). — V pu
slední době trhalo obecenstvo v Uhrách pro nedostatek
drobných peněz paplrové dvoukoruny na 2 i 4 kusy. —
Rakauským pivovarům, aby nemusily zastaviti výrobu,
přikázánu bylo asi 300 vagonů cukru. Na 1 pivovar,
jichž fest v Rakousku přes 1000, připadne průměrně asi
30 metr. centů. Na 100 hl piva potřebuje se asi 11 metr.
centů sladu a -asi 4 metr. centy cukru. — Ministerstvo
války povolilo, aby založeny byly »Poddůstojnické io
viny«, jež mají vycházeti každých 14 dní v 7 jazycích
mocnářství. -- Na české universitě v Praze konají se
už po více let přednášky také z arabštiny. perštiny,
turečtiny, o rušlině, srbochorvatštině a bulharštině. Na
vídeňské universitě teprve letos jest nově organisováno
státní učelištč pro orientální řeči. —- Poručenský soud
má právo zvýšiti příspěvky na výživu nemanželských
dětí. — U Jablonce v Čechách protrhla se údolní pře
krada v šířce 80 m a v hloubce 20 m. Spousty %od str
hly s sebou četné Lrusírny, mosty, zaplavily četné obce

atd. Při tum zahynule též několik lidí.

Družstevním knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.
"Radbi AT 4 AT.bi 70SP asd" as AT 4 TAMyXp B

Besídka.
Energickádivka.

Málokterá ze spolužaček se vyrovnala tempe
ramentem Viktoře Ostré. Děvče bylo jako divoch,
svádělo bitky i s chlapci. Nepoddajnost s přibývá
ním věku sc v ní netlumila; vždyť tento domácí je
dináček čerpal posilu z povzbuzování samé mat
ky. >To děvče se neztratí, jest už nyní velice ener
gické:, říkávala stará Ostrá svému manželi, který
paedagogické vedení přenechával oddaně své ve
lice čilé a hovorné polgvici.

Dívka byla dána na studie. Chlubila se doma.
jak vyniká, i když >nedře« tolik jako ty úzkostli
vé putičky spolužačky. »Udatným přeje štěstí“,
opakovala Viktorka po starých Římanech, což se
matce velice líbilo, »Matinko, kdyby všecky stu

cipace bude si raziti přirozeně cestu všude. Ne
bylo by potřebí tak vleklého společenského smlou
vání, tolikerých proseb u mužského pokolení za
milostivé alnužny.«

Studenti s mladou mužatkou bavili se velice
líbilo se jim i to, jak dívka při odfukování

cigaretového dýmu mrštným jazykem je šlehá,
jak nezustane dlužna odpovědi na žádnou kritickou
poznámku.

Jednou přinesla na semestrálníín | vysvědčení
špatnou známku z mravu. >Co to má znamenati,
Viktorko?< tázala se poněkud zaražená matka.

sAle to nic není; profesorovi se nelíbila jednou
puntičkářské napomínání

Myslil si, kdo ví
jak mne starostlivým říkáním před děvčaty po
niží. Měl na mne nabroušeno už od dřívějška pro
mou samostatnou soudnost. Ve mně všecko vřelo.
Když jsem pak zpozorovala škodolibé úsměvy ně
kolika husiček, tu jsem mu otevřeně řekla své mí
nění v zájmu vlastní cti, Následovalo dlouhé ká
zání ředitelovo o rebelantce — nu a pak ta znám
ka. Jako by bylo nutno zváti svobodně se vyví

ru — ti staří lidé skoro vesměs nemají porozumění
pro ušlechtilou energii mládí. nedovedou spolupít
sobiti při pokroku mladých duší, které rychle do
spívají.“

Tahle vzletná řeč působila na matronu Ostrou
tak svůdně a mocně, že jí uvázlo v hrdle důrazné
mateřské pokárání. Však se také čiperná dceruška
na ten obhajovací proslov znamenitě připravila.
Matka upozornila jenom hlasem mírným: >Ale
musíš být Viktorko, přece jenom opatrnější; hla
vou zdi neprorazíš. Až budeš mít ústav za zády,
pak těm profesorům a profesorkám můžeš vysy
pat do očí všecko, co tě dříve tlačilo. Má-li před
stavený také povahu ráznou, pak se dovede vy

mstit snadno i nejideálnější energii podřízeného.«
3A já jseni přece ráda, že jsem utratila před

celým ročníkem svůj vlastní názor«, pohodila buj
ně hlavou Viktorka, když seznala matčinu slabost.

Mužatka nedostudovala. Příběhla jednou z ú
stavu celá rozčilená. Vzniklaz tohoi v domácnosti
malá bouře,

»Proč jste ji jenom strhli se stud'í?« tázaly se
jiné matrony paní Ostré s ličeným údivem, aby
zakryly svou vědomost,'že rázná studentka byla
vyloučena. :

»Hm, takové: školáctví pro naši Viktorku není.
Co vlastně z těch studií kyne pro praktický život?
Naším úmyslem pouze bylo, aby se holka vzdělala
více než bylo možno na měšťanské škole. Jen žád
nou starost o její budoucnost. Ach — ta vám je

u sebe. jako bych začínala život nový. Holka švi
toří, hraje na piano; zpívá. A jak je moudrá! Ho
tová filosofka, často dovede velmi krásně poučití
i mne. Víte, já nemáru dceru pro školu, ale pro se
be. Jsem už letitá a proto si jí chci užíti doma.c

Energická Viktorka stala se Ivicí městské spo
lečnosti. královnou korsa, vyhlášenou místní u
mělkyní. Mrzutost, která ji potkala v ústavě, byla
brzy zastřena společenskými triumfy. Celá řada
mladých galánu obletovala kouzelnou dívku, Její
matka jen zářila radostí, když viděla libivou vý
slednici dívčí energie. Přímo dceru zbožňovala a
již přicházela s praktickými radami, s kterým mla
dým inteligentenm:nemá mnoho mluvit. koho si ne
má bráti.

Řeči Viktorčiny o emancipaci byly od mladého
světa dychtivě hltány. Ale po čase bylo přece je
nom městské Ivici nápadno, proč se posud žádný
ze svobodných ctitelů otevřeně »nevyjádřile. Tolik
pochlebných slov o jejím vzácném duchu, o její
kouzelné podobě, nádherném vlasu! Ale dál nic.

Jednou si energická dívka sama posteskla: »Ti
mladí patolizalové jsou všichni jen „z Drážďan,
žádný „od Berouna'. Snad se příliš ostýchají. Není
divu; mužské pohlaví jest stále nesmělejší, změk
čilé jako těsto. Jest tu patrný společenský přerod.
Na poli energických činu a zápasů dle všeho budou
vystřídáni choulostiví mužové statečnými ženami.

»Snad abys, Viktorko, byla opatrná ve svých
satyrických poznámkách, Takhle se tě mladici bojí,
strachují se, že by ses jim vysmála, kdyby se vy
jádřili. Buď trochu přístupnější, vážnější, milosrd
nější.«

»Bodejť<, zatřepala odmítavě prstíky energická
dívka. »Ti hlupáčkové by mi stáli za to, abych se
jejich náladám příliš podřizovala. Jenom zmužilým
přeje Štěstí.«

Kdyby byla rázná mužatka vyslechla pokoutní
rozhovory svých ctitelů. bývala by překvapena.
»To je dívka podle srdce mého! S tou je zábava
velice animovaná. Ale vzít si ji za Ženu? Ani opo
vážit! Panečku, to bych měl komandanta.«- — Ji
ný mládenec: >Jsem sice taky názorů pokroko
vých. Ale nevezmu si slečny takové, která ani do
kostela nechodí -- i kdyby byla bohatá jako Kroe
sus a sličná jako Venuše. Taková při každé příle
žitosti pamatuje výhradně na sebe. Kritisuje-li bez
ohledně celé okolí, pustí rychlý jazyk na ostrou
vycházku i proti svému 'muži.« -—Jiný hlas zněl:
aTaková jest jen pro parkety, pro táborové řeč
nění a rozlévání octa, kamkoli se podívá. Rád bych
věděl. jak by se starala o děti. Muž by musil ne
chati svého úřadu a ustavičně doma hlídat. ne
chtěl-li by mít z dětí cikáňata. O různých povin
nostech mužů mluví Viktora často, ale o povinno
stech matek se ještě nerozhovořila, ačkoli stará
Ostrá jí posluhuje jako otrokyně. Takhle se to
pěkně mluví o právech žen, když její matka nikdy
před ní nezavadí o své ženské právo vlastníl: —
2Takovou krásnou furii by zkrotili sotva čtyři man
želé! Ta vám má jožadavky, že by na ně prasklo
panství, Nedělá kalého skoro nic; hlavně přemý
ští, čím je posud utlačována anebo — čím by
aspoň v budoucnosti k své hrůze mohla býti ujař
mena.

Ctitelé řídli nějak rychle ženili se s těmi div
kami, které prohlašovala Viktora za obmezené pu
tičky. Energické slečně. šířily se údivem zornice.
Ale má si snad postesknout? To by si hodně za
dala před takovou domáckou, obmezenou bytostí,
jakou jest její matka, Ta přes všecko napomínání
dceřino ©pozoruic všecko pod nízkým, zakrslým
zorným úhlem. Ale i ten domácí tlak budí na ko
nec protitlak. V pokojíku Viktořině umlkalo piano.
vlny jásavého zpěvu zeleného mládí přestaly se
z úkna valiti. Zato však v domácnosti tím pilněji
byla pěstována živá recitace; dialogy se množily,
byly stále hlučnější, protože se do nich mísil i ta
tík a dívka energická nechtívala doznati svoji po
rážki.

Ovšem paní Ostrá mezi sousedkami chválila
dále hlasem nadšeným energii své dcery. Jednoho
dne odjela Viktorka do Prahy se třemi zavazadly.
To bylo trochu nápadné, rojily se dotazy. »Ale ja
ký div?: odbývala dotěrné sousedky matrona.
»Viktorka jela k tetě do Prahy. Řekla mi, že by
v maloměstském prostředí zakrsala, že má vyšší
cíle než čekati lině na ženicha a utápět své vlohy
v tuctovém domácím zaměstnání. Sestra má v
Praze pěkně jdoucí závod, Viktorka jí zdatně vy



pomuže; však víte, jak má dcera jest energická.
Řekla mi: Matinko drahá, chci dokázati jak tobě
tak celému městu, že se dovedu Živiti samostatně,
že nejsem pernikovou panenkou jako jiné, abych
studovala jenom na ulovení výhodné partie. Která
nemá dostatek samostatné energie, ať jen běhá do
báli. ať se finti, aby pak byla živa z milosti mu
žovy. Ale já pujdu cestou jinou. — Con jsme teda
měli dělat? Dost se napláči nad svým osamoce
ním, někdy si požalujemeS tatíkem. proč nás opu
stila tak bezohledně. Ale spoutejte křídla energické
orlicit«

Brzy se chlubila Ostrá, jak její dcera jest oso
bou velice váženou i ve dvoraně žofinské, jak ne
stačí dávat košem různým. nápadníkům, +»Víte,
Viktorka jest velice rozumná, bystrá Prokoukne
každé lehkomyslné flámisko snadno i v Praze. S
dotěrnými hejsky jest hotova okamžitě. Ach — ta
jest energická!«

V Praze přicházela Viktorka stále více k ná
hledu, že jest potřebí energii uplatniti trochu v ji
ném, praktičtějším směru než doma; také pozná
vala, že v cizím domě iest žádoucno energii i často
tlumiti, mírnit a 1egulovat. Tetička nerozuměla
Žertům a její rozkazy zněly jadrně a suše. Duhové
vidmo nového života stále na sebe dávalo čekat.
nechtělo se přiblížiti k jiskrnému zraku krásné mu
žatky. Konečně se Viktoře zdálo, že již stojí ucile,
že se pochlubí svým triumfem celému zaostalému
městu rodnému. Jak něžně s ní mluvil mladý, líbi
vý pán se zajištěnou existencí! Jakými nadšenými
slovy dával průchod své vřelé lásce! Jako by se
mu mělo mocným zvlněním krve srdce utlouci!

»On ten Viktořin nastávající sice má závod,
který bude vyžadovati i velikých starosti od cho
tis, vykládala paní Ostrá známým. »Ale tohle je
právě něco pro naši dceru. Však víte, jak je ener

Ale za čírnáct dní nato neušla pozornosti sou
sedek nápadná zamlklost paní Ostré. Již se ne
chlubila a brzy se vydala za dcerou do Prahy.

Zatím v rodném městě plno řečí, že galán Vik
torku. nechal sedět, že si vzal slečnu bohatou.
Když na starostlivou. matronu po dejím návratu
bylo zvědavými jazyky dotíráno, odpovídala: >Ne
zklamala jsem se ve svém dítěti. Ta ukázala ne
věrnému nápadníkovi, co znamená energie vzděla
né dámy. Až jsem se podivila odhodlanosti Viktor
čině. Chlapík byl opuchlý celý týden, styděl se jíti
mezi známé celý měsíc. No — ta mu dala, ta mu
pověděla, co to znamena tak lehkomyslně zahrá
vati s dívčím srdcem. To už jsem dávno věděla,
že je velice energická..

Sousedky místo politování po Straně se po
šklebovaly, co má paní Ostrá pořád s tou energií.
Jedna se docela pichlavě ptala, zdali taková mo
derní energie má také nároky na pensi; prý jest
to zaměstnání stejně nepraktické, málo výnosné.

Za měsíc stará Ostrá jela do Prahy znovu —
na pozvání Viktorčino. Dcera churavěla, ležela na
posteli, Pravou tvář měla silně opuchlou. >To tě,
Viktorko, bolí zuby?« prohodila matka rozpačitě.
Ale dcera jí hlasem unvlým, váhavým vysvětlo
vala. jak zákeřně se postavila energie proti ener
gii. Šla prý z divadla, když v úzké uličce tři zjed
naní chlapi na ni zdvíhli své pravice... Vzpří
mila se na loži: +Ale iá se pomstim, krutě se po
mstím; však víš. jakou mám energii. Nebojím se
nikoho a ničeho. Ti zákeřníci byli jistě ziednání
od toho nevěrníka«

svou matkou, Na takové věci nemysli. Co bys teď
měla z pomsty?«

»Ne —- ponistím se rozhodně«, svírala drobné
pěsti mužatka. Pak si položila hlavu na podušku
a pokračovala již hlasem nižším, elegickým zvol
na: »A tetička jest taková divná, nemá kusa c'tit.
Div že se mu nevysmála, když jsem jí vyprávěla,
co nme stihlo. Poroučí mi jako služce, napomíná
mue jako dítě. Víš, matinko, tady nevydržím. Chci
se vrátit domu, ach domů,

Viktoře skanula při loni na podušku slzička.
>Ale ditě, dítě, co řeknou lidé? Ještě se ti vy

smějí, že jsi neobratná. že se nedovedeš samostat
ně zaopatřiti.

Viktorka se vztýčila, | chytla matku kolem
krku. >To mi je jedno. matinko, jen když se ocit
nu zase u svých dohrých rodičů. Ach, co jsem se
na vás a na vaši lásku navzpomínala. Ať — ať si
lidé mluví — mluví«, škytala hlasitě, »cokoli; jen
když —když budu u matinky. Snesu — snesu ráda
i pohanu a škodolibé poznámky. Vždyť víš, jak —
jsem — energická .. «

Dražba
vity čp. 67 v Malšovicích cdbýváse
dne 298. záři u okresního soudu v Hradci
Králové. — Odhadní cena 12.498 K 20 h,

nejmenší podání 6.249 K 10 h.
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| Paramenta,

Ignáce V, Neškuda sýn“
(protokolovaná firma)

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

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvů
svů) osvědčený a Často vyznamonaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.

L vaorkyi rouobahotovánaukázku
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se na požádání franko zašlou.

Luka a pole
u městských jatek pronajme o. a k. dvorní lo
várna nábytku K. V. Skuherský, Hradec Králové.e—PETE
au u

dvokát s

J.P S
oznamuje, že

převzal advokátní kaneelář
po p. Dřu. Jos. Hodovalovi

v Hradci Králové,
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9000000000000000000000Jan Horák,
| soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční amleony kollehol
nejnovějších drahů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i-tu- i 0izo

zemských.

Cetná usmání zvláštěz kruhůvelo
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Užiňte, prosím, walou objednávku na
zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen!
Velejemné látky na taláry.

ŇOOOO000000000

Prodej užidkového dříví!

Město Hraděe Králové prodá cestou ofertní
otat z lenů obecních připadající na rok těžební
1916/1917a sice as M

a600-6800 mě dříví výřezového,
Z dotyčného množství připadne na

borovici as 95%, na smrk 5%,
Mimo to něco žerdí a tyčí -smrkových aas

50 m* výřezů dubových.
Oferty podány buďlež pódepsanému úřadu

purkmistrovskémao vHradci Králové do

5. října 1916 incl.
Podmínky prodejní dodá pa požádáníúřad

purkmistrovoší: Vadium nutno složiti 3.000 K.orosty, ve kterých běžné seče položeny budou,
možno shlédnouti po předchozím dorozumění
se s naším lesním úřadem v Novém Hradci
Králové, na místě samém.

Z úřadu purkmistrovského
král. věnného města Hradce Králové.

Štaresta:
Dr.Fr. U:riohb.

Českoslovanská
záložna v Praze-li.,
Spálená ulice, čislo 46.n.

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.

Velodůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům+oroluje5!depo.
raělt) veškeré kostelní nádoby a

ná a aemnonetrance,kalichy,„,nádobky,paténky, pacifikály,
svícny,lampy, sditelnice kropeny
atd. své olasiní , předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní Intenci s
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku ss nové vyměňuje.Hotove

předměty neb vý zasílá nauázku franko bez závaznosti koupě.
Vie se posílá pozvěcend.| Práce ruční

Sled nbnýn sletýcha-utříbrnýchblenotů,jako: Fetézů,madonek, křížků,prstýnků, náramků atd. 1 Nvtářské
Prsteny. tabatěriky, jídelní náčiní ze stříbra pravého.

činského všdy na skladě.
Stareslate,stříbroadrahokamybupujese nejvylšíceny.

JAN STANĚK,
pasíř a císelenr

Praha-L-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n..
Přísažný smalse «. b. seměkséhoirotního soudu.
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KARTÁČE "4 šarvNA VLASY

KRÉM NA OBUV
koupíte v hojném výběru levně a dobře u firmy:

Joset Jelinek,
mydlář v Hradci králové (na podsíni).
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Doli- Roks+Dění
nabízí ze svóho skladu na Slezském Předměstí

Černý dt spol.
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od staletí do staletí

znělo z duší českých děti

Svatý Václave!

a

Svatý Václave!
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Inserty počítají se levně.
Obnova vychází v pátek v poledne, Ročník XXII

Utěš smutné, zažeň v
pros, ať mír se vrátí
s vítěznými korouhve
a Tvá píseň z duše |

še zlé, země naší Dědici,
k zemi

mi

idu zplesá v ehrámy zářící:

Přistapte v obětních dnech
z podnětu Nejvyšších jmenin Jeho
Veličenstva olsaře a krále Františka

Josefa L od 4. do 8. října 1916
za členy ke spolku: „© k.
vokouský vojenský vdovský

a slrotěí foad“1

Městská rada v Hradci Králové.

Obětní dnové
Z podnětu Mojvyšších jmenin jeho
Valtičensiva císaře Františka Josefa I.

ode dna 4. do 8. řjjna 1916.

Vladimír Hornol.

fond bade míti nutný úkol, šest měsíců po
"skončení války, až příspěvky na výživu budou
zastaveny a pozůstalí odkázáni budou na zákon
ně pemsijní platy a výchovné, rozsáhlou mírou
rozvinouti svaji péči. ©

potírání tuberkulosy zavedená spatřuje své nej
důležiější úkoly k zachování síly a zdraví ná

bojovníky a tuberkulosou stížené občanstvo ve

věji prosí, aby ode dne 4. do 8, října 1916 dle

osobám pozůstalým po padlých vojínech a péčí
pro tuberkulosní bojovníky a přistoupili ke
spolku aC. k. rak. vojenský vdevaký a sirotčí
fond« za členy. Jak působí tyto podpůrné organi
sace zaválky? (nvalidní fond napomáhá válečným
neduživcům radoui skutkem tam, kdo státní póče
o invalidy přestává. Saaží se dodatečně opatřo
vati a obnovovati prothesy jakož pořizovati
první prothesy, jichž státní péče opatřiti nemohla.
Poskytuje cestovné podpory jakož i příspěvky
k léčení, kdyt zvláštního léčení je třeba. Vyba
vuje invalidy, již ee vrací do svého občanského
poměru a potřebují podpory, občanským šatem,
prádlem:a obuví. Také péče o osleplé a ohluchlé
bojovníky náleží k úkolům Invalidního fondu.

C. k. rakouský vojenský vdovský a asirotěí
fond, vydal dosud více než 2 miliony korun
podpor vdovám a sirotkům po vojínech. Akce,
kterou vyvolalo c. k. ministerium vnitra zalo
ždním Rakouského sdružení pro potírání tuber
kalogy, aby se zabránilo této lidové nemoci, má
za účel zříditi léčebny -k umístění osob tuberku-.

feu onemoonělýsh.«dále vypravovatíústavyjiš“tu jsoucí. Utulky-pro zotavůjící, pozdravující
adosoby, lesní školy a podob. jakoš i chorobinge
plo těžce n- mocné jmusí působnost léčeben pod

eovatia doplňofati. :
Jaké jso

poválce?Naj vzdešěnějším úkolem Invalídního
fody bude izaložiti. jednotlivaům .

věvska iživabysýpro p

Invalidní fond úřadu pro válečnou péči,
©. k. rakouský vojenský vdovský a sirotčí fond

o. k. ministeria vnitra obracejí se tudíž k veške
nému obyvatelstvu, prosíce nejvřelejí: Pamatujte
za sobětních válečných dnů« válečných invalidů
i wdov a sirotků našich hrdinů tím, že J. daru
jete peníze, jež dlužno zaslati válečnému pomoc
nórau úřadu c. k. ministeria vmitra s poznámkou
»Pro obětní dava (vlastní účet poštovní spoři
telny 152.600); 2. zakoupíte úřední odznaky, jež
budou za »obětních dnů« prodávány; 3. budete
pořádati dobročinná představení ve všech diva

jinakých podnicích; 4. stanete se členy spolku
»C. k. rakouský vojenský vdovský a sirotčí fond.«

Polovina výtěžku sbírky bude dle korunních
zemí věnována účelům o. k. rakouského vojen.
vdovského a sirotčího fondu, po čtvrtině pak
Invalidnímu fondu úřadu pro válečnou péči a
Rakouskému sdružení pro potírání tuberkulosy
(zemským komisím pro vracející se bojovníky),

ze třech účelů. Pouze ten pomůže, kdo včas!

Průběh války.
Bojiště ruské. Ruská ofensiva opět ochabla.

Na frontě arcivévody Karla v jižní Bukovině

libaby; pokus o průlom však zase ztroskotal.

Proti Rumunsku. V Sedmihradsku došlo
k většímu boji pouze u průsmyku Vulkanu,

| ježto Rumuni, vrhnuvše sem posily, pokusili se
| znovu ale marně, vniknout do uhelného obvodu
' u Petrošinu. — V Dobrudži svedeny nové pro
©Bulhary vítězné boje, jižně od čáry Cobadinu—

Topraisar. — Uřední zpráva bulharská ohlašuje,
že v Dobrudži bulharské vojsko na pravém
boku úspěšně postoupilo a obsadilo linii An
sarč—Derveli. K tomu italský tisk s obavou

i poznamenává, že ofensiva rumunská proti Bul
harsku jest už úplně vyloučena.

Na makedonské frontě byly boje u Flo
riny. Srbové marně pokračovali v silných úto
cích na Kajmakčalan a rovněž na Strumě od
raženy byly anglické síly. — Dle úřední zprávy
bulharské ze dne 25. září ztroskotaly pokusy
nepřátelské pěchoty postoupiti podél celé fronty.
Rovněž zmařeny pokusy nepřátel o postup. na
levém břehu řezy Strumy. Tvrdí se dále, že
velitel soluňský generál Sarrail musí odstoupiti.
Pletl se do řeských záležitosti, dráždil Řecko a
prakticky nedocilil ničeho.

Italská ofensiva poslední trvala jen 5 dní;
na 125.000 mužů odhadují se tu italské ztráty.
V některých úsecích přímořské fronty byla
prudká dělostřelba, ve fasanském úseku pak a
jinde útoky pěchoty italské odraženy. — V ital
ském časopisu »Secolu« se tvrdí, že zasažení

| Rumunska neulevilo znatelně italské frontě;
naopak od té doby bylo proti Italii vysláno ve
válce zkušené vojsko prvého řádu, těžká a
lehká děla a veliké množetví válečného mate
riálu a tím překéžky pro postup italský staly
se ještě hroznějšími.

Bojiště západní. Hrozná bitva na řece
Sommě trvá dále. Dle pařížských listů bojují

, tu tři pětiny francouzské a více než polovice
: armády anglické. Na celé frontě jeví se čilá
| aviatická činnost s četnými boji ve vzduchu.

Naši letei námořní (4), kteří v Jaderském
©moři potopili franoouzekou ponorku a celou

její posádku zachránili od utonutí a zajali, vy
volali všeobecný obdiv. Letečtí důstojníci ne

. dbali vlastního nebezpečenství a na svých lé
tadlech zachránili 30 nepřátel, nedbajíce, že
tolik nepřátel mohlo by je snadno přemoci. —

Dorny Vatry v klínu, jímž se rumunská půda

zahnání protiútokem. Nová bitva začala na
frortě' prince Leopolda Bavorského mezi Sere
tem a Štrypou u Zborova. Ve Volyňsku zasáhla
do bóje disk“ garda, nejlepší mužstvo; ztráty
její jsou prý značné. — Dle úřední zprávy ze
dne 26. září šesterý útok silných nepřátelských
sil u Manajova se naprosto nezdaři.. — Na Sto
shodu. -He-drézeKovel—Rovno zní prnd- |
kč bř 6:90 stálo stupňuje..

září napadlo Londýn, jihovýchodní, východní a
střední Anglii.

Revoluce v Řecku. Francouzi dělají vše,

ab provedli v Řecku státní převrat. Část poky řecké z Pirea a Kavaly přešla k revo
| lučnímu komitétu v Soluni, který jest pud vele
"ním Sarrailovým. Týž vydává i peníze a vypi

suje národní půjčku. Některé PRSPOVYprohlásilyPprý samostatnost a rovněž oblast Epiru.Veni
z los jest nyní ve evém živlu — V Athenách



Juni. Posádka athenská byla
přidala k Venizelovi a vzbou
67 dohodových lodí měl> chránit vzbouřence.
Než athenská garnisona zůstala králi věrna a
lán na vzpouru úplně ztroskotal. Všecko úsilí
rále osamotitrozbíjí se o věrnost a oddanost

lidu i armády ke králi.

Švýcarsko odmítá vprostředkovatimír.Na pilnou žádost Fordovy konferencek vládám
a parlamentům neotrálních zemí, aby daly pod
nět ke svolání úřední konference neutrálů za
účelem urychlení a uzavření míru, a ne podob
nou žádost celé řady velkých lidových schůzí
ve švýcarských městech odpověděla spolková
rada švýearská, že sice chápe potřebu míru, že

Podníoena, aby se

ní žádají. Spolková rada soudí, že vždy bude
to mezinárodní situace, zejména válečná situace,
která rozhodne o tom, kdy lze zahájiti spro
středkování 6 nadějí na úspěch. Žádný z válčí
efoh států nebyl prý by dnes ochoten obeslati
takovou konferenci mírovou.

Politický přehled.
Pro svolání delegací, kterážto žádost opo

sice byla v uherském sněmu zamítnuta, agituje
hr. Andrassy i ve Vídní mezi různými politiky,
a vyjednává nejen e německými poslanci, nýbrž
i e vůdcem Poláků dr. Biliňským.

V uherském sněmu při projednávání ná
vrhů poslanců hr. Andrassyho a hr. Apponyiho
prohlásil ministerský předseda hr. Tisza, že ne
bude následovati příkladu oněch poslanců, kteří
ee zevrubně zabývali rakouskými poměry, po
něvadž soudí, že právě uherská poslanecká sně
movna právem hdí tak žárlivě nad tím, aby ni
kdo jiný se nevměšoval do uherských záleží
tostí, kde každý rakouský projev, který se ne
příznivě zmiňuje o uherských poměrech, vyvo
lává tak hojné rozhořčení. Uherská poslanecká
eněmovna rmusí se s největší pečlivostí vystří
hati, aby upadla do téže chyby. Proto s návrhy
oposice hr. Tisza nesouhlasí, načež i sněmovna
návrhy ty zamítá: <

Konference německých poslanců nacio
nálních a liberálních z Rakouska a Německa

nalo se tu prý o příštím utváření poměrů mezi
Rakousko-Uherskem a Německem. Vytrvati vo
jensky a hospodářsky až do konečného úspěchu
jest prý nutno a i možno.

Skandinávské státy Švédsko, Norsko a
Dánsko na konferenci svých ministrů prohlá
sily, žei nadále zachovají nestrannou neutra
litu. Dále se shodly ke vzájemnému usnadnění
obchodní politiky, považují však za vyloučeno,
ať samy, af ve spojení s jinými neutrálními
vládami učiniti počátek ke sprostředkování mezi
válšícími mocnostmi. V zahraniční politice po
nechaly si státy tyto volnou ruku.

Smetanovo umění
na cestách.

Jest zajímavo stopovati, jak veliký rozdíl
se jeví v praktickém chápání nesmrtelného díla
Smetanova mezi Němci a Francouzi. Přes to, že
vykonány úsilné kroky k zdomáonění »Prodané
nevěsty« a jiných nádherných plodů musy Sme
tanovy v Paříži, Francie byla liknavá, ba chlad
ná. Zato v německých krajinách operní i jiná
hudba českého genia slaví stupňované triumfy.

Ve Vídni roku 1892 měly opery »Prodaná
nevěsta« a »Dalibor« velkolepé úspěchy. Vídeň
hned zařadila »Prodanou« do repertoiru své

jemství« r. 1896 a »Dalibora« r. 1897. Na ně
meckých divadlech a koncertech v Rakousku i
v Německu octly se na konoertních podiích
všecky skladby Smetanovy. »Prodaná« počítá
se dnes v Německu k nejpopulárnějším operám.

snažila se sama koěžnaMetternichová,aby se
hlavní město Francie seznámilo se Smetanou.

Pracoval o to profesor Hantich a jiní. Btále
marně, Franoouzští umělci a jiní vynikající re
resentanti Francie dali se často v Praze po

ostit, trousili oukrová slova; sem tam uvítali
v Paříži takó některé umělce české. Ale tolik
ohledů Paříž neměla, aby věnovala nějaký ob

by tím prospěla jen sobě. Čím snažněji žádaly
české notability, aby věnovala franoouzeká di
vadla Smetanově tvorbě troebu pozornosti, tím
bylo více jalových výmluv. Na bohatou výpravu
lehkých, frivolních operet bylo v Paříži vždycky
peněz dosti.

Chování hlavního města Francie k časté
žebrotě české bylo přímo urážkou českého u
mění. »Prodaná« byla zatím sebrána toku 1905
e velikým úspěchem v Miláně; italské koncerty
od té doby zařazovaly do svého programu ve
lice čile čísla Smetanova. R 1907 provedena

tech. Amerika přijala tuto operu s otevřenou
náručí.

Paříž snad si povšimne velikého umění
Smetanova teprve tehdy, až se objeví znovu
Halleyova kometa.

Jest věru významno, že právě nyní, za vá
lečného ruchu, hraje so »Prodaná« v některých
menších německých městech, kde před válkou
přípravy k její výpravě nebyly proveďeny.

©Jistě každého Čecha potěšila zpráva, že v
Berlíně byla »Prodaná« nově nastudována a mi
nulou sobotu tam provedena s neobyčejným ú
spěchem. Na př. »Běrsen-Courire napeal:

»Popisovati překrásné toto představení zna
mená trhati květy z požehnanézemě. Posilnění,
občerstvení v této době. Šlo jaro kolem nás,
země těšila se sluncem, lidé okřívali, mír a
štěstí rozprostíraly se nad krajem. Umění činí
zázraky. Byl to zlatý sen, pln kouzla pro všech
ny, kteří mají ještě slzu pro ztracený ráj...
zdravá síla plyne jestě otále z této hudby. Slo
vanská duše hlubší, nežli každá jiná, veselící se
-z tance a pleně jako žádná jiná, vtělesněna byla
ve formu a postavy.c

»Berliner Tageblati« pronesl tuto chválu:
»Novým nastudováním Smetanovy »Prodané no
věsty« získal opět repertoir dvorní opery roz
tomilé dílo zvláštní lidovosti. V tomto vzhledě
budiž nám dvojnásob vítáno. Náš obzor ne
zbytně se zúžil, cizina už nás nekrmí tak bo
hatě jako dříve; tu obrací se náš zrak pečlivěji
a laskavěji na blízké poklady. Herman Bahr
znovu zde pověděl, jak málo vlastně známe
Čechy a českou kulturu. To platí také v hudeb
ních směrech o zemi, již snad větším právem
možno zváti vlastí moderní hudby než Italii.«

Jiné listy německé provázejí zdárné pro
vedení Smetanovy opery slovy neméně licho
tivými.

Ovšem české umění nestává se nijak men
ším, jestliže Paříž zůstala hluchá jak k přímým

Blsům z Čech tak k nadšeným hlasům zemíjiných.

Křesť.-soc.odborové
organisace v Německu

v roce 1915.
Jest věru podivuhodná energie a houževna

tost, jakou projevili křesť. sociálové v říši ně
mecké i v čase válečném. Výroč. zpráva v »Zen
tralblattu« klade důraz na výchovný vliv děl.
nických organisací, na vědomí povinnosti, disci
plinu a vytrvalost, jakou křesť.sociálové i v době
těžké osvěděili. Ve sdružení nebylo znamenati
hlučných přepiatostí. Odbory nehledaly svého
úkolu vw mnohomluvných vyhláškách, nýbrž

| v tiché praktické práci, v překonávání nepří

| snivých okolností a v udržení důvěry mezi| lidem.

Zpráva konstatuje, jak hospodářská situacebyla valně atižena lichvářskými pokusyživlů
vnějších; poukazuje, jak jsou ždůvodněny žá
dosti dělnictva za zvýšení mzdy; organisace
starala se s úspěchem o částečnou nápravu. *

Ke konci roku 1918 byl počet organisova
ných členů 341.735,ke konci r. 1914jen 218.197,
ke konci r. 1015 zbylo 162.425. Ke konci rok
1915 bylo na válečném poli nejméně 150.05%
křesťanských sociálů. Příslušná číslice jest ve
skutečnosti značně větší, protože mnoho nart
kujících svůj odchod orgeňisaci neoznámilo.
Jestliže se přičtou členové, konající. službu vo
jemskou, k platícím eivilním členům, obdržíme
úbrnnou číslici 313.382. Tedy jest zcela patrno,
že absolutní pokles“ členstva jest skrovný a do
válka nezanechá v organisaci na dlouhoi
telné mezery.

Počet členek obnášel ve správním roce
1916 24.242 proti 26624 v roce 1914. ,

Ovšem nejcitelněji byly zasaženy -válkou
poměry kasovní. R. 1916 činily příjmy A,317.847
marek, vydání 3,505.807, pokladní stav ke konci
téhož roku byl 7,545.376. “

Příjmy poklesly z 5,863.674 marek (z roku
1914) na 3,817.847 (v r. 1916). Roku 1913 příjmy
činily 7,177.764. Vydání bylo ovšem také men
ší než před válkou. Roku 1913 bylo -vydáno
6,102.683 marek, r. 1914 jiš jenom 5871801,
roku 1915 pouze 3505807. Ještě r. 1914 bylo
doefleno přebytku, ale v posledním správním
roce převýšilo vydání příjem o 187.960 marek.

" Důležito jest stopovati, jakou činnost pod
půrnou vyvinuly organisace v době těžké, která

yla generální zkouškou síly a lidumilnoatí ve
liké organisace. R. 1915obhášely všecky pod
pory 1,0506582marky, rok předtím 2140544 a
2,408.638 r. 1918. *

R. 1916 bylo mzdových hnutí 880 |mezi
tím 244 prováděných od samých křesť.sociálů);
na nich bylosúčastněno 20.826 osob.

Výroční zpráva ubezpečuje, že organisováné
dělnictvo křesť.sociální jest s to obstáti i v ob
těžbací zkoušce další, i kdyby se válka značně

protáhla.
Zpráva končí prohlášením:»Pohlížímedo

budouonosti s fistotou.« 0 m
Patrno, že mohutná stavba křesť. soc. od

borů německých nestojí na pískujalových hesel
sni na bahně demagogických slibů. Pevné jsou
její základy; ani nejprudší vichřice nedovedou
otřásti budovou, která byla stavěna tak důmy
'slně a účelně. 2

Jest potřebí, abychom si z- takových fakt
brali vážné poučení i v Čechách. Povzneseme-li
veliké řady dělniotva kulturněi hmotně na zá
sadách křesťanských, získáme velice moonou
záštitu katolickému knutí a: životu vůbec.

Rozšíření rozkolu.
Vynikající s00. dem. předák Bernstein, který

důmyslně již dávno před válkou odhaloval
slabiny Marxova programu, ocitl se nyní v prud
kém literárním boji s jinými vůdci s00. demo
kraoie: s Dr. Pavlem Lenschem a Ludvíkem
Ouesslem. Bernstein praví, že tito dva mužové
byli před válkou ztělesněním | nejkrajnějších
protiv; potom však k svému překvapení seznali,
že jako politikové nejsou od sebe na míle
vzdáleni, ale že stojí hned vedle sebe. Kritik
Lenache Oueasla šlehá nemilosrdným satyrickým
bičíkem; Ouessel jest mu Donem Ouixotem,
Lenech Sanchem Pansou.

Dr. Lenech v mnichovském soo. dem. listě
»Gloeske« opláo! bezohledně; zesměšňuje Bern
steina i Kautského. Praví, že Bernstein jestpouze
bleděčerveně natřeným zbytkem z doby anglio
kých svobodných obohodníků podomních, kdy

| byl veleben svobodný obchod jako všeobecný
| lék proti barbarství a jako nejbezpečnější záruka
: ebratření lidstva, světového míru, kultury, bohat
| ství a manželského štěstí.
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Telegramy: Agrobanka.

Oddělení pozemkové.

Filiálka v Chrudimi.

-Šest věru výrazným znamením doby, že
mužové dříve tolik vážní upadají do polemik
tlik vášnivých a jizlivých.
-| Většina poslanoů strany soc. dem. v Né
mecku v příčině války a válečných úvěrů po
Marila se na stanovisko konsorvativní. Proti nim
však staré zásady sociálně demokratické se vší
prudkostí bájí menšins. Rozpory propukly mooně
také při říšeké konferenci v Berlfně, která byla
zahájena 20. t. m. Dostavilo se 300 delegátů.

Již při prvé sobůzi byla patrna rozháranost;sami předácí většiny byli nuceni přisnati, že
-strana nemá jednotnosti, ba že jí dokonce schází
i přesný program. Jestliže mluvčí větliny Ebert
prohlásil, že jest potřebídáti straně pevný kurs

-pro budoucnost, doznal, že dosavadní program
se nejevěděil; jest tedy nutno utvořiti program
nový.:

Posl. Ledebur byl mluvčím menšiny, klerá
měla přes sto delegátů; řekl, že složení říšské
konference neodpovídá skutečným poměrům;
z té příčiny jeho stoupenci se účastní konference
jen proto, aby projevili svůj názor. Jménem
oposiční skupiny drubé byla pak vůbec odmit
nula účast na věoném rokování a hlasování.

postup neodpovídá programu strany; prý si
vytvořila uměle většinu z lidí, kteří jsou příliš
vzdálení soc. dem. zásad. Oposíce docela většině
upírala říšské konferenci práro k usnášení.

Tedy trhlina se prohlubuje důsiedně již
proto, že se jedná o rozpory zásadní.

Vůdčí orgán soc. demokracie w Německu
»Vorwarts« doznává správně, že světový názor
sociálně-demokratický pronikl dosud nepatrnou
Sdst členstva socialistické strany, a že "valná
většina smýšlení a oltění lidových mas stojí
pod vlivem zděděných názorů a tradic. Pokud
tento stav potrvá, praví »Vorwůrise, zklamo
široká masa sociální demokracii vždycky, kdy
koli půjde o zaujetí pevného stanoviska v době
velkých rozhodnutí.

Z těchto řádků nepřímo vysvítá, že soc.

Zkušenosti poučovaly o dnémi místo vážnýchznatků větěpovány li
všem v negaci, v odporu k jiným systémům

s00.-demokratický lid byl ulvrzen značně; ne————————-————"->

Vspominá Y. Vach.
II.

Oddechli-li si hudebníci chvilku, už tu býval
zas někdo jiný a poroučí: Když jsem šel cestič.
kou od Brtoví! A milí muzikanti bned začali:

Když jsem šel cestičkou od Brtoví,
potkal jsem panenku, neznal jsem jí,
ona byla celá bílá,
dala mně jablíčko z svého klína,
Já jsem byl mládenec nerozumný,
snědl jsem jablíčko neloupaný,
jak jsem je sněd, tak jsem hned zbled,
navrat mně, má milá, mou krásu hned!
Proč bych já ti ji navracela,
vždyť jsem já ji s tebou neztratila;
kdes ji ztratil, tam ji hledej,
roveckým panenkám všem pokoj dej!
PH skozlu« tančí se první takt zvolna ob

kročákem, druhý a třolí krokem švupavým; to
se opakuje a nato čtyři takty polky. Ke konci
opět jako zprvu, při čemž ae zpívá:

Počkej, porím na tě,

žes by na salátě;na salátě okurkovým.
Počkej, holka, já to povím,
počkej, povím na t4,
žes byla na zalátě!

kola, ze začátku zcela volně,znenáhlase kroky
zrychlují, až zavíří párek v kolečku, kterého
aní okem nestačíme sledovati. Při »hulánu« se
zpívá: . :

Měla jsem milého hulána,
měla jsem ho ráda!

— |
bylo však možno, aby se-positivní sárady vžily :
obecně.

Jakmile obrátili vůdoové, jakmile tito sa
čali bojovati, vzplanul přirozeně boj i mezi
socialistickými masarni, kterénaslouchají vůd
cům důvěřivě.

Pamatujte
při každé příležitosti:

na „Červený kříž“,
ne raněné vojiny, na vdovy 8 sirotky

po padtých našich bojovnících! |
PHapěvky znallejte na zemský Svaz katolického

-Ora v HradciKrálové.

: Kulturní jiskry.
Jak vyřizuje papež korespondenci. Zpra- '

vodaj »+Corriere della Serae byl bratrem pane
žovým, admirálem Giovannim della Chiesa, za
evěcen do tajů rozvrhu hodin papeže Bene
dikta XV. Třikráte denně vyřizuje papež všecku
korespondenci. Věecky osobní dopisy dostanou:
se přím» do rukou sv. Otce. Netřeba jistě po
dotýkati, že je jich ohromné množství. Na psa
eím stole leží sedmery kožené desky, do nichž
papež pokaždé roztřídí došlé dopisy. V jedněch
deskách jsou na příklad dopisy, které papež
sám zodpoví, v jiných opět korespondence, kte
rou vyřídí jehotajemník. Také prosebné dopisy
mají zvláštní desky.

Zasloužilý slovenský kmet. Dne 12. září
zemřel v Pešti katolický kněz JiM Gramantik,
populární slovenský vlastenec. Za každých o
kolností vedl si vždy v otázce národnostní dů
eledně. Působil skoro 50 let v trenčaneké sto-:
lici jako kaplan a pak jako farář. Horlivě pod.;
poroval ušlechtilé snahy Slovákův a před svým |
skonem těžce nastřádaný mejetek odkázal na ©
kulturní, národní cíle. Budiž mu čestná paměť! |

"Jiskra v temnotách. Nejednou jsme opřeli slovy vy
nikajících autorit své tvrzení, že místo filosofického po
kroku nastal zmalek a zatmění, že snahy o jednotný ;
vědecký názor světový úplně ztroskotaly. Nikoli rozum

Někde bývalo v posvícení v pondělí zvy
kem »chození pro hnětynku (metynkuj«. Mlá
denci vytratili se k večeru za děvčaty z hospod
a šli po dvou nebo po třech do stavení svýc

milých; neměl li hoch děvčete, šel k té, kterou |nejvíce prováděl. Panímáma je už čekala a vlídně
hostila, co zatím doera se schovala v komoře. |
Kdo si z hochů nejvíce »troufal«, spěchal za |
děvčetem a hleděl je buď v komůrce překvapit
anebo jinde chytit. Více pak ho z ruky nepustil,
dokud se nevykoupilo »hnětynkou«, pro kterou ©
vlastně přišel. Hnětynka, nejlepší pečivo, veliký
koláč z nejlepší mouky, v každém rohu s jiným
akládáním — okázalý to projev lásky dívky
k nejmilejšímu. Proto, pokud nepřijde ten pra
vý, komůrky neotevře, jinému čipera i z ruky ;
upláchne. Nepochodi-li jeden, jde druhý, třetí...
Je hanbou odejíti s prázdnou; ale někdy jí.
děvče novydá, schová ji, a teprve při vyprová |

|

zenou několika hubičkami. Někteří hoši se s ní
ohlubili a nosili ji do hospody; při dělení o ni
vzplanul veselý boj, lví podíl připadl z hně
tynky muzikantům. Někdy přišlo netoliko k hád
ce, ale i k bitce, k ránu se pak hoši obyčejně
srovnali bez rychtáře — to vše patřilo k po
evícení.

Vrcholem posvícení jest druhý den jeho- —
pondělí, jemuž dostalo se významného jména

Ráno toho dne slouží se v kostelé rekviem
za v Pánu zesnulé předky počestné obce, a ke
chvále osadníků řící třeba, že památku předků
uctívá jich skoro tolik, kolik jich minulý večer
bylo v hospodě. Při průvodu po hřbitově ne-;
jedno cko se zarosí, a když kněz u kříže stane
a za zesnulé Otčenáš se modlí, odpovídá mu

službách Božích muzikanti chodí od statku ke

—

Tekfon: 48.

na knížky
naběžnýúčet

sjednetiti v nejdůležitějších názorech o podstatě a úče
lu lidského žití. Tuto pravdu nyní potvrzují i vývody.
soc. dem. spisovatele F. V. Krejčího. Ten v knize »Doba«
píše: »Křesťanství bylo prvým velkým pokusem pro
cititi všechen svět a život mediem lidství a promítnouti
záchvěvy lidského srdce do rozměrů věčnosti. Od těch
dob prošla Evropa jinými ještě cestami výchovy, Skola
mí rozumu, vědění, krásy, jak je vytvářel vždy důvěr
nější poměr člověka k okolním věcem. Z tisícileté vý
chovy křesťanské zůstával však vžďycky cit hlubšího
lidského společenství jako výsledek, bezesporný a vše
obecně platný, povznesený nad spory církví a filosofi
ckých škol. Platil za něco samozfejmého, | ti, kdož ne
byli křesťany ve smyslu náboženském, měli jej v sobě.
Mohlo se zdát, že slábl a odumíral Jako něco, co vyko

palčivé síly. Toť, jak se zdá, východisko, z něhož vy

a jisté naděje a iluse nebudou možny. Vědecký ractona
lism utrpí na svých hodnotách. Zklamání, jež připravit
lidstvu v těchto těžkých zkouškách, nebudou tak hned
zapomenuta. Všecka kuhtura po válce dojista asi bude
ovlužena teplým proudem lidskosti, tryskajícím ze zdro
jů. jež byly považovány za zasypané a zapomenulé.
Nastane zase jednou v dějinách chvíle, kdy ve svém od
věkém zápase s jinými principy zvítězí Galiejský.«

A pověra bují a postupuje dále. Olga Fastrová v č.
254 »Nár. Politiky< trne, jaké pověrečné knížky před
kládají se dále českému čtenářstvu.

»Lidstvo je únaveno chladným rozumářstvím 19.

2. století počínají býti přesvědčení, »že je mnoho věcí
mezi nebem a zemí, o nichž rozum lidský nemá ani
zdání«. jak říká Shakespearův Hamlet. | učenci oddávají
se na př. spiritismu. Ale že tato touha po neznámém, ne
vysvětlitelném, tajemném dospěje do takových důsled
ků. jak se to jeví v knížce mně zaslané, toho přece je
nom jsme se nenadáli. a sotva by se bylo k těmto dů
sledkům dospělo, kdyby nebylo války. Pokojné obyva
telstvo v zázemí myslí jen na své drahé na bojištích,

tento žal vedou duše jindy moudré k tomu, že chytají
se | magie a pověr. jako tonoucí chytá se stébla. Ženy
z lidu zanášejí ke kartářkám svůj trpce zasloužený vý
dělek. aby si zaň koupily ifusi i nějakou zprávičku 0 Po

jaký kousek a dostávají za to koláče, zbytkypečeně od minulého dne a pod. oč se pak
svorně rozdělí. Od posledního atatku vracejí se

znova tančiti — a to je počátek vlastní zlaté
hodinky. Tančí se pak nepřetržitě až do po
ledne, k obědu si tančící zajdou jen na chvilku.
»Cukrová bába, která se již včera přestěhovala
od kostela do síně hospody, má tu stále dobrý
odbyt.

V pondělí odpoledne, místy také až v nerý,koná se nejbujnější a nejokázalejší část pořadu
posvícenského, »stínání kohouta«, v němž mů
Žeme = jistotou spatřovati zůstatky jakéhosi
náboženského obřadu pohanského. Již před po

tom, aby byl černé barvy, ale většinou se spo
kojují, jen když má bohatý a pestrý chvost a
pěkný hřeben. Místem popravy bývá buď náves
anebo louka za vesnicí.

Průvod se obyčejně vypravuje z hospody;
kohouta, jenž hojnými tábory a stuhami jest
vyzdoben, vezou na žebřinovém voze anebo na
trakaři. Vůz neb trakař táhne šest mužů odě
ných v šaty co možná křiklavé a tak ušité, že

obeích zámožnějších, vezou-li kohouta na voze,

na koních družina, jež neustále z bambitek

jede kat oděný v červenou košili, s kohoutím
pérem za kloboukem, a v obličeji sazemi počer
něný, aby hroaivěji vypadal. Kat mívá dva pa
oholky podobné tvářnosti. Někdy bývá kohout
provázen celou řadou družiček, které fábory a
stuhy s něho visící v rukou drží.

S výskotem a lomozem příjde průvod na
místo popravní, kde uchystán je prázdný sud,



„z vyšších kruhů společenských navštěvují prorokyně,
které je přijímají v temných, salonegh v orientálním
rouchu, za černohněžnickýchjakýchsi obřadůa výklá
dají jin z dlasě, prorckují budoucnost, vyvoláVají vzdá
lené milované osoby .... Lidovým kartářkám a hádač
kám platí se stříbrem. těmto vznešeným prorokynim,

které se dovedou obklopiti nimbem inteligence a, učeno

sti, platí se bankovkami. Ale jinak je to všudepotéže buď
žalostný scbeklam anebo vyložený podvod. "směřující
k ochuzování nejchudších. V knížečce, o které bylá Feč
svrchu. čteme nejprve o pokusech telepatických, psy
chemnetrických a pod., o léčení hypnotismem atd. To

vsecko jsou věci už vědecky dokázané, a proto v těch
kapitolách tedy celkem není nic nerozumného. Ale v
tom právě vězí nebezpečí takových knížek; čtenář zdán

"livou jich věcnosti sveden, celkem dosti důvěřivě při
' Slupuje ke kapitolám dalším .. . Chcete na- př. prostře

dek proti drahotě a hladu? Je dle té knížky velmi jedno
duchý, a pochází prý od proroka Eliáše a Elizea. Tu je:
»Proste Pána ráno a večer po 7 dní po sobě jdoucich.
Sedmého dne po ranních modlitbách vezměte list rost
liny, která se požívá uvařená jako salát a napište naň
medem, rosou neb vodou deštivou tato slova před: vý
chodem slunce: -Sešlu vám s nebes déšť chlebů« a na
druhé straně »Manetur-. Okuřte jej kadidlem a snězte.«
.-.. Chcete zhojiti hluboké a smrtelné rány? K tomu
nepotřebujete anl prof. Jedličky ani prof. Kukuly a vů
bec pražádného doktora: podle kntžky zmíněné »vezmě
te jen rostlinu Vinea purrinea i s kořínky, močte ji ve
víně a dejte raněnému po několik dní piti: je-li v ráně
dřevo. železo nebo cokoli jiného, vše vyjde a raněný
se uzdraví:. Chcete viděti milovanou osobu zemřelou?
Uto jde. Čtrnáct dní musíte se arci k tomu připravovat,
a to dle podrobného návodu v knižce uvedeného, a bě
hem té doby nesmíte nikomu prokázati ony důkazy lá
sky, které zemřelý měl právo od vás čekati. Pak v den

«zvolený na určité čarodějné zaklínání zemřelý se vám
zjeví. Nepodaří-li se to, nutno pokus opakovati za rok.
a tak až da třetice, Po třetí už to jistě pomůže. Anebo:
navlékneme během zábavy s některou osobou prsten na
prst. na němž jej nikdy nenosíme. Po rozloučení dáme
jej opět na obvyklý prst. Chceme-li, aby zábava s tou
osobou opakovala se nám ve snu, převlékneme prostě
prsten a usneme. .. Takpvéto knížky mají nebezpečný
půvab pro méně kritické "mysH. Nutno se obávati toho.
že tato literatura bude se rozmáhati, a knihy toho dru
hu že budou vvrůstati jako houby po dešti.«

Premle na dětí ve Francii. Francouzský poslanec
Venazet podá návrh zákona na premie pro děti. Podle
tohoto návrhu obdrží matka při narození dvou prvních
dětí 300 franků, při narození třetího dítěte 1000 franků,
čtvrtého dítěte 2000 franků a 1000 franků při narození
každého dalšího děcka. Mimo to obdrží otec, jenž u o
becní správy obce, v niž bydlí, ohlásí čtyři žijící děti.
200 franků premie, jakmile poslední ze čtyř dětí dosá
hne patnáctý rok svého života.

Pravý přítel v nouzi. Hmotné postavení
učitelstva moravakého nebylo již před válkou
nijak akvělé; vždyť učitelé podnikali nejúsilnější
kroky na zlepšení. Při tom seznávali, že byli
značně zklamání právě od živlů radikálních,
kterým při volbách tak ochotně pomáhali proti
etraně katolické. Nyní jsou žádosti učitelatva

V
od něhož opodál pomoeníci katovi přiváží ko
houta ke kolu. do země zaraženému tak, aby
mu jen hlava přesahovala. Z průvodu vystoupí
potom vyvolavač na půlsud a oznamuje, že dnes:
bude poprava kohoutí. »Stneme ho«, dodává,
vať jeho krví vylitou potvrdíme a oslavíme tu
třídenní slavnost poavícenskou; pročež kmotr vé
a strýcové, kmotřičky, tetičky a holčičky přes
polní. neodcházejte ještě dnes domů, zůstaňte
tu ještě dnes s námi při přátelském a společ
ném hodování, při muzice, zpěvu a tancování
až do jitřního svítání, abyste účastní byli e mu
zikanty v hospodě kohoutího hodování, které
zdejší počestná a poctivá obec obětuje k spo
lečnému a sousedskému požívání. Každý se ho
do syta nají, když z něho jen kousek pojí.« Pak
přistoupí kat, vytáhne listinu — žalobu, z níž
oznamuje lidu, proč kohout má zemříti, skterak
se smrti hoden učinil«e.

Žaloba je dlouhá a vytýká obviněnému ce
lou řadu přestupků a zločinů: Ubližoval slepi
cím. rval se s jinými kohouty až do krve, vodil
alepice do obilí a zahrad, aby tam všo rozhra
baly, ba vedral se i do stodoly a na sýpku,
ráno pozdě kokrhal, takže čeládka zaspala u
pak od hospodáře peskována byla, ba hrůza
hrůzoucí, mlynáři z potoka vodu pil, takže by
málem nemohl ani mlíti.

Shromážděný lid proto kohouta hlučně od
suzuje. Kohout však věda, že milosti nedojde,
dělá poslední vůli, kterou také vyvolavač před
čítá k nemalé zlosti dědiců. Tak odkazuje ko
hout svůj hřeben občanu, který nebývá učesán,
ostruhy největšímu bázlivci, svůj chvost někte
rému nadutému hejskovi atd. Potom vezme kat
meč, setne kohoutovi hlavu a narazí ji na hrot
meče, krví pak postřikuje diváky, kteří ustupují
na všechny strany a nemálo povykují.

Jinde nestíná kohouta kat, nýbrž některý
Zjonáků, kterému se oči zaváží a pak se ko

drahotníck poměrů. Byly-litéměř všem gtavům
„naIforaně by an né pos“toutyrené E tree? ná

odíl i učitelstva. .
st. pokrokovéhoučiteluéůí“ »ibindnskýc

v době, zdy promluvily ve prospěch s vu,uši.,
telakého již strany konservativní, nal Á rázně

žitý

o zlepšení učitelského elužnóho.Stýská, %
vlivný příslušníz té stranyee staví ha místě
nejdůležilějším proti povoledf"dezhotatko: ří
davku učitelstvu. »Komenskýs dokládá: +Řeč.
nade zní tvrdě. Ale je tu pouhý ohlas nejvýše
tvrdých slov, jimiž se odpovídá k našim pros
báme... Tak se s námi, s našimi deputacemi
nesmí mluviti. Alespoňžádný- pošlanev-nosní
s námi takto mluviti.« List konstatuje, že roz
hodující kruhy konservativního sinýš'ení uznaly
nutnost drahotního přídavku. (Promluvily i strany
křesťansko-s0o. a katelioko-nár.) Ale nejnepřízni
vější vítr věje právě od radikálního poslance.
".. Pravý přítel se pozná právě v nouzi'-Nyní
učiteletvo se přesvědčuje zcela zřeteňtě, zač stojí
blesky osvětových hesel těch lidi, kteří vycho
vatele tže zafiřahovali do, velice

hlučného : něvštahnáho,Kong KE Viprojniporozumění pro oprávněné požadavky učitelské
i nách:slitů.

Také osvícenee. Protožese málo v jeho
uvědomělostivěděl, oht:f*vzbutifti sensaci ori

»stojící na výdi-doby« pomohlpe détpenkovati
způsobem všedním. Rozhodl, abybylo jeh“ tělo

na vzdory zpštešníkům spáleno v Žitavě. Alezač by tu stálo, kdyby zář tak velikého činu
nepronikla v šíř i dál? Prato bylo potřebí při
praviti vhodnýotnament Proto. Fblotý ulařec
si napsal*sámúmrtní ozráménítato: »Pozvání
ku dni doprovodu zemřelého Maxe Výbornýho,
rolníka v Puchři 0. 6. A na rozloučenou! Pojď,
každá lidská, živá duše, neb ti v světě nic ne
pomůže, všemu jest zde také Amen a Maxe
u Puchře spálí ten úmělý, rozumný plamen.
Psáno u atolu pracovitnati v den poctivosti a
dne 7. srpna 1916 vyprovoďte z domu emutku
pozůstalé jeho kosti« — Žeten plamen byl
rozumný, když apálil mozek tohoto samorostlého
básníka, nikdo neupře. Jest však otázka, zdali
jest neomylnou známkou moudrosti každá žádost
za moderní pohřeb žehem.

Záložna v Hradci Krát.,
Janské náměstí č. 183.

Vklady na knižky 4“|, -08
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.Eskomptúčtůasměnek.|

Za válečného ruchu.
Zase nové myšlenky o významu války.

Stojí za záznam, že myelitelé, kleří před svě
tovým zápasem ponechávali zcela volné slovo
pacifistům, právě nyní za víření boje vystupují

lem sudu vodí, aby se mu ke kohoutoví cesta
zmátla. Když se pak milý jonák rozežene a
mečem na prázdno vší silou mávne, strhne se
ovšem nehorázný smích. Ale komu se podaří
kohouta stíti, toho pak na sudě jako vítózo
nosí, hudba mu hraje, lid jej s jásotem pozdra
vuje a děvčata dávají mu v odměnu červené
šátky, jež měla jako praporečky na prutech
uvázány.

Místy, bývalo to hlavně vy severovýchod
ních Čechách, zabíjela kohouta děvčata, a to
cepem; která dívka jej srazila, byla celý rok
až do příštího posvícení »královnou« jako jonák
skrálem“.

Po ukončené popravě táhne celý průvod
za zvuků hudby do hospody, kohouta nesou
tam pomooníci přivázaného na tyči, kohout se
pak upeče a tanečníci a muzikanti ho snědí,

Rej taneční, při němž ten neb onen zá
možnější tanečník „sólo« si dává hráti, trvá
pak až do bílého rána. Tanečníci i ti, kteří jsou
pouhými diváky, oddávají se veselí s celou duší.
Užívajíť tak jenom své krátké sic, ale plné avo

body a chtějí dokázati pánům, že b se takéslušně dovedli postaviti na nohy, kdyby jen té
roboty nebylo. Slyšímet tu zpívati:

. Dnes a zejtra po ty dva dni
budem veselí,
aby o tom naši páni

" také věděli.

Až se dnes napijeme,
potom se rozejdemo
a ve středu na robotě
220 se sejdeme. .

Někde o posvícení se také shazoval kozel.
V úterý jest již jen jakásizávěrečná slav

obrození, v němž koření další kulturní rozvoj.
Je jedním ze zákonů přírody, protunelze tvt
dt, če jesasržitalaou, odgtranitelnou,zbyta

ou. A válka pesesurovuje„ jak tvrdí její ne

mano -2kÝáerh:'jež-nám daly. zninelo přímoz vůlky.Hneďy jitění
-červánofch naší kůltyry zrodila: váftavelkolepé
"hrdinské zpěvy, které jsod pýchou lidské kůl
tucy. Mahabharata a Ramajana, Ilias a Odysta,

jako jihoslovanské junácké písně, německé Nibelungy nebo Tarajy Osvobyzoný,:Jargsaleré.

Ariostův zuřivý Roland, Gunduišáv OvaggnádeZejerovy opy -na-přklad byly by- bon 4
lek vovznikly, jako ani četná dramata, jako
Shakespearův Jindřich V., Schillerův Valdětýn
atd. Majestátní obrazy bitev ve své krutosti po
vznášejí fantasii k obrazům hrozná velkoleposti.
Udatnost a sebeobětavost, rodící se- ve chvílích
nebezpečí. povánášejí: ducha Azecelují povahu.
T. Eisenbaus, E. V. Cenker, A, Korsting, 3. R.
Steinmolz, W. Wundt chválil: výchovný -vliv
války, sílení vůle i pohotovosti v rozhodování,
smysl. pro zásluhu « odvahu, pro 2>dpovědnost,
pro. disciplinu, pr> vzájemnost, pro.vyšší eelky
a vyšší zájmy. Duch, dostupující.netošených
vzepětí, nabývá širších obz rů. A hned doklá
dají su zastánci. válek Taicherem:léde-j» válka,
je toe hybnosti -a životnosti, přípravy *propokrok.B o..

Za dob, kdy: války téměř ani nehstávaly,
kde válčily nejen říše s říšemi, ale jedem-hradní
pán 8 druhým, město se sousedním městem,
nejevilo.se nijak Sesurovění mřavů,ale .burové
mravy doštávaly uhlazenosti rytířskostí: Ta.pro.
jevila se ve válce nejednou i u výbojných no
madů: válka probouzela i ušlechtilejší 'oity „Šlo
věka, jako každé utrpení. A nánodové.prvn me
známí, cizí, so. seznamují, Částo, sbližují' a po
válce vcházejí.v živější styk.Takový.je mraďníziskválky. z ana ed

Důvody hospodářsképro. válku jejich-ob
ranců jsou známy: nejen ničí, alé.i budýje: Na
troskách zničených měst vyrůstají města Aorá,
krásnější. m —————— .

A což román? Zdaž, nenáleží Tolstojova
Vojna a mír, Dupesgyirův Zložin války, Garši
novy Útyřidny, Hugovo Waterloo, Longorget
tova Úloha války, Clareliova Národní válka, Zo
lova Zkáza, Sinkiewiczova trilogie Obněm a me

čem, Potopa, PanVolodijováki, nebo celá řada
historických románůJiráskových mezi nejvelko

Jepější díla svých k ? Ale i hudba a zpěvčerpaly z válek silňé"podněty. Tyrtaeus zpívá
nádherný válečný zpěv embatorii, « bojů zro
dila se Marselaisa, Relu Brilannia, Wacht am
Rhein, pochod Rudeckého. Beethovenová nád
dherná symfonie Hervica, MuyerbeerovyHuge
noti, a jiná a jiná díla —vybírali jsme na
mátkou —jsou nernyalitelna bez existence válek.

I výtvarné umění vděčí za význačná svádílaválkám. —
Konečná to vše není nio nového. Již He

raklit řekl: Válka je matkou všech věcí, vládkyní

Ve
již svátečně jako předcházející alatá hodinka,
Mladí i staří oblékají se již v Saťý všední, ač
se hrubší práce jěště zdržují. Hosté hned do
poledne ae. rozcházejí e. vozjíždějí, niměoucosi
každý výslužku. V pondělí se opět pekly koláče
a jiné pečivo znova, jikož i roamanité pečeně,
aby odjíždějící hosté doma řádnou svýsluhou«
se pochlubili. Teprv večer oživne evátečně celá
ves, nejvíce ovšem hospoda. Slaviť. se zde
»enusedská«, a věru málokterý hospodář zů
stane při ní doma. Je to zábava vyhrazená
toliko pro ženaté a vdané. Nemysleme však, že
netančí se tu jinak než dle nápěvu douravé
»Hněvej ty se na mne, nebo nehněveje, při níž
netřeba takřka ani pat od země zdvibati —
vždyť i nejeden šedovlasý výměnkář stačí mlad
ším hospodyním při bbitém vvrtákuc, ba i při
křepkém, rychloskočném krapíku, s nio se mu
hlava netočí.

Jaké milé podívání, když ton dědeček:s ba
bičkou tančí, s ní v kolese -točí, až se babičce
fértoch obrací.

Mladí ten večer do kola nesmějí, a to
z pouhé úcty k otoům a. dědům. Zato dovedou
si apatřiti radovánky pro mnohého z nich joště
rozkoňnější. Seskupují se před hospodou hoši
i děvčata a pak ve průvodu houslisty nebo
klarinetisty jmou se navštěvovatí dům po domu,
kde jsou dorostlédoary. Tyto snesou, kde' co
na zub dobrého mají — svým vyvolencům pak
odevzdávají hnětynky, o něž právě jen proto
tolik péče měly, aby hoši viděli, jak- je mají

*rády.

V neděli bylo »mladé posvícení«. Po po
žehnání zahráli hudobníci u hospody a všsobna
jará ves se sem soustředila. Ohuga so dala
v hospodě do tance a už bylo bodné šero

nost posvícenská Den sám nesvětí se všude
ráno, když se domů rozcházela.—

' +



světa, A. Wirfh: Minulost celá je plodemsfly a
násilí, prof.Frank: Válkaje dobrodinímdávných
dob, poněvadžanarchii nshradilů řádem. .«

-| Pokudtytoa podobnémyšlenky jsou správ
né, povědí myslitelé jiní; ještě více 4 názorněji

„nás o tom poučí'sama situače po'válce, Zřejmá
fakta rozhodnou mezi úzkostlívou sentimentali
tou a chvalořečmi. =

Loyální projev soc. demokracie v Ně.
mecku. Dr. Ďavid nařrhl na 200. dem. Hěské
konferenci v Berlíně 23. září resoluci, která
byla přijata 261 hlasy proti B Oposišní nenšina
nehlasovala. V resoluci se praví: »Rlšská kon
ference strany sociálně demokratické v Německu
uznává povinnost hájíti zemi. Sociální demo
kracie, jsouc-přesvědčena, že jen semknutou
součinností v tomto boji proti celému světu
nepřátel může býti říše německá zachráněna ad
„rozkouskování, od politického a hospodářského
rdouse:í, postavila se na počátku války do jedné
řady s celým národem německým. Stáleještě
je tato válka pro Německo válkou obrannou,
ještě stále jde o to, aby byla odvrácena těžká
nebezpečí, jež-hrazf! naší zemi a která by v ne
poslední řadě postihla-dělnictvo. Děkujeme svým
bratřímv poli,ktešínavšechfrontáchažk smrti
zmužíle-čak:akoltu nepřátelské přemoci. Sociální

-demokzsacie jest-i nadále odhodlána vytrvati
v :obrapénaší žemě,až odpůrcibudouochotní
k„mírm:- jenž: zaručuje politickou neodvislost,
terišoriátní: nedatčenost a svobodu hospodář
„skéha vývoje. Německa. Odmítá všecky ničivé
A dlobývačné cí e nepřátelských mocností, namí
„Pené-proli -řídí německé a- jejím spojencům.
Stejně odhodlaně však obraof-se sociálnídemo
"kracie také proti řádění a štvanicím těch, kdož
ohtějí dáti této válce ráz německé války výbojné.
Odmítá v zásadě tuto politiku a odsuzuje ji také
proto co nejostřeji, poněvadž sesiluje odpor

ac stí proti nám válčících, prospívá snahám. ktečíkýchštvádů v'čižině a tak přivozujo přo
dloužení vájky. Sociální demokracie staví chrá
Sěki dájů -apráv vladimíhohátoda při úzavření
miru na první míslo svých požadavků, týkajících
se válečného cíle. Ale žádá také, aby byl vzat
zřetel na životní zájmy národů druhých, jsouc
přesvědčena, že jen takořý mír obsáhuje zá
ruku trvalosti. Soclální demokrocie zasazuje se
rfšesko, co můžestáty evropskévěstína cestu
z těsnější právní, hospodářské a kulturní pos
politosti. Ideál. jevale zajištěného mítj světového
zůstává vůděl'hřězdoňjejí politiky. Věrna tomuto
zásadnímu nazírání, osvědčila a dokázala němec
ká sociální demokracie za války svou ochotu
k míru. Říšeká konference lituje, že snahy ty
nenalezly u odpůrců očekávané ozvěny. Nejen
že vůdčí státníci mooností nepřátelských dosud
příkře odmítali všelikou myšlenku na mír a od
pověděli hrozbou zdrcení a hrozbami dobývač
nými, takó ofioielnízástupcové fracouzské sociální
demokracie a anglické strany dělnické vyslovo
vali se opět a opět ve emyslu stejně protimiro
vém. Neboť se vší rozhodností odmítáme důvod,
uváděný pro odepření schůzky s námi, že ně
mecká demokracie tím, že etojí ke své zemi,
učinila se spoluvinnicí domnělého spřepadnutí«,

po autéo na Ruskoa Francii,neboťNěmeckoylo následkem věevbecné mobilisace Ruska ze
-dne 31. července +914 co- nejtíže ohroženo.
Proniknuti přesvědčením, že společné hospocář.
ské a kulturní zájmy pracujících mass národa
všech zemí musí také v budoucnosti boj proti
kapitalistiockému vykořisťování a utlačování vésti
v těsném vzájemném styku. považujeme obnovu
socialistické internacionály, silné v práci i boji
za nutnou. Řvěská konference achvaluje proto
úsilí předsednictva německé strany, aby byly
roziržené nitky opět navázány«

Ke konci projevuje resoluce živou touhu,
aby byl brzy obnoven mír.

Konference mimo jiné schválila povolení
válečných úvěrů soc. demukratiokou frakoí na
fišském snómu. .

Poslední správy čtyřdohody sdělují, že
Venizelivi pcdařilo se alskati na svou elranu
značnou Část vojska; revoluční živly zřídily
novou vládu a vypověděly Bulharsku válku.

Kolky na účty. Císuřským nařízením o
změnách předpisů o kolkových a přímých po
platcích byl pozměněn i předpis o kulelch na
účtech obobodníků a živnostníků. Dle částky
účtu nebylo dosud do 20 K vůbec třeba kulku,
do 100 K činil kolek 2 h, na to pak 10 h. No
vé předpisy stanoví tyto kolky na účty: do 20
K 2 h, nad 20 K-do 100 K 10 h, nad 100. K
do 1000 K 20 h, přes 1000 K 50 h z -každého
archu. Změna (tato nabývá platnosti dnem I.
října 1916

K rekvisici zvonů. Mnohým farnámeúřa
Mům činí obtíže nařízené otisky zvonů pro
archiv nejd. konsistoře a farního úřadu. Pode
psaný docílil velice pěkné otisky do stereotyp
ního papíru, jehoš se užívá-v knihtisku. Msnipu
lace je takováto: Zvop se očistí. od praehu,
zvláště ornamenty a obrazy. Na jeden otisk
zvonu prostřední velikoati třeba as 11/, archu.

mím se papír po obou stranách dobře navlhčí a

„nechá se as čtvrt hodiny botnati. Na ta růžo
(Vod stranou přiloží se nasi ornamenty- neb ú
brazy a dobrým žíněným kartáčem ae dopa
plru opatrně klepe. Až papír přilne na zvono

vinu, -může se přiklepnouti více, ale ne tako
vou silou, aby s6 prorazil kov skrze papír. Klepe
se každá část as čtvrt hodiny dle toho. až jest
obrazec dobře víděti. Jo-li vše dobře proklépáno,
otisk se pozorně sejme. Připravme si doma
tužší papír, namažme jej dobrým šŠkrobemapři
lepme naň onen otisk strano, na niž jatne kle
pali. Dejme sušit do trouby k mírnějšímu teplu
a po straně zatižme závažím, uby ae papír ne
zkroutíl: Musíme dávati pozor, aby závaží neb
těžší věc nepřišla na ornament neb písmo. Su
šíme tak -dlvůho, a%veškerá vlhkost vyprchá a
papír ztvrdne. Tím docílíme pěkný, čitelný a
znatelný negativ. :

roč psáťi na
-> drahém papíře?
Vždyť obdržíme levný dopisní papír a to:

1 envelopku (10 paplrů a 10 obálek) za 50 hal.,
50 envelopek za K 2250 (po 45 bal.) Objednejte

pokud na skladě v

Družetevním knihkupectví
v. Hradci Králové, Adalbertinum.

Cirkevnívěstník.
Zprávy dlecésní. Ustamovení jsou pp.: Fr. Wolf, fa

rář v Kestelní Lhotě, za faráře v Plotištích, Josef Bruk
ner. farář ve Skále, za faráře v Libici, Josef Červinka.
farář v Ohnišťanech, za faráře do Starého Bydžova,
Alois Lorenz, admin., za faráře v Lukavě, Václav Fala,
kaplan v Č. Skalici, za kaplana do Náchoda, Jan Juřena.
kaplan v Žacléři, za kaplana do Č. Třebové, Fr. Vejstrk,
kaplan v Sezemicích. za kaplana do Pardubic, Aug. Mi
chálek, kaplan, za admin. v Chocni. Fr. Bílek, kaplan v
Lanškrouně, za admin. do Žichlinku, Josef Štumar. ad
min. v Proseči, za kaplana do Nových Hradů, Josef
Vrzal. kaplan v Nebovidech. za katechetu při klášterní
škole sester Voršileď v Kutné Hoře, Neomysté: Jos..
Krištof za kaplana do Chrasti, Jos. Ulver za kaplana do
Krásné Hory, Jos. Rumler za kaplana do Žacléře, Fr.
Barth za kaplana do Roketnice, Jos. Tichý za kaplana
do Ústi n. Orl.. Lad. Burda za kaplana do Sezemic. —
Uprázdněná místa: Fara v Kostelní Lhotě, patron. nábož.
matice, fara ve "Skále, patron. nábož. matice, fara v
Ohnišťanech, patron Fellx Čížek ze Smidaichu, fara v
Žichlinku, patron kníže Liechtenstein. vesměs od 1. říj
na 1916.

Kostelec u. O. Děkanský úřad dává tímto zprávu
chudým kostelům diecése královéhradecké, že jest o
choten peskytnouti úplně zdarma mešní roucha starší
sice, avšak dosud užívání schopná. Žádosti buďtež za
slány brzy děkanskému úřadu s udáním barvy potřeb
ného roucha.

AAAAAA4AAAAA44A4AA
Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci

Králové doporačajeme co nejiépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

VYVYVVYVYVÝVYVVÝVÝV

místní a z kraje.
Oslava Nojvyšších Imenin Jeho Veličenstva a obět

ni dnové v Hradci Králové. K pozvání starosty města
sešla se dne 20. září 1916 v zasedací slni okresního za
stupitelstva komise, jež prováděla týden Červeného kří
že. Reaktivovala se jakožto komlitét pro provedení o
bětních dnů od 4.—8. fljna t. r. Do schůze pozván a po
ctil ji návštěvou p. místodrž. rada J. Smutný. Schůze se
súčastnili kromě starosty města dra. Ulricha pí. Marie
Smutná, dáma řádu Alžbětima, choť c. k. místodrž. ra
dy, co předsedkyně dámské odbočky Červ. kříže. pan
Karel z Isakovicsů, c. k. dvorní rada, co předseda muž
ské odbočky Červ. kříže, dále zástupcové obou těchto

Julius Russ, náměstek starosty města, dr. J. Kavalír,
advokát, zástupce odbočky Stříbrného kříže p. dr. R.
Fiedler, c. k. okr. komisař, zástupkyně dam Obecné ku
chyně pí. Marie Steinfeldová, choť c. k. dvorního rady, ;
zástupce okresního výboru v Hradci Králové p. J. Čer
ný. starosta obce Věkoše, zástupcové školství a sice
pp.: Ant. Libický, vládní rada a ředitel c. k. reálky,
Jos. Kořínek, ředitel c. k. gymmasia, Jos. Michl, ředitel
c. k. paedagogla, dr. Fr. Zachoval řediteb obchodní aka
demie, Al. Vaňura, ředitel jub. měst. dívčího lycea, H.
Pávek, c. k. profesor a správce odbor. školy pro uměl.
zámečnictví, Fr. Rejthárek, profesor a ředitel živnost.
školy pokračovací, AL. Krčmář, c. k. okr. školní inspek
tor, Al. Šeda, ředitel chlapeckých škol, Boh. Ryba, ředi
tel měšť. školy dívčí a zástupce Okrezní. komise pro
péčí o mládež, M. RormanaBrusáková, ředitelka obecné*

Bkoly dívčí, konečně pak ředitel expositury C. k. rak.
voj. vdovského a 'sirotěiho fondu p. Leo řytíř z Ritters
heinů. — Po reierátu starosty p. dra. Fr. Ulricha a de
batě přítomných provedeny disposice, dle nichž oslava
Imenin Jeho Veličenstva prováděna bude takto: V před
večer Nejvyšších jinenin v úterý 3. října uspořádá O
kresní komise pro páči o mládežv Hradci Králové v
městském divadle Klicperově velký dobročinný kon
cert Pepy. Barloně. za spoluúůčinkování pí. Maráe Helle
rově-Sadecké, virtuosky na klavír, o 7. hodině večerní.
Domy ozdobí se udpoledne dne 3. října a po celý den
4. října prapory v barvách říšských a zemských. Dne 4.
října o 9. hod.dopol, celebrována bude Jeho Exc. nejdp.
biskupem královéhradeckým dr. J. Doubravou v kathe
drálním chrámu Páně pontifikální mše sv, se slavnost
ním Te Deum. Po mší sv, uspořádán bude hold žactva
na Malém náměstí před městskou radnicí. Poté zástup
cové slátních, zutonomních a školských úřadů a kor
porací skládati budov nejuctivější blahopřání k rukám
p. c. k. místodrž, rady J. Smutného na okr. hejtmanství,
—.Čo se týče obětních dnů. budon především ve středu
4. října. v sobotu 7. a v neděli 8. října prováděny žáky
němi jub. měst. dívčího lycea a obchodní čkoly dívčí
no ulicích prodeje úředních odznaků. jakož i sbírky mi
lodarů do sběrniček. Ve dnech 7. a 8, října provedou
žáci a žákyně měšťanských škol v Hradci Králové od
domu k domu obchůzku, aby v domácnostech provádě
ly sbírky darů a členských přihlášek ke spolku C. k.
rakouský vojenský vdovský a sirotčí fond. K účelu u
bětních dníí úspořádá hotelier p. J. Urban dne 3.. 4. a 5.
říjní v biegratu vybraná kinematografická představe
ní. Jednota divad. ochotníků Klicpera hráti bude k té
muž účelu 8. října v městském Klicperově divadle hru
o 5 dějstvích »Řiditel panství« od Jos. Císlera. Výtěžek
obětních dnů připadne polovinou účelůni C. k. rak. voj
vdovského 1 sirotčího fondu á po čtvrtině účelům In
validního fondu, Úřadu pro válečnou pěčí a pro potírá
ní tuberkulosv. Vlastemecké obyvatelstvo města Hrad
ce Králové snažně se žádá, aby hojným věnováním da
rů a přistupováním za členy spolku C. k. rak. voj. vdov
ského a sirotčího fondu přispělo k skvělému výsledku
obětních dnů!

Členství.C. k. rakouského vojenského vdovského a
sirotělho londu jest následující: Zakládající členové s
příspěvky 10.000 K a výše jednou pro vždy; zakladatelé
s příspěvky 1000—10.000 K jednou pro vždy: dárcové
s příspěvky ad 500-—1000K jednou pro vždy: podporu
jící členové x ročními příspěvky více než 20 K: řádní
členové s příspěvkem od 100—500 K jednou pro vždy
nebo s ročními příspěvky od 4—2% K.

Porada o invalidní pěčí na českém severovýchode
konána bude k podnětu litoměřického vojenského veli
telství pravděpodobně počátkem října v Hradci Král.;
na jejím progranu budou hlavně tyto body: Organi
sace invalidní péče, zřízení orthopedického ústavu v
Hradci Králové, sprostřeďkování práce pro Invalidy, in
validní kursy. úvěrová pomoc pro invalidy atd. Bližtí
bude ještě oznámeno.

K účelům Síříbrného kříže věnovala jednota divaď.
ochotníků Klicpera v Hradci Králové 150 K prostřednic
tvím c. k. okr, hejtmanství z čistého výtěžku předsta
vení »Povinnost«,. dne 17. t. m. pořádaného.

Úprava obchodu tuky. Výnosem c. k. okr. hejiman
ství ze dne 18. t. m. č. 57.760 upravuje se obchod tuky
takto: Min. nař. z 30. srpna 1916, které nabylo platnosti
dne 15. t. m.. upraven byl obchod surovými tuky, tu
kovými výrobky a stolním? oleji. Toto min. nařízení
doplněno jest nař. míslodrž. z 10. září 1916 č. BI z. z.
Dle uvedených nařízení smi býti bezprostředními spo
třebiteli prodán tuk z hovězího, vepřového. skopového
dobytka a drůbeže vyškvařený i nevyškvařený, dále
máslo. slanina, rostlinný tuk, margarin i umělé tuky a
stolní oleje toliko na průkazní lístek (lístek na tuky).
Lístky na tuky jsou: a) všeobecné listky na tuky. b)
lístky na máslo. Všeobecné lístky na tuky vydávají se
pra období čtyř týdnů a opravňují k odběru látek tuka
vých bez omezení na určitý druh jejich. tudíž i na má
sln. Všeobecné lístky na tuky obdrží osoby. jejichž zí
soby nepřesahují úhrnem 1 kg tuků na každou osobu
v domácnosti, počítaje v to ditky více než tříleté a úhr
nem půl kg na každé dítě ve stáří dokonaného 1.—A. ©
roku. Pro dítky mladší 1 roku není na odběr tuků náro
ků. Lístky na máslo vydávají se toliko na týden a 0
pravňují jen k odběru másla. Lístky na máslo obdrží n
soby, které mají sice zásobu ostatních tuků (a takovou.

že nemohou obdržeti všeobecný lístek), avšak nemají
vůbec zásob másla. Vydávání lístků na máslo má dle
toho přestati v době, kdy majitel tukových zásob do
sáhl nároků na odběr všeobecných tuků. umožňujících
též odběr másla. Všeobecné lístky na tuky vydávají xe
na 4 neděle, mail na každý týden 6. úhrnem 24 ústřižků.
Každý ústřižek opravňuje v týdnu na něm uvedeném na
1 šestinu množství tuku, na dotyčný týden stanoveného.
Poprvé bylo spotřební množství stanoveno výnosem
c. k. ministerstva vnitra ze dne 1. září. Činí vůbec 120g
tukových výrobků nebo stolních olejů. počítaje v to I
máslo, nebo 144 g surových luků, totiž sádlo, pro těžce
pracující osoby 150 g tukových výrobků nebo stolních
olejů, 180 g surových tuků na osobu a týden a má pla
tit až na další ustanovení. Které osoby Jest počítatí za
těžce pracující, jest posuzovatl dle předpisů mistodrž.
nař. ze dne 14. února 1916 (osoby, které mají nárok na

zvětšený lístek chlebový). Lístky na máslo vydávají se
na 1 týden, znějí na 100 g a mají 2 ústřižky, každý na

50 gramů. Pro dítky ve stáří od 1—3 let, které dle $ 3.
odst. 2. min. naf. mají 'dóstávati jen polovimu spotřební
ho množství, jest poříditi všeobecné 'ístky na tuky,



ústřížků. Lístky na tuk, určené pro těžce pracující, buď.
tež na jednotlivých ústřížcích označeny nalištěním pí
smene +S«.Lláky na máslo maji místa vydávající dopl
nit) zapsáním týdne. pro který se lístek na máslo vy
dává. Vydání lístků na tuky (všeob. i na máslo) vázáno
jest předchozím prohlášením, obdobným, jako při dosud
již zavedených spotřebních lístcích ostatních (chtebo
vých, cukrových, kávových), Lístky jsou nepřevodné a
platnost jejich není omezena ma-určité území. Lístky ua
tuky stejně jako lístky chlebové, na cukr a na kávu jsou
pouhými leyitimacemi a nezaručují tudíž majiteli sku
tečný nákup. —-Tiskopisy prohlášení za účelem dosaže
ní Hstků na tuky vydávají se na městské policejní stráž
nici. Lístky na tuky vydá příslušná výdejna pro lístky
chlebové (v protokole, v lyceu, na měst. váze) dne 20.
t. m. od 3—5 hod. odp. při odevzdání správně vyplněné
ho prohlášení. -. Starosta: JUDr. Fr. Ulrich.

pozměněna byla cís. nař. ze dne 28. srpna 1916 č. 28t

ze dne 8. března 1876 č. 26 f. z. o kolku účtovém v ten
rozum, že z účtů cbchodníků a živnostníků ($ 19. odst.
2. zmíněného zákona) na pohledávku až do 20 K za
pravítl dlužno poplatek 2 hal., větší než 20 K až do IM

K poplatek 10 hal., větší než 100 K až do 1000 K poplatek
20 hal., větší než 1000 K poplatek 50 hal z každého ar
chu. Jest tudíž $ 11. citovaného cís. nařízení zrušeno do
savadní kolkové osvobození pro účty znějící na pohle
dávky včetně do 20 K a dlažno tedy počínailc 1. Hinem
1916 podroblti kolkové povinnosti všečky účty obchod
níků a živnostníků a to i tehdy, činí-li pohledávka, na
niž účet zní, jen 2UK aneb méně než 20 K. Na to upo
zorňují se obchodníci 3 živnostníci s podotknutím, že

počínajíc 1. říjnem 1916, neužije-li se úředně kolkova
ných účetních blankelů nebo blanketů s kolky úředně
přetisknutými, lze kolky na účtech znchodnotiti buď pře
psáním součásikou textu účtu,k němuž počítá se také
datum účtu, adresa a podpis účíu. nebo přetisknutím ra
zítkem jména nebo firmy vystavitelovy.

Obchodní gremiem králověbradecké konalo výba
rovou schůzi 10, září za účasti témět všech členů a za
přítomnosti gremiálního komisaře dra. Zachovala a mí
stotajemníka Ústředny dra. Viškovského. Po vyřízení
běžných záležitostí stanoveny vyučovací hodiny pro

do A odp.. ve středu a v pátek vždy od 1—4 odp. Po
učení -rozeslané —Ústřednou o ministerském nařízení
stran obmezení výroby a prodeje bavlněného zboží vza
to na vědomí. K návrhu jednatele p. Jiráska usneseno
Po delší debatě vyzvati oběžníkem obchodnictvo, aby
v poledne (od 12—1) krámy zaviralo, při čemž jedno

-myslně konstatováno, že opatření to už vzhledem k ne
«dostatku personálu jeví se nezbytným. Konečně usne
-veno stěžovati si na povolaných místech do nedostatku
„drobných peněz na Královéhradecku.

Živnostenské úvěrní družstvo z. s. s r. 0. v Hradci
"Králové konalo dne 25. září schůzi představenstva a
dozorčí rady v místnostech Obchodní, živnostenské a
průmyslové ústředny. Po vyřízení běžných záležitostí

vzata s povděken na vědomí zpráva, že obec králové

tivších živnostníků při Družstvu 3000 K a že místní

sku "letošního roku a poskytnouti Družstvu kromě toho
levnější úvěr eskontní, jakmile činnost svou zahájí. K
návthu místotajeniníka Ústředny dra. Viškovského u
snesemo kladně vyříditi žádost o půjčku 500 K. podanou
místním živnosinikem-invalidou a předsednictvu ulože

provedl.
Středostavovská kuchyň v Hradci Králové zahájí

určitě činnost svou v pondělí 2. října. Obědy podávatí
se budou v restauraci »U Sokola« na Kavčím plácku.
Cena jejich stanovena na K 1.20 a prodávatl se budou
též přes ulici. Jidelní listek na týden od 2.—8. října jest
následující: V ponděli: bramborová polévka. Švestkové
knedlíky. V úterý: krupicová polévka, karbanátky s
bramborovou kaší. Ve středu: nudlová polévka. barve
né kroupy s brambory a se zelím. Ve čtvrtek: strouha
ná polévka, guláí s brambory. V pátek: hrachová po
Jévka. brambůrky s koprovou omáčkou, buchty. V so
botu: krupková polévka, hovězí maso s rajskou omáč
kou a knedlíkem. V neděli: nudlová polévka, dornácí
sekaná s brambory a se zelím. Obědy podávati se bu
dou — v restagraci 1 přes ulici — jen na předem učině
nou přihlášku. Přihlášky tyto jsou platné vždy na celý

městí. Tamtéž lze si obědy vždy na celý týden před
platiti a síce nejpozdějí v neděli dopoledne. Pokud se
organisace tohoto zajisté důležitého podniku týče, sdě
lujeme, že dozor nad vyvářením, rozdílením a podáváním
jídel. jakož 1 celou správu kuchyně převzal po této
stránce již osvědčený a zkušený dámský výbor stávají
cí Obecné kuchyně. Okojnost tato zaručuje, že podnik
bude veden co nejracionelněji a nejhospodárněji a že
tudíž za penlz na dnešní poměry zajisté malý bude moci
poskytnoutí mnohem více nežli kterákoliv jednotlivá
domácnost, nehledě ani k tomu, že návštěvníkům od
Padnou Starosti os opatřováním potravin dnes spojené.
Úprava obědů bude t. zv. domácí, v každém směru na
nejvýše pečlivá a v míře takové, aby se dospělá osoba
mohla plně nasytiti. TI, kdož se již přihlásti k odebírá

zvednou s! příslušné lístky na městském popisním úřadě
nejdéle v neděli 1. října dopoledne.

Na ústavé učitelském v Hradci ;Králové zapsáno
lejns do 1. ročníku35 chovanců,do II.82,do Ill. |

do IV. 9, úhrnem 100 chovanců. Mimo (o koná 24
vanců činnou službu vojemskou.

Na ©.4. odbornéškolepro amělézámečnictvípřiJato do tří ročních 44 řádných žáků.
Na cvičné a vzorné škole přijato bylo do 1. třídy

, 2) žáků, do 2. a 3. 44, do 4. 44, celkem 108 žáků.
|- Knlhovza ačítárna měsiskéhoprům. musea ote

vřena bud: po prázdninách počátkem Ffina každý všed
ní úterek a pátek od půl 6. do půl 8. hod. večer. Vsťup
je dovalem osobám dospělým, které se mohou legitímo
vatl.

| Divadlo. Jednota divadelních ochotníků Klicpera po
řádá v neděli 8. října o půl 8. hod večer v městském

i Klicperově divadle v Hradci Králové divadelní předsta
| vení ve prospěch říjnových obětních dnů. Sehrána bude

| jedna z pusledních původních novinek »Ředitel panství«.
' Hra o 5 jednáních. Napsal Jos. Císler. Předprodej u p.

Růžičky, papírafka.
Dělení dvoukorum. Při nynějším nedostatka kovu

vých mincí doporučuje se obecenstvu, aby přijalo
půlky a čtvrtky dvoukorunových bankovek. Okraje díl
ců musí býti rovné, celistvé, tedy mají se rovně u
střihnout a ne trhat a to především -u staršleh banko
vek. Filiálky Rakousko-uherské banky jsou pak povin
ny tyto zlomky dvoukorun přijímati.

Komise pro odvod vojenských konl byla dnem 1.

Mm

cho

ze. Prozatímní místností jeji jsou v Praze II.. Karme
litská ul. 24, v nichž též úřaduje referent vojenského ve
litelství pro záležitosti koní.

Pozor ma kosec letního času! Na místě jetního ča
su, zavedeného 1. květnem t. r., bude v noci z 30. září
na 1. Hina zaveden opět středoevropský čas. Změna tato
provedena bude tím způsobem, že o I hodině v noci (dle
letního času) budou hodiny posunuty o 1 hodinu zpět
Tímto posunutím hodin z 1 na 12 vznikne dvojitá hodi
na. Jízda osobních vlaků v přechodné nocí upravena
bude tak, že ony dalekc jedoucí vlaky. jichž normální
doba odjezdu z počáteční stanice naďá do pozdějších ve
černích hodin 30. září, poledou dfe zvláštního jízdního
řádu v přiměřeně pozdější dobu až k oné stanici; kde
nastane změna času. Doba odjezdu těchto vlaků bude
oznámena na vývěscích u osobních pokladen na dotyč
ných nádražích. | Ostatní vlaky budou z počátečních
stanic vypraveny dle jízdního řádu a budou ve stanici,

| určené pro změnu času, zadrženy tak dlouho. až nabu
. de platnosti středoevropský čas pro jízdní řád. Ony

p Vlaky, které odjíždějí o půlnocí (iž hodin) anebo po půl
p noci z počátečních stanic, pojedou všechny dle středo

evropského času.
Bilance léta, Dne 23. září skončilo léto a počal

|

'

l

podzim. A bylo léto opravdu letos divné — vždyť skon
čilo mrazem! Dne 23. září ukazoval ráno teploměr mi
nímální 2* pod nulou. První mráz dostavil se letos 18.

| září, ač jindy nechával na sebe déle čekat. Tak v roce
1914 byl povní inráz 26. září a v roce 1913 mrzlo v noci
poprve až 13. října. Z 93 letních dnů bylo 46 dnů s de
štěm (skoro polovina). Nejdeštivější byla druhá polovina
srpna, kdy sprchla každého dne (vyjma 16. a 24.). Cel
kem bylo letošní léto o něco sušší než vloni, neboť na
pršelo 197 mm, kdežto v létě r. 1915 260 mm. Nejvydat

i nější deště byly dne 28. června (19 mm) a 30. srpna
(23.6 mm). Nejtepleji bylo hned na počátku léta; tak 24.

| června dosáhl teploměr na slunci až 45* C, též 3. čer

| vence zaznamenána teplota 43“ C. Při tom noci byly

|

|
i

V

však velmi studené, tak 24. června bylo v noci jen 6“ C.
Teploměr ukazoval v noci po celé léto jen něco málo
nad 10“. Ke konci července dostavily se nožní mlhy.
Bouřek bylo málo, poslední dne 5. září.

Povětrnost. Dle výkladů na základě theorie Zen
grovy měla býti dne 27. t. m. sliná porucha. Falbova
theorie mluví také o 27. září jako kritickém dní. Zatím
sluníčko se smálo jako málokdy jindy. Ale poslední let
ní noc (kalendářní) rozloučila se s námi překvapujícím
pozdravem: mrazík byl tak značný, že mnoho květin v
městském parku i jinde bylo zničeno. — Na adaibertin
ské zahradě zkvetly nádherně drobné bílé květy jed
noho druhu bezu.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 23. září 1916. 1 kg: vikve 1.20 K, jahel 3.10—3.50 K,
1 kopa: zelí 20—-34K. kapusty 4—8 K, drobné zeleniny
1--1.60 K, | růže karliolu 40—60 h, I g: cibule 60—65 h,
mrkve % K, t hl: jablek 16—20 K, hrušek 26—36 K, 1

, bečka švestek 4.80—5.40 K, 1 párek podsvinčat 86—166
K. — Přivezeno bylo: zelí 30 kop, kapusty 70, drobné

zeleniny 40, mrkve 3 ag,cibule 1, karfiolu 50 růží, jablek

; 50 hl. hrušek 15, švestek 600 beček, podsvinčat441 kusů.
Pardubice. Sdružené katol. spolky v Pardubtcích po

Jeho Veličenstva clsaře a krále Františka Josefa I.
akademii s tímto pořadem: 1. Zadražil: Ouvertura »Sou+
boj-. Hraje smyčcový orchestr. 2. Hayden:
kouských národů. Hraje smyčcový orchestr. 3. »Jeho
Veličenstvo císař a král František Josef I.. Proslov
přednese p. dr. A. Domabyl, profesor dějin. 4. Škroup:
Hymna národní. Hraje smyčcový orchestr. 5. Dvořák:
»Na přástkách.« Op. 68, pro klavír. Hrají sl. B. Pinková
a sl. A. Novotná. 6. Fibich: a) Pěvcova útěcha, b) Noční

Pardubic. 7. Thomas: Koncertní studie. Pro harfu. Hra
je virt. kon. 0. Rust z Bádenu. 8. a) Fr. Schubert: Pa
zdrav ti dám, b) J. Rozkošný: Pro hubinku. Zpívá o
perní pěvkyně pí. Inž. Bož. Lašková-Zajícová z Prahy.
9. Hornof:

|

|

lo pro. housle. Hraje pan R. J. Sahula, 11. "Sme
tana: V Čechách, Sny č. 3. Sólopro klavír. Hraje st.
B. Pinkovů. 12.Novák: Slovenské zpěvy: č. 13., 11., 10.
Zpívá sl. VL Kuchynková. 13. Labický: Loučení. Sóla
pro vlolu. Hraje p. R. J. Sabala. 14 a) Meyerbeer: Arlé
pářete z opery »Hugenoti«, b) Mozart: Arie královny
noci z opery »Kouzelná flétna«. Zotvá pí. Inž. B. Lař
ková-Zajícová. 15. O. Papini: Lisette. Sólo pro vlolon
cello. Hraje p. R. J. Sahula, 16. a) Rossint: Arte Rostáí
z opery »Lazebník Sevillský«, b) Smetanz: »Skřivánčí
píseň.« sHlubička.« Zpívá pí. inž. B. Lašková-Zajícová:
17. Dubec: Píseň beze slov. Sólo pro harfu. Hraje p.

Rost. 18. D. Alard: Fantasie na Rigoletio. Sólo pro
housle. 'Hraje p. R. J. Sahala. — Začátek o pů B.
bodině večer. Po čísle 10. přestávka. — Lístky v před
prodeji: Na balkon v obchodě p. A. Racka v Jindřišské
ul, v přízemí v krejčovském závodě p. J. Kulhánka u.
divadla a v obchodě p. Pr. Konvaliny v Bartolomějské
ulici. —- Čistý výnos ve prospěch místních sirotků po
padlých vojínech.

Diplomu uznání a díků za záslužnou sběratelskou:
člamost ve prospěch Červamého kříže dostalo se dp. Vítu
Štěpánkovl, kaplanu v Miletíně, oď Zemského pomoc
ného spolku pro král. České vPraze ze dne 20. září t.r

O trochu ovoce prosí sirotkové sirotčince sv. Fran
tiška ve Slatinahech u Chrudimě.

Jemnice. Odchodem dp. Jos. Michálka, který jme
nován byl administrátorem v Jablonci n. Jiz., ztrácí
osada naše horlivého kněze a výborného kazatele, kte
rýž za skorc pětileté své působnosté u nás získal st ve
likých zásluh jak pro zvelebení našeho chrámu Páně,
tak i pro celou duchovní správu; proto také byl zéc

Jednotz
zdejší želí rovněž ztráty svého borlávého předsedy -a
zdatného a neúnavného pracovníka ve věcech spolku
vých. Děkujice mu za všecko to dobro, co pro nás byř
vykonal, přejeme mu v novém jeho působlšti omoho
zdaru a Božího požehnání. — Vděční osadníci a členové
katol. jednoty v Jilemnici.

©00000000000000000 Ě.Uvěrnídružstvo Eliška
v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy

na nové výhod. losy Rakouského
ného kříže a opatří i jiné cen. papíry.

Různé zprávy.
Pro dohodu venkova a měst. Výbor Agrárního spol-

ku v Lounech vydal provolání k rolnictvu, v němě mi
mo jiné praví: Stále hustěji uveřejňovány jsou v den
ních Wstech soudní rozsudky, jimiž odsouzení byli mnozí
venkovští výrobci potravim a jiných zemědělských pro
duktů k citelným trestům pro požadování přemrštěných
cen za výrobky ty. Přátelé! V dobách normálních jsme
odkázáni v ohledu odbytu svých přebytečných potravin:
především na konsum obyvatelstva našeho okresního
města. Slušno jest, abychom s tímto obyvatelstvem žili
ve vzorné součinaostí v dobách dobrých i zlých, u vzá
jemném dorozumění. Výbor Agrárního spolku v Lou
nech.

Zvláštní storost o sedláky projevila najednou »Neue
Freie Presse«, která přece doposud se výhradně za
městnávala situaci peněžníkův a továrníků. V úvodníku
vypočítává úroky z válečné půjčky a pokračuje: »Musí
se nyní paložiti otázka, může- lidn: při tom býti sni
žena hospodářská úroveň země. Válka obohatila mnohé
důležité třídy společnosti. Nemyslíme tu jen dodavatele.
Zemědělství je povolání, kterému patří polovina obyva
telstva Rakouska. Dá se vypočítati že mu přitekly mí
Hardy ze zvýšených cen obilř. . .« — Tedy přece na
jednou zvýšená pozomost k sedlákům! Jistě by byla
lépe, kdyby raději ten list promluviš zevrubně o ma
jetkové situaci -dadavatelů, kterou zná lépe než kapsy
rolnické.

Rekovná mysl Jesnitova. »Kólnische Volksztg.« +u
veřejňuje dopis ze sonmské fronty, v němž se praví:
O hrdinských činech Jesujty P. N. vypravuje si celá
brigáda. Ranění vypravují, že sám chodí do předu a
přináší jin vodu a vodivá do přední čáry zdravotní muž
stvo, aby byli ranění posbíráni. Jeden raněný mi Fekl.
že P. N. se položil nad zraněného, aby jej vlastním tě
lem kryl před šrapnely. Náš nadporučík byl nyní dva
dny vpředu a pravil, že se mu zdá, že P. N. buď naprosto
se smrti nebojí, nebo že ji přímo vyhledává. Zmíněný

jesujtský kněz byl už dřívevyznamenán železným kří
žem první třídy.

Trapisté vo službách Ildamřisosti. ©Opatu kláštera
Traptstů u Banjaluky P. Dominiku Ashfalgovi byl udě
len řád železné koruny druhé třídy. ©Vyznamenání to
bylo -mu -propůjčeno za zásluhy, kterých si získat řád

Trapistů v oboru válečné. péče, ošetřování raněnýcha
v oboru zvelebení zemědělství v Bosně. .

Výroční zpráva Družiny sv. Petra Klavera za rok
1915. Družina sv. Petra Klavera, společnost, která tak
neúnavně pracuje pre africké misle, vydala zprávu o své“
činnosti v roce 1915. Dražina sv. Petra Klavera má
hlavní ústřednu v Římě, via delf Olmata 16, má 10 zem
ských ústředen, 5 odboček a 107 doručovacích stanic.
Voních se vyvíjí ve správním roce čilá činnost, aby se
dóstala známost o afrických misích do všech vrstev.
Uznatí jest obzvláště tiskovou činnost, o níž svědčí vel
k počet tiskopisů jak měsíčníků, tak neperiodických te



táká Družice vydaných. Obráskový měsíčník »Echo z
Afriicy«vyšel asi v 46.000výtisků v řečíčeské, něme
cké,. polské, italské, francogzské, slovenské, maďarské
a aúglické; obrázkový dětský časopis »Malý Černoch«
ve 30.000výt v řeči české, německé, italské, maďarské,
polské. a slovenské. Ve správním roce přibylo v Ame
rice ještě anglické vydání, které stále ve větším a vět
ším počtu vychází v St LoužskMo. (Severní Amerika).
»Korrespondenz Afrika« byla vydávána v řečí německé
4 italské. »Katolická misijní propaganda«, | obrázkový
osmistránkový ist, vycházející měsíčně na čtvercovém
lormátě, právě vhodný, aby se rozšiřoval meri veli
kým množstvím lidu, byl ve všech vrstvách uvítán, že
čítá nyní 24.000 stálých odběratelů a vychází o 46--50
tisících výtisků. V roce 1915bylo celkem tištěno 104.000
Lrožur a 1,598.000různých letáků, sešitků, listů, obráz
ků, -modliteb a pod. Písemně vyřídilo se, nepočítajíc
poštu do Říma zaslanou, 46.371 došlých písemných zá
nilek a vypravených 67.290. — Neméně čilá byla také
ústní činnost Družiny. Na její podnět konáno bylo ve
správním roce 76 misijních kázání, 71 přednášek a pro
slovů, sehránu 6 divadel kusů, pořádány Z paramentní
výstavy, 2 misijní bazary a veliké misliní dni v Soho
hradě, v Solothurnu (Solemre) a ve.Vratislavi, jakož i
v četných městech dobře navštívené výroční a podpůr
né schůze. Jak v Evropě, tak k v Americe pracovalo
se -horlivě pro africké misie. — Choéme ještě jen něko

lika „slovy poukázat na ovoce neúmormé činnosti. Dru
žina sv. Petra Klavera přispěla ve správním roce afri
„ckým rmisiím obnosem 409.393.49 K. Pro nesnáze do
-pravní Jest cena zaslaných předmětů ovšém nižší než
Jet předeštých, ale obnáší přec 7753 K. Tato stoupla by
po uzavřeném míru, poněvadž stále docházejí Družině

od mnohých mísil prosby o bohoslužebné nářadí a rou
cha, růžence, křížky. kostelní prádlo, šaty, látky a. pod.
— V.r.'1916 bude práce mnohem větší než dříve. Čas
kvapí! Osení jest zralé, jen pracovních sil a prostředků
jest málo — a přece nalezlo by se obojí v nadbytku,
kdybychom my katolíci jednou správně pochopil, co
znamená »chtíti«! Ze 181 milionů obyvatelů Afriky jest
jen něco přes 3 miliony dítkamř sv. církve. — Kdo mů
že a chce býti spolupracovníkem Družiny sv. Petra Kla
vera. objednej sí -knfžečku »Pomocné dflo pro Afriku«.

Vše dniší objasní ti četba tohoto výborného spisu. Bliž
ší vysvětl:l také ráda udělí generální představená Dru
žiny Eraběnku Leďochowská, L č. v Solnohradě, Drei
faltigkeltsgasse 12. —-Objednávky všech výše jmenova

ných spisů vyřizuje: Družina sv. Petra Klaverav. Pra
ze 1l.,-ma Zbořenci 15, a přijimá také dary na penězích

i věcech pro africké misle.
Italská vláda proti přepychu. kalská vláda připra

vuje výnos, který se obračí proti rostoucímu přepychu,
jaký lze pozorovati v jistých kruzích, pro něž není vák
ka ničím jiným, než dobrým obchodem. Výnos čelitl
bude také přemrštěnostem, které se již delší dobu pro
jevují v Italské dámské modě.

Česká Hudba«, roč, XXII, čís. 9—10. Bohatě vy
plněné dvojčíslo přináší opět nová jména českých au

nosti hudbymilovného obecenstva. Jest zde zastoupen
zesnulý talentovaný umělec Béda Křídlo svými »Písně
mi« pro solový hlas, Vymetal krásně propracovaným
sborem »Písecku«, Hartl vhodným sborem »Ku pohřbu«,
Vacek zajímavou piecou pro harmonium| »Doloroso«,
Černý elegantní »Náladon« pro klavír a konečně vřele

„doporučujeme J. C. Sychrův dnes příležitostný smíšený
školní sbor k císařským oslavám »Kmet na trůně«. —
V literární části nalézáme črtu o + Bedř. Křídlovi k je
ho 40letým narozeninám od Hrobského, dále dokončení
populární Zelinkovy esaye »Náš zpěv«, vřelou báseň
Sajicovu a různé zprávy. — »Česká Hudba« vychází v
Hoře Kutné (16 čísel do roka), předplatné obnáší ročně
12 K.

Beletristický týdeník »Zvom«,věren své tradici, za
hajuje právě jako jiná léta i letos pravidelně svůj nový
ročník, již sedmnáctý, za redakce spisovatele Fr. S.
Procházky a za součinnosti redakčního kruhu, v němž
působí Al. Jirásek, Jan Lier, K. V. Rais a Jos. Thomay
er. Prvé číslo presentuje se vybraným obsahem. Čteme
tu slannou, jásavou lyriku Nestora českých básníků Ad.
Heydnka; nový podhorský obraz K. V. Raise »Nejmilej
št honorář«, jehcž obsahem jest rozmarná událost, při
hodivší se známému pražskému umělci výtvarníku; Jos.,
Thomayer zahajuje zde své »Pražské vzpomínky«. kte
ré zabírají jeho universitní studie a tehdelší literární, u
mělecký a společenský život pražský. Čtenář nalezne
zde spoustu nových a neznámých podrobností a momen
tá; Fr. S. Procházkova intimní lyrika | »Curriculum«
čerpána jest z nedávné události; F. X. Svoboda začíná
tu poutavý román »Proutek ze skalní strže«. jehož ú
vodní kapitola hned naznačuje, že tajemstvím obestřená
jeho hrdinka strhne k sobě celý zájem čtenářův; Karel
Červinka napsal soudní román »Zmítání« ze života praž
ského, jehož osobou jest rozvedený advokát Herout
kterého hospodářský zmatek přivedl na kraj Hkvidace
a rulny. Zprávy literární, divadelní i zprávy týdenní
Informují čtenáře věcně a nestranně o českém umělec
kém a Hterárním životě. Upozorňujeme na tento cenný
časopis, který jest orgánem výrazné literární družiny a
čelným činitelem umělecko-Hterárním v našem národě,
poněvadž lze mu přáti pro jeho vřelý, sebevědomý ráz

„národní rozšíření co největšího.
Všelicos. Obecvídeňské zakoupila v Čechách

"245 vagonů švestek; cena v drobném nepřesa.
: hovala prý 66 hal. za 1 kg. —

léře příjdou do oběhu co nejdříve. — Od 1.
října korespondenční lístek. bude státi 8 haléřů,

1.

známky na dopisy 15 hal.a telegrafované slovo
bude státi místo 6 hal. 8. Zvýšení poštovních

poplatků vynese prý státu 90 mil. kor. — Úroová míra pro spořitelní vklady bude snížena
ze 30,0%, na 81, */,, — V bitvě u Gorice byl
prý italeký král sraněn střepinou granátu. —
Štyrskohradecké »Akademie« učitelská předlo

žilaministerstvupš Dne spis,vněmžmimo jiné žádá znovuzavedení tělesných trestů
do obeoných škol. —

Literatura.
Myšlenky a rady vzdělanýmjinochům na

uváženou. Napsal P. Ad Doss, přeložil dr. T.
Koree. Druhé vydání, kniha II. Nákladem bene
diktin. knihtiskárny v Brně. Cena 240 K.

Ave Maria. Promluvy o Panně Marii. Bc

pral P. F. Žák T. J. Cena 480 K. Nákladem. Kotrby v Praze.
Brovíř encharistický. Díl I Eucharistická

volepiseň. Napsal Klemens Marianský. Nákladem
vlastním. .

0 stavu kněžském. Napsal dr. Eugen Kade
řávek, řeholní kněz v Želivě. Nákladem vlastním.

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda. Pořádají
dr. A. C. St.jan a Ad. Jašek. Roč. 7., čle. 7.
a 8. Roční předplatné na 12 čísel 2 K přijímá
Ad. Jadek, katecheta v Kroměříži

Ve službách královny. Věstník Marian
ských družin. Rod. 9. čís. 3. a 4. Vychází šestkrát
do roka Předplatné 2:50 K Redakce a admini
strace v Praze II., Ječná ul.

Kancelářské polředy,
papír, péra, inkoust, tužky ve velkém výběru v

- Družstevním knibkupectví

v Hradei Králové, Adalbertinum.

Des Torres*)Codokáželáskaotcovské.
PřeložilJiří Ronovec

Přede dvěma' dny nastěhoval jsem se do svého
nového bytu. Seděl jsem právě u snídaně, posta

mně má domácí paní pravila — do kouta, když ne
známý muž objevil se na prahu mého pokoje.

Vjel si několikráte rukou do vlasů, zatahal se
za Svou kravatu a několikráte se pokloniv, pravil:

»Pane, neznáte mne?«
»Ne, nemám čest!«
»Jsem — promiňte! — ctitel Robustiany, sleč

ny, která bydlí pod vaším pokojem, o poschodí
níže.«

»Hezké, hezké!«
»Přicházím, abych vás prosil za laskavost.«
»Velmi pěkné!« zabručel jsem si, >sotva jsem

se nastěhoval a již prosby a přáníl«
»Ježto otec Robustiany nepřeje naší náklon

nosti a vyjádřil se, že jeho dcera se nesmí nikdy
vdáti, přicházím ... «

»Ku podivu'« pravil jsem. »Jak mnoho lidí by
děkovalo Bohu, kdyby takového muže našlil«

»Pravda! Ale Robustiana si myslí, že jsme si
určení. V dobu, kdy váš byt prázdným byl, schá
zeli jsme se zde a nyní.. «

»Jest to nemožné?! Pak věřte, že mi to působí
nemilý pocit a kdybych mohl... «

>Ano, můžete! Robustiana mne vyzvala, abych
vás poprosil. byste nám popřál schůzky u se
be.. .« .

»Vaše přání jest mi velice nepříjemné! Ale věz- |

te, milý příteli: nemohu a nechci vaší prosbě sta- |věti se na odpor a doufám... «
»Ano, pane, musíte, máte-li v sobě jen jedinou i

jiskérku lásky k bližnímu! Ostatně, jedna služba |
jest jen závdavkem druhé služby! Budete-li jednou
nemocen a budete-li potřebovati mé pomoci, mů
žete býti jist mé svědomilé péče!«

>Vy jste zubní lékař tam v tom nárožním do
mě?«

»Ano,pane, jsem Faudikas. Ach — neslyšíte
klepati?«

»Zajisté!. Co to má znamenati?«
»Robustina přichází!«
»>Pakse musím přiznati, že se nezabývá malič

kostmi. Měla přece sečkati«
»Promiňte! Má poněkud povahu bouřlivější.

Chci jí dveře otevřítil«
>Co vás napadá! Vyřiďte jí, že se musí oka

mžitě vrátitil« '
»Nemožné, nemožné! Její otec by to mohl sly

šeti.... představte si sám! .. «
sJděte k šípkul« vzkřikl jsem konečně, »neob

těžujte mne svými hloupostmi!«

*) Španěíský humorista, který v sedmdesátých a
osmdesátých letech minulého století byl velice popu
lární.

+

»>ProBoha, ticho! Prokažte mi tuto milost, za
přísahám vásle

Vrh! se k mým nohám. Přes svůj hněv byl bych
se dal do hlasitého smíchu, spatřiv ho u svých no
hou; s černým frakem a ustrašenou tváří vypadal
jako umučení. Útočil na mne svými prosbami a
netrpělivá Robustiana klepala na dveře stále na
léhavěji. Konečně jsem se rozhodl: »Povoluji vám
deset minut na tuto rozmluvu. Budu přítomen!«

»Tisiceré díky! Tisíceré dfky!«
»Děkujte raději, že má domácí paní není domale

Robustiana vstoupila; byla asi třicetiletá a — žád
ná krasavice. Měla tvrdý rys kolem úst a velice
dlouhé ruce. Její tělo bylo ozdobeno samým fábo
rem a šperky. Pc krátkém pozdravu odešla s Fau
dilem do kouta pokoje a počála živá rozmluva.
Mluvila nepřetržitě, zatím co on jen tu a tam pro
hodil slovo, nebo na souhlas kývl hlavou. Prozpě
voval jsem si tichým hlasem a převracel listy ve
škerých knih. Uplynulo sotva několik minut, když
bylo pojednou na dveře silně zaklepáno. Zároveň
bylo slyšeti ostrý hlas. Faudilas zakryl! rukama oči
a Robustiana vyrazila ze sebe výkřik. Přikročil
jsem ke dveřím a otevřel muži, který — soudě dle
obličeje a zvláštního zápachu — jistě obchodoval

olejem. 
Nestaraje se o mne, křičel ten dobrý muž:
»Kde jsou ti zločinci, abych je zardousil?«
+Odpusť nám!« Ikala dívka.
»Odpusť nám!« zajíkal se též Faudilas.
zSvůdníku! Nyní vezmeš odplatu za svůj ha

nebný skutek«, křičel muž a skočil do kouta, kde
stála moje dýka.

Obával jsem se otcovského hněvu, proto Za
stoupil jsem mu cestu a zvolal: >Chovejte se pře
ce slušně a nezapomínejte, že jste v mém bytě!«

« »Též s vámi budu účtovati, vy kuplířil«
»Pane!«
»Vy jste poskytl mé dceři úkrytu!«
»Přestaňle se svými urážkami!« zvolal jsem..

»nebo ještě jednou .. «
>Řeknu vám to ještě stokráte, ano, stokráte!e
Musil jsem se přiznati že muž má zdánlivě“

pravdu a proto chtěl jsem ho přesvědčiti, že jsenr
nevinen. Ale nechtěl nic slyšeti a křičel neustále:
>Všickni jste proti mně? Pak si zjédnám gadest

Skočil k oknu a se vším náporem hlasu a- plic
volal dolů: »Sousetdé! Na pomoc! Napomoct

>K ďasu, přestaňte přece!l«
Skočil jsem k němu, abych ho od okna.oďtrhl,

ale ach! Aby se neštěstí dovršilo, objevila se v
tom okamžiku má domácí paní. Když uslyšela, že
příčinou zápletky jest svedení, upadla ta. dobrá
paní do neslýchaného rozčilení, které se neustále
stupňovalo, ježto se domnívala, že já jsem ten
hříšník,.který tímto ohavným činemjejť byt zne
uctil. Rozzuřila se tak, že počala křičeti a nadá
vati a konečně uchopila se i hole v koutě stojící.
Zmateh spleti hlasů, ano ohrožen i dýkou otcov
skou a holí domácí paní, chopil jsem: se deštníku
a postavil jsem se k obraně. Rámus byl obrov
ský.

Několik osob, které jsou vždy rády tam, kde se
něco semele, vedralo se do pokoje a učinilo sku
tečnou zeď, kterou se mohly osoby úřední i al
kalde těžko protlačiti.

Když se poněkud křik utišil, mohla Robustiana
konečně zvolati: »Pane starosto! Tento jinoch Ť
tá jsme obětí vášně!«

»Já též!« zabručel jsem.
>A můj otec staví se na odpor uskutečnění ka

šich čestných zámyslů.«
»Chcete se vzíti?< tázal se alkalde.
»Áno, neboť Faudilas je čestný muž, majitel

krásně jdoucího obchodu holičského.«
>Co říkáte vy jako otec děvčete?«

- »Musím říci, je-li tomu tak . . . co mám dělat?
Pro mne, za mne, ať se tedy vezmou! Jste všichni

Tak skončila událost. Má domácí paní omluvila
se a litovala urážek. Robustiana vyjasnila obličej,
zatím co ubohý Faudilas hleděl kolem sebe, jako
by hledal pomoci. Ano, moje domácí paní zmohla
se na malou řeč, kterou překvapila přítomné. Po
malu opouštěli zvědavci pokoj; bylo na jejich obli
čeji viděti. že nejsou s rozuzlením spokojeni. —

Druhého dne objevil se otec Robystianin v mén
příbytku a prosil za odpuštění, Sdělil se mnou, že
svatba se bude brzo odbývati. >»Aleta včerejší
scéna nebyla myšlena do opravdy«, poťouchle se
usinívaje dodával. »Víte, můj nastávající zeť jest
poněkud bojácný a úzkostlivý. Nebyl by se nikdy
odhodlal žádati mne za ruku mé dcery. ©Musil
jsem tedy něco zaranžovatle Smál se na celé kolo,
Pak mne zval na svatbu. Směje se, přislíbil jsem
svou přítomnost. .

Biskupská knihtiskárna
© vHradciKrálové [v

nabisí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Cepy mirné, vyřizenísprávné a rychlé.



Českoslovanská
záložna v Praze-li.,

Spálená ulice, číslo 46.n.

Doporučuje se. všem našincům co jediný
peněžní ústav katolický v Práze. 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.

Stoupenodm našich orfanisach
odporučujeme vřele křesťanský český zárod
vyšívaček a šlček ,„Záštita“*

v Cbrasti u Chrudimě.
Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy

pro nevěsty, přepychové i jednoduché vzorně ob
stará „Záštita“. Vsd,duchovenstvu naskytá se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaručené dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku na
zkoušku a budete jistě spokojeni!

ORP*Odporačujteve svém okolí! jj

Únl Jobs Dětrí

kostelní
oknadea)
Fr. Uhlíř,

"ruie a dodává

umělé sklenářství a malba skla

vFřebochovicíchufradce*
Králové.

rospodky Da požádání 'zdarma. !

„|
s

jn ndaukorumu
obdržíte tyto cenné spisy, pojednávající
o různých stránkách hnutí husitského:

Bludné učení M. Jana llusa, Odšouzané na sněmu
Kostnickém.

BylHusodtouzeujenompro30 článkůz jeho —
spisů?

Po. Husitskášlechta.

Sociální postavení kněžstva v době husitské.
Vzdělání kněžstva v době předhusloké a husitské.

Husitské ženy.
Jau ze Želiva,

Objednávky vyřídí franko obratem
administrace „Čanových Úvah“

v Hradel Králové.
— -m — + —
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KARTÁČE KAvtasv.
2 4 i : aKRÉM NA OBUV

koupite v hojném výběru levně a dobře u firmy:

"mydlář v Hradci Králové (na podaíni).
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Rozpočty„ochotněazdarma.

©Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
we- 2 věna dítkám -wa

poskytaje Jubilejní, vzájemi 8 Hobročinný
živnostenský ek

„Charitas““ v HradciKrál.,
jenž, založen jsa r. 1908 na zázadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil na
podporácb již na 100.000 korum, získav 784
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla pada
rovaným podpora v době. nějťrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže 1 ženy od 24 do 45
let Přispěrok správní každeroční obnáší 2 K,
záplsné 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 přiúmrtí spělačiena 2 K
jež se vyplatí bez průtahn buď zákouitým 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

Mp“ věno "UN
mvdonjejieksňatku. případnév den

i jejich. azob teké úmrtí těch,
kteří je do odboru věnného přihlási'i.

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

Jinochy lze přihlásiti až do stáří 18 let a
divky do 1B let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepřekročil

55. rok věku svého.zaptení 6 K je pro všeckystejné, rovněž přížpěsek po 1 K ve výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarma zasíláme.

Adreasa zní:

Spolek„Charftee“v HradelKrálové,
Dr. František Reyl. Václav Jenševský,

Zal: žene r. 1820.

SPECIALITA
$: pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér ;od náz em

es Aměrs de.Londres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný

nabízí
A. J. Andrea v Ústí m. Oét.,

továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku kóupi pravého tráne.
cognace, arěmské slivovice jakož| pův. jam.

kteréaž do konce měs. srpna I91G
propadly, odbývá se (dle c. k. mistodr“
žitelského výnosu ze dre 10. března 1915)

v obecní zastavarná královéhradecké :
(v místnostech zastavárny) v sobotu dne *
21. října 1916. Začáteko 9. hod. ranní.

Zástavy do dražby propadlé možno ještě
před dražbou ve čtvrtek dne 19. října
1916 do půl 1. hod. odpol. pouze u pokladny
zastaváronské zůrokovati nebo vyplatiti.

Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývatise budedruhá dražba v sobotu
dme 28. října 1916.

Každý, kdo se ohce vyvarovati placení dra
žebních poplatků a sice z Í koruny 2 hal.
mimo úrok, nechť zůrokuje lístky zástavní
do 7. říjnat. r. V pátek před draž
bou a v den dražby se neúřaduje.

Správní odborzasta várenský.

-=
Paramenta.

Ignáce V. Neškada syn- 
(protokolovaná Arma) -*

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)|
(bratr P. J. Neškadly, faráře ve Výprachticich) (|

doporučaje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
„svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.

L vzorkyi rouchahotovánaukázku
se na požádání franko zašlou.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujezi dope
rešiti veškeré kostelní nádoby a

, nášiní a to: mopstrance, kalioby,
cibáře,nádobky,palénky, pacifikály,
svleny, lampy, kaditelnice,kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
olrkevním vyhovující. Btaré před
měty opravuje v původní intenci s
v ohni zlalí astříbři nebo proti do

platku zs novévýoěŘuje. Hotové
předměty neb výkresy sasilá nauázku franko bez závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěsená.| Prdocsruční

Sklad vsškorých © stříbrných blenetů, jako: řotěrů, 
madenek, kříšků, prstýnků, náramků atd. " Notářské
proteny. tabatěrky, jídelní náčiní se stříbra pravého

činského vědy na skladě,
Starsslate, stříbroadrahobemykupujeza.nejepátíarmy

JAN STANĚK,
pasíř © olpelenr ,

Praha-l.-070., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

Jan Horák,
soukenník

„v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční sniseny. kollekol
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek:
své vlastní výrohy, jakož i tu- i 0izo

. zemských.
>Cetmá uzswání zviáště « krabů vele
" důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
+sluse mého ryže křesťanskéhozávodu ta

L dobu více než třiostiletého působení.

" Ušiňte, prosím, mělou objednávku na
zkoušku.

"Též na splátky bez zvýšení cen!
Welajemné látky na taláry..rampa všechdruhů nejjemnějšíchlikárův oenách

rý h.P. T.páášmo a. a.h povolují se 6: OOOOOCCC



; Předplatné na čtvrt roku ZK 50h
Číslo 40.| , na půl roku 6 K —

Z podnětu Nejvyšších jmenin konají se
od 4. do B. října 1916
vw . , ď

OBETNÍ DNOVÉ
ve prospěch sirotků a vdov po padlých!
Péče o invalidya tuberkulosou nemocné!

Přispěj každý dle možnosti!
Pamatuj, že tvojí povinností jest ustrnouti

se nad trpícími!

Blahoslavení milosrdní!
Jistě velice krásným a praktickým způsobem

oslaví se vznešený panovník náš, budéme-li kráčeti
ve šlépějich jeho šlechetných činů, budeme-li
plniti radostně jeho přání.

Jeho Veličenstvo vždy si přál, aby významné
dni byly slaveny dobročinnosti; sám v té příčině
předcházel a předchází příkladem.zářivým, Vzpo
meňme, jak si zvláště nejjasnější císař přál, aby
bylo slaveno jeho šedesátileté jubileum vladařské
ve znamení tklivého hesla: »Vše pro ditě'« Tehdy
také vznikla dlouhá řada lidumilných ústavů,

Humanita má stále plne velikých úkohi před se
bou a každým rokem jest nucena obraceti pozor
nost k jinýma jiným naléhavým potřebám. Nyní
ovšem válečný čas stupňuje své nároky na skutky
dásky k bližnímu. A právě tento týden Žijeme ve
znamení důležitých »obětných dnů«, které mají
přinésti úlevu dlouhým řadám strádajících.

Pamatujme, že za válečného času, kdy se hájí
zájmy společné všech, není povinností jenom voji
nů nésti břemena doby mimořádné. Každý musí
se súčastniti na akci záchranné.

Jestliže má býti vzorný pořádek a dostatek ve
frontě, musí býti také všecko v pořádku za fron
tou. odkud se dopravuje praktická pomoc. Má-li
vojín s plnou horlivostí nastavovati svá prsa za
bezpečnost obyvatelstva civilního, musí býti pře
svědčen, že toto občanstvo s ním spolucítí, že v
případě úrazu nebo jiné nehody se postará dle
svých sil o něho i jeho drahé, Za války mobilisuje
se netoliko do fronty; jest potřebí zmobilisovati
všude účinnou pomoc, která podmiňuje zdar vojen
ských podniků.

Mějme stále na paměti, že válka není pro vše
cky zatížením; světový zápas mnohým hmotně
prospěl, Někteří občané, kteří do r. 1914 neměli ob
stojné existence, nyní vydělávají slušnou mzdu a
někteří se docela značně obohacují. A právě tací
lidé, kteří válkou ničeho neztratili, ba naopak zí
skali, mají svatou povinnost z přebytku pamatovati
na ty, kteří nesou břímě dne i horka.

Ale i jiní občané mail pozorně naslouchati hla
sitým výzvám nynějšího pohnutého času. Mají-li
všecky součástky státního stroje pracovati bez
vadně a účelně, musí každý jednotlivec státi na
svém místě; každý příslušník stát jest nucen o
povinnost děliti se s jinými. Jestliže tedy jedni
chrabře bojují, pohrdajíce smrtí a zapomínajíce na

!
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V Hradci Králové, dne 6, řijna 1916.
———

všeliký zisk osobní, musejí druzí konati aspoň
skutky takové, ke kterým není potřebí zvláštního
sebezáporu a vzácné statečnosti. Podpora opuště
ných, invalidů, chudých vdov — to všecko se vy
žaduje i za doby miru. ©Kdo by tedy mohl míti
srdce tak tvrdé, aby zavřel ruku v době tolik zod
povědné a kritické?

Kdo sám zůstal všetřen bolestných ztrát. nechť
projeví štědrou dlaní svou vděčnost. Kdo přece
poněkud trpí, dovede pochopiti ještě větší žal své
ho bližního a p může usušiti slzy strádajících.

Veliká doba, ve které žijeme, není dobou veli
kých slov a laciných irází; jest naopak časem, v
němž se mají uplatniti veliké skutky.

Veliké sociální úkoly čekají na invalidní fond
pro válečnou péči, na vojenský vdovský siratčí
fond a pro bojovníky onemocnělé tuberkulosou.
Již samy názvy svědčí, jak obrovská práce hlásí
se zde k svému právu. Tedy koupě zvláštních od
znaků vdovského sirotčího fondu, kostelní ofěry
na ten účel a sbírky milodarů mají se těšiti něj
větší pozornosti všech srdci lidumilných.

Uvažme, jak často vznešený panovník náš o
svědčil nejštědřejší obětavost v okamžicích kriti
ckých, jak veliké dary poskytoval těžce trpícím!
Zvláště pak mějme na paměti, jak právě v čase
válečném stará se Šlechetně a neunavně o těžce
postižené, Zajisté tedy velmi krásně osvědčíme
úctu k vznešenému kmetovi tím, budeme-li násle
dovníky jeho neumdlévající lidumilnosti! Jak vhod
ně oslaví se Nejvyšší imeniny svornou a štědrou
obětavostí ve prospěch duší válkou těžce postiže
ných!

Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství
dojdou!

Ruské bojiště. Na Volyňsku odehrávaly se
minulý týden kruté boje, především mezi Svi
ňuchami a Zaturčemi, Kde Rusové opakovali
útok v massách až sedmnáctkrát. Přes 3.000
padlo jich tu do zajetí. Západně od Lucku
u Graberky při znovudobytí postavení zůstalo
v našich rukou přes 1.500 Rusů. A také na sil
nici, vedoucí z Brodů do Zločova, dobylo apo
jenecké vojsko protiútokem veškerého území
dříve ztraceného, při čemž zajalo 2.300 Rusů a
ukořistilo 11 strojních pušek. V Karpateoh Ru
sové útočí se stejnou tvrdošíjností jako nezda
rem; nepřestávají v útocích vzhledem na Ru
munsko. — Dle úřední zprávy ze dne 3. října
úspěch protiútoku našeho severně od Graberky
byl ještě rozšířen. Počet zajateů zvýšil se na
2.578 mužů. — Mezi Sviňuchami a Zaturcemi
došlo v pondělí k obrovskému útoku, jaký do
aud na Volyni nebyl vídán, Nelze si ani před
stavit, jakou krvavou lázeň způsobili Brusilov
a Kaledin v pondělí vlastní ruské armádě, aby
vnikli do Kovelu a Vladimíru Volyňského! —
Nepříznivé počasí v Karpatech ztížilo operace
Rusů, takže bitevní. činnost tu pominula.

Proti Rumonsku. Došlo také na Rumuny.
U Sibině rakouské a německé vojsko uzavřelo

—ě——

Ročník XXII.

Rumunům cestu přes průsmyk Červenou Věž
vrhlo se na ně a na hlavu je porazilo. Rumunů
zajato tu přes 3.000, ukořistěno 13 děl, 10 loko
motiv, 300 vagonů se střelivem, přes 400 vozů
muničních a se zavazadly, 70 automobilů, tisíce
kusů hovězího dobytka a koní. Vítězetví u Si
bině Rumuny velmi překvapilo a spletlo jim
plány v Sedmihradech. Rumunské útoky byly
odraženy u Petrošeně a zmařeny byly rumun
ské pokusy prolomiti řetěz našich stráží západně
od Červenověžského průsmyku. V Dobrudži
Rumuni a epojenci znovu útočili v široké frontě
z linie Cobadinu—Tuzla; byli však odražení.—
Východně od průsmyku Červené Věže byl na
několika místech dobyt pohraniční hřeben.

Italové vytrvale bombardují Krasskou pla
ninu a výšiny východně od Gorice. — Na soč
ské frontě chystají se Italové prý k osmé ofen
sivě.

Na Sommě zuří boje neustále; boje jsou
zákopové. Od |. července vyslali tu spojenci
do boje 90 divisí a s půldruhým milionem vo
jáků dobyli zpět pouze ',„ procenta území, kte
ré mají Němci na západě obsazeno.

Revolace v Řecku. Čtyřdohoda působí
v Řecku rozvrat a zmatek na všech stranách.
Už prý si ani nepřeje, aby Řecko zasáhlo v boj
činně; jde jí hlavně o to, aby osud svého voj
eka na Balkáně zabezpečila.

© míru. Na nedělní velké echůzi sociálně
demokratické ve Frankfurtu žádají shromáždění
soc. demokrati němečtí mír, který ponechá říš
ské území neporušené a zajistí Německu neod
vislost a hospodářskou svobodu vývojovou. Za
mítají každou politiku dobývačnou. Od zodpo
vědných politiků se žádá, aby s vážností a hor
livostí hledali cestu k míru, také v tom způ
scbu, že poctivě a bez předsudků budou pře
zkoušeny návrhy z nepřátelské země. Německo
nesmí býti znásilněno a také není válečným
cílem německého lidu jiné národy znásilniti.
Německá soc. demokracie agituje nyní po Ně
mecku pro získání podpisů své mírové petice.
V Mnichově získali 100.000 podpisů. — Ame
rioký velvyslanec v Berlíně Gerard odejel z Ber
lína do Ameriky, prý aby se poradil a presi
dentem Wilsonem, bylo-li by možno. zahájiti
mírové sprostředkování. — V ruském tisku nyní
veřejně projednává se otázka separátního míru.

Říšský kancléř německý Bethmann-Holl
weg minulý týden zase na říšském sněmu pro
mluvil o vojně o míru. Zmínil se především
o Rumunsku, pak o krutých bojích na západě
a východě, pojednal o anglických válečných
cílech a vyvrátil útoky, jakoby kaneléř nějak
šetřil Anglie; ku konci řeči avé pak prohlásil
heslo: Vytrvati, zvítěziti. Zvítězíme!

Politický přehled.
Němci pro samosprávu měst, Svaz ně

meckých měst měl minulý týden svůj sjezd ve
Vídní, na němž rokoval o všech nyní časových
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záležitostech samosprávy. Zpravodajem o ní byl
dr. Arn. Storch, starosta města Chomutova. Po
jeho návrhu Svaz německých měst v Rakousku
jednomyslně zamítl myšlenku a snad už plán,
aby příště byli zvláštní zeměpanští úřadníci
jmenování purkmistry ve městech, a zároveň
zdůraznil ideu, trvající na dosavadním stavu,
totiž na svobodné volbě starostů i městských
rad. Svaz německých měst v Rakousku nesou

hlasí s reformou samočprávy po vzoru pruskéma žádá, aby politická svoboda a neodvislost
starosty, městské rady i obecního zastupitelstva
byla každou reformou obeoního zřízení přímo
zaručena.

Pro svolání říšské rady. Dne 27. září
konala se v Praze za předsednictví knížete
Fůrstenberga schůze volebního a výkonného
výboru a býv. poslanců na sněmu království
Českého ústavověrných velkostatkářů. Jedno
myslně projeven názor, že jest nezbytnou nut
ností, aby ureden byl opět v činnost parlamentní
život v Rakousku. Velmi zevrubně pojednáno
tu o předpokladech, které musí býti splněny,
mají-li parlamentní sbory úspěšně pracovati,
má-li vážnost Rakouska stoupnoutí a málí
býti všeobecná důvěra posílena. — Hr. Sylva
Taroucoa rozeslal pozvání k pokračování kon
ferencí, jež byly v jeho paláci ve Vídni v čer
venci a v srpnu. — Předseda poslan. sněmovny
dr. Sylvestr svolá prý dle »Parl. Korr.« na
pondělí 23. £ m. k poradě všecky místopřed
sedy poslan. sněmovny a na týž den také zve
na konferenci předsedy stran poslanecké eně
movny

Porady obchodně politické. Za přítomnosti
ministra orby Zenkra, jakož i zástupců minister
stva orby, obchodu a financí konala se 2. t. m.

ve Vídni schůze obchodně politického výboruzemědělské rady. Rokováno bylo o oněch po
všechných obchodně politických otázkách, jež
po válce bude nutno rozluštítí.

Baron Kathrein. V Inšpruku zemřelu věku
74 let zemský hejtman tyrolský dr. baron Kat
hrein. Na říšské radě patřil k vůdcům bývalé
katol. strany konservativní, která za hr. Taaffa
a Čechy pod Riegrem, Poláky pod Smolkou

Pastýři králových zajicův.
Norské pohádka. — Přeložil Ondřej Vřesovec.

svůj majetek svým nejbližším příbuzným a proto
žil na výměnku. Měl však ještě tré synů, již se
nazývali Petr, Pavel a Esben — skrček, peci
válek. Všichni tři byli doma a nechtěli nie pra

Po rozbití pravice Mladočechy.adr. Luegrem
ustoupil do pozadí. Dr. Kathrein patřil ke
stoupencům velkého Rakouska, ke všem náro
dům spravedlivého.

Americké volby. První volby v New
Yersey, vlasti presidenta Wilsona, přineslyjeho
kandidátům rozhodnou porážku.Zvu ostře
vystupovali proti přívržencům Wilsona američtí

činci.

Volné listy.
Z půj století. S tímto názvem Vyšla v »Matici

Lidu: kniha Adolia Srba, který v několika statích
vzpomíná událostí a mužů, pro národní náš roz
voj obzvlášť význačných. Jsou to hřejivé, na
mnoze i pedagogické kapitoly, jež v hlavních ob
rysech sice již známe, ale jež mělo by čísti pří

jsme mravně a povahově pokročili čili nic. Zejmé
na přítomná doba vybízí. aby se národ vnitřně
soustředil a naučil se hodnotiti činy svých zname
nitých lidí, neboť spravedlnost k živým i mrtvým
jest důležitou složkou mravního zdraví.

Spisovatel knihy Z půl století«, mluvě na při
klad © Riegrovi, poznamenal: »Napsali o něm od
purcové po jeho smrti, že neměl pronikavosti Bis
marckovy ani diplomatické zručnosti Cavourovy
ani oslňujících vlastnosti Mirabeauových, Buďsi
— avšak nikdo mu upříti nemůže, že měl nezměr
nou lásku k svému národu, že byl prost ješitnosti
a ctižádostivosti, že byl nezištným až do sebeza
pírání, že přinášel národu svému každou oběť, ni

na co do povahové ryzosti Riegrovy jest výborná,
přece nám nepostačuje, vzhledem k tomu oboru
činnosti. na kterou odpůrcové ukázali Cavourem.
Bismarckem a Mirabeauem. Že toto citování veli

bubřelým gestem a že svědčilo o úsudkové nezra
losti, soudný čtenář poznává hned po prvém pře
čtení. Pamatujeme se také dobře, který list tak
naivně proti Riegrovi zašermoval, ale neuvádíme

vání a národní výchově a nikoli o strannické po
tyčky.

již stojím, tahém a trhám sebou, abych se vy
svobodila a za tu celou dobu nedala jsem nic

jsou ke všemu dobří a nic že není dosti dobré
pro ně. .

Jednou slyšel Petr, že král hledá pro své
zajíce pastýře a proto pravil svému otci, že
chce jíti, že to bude něco pro něho, neboť ne
ohce nikomu jinému sloužiti než králi. Oteo se
domníval, že by bylo dosti jiné práce, která by
se lópe pro něho hodila než tato, neboť kdo
chce zajíce pásti, musí být rychlý a hbitý a
žádný lenoch; rozutekou-li se na všecky strany
zajíci, to bude jiný tanec, než klátiti se doma

Petr chtěl mermomocí pryč; vzal proto svůj
ranoček na záda a dal se doověta.

Když již dlouho šel, uviděl jednu starou
ženu, která při sekání dříví přiblížila se příliš
blízko se svým nosem k rozštípí, které se se
vřelo a nosu ženina již nepustilo. Když Petr
viděl, jak žena sebou hází a trhá, aby nos vy
prostila, vypukl v hlasitý smích.

»Nestůj zde a neškleb 8e«, pravila žena,
»pojď a pomoz staré, slabé ženě. Chtěla jsem
nasekati něov dříví a při tom jsem si přiskřípla
nos a nemohu jej nyní vyprostiti. Sto let zde

Petr však emál se ještě více; připadalo mu
to velice směšným a proto pravil, stála-li zde
již sto let, že zde.může ještě dalších ato let
státi.

stavil so ihned jako pastýř.
služba není těžká; dosti jísti a dobrou odměnu
že dostane tóž a možná že i princeznu k tomu,

jíců, vyříznou mu tři červené řemeny ze zad
a jeho uvrhnou do hadího dvora.

vede evidenci tahů; obstarává

Toto ocenění Riegra jest. jen dokladem myšle
nek našich, které nedávno v Obnově jsme prone
sli tvrzením, že naše národní vzdělání v. posléd
ních dobách bere se směrem ažpříliš. papírovým
a že neúčelnou a neuspořádanou četbou inteligen
ce naše, stávajíc se na vzorechzávislou, pozbývá
úsudkové samostatnosti a té schopnosti, která do
vede vnikatí ve spojitost lidí a událostí.

Vůči Riegrovi potřásati Cavourem, Bismar
cken a Mirabeauem,- jest naivní nesmysl, neboť již
srovnání Riegrova -prostředí s širokou „oblastí, ve
které působili oni tři mužové, zřetelně přesvědču
je o nesprávnosti takového „hodnotícího měřítka.
V těsných poměrech, ve kterých český národ žije
a o svá práva zápasí, Rieger Bismarckem, Ca
vaurem, nebo Mirabeauem vůbec býti ani nemohl.
Bismarck ku provádění svých myšlenek měl po
hotově všechen státní stroj s vyzbrojenými armá
dami. Cavour za účelem sjednocení Ital'e mohl u
živati všelikých diplomatických -pomůcek a ve
svém prostředí mohl účinně jednati s Napoleonem
III. a zajistiti si brannou pomoc Francie. Cavour
shromažďoval ve svých rukou moc, o které se
Riegrovi ani nezdálo. Mirabeau pak se svými so
pečnými inyšlenkami mohl vyrůsti jen v revoluční
Francii, a hledíme-li k oslňujícím vlastnostem je
ho, můžeme říci, že politice českého národa -by
více škodily než prospívaly, nebo jinými slovy:
vlastnosti Mirabeauovy mohou býti jen vlastnost
mi Francouze a nikoli Čecha, jenž dbaje prospěchit
národních, musí sobě počínati co nejstřízlivěji a
nejvěcněji.

S druhé strany možno předpokládati, že tři tito
mužové, přeložení byvše do Čech, bez mohutné
vnější podpory, o kterou se doma opírali, nebyli
by snad ani dokázali, co vytvořil svou trpělivostí
a houževnatostí Rieger. Jest zajisté snadnějším 1
kolem, býti státníkem a diplomatem, když mě pod
poruje jednojazvčný a mnohomilionový národ, než
býti politickým vůdcem. který každý podník o
právo svého lidu musí stokráte dobře promysliti,
který musí bez ustání bojovati proti podjatosti a
proti mocenským přesdnům v mnohojazyčné říši
a který na své straně má dosti nesvorný národ a
proti sobě — tak mohutné vlivy vnitřní a zahra
niční. Jest snadno vznášeti se orlím letem ve svo

2
nos vytrhnoutí ze skuliny, on však se smál a
počínání její za směšné považoval a proto ne
chal ji státi a se namáhati. Službu obdržel oka
mžitě, beze všeho zdržování. Ale zajíci utekli
mu přes hory a doly a nepomohlo mu nic, že
za nimi jak ovčácký pes za parného dne běhal.

louce, drželi se zajíci v hejně pospolu, jakmile
však později dosáhl lesa, rozutekli se mu a
pádili přes hory a doly. Dlouhými skoky utíkal
Petr za nimi, a utíkal tak dlouho, potud se mohl

Ale když viděl, že i poslední zmízel, sotva po
dechu 80 zastavil.

všecky atrany, zda by přece některého z nich
nespatřil. Ale marně! V zámku stál již král
s nožem v ruce, vyřízl mu tři červené řemeny
ze zad, nasypal do zad soli a pepfe a uvrhl ho
do hadího dvora.

Po nějakém čase ohtěl Pavel odejíti do
královského zámku a pásti králi zajíce. Starý
otec řekl mu totéž 00 Petrovi a mnohem více.

jemu nedařilo se ani hůře ani lépe než Petrovi.ena stála zde a trhala a třásla sobou a hleděla

již král s nožem v ruce na nádvoří, vyřízi mu
tři Široké řemeny ze zad, nasypal mu soli a
pepře do ran a pak hodil ho do hadího dvora.

Po nějakém čase chtěl i peciválek vydati
ee na cestu a pásti královské zajíce. Zmínil se
o tom svému otci a domníval se, že by to byla
pro něho práce velice vhodná, tak poli a lesy
proháněti se, borůvky sbírati, při tom pásti stádo
zajíců a pak na slunci ležeti a se vyspati.

Starý otec však se domníval, že jest ještě
mnoho jiných praci, přiměřenějších pro něho.
Bál se, aby se mu ještě hůře nevedlo, než jeho
bratrům. Lépe že se mu jistě nepovede. Kdo

Utekou-li mu sajíci přes hory, bude to jiný
tanec, než v rukavičkách blechy si hledati. Kdo
chce obstáti se zdravou kůží, musí býti hbitější
a čerstvější než pták.

Ano, to vše bylo hezké, ale na peciválka
to neplatilo. Peciválek chtěl jíti do zámku a ke
králi, neboť menšímu pánovi než králi sloužiti
nechtěl. Zajíce již upase, neboť nejsou snad

ranešek na záda a vydal se na cestu. o
Když již ušel veliký kus cesty a hlad počal

se ozývati, přišel k staré ženě, jejíž nos vězel
v trhlině. Žena sebou házela, hledíc se vyproatiti.



dodělávati pouze drobečků. A konečně, jak by by
ly Riegrovi prospěly Cavourova diplomatická zruč
nast a Bismarckova pronikavost, když vlastností
těchto nemohl vůbec uplatniti? ..

Nejlepší ku předu. Jest patrnou náklonností
nrmmohýchlidi, chtíti všudy viděti veliké státníky,
diplomaty, znamenité jenerály a vůbec genie.
Vlastnost tato jest jednak duchu lidskému vroze
na, jednak se rozvíjí a podněcuje výchovou. Obec
né i kulturní dějiny kde bylo možno všechno pro
hlédly, oprášily z prachu, vyrvaly zapomenutí,
zhodnotily velikány, a nadšenec čtoucí v m'nulo
sti, rád by měl veliké lidi všudy i v době přítom
né. Zapondná se však, že velikáni byli řídc: za
stara a že jich není mnoho ani dnes. Ne že by se

nichž by sc dary jejich ducha mohly plně rozv!
nouti. Obor -působení většiny lidí jest tak obme
zen, že jen málokterým dostane se příležitosti, aby
se velňkými stali. Proti tomu nelze nic namítati.
kde gene pohlcuje a jim projeviti se nedá nezmě
nitelný postup společenského života. Nikdo nemů
"že spočitati, co sc nerozvilo a nepoznáno zůstalo
spisovatelů, diplomatův a výtečných vojevůdců;
Jejich nudlání strnulo v zárodku, protože se jim ne
dostalo probouzejícího světla a tepla příznivých
okolnosti, ve kterých duševní schopnosti mohou
se rozrůsti. .

V Fiši Alexandra Velikého byli zajisté také na
daní schopnostmi strategickými, ale synem Filipo
vým a nástíipcem jeho mohl býti toliko jeden; ten,
jsa králem a nejvyšším velitelem, mohl své voje
vůdcovské schopnosti uplatniti.

Jak genius závisí na příhodných okolnostech,
toho důkazem jest život Napoleonův. Doba, její
poměry, nálada francouzského lidu po revoluci, -—
vše se spojilo, aby mohl ten kraječ Evropy pronik
nouti. Měl vždycky v úctě zběh událostí a jim
připisoval své povýšení, kdežto prostřední lidé
mají na starósti předem svojí domýšlivost. Zami
lovaným řečnickým obratem Napoleonovým byly

be dítětem osudu. »>Nicnebylo jednoduššího, než
mě povýšeníe, pravil. »Darmo je připisují piklům
a zločinům. Vyplynulo ze zvláštní o neobyčejné
doby, jakož i z mé dobré pověsti, že jsem bojo

. val chrabře proti nepřátelům své vlasti. Vždy jsem
kráčel s názory velikého davu a s událostmi. K
čemu mi bylo tedy potřebí zločinů?« A mluvě o
svém synu, děl: »Můj syn mne nemůže nahraditi,
já bych nemohl nahraditi sám sebe, neboť mě u
dělaly okolnosti.:

Bez umění čísti zaniklo již mnoho geniů. Slav
ný Alfieri poprvé přilnut láskou k písemnictví,
když počal čísti Plutarcha. Shakespeare bral lát
ku pro svá dramata z Plutarcha. a možno říci, že
nez tohoto spisovatele anglický dramatik nebyl

náhodně byli vynesení. Ovšem nezřídka již se sta

ně byli potlačeni, což tvoří smutné kapitoly kul
turních dějin. Samo sebou se rozumí, že naopak
povinností kulturních lidí jest. geniům a talentůn
pomáhati, aby se shodně se svým nadáním jak ná
teží uplatnili.Nejlepší ku předu! To by mě
lo býti heslem ve všech stavech a povoláních, aby
každý ze svě hřivny ve prospěch lidstva co nej
vydatněji moli těžiti. Proto nemožno souhlasiti ani
————

»Dobrý den, matičko«, pravil peciválek. »Musíš
se tak trápiti se svým nosem, chudinko ?«

sdiž sto let mne nikdo matičkou nenazval«,
odpověděla stařena. »Ale pojď a pomoz mi, abych
se vyprostila a dej mi též něco jísti, neboť ce
lých ato let nedala jsem sousta do úst. Choi se
U ték jako matka odsloužiti.«

sÁle anos, míeil pociválek. Rozsekl špalek
a vytáhl nos ze skuliny. Pak vyňal chléb a dal
jí polovici. A jak se dalo mysliti, měla stařena
notný apetit, a proto větší polovice připadla jí.

Když se najedli, dala stařena peciválkoví

plaku kterážbylataktozařízena:zapískallio pílťalky na jednom konci, rozprášilo se vše
(na vše strany, co chtěl míti pryč,— zapískal.li
na druhém konei, shromáždilo se opět vše, co
ohtěl míti shromážděno. »Opravdu, to je podivu
hodná píšťalička«, myslil si peciválek,

Když přišel do královského zámku, byl
okamžitě za pastýře přijat. Služba prý není zlá,
atravu a službu dostane, a dokáže-li, že se mu
žádný z královských zajíců neztratí, dostane
enad i princeznu. Uteče-li mu však některý ze
zajíců, třeba ten nejmenší, vyříznou se mu tři
řemeny ze zad. Král byl si již svou věcí tak
jist, že okamžitě odešel brousit si svůj nůž.
- © Ach, pásti tyto zajíce není přese nic tak

těžkého, domníval se peciválek. NeboťkdyžMÁšel, aby jich napásl, byli tak krotoí jako stádo
ovoí. Pokudbyl na pastvě na louce u zámku,
byli stále přítulně pohromadě; ale když přišli
do horského lesa u když k polední rozeslalo
slunce své paprsky na všecky atrany, byli
všichni přes hory a doly ti tam.

s tendencí, která dle »Věstníku katol. duchoven
stva« pro jednu díecési byla takto proslovena:
»Organisátoh mají svou slávu a spisovatelé svůj
honorář.« Nikoli a tisíckrát nikoli!

Proč by na příklad nemohl se státi kanovníkem
na Vyšehradě některý kněz spisovatel, na příklad
Baar, tento nadšenec čistého umění, litec přileha
vého slova a pronikavý dramatik života?! A pro
tože veškeré lidstvo kráčí ku předu kulturním zá
voděním, heslo o nejlepších lidech má svoji váhu
všudy tam, kde svítají paprsky vzdělanosti, třeba
v dálné Sibiři, neboť týká se i západní kultury,
když kdesi na Rusi na místo poctivého, lidumilné
ho gubernátora ustanoven jest vládce knuty, nebo
když na místo biskupa Eulogia jmenují Satrapo
viče.
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Stanislav August. Minule bylo o tomto posled
i ním králi polském tady vypravováno, jak byl une

Sen a ztýrán. Po jeho zachránění bylo dne 4. listo
padu 1771 slouženo ve hlavním chrámě varšav
ském slavné Te Deum a všemožným způsobem
projevována radost. R. 1773 byl konán soud nad
těmi, kteří zločinu proti králi se dopustili. V den,
kdy mělo býti se spiklenci skoncováno, přišel do
senátorské dvorany král, aby se za zločince při
mluvil. Rozvinul všechnu svoji proslulou výmluv
nost a veden dobrotou srdce uvedi všechny poleh
čující okolnosti, aby provinilcům pomohl. Ale o
svobozen byl toliko Kosiňski, který v posledním
okamžiku zřekl se spiklenecké přísahy; všichni o
statní byli potrestání.

Rusko, Prusové a Rakousko žádaly určitých
polských území a přání svá právně odůvodnily
zvláštními manifesty. V důsledcích toho sešel se
r. 1773 říšský konfederační polský sněm, od ně
hož zmíněné mocnosti domáhaly se souhlasu a

„kromě toho navrhly, aby králi dostalo se příslušné
peněžní sumy a stálého poradního sboru. Po
mnohých sněmovních rozpravách. v nichž zástup
ci polského království odpírali, byl sjednán trak
tát s Rakouskem dne 18. srpna, s Ruskem 7. a s
Pruskem 18. září. Králi byla určena suma milion
osmkrát sto tisic zlatých.

Stálý poradní sbor království polskému však

zákonech. Nicméně, jakkoli říšská ústava byla ne
dokonalá, přece král všemožně se staral, aby krů
lovství bylo posíleno. Tak na příklad celý rok
1777 věnoval tomu, aby zvelebeno bylo národní
školství a r. 1780 ze svého pokladu dal značnou
sumu k účelům vojenské obrany. Když r. 1788 do
šlo k válce mezi Ruskem a Tureckem, 6. října
sešel se říšský sněm, v němž Stanislav August u
siloval o zlepšení financí, právních řádův a roz
množení vojska. Rusko zamítlo všechny novoty,
které král chtěl v ústavu uvésti, a vláda turecká
slíbila Polákům podporu. Král radil. aby se vyho
vělo přání Ruska, ale poslanci byli mínění opačné
ho a Stanislavu Augustovi nezbývalo, než aby se
přizpůsobil jejich přání.

|
, umluveno spojenectví a král nabyl práva. samo

| statně jmenovati ministry a senátory, po čeniži zřízena byla i nová ústava, kterouž prohlášena

i byla dědičnost koruny, zrušeno poddanství a sta

vati všech hodností. Brzo potom zdvihla opětně

| »Hallo, hallo! Vy chcete jistě zmizet!« zvolal
I peciválek a zapíski na jeden konec své píšťalky.
1 Rozprchli se ještě rychleji na všecky strany a
| zmizeli, Když přišel peciválek k jednomu uhel

nému milíři, zapískl na druhý konec píšťalky;
ještě ani nedopísk! a již zde byli všichni zajíci
a postavili se do řady druh vedle druha, jako
pluk vojáků na cvičišti.

»To jest opravdu podivuhodná píšťaika“,
mínil peciválek a pak ae položil ke epánku.
Zajíci skákali vesele kolem a starali se už do
večera sami o sobe. Pak zaplsk! peciválek,
shromáždil je kolem eebe a pak vtáhl e nimi
jako se stádem orec do královského zámku.

Král, královna i princezna stáli na zápraží
a tázali se, který jest to muž, jenž zajíce tlak

p umí a večer s všemi opět domů se vrátí.rál počítal hejno a počítal opět, ukazoval
prstem a opět počítal. Ale ať počítal jakkoli,
nikdy neschárel ani nejmenší.

»To jeat jednou chlapik«, pravila princezna.
Druhého dne odešel pesiválek opět do lesa pást
zajíce. A jak tak peciválek na slunci pohodlná
mezi borůvkami ležel, poslali ze zámku komor
nou, by vyzvěděle, jak a co peciválek dělá, když
pase královské zajíce.

Pociválek vyňal píšťalku a ukázal jí ji. Za
pískl na jeden koneo a zající se rozprchli na
všecky strany, pak zapísk| na druhý koneo a
zajíci byli opět zde, řadíce se druh vedle druha
do řady před ním.

sÁj, to jest jednou jedna pěkná píšťalka«,
mínila komorná a řekla, že by ráda sto dolarů
za ni dala, kdyby ji prodal.

hlavu nespokojenost. vznikly nepořádky a roz
proudilo se revoluční hnutí. Povstaleckým jenerá
lem stal se Koszinsko. Revoluce tato poskytla saw
sedům znovu příležitosti, aby. podjali se nového dě
lení Polsky a tak prý po jejich mínění učinit ko
nec republice a rozbrojům. Dne 25. listopadu 1795
zřekl se Stanislav August trůnu a byl dopraven do
Grodna, kdež žil nějaký čas v zátiší. Rakousko,
Prusko a Rusko zajistily mu přiměřený plat a sli
bily zaplatiti všechny jeho dluhy. Po smrti Kateři
ny IL Stanislav August byl pozván od cara Pavla
do Petrohradu a pozvání dosti učiniv, usadil se
trvale v hlavním městě, kdež svými vlastnost
nabyl mnoho přátel a kdež uznávána byla králov
ská jeho hodnost. R. 1798raněn byv mrtvicí zemř2l
v 66 letech svého života.

V dějinách nového věku, kromě Ludvíka XVÍ..
není jiného krále, který by byl na trůně zakoušel
tolik zármutku, jako poslední král polský, a který
by byl toho méně zasluhoval, než Stanislav Au
RUSÍ. .

Muž rozumu a spraveďimosti. V této veliké do
bě bylo namluveno již mnoho nesmyslův a naro
beno nemístných návrhů, které vyplynuly z myslí
dílem rozpálených válečnou horečkou, dílem z ná
rodnostní vášně a domýšlivosti. nebo z bláhové
touhy nějak své jméno v historických chvílích u
platniti.

Mezi muže, kteří na události hledí s vyššího
hlediska, náleží profesor Foerster. Myslitel tentu
hledí do budoucna, nedává se ovládati žádnými
zájmy a propovídá jasné pravdy, které nad ostat
nimi řečmi čnějí tak vysoko. jako Himalaia nad krt
číní hromádkami.

Doslechnuv mínění, že kultura Čech, Uher a
Polska jest prý dle své povahy germánskou, chá
pe se pěra a prohlašuje, že v zájmu Německa ne
ní pouhého Rakouska německého, nýbrž jest tu slo
vansko-německé Rakousko, které znamená vzá
jemné vyrovnání a smíření vyvinutého Slovanstva
s Německem. Foerster uznává, že v Rakousku po
vstaly veliké národní individuality, které si uvě
domují svůj ráz kulturní, své úkoly a v důsledku
toho objevují a uplatňují svá práva. To však by
zůstalo bezcenným, kdyby tyto národní individu
ality nepochopily, že nyní musí se utvořiti skuteč
ná kulturní vzájemnost mezi různými kmeny. »Če
ho potřebujeme«, dí Foerster, »jest nová fáse ná
rodního života, kde se nepovažuje pouze pud vlast
ního sebezachování a uplatnění, nýbrž dorozumění
a součinnost s jinými národnostními | skupinami

národech vládnoucích a národech podřízených a
méněcenných, nýbrž hlásá zásady, které měly býti
již dávno vedoucí hvězdou všech rakouských po
litiků.

Mlavnické síto, -Kdo jest svědkem těchto zápo

svědčí se. pozná. Sloveso doznati v tomto smyslu

sloveso doznati « věcech neživých. Na příklad:
Válka doznala svého rozšíření, Pikardie doznala
hrozného zpustošení. Správně: válka ve rozšířila,
Pikardie byla zpustošena, U soudu vrali se přizná
vá a nikoli doznává. »Že nechybí u centrálních
mocností na dobré vůli zjednati čestný mír,
o. tom. podáno stá. důkazů. Správně: cen

»Ano, to jest podivuhodná pišťalka«, pravil
peciválek. Za peníze však prý není na prodej.
Choe-li mu však dáti sto dolarů a ke každému
dolaru ještě hubičku, pak chce jí píšťaličku
přenechati.

O ana, to chce ráda učiniti Ne jednu, ale
dvě hubičky mu dá za každý dolar a ještě mu
pěkně poděkuvje.

Komorná dostala tedy plčťalku. Ale když
přišla do zámku, byla plčťalka pryč. Peciválek
si ji npět vyžádal zpět a večer vrátil se se
všemi zajíci domů. A ať král počítal jak chtěl,
ať od lé či oné strany, nechyběl ani nejmenší
zajíček.

Když třetího dne opět peciválek zajíce pásl,
vyslali ze zámku princeznu, aby sama píšťalku
na pastýři vylákala. Byla milá jak holubice a
konečně nabídla mu dvě stě dolarů, prodá-li jf
plšťalku a řekne-li jí. jak s ní musí zacházeti,

»Áno, to jest kouzelná pišťalka«, pravil
peciválek, ale není na prodej; jí však z lásky
chce ji přenechati, dáli mu dvě stě dolarů a
ke každému dolaru ještě hubičku. Jak si ji
uchová, jest její věcí.

»To jest cena velice vysoká za pastýřskou

fšťalku«, pravila py'ncezna, děsila se však jenubiček. »Poněvadž jsme -však zde uprostřed
lesa, kde nás nikdo ani viděti ani salyšeti ne
může, staniž sc; plšťalku musím rozhodně míti.«
Peciválek pak, když dostal to, co si přál míti,
vydal pišťalku. Princezna vydala se na zpáteční
cestu a po celou cestu držela píšťalkuv ruce;
když však přišla do zámku achtěla ji ukázati,
zmizela jí píšťalka z ruky.



trálním mocnostem nechybí dobré vůle, nebo mají
dobrou vůli. Mír se sjednává a nikoli zjednává.
Správně: sjednali smlouvu, mír a zjednalí dělníka.
O předložkách z a s dlužno prostudovati příslušné
kapitoly v mluvnicích, tady pro složitost věci
mluviti o tom nemůžeme. >Ony mohou čekati, až
přijdou k rozumu nepřátelé.«Nestvůra! Až
nabudou rozumu! >Na ně však také padá zodpo
vědnost.« Správně: budou odpovídati z čeho?
vydají počet.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 163.

Vklady na knížky Ú“|o "08
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

Zástupci dělnictva amerického podali návrh,
aby v místě příštího vyjednávání o mír byl pořá

byli připuštění i zástupci socialistických organisa
ci německých. Ale anglický dělnický kongres
vhodil předválečnou zásadu o spojení proletářu
všech zemí do hlubiny; dvoutřetinovou většinou
zmíněný návrh byl na kongresu zamítnut. Delegát
Will Thorne pronesl tehdy slova bezohledná: »Ne

- ní možno, aby s námi sněmovali zástupci z Ně
mecka, Rakousko-Uherska, Turecka a Bulharska
při našem rokování o mírových cílech. K poradě
o míru nesmí dojíti, pokud nebude Německo vy
puzeno z Francie a Belgie. Devaděsát devět pro
cent anglických dělník by se pozdvihlo proti ny
nější anebo jiné vládě, která by chtěla uzavřít
mír dříve, než se to stane.«

K tomuto projevu, který tak prapodivné svět
lo vrhá na anglickou Internacionálu, poznamená
vá v č. 247. mannheimský soc. demokratický list
»Volksstimmes: —»Chování anglického dělnického
kongresu jest tím nolitování hodnější, že nejnověji
znovu se mluví o sprostředkovacích pokusech ne
utrálů. . . Jestliže neutrálové přicházejí s mírový
mi návrhy, ale angličtí dělníci na druhé straně
prohlašují, že by nechtěli míti před vypuzením
Němců z Francie a Belgie žádného míru, pak SE
zcela mimořádně upevňuje postavení válečné stra
ny, která chce míti válku až do konce... Pokud
válka nepřinesla žádného plného rozhodnutí, ne
může býti vyloučeno, že zde či onde vlastní kraj
jest obsazen od nepřátelských válečných sil, Pa
trno, že angličtí dělníci nevidí žádné překážky mí

německé, Italové, Rusové a Rumuni na rakouské;
také by ničeho nenamítali, kdyby se Angl'čané a
Francouzi hnali vpřed do rýnské provincie přes
Belgii. Jejich stanovisko — bylo-li od Willa Thor
ne správně tlumočeno — zabočuje tam, že mír ne
má býti uzavřen dříve, pokud všecky výhody ne

straně středostátů.«
>Tedy »Volksstimme« byla nucena poučovati

žáčky.
Socialistická "strana ve Francii prohlásila za

nutnou podmínku míru vrácení Elsaska-Lotrinska
Prancii. Soc. dem. »Hamburger Echo« v č. 182. po

a,
Druhého dne vydala se královna sama na 06

stu, aby dosáhla píšťalky a do zámku ji donesla.
Na peníze byla akoupější a nabídla jen

padesáte dolarů, ale stále musila přidávati, až
nabízela tři sta dolarů.

Peciválek pravil, že jest to podivuhodná
píšťalka a že jest to opravdu žebrácká cena.

Ale z lásky k ní že ji přece za tu cenu
dá. Dá-li mu tedy tři sta dolarů a ke každému
dolaru mlaskavou hubičsu, že bude píšťalka její.
Stalo se. A hlavně hubičky dostal dobře odpočí
tány, ježto nebyla královna v této příčiněskoupá.

Když obdržela píšťalku, sevřela ji pevně a
mimo to ještě ji pečlivě zastrčila. Nevedlo se

rys ani o vlas lépe než oběma předešlým.dyž chtěla píšťalku ukázati, zmizela jí a večer
vrátil se peciválek se zajíci královými jak se
ekrotlými ovcemi do zámku zpět.

»To jest opravdu hloupá věce, pravil král.
»Budu nucen sám se přičiniti, abych tu dare
báckou píšťalku dostal; ano, již vidím, nezbývá
nic jiného.«

Druhého dne, když peciválek do lesa ode
šel, přijel za ním král a zastal ho na témže
výslunném pahorku, na kterém s ním všecky

tři dámy vednávavy:Peciválek ukázal králi píšťalku, zapískl
hned na tomto, hned na onom konci. Král pra

vil, že je to píšťalka velice roztomilá a že jiohce od něho na každý způsob koupiti, i kdyby
měla státi tisío dolarů.

»O ano, jest to píšťalka velice podivná«,

pravil peciválek,sale za peníze není na prodejAle vidíte tam toho šemíka?« pravil pocivále
a ukázal směrem do lesa.

==
cie francouzská takového požadavku nekladla; na
opak horlivě a přísně bojovala proti šovinistickým
politikům, kteří usilovali o válku odvetnou pro
znovudobytí Elsaska-Lotrinska. Teprve tehdy fran
couzská Internacionála vzala do svého programu
vrácení onoho území, když spojení. republiky s
Ruskem vedlo k válce; pak někteřísocialisté.do
cela přisvědčovali k bezohlednému plánu na roz
bití Německa. — Tedy veliká proměna smýšlení,
dokazující, jak nekalá vášeň staví i ve francouzské
soc. demokracii požadavky práva na ruby. Z ná
rodnostní zaujatosti by socialisté francouzští byli
schopni porušovati nezadajná práva národa dru
hého.

Jak dochází k praKtickým proměnám i ve stá
tech neutrálních, svědčí mimo jiné i důležitá zprá
vaz Kodaně dne 2. t. m. Soc. dem. sjezd totiž při

dílem sotva Jednoho sta roků! Když vzniklo císař
ství rakouské, nebylo žádné české kultury, nebylo

hrabání z hluboké šachty. To jest výkon světo
dějinný bez. příkladu. z něhož Němci smějí tím
spíše se těšiti, že jeho začátek stál pod německým
požehnáním: Goethe: dal přívětivě spočinouti: na
něm svému velikému zoru .. «

Každému volný vývoj. Říšský poslanec Basser
mann měl na výletě, jejž pořádal »>Národně

soc. demokratická skupina na říšském sněmu dán
ském, aby za účelem řešení politického konfliktu
přistoupila na kompromisní návrh hr. Friise a aby
schválila vstup sociálně demokratického poslance
do kabinetu jako ministra bez portefeuile. Soc. de
mokratická skupina na říšském sněmu navrhuje
poslance Staunninga jako příštího ministra, což
přijato se souhlasem Poslanec Staunning prohlá
sil, že jmenování přijímá, že však třídní boj nebu
de zmírněn, že jde pouze o užití nových prostřed
ků ve službách třídního boje. :

Tento dodatek znamená málo; je to slabý .po
kus o omluvu před těmi, kteří si zvykli celá desíti
letí slyšeti hesla radikální.

Patrno tedy. že mohutné události protrhávaií
radikální theorie rychle — jako slabé pavučiny.

nám názorů, které do nedávna platily za neodvola
telné.

Slavný chirurg Černý zemřel. Dne 2. října rá
no zemřel po delší nemoci senior lékařské fakulty
na heidelberské universitě tajný rada dr. Vincenc
Černý, proslavený chirurg, ve věku 74 let. — Čer
ný narodil se v Trutnově v Čechách. Po skončení
studií byl asistentem prof. Billrotha. R. 1871 stal se
řádným profesorem ve Freiburgu a r. 1877 v Hei
delbergu. R. 1906vzdal se profesury a zcela se vě

vině napsal mnoho cenných pojednání,
Hermann Bahr věnoval v >Berl. Tageblattu«

dne 18. září feuileton dílu >Das běhmische Volk«.
Zejména píše: »Právě v Praze vydané dílo »Das
běhmische Volk«, statný foliový svazek o 247stra
nách, dren. Tobolkou vydané, německy psané, s
výslovným úmyslem representovat domovinu v
cizině, jest opravdu plakátem Čech, který této ze

zase o Češích nic věděti, nebude to již jejich vina.
Neboť čím jsou a co zmohou, hospodářsky, uměle

tečných řečí v klidném tónu věcného popsání.« V
dalším obsahu pisatel podává zevrubný obsah díla,
načež praví: >| kdo se domníval, že Čechy zná,
užasne při tomto seznání jejich kultury. Ona má
podivuhodnou sílu, která se jeví skoro nepochopi

»Ách, to jest můj vlastní kůň, ten šemík
tam«, odpověděl král; znal svého koně velice
dobře.

»Nuže, dáte-li mně tisío dolarů a tam té
kobyle, která se pase na mechu u velké boro
vice, hubičku, pak dostanete píšťalku.«

»Za jinou cenu ji dostati nelze?« tázal se
král. :

»Ne, za jinou ne«, odpověděl peciválek.
»Dobře, ale smím si dojista svůj hedvábný

šátek před ústa položiti?« pravil král.
sÁno, to můžete«, pravil peciválek. Pak

dostal král píšťalku, kterou zastrčil do své peně
ženky, peněženku pak schoval do avé kapsy a
kapsu -na knoflík zapjal. Na to vydal se na ce
stu. Ale když do zámku přišel a píšťalku vyn
dati chtěl, nevedlo se mu lépe než pením. Zmi
zela mu právě tak jako jim; peciválek ae vrátil
se svým stádem domů, a nechyběl mu ani
zajíček.

Král zuřil, ježto peoiválek všecky napálil
a nadto o píšťalku je připravil. Že za to měl
životem pykati, rozumělo se samo sebou. Krá
lovna též pravila, že by se měl podobný zloči
neo 00 nejrychleji odpraviti.

Peciválek však mínil, že by to nebylo ani
správno ani spravedlivo; nečinil nio jiného, než
co mu bylo dovoleno; chránil jen svou kůži,
jsk mohl nejlépe.

Tu pravil král, aby se o to nestarul; po
daří-li se však peciválkovi, aby lžemi naplnil
pivovarský kotel, až by přetékal, bude na živu
zachován.

Paciválek mínil, že to nebude úloha ani
velká ani těžká a důvěřoval si velice. A nyní

|

|

při hostině řeč, v níž podle »>Nationallib.Korresp.«
pravil: »Myslím, že až navrátí se opět do země
mír, bude také politický boj mírnější, Političtí pro
tivníci nebudou již dále tak útočně a vášnivě se
urážeti, jak tomu bylo v dřívějších letech, a ve
všech táborech budou si nepřátel více vážiti. Je
ště nemáme rníru, ale ve všech nás žije přesvědče
ní, že Německo vyjde z tohoto boje vítězně. Ger
mánství nezajde a nesmí zajít, poněvadž musí je
ště splniti mnoho úkolů. Nové úkoly vyrostou nám
všem po válce. Potom nesmíme též zapominati,
že šlechtic zrovna tak jako dělník stejnoměrně
splnili'svoje povinnosti; budeme proniknuti pocitem
spravedlnosti. jenž uvede náš národní život do no
vého období. Volná cesta všem! Každému jednot
livci uvolněna budiž dráha v našem státním ži
votě!.: :

Fanenlákéjoy,
papír, péra, inkoust, tužky vé velkém výběru v

Dražstevním knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinuu.

Za válečného ruchu.
Statečnost českých vojínů před Siblní. Dne 2.

t, m. večerní »Neues Wiener Journale uveřejňuje
tento telegram válečného zpravodaje svého hr.
Karla Scapinelliho z hlavního stanu: »Přibyv ze Si
bíně, mohu oznámiti: Ještě v prvých dnech minu
lého týdne strachovala se Sibíň o svůj osud. Jevi
ly se sice známky, že tlak rumunský na rozhraní
jižním povoluje. ale obyvatelé se ještě třásli oba
vou, že každou noc může nepřítel zdolati polní strá
že a vírhnouti do města. Malý zástup hrdinů, vět
šinou českých vojínů etapových, kteří pod byst
rým vedením setníka Petříčka konali po tři ne
děle obrannou službu před městem, aniž by jen
jediné nocí mohli býti vystřídáni, zaslouží neob
mezeného uznání. Toto obranné vojsko uchránilo
krásné město Sibíň před nejhorším osudem. Voj
sko toto nejenom že krylo klidnou evakuaci města,
která konala se v noci drahami, nýbrž vykonalo
ještě více: zůstalo aktivním, svádělo s Rumuny
drobné potyčky a svou přesnou střelbou udržo
valo nepřítele v uctivé vzdálenosti od města. Te
prve v pondělí 25. září zasáhlo naše dělostřelec
tvo. Rakousko-uherská a německá děla zahájila
střelbu na rumunské posice a učinila je zralými k
útoku. Honvédi prvým útokem zmocnili se výšin,
které byly Rumuny obsazeny. Jižně od Sibíně le
žel rumunský armádní sbor z Krajové, v lesích a
kukuřičných polích. Bavorský sbor vyrazil timto
směrem, takže nepřítel ustoupil, Bylo nutno vypu
diti nepřítele od sibíňského vodovodu, který byl

ap,
počal vyprávěti, co se mu od počátku přiho
dilo; vyprávěl o ženě s nosem ve skulině a
uprostřed vypravování pravil: »Musím důkladně
lháti, aby byl kotel plnýe, — pak vyprávěl
o píšťalce, kterou dostal a o komorné, klerá
za ním do lesa přišla a píšťalku od něho za sto
dolarů koupiti chtěla, i o hubičkách, které mu
na lesním pahorku dáti mueila. Pak vyprávěl
o princezně, jak k němu přišla a za píšťalku
dala mu tolik něžných hubinoek, poněvadž v lese
nikoho neviděla ani neslyšela.

»Musím důkladně lháti, aby byl kotel plný«,
pravil peciválek.

Pak vyprávěl o královně, jak skoupá byla
na peníze a jak štědrá byla na mlaskavé hu
bičky. — +»Ano, musím hodně lháti, aby byl

kotel plný«,devil peciválek. .»Nyní zdá se mi, že jest již plný«, pravila
královna.

PO ne, ještě dlouho nel« zvolal král.
Pak vyprávěl pociválekdále, jak král k ně

mu přišel a o bílé kobyle, která se tam venku
na mechu pásla — a poněvadž král píšťalku
mermomoci míti ohtél — musil —musil... —
>Áno, s dovolením, musím důkladně lháti, aby
byl kotel plnýe, pravil peciválek.

»Zadrž! Zadrž, chlapče!« vzkřikl král. »Jest
plný! Nevidiš, že.již' přetéká?4 .

Pak radili se král s královnou. A výsledek

porady jejich byl, že bude nejlépe, dostane-lieciválek princeznu za manželku a s ní půl
rálovatví.

»Ano, ano, to jest opravdu podivuhodná
plšťalka«, pravil peciválek.



Rumuny zničen. Dobyli jsme průsmyku u Červené
věže. V noci na úterý poprvé spatřilo město Si
bíň větší množství rakousko-uherských vojsk. Ze
zastřených oken pohlíželo obyvatelstvo radostně
na naše osvobozující mužstvo. Uherští honvédi u
bírali se mezi německým vojskem. Vdalších bo
jích byli Růmuní obklíčení a nemohli se ze svíra

jícího kruhu žádným výpadem vysvoboditi.Zbytekvojska byl pak nucen se vzdáti.«
Přijmou se učňové pro vojesské dílny. Die vý

mosu c. k. ministerstva války odd, 10 č. 86.149/16
mohou býti přijímání u dělostřeleckých dílen v
Josefově,Terezíně, Králové Hradcia Pardubicích,
jakož i u náhradního skladiště vozatajské divise č
9. v Trutnově učedníc, odvětví zámečnického, ko
vářského, sedlářského, řemenářského, kolářského,
obuvnického a krejčovského za těchto podmínek:
1. Ubytování ve státních objektech. 2. menážní
zaopatření, 3. plat a pohotovostní přídavek voza
tajského vojína (26 hal. denně).

. Čtení novin- a úředních vyhlášek. C. k. okr.
héjtmanství v Hradci Králové prohlašuje: Při nej
ruznějších příležitostech bylo od osob pro všeliké
přestupky pozastavených použito za výmluvu, že
jim to neb ono nové nařízení nebylo známo, ježto
nečtou ani noviny ani vyhlášky úřední, že jim k
tomu nezbývá času a příležitosti a pod. Upozor
ňuje sc proto, že jest v nynější době zvláště důle
žito a ve Vlastním záimu jednoho každého, aby na
viny, přinášející stálc významné a do veřejného i
soukromého života často pronikavě zasahující ú
řední nařízení, četl-.a vývoj věcí sledoval. Rovněž
i vyhláškám úředním, uveřejněným v úředním li
stu okr. hejtmanství aprohlášením obecních úřadu
třeba věnovati zvýšefou- pozosněsi, neboť jen tak
se uchrání každý nepříjemností, které mu jinak
při "neznalosti úředních opatření“ vzejíti mohou,
třebas by byl dalek zlého úmyslu. Pp. starostům
se toto uvádí se žádostí, aby vhodným slovním
poučením kdě 'toho třeba na důležitost čtení no
vin, zdejšího úředního listu a vyhlášek poukázali a
strany na radu se dotazující vždy také na příslušné
články neb vyhlášky upozornili. :

Vyrozumění o úmrtich vojínů. Vrchním velitel
stvím armády bylo nařízeno. aby na příště byli
příbuzní vojenských osob, které padly nebo ze
mřely, o tom přímo správcem matrik vyrozuměni.
Vyrozumění to stane se polní poštou lístkem, kte
rý bude odeslán na osobu udanou v legitimačním
lístku padlého neb zemřelého. Na tato nové zaří
zení se všeoběcně upozorňuje s podotknutím. že
se týká jak pomích nemocnic. tak i všech podob
ných ústavů v zázemí.

Pátrání po pohřešovaných. K pátrání po po
hřešovaných vojínech nabízí se firma M. Offen
hauer v Lipsku, která vydává list >Vermissten
Suchblatt:. Poněvadž reelnost tohoto podniku jest
nadmíru pochybná a jeho činnost je čistě výděleč
ná, varuje se veřejnost před bližšími styky s ní a
doporučují se pouze ona ústřední místa úřední,
která byla v minulém čísle úředního listu již uve
-dena.

A roč psáti na
drahém papíře?

Vždyť obdržíme levný dopisní papír a to:
1 envelopku (10 papírů a 10 obálek) za 50 hal.
50 envelopek za K 2250 (po 45 bal.) Objednejte

pokud na skladě v

Družstevním knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Národohospodéřská hlídka.
Dodávky bramborů. Na základě výnosu c. k.

místodržitelství v Praze ze dne 9. září 1916 čís.
226.484-K má královéhradecký okres dodati 897
vagonu bramborů. Z%tohoto množství bramborů,
jež zvláštními připisy na všechny obce bylo roz
vrženo, buďž obecní kontingent na jednotlivé ma
jitele bramborů, též velkostatky rozdělen, rozdělo- :
vací plán c. k. okr. heitmanství ve 2 stejnopisech
k schválení předložen a pak v místě obvyklým :
způsobem uveřejněn. Část kontingentu brambor,.
jejichž dodávka se právě obci ukládá, vyměřena
byla dle rozlohy půdy brambory osázené v tamní
katastrální obci a jest tudíž při rozvrhu na jednot
livé zemědělce vzíti v počet též ony pěstitele, kte
ří v obci nebydlí, ale mají v obci pozemky bram
bory osázené. | těmto jest tudíž dodávku uložiti.
Příslušný výměr budiž jim doručen prostřednic
tvím obecního úřadu místa jejich pobytu, který je
povinen po sklizni sám dále dodávku vésti v pa
trnosti. Seznam pěstitelů, kteří bydlí v jiných ob
cích, budiž s udáním místa jejich pobytu a uložené
dodávky mimo celkový rozvrhovací plán ve
zvláštním ještě výkaze zaslán okr. heitmanství.
Pokud jde o pěstitele, kteří bydlí mimo zdejší 0
kres, budiž jim dodávka uložena s tím závazkem,
že budou povinní množství, jež mají odvésti, dodati
pro okamžitou potřebu přímo s pole komisionář:,

tj. Družstvu rolnického skladiště v Hradci Král.
Těmto budiž výměr doručen přímo. Při rozdělení
obecního kontingentu, jenž za všech okolností mu
sí býti dodán ná jednotlivé majitele bramborů, bu
diž dle možnosti na to vzat zřetel“ aby jim asi ná
sledující množství bramborů zůstalo: a) ke krytí
potřeby producentů, jejich příslušníků a deputátní
ků 500—-800g na hlavu a den, b) pro krmení do
bytka asi 1 pětina celkového výnosu, c) pro sázení
dle výše a povahy pozemků 17—25g na hektar,
d) ke krytí přirozeného úbytku vysýcháním asi
6 proc. celkového výnosu. Obec jest dle $ 24. min.
nařízení ze dne 4. srpna 1916 č. 244 F, z, povinna
o to se starati, aby částečná množství, jež se bu
dou požadovati, z abecního kontingentu dle tohoto
výnosu byla příslušnému komisionáři Válečného
obilního ústavu odevzdána. Množství brambor, jež
bylo obci k odvedení předepsáno, jest potuď ne
změnitelno, že nesmí býti za žádných
zmenšeno, kdežto větší dodávky vždy jsou pří
pustny. Výrobci bramborů, kteří neodvedou žáda
né množství bramborů, budou okr. hejtmanstvím
(polit. expositurou) potrestáni peněžitou pokutou
do 5000 K nebo vězením do 6 měsíců. Mimo to od
škodní se Vál. obilní ústav odbočka v Praze, bu
dou-li branibory pod závěru dané scházeti, na 0
statních zásobách dotyčného výrobce bramborů.

Úprava obchodu dobytkem. Místodržitelským naří
zením z 26. srpna 1916 č. 76 z. z. byl nově upraven ob

veni zmíněného nařízení jsou tato: Hovězí dobytek ia

pro obchodování dobytkem, resp. sdružené v ni společ
nosti a to Česká a Německá zemědělská společnost
pro zpeněžení dobytka v Praze. Nákup dobytka děje se
dle určitého plánu tak, že na každý měsíc stanoví se

okrese žádaný rozvrhne zvláštní, při okresním hejtman

dělí opět na jednotlivé chovatele. Při tom budiž hledě

no na skutečný stav jednotlivců a šetřeno všemožně
zemědělských i ostatních zájmů, zejména produkce mlé
ka. Podotýká se ovšem. že kontingent žádaný musí býti
bezpodmínečně| uhražen.
dodávati na úhradu kontingentu i krávy chovné a dol
nice, budiž v prvé řadě chráněna nezbytně nutná výro
ba mléka a při máslaření ony podniky, které dodávají
máslo do Rolnické prodejny, jež obstarává pod úřední
kontrolou další prodej konsumujicímu obyvatelstvu. Ma
jitelé hovězího dobytka smějí jatečný dobytek, čítajíc
v to telata, vydati na porážku toliko legitimovaným or
gánům výše uvedených společností nebo na poukázky.
které vydá okresní hejtmanství. (Poukázky takové vy
dává politický úřad řezníkům nebo jednotlivým aprovi
sačním místům na dobytek do kontingentu zabraný pra
úhradu civilní potřeby.) Poukázky posléze zmíněné od
vede osoba jimi legitimovaná, která dobytče přímo ma
jiteli zaplatí, před odebráním dobytčete obecnímu úřadu,
jenž odebrané poukázky předloží nejdék do 5. každého

manství vystaviti jen pro vlastní okres, nikoliv do n
kresu cizího. Kromě množství jatečného dobytka, které
jest kontingentem uloženo dodati, nesmí býti jatečný
dobytek z okresu vyvážen. Obchod užitkovým a chov
ným dobytkem v témže politickém okresu nepodléhá
nijakému omezení. Pro nákup v cizím okrese nutno si
vyžádati zvláštní nákupní povolení u Zemské komise
pro obchodování dobytkem. Novou úpravou obchodu
dobytkem prohloubena jest dosavadní organisace v zá
jmu celku. Obecní úřady se žádají, aby s předpisy nn
vého nařízení se důkladně obeznámily a interesované
kruhy o nich poučily s výslovným upozorněním, že ží
daný kontingent musí býti uhražen a že v případě od
poru by byl žádaný dobytek nuceně cestou rekvisice o
debrán.

TYVVYVVYÝVYÝYVÝVÝVYÝVYYV
Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci

Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé přiležitosti svůj vlastní podnik.

Zprávy
místní a z kraje.

Velkolepá oslava jmenin Jeho Veličenstva uspořa
dána v našem městě hlavně přičiněním p. c. k. místodrž.
rady J. Smutného, jiných úředníků, městské rady, škol
a j. v. Dne J. Hina konal se koncert Pepy Bartoně za
okolností, které poskytly příležitost k hromadným lay
álním projevům. —-Dne 4. řijna za krásného počasí bylo
město vyzdobeno prapory v barvách říšských, zemských
a uherských. V kathedrálním chrámu sloužit Jeho Exc.
nejdp. biskup dr. Jos. Doubrava pontifikální mši sv.
s četnou asistencí za přítomnosti kapitoly, důstojnictva,
úředníků státních | samosprávných, městské rady. zí
stupců škol atd. Při vstupu Jeho Bisk. Milosti do chrá
mu zaznělo ladně »Ecce sacerdos«. Mše a Te Deum
zapěny velice pečlivě za průvodu c. a k. vojenské ka
pely. Komposice ty jsou mistrným dílem p. ředitele ků
ru Wiinsche. Po Te Deum zpívána hymna rakouských

národů. — Před pontlfikální zašlisv. všecky zdejší školy
měly ještě své bohoslužby zvláštní v příslušných koste
lích a kaplích. — Před 1G. hod. řadit se veliký průvod
všech skol se svými profesory a učiteli na nábřežích
labských. Mládež držela v rukou vkusné praporky. Ve
čtyřstupu se postupovalo na Malé náměstl před radnici
v čase, kdy se tamtéž ubírali z chrámu i hodnostáři.
Před radnicí byla slavnostní veliká tribuna, ozdobená
věnci, chvojím a prapory. Mezi květinami trůnřla bělost
ná, veliká socha Jeho Veličenstva. — Na tribuně zaujali
místa J. Exc. nejdp. biskup. p. místodrž. rada Smutný
s jinými politickými úředníky, zástupcové c. a k. garni
sony, úřednictvo c. k. krajského a okresního soudu, c.
k. stát. návladnictví, c. k. okr. finanč. fiditelství, c. k.
ber. referátu, c. k. pošt. a telegraf. úřadu, c. k. berního
úřadu, c. k. stanič. a železničního úřadu, c. k. živnost.
inspektorátu. odbočky zemské centrály práce, okresní
zastupitelstvo, městské zastupitelstvo, zástupcové evan
gelických církví, zástupcové israelské obce náboženské,
dámy odbočky Červ. kříže, dámy Obecné | kuchyně a
Ústřední Matice Školské, zástupcové mužské odbočky
Červeného kříže a Stříbrného kříže. expositura c. k.
rakouského vdovského a sirotčího fondu. zástupcové
všech peněžních ústavů, «-bchodního gremia, všech živ
nostenských společenstev atd. — Hold Jeho Veličenstvu
zahájen slavnostním mužským sborem Al. Štrébla »Hle.
trůn září.; za osvědčeného řízení p. prof. Dobše zapěii
krásně studující paeďagogia, gymnasia a reálky se svý
mi učiteli zpěvu, pro'esory a řadou jiných učitelů. Nato
za přiléhavého doprovodu vojenské hudby žáci měšť.
školy chlapecké zazpívali chorál »K slávě« od AI. Štré
bla na slova K: Raisa; řídil obratně p. odb. ačitel J.
Štrégl. -- Nyní p. vlád. rada a fředitet c. k. vyšší reál
ky Ant. Libický vzletnou řečí vysvětlil význam slav
nosti, ocenil důležitost rakouského patriotismu a po
vzbudil přítomnou mládež, aby zachovala vždy | ne
ochvějnou věrmost k habsburskému trůnu. Požádal p.
miístodrž. radu, aby přítomný hold velikého shromáždě
ní tlumočil u stupňů trůnu Jeho Veličenstva. Pan místo
držitelský rada poděkoval za vřelá slova řečníkova.
Mládež mívala praporky a spolu s ostatními účastníky
slavnosti provolala třikrát »Sláva« Jeho Veličenstvu. —
Pak za průvodu vojenské hudby zpívána hymna rakou
ských národů. -- Po ukončení slavnosti skládali do ru
kou p. c. k. mistodrž. rady Smumého blahopřání k
stupňům Nejvyššího trůnu zástupci vojenských. státních
a autonomních úřadů. škol a korporací.

Měsíská rada dne 25. září a 2. října: Schváleno bylo,
aby vymazány byly právo předkupní a koupě zpáteční
vázuoucí na domě čp. 527 p. M. Víta. — Schváleno bylo.
aby Všeobecné úvěrní společnosti vydány byly staré
trámy za 200.52 K. —. Odebéře se 1 výtisk díla »Ehren
halle«. — Vzata byla na vědomí zpráva o zápisu žákvň
do měst. dívčího lycea, do vyšší školy pro ženská povo
lání hospodářská a rozvrh předmětů vyučovacích na
lyceu. -- Firmě Černý a spol. povolena bylo rozvážení
uhlí po městě. — Schváleno bylo, aby zřízena byla
prkenní podlaha v místnosti musea. používané obchod
ní akademií. — Cirkulát Zemské správní komise v Pra
ze ve příčině komise pro odvod voj. koni vzat byl na
vědomí. -- Vzato bylo na vědomi | povolení Zemské
správní komise k vybírání 72 proc. obecní přirážky
díkůvzdání | živnostenského úvěrního družstva za dat
3000 K ve prospěch fondu na podporu z války vrátiv
ších se živnostníků. —-Městskou radou sdělen byl přípis
c. k. okr. hejtmanství, kterýmtlumočí se Nejvyšší dík
za holdovací telegram k narozeninám Jeho Vel, císaře
a krále. - Schváleny byly různé účty, objednávky, le
sní a týdenní konsignace.

Koncert Pepy Bartoně. V předvečer Nejvyšších
jmenin Jeho Vel. císafe a krále Františka Josefa 1. po
Fádán k jejich oslavě v divadle Klicperově koncert mla
dého umělce Pepy Bartoně, před nímž předcházel živý
obraz. znázorňující hold mládeže našemu milovanému
mocnáři. Slavnostní a povznášející dojem obrazu stup
ňován byl zapěním hyniny rakouských národů, jež pru+
vedeno bylo zpěváky sdružených středních škol. žáky
c. k. gymnasia, reálky, paedagogia (počtem asi 80), ří
zením učitele zpěvu c. k. paedagogia prof. Dobše, ři
čemž vypomáhali i jiní dlenové sborů prof. a pp. učitelé
škol sněšťanských a ahecných. Po ukončení hymny pra
volalo obecenstvo, vyplňující zcela dvoranu divadla, k
vyzvání starosty města p. JUDra. Fr. Ulricha třikráte
bouřlivé -Sláva« Nejjasnějšímu —našemu | panovníkovi.
Mladistvý virtuos podal ve svých číslech dojem poctivé
práce. jež jevila se jak v čistotě tonů a mistrné technice
(Wieniawski: Koncert d-moll, Paganfni: Koncert d-dur).
tak v jemném a procítěném přednesu (Procházka: Ro
mance. Smetana-Ondříček: Skočná). Ke konci koncertu
jevil mladý mistr, jenž trpěl patrně chladem zákulisí,
zřejmou únavu (Sarasate: Fantasie na Carmen). Přes
to donucen srdečným potleskem publika, přidal ještě ně
kalik pies. Doprovod pi. Hellerové-Sadecké přiléhal
velmi přesně k jemné hře Bartoňově a skytal příležitost
seznati její virtuosní ovládání nástroje. Totéž jevilo se
i v samostatných číslech klavírních, kde však vedle
jemnostř přednesu barvy vnitřního, životního nadšení,
jakož i sytější odstíny dynamických frasf byly velmi
vybledlé. Finanční zdar koncertu, pořádaného ve pro
spěch sirotků po padlých vojínech, byl skvělý. Z vyni
kajících účastníků koncertu sluší uvésti Jeho Excelenci
nejdp. biskupa Th. dra. Jos, Doubravu, p. místodrž. radu
Smutného s chotí. místního vojenského velitele plukov
níka p. D. Florianu s chotí, starostu města p. JUDra. Fr.
Ulricha. přednosty státních úřadů, ředitele všech škol
středních, měšťanských i obecných s členy 'ejich sborů
a mn. j. -- ©. .



Kurs elseleurský pořádm bude letos opětně, počí
maje dnem 15. října t. r. Kurs pořádá měst. prům. muse
um za vedení učiteie c. k. odb. školy pro uměl. zámeč
nictví p. Jos. Lankaše, který přijímá přihlášky účast
níků a na požádání oznámí jim vše bližší, pokud se týče

„doby a místností vyučovací Vyučování na kursu jest
„úplně bezplatné.

Divadlo. Jednota divadělních ochotníků Klicpera v
"Hradci Králové uspořádá v neděli 8. října divadelní
představení ve prospěch říjnových Obětních dnů. Se
hrána bude jedna z posledních novinek Národního di
wvadla v Praze »Ředitel pauství«, hra o 5 dějstvích, na
psal Jos. Císter. Předprodej u p. Růžičky, papírníka.
O představení toto jeví se, soudíc dle předprodeje, ne
obyčejný zájem.

Sředostavovská kuchyně v Hradci Králové, Jidelní
listek na týden od 9—15. Ffina: Pondělí: Bramborová
polévka, švestkavé knedlíky. Dozor: pí. E. Steinfeldová,
pí. Svebodová. -- Úterý: Krupicová polévka, hovězí
maso :s cibulovou omáčkou. fazole. Dozor: pí. Richtero
vá, pi. Haťková. -- Středa: Svítková polévka, jeltka s
brambary a se zelím. [Dozcr: pí. Tolmanová, pí. Hroma
dová. — Čtvrtek: Nudlová polévka, roštěná s brambu
sy. Dover: pi. Fahrnerová, pí. Rejthárková. — Pátek:
Rýževý nolévka, brambůrky s rajskou omáčkou, bach
ty. Dozor: pl. Hubáčková, pí. Opálková. — Sobota:
Krupicová polévka, hovězí maso s koprovou omáčkou
a s knediiky. Dozor: pí. Jelínková, sl. Rotterová. — Ne
děle: Stroshánková polévka, vepřová pečeně.s brar-.
bory a se zelím. Dozor: pí. Oehmová, pí. M. Steinfel
dovů. -- Upozorňuje se opětně, že přihlášky a předplat
ně 8.40 K na ! obšá denně na celý týden přijímá nejdéle

v neděli da 11 hud. dopol. městský popisný úřad na Ma
lém náměstí. [ dosavadní návštěvníci se musí znova do
této doby předplatití. Pouze na některé dni v týdnu se
přeuplatiti nelze, "

Zátožna v Hradci Králové. Výkaz za měsíc září c.
1916. Stav vkladů počátkem měsíce K 2,362.791.48, bě
hem měsíce vloženo K 62.038.02, vybráno K 106.455.54.
stav koncem měsíce K 2.318.373.96. — Stav půjček po
čátkem měsíce K 2,105.764.64, během měsíce půjčeno K
222.036.70, splaceno K 259.265.55, stav koncem měsíce
K 2,068.535.79. —. Počet účtů 3912. Reservní fondy K.
183.465.50. Závodní podlly K 83.400.—. Pokladní obrat
K 780.687.40.

Dobročinné sbírky. Akce ve prospěch dobročinných
válečných účelů tak hojnou měrou ve zdejším okrese
podnikané vykazují vždy velmi pozoruhodné úspěchy,
které zasluhují, aby v každém jednotlivém případě byly
přehledně o celém okresu sestaveny a k platnosti přive
deny. Za tim účelem se pp. starostové, důst. farní úřady
a Správy skot žádají, aby obnosy některému z uvede
ných účelů určené nezastlali přímo na dotyčná ústředí,
nýbrž aby tak učinili vždy Prostřednictvím okr. hejt
manství, které příspěvky mu odevzdané v úředním listě
uveřejní a zároveň timto způsobem bude míti možnost,
aby a celkovém úspěchu té které akce přehledu nabylo
u dle potřeby těchto dat vhodně dále použilo.

Zásobovací výbory: účast konsumontů, zajmě děl
nictva. Do zčsobovací činnosti jednotkvých obcí dochá
zejí často stesky i stesky ty se neustále množí, Jednou
z příčin závad dlužno shledávati v té okolnosti, že ve
výborech zásobovacích | nejsou | namnoze zastoupeny
vrstvy konsumující, zejména v obcích s dělnickým oby
vatelstvem kruhy dělnické. Zastoupení širokých vrstev
obyvatelstva v těchto organisacích je nepochybně ve
veřejném zájmu nejvýš žádoucno, neboť tím poskytnuta
je možnost. aby těmto kruhům dána byla příležitost,
aby nabyly informací v záležitostech obstarávání život
ních potřeb a aby nahlédly do postupu prací aprovisač
ních. Tím bude rozptýlena lu a tam se vyskytnuvší ne
důvěra. zástupci dělníci učinění budou spoluzodpověd
nými za provádění praci aprovisačních a tím bude dosa

ženo, že tito zástupci širokých vrstev obyvatelstva při
eventuelních potlžích a při vyskytnuvším se váznutí při
obstarávání potravin budou moci na kruhy jimi zastou
pené s uklidněním a vysvětlením působiti. Obecní úřady
se proto vybízejí. aby v tam případě, že vc výboru zů
sobovacím vrstvy konsumující, zejména kruhy dělnické
svým zástupcem dosud nejsou súčastněny, výbory zá

celí zásobovací čimost obce, obzvláště pak rozdělo
vání a prodej mouky a výroba a prodej chleba dály sč
rod kontrolou komise.

Všemobecnímúřadům.Aby odpomoženobylo ic
dostatku broků. pověřilo c. k. okr. hejtmanství firmu
Vojtěch Rážž v Hradci Králové nákupem olova. z ně
hož později, pakli k tomu svolí c. k. min. obchodu, bu
dou vyrobeny Eroky a rozděleny mezi účastníky. Při
rozdilení příjdou v úvahu v první řadě ti, kteří k tu
muto účelu olovo odvedou a broků potřebují při výkonu
honitby. Při prodeji olova nutno ovšem dbáti předpisů
min. nař. ze dne 28. července 1916 č. 119 a 120 f. z..dle
kterého veškeré zásoby olova. pokud přesahují 10 kg.
jsou zabaveny pro vojenské účely; takovéto zásoby ne
smějí zmíněné firmě býti prodávány, nýbrž spíše různé
olověné drobnosti a cdpadky, jež se zajisté v domácno
stech nalézají a jež timto způsobem mohou dobře býti
zužitkovány. Za ' kg olova platiti se bude 75 h, broky
prodávány budou 1 kg za 2 K 05 h. Kdy se s prodejem
započne, bude později ohlášeno. Obecní úřady se žádají,
aby svrchu uvedené uvedly v nejširší známost a celou
akci, mající pro zásobování zvěřinou důležitý význam.
co nejúčinněji podporovaly. — C. k. místodržitel. rada:

Smutný. .
Mládež pod 18 let niusí býti po 8. hodině večer do

ma a nesmí po téta hodině toulati se po ulicích. Policti

jest uhežena, aby nad tímte příkazem bděla s plnou při
snost. Zejména však rodičům á pěstouném se ukládá,
aby jej plnili; je slíhne v první řadězodpovědnost za
zanedbání, nehledě k nemilým následkům, kterým vy
dají v šanc své dětl a svěřence. — Starosta: Dr. Pr. Ul
rich m. D.

K rakvisicí rvomá. Papír stereotypový lze obdržeti
v Družstevním knilkupectví v Hradci Králové 1 arch

pro 1 otisk jest potřebí půldruhého archu. :
Prodej listí. Městská obec Hradec Králové prodá 'i

stí se stromů v rayonu pevnostním | Nabídky buď na
část nebo ua veškeré lístí podány buďtež v podacím
protokole měsiských úřadů do 15. řijna do 5. hod. odp.

Seznam ceu na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 30. září 1916. 1 kg: prosa 3 K, vikve 1.20 K, jahel
3.90 K, 1 kopa: zelí 16—30 K, kapusty 2.40—4 K, drobné
zeleniny 1—2 K, 1 u mrkve 20—2 K, 1 hř: cibule 32—40
K, jablek 6.50—16 K, hrušek 11—24 K, 1 bečka švestek
6—7 K. 1 párek podsvinčat 100—160 K. — Přivezeno
bylo: zelí 60 kop, kapusty 78, drobné zeleniny 89, cíbu
le 18 hL jablek 123, hrušek 48, švestek 206 beček, mrkve
850 kg, podsvinčat 295 kusů.

Řádéní -bleska. Pří poslední překvapající bouřce v
Plotištích na jednom míslě byla zabita kráva, jinde vepř.
Blesk však zde nikde nezapálil. Zato v Říbsku vznikt po
úderu v jednom cbytném stavení požár.

Hořice. Památné pracest, jež se koná již po 60 et

vyššího významn tím. že jsme oslavovali 90leté založe
ní této kaple, že jako kazatel ohlášen známý zde a ob
Ibený fečník Msgre di. Šulc a že počasí bylo nadmíru

v tak mimořádné době nizsili se odpoledne věnovati,
byl to dlouhý průvod, jenž vyšel z děk. chrámu. Kazatel
poukázal na význam Matky Boží a sv, Václava vději
nách světa a českého národa, na pohnutou nynější dobu
a odkud jedině nrůže a má křesťanský lid pomoc čekati.
—. Z naší krajiny vyvezeno bylo letos ohromné množ
ství ovoce, zvláště švestek, až tomu politické úřady
přítrž učinily a vzhledem na nedostatek potravin další
vývoz zakázaly, lakže celé vagony ovoce od hranic
musily se vrátšti, Agenti cízí podávali si u dveří ruce
a jest ditovali, že naše peněžní ústavy věc do rukou
nevzaly. aby výtěžek nepřišel do ciziny.

Skuteč. Pan Josei Zástěra, profesor c. k. vyšší re
álky w Kostelci n. Orl., praporčík p. pl., dlící na italském
bojišti, povýšen byl na poručíka, :

Úvěrnídružstvo Eliška
v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy

na nové výhod. losy Rakouského Červe
ného kříže a opatří i jiné cen. papíry.

Různé zprávy.
Ke sv. Václavu, vévodovi české země, vznáší se po

vší vlasti vroucí prosba velebného chorálu jeho, aby
nedal zahynouti nám ni budoucím. A kronika vypráví
o tonito Přemyslovci, jenž stal se symbolem a patronem
všeho češství, jak se svého prestohu důsledně a důmysi
ně pečoval o to, aby české plémě, plémě jeho, nehynulo,
ale rozvíjelo se a rostlo za jeho panování. Lid náš, od
svých základů zemědělský, nikdy nedychtil po válčení

posledního haléře se sejde, jako do historického poplut-
ku knížete Václava nechybívalá žádného roku ani jedi
ná hřívna. ani jediné dobytče. Kronika aspoři nic nevý
práví o žádnémnedoplatku takovém. Vše bylov pořádku,
a vše bude vpořádku. Nedoplatků nebude právě ani Ic
tos, kdy ohromná tíha světového dějství všelikými svý
m! boly a břemeny mocnějí ještě než kdy dříve živí a
sesiluje city české národní družnostl České srdce a če
ská ruka zůstanou našemu dítěti vždy obětavě otevře
ty. Matiční dílo jest svědomité, pečlvé, soustavné, stojí 
na výši novodoběho vychovatelství, a každý uvědomělý
český člověk má plné právo býti na něj hrdým. Má
však | samozřejmou povinnost, činorodě spolupůsobitt
k tomu, aby dílo matiční nejen zůstávalo na stejné výši,
nýbrž aby dosplvalo stále vyšších met 2ž do úplnéhů
dovršení, až do dosažené zabezpečenosti české výchovy
každé české dušít

Escyklike Lva XII. o dějsické otázca, tištěnou v
kapesním formátě, lze obdržetí za výřobní cenu 10 hal.
v administraci»Práce«vHradci Králóvé. P.

Vltazého pomocníka katechetům poskytla Mati
ce Cyrilo-Metodějská v Olomoucí Dolní náměstí 17,
laciným a skutečně oblíbeným dětským časopisem uá

| boženským »Pán přichází.. Čislo 4 bel. 11. výtisk zdar
ma. Doporučujeme vřele.

Objněnávejte kalozdáře Matice Cyrflo-Motodějskét
Právě vyšel kalendář »Svatohostýnský Poutník«. Kn
lendát tento vyniká neobyčejnou bohatostí četby. —

-Obrázků má na plných 16 tiskových stran. V obrázcích.
Je kus dějin našeho kulturně-náboženského života na
Moravě v letech 1913-16.PÁ

u

Besid
Z duševní dílny budoucnosti.

Píše se rok 2916. V národě Jasnovidců vše
obecný jásot. Telegraly a poštovní aeroplany roz
nášejí do všech koutů světa jásavou zvěst, jak se
podařilo důmyslné vědě konečně odkrýti nejtáj
nější hlubiny lidského nitra. Pryč nyní s těmi ti
síci paedagogických knih! Spalte všecky tlustě
svazky inravoučných úvah! Rodiče již nebudou
nucení mysl svou trápiti ponurým přemýšlením,
jaké jejich dítko bude. Uleví se značně soudcům,

„protože vědecký výslech na základě objevů foto
magneticko-chemických ' vždycky bude | skončeu
brzy; jasné, zcela neomylné poznání dostaví se
ihned. Zločincům neprospěje zapírání, je-li možno
ostře fotografovati jejich vnitřní procesy, duševní
sklony. Nový epochální výzkum, po němž toužil
lidstvo přes dva tisíce let, objeví v tak zvané duší
lidské daleko více než Roentgenovy paprsky V
krvi, v srdci, v lidském těle. Sensační přístroj mo
derní jest nejostřejším a nejpodrobnějším zrcad
lem vnitřního stavu člověka. Již se může zcela
vesele zrušiti instituce svědků; soudních. obhájců
není třeba. Soudce jasně sezná, kdo jest zločincem
a kdo tvorem nejctnostnějším.

Ba ještě něco více. Moderní psychologický pří
stroj objeví i zárodky zla v každé duši živé, tak
že bude možne chopiti se léčebných prostředků v
pravý čas; zločin zcela vyhyne, všude zavládné
svatost taková, po jaké zatouží tato neb ona spo
lečenská skupina. Vědecká morálka bude slaviti
veliké triumfy na celé zeměkouli. Odkryta jsou ta
jemství, která marně se snažili odhaliti alchymisté,

———————

magikové a jiní odvážní myslitelé věků dávno za

koli v tom byl chrožen, vyvíjel chrabrost příkladnou,
která za středověku stala sc Po všem křesťanstvu pří
slovečnou. Kniže Václav byl by měl po své straně a

dé pravé tužbě a snaze. ale on nevyhledával krvavých
sporů se sousedy a usiloval smírnými prostředky 0 to.

mu je i za cenu nemalé vlastní oběti. Aby nedostal sc
do nekonečného skodlivého a nebezpečného pření s říši
římskou, v jejiž čele stál soused německý, kníže Václav
uvolil se odváděti mu ročně pět set hřiven a 120 valů
za stálý dobrý sousedské Poměr. Oběť taková byla,
přepočteme-li ji na nynější poměry. zajisté značná, ale
za celé vlády Václavovy zachovala lidu českému pa
litický mir, mír zevní 4 přinesla mu tak hojné požehná
ní. Nač vzpomínáme dnes této šeré dobrovolné dávky
za politický mír dvau říší sousedních? Za mír se Sou
sedy zahraničními dávka někdejší již dávno a dávno se
u nás neplati, ale za to na zjednávání podmínek vnitřní
ho míru v české vlasti, míru národního, věnovati musi
me rok zo rok rovněž daň sv. Václava. Daň na záchra
nu všeho českého dorostu všude tam V naší zemi. kde
není © něj postaráno Z prostředků | veřejných. Neboť
právě tím, že takovým způsobem odstraňujeme osudný
spor o dítě, přispíváme vlastní mimořádnou obětí nej
platněji k národnímu miru, odstraňujíce tu nefbolestnější
ze všech »třecích ploch-. A tento náš dobrovolný pří
spěvek k národnímu míru. udílený do rukou Ústřed
ni Matice Školské, důstojnýmlest pendantem k
historickému mírovému poplatku knížete Václava. 1 vý
5i obnosu. Nelze zjistiti přesně, jakou by dnes knížecí
poplatek někdejší do-sleva měl hodnotu, ale tolik. víme,

že Matičnímírovýšek přítomnostipáčí se na roč
ního půldruha mihlěřníkorun. Tolikžsěnáší roční rozpo
čet potřeby matiční na soustav fchrat
dorostu všude tam, kde daná potřěba velí. A jsme pře

dosud nazýváno duší lidskou a

jistě není daleka doba, kdy se vědecky rozluští
zcela přesvědčivě i skutečný, jediný účel všeho

Tak jásaly noviny. tak se volalo na schůzích.
Strachem bledli ti vynikající občané, kteří po zá

yšplhali k místům dobře placený
Istivě, ze sobeckých příčin. Vzrušeně. rozpačitě.
chvějícími se prsty kroutili si junácké kníry no
slanci — a hlava jim klesala. Co se s nimi stane,

| až se prozradí, jakou řadu slibů vychrlili zcela ob
myslně — jen k vůli vlastní slávě a dobrému za
opatření? Ani spisovatelům a umělcům nebylo pří
liš do řeči; vždyť nový vynález postačí k seznání,

' co jest originelním výronem jejich duše a co těžce
i slepují dohromady z plodů bystrých hlav jiných.
| Břídilové půjdou na výměnek. hrdá póza nepomů
! že podprůměrným talentům k slávě mezi š'rými
! davy. Odvážní spekulanti zavírali své obchody;
| mnoho akademiků zanechávalo svých studií, celé

řady různých vychovatelů žádaly o pensionování,
: aby se zbavily zlověstné vědecké inkvisice.

Zato však jásavě zpívali zneuznaní a odstrko
vaní umělci, Dobráci, jimž zdržována kariera, žá

l dali hlučně, aby se začalo ihned s generální zkouš
kou. Ženy, které mnoho trpěly, přicházely houfně
k odborným učencům, aby sepsali vysvědčení O
duševní kvalitě jejich manželů. ZHzenci různých
závodů prosili za věrný popis svých představe
ných. Utrápení paedagogové volali hlasitě, aby se

: prozkoumal vědecky duševní stav svěřené mláde
že. Zkrátka mezi Jasnovidci nastal tak ohromný.
rozruch jako při ostré vichřicí na hladině mořské,

| Hlučné vlny se vzpínaly. běsnily, na sebe naráže
| ly, tříštily se v divém chaosu. Kdo byl o zločinu
| některého bližního přesvědčen a do té doby mlčel

pro nedostatek jiných svědků, vyčítal nyní provi



:nění otevřeně na ulici; chce- provinilec Žalovati
7 pro urážku nacíl, jen ať tozkusí, však se přavda
:seznáokamžitě. Ztoho docházelo kscénámtak
Mučným, že tekla krev, že šlo mnohým občanům o
život. Vlaky a dopravní aeroplany byly přeplněny
různými uprchlíky, kteří šice se těšili dosud veliké

„čti — ale svědomí neměli čistého.
Dobromyslní, skromní skrupulanti lomili sklíče

"ně rukama, drobná jejich provinění vstupovala
-před jejich zrák jako strašidelní obrové. Hrůza!
"Teď se dozví široká veřejnost o každém jejich po
vklesku! Proto docházelo k častým lehkomyslným
-sebevraždám dříve, než epochální objev započal
pravidelnou činnost. ,
© Ale některým chytrákům zlý duch nedopustil
„dělati dobrotu-ani v té době, kdy ustaveny odbor
né komise k prozkoumání duševního stavu celých
-Jad občanů podezřelých. Poněvadž se rafinovaným
sobcům nechtělo z teplých hnízd, přibíhali tajně
-k členům komise se značnými úplatky, aby vy
avědčení dopadlo uspokojivě. >Co záleží na něla
kém příznivějším slově? Proč nemíti milosrden
ství?< tázali se s rozpačitým úsměvem. »Vždyť
již dlouho při chemických rozborech z protekce se
„psalo také všelicos. Kdo bude vysvědčení tříkrát
přezkoumávati?< ©

Ale svědemítí komisaři ukazovali úplatkářům
ke dveřím, přidávajíce moudré naučení: >To by
tak hrálo, abychom takovou zlatou vymoženost
znehodnotili hned s počátku! Budeme-li žalování

„z podvodu.pakse stanemepředmětemvědecké
nkvisice sami — proklube se všecko; pak bychom
si poseděli v žaláři s vámi společně.c

„Jinde „volalo se taopak, že provinilci nemají
"býti přísně trestáni. Jestliže se prohlašuje, že duše
lidská jest pouze zastaralým pomyslem, jestliže se
tvrdí, že jest život mechanismem bez vůle svobod
ně, mají býti zrůdné povahy pouze léčeny; kdo

“ jest nevyléčitelný, nemá býti pokutován, budiž
pouze odstraněn z takového místa, kde by mohl
škoditi. Takový zatížený ubožák má býti spíše
Soucitně-dopraven do pohodlného útulku než do ža
láře. Co se hlásalo na základě theorie Lombroso
"vy-již před tisícitetím, to se musí zdůrazniti zvlá
tě nyní; proudění psychických atomů tak jasně

„jest patrno a dosvědčuje, že za nespořádanou, cho
-robnou mechaniku života nemůže svobodné roz

. Wodnutí zlé vůle.
Takové horlivé prolevy lidumilnosti byly velí

-ce podezřelé širokým davům, které posud do tajů
"složité vědy hluboko vniknouti nemohly. Aha, li
Jidé volají po beztrestnosti proto, aby hájili vlastní

řady upozorňovaly, aby si daly pozor na takové
. krapulosní, příliš citlivé tichošlápky! Nechť od

borné komise okamžitě prozkoumají vnitřní kva
litu obrnyslných iišáků.

Strašné vzrušení z nového objevu nastalo i v
rodinném životě. Starší ženy mermomocí chtěly
vláčeti niladé hezké muže před vědecké tribunály,
aby se prozkoumala stálost jejich věrnosti. Mužové
však vybuchovali v prudké protesty a křičeli, aby
se nedělala zbytečná ostuda celému rodu. Ještě
horší ječení se ozývalo z domácností, kde staří
mužové skuhrali, že teď se zeptají učenců, zdali
omluvy a výmluvy jejich paniček při častých vy
cházkách jsou pravdivé.

Zkrátka prvním následkem velkolepého objevu
byly zuřivé sváry, celé proudy slz a krvavé pra
nice i na ulicích; a tak se plnily žaláře hustě ještě

-dříve, než došlo k soustavnému vědeckému vyše“
třování provinilců. Čím horší očistec si národ Ja

"sgovidců samochtě připravoval, tím toužebnější
"zrak upíral k trůnu nejvyšší vědy, aby konečně
ziněnila děsný vír v útěšný soulad. Hodní lidé ne
moli se dočkati okamžiku, kdy se bouřlivá mrač
na řozptýfi, aby propmstila nádherný svit hvězd
neskonalého štěstí!

Komise začaly pracovati obezřele, se strachem
a třesením; vždyť se jednalo při tom o jejich vlast
ni kuži. Úkol jejich značně ulehčil parlament, který
jednohlasně a s bouřlivou pochvalou odhlasoval
tyto návrhy: 1. Kdo se stal podezřelý z nějakého
přečinu přede dnem zahájení pravidelné práce ko
misí, nesmí býti zkoumán způsobem vědeckým,

„leč by sám k tomu svolil dobrovolně. 2. Komisím
se ukládá, aby o vykonaném šetření zachovávaly
před veřejností naprosté mlčení; jest jim pouze do
voleno veřejně ohlásiti, zdali obžalovaný jest vi
nea přečinem, který na něho by! udán. 3. Nechť
každá komise zkoumá vnitřní stav člověka jen po
tud, pokud jest toho potřebí k seznání určitě ozna
čené viny. Jaký byl život obviněného před ustave
ním komise, má se zkoumati jen potud, pokud ta
-kové pátrání zřetelně s označeným | přestupkem
Souvisí.

Však také věděli učení zástupci lidu jasnovide
ckého, proč udělil generální pardon všem hříchům
těm, jež byly spáchány před okamžikem, který dle
Jejich mínění značíl práh doby nové, radikální c
brat k lepšímu na celé zeměkouli. Vždyť by byl
jinak začal pomalu boi všech proti všem; lidová
"revoluce by byla snad pobila všecky učené znal
"ce a byla by roztřskala jejich proslulé aparáty.

Celé dva měsíce v říši Jasnovidců byl takový
pořádek, že strážníci mohli vesměs „pohodlně po
dřimovati. Všecko jásalo, jak veliká a blahodárná

vatt býlí. Již se ozývaly hlasy, že strážcové po
řádku mohou býti dány do pense jako ctihodné, ale
zbytečné ostatky časů zlých. Každý občan bál se
veřejně bližního uraziti, ckrásti, poraniti. Klewetivé
Jazyky s-velikým sebezáporem si ukládaly půst.
Přestávaly literární hádky mezi spisovateli a u
mějcí; každý místo chlubení raději se horlivě učil.
Tatíci přicházeli z hostinců domů v prawý čas.
Zkrátka zdálo se, že se vrací zlatý věk, o. jakém

: pěje antický básník Ovidius.
Ale již v druhém měsíci některé. sampainické

' povahy nad nejvzornějším pořádkem zfvaly udou.
Zvláště se některým lidem protivilo, že slyšeli

! místo kritik neustálou chválu na sebe i na lidi jiné.
Ovšem člověk zístal křehkým tvorem i pod

ostřížím dohledem vysoce vyspělé vědy psychi
*atrické. Někteří říkali, že jest lépe dostati se do

kriminálu, než hynouti na svobodě fáďní nudou,
neustálým odříkáním a prováděním násilí na vlast
ní letoře.

i Na klidné hladině veřejného života začaly hup
kati vlnky, docházelo k divým vírům znovu.

| 5 prvními rušiteli veřejného.pořádku byly 0
stražité komise hotovy krátce. Spravedliví žalob
cové dostali nepokojné provinilce za mříže snadno
i beze svědku.
-Ale brzy se umožily stesky, že lidé velice zlí
jsou na svobodě, kdežlo hodní jsou žalářování pro
malé přestupky okamžitě. Ba docela začala hví
zdati příšerně jako meluzina zlověstná pověst, že
jsou zavírání lidé zcela nevinní; zato rafinovaní
zločinci, kteří se uměší mistrně přetvařovati, unik
nou rameni spravedlnosti i při bedlivé kontrole
vědeckých komisí.

sNikdy nebujela přetvářka taková. jakou vidí
me nyní«, prohlašovali již otevřeně lidé zbožní;
ti do nedávna se krčili a zalézali, když se před ni

- mi pyšně prohlašovalo,. že teď zhynou všecky ná
boženské předsudky, protože tajemství života a
duše jest rozluštěno cestou mechanické vědy. - 
»>Pravda«, přisvědčovali stejně smýšlející. »teď te
prve každý vidí, jak jest potřebí náboženské vý
chovy.« :

Ozývalo se replání, že snad některé komise
schválně svědčí nepoctivě. Opravdu někteří odbor
ní znalci ocítali se sami na lavici obžalovaných, I

ani jedinému členu vědecké komise nebyl dokázán
zúmyslný podvod.

Hodní lidé dále v žalářích bolestně vzdychali,
učenci lámali si hlavy, odkud nepředvídané poru
chy pečlivě sestavených aparátů. Ale šibalové po
tají smáli se do hrsti: „Přetrumíli jsme vědu; vo
díme ji na provázku jakc. slepého medvěda. Proti
každému právnímu ustanovení lze prováděti švindl.
Zdaž se nám mohou vyrovnati svým důmyslem
starodávní hříšníci? T: se naučili falešně mluviti,
nás však nouze naučila i — falešně mysliti. Do
vedeme se mistrně jivpnotisovati, před vyšetřují
cí komisí umítne si vsugerovati do svých hlav my
šlenky nejšlechetnější. Jesi k tomu sice potřebí
značné duševní sity, abychom se přelhávali v oka
mžicích kritických soustavně sami, abychom před
tribunál komise přinášeli smýšlení zcela nevinné,
ba ideální. Pokročili jsme docela tak daleko, že
naše duše před soudem pociťuje docela hnus nad
hříchy kladenými nám za vinu; vytvoříme takové
myšlenky, které jsou dlouhou a vtipnou obžalobou
různých zlořádů, které sami pácháme. Jen jest pu
třebí, aby v mysli nehrklo, abychom náhle nevy
padli z role, Co mají ze své upřímnosti lidé ctnost
ní? Spoléhajíce se před komisí na svou poctivost,
zapomínají na myšlenkovou etiketu. V náhlém roz
čilení pomyslí si o některých osobách něco nepřá
telského; někdy docela v náhlém duševním zá
chvatu se rozhodnou: ©Jsou-li okolnosti takové.
schválně učiním ze vzdoru takovou věc, z níž
jsem viněn posud nesprávně, — Malér jest hoto
vý, chudák pak jest trestán za to, co mu přišlo na
mysl právě při přelíčení.

Svědkové ruzných přečinů a zločinu hubovali
a láteřili čím dál více, proč se jim při vyšetřování
nevěří. proč docela jsou někdy vystrkováni ze
soudních síní. Jim přisvědčovali lidé jiní, zvláště
chuďasové. Znovu a znovu se mluvilo o úplatcích.
Reptání vzrůstalo tak povážlivě, že došlo v parla
mentě k obšírné interpeiaci. Přednesl ji mladý li
dový poslanec krátce před rozpuštěním parlamen
tu, aby Si pojistil mandát značně otřesený pro pří
ští sněmovní kampaň. -Lid bouřlivě žádá, aby se
nová instituce vůbec zrušila. Jestliže zástupcové
vědy trvají houževnatě na moderní kriminalistice,
já jako zástupce nejšlechetnější části voličstva ani
nesmím žádati něco jiného, než co chce můj lid,
Budiž foto-chemické soudnictví zcela zrušeno a
nechť poctivým svědkům se nezavazují ústa!“

Ministr dušesloví řekl se sladkou tváří, že se
v tom směru uvažuje již dlouho; prý se radil s
předními odborníky. Nyní pozve k učené anketě i
učence z říše sousední; ustaví se velikolepá komi
se, která bude pracovati experimentálně tři měsí
ce. Však prý na universitách stejně se naříká, že
psychopathická věda ustrnula. že theoretikové jsou
skoro bez práce. Dříve každé dva roky k upokoje
ní vědecké žízně byla vymyšlena lákavá hypothé
sa nová, názory se měnily čile jako v kaleidosko

uživilo se tak desetkrát. víc učenců než za času
nynějšího.

Sešly se tedy moudré- brady starší i mladší a
začal odborný soud nad zlopověstným vynálezem.

»Pánové«, promiuvil. nejstarší, »právě objev no
vý nevedj k rozluštění. záhad života, nýbrž vy-:
volal celou řadu otázek nejtěžších. Své dva synky
dobře znám; když jsem je však pozorně vyšetřo
val způsobem vědeckým, docházel jsem k výsled-
nici zcela překvapující. Jestliže se řeklo, že duše
neexistuje, že i myšlení a sklony vůle jsou pouhým
prouděním atomů, já pozorují, že v nitru lidském
se tají něco velikého, neprozkoumaného; staro
dávný vitalismus hlásí se o svá práva. My odbor
níci musíme prohlásiti, že všech vnitřních sil poko-.
lení lidského neznáme, že tychom musili míti šestý
smysl, abychom odkrytí všecka tajemství dušev-.
ních hlubin. Jen si to upřímně přiznejme.«

Jeho druh prohlásit: »Opticko-chemický klamy;
jistě může snadno nastati, jestliže některý člověk:
má halucinace. fixní ideu, je-li náměsičníkem a po-.
dobně. Zrůdná individua dovedou si vykouzliti svět
imaginérní, plný nemožností, Podle toho pak dopa
dají experimenty.c

>No —-.tohle jsme taky věděli«, vybuchl roz
mrzele jiný. -Ale jak to přijde, jsou-li žalářowány
celé zástupy lidí poctivých a zcela normálních?
Proč uotoričtí zločinci při zkoušce obstojí k plné
své spokojenosti? Mně se zdá, že jsme vstoupili
do šlépějí starodávných kartářek, prorokyň: a hyp
notisérů. ©Vychytralá individua dovedow vyvi
nouti značnou setrvačnost ve vnitřní přetvářce.
Jejich myšlení a tužby jsou upřímné jenom tehdy.
když se jim naskytne praktická příležitost k sobe
ckému přečinu. Kdybychom je chtěli prozkoumati
důkladně, musili bychom je honiti a přepadnouti
s aparátem ve chvílích nestřežených jako blesk.
Ale vite, že ta zkouška vyžaduje značnou chvíli.
že zločinec obyčejně předem ví, kdy dojde k uče
nému vyšetřování. Již dříve staří háři častým o
pakováním téže nepravdy si vsugerovali do hlavy
pravý opak skutečnosti. Teď se takové fixni idey
vyrábějí zůúmyslně, hromadně, po fabricku.« ©

Třetí prohlásil: »Smáli jsme se. když někteři
konservativci tvrdili, že jen Bůh zkoumá dokonale
srdce i ledví, že dovede :rozlišovati mezi bezděč
ným zatměním niysli a zlým, pečlivě rozváženým
úmyslem. Teď vidíme. že ti Hdé nemluvili právě
pošetile, Kdo se dovede přetvařovati slovem, po
suňkem, pohledem, snadno dovede klamati | — lí

dovídám, že byly policejně objeveny celé tajné
školy na klamání našeho aparátu. Myslili jsme,
kdo ví jak pokročila věda — a zatím jsme přispěli
bezděčně k pokroku rafinovanosti, k překvapují
címu postupu zločinné šalby.«

>Slovutní kolegové«. otevřel ústa Jiný, »možná,
že právě lidé povah zlých vnikli do tajemství no
vých experimentů líp než my. Není to hanba pro
universitní vědu? Hlásali jsme, že již v zárodku v
samých dětech dovedeme potlačiti einbrya hříchu,
bacily nešlechetnosti. Řekl: jsme, že přesně pro
zkoumáme, změříme a odvážíme mohutnost růz
ných talentů. Proroctví se však nevyplnilo. Nyní
se vidi také, že sama cxperimentace soudní má po
vážlivé slabiny. Místo co bychom bedlivě pokra
čovali, trčíme stále v jedné díře, Jen abychom se
nemusili přiznati, Jak honosná theorie zklamala,
Ale hluboká věda vyžaduje stálou změnu, jak svěd
čí celá tisíciletí. Veřejně přiznejme slabé stránky
nynějších názorů, čiňme četné pokusy také dle ná
povědí theorií zcela jmých; snažme se luštiti zá
hady na základech opuštěných. Uvidíte pak, jak
veliká řada slavných imen přibude! Jen vydejme
otevřené přiznání národu Jasnovidcu. že přítom
né zkoumání pokládáme za předčasné, za zjev u
kvapený. Měl-li velikou slávu objevitel, získáme
si zase novou slávu my. Tak otevřeme vědě znovu
širokou bránu a ještě po tisíciletí budou jiní theore
tikové žehnati naší skromnosti i našemu kritickému
důvtipu.:

»Výborně!: zahřmělo ve shromáždění. »Sláva
svobodné, nespoutané vědě. která se musí vždycky
vystříhati slova definitivního, aby nespáchala se
bevraždu!

Páperky.
Bilance světového úsilí nové doby: v oboru tech

niky sensační vynálezy: v oboru filosořie ještě sensač
nější bankroty a zříceniny. Jelikož pak zdravý světový
názor, který dovede padmaniti veliké masy a říditi je
jich positivní úsilí jedním směrem, jest pro lidské blaho
daleko důležitějším než pokrok technický. uvažujme,
zdali možno zaznamenat: povšechně zisk..

»Klerikalismus“« prý slouží tomu. aby opatřoval pěk
nou existenci, Jest však zřejmo, že husitismus opatřil
přečetným osubám existenci mnoho skvělejší: z husit
ského liberalismu tyla hmotně veliká řada občanů, kte
rým nebylo zapotřebí dvanáct let studovati..

Kdykoli vynikající representanti některé naší strany
politické se dopustili velikých poklesků, vždycky za
znival z Úst jejich soků hřímavý smích. Neblahá aféra
se rozšlapávala celé měsíce, řečníci s okem radostí zá
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rod. Málokde se ozvalo slovo upřímného politování. De
magogové na účet národa využívali dychtivě vhodné
příležitosti k vystřídání národní stráže; šplhali se rychle

na místa trosečníků s trlumfálními fanfáraml. Při tom

ovšem nezapomněli tvrditi, že jim jde vpřední řadě oblaho národního celku.
v

Rozlily se celé proudy úvah o esthetických smě
rech; někteří viděli celou kopu nedostatků, křičících
esthetických potřeb. Do oboru praktické esthetiky za
jisté spadá krasopis; a nejskromnějším požadavkem při
tom jest, aby se slova napsaná nepodobala hieroglyfům,
abychom jim porozuměli bez pracného uvažování. Ale
amnoze písmo samých esthétů bylo čmáranicí, kterou
bylo nutno luštiti Jako rebusy.

Y zemích radikalísmem přesycených bylo šlapáno
po citech náboženských, vznikaly tam republiky; sotva
že však občané jásavě vykřikl, že jest veta po klekání
a ponížení lidskéhe ducha, k jakému vedly »náboženské

zbožňovati republika. Občané, přetížení novými státními
povinnostmi, byli hřímavými hlasy voláni k modlaření
před tváří bezohledné paní Republiky. Vzpomeňme sl
aspoň na přerod Francie za veliké revoluce a na pro
měnu Portugalska v nynějším století.

Stoupencům našich ordanisací
odporočujeme vřele křesťanský český závod
vyšívaček u šlček „Záštita“

v Chrasti u Chradimě.
Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy

přo nevěsty, přepychovéi jednoduché vzorněob
stará „Záštita“. Vad,duchovenstva naskytá se zde

příležitost koupiti prádlo kostelní. zaručené dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku na
zkoušku a budete jistě spokojeni!

Ea Odporačujte ve svém okolí! ij
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KARTÁČE NAjiníNA VLASY

KRÉM NA OBUV
koupíte v hojném výběru levně a dobře u firmy:

Josef
mydlář v Hradci králové (na podsini).

VVYVVYVYVYVVYVVY

Nejlevnější *a. nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
my- a věna dítkám -wa

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný
živnostenský spolek

„Charitas““ v HradciKrál.
jenž, založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání vyplatil na
podporách již na 100,000 kerum, získav 784
členů. Jak děkovné dopisy svědčí, přišla p:da
rovaným podpora v době nejtrudnější jako
pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže 1 ženy od 24 do 45
let Přispěvok 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, 20 splatí při úmrtí opolučiena 2 E
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.
poskytuje též

Wp-věno "U
a m vdemjejich sňatku, případněv do

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 přihlásiti až do stáří 18 let a
dívky do 15 let. Přihlášení mohou býti kýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a uspřekročil
55. rok věku svého. Zápisné © K je pro všecky
stejné, rovněžpříspěrekpe 1 E ve výše zmí
něných případech povinné podpory. — Bližší
v prospektu, jejž na požádání zdarmazasíláme.

Adressa zní:

Spolek „Charitas“ v Hradel Králové,

Dr. František Reyl, Václav Jenševský,
předsed: jednatel.

1911 odbor, jen:

nabízí ze sróho skladu na Slezském Předměsy

Černý * spol.
Číslo jednací: E513/16/4.

K návrhu vymáhající strany Smiřické spořitelny ve
*Smiřicích konána bude

dne 30. října 1916

o 9. hod. dopol. u tohoto soudu v síni čís. 35 dle sohvá
lených podmínek dražba těchto nemovitostí:

Pozemková kniha Pražské Předměstí, vložka č. 939.

Označení nemovitosti: Dům čp. 170 se stav. parc.
č. k. 397 a role č. k, 967/11 v Pražském Předměstí.

Odhadní cena 11.205 K, nejnižší podání 5602 K 50 h.

Pod nejnižším podáním prodáno nebude.
Soud okresní v Hradci Králové jako soud knihovní

nechť položení dražebního roku poznamená.
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 6
ředních nahlédnouti.

Práva, která by nedopouštěla této dražby, buďtež

kem dražby u soudu ohlášena, jinak by vzhledem k ne
movitosti samé již nemohla k platnosti přivedena býti.

O dalších událostech řízení dražebního budou ti,
pro něž toho času na nemovitosti práva nebo bře
mena zřízena jsou nebo za řízení dražebního zřízena
budou, toliko vývěskem u soudu zpravování, nebydlí-li
v obvodu soudu shora jmenovaného, aniž jemu pojmenují
zmocněnce pro doručování v místě soudu bydlícího.

C. k. okresní soud v Hradci Králové odd. V.
dne 27. září 1916.

Na veškeré zástavy
ktoréaž do konce měu.srpna 916
propadly, odbývá se (dle c. k. místodr
žitelského výnosu ze dne 10. března 1915)

vobecní zastavárná královéhradecké
, místnostechzastavárny)v sebotu due

BL. října 1916. Začátek 09. hod.ranní.
Zástavy do dražby propadlé možno ještě

zastavárenské zůrokovati nebo vyplatiti.

Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývati

dne 28. října 1916.

Každý, kdo se chce vyvarovati placení dra-,
žebních poplatků a sice z 1 koruny 2 hal.
mimo úrok, nechť zúrokuje lístky zástavní ©
do 7. října L.r. W pátek před draž='
bou a v den dražby se neúřaduje.:

a odbormsiavárenský.

i svými příjmy, jakož i aktiva spořitelny.

u všech úřadů.

Telefon čís. 16.

„M

soukenník |
v Rychnověnad Kněžnou :

zasílá .na požádání vždy 

dle reční saiseny keilohel
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i to- i dišo
v zemských.
Cetná usmání zvláštězkrabů velo
důst. duchovenstva svědčí o poctivé eb- .
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu víos než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na *
zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení oen!
Valojemné látky na taláry.

©O00000000
Veledůstiejnému

duchověnsíva a
ulavným patronátním

úřadům dovolujesi dopo
rměltí veškeré kostelní nádoby a
nášiní a to: monstrance, kalichy,
olbáře,nádobky,paténky, pacifikály;

svleny, lampy, kaditelnice,kropenky

atd. své vlasiní výroby,„Předpistnolrkevním vyhovujiel.
měty opravuje v úvodní imintenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotove

předměty neb výkresy zasílá nauku franko bez závaznosti koupě.
Vie as pozťlé posvětené. | Práce ruční

Sbled vedborýchslatých a stříbrných klmotů, jako: fetézů,.
madenek, křišků, prstýnků, náramků atd. 1: Nvtářské
pratemy. tubatěrky, jídelní načiní ze stříbra praveho

čínského všdy na skladě.
Sere slato, stříbro a drahokamy bupuje sa nejvydšíconu

JAN STANÉK,
pasíř a ciseloer

Praha-L..079., ul. Karoliny Světlé, čis. 12. n.

a u
Paramenta.

hnáco„M Noškoda Syn
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 s kovového náčin!.

l Cenníky,vzorkyi roucha hotována ukázku
se na požádání franko zašlou.

Pošt. spoř. čís. 70.108



Přízeň panovníků domu Habsburského

K řeči české,
Poukážeme zde aspoů na některé příklady od

století XVII. Císař Ferdinand III., který nastoupil
vládu r. 1637, učil se řeči české již v útlém mládí;
pod vedením učitele Mnišovského osvojil si zcela
blynnou českou výslovnost a vždy rád vítal příle
žitost k českému hovoru. Dle příkladu svého otce
byl velikým ctitelem sv. Václava. Kdykoli za své
ho pražského pobytu slyšel v chrámě sv. Víta zpí
vati hymnu svatováclavskou, vyhlédal z okna své
císařské modlitebnice s tváří nadšením zářící a
zpíval zároveň. když r. 1638 za přítomnosti jeho

„kněz Jiří Bílek ve Staré Boleslavi měl české kázá
ní, -císař byl vzletnými slovy pohnut až k pláči
hlasitému. Měl u sebe stále obraz sv. Václava. ma
lovaný na pergameně, na jehož zadní straně na
psal vlastní rukou česky: »Svatý Václave, králi
český, pros za mne. Ferdinand m. p. V Praze r.
1652 nejraději docházel du chrámu sv. Václava na
Novém městě.

Když r. i657 Ferdinand III. skonal, lid nad ním
truchlil jako nad pravým otcem vlastí; Čechové
sí živě připomínali lásku panovníkovu k české ze
mi a řeči.

Ferdinand IV. ovládal také jazyk český doko
nale. Předčasné jeho smrti (r. 1654 ještě za Života

otcova) bylo želeno v Čechách hluboce.
Leopold I jevil neobyčejné nadání a vzácnou

píli v učení rozličným jazykům. Mluvil a psal vel
mi plynně jatinsky, italsky, španělsky, francouzsky
a německy; rozuměl též řeči české i několika ji
nýmjazykům slovanským, ačkoli původně byl ur
čen pro stav kněžský, nikoli k vladařství nad říší
Habsburského -dorfi. Když nastoupil vládu. rád
dlouho v Praze prodléval. zveleboval královský
hrad Pražský. Po příkladu Ferdinanda III. rád pu
toval do Staré Báleslavě a projevoval i jinak ve
likou úctu k sv. Václavu. Složil k písni svatová
clavské hudbu pro čtyři nástroje a dal ji v chrá
mě sv. Víta provozovati svými hudebníky. Rád
tuto píseň sám při bohoslužbě s českými věřícími
zpíval.

Jeho syn Josef -| těšil se rovněž vzdělání veli
kému. Byl úplně mocen jazvka latinského. fran
couzského. španělského, italského, českého. ma
ďarského a německého v slovu i v písmu.

Karel VI. vydal r. 1710české dvorské kancelá
„ři nařízení, aby národ český nebyl souzen cizo

zemskými soudy; tedy dbal o platnost jazyka če
ského při soudech. Krátce po korunovaci pražské
(1723) vykonal 5 chotí svou pouť do Staré Bole

slavě. :
Když še Marie Terezie r. 1743 odebrala do

slavě. Při slavnostních dnech projevovala velikou
úctu k jazyku českému. Český lid byl velice potě
šen tím, že se horlivě účastnila českých bohoslu-.

dověděla, že se její patenty nevyhlašují v Čechách
, zároveň česky s německými, rozkázala r. 1752,

áby se veškeré palenty vždy hned i česky tiskly

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA

PROVADÍ VEŠKERÉ
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a vyhlašovaly; to se pak dělc po celou její vládu
další. Rovněž české sněmy za její celé vlády se v
české řeči svolávaly, zahajovaly a uzavíraly. ©

Ačkoli r. 1749 došlo při spojení dvorské kance
láře české s kanceláří rakouskou k některým jazy
kovým změnám, byla uznávána potřeba znalosti
českého jazyka jak v úřadeci tak u vojska i mimo
českou zemi; proto byli ustanovení na některých
místooh (na př. na vojenské akadenii v Novém
Městě u Vídně) zvláštní učitelé češtiny. R. 1763
ve dvorském dekretu projevuje se politování nad
úpadkem češtiny, kterou nutno povznésti, »Proto
přísná jest Její Milosti Císařské vule, aby rodičové
dávali syny své v jazyku českém pilněji cvičiti;
tolikéž aby studijní komise k tomu bedlivě hleděly,
by mládež k pilnému překládání českých argumen
tův se přidržovala a tím aby se řeč co možná nej
více povznesla.< Na uprázdněná místa radních sto
lic. úřadův a kancelářiiv a iných míst »beze zvlášt
ních příčin a ceteris parihus nebuďte navrhovány
leč jen takové osoby, které se vykáží. že česky
mluviti a psáti umějí.

Marie Terezie dala učiti jazyku českému něj
staršího syna svého Josefa II. i ostatní prince.
Právě přičiněním tohoto panovníka zavedena če
ština ve dvou hlavních ústavech vojenských. Jo
sef II. mtuvil jazykem českým rád a odporučoval
jej zvláště svým mladým poddaným. Řekl řediteli
c. k. jízdecké akademie v Brně: »Mám více če
ských než francouzských a anglických podda
ných.*

Leopold li. přiučil se češtině rovněžv mládí. a
po svém příjezdu z Toskánska povolal dra. Josefa
Werschhausera za učitele českého jazyka ke všem
svým synům. Jako Joseř II. 'tak i Leopold II. pro
jevoval zvláštní přízeň českému —divadelnictví.
Znamenitě podpořil »Učenou společnost českoue«,
které udělil titul společnosti královské«.

Frautišek I. naučil se české řeči velmi zdárně
a hovořil rád česky i za hranicemi své říše, kde
koli se k tomu naskytla vhodná příležitost. Věnoval
velikou pozornosí českým národním slavnostem,
velmi rád po příkladu Josefa II, zapřádal rozhovo
ry s českým drobným lidem. Kdykoli pobýval v
Praze, velice rád docháze! na česká divadelní
představení. Synové panovníkovi Ferdinand a
František Karel byli vyučování jazyku českému
od profesora Jana Norberta Hromátky.

Ferdinand Dobrotivý inluvil již v mládí česky
plynně a byl velikým příznivcem českého jazy

|

|

Obnova vychází v pátek v poledne.c

nejenom dobře, nýbrž i velmi rád česky mluví;
malým povídkám, ode mne přednášeným, netoliko
docela rozumí, nýbrž docela jest s to jiné povídky
česky vypravovati. Arcikníže píše každého dne ně
kolik řádků českých z mravních knížek, jež jsem
z Prahy objednal..

R. 1847 přijel mladý arcivévoda František Jo
sef do Prahy se svými bratry, arcivévody Maxmi
lianení a Karleni Ludvíkem. Ježto bylo obecně
známo, že všichni tito princové dobře češtinu 0
vládají, deputace Měšťanské besedy uvítala je če
sky. Tu. arcivévoda František Josef odpověděl
PAynnoučeštinou: »Těším se z toho, že krásné mě
sto Praha takové city k nám chová. Děkuji za Va
še přivítání. Důkazu, jak si nejjasnější mocnář
češtiny váží, jest innožství obrovské. Vědí to do
bře současníci, kterým Jeho Veličenstvo na české
oslovení zase obratnou češtinou odpovídá. Český
redaktor J. M. Balák napsal c své audienci r, 18%)
u Jeho Veličenstva“ve Vídní: »CČísařpán vyslechl
mne s napnutou | pozorností až do konce. načež
zcela správně na českou mou řeč česky odpověděl
a propustil mne v milosti. Císař pán inluví zcela
správně česky, vyslovuje s náležitým přízvukem
a měkce souhlásky měkké tak, jako by mateřským
jeho jazykem byla řeč česká..

Vznešený císař také sc postaral. aby korunní
princ Nudolf již v útlém věku se jazykil českému
učil. Také korunní prince plynně česky hovořil a
jednou při dvorní hostině pravil dru. Riegrovi. že
český jazyk +s velikou zálibou pěstuje.

Již samo řízení říše mncehojazyčné vyžaduje
obrovského napětí ducha. Tím větší a záslužnější
péče a námaha, učí-li se člen císařského rodu ja
zykům těch různých rárodů. :

Průběh války.
Bojiště ruské. Odtud není sice žádných

zvláštních zpráv, přes to však Rusové nevzdá
vají se bojů o Lvov a Kovel. V západním Vo
lyňsku obnovili Rusové boje, ovšem 8 nezda
rem, stej 6 odražení v bojích proti Lvovu mezi
železničními tratěmi z Brodů a Zborova, a bez
úspěchů bojovali i po obou stranách Zlaté Lípy.

Proti Rumunům. Po Sibíni došlo na Ru
muny i u Brašova, kde znovu poraženi a z Bra
šova vypuzení; pomoc lémto přišla zase pozdě.

val do smrti (r. 1875) na královských | Hradča
nech. Na jeho dvoře hradčanském střídaly se tý
dny české s německými. V témdní českém obslu
hovalo vznešeného kmeta služebnictvo české a
mluvilo se česky,-v témdní německém zase měla
své právo němčina.

Nynější slavně. panující. císař

stém roku svého věku. Osvojil si brzy tak překva
pujicí zručnost v ovládání českého jazyka, že jeho
učitel Jan Vítek r. 1838 psal profesoru vojenské

řeky Altu a severně odtud, kdež také město

muni ustupují na celé frontě ve východním i
severovýchodním Sedmihradsku. — Přes Dunaj
u Rahova pokusili se. Rumuni přejíti do Bul
harska, most jim však naším dunajským loď
stvem zbořen a co přešlo, bylo Bulhary potřeno.
A vw Dobrudži spojenému rumunsko-ruskému
vojsku nedaří se rovněž. — V bitvě u Brašova
ukořistili spojenci 25 děl, mnoho vozů se stře

své největší radosti musím Vám říci, že arcikníže
František Josef v řeči vlastenské pilně pokračuje a

4/, A VYPLÁCÍ VEŠKERÉ VKLADY BEZ
LÍSTKY POSTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA

bami a válečným materiálem; v rukou vítězů
ocitlo se na 1.200zajatců. — Dle poslední úřední

erven0
věžským proraziv do Rumunska, stojí hrozivé
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u bory Robu Caeni a generál šli. Falkenhayn
dalšímpostapemohrožuje šeiszničníuzel Pi
w Rumunsku, který spojuje hlavní město Buku
rešt a Moldavu.

Italové neochabují v dělostřelběa v útocích
w Přímoří a v gorickém úseku. Ve Fasanských

Alpách došlo k boji zblízka, skončil však takéúplným odražením italských praporů. — Po.
týdenní dělostřelecké přípravě provedli Italové
všeobecný útok na frontě asi 6 km dlouhé
počínajíc jižně od Gorice až k jezeru Dober
dobskému; naši obhájili všech svých postavení

bez výjimky. Naše námořní létadia bombardo
vala pak vojenské stavby v Tržici, u Oradu a
v San Giorgiu di Nogaro.

Na Sommě stupňují Angličané i Francou
zové „své úsilí, aby zlomili obdivuhodnou ne
ústupnost vojů německých. Nový anglo-fran
couzský pokus o průlom mezi Anere a Som
mou ztroskotal. Přečetné boje jsou tu i ve
vzduchu.

Německé ponorky v Americe. V Americe
nastal poplach: u N. Yorku objovila se německá
ponorka, asi ne sama, která dle amerických
zpráv potopila už 6 anglických lodí, které vy
pluly z kanadských přístavů. Americký tisk
obrací se již proti ponorkové b!okádě amerického
pobřeží Německem, americké úřady pak uzná
vají sice právo každé válčící moenosti používati
ponorek, pokud při tom zachovávají ustanovení
práva mezinárodního, že však útoky ponorek
přece mohou způsobiti různé obtíže.

Spojené státy zamítly vyhověti žádosti
"čtyřdohody, aby neutrálové odepřeli všem po
norkám, aťobchodním nebo válečným; používatí

„ svých přístavů. :
O míra mluvilo se také-v říšském sněmu

německém J1.t. m. Soc. dem. poslanec Scheide
mann prohlásil, že je nyní třeba vlády, která
eorganisuje všechny síly obrany a zároveň bez

. ustání pracovati bude o mír. — Posl. Baeser
mann (nár. Jib.) praví, že se musí ke zkrácení
války použíti každého vhodného prostředku,
neboť 27 měsíců již trvá tato válka. Poslanec
Naumann (pokr. strana) zdůrazňuje, že není
znamením slabosti mluviti o tom, že v celém
národě venku i doma, stejně jako ve všech
ostatních bojujících národech Evropy žije cit a
touha, aby spořádaný běh věcí zase se na
vrátil,

Politický přehled.
Orakouském parlamentarismu, o svolání

či nesvolání parlamentu, vede se spor dále. Pro
avolání delegací vyslovily se všecky skupin
panské sněmovny a o svém usnesení podalí
vládě zprávu. Ministerský předseda hr. Stůrgkh
při jednání s členy panské sněmovny prý 8e
nevyslovil bezpodmínečně odmítavě o svolání
říšské rady a delegací, musilo by však býti
všechno odstraněno, co by mohlo v cizině a
zvláště u nepřátel vzbuditi falešné představy
o vnitřních poměrech monarcie. — Němečtí
radikálové jsou proti avolání říšské rady. -
Bývalý ministr veřejných prací dr. Gessmann
na schůzi voličů ve Vídni doznal zcela nepu
krytě, že není bezpodmínečným stoupenoem
toho parlamentarismu a samosprávy, jaké jsme
dosud v Rakousku měli. Nemáme prostředků

Děti krále Lira.
jrská pověst. PřeložilOndřej Vřesovec.

Kdysi vládlo v Irsku pět králů a z nich každý |
smmýšlelo sobě tolik, co druhý. Za prvého z králu;
pokládal se Lir od pahorku Bílého pole. Druzí však :
odpirali mu této hodnosti a proto sešli se, aby |
zvolili si svého vrchního krále, Volba padla na De-*
arga, nejstaršího syna slavného Druida, jménem;
Daghda. |

Se srdcem plným nevole a hořkosti opustil král «
Lir shromaždiště, odebral se na svůj zámek a ne- |
připustil nikoho k sobě. i

Ostatní králové. rozpálili se proto hněvem.:
Chtěli mu vyhlásiti válku a učiniti ho neškodným. ©
Ale hlavní král Dearg radil, aby tak nečinili, Přál ©
si učiniti hněvajícího sec krále svým přítelem a'
proto navrhl, aby vyvoleny byly tři nejkrásnější |

panny a poslůny k pahrbku Bílého pole. aby vy- |
volil si jednu z nich za manželku, Tak se stalo.

Deare sám předvedl tyto tři panny a pravil: |
»Králi Lire, zde jsou nejkrásnější panny Erinu. Vy- |
vol si z nich jednu za manželku!«

»Vyvolují si tedy nejstarší., pravil Lir, »neboť
zdá se mi býti nejdůstojnější.«

Nejstarší nazývala se Ove. Veliká, nádherná
svatba byla slavena, k níž pozváno bylo mnoho
šlechty. Lir byl velice šťastný se svou mladou
chotí. A když mu povila dvojčata, pokládal se za
nejšťastnějšího smrtelníka na světě, Byl to hoch a
děvše,. Hoch dostal jméno Aod a děvče Fingula.
Ještě dvé hochů darovala Ove svému manželi. Na
zývali se Fiachra a Conn. Ale štěstí bylo tím u

jiných, než v zastupitelstvu lidovém hledati
00

o po té stránce mysí se státi četné změnya musí býtizjednán volební řád a nový jednací
fád pro parlament. Nekonečné a plané mluvení:
musí přestati. Demag gie, která měla v našem
parlamentě hlavní slovo, musíbýti pevně držena
na uzdě. — Dr. Sylvestr svolává poradu24
stupců politických stran na den25. t. m. do

otázkou, bude-li svolán rakouský parlament a
delegace, a co možno v tom eměru očekávati
ze výhody pro Uhry.

orady Polského Kola konaly se 8. a 4.
října v Krakově. Súčastnilo se jich 62 říšských
a 18 zemských poslanců vedle členů panské
sněmovny. Porady týkaly se většinou „otázek
politických.

Zahraniční politika Německa má mnohé
odpůrcei v samém říšském sněmu, což pro
kázáno resolucemi, jež podaly strany: národně
liberální, pokroková a centrum. Strany tyto

žádají, aby byl zřízen stálý výbor pro zahraničnízáležitosti, který by ae mohl scházeti kdykoliv
a raditi so o záležitostech zabraniční politiky
a války. Hlavní výbor říšského sněmu zabýval
se zmíněnými resolucemi. — Německý rozpoč
tový výbor zamítl však resoluce na utvoření
zvláštního etálého výboru kontroly zahraniční

por a návrh centra, aby se rozpočtovývýor scházel | po uzavření parlamentu ke schů
zím o zahraniční politice. To však přece zna
mená rozšíření parlamentního vlivu, ale také
zodpovědnosti ve věci zahraniční politiky, která
dosud byla záležitostí důvěry císaře a spolkové
rady. — Dne 11. října sešel se říšský sněm
německý, na němž rokováno o otázkách zahra
niční politiky.

Bavorský král OttoI. zemřel.Narodilse
r. 1848, r. 1886 byl vyhlášen za krále, ale vlády
ee neujal, poněvadž byl ohoromyslným. Místo
něho vládl. »princ regente jeho strýc Luitpold,
po -jehož emrti. skutečným králem so stal
Ludvík. m

Nová vláda v Řecku ustavena 8 profeso
rem Lambrosem v čele. Členové tohoto minister
stva jsou buď skuteční nebo bývalí úředníci.
Politicky jest nejbezbarvější ze všech dosavad
ních ministerstev v Řecku.

Pamatujte 
při každé příležitosti

na „Červený křížů,
na raněné vojiny, na vdovy a sirotky

(po padlých našich bojovnícich!
Příspěvky zasílejte na zemský Svaz katolického

Orla v Hradci Králové.

Tuberkulosní vojíní.
Od našeho zesnulého korunního prince

pochází výrok, že nejdrahocennějším kapitálem
státu jest člověk. A nyní za války, kdy se nám
tolik tohoto. kapitálu ztratilo, oftíme teprve pl
nou měrou správnost tohoto výroku.

Kolik- zničily zbraně, kolik nemoci! Jest
stará zkušenost, která i pro tuto válku osvědčí

konce. Mladámatka zemřela. Krále nebylo lz po
těšiti, Jen láska k dětem udržovala ho na živu.

Tu pravil král Dearg: >Truchlíme s tebou,
králi Lire, a abys viděl, že dobře s tebou smýšlí
me, dám ti Oifu, sestru zemřelé, za manželku!«

V krátkém čase slavena byla svatba a Čtyři

královu k jeho dětem spatřila, jato bylo srdce její

na vysoké moře, aby je mečem zabila. Klesla-jí
však mysl a proto zůstal meč vězeti v pochvě.

Co tak přemýšlela, akým způsobem by se dětí ,
|

plovali s rozkoší kolem. Tu vzala Oifa děvče Fin-;
gulu za rámě a svrhla ji do moře. Sama pak se
vzlýčenou hlavou postavila se na břehu a zpívala ;

»Bouřlivě vane severní „Vítr.
Vrcholky stromů šumí

: a zkazky mi přinášejí. :
Jak nyní kolem vašich hlav vane,
Fingulo, Aode, Fiachroi Conne,
tak ať po devět set let
kolem vás bouře zuří.
Labutěmí buďtež,
svrhnete-li se sebe podobu člověčí.
Bílým budiž peří vaše.
Na pospas bouřím vás dávám.
Nikdo vás nekrmiž aníž nápojem opatřujž.«

i

Co takto s rukou vztýčenou ještě stála, k mra- ;
kům pohlížejíc, stalo se cosi podivuhodného. Ná
řek rozléhal se nad mořem a čtyři sněhobílé labutě

svou platnost, že ve válce mnohem více lidf
3zahyné ežli zravěním.k- tek

jest jisto, že po válce mnohem více lidí bude
míti- co činiti s následky nemocí nežli:sinásledky

poranění: Počet" válečašch invalidů“ vzrůstározivě a ještě tíže doléhá starost o jejich za
opatření. 4

: Nemožno přeceku prádi neschopné invalidy

poneob sobě samým! Nutno pro ně něco vyonati. Vždyť jsou nejdrahocennějším . kapitáletn“
státu. Třebas zde postupovati právě tak jako
u jinéhokapitálu,kdyžjest ho máleTřeba

řeba začíti šetříti a nejmenším, Použilo na
člověka: musíme šotřiti nejen s lidmi plněcen
nými, nýbrž i s méněcennými, kteří se jimí
stali nemocí nebo zraněním. Musíme je udžeti
a snažiti se učiniti je Opět plněhodnotnými,členy
společnosti. U válečných zraněnoů to každý
nahlíží a vskutku usiluje také stát -a sottkrormá
čin10st pečovná o to, aby v orthopedických ne
mocnicích a školách invalidních teké kategorie
invalidů byla znova uschopněna k práci a stala
so pokud možná plněcennou.

Jinak jest tomu u invalidů z nemoci. Jest
jich většina a přece nevystupuje tu válka jako
přčina jejich invalidity tak nápadně do popředí.
I tu bude musit stét ještě mnoho vykónati; ale
i společnost má povinnost zakročiti. ©

Mezi nemocemi jest to opět tnberkulosa,
která za války způsobila největší zhoubu. Již
v míru se říkalo, že tuberkulosa. jest nákaza,
které více lidí padá zá oběť,nežli si kdy vyšů
dala klerákoliv válka. Již od dob starověku jest
známo, že tuberkulosa vyskytuje se hlavně ve
věku od 18 do 35 let, a že její vznik námahami
a útrapamívelrhi jest podporován. Toho jest
však ve válce více než dosti. K tomu přistu
Puje okolnost, že následkem hromadného povo
lávání mužstev, k němuž nás přinutila hrozná
převaha našich nepřátel, výběr bojovníků nutně
nemohl se díti příliš úzkostlivě, takže mnozí
musilí býti posláni do polo, kdož zárodek tuber
kulosy nepoznán nosili v sobě, a u nichž“pak
nemoc v poli propukla. :

O ně musíme pečovati, když se vrátí. Pro
ně musí býti zřízenyléčebny. Neboť tuber
kulosa jest vyléčitelná, poszytnelise
nemocnému možnost delší čas setrvati v léčebně.
Ale ještě jiný účel sledujeme zřizováním tako
vých léčeben pro nemocné válečníky. Vímeť, že
se tuberkulosa výhradně šíří: tuberkulosním
bacilem, jenž se v plících nemocného u velikém
množství vyvíjí a kašlem nemocného rozprašuje
do vzduchu, z něhož jej zdraví lidé, dospělí a
zvláště děti, vdechují, čímž se nebezpečnou ne
mocí nakazí. Každý tuberkulosní člověk, jehož
umistíme v léčebně, stane se pro všeobeonost
jako šifitel nemoci neškodným do té doby, až
se uzdraví, neb aspnň až se naučí s chrohly,
bacily obsahujícími, tak zacházeti, že svým
bližním již neškodí. :

Máme tudíž všichni zájem na tom, aby pro
tuberkulosní vojíny domůse- vracející oo nej
rychleji a pokud možná četné léčebny byly zří
zeny. A když budou takové léčebny pro váleč
níky zbudovány, jak bude pak krásné, když
wRakousku, které, pokud se týká péče o tuber
kulosní, ještě lak daleko nepokročilo jako jiné
země, budeme míti dřívější léčebny válečnické
jako trvalé zařízení, a když pak místo jedné

pluly nad hladinou mořskou. Po dětech pak nebylo
ani stopy.

Nyní teprve zachvěla se zlá žena. Srdce usedalo
při pomyšlení na bolest královu, který neměl již
dětí svých v lidské podobě spatřiti.

Vztáhla ještě jednou ruku svou k mračnům a
obrácena k odlétajícím labutím, zvolala:

»Létejte bouřemi,
létejte ledovým vzduchem i deštěm!
Létejte, až panna jihu
zasnoubí se s mužem severu.
Dvé ponechám vám věcí:
Po prvé řeč lidskou;
po druhé dar písně. ©
Jasně zvučiž zpěv váš vzduchem,
lidem ku podivu,

. sobě samým k radosti!«

Labuti zmizely již v záplavě zapadajícího slunce,
ale ozvěna opakovala stále nářek věčné touhy.

Oifa obrátila kroky své k domu krále Dearga

tomu, že svému sokovi poslal vyzvání na život i
na smrt. Král Lir divil se nemálo náhlé přeměně
smýšlení svého přítele. Vydal se však na cestu a
vytáhl s lidmi | koňmi proti němu. Cestou slyšel
žalostivý zpěv. Jel blíže, až přijel k velikému mo
ři, na kterém pluly čtyři labuti. které se mu poznati
daly jako jeho děti, "jež macecha jejich zaklela.
Bezmeznou lítostí naplnilo se jeho srdce. Přijel do

jí po svých dětech.
>Své dítky neuzříš nikdy, o králi, více v lidské

podobě, leda že by se pánna jihu zasnoubila s mu
žem severu!«
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čtvrtiny našich spoluobčanů — jako dnes —
snad toliko sedmina nebo ještě méně na tuber
kulosu bude umírati, kdež délka života v Ra
kousku se prodlouží.

Toho všeho můžeme dosíci, budeme-li nyní
rychle jednati a budeme-li péči o tuberkulosní,
k níž naší vládou byl dán podnět,„Rakonské
sdražení pre potírání tuberkulosy“ mravně
a hmotně podporovati. Dr Crusiue.

Kanoelářské potřdy
papír, póra, inkouat, tužky ve velkém výběru v

Bružstevním knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Ruský terrorismus.
4i8 před nějskou dobou dověděli jsme se

poskrovnu, že ruské vláda nutí pomocí place
bých individuí slovanské příslušníky našeho
mocnáfetví v Husku usedlé, aby vstoupili dr
ruských vojenských sborů a bojovali proti své
vlasti. Nepravdivými zprávami o poměrech
v moonářetví mělo býti šířeno mezi Čechy a
Blováky v Rusku zůstavěími klamné mleču:,

že slovanské otázky ejépe feliti může jenruská byrokracie a na lidi ty bylo co nejvíce
působeno, aby se stali ruskými státními občany,
aby změnili svoji katolickou víru a pak orolé
vali brov za ruslé vládce. Plán tento byl pro
váděn zéemi možnými (inesami. hMínohoavode
ných již uznalo, kam je agenti ruské vlády zu
vádějí. Y jednom z posledních čísel časopivu
aDzieník Kijewski« ve feuilletonu líčen jest od
chod tak zvaného českého praporu. Na praporu,

* jenž byl nesen před vojenským oddílem tim,
vyobrazen byl — jak sděluje citovaný časopis —
bílý lucemburský (?') lev v červeném jeli Tit.

růžice na čČapcemají červeno-bílou atužku. Nyni
existuje prý celá střelecká brigáda takovýchio

formacemi má se to asi tak jako s legionáři
francouzskými, kteří — jak známo — neslavně
skončili, Slovanští Rakušané a Uhři, kteří z růz

ných důvodů po vypuknutí války v Rusku ave Francii zůstali, bylijednoduše donuceni do

>Víš, ohavo«, zvolal král plana hněvem, »ře se
tvá padmínka nikdy nevyplní? Mé dítky proměnila

ijsí v labuti. Dóm jim družku. Jako racek budeš
kroužiti vzduchem, bez ustání, bez oddechu. Ne
devět set, ale devětkráte devět set let obletovati
ihudeš břely naše. Ani řeč tvého původu ti nezi
Stane. Nad svým hořem nikdy nebudeš moci naří

ty čarodějnice, ohavo, dáblet:
"Učinilkouzelný kruh, mávl svou druidskou holí

-- a s odporným křehotem vyletěl racek z domu.
Domů nato odjel smutný, zlomený muž. Žádné ra
dosti mezažil již v Životě svém. Zemřel. vzpomí
naje na své děti a svou něžnou Ove. Když byl po
chován, zvedla se veliká vichřice. Zámek zachvěl
se v základech. Zdi zřítily se, vysoká věž se na
klonila a zřítila se též. Dnešního ještě dne ukazují
se zříceniny, jež pozislaly z pyšného kdysi zámku
krále Lira.

Ale táž vichřice roztrhla i čtyry labuti. Pro

Fingula iežela pod jednou Skalou více mrtva než
živa. Tam nalezli Ji její tři bratří, jež se po mnoha
dnech bloudění byli setkali. Hladili její peří a za
hřívali ji svým vlastním peřím. Našli jí potravy a
vyprávěli jí svůj zármutek,

Dny míjely. Staletí přišla i odešla. Lidé se na
rodili, zemřeli i byli zapomenuti. Ale čtyři labuti
přežily vše, čas 1 lidi. Přišlo jaro do hor, pozdra
vily ho radostným zpěvem a lítostivé písně posí
laly za odešlým létem. Pak naslouchali lidé zvlášt
ním zvukům, a slíbili, Že již neusmrtí žádné labuti.

Blížil se opět konec léta. Ve velkých kruzích
kroužila Fingula se svými bratry nad jezerem a
libý zpěv rozléhal se nad vodou. Tu dolehl zvuk

našich nepřátel ja
dal postupu ton.uto, jenž se příčímezinárodním“

dených a přinucených pro »kulturní boj« čtyř
dohody.ní
———

dernich frází byly prohlašovány vynikající histo
rické osobnosti, které hájily řády konservativní i
moci fysickou, téměř šmahem za zlovolné nesná
šelivce, ba docela za bezohledné despoty. Kdo s
nimi skřížil zbraň, cznačován za člověka ideálního,
obětavého, osvíceného. Těm, kteří konservativce
přepadali, cdpouštěly se i velice temné skvrny,
Iplcí na jejich charakteru; na druhé straně frázisté

A

rem se dával často poctivý konservativec v boi
a jak již před zápasem věděl, že dává v sázku celý

strážcové konservativních bašt, jak i životy své
obětovali za své přesvědcení, Ale romantická kri
tika odsuzovala tyto hrdinv bezohledně.

Nijak nepopiráme, že i řada útočných radikálů
měla před očima cíle ideální a že osvědčovala vy
nikajícím způsobem osobní obětavost. Leč — kaž
dému. což jeho jest. Pro zvýšení lesku jmen radi

vativci.
V ocenění vynikajících osob historie české jest

potřebí důkladné reiormy. Jestliže se dosud chvá

jest vhodno pátrati po příčinách a účelu takové to
lerance. Má se uvážiti, jaké povinnosti na sebe ten
neb onen hodnostář spolu se svým úředním titu

: lem převzal a — zdali přílišnou snášelivosti nepo
rušoval svých povinností. Proto byly rozestavo

i vány stráže na Sionu, abv věřící stádce proti úto
"kům hájily a aby bludařství potírali. Kdo se zba

běle skrýval do houští anebo se vymlouval příliš
„ citlivou povahou, měl učiniti místo povaze rozhod
* nější, svědomitější.

Jest cbecně známo, jaký tragický konec měl
arcibiskup Zbyněk za to, že odpíral schvalovati ty
zjevy, které se příčily jeho svědomí, Na jeho trp

zvonku k jejich sluchu. Zvuk nezvyklý, jenž vzbu

jak slibně zněl zvonek! Svěsily křídla a snesly se
na břehu jezera. Šel tudy svatý Patrik a zvonil na
nešpory.

>Svatý otče., pravila Fingula, »již dlouho na
tebe čekánie. Čas náš brzo dojde a.my chceme

. níku své veliké, truchlivé taiemství.
»Pochválen budiž Pán:. odpověděl svatý Pa

trik, „že mi popřál síly, abych byl nápomocen va
Semu vykoupení. —Zítra snoubí se muž severu s
pannou jihu. Přijďte zítra k oltáři Pána, až se slun
ce k západu úakloní. Jméno Páně budiž pochvá
leno!:

Okamžitě odiétly labutí k lesní kapli a očeká
valy blízkého večera. Fu bližiš se slavnostní prů
vod svatební s trouhami, | fanfárami a vlajícími
prapory. Šeřadil se před kapli; labuti pak kolem
svatého otce. -Dnes spojen jest muž severu s Marií
jihu.: Jak vyřkl svatý Patrik poslední slova. spa
dlo peří ze zad i prsou ptiku a starouškové s
vrásčitou stařenkou stáli zde, kde stály dříve čtyři
labuti. Tu pravila Fingula. »Pokřti nás, o svatý
otče, vodou Pána, neboť ještě dnes zemřeme. Po
lož mě s Aodem, Fiachrou a Connem do jednoho
hrobu, abychom byli i po stnrti spojení, jako jsme
byli spojeni za života!« :

Pokřtil je svatý Patrik a večer zemřeli souro
zencí a byli položení v jeden hrob. Poustevník
přivalil na hrob jejích veliký kámen a pomodlil
se Otčenáš. Pojednou zalehl mu v ucho odporný

, skřek. Pohleděl do výše a spatřil racka, jenž rych
lým letem zmizel v šedých mračnech blížící se
bouře,

Oddělenípro zboží. P

kém losu měli spoluvinu j kanservativní opatrníci,
kteří v okamžicích velice kritických opouštěli své

střel. A přece společným rozhodným vystoupením
dalo se docíliti k upokojení země tolik!

Nástupcem Zbyňkovým byl cizinec Albík z U

ní; varoval se zasáhnouti rázně do církevních spo
rů, které tehdy dostupovaly vrcholu. Za jeho cír
kevní vlády činili si viklefisté, co jim bylo libo.
Albík v zájmu osobním prchl z kolbiště. Krát Vá
clav vyhlédl si za jeho nástupce cizince Kunráta
z Vechty, který býval mincmistrem, pak přízní
královou se stal biskupem olomouckým a králov
ským podkomořím. Za vlády nového arcibiskupa
vylnání z Čech čtyři osvícení a šlechetní mistři
university pražské za to, že hleděli v Čechách za
chovati neporušenost vírv a že odkrývali záludné
cesty viklefistů. Kunrát pro dobro vyhnanců ani
prstem nehnul, ačkoli křiklavým způsobem byla
porušena práva akademických občanů. Bludařství
vystupovalo stále okázaleji. Kunrát však bál se
souditi Husa. Stalo se docela něco překvapujícího.
lIakvisitor, biskup Mikuláš, ačkoli Husa nevyšetřo
val u vyšetřovati se bál, vydal písemné vysvědče
ní. že seznal v Husovi pravého a věřícího katolí
ka; prý před ním nikdo řlusa z bludů nežaloval a
neusvědčil,

Když se Hus měl odebrat! do Kostnice, žádal
samého arcibiskupa o vysvědčení pravověrnosti.
Kunrát se nemohl vyhnouti úřednímu aktu; aby se

svědčení vyhýbavé, málo určité, ale — přece jen
příznivé, jako by neviděl a neslyšel. jaké převraty

mat již již chystají.
Jak lehkomyslně se před viklefstvím ustupo

rátoři tam na základě výpovědi svědků (meškají
cích v Kostnici) sestavili žalobní akt. Spolu naří

předvolal svědky v Čechách a vyslechl je o 16
článcích. jež mu byly poslány. Tyto články byly

di“ svědků potvrdily Žalobu. Tedy o čem věděl
Zbyněk již při prvních nárazech v'klefského prou
du, o tom dlouho nechtěl věděti jeho nástupce
v době, kdy již vlny se valily na palubu. Teprve
na rozkaz koncilu pokusil se Kunrát o zmoudření.

O českém přijímání pod obojí dověděla se cen
trála církve, sbor kostuický. teprve tenkrát, když
iiž otázka kalicha hýbata myslemi v Čechách celý
rok. Co zasloužili ti konservativci, kteří tak dlouho
strkali hlavy do písku? Vždyť přece na vlastní oči
viděli, jak husitský kalich jest nebezpečným zna
kem rozdvojení víry a že připravuje vědomě i roz
kol ve správě církevní.

Důvodně řekl 1. ledna 1413 Sigmundovi proslu
lý kardinál kambrejský Petr z Ailly. že není na
sněmu svobody v procesu proti Husovi, proti ně

kdyby jim nebránil
strach před vylrůžkami.

Kunrát naposledy odpad! od církve obecné a
přidal se k husitum. Byl tak velikým dobrákeni,
že se nechzěl do fanatických sporů husitských sekt
mísiti, ačkoli nemohl neviděti, Že jedna strana jest
jistě bludařská. ©Pohodlněiším, bezpečnějším za
městnáním bylo rozprodávání duchovenských stat
ku a zasilání stržených peněz příbuzenstvu.

Fakovou ssnášelivostí | snesla se těžká pohro
ma nejenoní na pravověřící, ale na český národ vů
bec. Ktzré konsezvativce však šetřili u nás husité?

Rovněž jsou velice zajíinavé pohledy na cír
kevní záležitosti oravské v XV. a XVL století.
L:herální dějepisci chválí snášelivost několika olo
mouckých biskupu. Tehdy však tolerance katol
cká znamenala tam vydávání velice četného věří
cího stádce na pospas sektám nejbojovnějším. Hu
sitství na Moravě neproniklo tolik jako v Čechách,
hierarchie katolická měla tam daleko větší vliv:
než v naší zemi. A přece v druhé polovici XVI.
stoleti byl tam stav Katojíku zoufalejší než v sou
sedníim království. Snášelivci milovali pro svoje
osoby pokoj; pili sladkost, aby svým nástupcům
odkázali pelyněk. Sektáři rychle zabírali katolické
posice, olupovali katolíky o jejich nezadajná prá



děf ve *mužilý a svízetný boj nikoli k vůli sobě,
ale pro dobro a svobodu svěřených katolických
duší. : : .

Kapitola o zaječích zbabělcích, kteří zachová
vali snášelivost jen z důvodů sobeckých, byla by
hodně dlouhá. .

Upozorňujeme jenom, že úkolem histórie jest
odhaliti pravé příčiny tichosti a mírnosti různých
těch opatrníku, kteří pohodlně robili z nouze ctnost,
opouštějíce zápasníky svědomité. Není divu, že
bylo v těch dvou stoletích tolik katolických myčed
níků, kterým ke hranici a mukám právě dopomo
hla zbabělost kruhů nejzodpovědnějších.

Čarovný svět podzemní. Každé doly mají svou
tajemnou, překvapující krásu. Nyní se píše nejvíce
o divech opuštěných dolů v Saalfeldu, kam proudí
zástupy dychtivých turistů. Berlínský učenec dr.
Hess šl. Wichdorf navštívil před časem tyto doly,
aby konal v nich studia pro dějiny hornictví v Du
ryňsku. Co nalezl, byl překvapující objev čarov
ného podzemního světa. plného různotvárnosti a
barevné nádhery, jakými nemohou se prý honositi
ani proslulé jeskyně. Stoly, dlouhé na kilometry,
vedou s počátkirk nejvyššímu obzoru, kde horníci
dobývali břidlu kanienečnou až do r. 1736. Oddě
lení toto, jehož krápníky, visící i stojaté, stalaktily
a Sstalagmity překvapují ruzností, vyniká podivu
hodnou pohádkovou nádlierou barev. Jsou pestřej
ši než luční kvítí nebo podzimní háv hájů; na mo
drozelené základní barvě, vytvářené aHopharem.
nanáší diadochit pestré odstíny rudohnědé, hnědé,
žluté a bílé. O patro doleji jsou třj »jeskyně pra
menu<, v nichž vyvěrá denně 20.000 litrů vody.
která sváděna je potrubín, do čistících jímek. v
nichž usazuje se léčivá sraženina, která se v lékař
ství blahodárně osvědčila a jíž bude v budoucnosti
jistě ještě ve větších rozměrech pro zmírnění lid
ských běd využito. Nejskvělejší je z nich levá, kde
v hladině vodní odrážejí se jako v zrcadle miliony
jiskřivých světélek diadochitu, azurového melan
teritu, modrozeleného allophanu a olivově zelené
ho, až hnědého pittigitu a pissophanu .... Celý
tento svět podzemních divů je nyní učiněn lehce
přístupným návštěvníkům a skýtá prý nejnádher
nější pohled na divy a taje podzemního světa.

Památka úmrtí velikého Čecha, paedagoga a
učitele národů, připadá na 15. listopad, Bývalo dří
ve krásným zvykem. že den i doba dnu neibližší
byl věnován podpoře nejstaršího ©menš'nového
spolku českého, který nese jméno Komenského —
spolku >Komenský« ve Vídní III./1. Miinzgasse 8.
Snad ani letos nebude tohota významného dne za
pomenuto věrnými Čechy, kteří důležitost českých
škol pro české děti také v Dolních Rakousích u
znávají a kteří i v této době po vyplnění povinno
stí humánních, jež doba na první místo postavila.
mohou a chtějí také přispěti menšinám českým.

K opatrnosti při zprávách o různých zjeveních
radí brněnská revue »Hlídka« V katolickém listě
>Theologie und Cilaube« freisinský profesor dr. A.
Ludwig promlouvá © ceně soukromých | zjevení.
Usuzuje. že zjevení zbožné Barbory Weigandové,
která sbírala příspěvky na stavbu světového eu
charistického domu, zakládaií se na sebeklamu.
Ludwig obšírným výkladem přesvědčuje, že Wei
tandová byla duševně zatíženou osobou. Nestotož
Řuje se s těmi, kteří o původu zjevení prohlašují:
>Buďto Bůh anebo ďábel.« Vždyť již sám papež
Benedikt XIV. poukázal velice bystře na přirozené
extase a vise, založené v přirozených tělesných a
duševních mimořádných podmínkách, Ludwig dí,
že »zjevení« taková pocházejí z neuvědomělého,
polouvědomělého nebo podvědomého obsahu du
ševního, nejsouce ničím jiným než průvodním vý
sledkem rozjímání a přemítání toho, co slyšeno v
kázáních anebo čteno v knihách. Se svatostí o
sobní nemá to stran pravdivosti co činiti, neboť ví
ce méně hysterické osobnosti takové za to ne
mohou.

Některá taková vidění obsahem svým značně
se od sebe liší, poučují-li ce témže předmětu nábo
ženské nauky. Dle proslulého středověkého theo
loga Gersona varoval před svou smrtí Řehoř XI.
před muži a ženami, pronášejícími pod rouškou
svatosti fantasie vlastního mozku.

V době soudů nad čarodějnicemi opakovaly se
povídačky o stycích s čerty. Hugenotští hoši ká
zali stejně nadšeně jako zmateně, co byli slyšeli
na kázáních. Katolické visionářky často mluvily o
Panně Marii. U moderních visionářů mluví >»du
chové« o karmě, inkarnacích atd.

Že Jest v duši oblast sublimálních (pod pra
hem vědonií) poluch a pomyslův, unikajících pří
mé pozornosti a při vhodné příležitosti se přihla
Šujících, nasvědčuje zkušenost umělecká i medián
ská, která Jest rovněž něčím mimořádným, ale
přece osobního obzoru nepřesahuje.

Jest věru potřebí, aby všichni rozumní občané
vystříhali lid od hysterických přepjatostí právě
v nynější době pohnuté, v níž duše sklíčené jeví
tak velikou náchylnost k pověře, Kruhy katolické
moudrým varováním vykonaly značný kus práce

znehodnocena zjevení skurečná, jaká se udála na
př. v Lurdech. Francouzští zednáři provodti s:Ber
nadetou nejpřísnější inkvisiční soud: Snážifise nej
ruznějšími úskoky poplésti jak zbožnou dívku tak
davy poutníků. Církevní úřady samy jevily s po
čátku nedůvěru a zahájily přísné šetření. A po
všem tom pravda skutečného zjevení vítězně ob

stála. .
Jest tedy použe záludnou kličkou, říkají-li pro

tívníci katolické církve bez uvádění dokladů: »Pro
tože tohle zjevení se ukázalo klamným, jest po
blouzením i zjevení v Lurdech.« Na základě takové
logiky dá se popraviti všecko. Jestliže kradl po
kladník jeden, tedy ti ostatní také .. . Jestliže je
den spisovatel opisoval, jiní vykrádají knihy cizích
autorů těž. Jestliže husitské hlučné bájení o náplní
času Antikristova bylo sebeklamem, pak také e
vangelická proroctví .:.

Jest žádoucno, aby kruhy lalcké pomáhaly cír
kvi ráznějí v boli proti kartářkám. jasnovidcům a
jiným samozvaným prorokům. Církev i nyní chrá
ní svon neporušenou nauku proti vnikání jedova
tých bacilů pověry zajisté bedlivě.

Záslužná práce a pozérská kritika. Vy
nikající. český lékař n spisovatel J,
v 1. čísle „Zvonu« píše o svých studiích v Praze,
kam se odebral r, 4871, že při hmotném nedo
statku mu by! velikou úlevou pobyt v akade.
miokém čtenářském spolku. Tenxrát byl smo
hutnou korporaof. v níž soustředěno bylo přes
čtrnácte set členů... Po letech povýšila akade
mická mládež česká působením vlivů, jež tuto
analysovati nehodlám, kritiku a skepsi (pochy
bovačství) na vrchol vědecké práce: Mimo jiné
přenes'a kritiku a skepsi také do spolkového
života a rozbíjela studentské spolky. Pamatuji
ee, že ve spolku Slavia, který se atal dědičkou
rozpuštěného akademického čtenářského spolku,
kritická oposice měla takovou většinu, že evrhla
úřadující výbor. Avšak sama se řízení spolko
vého neujala, řkouc, že ona je zde pro kritiku
a ne pro vedení spolku. Tenkrát se podobné
nekvalifikované názory pojímaly vážně! Nikdo

zůstane, že pokud vlastenecké nadšení bylo
ozdobou akademické mládeže, předáci studentští

„i v pozdějším životě byli osobami namnoze
vymikajíoími. Jmenuji z předáků studentských
z mých studentských dob jen namátkou: pozdější
ministry Bráfa, Kaizla a Rerka, dále Zikmunda
Wnnira, Konstantina Jirečka, Josefa Herolda a
Jana Podlipného. Lidé v období skepse a kri
tiky hlavní slovo vedoucí, kde že jsou? Po
mém mínění mládeži sluší nadšení, zápal, ale
ne žravá skepse a pohrdání prací jiných. Ne
mohl jsem si nikdy předataviti, jakou náhradu
neleznou nemajetní studenli za zničené veliké
spolky. Pro mne by ztráta akademického čte
nářekého spolku v letech atudentských byla
bývala těžkou ranou.«

Jsme vděční Thomayerovi, že lak rázně
odsuzuje pověstnou lučavku nadpokrokovosti,
která nestavěla, ale půšobila největší zmatky.
Ale proč jen i nyní pomijení užitečnější ana
lyse? Jestliže v něčem cbyboval konservativec
anebo dokonce »klerikál«, tu bylo všdy v re
presentačních kruzích českých chuti ke kritice
dost. Jestliže však prováděly kruhy »protikleri
kální« hotové tatrmanetví, které škodilo zřejmě
národu vůbec, byla palrna nápadná šetrnost,
Mužové, jichž positivní práce něco znamenala
a kteří tedy mohli svou autoritou napraviti
mnoho, zalézali bázlivě do houštin před kaménky
vrbanými z uličniokých praků. Kteří mužové
proti rakovině otevřeně vystoupiii (na př. Bráf),
bojovali na vlastní pěst, bez pomoci slušné řady
spolubojovníků.

Taková práce záchranná se ponechávala
skoro výlučně »klerikálům«, když byli za svou
dobrou akci fanaticky napadání, vynikající kon
nervativní auguři je nechávali bez pomoci, ačkoli
ee přece jednalo o posice konservatismu vůbec.
Sebe menší chybný krok organisovaných kato
ků v životě veřejném byl tepán bezohledně
netoliko od osvloenců moderního ražení, ale
i od konservativoů. Ale neplodné kašparování
jiných mělo plnou zvůli. Nyní opatrníci opakují
totéž, co katolický tisk napsal a řádně zdůvod
nil dávno; jasné to svědectví, že pokusy kato
lioké o sanaci veřejného života byly v podalatě
zdravé. Ale v době, kdy vystřelovány vstré šípy
proti lidem uvážlivým, opatrníkům se do boje
nechtělo Jestliže se jim zdály katolické repliky
někdy přemrštěnými, měli se chopiti sanační
práce systematicky sami; katolíci by jim pak
vedení zápasu byli přenechali velice rádi. Vědělo
se přece na př. velmi dobře, že jest velice ne
bezpečnou hrou vylučování rozhodného kato
lictva z národa, tím nebezpečnější v době —
kdy pokrokové názory náboženské rovnaly se
myšlenkové anarchii. Jak velice mohli přispěti
k ozdravění tři —ětyři profesořiuniversitní anebo
jiné autority, kdyby byli věseně, systematicky
a břitkou logikou šlapali demagogům na paty!
Ale — byl-li nerozumný rej příliš křiklavý,
zapalovalyli docela laciné prskavky konserva
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Í pohraméu.. hyper.:
měli býti odkázáni do'i

mezí jedině přípustných.: j
»Družina Uterárala umělecká«, spolek českých spi- '

sovatělůkatolických, měla tyto dnyvýborovou schůzi,'
ná které projednána řada“důležitých věcí. Především:
vyřízeny byly přihlášky členské a za člehy řádné při
Jate B. Konafík-Bečvan a dri Fr, Hrachovský, "za"člena
přispivajícího Fr. Zýbal, koperátor v Jedlí. Obšírně byl..
zejména probrán finxační stav Družiny, který zásluhou |
odboru vydavatelského je velmi uspokojivý. Byl by
však ještě uspokojivější, kdyby všichni odběratelé knih. .
Družinou vydaných, své účty vyrovnali. Členů řádných.
čítá Družina27, člené přispivajících8. Výbor Družiny
vyzývá naši katolickou vefejnast. aby přistupováním za
členy přispívající „roční příspěvek 1 K) pomáhala plalti
velké úkoly, jež Družina vzalu na sebe. Ve výboře sdě
leno,- že lonl zesnulý spisovatel Rud. Linhart odkázat :
Družině beletristickou, básnickou a Hterárně-Historickáu*
část své knihovny. Knihovna bnde dopllována a pra
členy učiněna přístupnou. Za tim účelem bude vydán:
knihovní řád. Na návrh k. Dostála-Lutinova- bude při
knihovně zřízeno *aké museum paniátek po katóliokýth
spisovatelích. Začátek museu tvoří: Hterární pozůstalost
básníků Rud. [.inharta-Ahasvereo a Ondřeje Becka-Ho
rana. Družina vyzve katolické spisovatele české, aby

se přihlásiliza členy. Dálg bylc zaujato stanoviško k
chystané Akademii cyrilometodějské a vyknněny pepří

pravy k valté brodiaádě,jež se konali budet f/ Jistéjadu
t. r. Družina vydá ještě letos potěšnou knížku pro naše
vojáky v pali. Kancelář Družiny je v Olomouci Dolní.

nám. č. 17. kam buďtež posílány všechny písemnosti,Družiny sc těkající. U MANN
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Záložna v Hradci Král.,
„7. deneké.náměstí©.ml:

Vklady na knížky "jo "0m
Půjčky. —Úvěry osobní. —Zálohy.„Sskomptdětůasměnek.
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Tské povznášení mravní úrovně studentstva.
Piše se nám: V Pacově redakcí a nákladem Pře
mysla Plačka počala v těchto dnech- vycházeti
Cdice klasiku římských, která si učinila účelem u
snadniti studentům četbu latinských spisovatelů a
podávali jim podrobný výklad jednotlivých míst
čili krátce vypracovati jim domácí preparace, pří
pravy, podnik tedy, jehož mistry jsou již dávno
Němci. Zda k užitku ci škodě studentů a čítaných
autorů, zůstává stále nerozhodnuto. Ani my ovšem
v této otázce nechceme pronášeti svůj úsudek, a
jest nám edice tato v tomto směru Ihostejna, co
však nás zaráží a každého přítele studentstva za
raziti musí, jest anonce, připojená k prvému číslu
této sbírky. Nakladateiství Plačkovo oznamuje
tam: »Studujícím vyšších středních škol doporu
čujemelehce erotickou a pikantní (8
četbu, vycházející pod názvem: Edice erotická« a
připojuje k tomu seznam a jména 23 spisů autorů,
jejichž čtenáři jsou jenom vyžilci obojího pohlaví;
stačí uvésti jenom Casanovu, Mendésa, Guy de
Maupassanta, Boccacio atd. a dodává ke konci:
>Objednejte hromadně pro své kole
gy.« Působilo své doby mezi učiteli a přáteli stu
dentstva přímo mrazivé překvapení, když se roz
hlásilo, že nejhorlivějšími odběrateli a šiřiteli spro
stých tiskovin a la Mládeneček byli středoškolští
studenti a každý s povděkem přijal zprávu, že uči
něna byla přítrž šíření těchto iedovatých padavčat
literárních, Nyní podobné ještě sladší a nebezpeč
nější plody zrůdné literatury derou se až do Sa
mých budov středních škol. Nakladatel totiž, aby
sbírce této pomohl, zasílá exempláře na ukázku
školníkům se žádosti je rozšiřovati, Myslíme, že.
jest to povinností středoškolských kruhů, aby se
proti tomu ozvaly a nakladateli a vydavateli edice
své mínění srozumitelně pověděly, nemá-li na nich
uvíznouti podezření, že jest jim mravní úroveň stu
dentstva věcí vedlejší,

K historii manželské rozluky přinášejí
vNár. Listy« dne 7. t. m. poučný příspěvek. Již
ke konci XVIII století, kdy revoluční kvas ve
Francii tolik pronikal, bylo tam mnoho přivr
ženců rozluky. Květnatým a nabubřelým slo
hem, který oharakterisoval tehdejší radikály
obecně, byly vznášeny »jménem veškerého lid
stva (!) úpěnlivé prosby k zákonodárcům, aby
zrušili nenáviděná, nepřirozená pouta, která se
vysmívají Štěstí a míru rodiny a skutečnému
duchu náboženatví«. Ti, kteří tuto žádost pode
psali, tvrdili dokonce, že umožnění rozvodu
spiše bude brzdou rozvodů než jejich podporou;
prý žádaný nový zákon bude vlastně proti roz
vodům nejlepší ochranou. (Zrovna jako by to
sami na sobě nejlépe cítili! Zatím však chtěli
vymoci takový zákon v přední řadě pro sebe,
k okamžitému vlastnímu použití.) Této žádosti
předoházely silné popudy pověstných eneyklo
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pedistů, kteří- hledali popularitui:v propagování
swobody takového druhu: R: 1798 byl předložen
návrh, kterýpředatíral osvobození žen, «ubobých.
obětí despotických otcův a nevěrných manželůe.
"Návrh také slal.se zákonem; rozvodům otevřena
brána dokořán. Vždyť rozvod dovolován 1 přo
případ vzájemné dohody anebo vzájemného od:
poru manželů. :
" Hned so také ukázalo, jak nicotné bylo

proroetví prvých žadatelů. Hned v prvých třech
měsícieh r. 1708 byly vykonány 562 rozvody a
uzevřeno 1785 sňatků, takže na tři sňatky při
Šel jeden rozvod, : :

Konvent usnadnil rozvod ještě více; na
návrh Merlinův byl uveden v plalnost zákon,
který dovoloval. po rozvodu muži okamžitě a
ženě za deset nových měsíců uzavělti sňatek
nový. O -šest měsíců později ulehčen rozvod
ještě více. »Rozvod směl býli prohlášen už po
šestiměsíční nep'ítomnosti jednoho z manželů,
aniž by bylo třeba dalších důkazů; odvolání
z prohlášení nebylo. Žena nemusela čekat deset
měsíců, aby se mohla znova provdati, mohlajji
dokázati, že už po rozvodu porodila. Sňatek byl
už jenom občanskou smlouvou, kterou mohl
beztrestně zrušití soudce nebo notář právě tak
dobře jako důstojník. Těchto usnadnění se hojně
používalo; manželé a manželky byli měněni,
jako šaty. Sňatek byl týdně zrušitelnou nájemní
smlouvou, otázkou ryze peněžní, obchodem, při
němž bylo vyměňováno krásné zboží,žena. Tolo
mánželství nebylo už příliš „vzdáleno mnoho
ženství, neboť bylo možno vyměniti manželku
každý rok. Ve hlavách revolucionářů už počal
býli pojem manželství zmatený. Nemanželské
dítě mělo sťejná dědická práva, jako.dítě man
želaké. Rozvody neomezily se jenom na vyšší
kruhy, nýbrž rozšířily -se brzy ve všech třídách
společnosti. Vojáci ženili se po příchodu do
zimních táborů a napřed prohlásili, že při od
chodu se dají opět rozvésti. Lid využil dokonale
nemorálního zákona. Dříve muži své ženy.bili,
teď je prostě vyhnali. Smysl pro rodinu mizel;
ubohé děti byly proslě dávány na ulici. V sein
ském departementy stoupl počet nalezenců na

-4.000, v jiných departementech na 44.000. Au
bert Dubayet žádal rozvod jménem utiskovaných
žen a právě ony byly prvními obětmí tohoto

-strašného zákona. Nejedné pukalo ardce, když
podpisovala listinu o zrušení manželství.c

Tak koučí citovaný deník svou kritiku.
osvícenského tatrmanství ve Francii, které způ

"eobilo tolik neštěstí. Ovšem brzy se poznalo,
že takové zvůli se musí učiniti přítrž, nemá-li

-se rozvrátiti všechen život rodinný a nemá-li
národ vyhynouti.

Vládcové třetí republiky francouzské dubře
věděli, jakým jedem ee stala pro Francii roz
luka již na hraně století XVIH, a XIX. Ale
k vůli laciné popularitě zavedli příšernou epi
demii na zkázu národa znovu. Nyní pak Francie

ÚvěrnídružstvoEliška
v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy

na nové výhod. losy Rakouského Červe
ného kříže a opatří i jiné cen. papíry.šsšč ssošsčděčc

Národohospodářské hlídka.
Katolický rolnický spolek ma Moravě

ve prospěch venkova. 3. října t. r. dostavili se
k Jeho Excelenci panu o. k. místodržiteli bar.
Heinoldovi zástupcové Katol. rolnického spolku:
předseda posl. Šamalík a místopředseda posl.

„Sevěík. Žádali, aby ponecháno bylo z letošní
sklizně bramborů jich pěstitelům potřebné množ
ství bramborů pro výživu lidu, chov dobytka
i sadbu a rekvirovaly se jen skutečné přebytky.
Upozornili na poslední nařízení o dodávkách
bramborů « žádali, aby předpisy ty až po skon
čenó sklizní byly upraveny. Jeho Exec. ujistil,
že na zásoby bramhorů, pro výživu domácnosti,

-ohov dobytka a sadbu nezbytně potřebné, sáháno
nebude. Obce dodaji jen skutečné přebytky.
Předpisy dodávek sw upraví, jakmile bude skli
zeň skoičena. Rolaictvo i ob:e nechť je -u bez
obav. Jest však žádoucno, aby pokud to možno,
byly brambory ihned dodávány pro zásobení
měst. Zástupcové spolku katol. rolniotva upoz -r

nili Jeho Exec na nejasné znění předpisů o za
dině a její apotřebě v hospodářství, žádajíce
doplnění příslušných nařízení. Žádost spolku
bude odeslána k vyřízení c. k. ministerstvu
orby. Dále poukázali zástupcové na stížnosti,

vonášené v městech na vydávání mouky a
bramborů a doporučili, by se i zemáky v B-ně
vydávaly v jednotlivých rayonech města dle
"dodaného množatví, tak aby se na všecky ue
zásobené brambory dostaly. Jeho Exo. odvětil,
že vo vydávání mouky stane se náprava. O ná
vrhu o prodeji zemáků bude uvažováno. Zá
atupei spolku bylo řečeno, še rekvisicí zvonů

znemožňuje se odbíjení věžních hodin a žádali,

17, "ojeaské komise, které zvony odebírají, analy se opatřiti nějaké vhodné desky,aby věžní

a nebezpečím- požárů a jiné ještě putřeby obcí
a lidu moravského. Jeho Exo. vyslechl se zájmem
vejkeré přednesené záležitosti a ujistil deputaci,
že 060 možného, vše splněno bude. Katolický
rolnický spolek svým včasným a úspěšným za
kročením ohledně dodávek bramborů a vyda
ných předpisů přivodí jistě velké uklidnění
našeho rolniotva.

V příčině těchto i jiných naléhavých zále
žitostí venkova. jednal posl. Šamalík u c. k.
místodržitelství jit 25. září. :

Sociální návrhy slovenského poslance

Ferdiše vurigy na uherském sněmu. Dne 27.uáří proelovil Juriga o sociálních reformách řeš
trvající půldruhé hodiny. Navrhoval, aby vláda
v poradě se sněmem stanovila nejmenší míru
životních potřeb, na. kterou má člověk právo
z důvodů udržení svého života a práce pro
veřejnost. Nechť stát poskytne všude občanům
příležitost k takové práci, která by zabezpečila

potřeb. Zúmyslná lenost budiž prohlášena za
přestupek; neohť se přikáže všeobecná povín
nost. práce. občanstvu baz rozdílu pohlaví, ma
jetků, stary a hodnosti. Jestliže práce hez viny
vracovníkovy neposkytuje nejnutnějšího za0pa
tření, nechť doplní nedostatky slát. Na krytí
životních potřeb a státních doplňků budiž sla

předměty a požitky, které vybočují z kruhu
nejnutnějších. potřeb životních. Další . návrhy
Jurigovy znamenaly ještě pronikavější změny
v sociálním životě uherského etátu. — Poslanec
dodal, že. jeho slova nejsou podporou liberalismu
ani socialismu, neuznávajícího soukromé právo
majelkové. Jeho reformní pokus lze zváti fede
ralismem, soustavou svornosti k blahu vše
«bacnému

Přizpůsobiti se. Nár, Listy« dne 8. t. m. píší:
Žíti podle poměru — velká moudrost životní, ale
leží obyčejně hluboko na dně dlouhých a často
trpkých zkušeností životních. Neboť žíti podle po
měri znamená: nebýti nad nimi, nemohoucnost je
ovládati a nutnost se jim podrobovati, V tom smy
slu přizpůsobiti se jest: omezovati své já, ukládati
si sebezapírání, býti plastickým materiálem, z ně
hož poměry hnětou. Málo lákavé, zejména pro s'l
né individuality a neslučitelné s výměry »plného
života«, jak nám byly podávány. Ale život nutno
žíri. nikoli jen o něm uvažovati, mluviti a psáti.
Kdo chce plouti v proudu života, musí míti často
odvahu odhoditi přítěž theorií, Především třeba
vyplouti, až budeme míti pevnou půdu pod nohama,
pak uvidíme. Tak mluví střízlivý rozum a tak je
dná silný člověk, jenž ví, že to, co odhodil, zítra
dovede ziskati znovu. Jaký býval dříve strach
před tíin, že by nějakým převratem mohl klesnouti
o několik stupínků blahobyt náš a našich rod'n,
že by bylo třeba rodině i sobě uložiti omezení v
tom a onom! A ejhle, přišla válka a uložila nám ne
jednu, ale desaterou újmu ve všem všudy. A vše
rejší slaboch, jenž trnul při pomyšlení, že by mu
život mohl odejmouti jen zlomek jeho nadbytku
nebo přepychu, s údivem skoro vidí, že to také jde
takhle, Lidé, kteří se lekali mráčku na obloze své
ho života, nedělají si dnes ničeho z bouře; ti, kteří
zoufali pro maiý nezdar, dovedou dnes pod hořící
střechou kouti plány, jak vystaví svůj nový dům.
Objevili v sobě netušenou schopnost se přizpůso
biti. Co je ona jiného než pružnost, která nahražu
Je a podpírá sílu? Bouře láme a drtí silné, tuhé,
věkovité stromy, ohýbá však jen pružné a mladé.
které, jakmile se náraz vichřice přežene, se zase
zvedají a rostou a mohulní, když už bouře a jejího
ničivého díla nikdo ani nevzpomene. Přizpůsobuje
se nepříjemným poměrům, jest člověk sílen my
šlenkou. že neisou trvalé, že přijdou zase lepší. A
tato víra nejen ulehčuje přizpůsobení se, odříkání.
nýbrž i ukládá povinnost všechny újmy snášeti v
nejúplnější pokud mtožno rovnováze duševní, aby
v den, kdy vrátí se život normální, každý mohl
popadnout svou příležitost k úspěchu a plnou s'lou
se věnovati svému dílu. A tak každý přizpůsobuje
se těžkému dnešku, zachraňunie svůj a svých šťast
ný a radostný zítřek!

K úpadku Záložního úvěrního ústavu v Hradci
Králové, Soudní vyšetřování pokračuje dále po
drobně a přirozeně zaměstnává neobyčejný počet
úředních sil, Od měsíce prosince minulého roku u
místěny jsou kanceláře vyšetřujícího soudce Rós
slera v pěti rozsáhlých místnostech a prostorná
chodba vyplněna je zůplna příhradami a knihami
ústavu, korespondencí a archivem. Mimo vyšetřu
Jícího soudce, soudních znalců a zvláštního úřední
ka pracují zde ve třech >šichtách« dva prokuristé
a šest jiných pomocných sil účetních nepřetržitě od
8. hod. ranní do 9, hod. večerní. Celková dosud
zjištěná ztráta Ústavu činí více než 26 milionů ko
růn. »Případ tento je«, praví pokrokový Ostrav
ský Denník, »jedním z největších bankovních úpad
ků vůbec, Případy Sv.-Václavské záložny, koru
tanských raifeisenek, ano | pověstný úpadek Leip

ziger Bank v r. 1901, jenž způsobil tehdy takový
rozruch zračnou cifrou pasiv — 7 milioňů marek
— všechny tyto případy nejsou ničím ve srovnání
s případem naším. Jsou to prvoci proti člověku!
Trestní činy páchány byly jednak prováděním spe
kulací s vlastními akciemi, zejména umělým vy
háněním jejich kursu do výše, poskytováním pře
mrštěných úvěrů na podniky pochybné, falšováním
bilancí. zastavováním a zcizeváním depotů a ko
nečně spekulacermí úředniciva na vlastní pěst.< —
O tom se ovšem posud málo mluví, jak veliké su
my byly půjčeny zcela ochotně a bez dostatečné
záruky notorickým bojovníkům proti >klerikali
smu«, kteří potom za katolické peníze malovali or
namenty na budově radikalismu. Dálo se to tak
tiše a nenápadně, že ovšem našlncum ani nepřišlo
na mysl vklady si vyzvednouti. Není ani potřebí
předbíhati soudnínin vyšetřování; vždyť doufáme,
že i takové případy vynese na povrch s příslušný
mi dokumenty přelíčení úřední.

Živnostenská banka Hiilalka v Hradci Králové na
základě dohody bank snížila —- počínaje dnem 1. října
t r. —- úrokovou sazbu ze vkladů na vkladních kníž
kách na 5 a půl proc. na pokladničních poukázkách s
výpovědí 60denní na 3 proc.. s výpovědí delší na 3 a půl
proc.: též úroková míra z ostatních vkladů na účtech ží
rových a vkladových byla přiměřeně současným .pojně
rům na trhu peněz upravena.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci

Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé přiležitosti svůj vlastí podnik.
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Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada úne 9, října: C. k. okr. hejtmanství
předloží se rozsudek p. proj. K. Krýzla o užitkové vo
dě, — Cirkulář Zemské správní komise ohledně obsazo
vání kancelářských zníst invalidy povede se v evidenci.
— Rozvrh hodin ve přičině vyučování tělocviku a ste

nografii na měst. dívčím lyceu vzat byl na vědomi. —
Poukáží se k výplatě různě učty. — Návrh mistní školní
rady. aby ja polévkové občay pro chudé žáky a žákyně
věnován byl obnos 2000 K, postoupen byl měst. zastu
pitelstvu. —- Shlédne se hostel v Lochenicích. jehož
vnitřní zařízení z velké části dne 4, října vyhofelo. —
Lesnímu úřadu postoupí se okresním výborem schvále
ný návrh těžby z měst. lesů pro rok 1916—17. — Schvá
leny byly poukázky pro vojenské ubytování a aprovi
sační protokol ze dne (. října 1916, různé objednávky a
týdenní a lesní honsignace a kvirance na zádušní pohle
dávku. váznoucí na domě cp. 204..

Sbirky válečné, pokud okr. beltmanství došly do 23.
září 1916: 1. Pro Červený kříž: Pí. Božena Štěpánková,
Řibsko 100 K. pí. Emilie Buštová, Pražské Předměstí
10 K, obec Plotiště 30 K, p. Ani. Kadečka, Popovice 5
K. úhrnem 165 K. —-2. Pro okresní pomocnou válečnou
úřadovnu: Z obce: Svobodné Dvory 100 K. Plačice 61.24
K, Pražské Předměstí 167.48 K, Praskačka 22 K, okresní
výbor v Hradci Králové 70.40 K, měšť, škola chlapecká
v Hradci králové 15.80 F, škol, ve Stračově 14.29 K,
úhrnem 451.21 K. — 34. Pro vojiny osleplé: Škola na
Hrádku 12 K, škola v Libranticích 14 K. z obce Pražské
Předměstí 100 K, úhrnem 126 K. — 4. K volné disposici
presidia c. k. místodržitelstvl: Učitelstvo okresu králo
véhradeckého 120 K. -—5. Pro rak. voj. fond vdov a si
rotků: Z obce: Polánka 32 K. Všestary 35.60 K, Blešna
25 K, Újezd 4) K, Slatina 25.80 K. Štěnkov 40 K, Syro
vátka 46.70 K. Radostov 10 K, Vlčkovice 42 K. Plotiště
50 K. dělnictvo v Novém Hradci Králové z divadelního
představení 29.40 K. Karei Mrha, Třebechovice 16 K,
z pokladničky v hostinci A. Neškudly ve Lhotě pod
Strání 15.38 K, profesoři c. k. gymnasia v Hradci Král.
47.01 K. pí. Friedu Weinrichováů, Dobřenice 40 K, škola
Čistěves 46.90 K, škola Stěžerv 54.54 K, obec Stěžery
34.32 K, městský úfad v Hradci Králové 1000 K. Alois
Dobrošovský, Dobřerice 50 K. úhrnem 1690.65 K. V cet
ku K 2552.86. k tomu dříve vykázané sbírky K 84.644.77.
úhrnem tedy 87.197 K 63 k.

Váleční uprchlici, Úřední list c. k. okr. hejtman
ství v Hradci Král, prohlašuje: Bylo pozorováno, že no
vě přidělení váleční uprchlíci na polní a pod. práce pod
nikaji bez nředchozího zdejšího povolení svémocně ce
sty do vzdálených míst, odkudž se teprve po delší do
vě. ba teprve po více týdnech do přidělené jim obce
vracejí. Tim stižena jest značnou měrou jich evidence a
cesty ty jsou podezřelé, nápadné. Obecní úřady se pro
to vybízejí, aby každé odcestování válečného uprchlí
ka, pokud by se do 24 hodin zpět nevrátil, ihned sem 0
známili a jemu další výplatu státní wprchlické podpory
ihned zastavili. Další výplata podpory takovému váleč
nému uprchlíku smí se díti jen po předchozím zdejším
povolení, ač nebude-li dotyčný uprchlík nuceně dopraven
z tamní obce do některého uprchlického tábora. O tom
buďtež všichni uprchlíci v tamní obci bezodkladně vy
rozumění. Ježto se dále množí případy, kdy jsou váleč
ní uprchlíci od obecních úřadů v nepatrných záležito
stech ke zdejšímu úřadu s připisy obecních úřadů posí
láni, připomíná se, že postup-takový jest naprosto nepří
pustný. Takové postlky uprchlíků většinou obsahují jen



zprávy obecních Úřadů za přesídlení uprobliků z obce
do obce anebo dó měst, žádosti za volnou jíndu k návětě
vám a pod., ač zprávy podobné poltou zaslány býti mo
hou. Uprchlíci buďtež v tom směru poučení a s tím do
ložením, že mohou svá osobní přání a žádosti prostřed
nictvím pomocného komitétu pro péči o válečné uprch
sky podávati.

| Zemětřesení, ohně a povudmě vHradci Králové. R.
1344 dne 24. ledna a r. 1443 dne 29. května byt postižen
Hradec tak strasným zemětřesením, že mnoho Ldstva

po ulicích se potácelo, mnoho domů se pobořilo. Roku
1339 vyhořelo skoro celé město, podobně 28. května 1407
v sobotu po ložím Těle vyhořel veliký díl města; ko
stel sv. Ducha a minoritský u sv. Jana Křtitele £ krá
lovský hrad zpustošen. Pět lidí přišlo o život. Při ohni
tom slll se veliký zvon -Osana«, který na hřbitově na
hranici visel. R. 1508 byl nahrazen novým zvonem »Au
gustinem<, který olit byl od mistra Ondřeje, řečeného
Žáček a pomocníka jeho Václava; zvonem tím o výroč
ních trzích vyzváněl se £ zv. Prayd čili svobodný pro
dej. Zvon ten na Hilou věž vytažen byl dne 22. května
1581. — Dne 22. června 1445 nadělala povodeň velikých
škod na mostech, jichž se čítalo tenkráte 20; byl zvlášt
ní nad mosty úředník -mostník«, kterému náležela péče
o udržování jich v dobré stavu. R. 1484 dne 19. červ
na v sobotu po Božím těle okolo 4, hod. v noci vyhořelo
města úplně i s předměstími. Ohněm tímto zahynulo
mnoho lidí a chrám sv. Ducha podruhé nesmírně utrpěl.
Teakrále ztratil: všechny svě zvohy kromě jednoho,
které na hřbitově visel. Však do % let byly zase i zvo
ny nahrazeny a ostatní škody napraveny, ano chrám na
býval I nových ozdob,z nichž přední jest krásný gotický
svatostágek ve. způsobě ozdobné věže, dílo slovutného
stavitele a řezbáře Rejska z r. 1492. — R. 1500 děvečka

nějaků, hledajíc něco ze svíčkou, zapálila koudel u baka
láře Karáska. Shořelo celé pořadí domů od Rybářské
branky čili od domů Oallasových (nynější biskupské re
sidence) až k Soukenické brance. Shořelo 32 domů, fara,
Skola, též jedna věž kostela sv. Ducha; druhá věž půl
noční neporušená zůstala. —-R. 1536 vyhořelo město té
měř celé kromě předměstí, zůstalo toliko 25 domů ze

224, kostel. radnice a fara s tin. co jest pod ní. — R.
1586 vypukl požár u Pražské brány, až na Koňský trh
dosahující, jímž 65 domů zkaženo a větším dílem do zá
kladu v nic cbráceno, mino 6 pivovarů, z nichž jenom
Jeden na díle shořel; 14 domů, když se zapalovati poča

ly, otlučeno; dám soudu Purkrabství kraje hradeckého,
nově léta 1585 a 1586 stavěny, když chytal, jest otlučen
A dva vikýře odťaty. Stavení obecní, krámy masné ve
iké i menší, zvané Kozáčí; kotce, kde ševci obuv pro
dávají; na šatlavním vězení krov otkačen a tu oheň pře
tržen. R. 1628 vyhořely +Na hradě« tři domy; zapálil je
blesk. podobně i několik dní nato vyhořelo 6 domů se
dvory. Také blesk udeřil r. 1533 do kostela sv. Ducha;
zde vzal zvon »Žebrák« takovou zkázu, že přelíti se
musil. Uvnitř kostela porouchal blesk kazatelnu. — R.
1665 veliká a hrozná povodeň okolo Hradce náhle o 12.
hodině na celém orloji se přivalila, že ji podobné žád
ných pamětníků není; při samém městě pět mostů zbo
Hla; které zůstaly, vzaly takové porušení, že bylo nut
mo postaviti nové. Rozvodněná Orlice a Labe r. 1775
dne 5. a 6. února zaplavily farní kosteř sv. Vavřince,
stojící nejblíž samého města pod brankou Soukenickou.
farní kostel sv. Petra v pravo od nynější silnice praž
ské, před začátkem nynějšího Předměstí Pražského, kde
se od silnice té dělí cesta k Plotišťům, farní kostel sv.
Mikuláše v těch nifstech, kde se nyní říká »na Špici«,
farní kostel sv. Jakuba a klášter rytířů německých s
kostelem sv. Alžběty, kde jsou nyní nová kasárna, far
ní kostel sv. Martina stál na jižní straně od města za
prvním ostrovem, jejž tam činila Orlice atd. Krátce za
plavily celé podměstí Pražské při Labi a Mýtské při
Orlici. Tři ditky s jedním dospělým člověkem přišly o

květnu r. 1846. Dne 27. podobala se okolní rovina jeze

Plotišť valil se náramný proud přes pražskou a hoři
ckou silnici Předměstím až pc Kukleny. Orlice strhla
s sebou asi 150 kmenů před branou Slezskou slože

ravské, takže vystouplá vada silnici moravskou na 4
místech protrhala, pole a luka zpustošila, Malšbvice a
Střebeš hrozné zaplavila, ano až Slezskou branou se
tlačila, takže lidé ani tudy choditi nemohli. — Dne 11.
prosince 1799 za mrazu té zimy nejtužšího odpoledne|

v domech po straně polední znamenáno bylo zemětře
sení. jež toliko půl minuty trvalo.

Arciděhan Jan Vác. Celestin z Kroalekdu vHradci .

Chlumn a Košmberka, přední c. k. hejtman, gubernátor

t. r. nové obecní představenstvo a zastupitelstvo měst

Kronfeldu, kraje hradeckého a chrudimského preláta,
za arciděkana v městě Hradci. Byl to kněz mladý, avšak
velice učený a všem příkladný. Poučné spisy jeho vy
šly u Arnolda v Hradci Králové ve 4 dílech. Působením

jeho r. 1628 celé město až na 28 osob, kteří do vylman
ství se odebrali, k vířekatolické se příznalo.Plátu měl
ročně na penězích 600 kop míš.,
8 korců, ječmene 10 korců, ovsa pro koně a slepice 15
korců, hrachu 4 korce, másla 4 kopy žejdiíků, soli 3
bečky, plva bílého 30 sadů, slepic 1 kopu, vajec 3 kopy,
vepře krmné na slaninu 2, kaprů 2 děbery, štěk 1 děber.
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i klošloval mysl Ii srdce Hradečanův kekatolické elrkvi
r a to způsobem důstojným, takovým, že veškeré obyva

telstvo. Hradce a jemu svěřených krajů Inglo k němu
Jako k svěmu otci. Bystrým ckem pozorovali, kterak
jejich arciděkan s minority, kteří mu s veškerou hori
vostí pomáhali u vykonávání těžkého úřadu jeho, v me
ději květnou, dne 9. dubna, slavná procesí. pořádali.
Když vyšli z kostela, pachulata malá, jak lístky měla,
zpívala; byla všechna v bílýcí: komžičkách. V prostřed
náměstí vystaven »Jeruzalém«. — Když -k němu přišli

duchovními, bylo zpíváno. Byla provozována na výšce
. (na lešení Jeruzalém řečeném) muzika. Potom pan arci

děkan jel k tomu Jeruzalému: děti s palmami šly před
ním, na zem před něho je křadouce. Děkan šel přes ra
tolesti; pak je děti sesbíraly a do kostela nesly. — Dě
jiny o něm dochovaly, že vynikal »důstojností, nábož
nosti, učeností, pilností, vytrvalostí, mírmosti.| vlídno
stí, vážností, bdělostí, příkladem, čistotou, spravedino
stí. pravdomluvností a světlem všechněch | ostatních
ctnosti, jakož i pilným odsuzováním bezbožnosti, ne

a ostatních neřestí, jichž se každý chránit má ato. ke
cti a chvále jména nejdobrotivějšího a všemohoucího

tehdy kostely sv. Antonína a sv. Pavla fliálaími hlavní
ho kostela sv. Ducha a 10 r. 3625. Fovýšen jsa za arci

rozlouěji se »urozený a velebný pan mistr Jan Celestin
z Kronfeklu: r. 1628 se svou duchovní osadnu Hrade
ckou a již po sv. Matouši připomíná se »důstojný, dvojí
cti a poctvosti hodný kněz arciděkan Ondřej Kocker
v městě Hradci n. J..«, zdejší rodák Celestin. arciděkan
byl prvním katolickým knězem v Hradci Králové od
r. 1620.

Středostavovnká kuchyně v Hradci Králové přesídlí
vpondělí 16. t. m. z hostince -U Sokola« do nových
místností v Palackého třídě vedle »Zeleného stromus
(bývalý uzenářský závod p. Hutly). Jídetní lístek na tý
den 16.—22. října stanoven takto: PonděK: Rýžová po
lévka, bramborové knedlíky se zelím. Dozor malí: p
E. Steinfeldová, pí. Svobodová. — Úterý: Strouhaná po
lévka, hovězí maso se zeleninou. Dozor: pí. Paulová,
pí. Tolmanová. -- Středa: Kroupová polévka, plíčky s
brambory. © Dozor: pí. Morivková, pl Smolíková. -—

* kaší. Dozor: pl. Jelínková. 31. Širová. — Pátek: Bram
borová polévka, kapusta, buchty. Dozor: sl. Humlova,
pl Lednová. — Sobota: Polévka s kapáním, fazole s o
kurkou. Dozor: sl. Figlova, sl. Rotterova. — Neděle:

| Polévka s jaternými knedlíčky. svíčková | pečeně s
knedlíkem. — Přihlášky a předplatné pouze na celý tý
den příjímá nadále městský popisný úřad na Malém
náměstí do 11. hod. dopol. v neděli 15. L m.

Chlebové listky, listky ma cukr, sa tuky e kávu vy
dávají se chlebovými komisemi výhradně jen v ustano
venou sobotu dne 14. 4 28. října, 11. a 25. listopadu, 9.
a 23. Drosince v dosavadních místnostech: v podacím
protokole obec. úřadů, v lyceu, na měst. váze. Dodateč
ně vydávají se lístky obyvatelstvu v městě usedlému
pouze ve středu od 4—5 hodin odpol. v městské apro
visační kanceláři. Opatření tot“ jest nutné, aby ostatní
práce zásobovací komise mohla býti nerušeně vyř.zo
vána.

Hra »Ředítel panství« bude opakováms. Jednota di
vadelních ochotníků »Klícpera« v Hradci Králové opa
kuje v neděli 15. října o půl 8. hod. večer Císlerovu hru
»Ředitel panství<, jež se těšila při premleře tak neoby
čejnému úspěchu při vyprodaném domě. K představení
tomuto zavítá pravděpodobně autor hry. Čistý výnos
připadne říjnovým cbětním dnům. Předprodej u p. Rů
žičky. papírníka.

Ochotnické divadlo. Ve prospěch říjnových obět
ních dnů sehrál v neděli 8. *. m. »Klicpera« původní C
slerovu novinku »Ředitel panství« Autor snaží se řešitt
konilikt mezi zkostnatělým aristokratismem, žijícím pou

| ze ve vědomí své šlechtické povýšenosti, utápějícím sev malicherných zájmech a nesnášejícím bližších styků
| s nešlechtici, a mezi mteligentním člověkem z lidu. jenž

prací svou a silou talentu jako šlechtic ducha vítězí nad
zbankrotovaným panstvern. —Mimochodem nadhozeno i
řešení sociální otázky v různých jejích bodech. poměru

zaměstnaných a chlebodárce, abstinentismu a j. Zástup
cem vznešené rasy je hrabě Osvakd"se svým synem Ot
tou, jejichž charaktery dobře vystihli pp. Hruška a Ot
ta. Protivníkem z lidu, bojujícím za nové myšlenky a

| oráva, je ředitel panství Jermář, jejž výborně.sehrěl p.Peřina. Ředitel. jak svědčí už název kusu, je střediskem
a osou děje. K němu druží se komtesa Iza, etnancipující
se od tradičních předsudků modré krve a toužící po no

| vých ideálech, jejichž stělesnění našla v řediteli, což
přirozeně vede k sblížení cbou. Zajímavou a osobitou
postavu komtesinu dobře vystíhla —hrdůt:a: graciesní
hrou sl. Ríchtrová. Třetí člen hrabšet rodiny, kaplan
Kvido (p. Huňáček st.), je jakýmsi uklidňujícím momen
tem a kompromisním pojítkem mezl starémi zvyky a
novou dobou. jakým mimoděk stává se | sestra staré
ho hraběte, kterou velmi přiléhavě podala pí. Jirotková.
Z poměru ředitele a komtesy vznikne přirozeně kon
flikt, jenž stupšován do krajnosti odmítnutím ředitele,
který žádá za ruku lzinu, kóněl. rozlukou této s Jermá
řem, když on ve spravedlivé mstě dokáže hraběti, že
jelo duch a síla jsou mocnější než vybledlý predikát.
Jze zdá se tato msta příliš krutou a vrozená hrdost ne
dopouští, aby uznala její oprávněnost. Ředitel koupí to

tž panství a hraběcí rodina odchází o žebrácké holi,

1nošňknn“cdálest Šsoímeal BomúJerááhěse
„nerogřeštekgý A proto zutoř uvádě v

momentu na scémudílů — synka ředďitslová,
starý deos ex machisk roztimá projevem lásky

své komteze nerozvázatelný uzel Komtesa opouští
otce B-zdstáváu svého Karla. — To snad se stanoviska
tvorby dramatu je slabá, ač elektní stránka děje. Jinak
kus přes pět jednání postepuje živým tempem a nepů
sobl.nedy zvlášť při dobré soukře, jakou sleší zde po
chvalně vytknostl Vedlejší figurky: hrabě Wolf (pam
Huňáček ml.), nájemce lihovaru Ohrensteln (p. Růžič
ka) a otec Jermářův (p. Veselý) dobře doplňují scenerit
děje, takže celkový dojem přes ne zrovna sllnon invenci
sujetu je účinný. Vkusná výprava hry, až na chvátně
upravené zařízení kunceláře ředitele panství, přispěla
nemálo k celkovému zdaru. Divadlo bylo do posledního
místa vyprodáno a nmeho lidí vracejo se již z předpro
deje s mepořírenou, z čehož vidno, že finanční úspěch
slušně dražíl se k morámímu. — C.

Sezsam ces na (ýdemnímirku v HradciKrálově
dne7. října1916.| kg: vikve1.20K,jahel 3.90K, cibule
70—90hb,mrkve2b---%6h, 1 kopa:celere 3—8K, petr
žele 6—8 K, zelí 20—40 K, kapusty 4—10 K, drobné ze
lenfny 1—1.20 K, t hl: jablek 10-21 K, hrušek 13—44
K, 1 béčka švestek 680—7.60 K, 1 pár podsvinšat 110
+330 K -- Přívezeno bylo: celere 40 kop, petržele S.
zelí 60, kapusty 40, drobně zeleniny 120, cibule 15 h',.

mrkve 200 ky, jablek 117 bl, krušek % Svěstek 112 be
ček, podsvirťat 294 kusů.

Čáslav. Jmeniny J. Vetičenstva oslaveny
byly stavhým! službami Božími. jichž záčastníli se vše

cky školy a všichni zástupcové státních, vojenských á
samosprávných Úřadů,jak.2 j deputace kzt. spélků. Ve
školách po službách Hoažíchkonány byly zvláštní slav
aosti, při nichž ředitelé promluvil o významu tohoto
dne a zapěna byla po provolání slávy rakouská národní
hymna. Veřejné budovy městu ozdobeny byly prapory.
-. Obětní dny, počaté 4. Hinem,těšily se porozamě
ni a přízní obecenstva, jak Jistě také čistý výtěžek u
kázal. Mládež škol obecných u měšťanskýchspolo“ se
studentstvem c. k. gymnasla závodila, aby sebrala jed
nak co nejvice příspěvků a sehnala co nejvíce členů

vdovskému a sirotčímn fondu. Také obě představení v
Dusíkově divadle byla hojně navštívena a o rozprodej
odznaků přičiňovala se sličná děvčátka z měšť. a střed
ni skoly co nejhorlivěji. Ani na návštěvníky chrámu

ucbylo zapomenuto a pokladny s nápisy zvaly je aby

lení

potřeby. Člstý výnos oznámíme příště. — Svatová

„Slavská oslava. Jako léta minulá, vzpomaěl1 le
| 10s křesť. soc. u vzděl. spolek na oslavu sv. patrona,

zúčastniv se slavných bohoslužeb a shromáždiv se ve
čer k přednášce, kterou měj jednatel spolku dp. Havelka.
Bohužel. že účast byla pochopitehhě slabší než léta mí

nulá. Dá Běh, že bude to dvojnásob nahrázeno, až se
zase všichni naší milí členové sejdou ve svých domo
vech. Než i tak, byť i inslý: plamének, jenom když hoří
a neuhaslná.—-Zápis do c k. gymnasia. V m
vém školním roce přihlásilo se a bylo zapsáno 216 žá
ků, mezi nimt 33 privutistek a 183 žáků řádných. Do
třídy prvé přijato bylo 45 žáků. mezi nimi 6 privatistek.
Zůstává návštěva ústavu | za nynějších poměrů, kdy ná
klad na studle niimořádně stoupl, skoro na témž stupni
jako léta minulá. Jest to znamení. že ústav stojí na pev
ných základech a že má zdravý jádro a že tedy různé o

byly azůstanou zcela bezpodstatné.— Trhové po
měry v našem městě jscu stálou příčinou stesků obe
censtva. Úřady vynasnažují se sice zjednati nápravu, ale
všecka dobře míněná ustanovenínaráží na zatvrzelost
nebo prahnanost prodavačů. Tak na př.. aby učiněna
byia přítrž závratnému přehénění cen drůbeže, zvláště
husí, stánoveny byly spraveďiivé maximální ceny a vý
stedek — venkovští prodavačí zůstávají důsledně doma.
trh jest prázdný. A stejně jest to ve věťšině případů |
s výrobky hospodářskými, máslem a tvarohem. Jde-li
pak měšťák koupiti v nejvyšší potřebě na venkov, po
táže se teprve se zlou. Staly se a jsou osvědčeny pří
pady. že se dostalo takovému nejen posměchu a potup.
ale byli i na něho posívání psi. Jest skutečně nejvyšší
čas, aby vážné a moudré hlavy venkova zakročily sa
my proti této bezohledicsti a ukázaly lidu, že třeba
dnes součinnosti a ochotnosti všech a že každá chamti
vost a každé lchváfství potravinami jest prací pro né
přátele říše, páchání velezrédy. — Obchod ovo
c ein rozvinui se letos měřou opravdu neobyčejnou. VÍ
ce než kdykoliv Jindy bylo viděti. jaké množství ovoce
rodí pnžehnané Čáslavsko. Od polovice srpna až do po
lovice Mjna netrhly se povozy, svážející se všech stran
bohatou úrodu švestek a jablek do sktadišť velkoob

chodníků a na nádraží. Prodávány byly pak nejen dru
hy vybrané a ovoce dozrálé, ale [ tak zvaná padavčata,

jimiž jindy na venkově se krmil dobytek. Šla na mošt,
po němž bude Jistě velká poptávka v nedostatku piva
a vína. Letos bylo teprvé jasně viděti, jak pozadní jsme
ještě v konservování a zužitkování ovoce v krajině na
ší, tak na ovoce bohaté. Pi tomlo všeobecném překot
ném vývozu správně jednala městská rada, Že ovoce,
které urodilo se na obecních sadech, dávala rozprodá

vati mezi občanstvo za levnější cenu. Spojeno to bylo
sice s námahou, ale jistě ne se škodou; snad to bude
poučením 1 pro budoucnost.

Hrašová.(Úmrtí dp. faráře Václava Ří
hy.) Na svátek sv. Františka Sorafinského dno 4. října
pochován byl na hřbitově v Hrušové u Vys. Mýta vá
Zený a oblíbený kněz dlecése královéhradecké dp. V.
Říha. farář v Ličně u Častolovic. Narodil se 7. Řstopa



» du 1868 v Hrušově, Cymnasium studoval ve Vysokém

venče 1691ná "kašze(vysvěcen. Působil jako kaplan v
Bo u „Poličky, pak jako larát v Telecím u Poličky

méži dobrým: horským fidem a od května 1911 jako fa
rá v Lině u Častolovic. V druhé polovici měsíce červ
- rá roku letošního zákeřná nemoc upoutala ho na lůžko

a hlodala na jeho zdraví stále víc a vice. Počátkém zál

dal sepřevězti "do svého rodiště ke svým milým souro
zéncám, unichž dne 2. íjna dokoněll svůj šlechetný ži
vot, jia zaopatřen sválostmi umfrajících a odevzdán

. do'vůle Toho, jemuž byl věrně stoužil. Byt to muž do

brý,kněz svědomitý a proto všude, kde působil, velmi
- oblíbený. — Veliká účast při jeho pohřbu byla jistě nej

lepším svědectvím, jak byl ctěn a vážen. Dostavilo se
:věliké, množství přátel a známých netotiko z blízka, ale

i'z dáli. Z Lična, kde zesnulý posledně:působil, dostavila
- se četná deputace. —-Pohřbu sé sáčastnílo 26 kněží, to

tit tito dpp.: Jos. Klapálek, bisk. notář a farář ve Sloup
nicí. Jan Mašek, děkan v. v. z Vys. Mýta, Fr. Rysner,

« děkan v. v. -z Cerekvice, Ant. Šindelát, farář v. v. z Ko

stelce n. Orl; AntVobejda, admin. z Cerekvice, Jos. Hu
ráň, sekretář bisk. konsistofe z Hradce Králové; dále

byli přítomní tito dpp. faráři: Jos. Bečička z Heřmanic,
Jind. Dušek z Knířova, Jos. Fillp z Morašic, Ant. Ko
tyza ze"Zámrsku, Jar. Petr z Častolovic, Václ.Veselfk
z Brándýsa n. Órl.; z katechetů se dostavili dpp.: Vinc.
Blažek z: Litoinyšle, oh. kacafírek z Litomyšle, Fr.

„Lašťovička z Litoryýšle, 'Václ. Paukert z Litomyšle,;
Jasef Pícha z Kyšperka, Jan Sokol z Vys. Mýta; z kap

Duiřek'zMorašlc,Fr. Dlábáček z Borové, E. Jaroš z Ča-|
, stolovic, V. Kalhouz z Kóstelce n. Orl, Jos. Kotyk z

(m Litomyšle.“„L Veškeré pohřební obřady vykonal, kon
dakt vedl a zádušní mší sv. sloužil vdp. Josef Klapálek,
správcevikariátu htoryšiského. V kapli hrušovsképro
vilavil dp. Ant. Vobejda. administrátor "zCerekvice, pěk
nou pohřébní řeč, ve které vylíčil život a působení ze

mřelého; na hřbitově Krušovském u hrobu dojemně pro
mlávil'a jménem všech se zemřelým se rozloučil dlouho

létý jeho přítel Josei Pícha, katecheta z Kyšperka, ro
dák boravský. — Byl překrásný, nádherný přímo pod
zimní dén, když ukládali jsme do hrobu fělesné pozůstat

ky svěho"dobrého a upřimnéhc.přítele Václava.
Kdož ho znali, zachovají mu jistě trvalou vzpomínku.

Pán světů 'nadlivězdných nechť odplatí jemu za všech
ny jeho "dobré skutky! Odpočívej v pokoji!

Něm. Brod. Dne 6. řijna zemřela ve zdejší okresní

nemločnicict. sestra !il. řádu sv. Františka Seraf. Žofie
Crhákova, která jako ašetřovatelka nemocných zdě bla

nakazila při ošetřování válečných uprchlíků a tuber
$<nlosa, která již delší dobu hlodala na jejím zdraví.
aklátily ji ve věku 32 let v předčasný hrob. Dne 9. říj
na doprovodilo ji šest kněží s místním vldp. děkanem
v čele, 22 řeholních spolusester s generální představe
nou, členové JI. řádu sv. Františka Seraf., zástupcové
st. okresního výboru, sl. městské rady, lékaři nemocnič
ni se slov. p. primářem Fr. Zahradnickým, 30 družiček

a veliké "množství obyvatelstva Něm. Brodu i cizích
hostí všech vrstev na hřbitov u Sv. Vojtěcha. kde po
slavných | zádušních službách Božích uložena tělesná
její schránka, aby po boku ct. sestry Armely Zítkové.
před 11 roky na tyf zemřelé, očekávala slavného vzkří
šení. Tato veliká účast obyvatelstva —něm.-brodského
byla dojemným projevem uznání a cti pokorné dnchovní
dceři sv. Františka, která zdraví a životu cizích lidí tak
ochorně obětovala zdraví a život svůj vlastní. Zajisté i
Ježiš Kristns, ve kterého ona všecku naději svého oběti
a odříkání plného života skládala, odmění její oběť a
splníi na ni potěšující slova svá: »Kdo ztratí život
svůj pro mne, nalezne jej« a »Kdo opustí otce, matku.
bratry, sestry... nro mne, stokráte více vezme a ži
votem věčným vládnouti bude.«

Pustá Kamenice. Dne 17. t. m. vdp. bísk. notář, os.
děkan a farář mórašický Otakar Richter | bude u nás
sloužiti mší sv. na poděkování Pánu Bohu za tu milost.
že v r. 1876 (tedy již před 4) lety) dne 17. řljna po
skončené administraci převzal u nás duchovní správu.
V této horské, velice namáhavé kolátuře, prostoupené

svou obětavou práci od osadníků vřele milován. Slaví
tedy šlechetný paslýř v činné službě své farářské jubl
leum no 45 letech svého vysvěcení na kněžství, ukončiv
67. rok svého záslužného života. Všichni četní přátelé
duhilárovi srdečně blatopřejí. volajíce: Bůh račiž po
přáti ještě dlouhá léta!

Různé zprávy.
Politická pedagogika. Člen rakouské panské

sněmovny a mezinárodního rozhodčího soudu V
Haagu prof. Lammasch v přednášce >Katolicismus
a národní právo«, kterou konal ve schůzi Lvovy

společnosti v Solnohradě, pravil toto: »Mírovými
spolky a řečmi válka ze světa odstraněna nebude.
Bojovnóst jest příliš hluboko zakořeněna v dské

« povaze. Jest třeba, aby idev křesťanství pronikály
celý náš život, především náš politický život.
Musí především ze srdce lidí býti vypuzena zá
vist. s níž nyní každý národ a každý stát sleduje
pokrok jiného v bohatství a moci, a národové mu
seji se odříci nekřesťanskéhc chmuření, s nímž
nyní shlíží každý z nich na druhý pro jeho výsled
<kyv tom neb onom směru tvoření, nebo též jen

boření; státy musejí uznati, že jsou povolány ku
„blahu lidstva společně pracovati a se doplňovatí,
místo aby se potíraly všemi prostředky nedovo
lené. soutěže jako soupeřící obchodní závody, z
nichž každý vídí v prospěchu druhého svou ško
du. To však bude možno pouze, přestaneme-li spa
třovati pokrok lidstva jen v moci a bohatství, zni
číme-li v sobě pohanskou představu, že stát stojí
nad zákony morálký.« Velmi výstižné poučení zvlá
ště pra Anglii a Italii!

Moravská agrární a průmyslová banka v Brně
vykazuje koncem měsíce září stav vkladů obnosem
K 78,383.194.67.

"Náboženské poměry v Rumunsku. V Rumun
sku 91.5 proc. obyvatelstva hlásí se k pravoslaví.
Pokřestění Rumunska stalo se asi v V. století.
Když nastal v XI. století veliký církevní rozkol,
pocítilo následky i Rumunsko. R. 1899 v diecési
bukuresťfské bylo katolických farních a filiálních
kostelův a kaplí 89 s 4) kněžími, v diecési jasské
135 s 47 duchovními. Ve větších městech jest cel
kém osm ženských klášterů, které vychovávají
dívky. Téhož roku bylo v celém Rumunsku 169.667
katolíků. Jich počet se množil, takže r. 1915 čítala
tam katolická církev 147.000 duší. Školství obsta
rávají si katolíci sami. V Jassech jest škola farní,

seminář, pensinnát a sirotčinec,V posledních osmi lerech byla pravoslavná cír
kev v Rumunsku postižena velikou krisí. R. 1908

| totiž nultánský pravoslavný metropolita a spolu
místopředseda synodu Farthenias Clinceano.| byl

| obviněn z choulostivých přečinů; do aféry bylo zapleteno i několik jiných hodnostářů církevních, Tu
Ministr kultu Haret ihned pospíšil k využití krise
pro zájmy politické. Zostřil synodní zákon z T.
1872, jímž pravoslavná církev dostala se úplně do

, služeb a závislosti státu. Hned r. 1909 vydán zákon,
jímž nižší duchovenstva, ba též laici profesoři na
byli na ústavech theolozických velikého vlivu.
Státní dohled na celé vedení církve byl zostřen.
Primas rumunský sice prolestoval, ale dříve než
byl jeho protest vyřízen, zemřel. Smrt ta usnadní
la postup vládních plánu. Vláda dosadila na oba
metropolitní stolce své stoupence, kteří se přiči
nili v synodu o schválení onoho státního zákona,
dle něhož (i na základě změny z r. 1911) řídí ru
munskou církev sv. synod a vrchní komisař. Mi
nistr kultu má v sezeních synodu poradný hlas.
Pravomoc synodu a vrchní konsistoře vztahuje se
na věci »čistě církevní«, v ostatním však rozhoduje

„ vláda. Má rozhodné slovo i při volbě biskupů. Po
dobně má veliký vliv na vrchní konsistoř. Kněžstvo
řádové i světské sestaví kandidátní listinu do kon
sistoře, vláda si pak vybere dle vlastní libosti.

Většina biskupů se vládě podrobila, ale hou
ževnatou oposici zahájil romanský biskup Serafim,
který dobře pozoroval, že nyní bude církev pouze
ujařmenou služkou vládní, že bude posluhovati i
politikům nábožensky Ihoslejným, ba docela lidem
nekřesťansky smýšlejícím. -Proto v květnu 1910
opatrná většina synodu s primasem v čele nechtě
la Serafima ani připustiti k slovu. Oposičník tedy
obžaloval u sv. synodu primasa Minoresco z blu
dařství, plaziátství a smilstva. V příčině smilstva
chtěli tři kněží diecése Minorescovy podati důkaz.

svou ochranu a pronesl žaloby proti samému Se
rafimovi; tento odpověděl prohlášením. že do sy
nodu nevkročí, dokud tam bude zasedati Mino
resco.

Synod brzy se přesvědčil, jak rozumí rumunská
vláda své ochraně a kontrole. Odsoudil r. 1913
spis biskupa Nikodema Muntuanu jako podezřelý
z bludařství, Ale na zakročení ministerstva kultu
dostalo se biskupovi satisiakce. Synod snažil se
schystati odvetu: odstranil ředitele v semináři
hlavním a v Jassech. Vláda však se odhodlala k
zřejmému odporu, prohlásivší kněžské semináře
za wmárodní zřízení.,

Jak za takových okolností rumunská pravoslav
ná hierarchie může prováděti skutečný pastýřský
úřad, těžko rozhodnouti. Vrchními biskupy v ohle

, du správním jsou vlastně politikové — a již ta sku
! tečnost znamená počátek zkázy. Církev pravo

slavná v Rumunsku dostala se do takových pout.
jako církev husitská v Čechách a pravoslavná v
Pusku. Kde vláda, osobující si vrchní vedení zá
ležitostí církevních, páchá veliká chyby politické,
škodí i autoritě kněží, podrývá důvěru I'du v bla
hý účinek statků duchovních.

Faraonský palác z doby vyjití židů z Egypta. Ame
rican Magazin: přináší zprávy neobyčejné ceny pro svět
archeologický. přinášející nadmíru významné doklady
historické. Badatelské výpravě pensylvanské, která za
hájila svou činnost v zemi faraonův a v jejíž čele stojí
vynikající autorita doktor Clarence Fisher, zabývala se
již po delší dobu vykopávkami na místě staré Memfi
dy. kde nyní dosáhla znamenitých výsledků. Základy,
jichž odkryil obrala si výprava za úkol, ukazují na pa
lác Merenefty II.. do jehož doby kladou historikové €
xadus. Tento královský palác byl nadmíru rozsáhlý a
velkolepě ©vyzdobený. Byl kdysi poškozen požárem,
který zničil některé části jeho. Ježto byly nalezeny v
paláci řecké vázy, lze souditi, že požár rozzuřil se So
tva dříve než v sedmém století před Kristem, možná že
ještě později. Byl-li Mereneftah sám budovatelem palá
ce. nelze prokázati, nicméně je to pravděpodobno. Jisto

je. že byl jim palác cbýván. a. jak bylo zvykem faraonů,

tno klásti jeho vznik do 13. století před Kristem. Veli
kost paláce odhaduje dr. Clarence Fisher na 54 metrů
délky a 30 metrů šířky. Budova měla 20)místností různé
velikosti. Největší a nejkrásnější byl trůnní sál, jehož
strop nesen je © mohutnými sloupy a který se rozevírá
do předsíně s 12 nádhernými sloupy. Trůnní dvorana
má 13 metrů délky a 12 metrů šířky a je neobyčejně bo
hatě vyzdobena. Zejména dvéfe a architravy mají skvě
lou výzdobu. Rezby vykazují velmí jemné vzorky, vy
kládané zlatem. Trůn samotný se stupni, které k němu
vedly, stojí dosud na svém místě. Zde vrhali se k no
bám koruny Oboru Egynlů zástupcové a vyslanci ci
zich národů. Zde možno si představiti i Mojžíše s Aro
nem. Zvláštností tohoto paláce je však sbírka praehisto
rických předmětů, která vyvolala svrchovaný úžas ob
jevitelů. Badatelé nalezli zde značný počet kamenných
nádob a nářadí, rozličné nože. srpy, hroty k šípům, ja
kož I hrnce, pánve, které vztahují se patrně k praoby
vatelům egypiským. Nehledě k tomu, že tyto nálezy
vrhají nové světlo zvláště na objevy p. de Morgan v
údolí nilském. naskytá se ctázka, jak dostalo se toto
nářadí do faraonského paláce. Dr. Fisher dospět k ná
zoru. že byl farao sběratelem a shromáždil tyto před
měty v museu, které založil ve svém paláci. Nijakému
modernímu badateli nebylo by snad možno sestaviti ta
kovou sbírku praehistorických památek egyptských, ja
kou se honosil egyptský farao ve 13. stoleti před Kri
stem. Nález je tedy obrovské důležitosti i pro historii
sběratelství, neboť král Mereneftah je nyní nejstarším
historicky známým sběratelem| starých památek. —
rČech.«

Obsah: č. 10. vědeckého měsíčníku »Hlidky«. Jan

Tenvra, Účast kardinála Dietrichštejna za boje mezí
arciknížetem Matyášem a Rudolfem II. roku 1608. Aug.
Neumann, Neznámá statuta moravská z 15. stol, Jilí
Sahula, Rozhled po husovské literatuře z r. 1915. Vác.
Kubíček, Z dějin města Loštic. Posudky: Antonín Salač.
Isis, Sarapis a božstva sdružená. (V.) — Dr. Otto Will
mana, Vie Wissenschaít von Giesichtspunkte der katho
lischen Wahrheit. (Dr. J. Vrchovecký.) — JJ. Š. Baar.
V temných barvách. — Bol. Zahradník-Brodský, Hrst
novel. — Knihovna lidu a mládeže. — Rozhled: Nábo
ženský: Věci římské. Soukromá zjevení. Nedělní klid.
Misijní společnost sv. Josefa. Katolictví ve východní
Haliči. Náboženské poměry Rumunska. Církev anglikán
ská a ruská. Vědecký a umělecký: Úprava knih. Po
vznesení divadla. Předpojatost ve vědě. Význam trestu.
Darwinismus. Pamět hmoty. Teplota a velkost zvířat,
Hvězdnaté nebe v září a v říjnu. Vychovatelský: Nové
čítanky. Katechismus. Střední škola. Ženský služební
rok. Posluchačky na německých universitách. Hospodář
ský: Zásobování potravinami. Státní příjmy. Automobi
ly pro poštovní holuby. Bráfův zemědělský dotazník.
Vídeňská společnost pro křesťanskou sociologii. Pax.
Přídavek moravskému učitelstvu. Politický a vojenský:
Sněmování v Rakousku. Polský stát? Rumunsko. Řecko.
Učitelé záložními důstojníky. Zkoušky sněhových krytů.
Ocelové přílby. Francouzské dělo 52cm. Radiodynamické
torpedo. Soukromý maletek za války. Příloha: P. Vy
chodil, Z doby Sušilovy.

ÚO , OBJEDNEJTE, „

MESNÍ FORMU (ARE
Benedikta XV. užívati lzo při
třech mších sv. v den Dušíček.

Vyšly pod názvem „Tres .missae“,
Kvart (formát 32x23. om)
Folio ——„ 36x25.
Oktár 22x14,

a 30 h.

Objednávky vyřizuje

Dražstevní oniblupectví v Hradci Královéj

Adalbertinum. 4-=
Besídka.

Provaznická pletka.
Tovaryše Josefa Klána měl starý mistr Pocho

dil rád pro jeho rychlou práci. >Ten panečku přede
za tři:, pochvaloval mistr před ženou nejednou.

Jen tehdv vznikala mezi mistrem a Josefem
mrzutost, když horkokrevný mládenec příliš plí
snil provazníkova synka l.ojzu, který při přeslici
býval zaměstináván jako točík. >Hni tou rukou,
kluku líná“ houkal Josei, zať nechodím s tím ko
nopím jako špitálská babka s roštím z lesa.: Když
však Lojza roztočil kolo silně, hned zas Josef se
zlobnými jiskrami v černém zraku hulákal: »Po
mali, pomalůů, počkej, ty kulihrášku, až k tobě při
jdu! Já tě naučím“

Lojza měl krev velice nepokojnou, vrtěl sebou
na stoličce, prozpěvoval. Pro jedenáctiletého
chlapce nebylo žádným vyražením takové zajetí,



když hned vedle za humny jeho spolužáci jásali

při dětských hrách. -Nebylo tu iálradou pozoro
vání zelených očí dvou domácích koz v protějším
chlívku. Ty krátily sí dlouhou chvíli pohodlným
přežvýkováním, blýšskaly svými zernicemi přes
točíka na protější Zahradu. Ale mladá mysl, která
sičinila nároky na lidské uvažování a osobní svo
bodu, cítila nesnesitelná pouta, kdykolik přeslici
usedla. Někdy se odvážil Lojzík položiti si na ko
lena zábavnou knížku. Ale Josef klnul tomu čtení
hlaseii hromovým, kdvkoli se mu přetrhl v prstech
pramen. »Co pak nevíš, mizéro, že máš přestat,
když mi do prstů vjede pazdeří? Při té knižce ne
vidíš, neslyšíš.

Ještě nejpříjemněji se Lojzovi u přeslice sedě
do, když přišel pohovořit s dýmkou v ústech starý
strýc Karel, který rád každého škádlil. Josef ho
rád poslouchal, za jeho přítomnosti spolkl rád
mnohé slovo ostrě.

Jednou strýc se rozhovořil: »Víte-li pak, Josif
ku, jak vznikl první provazník? To bylo tak! Když
Pán Ježíš chodil po zemi se svatým Petrem, začal
ho v lese jeden chodec tupiti. Apoštol se velice
rozlobil a uťal zlolajníkovi hlavu. Kristus však
hned káral: Petře, Petře, což jsi ode mne tak ča
sto neslyšel, že máš svého bližního milovati? Vždyť
jsem tě učil, že nemáš nenáviděti ani vlastní ne
přátele. A hle — pro několik nerazvážných slov
stáváš se hnedle vrahem.« Svatý Petr pocítil po
tom napomenutí hořkou lítost a tázal se pokorně.
jak má svoji velikou vinu mapraviti. Kristus odvě
til: >Že činiš pokání, bude ti pomoženo. Vezmi u
sečenon hlavu a přilož ji ke zkrvavenému krku.«

Sv. Petr ochotně poslechl. Byl rozčilením celý
v rozpacích; ruka se mmtřásla, když hlavu s trávy
zvedal. Nebylo divn, že ji přiložilk šíji nebožtíko
vě neobratně. Pozmal svou chybu pozdě. Mrtvému
hlava hned přirostta. Ubožák oživl; zvedl se, od
prosil a poděkoval. Vzdalova! se však takovým
račím způsobem, že svatý Petr volal: »Jdeš po
zpátku. vždyť si hlavu ctlučeš o stromy.«

Ale uzdravený občan řekl: »Já jdu dobře. krá
čím ku předu; pouze hlava je obrácena k tobě.«

Teď teprve apoštol seznal, že přiložil tomu člo
věku hlavu jeho vlasy do předu a očima do zadu.
»Počkej“. kříkl na toho uhbožáka, »snad to znetvo
Ťení napravím.:

Ale vzdalující se tvor odmítal: »To bys musil
znovu hlavu setnout, byla by zas bolest. Jsem rád,
že jsem na živě aspoň takhle. Odnesu si tímto způ

I moje potomstvo bude chodit
obrácenou do

zasloužený trest.
na památku této chvíte s hlavou
zadu.:

»>Cha,cha . zasmál se Josef upřímně. »Provaz
-ník do předu chedí. do zadu vidí; proto ho málo
který zlosyn přepadne. Ale je tu ještě jiná výhoda.
Žádný provazník nebyl donucován, aby obstarával
nejnižší práce v hospadářství. Každý lehce uhodne,
že by rozšlapal kosrodyní hrnce s mlékem, vejce
v ošatce a králíky ve chlévě, protože mu na lopat
kách oči nenarastiv.“

vali:, odbafl stařec kotouček dýmu. »Ale nevěsty
vidí jistě provaznické chasníky rády. Vždyť si
ženské berou nejraději takové mladíky. kteří se
naučili ustupovat a uslupovat.«

Strýc mimoděk uhodil na nejcitlivější | strunu
srdce tovaryšova. | takže Josefovi rozčilením se
přetrhl u ruky pramen, »Nevěsty? Darmo mluvit,
kdo se v jejich náladách vyzná«, prohodil mirzutě.
»Jeden den by chtěla holka provazníka, druhý den
ševce proto, že utíká rvchle ku předu, třetí den
kulhavého, aby jí nechodil daleko do hospody.
čivrtý den někoho, kter“ umí lítat, aby jí hodně
snášel. A — ty holky vyznají se v pletkách víc
než provazníci a preclikáři.c

»Vidíte, Josifku, vidíte. provazník jest vůbec
nešťastný tvor«, opáčil strýc »Za poslance by se

pletkách zpátečnických.c

Páperky.
Máňa: Přečůusi, Kůže, v temto románu slova vý

pucí" vonné květy nových zásad.

mládí slaví své triumfy.
rosou pro srdce zklamaná i zemdlená. Duše mladá. při
lož k ústům směle poháry všech radostí pozemských.
Přisvoj si každý vonný květ, dokud nezvadne. Nad
předsudky náboženské vysoce vyšlehne radost z krásy,
žhavé pozemské lásky.. — »Je i6 věru krásné: tak se

huje ke všemu příjemnému. pokud to jest dosažítehno.
Právě mi přichází na mysl: neslyšelas. že Jiřina Sadko
va stále nyní nadbíhá tomu kučeravému Hladkovi? Nu

— je jí už dvacet let a proterpní divu. že chce změ
niti svůj stav.< — Máňa: »Ta ubohá rašple? Hladek by
se do takové zrůdné tváře zamiloval, jenom kdyby byl
slepý. Kam se taková šereda hrabe?< — Růža: »Také
jsem doslechla. považ. že Bety Lánkova se chystá do
plesu.« — Máňa: »ďa kulhavá a šílhavá liliputánka?
Vždyť se ji tanečníci vysmějí.< —. Růža: »A ještě něco.
Ten věčný studen: Klába prý hýři stále více.« — Máňa:

»Kdyby se raději učil a nezanášel těžce vydřené peníze

svého otce do koncertů a zanechal častých nákindných
výleth.« — Růža“ -To je pravda; ale myslíš sl, že na u
žívání životních rozkosl mají právo-jenom lidé mladí,
krásní a bohatí? Za věku rovnosti a. brafrství jest: do

voleno spřádati romantické sny jenom: některým :vy
volencům?« *

Není radno dát se příliš ostniti popularitou a zévněj
šim leskem velikášů v různých stranách. Parmtujme.
že právě v pyšných věžích nádherných budov bývá u
loženo staré, rozbité harampáti. pokryté prachem.

.
Líbí se vám, paní Hornická. moje nová kredenc?

Za normálních okolností bych. ji nekupovala. Ale teď
našinec neví, jak peníze uložitl. aby o ně nějak nepři
Zel. Měla jsem 100 k; tedy jsem si vypůjčita ještě 400
K -- a pořídila jsem si skvostný kus nábytku, o který
mne nikdo nepřipraví.«

Českoslovanská
záložna vPraze-li.,

Spálená ulice, čisto 46.n.

Doporučuje se všem našincům co jediný
peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do 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.

-oo
nabízí ze svého skladu na Slezském Předměsn

Černý «£ spol.

[O Proti |
nastuzeninám

a reumatismu osvědčilo se' nejlépe

kožené prádlo
ze zamšové a jelenkové kůže.

Pro pole zvláště výhodné,
neboť žádná nečistota se

v kůži této nedrží.
Prádlo, kož. ponožky, kožešinové rukavice

' zhotovuje a na objednávku zasílá

Josef Annamichi,
rukavičkář a bandažista

U v Mradel Krátové, velkápodsíň. J

Lukaa pole
u městských jatek pronajme c. a k. dvorní to

várna nábytku K. V. Skuherský, Hradec Králové.

ORAAAAAAAAAAAAAAA

SVÍČKY "0%
K DUŠIČKÁM

— doporučuje v levné ceně —
Joset Jelinek,

mydlář v Hradci Králové (na pedsini).
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Naveškeré zástavy
kteréaž de konee měs. vrpna 1616
propadly, odbývá se (dle'c..k. mistodr
žitelského výnosu ze dne 10. března 1915)

v obecní zastavárná královéhradecké
(v místnostech zastavárny) v sobotu dme
21. října 1916. Začáteko 9. hod.ranní.
Zástavy do dračby propadlé možno ještě
před dražbou ve čtvrtek dne 19. října
1916 do půl 1. hod. odpol. pouze u pokladny
zastavárenské .zúrokovati nebo vyplattti.

Neprodají-li se veškeré zástavy, odbývati
se budedrubá dražba v sobotu

dne 28. řijna 1916.
Každý, kdo se chce Vyvarovatí placení dra
žebních poplatků a sice z 1 koruny 2 hal.
mimo úrok, nechť zúrokuje lístky zástavní
do 7. říjnat. r. V pátek před draž
bou a v domdražby ne neúřaduje..

Správníodbor starároý.

: Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firme)

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

doporučuje P. T. veledůstojn. duahovanstvu
svůj osvědčený a často vyznamonaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

u se na požádání franko zašlou.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
rmějti veškeré kostelní nádoby a

jiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře,nádobky, paténky, pacifikály, .

svícny, lampy, kaditeinice „kroponkyaid. své vlastní výroby, předpisům.
olrkevním vyhovující. Řaré |před

aětyopravuje v původníintencj .1 zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové

předměty neb výkresyzasílá nauzku franko bez závasnost! koupě.

Had Vše94posílá posvěcení.| Práes rušní3 vedborýchslatých 6 stříbrných klenotů, jako: řetězů,
madenek, kříšků, prstýnků, náramků atd. “ Notářské
Prsteny, tabatěrky, jidelní náčiní ze stříbra pravého.

čínského vědy na skladě.
Store slato, stříbro ©drahokamykupujeza nejvyšší ceny

JAN STANÉK,
pásíř a císeleur

Praha-L.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.
Přlesáný mmalscc. b. semakého trestního soudu.

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kellekel
mejnovějších draků pravých

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

zemských.
Cetná usmání zvláštěz krabů vole
důst. duchovenstva svědčí o.pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

T6ž na splátky bez zvýšení oen!
Velejemné látky na taláry.



Průběh války.
Bojiště ruské. Rusové udržují boje na

všech známých místech z Volyňska až do Bu
koviny, aby upoutali naše efly a ulehčili tak
Rumunsku. Ale nedaří se jim; u Dorny Vatry
(v rohu tří zemí: Bukoviny, Uher a Rumunska)
zahnáni, u Kirlibaby, v lesnatých Karpatech a
jižně od Dněstru odraženy jejich výpady. Se

verně od Dněstru u DolníDipnico marně úločilyruské masy a podobně ztroskotaly ruské výpady
jižně ode dráhy Brody—Lvov. I na Volyňeku
západně od Lucku vzchopili se Rusové opět ke
hromadnému útoku, nepronikli však nikde.

Proti Rumunsku. Téměř dva měelce trvá
už válka s Rumunakem. Nyní bojuje se na
hranicích rurhunsko-sedmihradekých, odkudž pří
oházejí pouze ve!mi stručné zprávy úřední. —
V Dobrudži není nic nového. — Dle posledních
-zpráv -jsou Sedmibrady prosty nepřítele. Teď
zase chvat ve člyřdohodě na pomoc Rumunsku.
Rumunský generální štáb nahrazen prý ruským
a do Bukurešti přibyl už francouzský generál
Berthelot s 25 štábními důstojníky a na cestě
tam jest také anglický generál French se 13
štábními důstojníky.

V Makedonii rozhořčeně bojuje se o Bi
tolj. Dne 14. října odražení Francouzové po
obou stranách dráhy Bitolj—Fl:rina. Zvlášť roz
trpčeně ale marně útočili Srbové u Brodu na
řece Černé; jejich ztráty jsou prý velké.

Italské bojiště. Osmá bitva na Soči zase
jest u konce, a neměla jiného výs'edku, leč že
naše fronta byla u Nové Vei zatlačena v šířoe
2 km o 600—700 kroků. V bojích těch zajato
na 2700 Italů. Cesta do Terstu je Italům zata
rasena právě tak mocně jako dříve. Samy mí
láneké listy uveřejňují bez poznámek zprávu,
že na Soči byli Italové donucení k přestávce. —
Italové po nezdaru v Přímoří pokusili Beo Štěstí

„v jižních Tyrolích. Napadli značnými sílami
rakouské postavení na Monte Testo-Roite a 86
verně od Pasubia; byli však krvavě odřažení.

Na Sommě a u Verdunu bojuje se nepře
tržitě a urputně dále.

V Řecku hospodaří Francouzové dále. Ob
sadili Alhény a jiná místa, mají v rukou želez
nice, It ďetvo a konečně usilují o to, aby se
Řecko vzdalo neutrality.

Americká a norská odpoví ď čtyřdohodě.
Vláda americká zaslala čtyřdohodě pamětní spis,
v nětnž se diví, že se apojenci snaží neutrálním
vládám ukládati pravidla o ponorkách a vynutiti
užití těchto pravidel. Vláda Spojených etátů
vybražuje si při jednání s obchodními a váleč
nými ponorkami ve vodách amerických napro
stou svobodu a s těmito plavidly bude naklá
dati podle etarých zásad nestranné neutrality.
Vláda americká považuje za povinnost válčících,
dělati rozdíl mezi ponorkami států neutrálníoh
a válčících. — A také norská vláda prohlašuje,
že má právo zakázali válečným ponorkám ja
koukoliv plavbu a pobyt v norském mořském
pásmu; není však povinna vydati takový zákaz
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vůči některé z válčících mocností. Ostatně Nor
sko drteti se bude dále nestranné neutrality.

O miru. Švýcarský tisk tvrdí, že alřední
velmoci jsou ochotny k čestnému míru, žádají
však záruky proti novému přepadu na východě,
západě a Balkáně. A rovněž Švýcarský tisk
ujišťuje výslovně, že pověsti o zvláštním míru
mezi Ruskem a Německem dají se odůvodniti.

Politický přehled.
O Slovanech píše v »Deutsohe Arbeit«

profesor německé university pražské dr. Spina.
Vytýzá Němoům naprostou neznalost věcí slo
vanských, která je tím povážlivější, protože Slo
vané žijí « Němci v jazykové hranici přes 2000
km dlouhé a dále proto, poněvadž po válce
bude nalóhavě požadováno: vyjasnění německo
slovanských sporův a získání slovanských ná:
rodův. K tomu je třeba zvýšené znalosti jazy
kové. která umožňuje vniknouti do národní a
kulturní individuality; toto pak usnadňuje opra
vy četných předsudků mezi národy a falešných
pozorování a způsobuje zmírňování protiv.

Na konferenci u dr. Sylvestra, předsedy
poslanecké sněmovny, dne 23. t. m. pozváno
26 zástupců stran. Za Čechy pozváni posianci
Maštálka, dr. Hruban, Staněk, dr. Hůbsohmann,
dr. Stránský a Němec Ant.

V Dalmacii na obchodních školách ve
Splitu a Dubrovníku zrušilo místodržitelství
povinný předmět ilalského jazyka « nařídilo
zvýšení vyučování němčině, jakož i zavádí se
německá korespondence.

Říšský vyživovací úřad rakouský dne
16. t. m. započal svou činnost. Má 4 oddělení.
Prvé oddělení má na starosti hospodářství s obi
lím, mlecími výrobky, luštěninami, zemáky,
jakož i záležitosti válečného obilního ústavu.
Druhé oddělení stará se o záležitosti odběru
zboží z ciziny a jeho vývozu do ciziny, o zále
žitosti rakouské ústřední nákupny a válečné
kávové ústředny. Třetí oddělení má na starosti
maso, mléko, vejce, tuky a krmiva. Čtvrtému|
oddělení přiděleny jsou záležitosti obchodu
8 olejem, zeleninou, vínem, oukrem, zužitkování ;
ovoce, věci tiskové.

Říšský sněm němeeký v hlavním svém
výboru schválil návrh pokrokovců, aby byl říš.,
ský kanoléř požádán, aby neprodleně byla říš- 
skému sněmu předložena zákonná osnova —
současně se zrušením pruského zákona 0 vy- |
hlašování stavu obležení, kterou upraveny by
byly předpoklady a forma vyhlášení, jakož il
účinky uvalení válečného slavu v území epol ;
kovém.

V Japomsku odstoupil BOletý ministerský
předseda Okuma a nástupcem jeho stal se ge
nerál Terouči Poněvadž Japonsko dodávkami |
válečného materiálu čtyřdohodě vydělalo už
obrovské miliony, postaven v čelo vlády voják,
aby se přikročilo k vybudování vojska a loď;
stya. Sám ministr námořnictví prohlašuje, že|
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lasertyočitají selevně. .
Obnova vychásí v pátek v poledne.“

musí míti loďstvo, jež by stačilo na každé jiné,
jež by mohlo ve východonsijských vodách vy
stoupiti. Možná, že právě čt»řdohoda brzy uoltí,
co stojí nynější pomoc Japonska,

Volné listy.
Těkóly. Onehdy mihlo se novinami jméno

Tókůly a protože nynější boje v Sedmihradsku
vzbuzují zajisté i v Uhrách vzpomínku na zá
pasy ve století XVII, jest místno, když stručný
mi rysy činnost uherského bojovníka toho si
představíme. Emerich hrabě Tókůly narodil se
r. 1656 v zámku Kežmarském a byl pečlivě
vychován. Otec jeho, náboženstvím evangelík,
náležel k nejbohatší uherské šlechtě a byl hrd
na rodinné tradice Již před narozením Emericha
Tókólyho byly rozpory mezi rakouskou vládou
a uherskou šlechtou, která neprávem stěžovala
si do zkracování svých svobod, obmezování ná
boženských práv a do četných vojenských po
sádek německých v zemi. Když hrabě Nadasdy,
Zrini a Frankopán pro spiknutí byli uvězněni
a r. [671 popraveni, mezi listinami jejich nalezen
byl důkaz, že činností jejich účastnil se také
otec Emerichův, Štěpán Tókóly.

Císařský jenerál Heister, který tehdy v U.
hrách byl vrchním velitelem, dostav z Vídně
rozkaz, vytáhl proti zámku Tókólyho, ale právě
v tu dobu Štěpán Tókály zemřel patnácti
letého Emericha ujali se Pelroczy a Barkotzy,
kteří vědouce, že hrad pruti císařskému vojsku
neobstojí, utekli do Sedmihradska, kdež mladý
Tókóly dal se v ochranu Tureoka. V Sedmi
hradsku Emerich Tókóly potají připravoval se
pro budoucí své úkoly. Roku 1678 vystoupil
na veřejnost jako jenerál uherských nespoko
jenceův a dal po zemi rozšířiti provolání, že
přichází, aby dobyl práv svým rodákům. Shro
máždiv 20.000 vojínů, zmocnil se některých
měst, po čemž trval klid zbraní tři roky, v kte
réž době Tókóly upevňoval přátelské vztahy
8 portou. Roku 1682 oženil se s vdovou po
knížeti Rakoczym, učinil několik zdařilých vý
bojův, vnikl až do Slezska a potom vysokou
portou jmenován byl vládcem horních Uher.
Když r. 1683 Turci obléhali Vídeň, usiloval
Tobóly o dobytí Prešpurku, ale za velikých
ztrát byl odražen, jako Turci zase byli na hlavu
poražení u Vídně. Veliký vezir svaloval vinu
porážky na Tókólyho, který však nemeškaje
epěchal do Drinopolu, kdež se obhájil a dovodil
ohyby tureckého velení u Vídně tak, že veliký
vezír byl oběšen a jemu samému přislíbena
další ochrana a pomoe.

R. 1685 shrnuly ee na Tókólyho nezdary;
pozbyv četných pevných posice, byl u Petrovara
dina od tureckého paši zatčen a odvezen do
Turecka, kam utekli se i četní povstalci. Těkóly
se sice zase obhájil a z vězení byl propuštěn,
ale byv značným počtem sloupencův opuštěn,
nemohl nie podniknouti. k čemuž přistoupilo,
že i porla r. 1686 a 1687 byla dosti nešťastna.
R. 1688 měl býti sjednán mír mezi portou a
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kousku francouzským králem Ludvíkem XIV.
Turci s Tókólym se vumužili. Tókóly dostal
z Francie peníze a chtěl r. 1689 obléhanému
Temešváru pomoci, ale podnik jeho se nezdařil.
Byv v boji raněn vrátil se do Valašska.

Konečný nezdar. Roku 1690 Tó.óly jme
nován byl od vysoké porty sedmibradským
knížetem, avšak rakouský mocnář za vládce
v Sedmihradsku ustanovil nejstaršího syna kní
žete Apafiho. Tokóly vtrhl do země s 15.000
muži a podařilo se mu oleařský 4000 sbor po
raziti, čímž však mnoho nezískal. Lid v S+dmi
hradsku větším dílem Inul k panovníkovi elsa
řem jmenovanému a od prospěchů Tókólyho
zoela se odvrátil. Tókó'y ocitl se v nesnázích,
kterých se nenadál. Mnozí povstalci chovali ae
Ihostejně, jiní slibovali pomoc pouze ústy a jiní
zjevně prohlásili se za poddané rakouského
císaře. Tókó'y cítě, že naděje jeho se počínají
viklati, podněcoval portu a činil jí rozličnéná
vrby. Porta však jeho podnětů nedbajíc své
vztahy k říši pořádala po svém rozumu, A pro
tože pinovníci v Turecku v tu dobu stále so
střídali, bylo se Tókólymu uspokojovati tím, že
mohl žíti aspoň pod jejích záštitou a že bo
ubezpečova!i svou přízní.

Záměry Tókólyho posléze dokonale v niveč
byly uvedeny pohromou, kterou Turci utržil
r. 1697 u Zenty a kterou jim způsobil prince
Eugen. Po vzaté porážce netoužili po ničem tak
dychtivě jako po míru, jenž byl amluven r. 1699
v Karlovicích a v jehož výminkách bylo stano
veno, že každý nespokojenec, který do Turecka
uprohl, musí tam již navždy zůstati. Tókóly tedy
usadil se mezi Turky a pobýval stř.davě v Caři.
hradě a Galatě. Za několik roků po Karlovickém
míru zemřela mu manželka a on 8ám po rušném
životě skončil v Ismidu u Nikomedie 13. září
1705. Emerich Těóžóly náleží mezi znamenité
uherské muže, vynikal jasností úsudku a tako
vou duchapřítomnosti, že ani v nejnebezpečněj
šíoh okamžicích nepozbýval klidné úvahy a
pohotového rozhodování. Německý spisovatel
o něm pravil, že Rakousko a Uhry uctívaly by
jeho památku, kdyby byl schopností svých uží
val k lepším cííům.

*

Snahy o parlament. Ve výkonném výboru
agrární strany usneeli se o protestu proti způ
sobu, jakým o českém národě bylo hovařeno
v uherské sněmovně. Odp.r tento, opíraje se
o etenografické protokoly sněmovní, proti krití
sování tomu vyslovuje se co nejrozhodněji i
a hlediska naší říše. Tolik jest jisto, že není
místno užívati sněmovní svobodné tribuny proti
národu, jenž, nemoha se nyní jak náleží brániti,
bojuje svými syny po boku Maďarů o zachování
říše. V míru jako v míru, alev této vážné době
něco takového bychom nečekali.

Uherští poslanci, žádajíce svolání rakouské
eněmovny a delegací, jsou si dobře vědomi, že
ve věci této hodně také váží souhlas nebo ne
souhlas národův, a již tato ekutečnost měla jim
radili větší opatrnost řečnickou a klidnější roz
vahu. Nevíme, co Maďaři obmýšlejí a příčiny
jejich tužby po rakouském sněmování mohou
býti vykládány různě; po našem mínění české
hledisko tentokrát může býti nestranné a pro
svolání říšské rady můžeme mluviti a také ne

Feuilleton.
Zápas lokomotiv.
(0. Stephenson by S. Smiles.)

nesuiřitelnými. A přece bylo nutno dospěti k ja
kénusi rozhodnutí, nemělo-li se ztráceti času. Sta
rý. vyzkušený systém koňských potahu nebyl bez

musíme. O novém vnitřním uspořádání říše ve
sněmovně rokovati by 00nemoblo, nebo takové

vojenské obrany říše, víme, že jest v dobrých
rukou a že jest promýšlena ve vojenských hla- |
vách které přijavše jednou zodpovědnost, nepo
dělí se o ni se sněmovnou a budou zápasili až

do vítězného konce. K čemu kedy dnes sněmování? Aby tam některá prudčí hlava pronesla
něco, z čeho by mohla těžiti nepřátelská oizina?
V tom následovati oposiční uherské poslance
věru neradno. Rozhodně byly již zamítnuty také
fintasie dopisovatele říšských německých listů,
Lederera, jenž básnil o zárukách českými po
slanci prý daných, že říšskou radu by nerušili.
Nehledě k tomu, že nic takového se nestalo,
čeští poslanci by se jistě chovali jako všeoek
národ, jenž všemi duševními a hmotnými silarní
se přičiňuje, aby požadavkům vážné doby bylo
dostičiněno a z toho důvodu by nevolali před
poslanecké forum ani ministra zahraničního
Buriana, ani by zbytečně nekritisovali vojen
ského vedení. Ostatně, ©

saně

mování bylo by jen nevýznamnou furmalitou,
pro kterou horovati dnes- není potřebí. Pisatel
těchto řádků jest toho mínění, že národ český
nemá dnes příčiny atarati se zvláště o svolání
řišaké rady a že jest mu klidně vyčkati doby
mírové, kdy parlamentní činnost bude svobodna
a sproštěna ode všech vnějších i vnitřních
překážek.

Stále romantika, Spisovatel Josef Holeček
ve feuilletonu »Návrat k příroděs v »Národních
Listech« pověděl pěkné myšlenky o rodině a
jejím významu pro blaho společnosti, ale dal
uklouznouti svému péru tím, že, abychom tak
řekli, »opičí konfesí« dobré úmysly sám nechtě
povážlivě ohrozil. »Člověk avého jména zaslu
huje leprve od lé doby, co utvořil rodinu, prvou
trvalou společnost, a nikoli odtud, co se mu
zadní ruce proměnily v nohy.« Tako
vou větu napsati v mravoučném článku zna
mená, vhoditi tam bombu, aby ostatní dobré
zásady dokonale rozbila.

Naši spisovatelé, kteří kdo ví z jaké pří
činy, snad pro zdání vyšší ilosnfie, nemohou s8i
odepříti koketování s darvinismem v nejhorší
jeho podobě; nechtějí pořád chápati, co tím na
tropeno bylo již mravních spoust a co podvrá
ceno základů, na nichž spočívají úspěchy lid
ské společnosti a zdar spořádaného rodinného
života. Vězí v tom hodně psychologické nepro
hloubenosti, když za dobré nálady tak někdy
ve sváteční den píše se o krásných pravdách,
a když zase ve všední den stříká ze spisovalel
ského péra kontrast. Jest to úkaz hromadný.
Spisovatelé a novináři, kteří by přece měli vé
děti přede všemi jinými občany, jak tisk pro
niká duševní bytosti čtenářův a jak vytváří je
jich mravouku, nejednou si počínají tak, jakoby
tištěné slovo byl» účelem jenom samo sobě.
A zatím zejména o opičí teorii dalo by so do
kázati, jak zhoubně zaryla se v mravní podstatu
lidstva, jak stala se rozkladným prvkem rodiny
a pak ovšem i epolečnosti a jak z ní vyplynula
všeliká bezkarakternost. Opičí teorie, před níž
co d) mravního půsvbení důtklivě varoval již
učený Virchow, jest nebezpečná kost, která kul
turní společnosti uvízla v hrdle, a není odhodla
ných lékařů, kteří by chtěli vykonati důkladnou

PV..
500 liher pro nejlepší lokomotivu. jež stanoveného
dne má býti předvedena a jež by splnila zvláštní
pedmínky uspokojujícím způsobem. |

Bylo nyní zřejmo, že osud železnic závisí na
zdaru této výzvy ke geniu strojnictví v Anglii.:

pošali odborníci věnovati zvláštní pozornost nové i
síle, iez pustila se v boj o existenci. Zatím veřejné ;
mínění o železničním díle zustávalo nerozhodnu- '
to, výsledek podniku očekáván s velkým zá-;
jmen, :

Stephenson jal se ihned stavěti svuj proslave- :
ný stroj »Raketi«. | Zařízení Rakety bylo krátce '
mto: Kotel byl válcovitý, plochého zakončení, 6

naplněna vodou; spodní části vedlo 25 měděných
rouř cd jednoho konce u ohniště k druhému do kopustnými,

Pevné stroje měly zastanců mnoho; lokomoti
va velmi málo, byla v minoritě jednoho hlasu — ,

tovně a neustále na ř'ditele, aby učinil pokus s lo
komotivoa dříve než rozhodnou se proti ni, takže
konečně jei pověřili předstoupiti s pokusem s jed
ním svých strojít Tato lokomotiva postavena r.
1829; shledána velice účelnou v dopravě vozu se
slínem ze dvou velkých kutišť. Jiná deputace ode
brala se k prohlídce pevných stroju; vrátila se do
Liverneru s mnohými informacemi; avšak jejich
dobrozdání ohledně relativních výhod těchto dvou
druhů sirojn odporovalo sobě tolik, že řiditelové
měli k rozhodnutí tak daleko jako dříve.

i

koťe v šikmé poloze. jednim koncem nahoře u:
kotle ve výši vodní hladiny, druhým směřuje ze '
středu hnacích kol, Celý stroj i s vodou vážil jen :
4" tuny a spočíval na čtyřech kolech.

Když Raketa byla dokončena, byla umístěna '
na dráze Killingworské na zkoušku. Nové uspořá
dání kotlové dokonale se osvědčilo. Pára stoupala.
rvchie, trvale a v množství obdivuhodném. Stroj
byl potom krátce dopraven do Liverpoolu.

Doba tak mnoho kýžená pro Jiřího Stephenso
na kenečně nyní přišla, kdy ocenění lokomotivy
mělo býti předvedeno veřejnému svědectví. Ne
přízeň, již požíval u některých řiditelů, byla okol

operaci. -Jest v povaze lidelva, že se v něm
u snáze jdejď'yla, než doběií“-»Nitimur in
retitum semper, cupimusgie negata,« (Usiluje

me o sapovězené vždycky a toužíme po odepře
ném), moudře propověděl již antický spisovatel.
Opičí idea darvinská se nezaštavila v prvých
knibách, ale, roznesena byvši tiskem do všech
koutů svěla, změnila všecek životní názor -a
podsuhula „veliké části lidstva nevázaný mate
rialism a klanění hmotným zájmům. Moderní
lidstvo ve snahy pokroku a mravní zdokopali
telnosti vetkalo si ideu, která podlamuje oběta
vou lásku k vlasti, k rodině a vůbec k bližní.
mu. Idea tato přinesla maoho potravy sobeoko
sti, — která stálo dřime v lidské bytosti jako
dravá šelma, čekající svého odpoutání, stala se
mohutnou -oporou moderního hesla: »Užívej,
život jest právo na Štěstí!« [dea tato jest odpo
vědnou nepřítelkyní křesťanského názoru život
ního, jehož předním příkazem jest: »Pracuj,
život jest povinnost, čiň dobré nemysle, 00
z toho tvé osobě vyjde!«

Říkalo se, že darvinská teorie boří katolickou
dogmatiku o původu člověka a proto jest prý
vystavena útokům kněžstva. Věc však má ještě
jiný háček. D gma jest stromem. na němž vý
růstá ovoce lidských skulkůr a vezmeme-li
v úvahu otázku, jaké ovoceplozeno jest dogma
tem o původu člověka z opice, tu již ocítáme
se na poli, které jest společno katolickým kně
žím a věsm těm laikům, kterým mravnost 4
nemravnost nejsou věci jednostejné. Ohražují-li
se tedy katoličtí kněží proti vnášení opičí teorie
do literatury, brání obecného prospěchu lidetva,
pro kterouž činnost neměli by tržiti výsměch
a měli by nabývati vždy četnějších spojenců ve
všech myslících a rozumných lidech. :

.

Otázka vědecká. Přítomnákultura napsala
na prapor avůj zvučné jméno vědy. Nuže,jest
idea o původu člověka z opice vědecky odů
vodněna? Myslilo se tak druhdy a náleží to
mezi četné vědecké omyly. Kdo otázku tuto
opravdově sleduje a kdo ledabyle nelapá, co se
o ní lehkomyslně vyzvání, nabyl již přesvěd
čení, že věda k nejkrajnějším výstřelkům dar
viniemu obrátila se zády.

Vyvinul-li se člověk ze zvířete, kde jest
tento zvířecí předek? Otázka tato se světa ne-*
aprovodí se žádnými vytáčkami a sofismaty. Jest '
tento předek mezi živými či mezi mrtvými?
Vědecky jest dokázáno, že -posud žijící opice
předky člověka nejsou a býti nemohou. Nebo
povstal li člověk s vpicemi ze společné kmenové
formy, kde a v které zemské vrstvě byla tato
zkamenělá forma nalezena? Také na tuto otázku
odpovídá němé ticho. Darvinisté tvrdí, že vývoj
zvířele v člověka v jedincích. dál se tisíciletí a
tisíciletí, z čehož plyne, že těchto fosilních do
kladů bylo by ohromné množství, a nenalezen
ani jediný, ač darvinisté se po něm přímo zvou
fale pídi. A ještě beznadějněji se má věc darvi
nistů, tážeme-li se, jak velikolepá duševní čin
nost lidská povstala ze zvířecího pudu. Darvi
nisté zamítají sice zázrak, ale duševní život
člověka vysvétlovati z pudů zvířecích, není nic
jiného, než zázrak, protože pak myslící a pozná
vací činnost lidská povstala z ničeho.

Všechny spisovatelské narážky na zvířecí
původ člověka, nemajíce nejmenšího vědeckého
odůvodnění, jsvu pouhé fantasie, kombinace a
nejlehkomyslnější hra s nejdůležitějšími pro

odpor; nesnáze a zrážení byly by zkrušily ducha
muže méně rozhodného; ale svéráznost ho neopu
stila.

Zájem veliký byl patrný v Liverpoolu i v ce
lém kraji, kdy zápolení se blížilo. Inženýrové, vě
dátoři. strojníci se všech stran přicházeli na svě
dectví nového výjevu strojnické ženiálnosti, na
niž závisí tak veliké výsledky. Obyvatelé Liver
poolu, Manchestru a okolních měst chápali, že
zdárný výsledek tohoto pokusu přinese jin míst
ní i zvláštní výhody skoro nevypočítatelné, co za
tím lid čekal na výsledek se stejným zájmem.

O cenu ucházely se následující stroje:
Braithwaitova a Ericsonova >Novelty«,

Hackworthova »Sansparčile,
3. Stephensonova »Raketa«,
4. Burstallova »Perseverancec.
Místo, kde stroje měly konati své pokusy, byla

stoupající trať dráhy v délce-asi dvou mil. Každý
stroj měl vykonati dvacet jízd, což rovná se cestě
70 mil (anglických) za den a pruměrná jízda nemě
la býti pod rychlostí 10 mil za hodinu. Bylo stano
veno, aby každý stroj -konal pokusy zvlášť a v
ruzných dnech. :

Závodní den byl stanoven na 1. říjen, avšak,
aby dostalo se dostatečného času lokomotivám u
spořádati se k provozu. prodloužili řiditelé dobu
až do 6. října. Ráno toho dne ukazovalo okolí
Rainhiliské živé účastenství. Mnoho tisíc diváků
přihlíželo, mezi nimi prvních inženýrův a strojní
ku. Yyvýšené místo zřízeno bylo pro dámy; krása
a móda ze sousedství se dostavila a obě strany
dráhy byly obsazeny povozy všech druhů,

tm-—



spěchy lidstva. Nedávno v »Obnově« bylo uká
záno na dra Hofmeistra, který ve feuilletonu
„Národních Listů« mluvil o divých mužích a
původním životě lidstva, o přechodu ze zvíře
cího stavu v život kulturní s takovou jiatotuu,
jakoby býval tomu všemu přítomen. M.žno dvstí,
že se ušil u německého profesora na universitě
ve Štýrském Hradci, Gumplovicze, jenž hovořil
© primitivních hordách, které se ve všech dílech
světa jen hemžily. Jak ovými fantasiemi k roz
šíření opičí teorie přispěl německý universitní
profes.r Haeckel, jest obecně zmámo. Votní
royšlenkáři, pijíce z jeho studny, rozvědovali po
Čechách všude křiklavé koberce pavučinové a
vydávali naivně všechno za ryzí vědu

»

Povážlivé důsledky pro národní kuitnru.
Vývojová fantasie op:čí náleží v duševní směr,
který se nazývá přírodní filoacfif (Naturfiloe. fie),
a otci jejími jsou němečtí (ilosofové Schelling
a Hegel. Myslili, že našli nové cesty, jimiž
pouhým myšlením lze nabýti takového poznání,
jakého dosahují vědy po pracném badání a 24
ložené na zkušenosti. Proto tušili sobě, řešiti
nejvyšší záhady světové. V Německu tito [ilo
scfové opanovali mysli tak, že se jim podrobo
valy i přírodní vědy, což ostatně snadno se vy
světluje, neboť kdo by nedal přednost krátké
cestě pouhého myšlení před plahočivou náma
hou přírodního zkoumání? A tak bralo se vše
cestou »nalurfilosofie« snadno a rychle. »V době,
dí pr.fesor Mareš, »kdy proslulý německý uče
nec, Jan Můller, ovládán byl ještě naturfiloscfil,
Jan Purkyně usiloval v NěmecLu vzbuditi zájem
o přírodovědecký výzkum, Du Bois-Reymond
se diví, proč se stal reformátorem fysiologie
v Německu Jan Můller a nikoli Jan Purkynč.
od kterého vyšly tak velibé věcí, a míní, že
k reformátorství jest třeba krcmě jasného ducha

a

elementu.«
Po té v Německu přírodní vědy vyvinuly

se směrem mecbanicko-matorialistickým zejména
tím, že odmítly z přírodního dějstva všelikou

P
Bylo ic hned charakteristické prb Stephensona,

pokusné jízdě, byl nejdřív připraven; i bylo sou
hlasně stanoveno od soudcu, aby vykonal pokus
nou jízdu. Raketa však nebyla nikterak miláčkem
ani soudciv ani diváku, Skoro každá osoba přála
některému jinému stroji takže pro Raketu nemlu
vilu nic leč skutečná zkouška. První učiněný po
kus potkal se hned:se zdarem. Stroj jel asi 12 mil
bez přerušení za 53 minuty.

Druhý stroj byl Novelty. Byl to lehký stroj.
silného vzhledu; vážil pouze 3 tuny 1 cent. Jeho
zvláštnost byla, že vzduch byl do ohně vháněn
pomocí měchu; zvláštních úspěchu nedoby!. Dal
ším strojem byl Sanspareil, avšak nějakým úspě
chem toho dne též se nevykázal. Druhého dne mě
chy u Novelty praskly, u kotle Sanspareile též de
fekt se objevil; i byl poskytnut nějaký čas k ná
pravě. Valná část diváku byla velice rozladěna
timto odkladem. Slyše to Stephenson, vyjíždí opět
s Raketou a připojuje k ní vůz s 30 osobami. i jel
tratí rychlostí 24-—30mil za hodinu. k velikému za
dostiučinění a úžasu, Soudcové stanovili, aby lo
komotiva byla připravena v 8 hodin následujícího
dne k definitivní jízdě dle předepsaných podmínek.

" Ráno 8. října Raketa byla opět připravena k zá
polení, Za sebou táhla asi 13 tun nákladu ve vo
zech a jela do předu i do zadu dvě mile trati, ura
zivší 35 mil v 1 hodině a 48 minutách. Druhá jízda
byla podobně vykonána ve 2 hodinách a 3 minu

-tách. Největší rychlosti dosáhla během třetí jízdy,
"29 mil za hodinu — čili třikrát větší rychlost, než

jak soudcové stanovili hranici možnosti. Celý vý
kon vzbudil největší podivení mezi shromážděním;

i v Čechách, zejména když Durdík do své filo
scfie uvedl Herbarla. Opičí teorie, spravovaná
tehdy Haecklem, dostala se k nám již před
čtyřiceti lety a německý tento pramen, jak j%
jsme řekli, přičiněním a slepotou volných
myšlenkářů v nejnovější době proměnil se vv
splavnou řeku. K tomu si přitnysleme záliby
pánů na literárním našem Olympu, a mámo
vysvětlení, proč se hlásá, že náš kulturní život
jest překladem něreckého. Rádi bychom byl..
kdyby naše veřejnost těohto řádků rašich vi
povšimla a kdyby ti, jichž se věc týká, nad
touto skutečností vážně se zamyaslili...

©Pamatujte
při každé příležitosti

na „Červený kříž“
na raněné vojiny, na vdovy a sirotky

po padlých naších bojovnícich!
Příspěvky zasílejte na zemský Svaz katolického

Orla v Hradci Králové.

Láska k bližnímu.
V tyrolském Zirlr dlouho těžce churavěl ven

kovský mladík. Když se o tom dověděla za své ji
zdy osadou arcikněžna Žofie, matka nynějšíhovi
saře pána, postarala se o skvělé opatření ubožáka;
byl k němu vyslán i císařský lékař. V srpnu při
byl s arciknížaty do osady sám císař Ferd nand
Dobrotivý; s celým pruvodem vešel do chatrče,
vzal chorého jemně za ruku a řekl mu laskavým
hlasem: »Důvěřujte v Boha a buďte přesvědčen,
že vás dojista neopustí.

"Tato scéna mochě pusobila na mladistvého
arcivévodu Františka Josefa, který byl též příto
mew, Vřelý soucit s trpícími dokazoval často hned
v prvých letech své císařské vlády, ačkoli tolik
rušných záležitostí politických vyžadovalo nej
bděiejší pozornost a práci do umdlení. Vždy hori
—— — =

hiditelové cítili, že jejich podník nyní ociťuje se V
předvečer zdaru. Jiří Stephenson pociťoval radost,
že nřes všechny falešné proroky a kolísavé posu

Raketa splnila takto všechny podmínky zápolení
a přibyla na stanoviště, pan Cropper, jeden ze ří
diteliv a zastance systému pevných stroju. po
zvedl své ruce a zvolal: »Jiří Stephenson na ko
nec překonal sám sebe!

Ani Novelty ani Sanspare'l nebyly připraveny
k pokusné jízdě před 10).říjnem, Stroj Novelty jel

roura při tlakovém žerpadle a učinila konec jízdě.
Ganspareil byl připraven až 13. října. Jel prů

měrnou rychlostí asi 14 m'l za hodinu, při iedenácté
iizdě však porouchalo se čerpadlo na studenou vo
du a stroj nemohl dále. Majitelé Novelty žádali o
ještě jednu jízdu, jež byla povolena, avšak selhala

učiniti se strojem ještě jeden pokus, avšak soudco

neby! schopen pohybovati se více než pět neb šest
mil za hodinu, i byl odstraněn záhy ze zápolení.

Pakeia byla tedy jediným strojem. jenž splnil,
překonal všechny stanovené podmínky. A nyní.
aby ukázal, že stroj pracoval zcela v mezích své
síly, nařídil Stephenson odstraniti od stroje vše
chen náklad a vykonav dvě jízdy, docílil k úžasu
rychlosti 35 mil za hodinu.

Raketa zastinila zařízení všech lokomotiv, jež
dosud byly stavěny 4 překonala živé očekávání
svých konstrukterův, Ukázala. že nová moc zro
díla se světu, plná činnosti i síly s bezmeznou
schopností pracovní. A. V. Chodovický.

vě spěchával se svou pomocí tam, kde poddaní
strádali. Jednou bylo mu domlouváno, aby upustil
od návštěvy nemocnice, kde leželi ubožác! one
mecnělí cholerou, Odpověděl rázně: »Jsem otcem
zdravých i nemocných; táhne mne to k mým ne
mocným dětem.« — Jindy se vyjádřil: »Přeji si.
aby i dělník uléhal nasycen.« — Rovněž známo,
jak spěchal osobně potěšit poddané, kteří byli sti
žení povodní ve Vídni, Szegedině a jinde.

Když r. 1907 za návštěvy v Praze hluchoněmé
děti, stojíce ve špalíru, zdvíhaly ruce při jízdě ci
sařského povozu na Smíchově na znamení nadše
ného uvítání, Jeho Veličenstvo odpověděl zpuso
bem přiměřeným; potřásl rukou na znamení díku.
Tehdy navštívil mocnář Klárův ústav slepců, Ru
žencovou výrobnu (kde jsou zaměstnány zmrzače
né děti) a pak ústav nezhojitelných »Vincentinum..

Do Klárova ústavu příbyl vznešený panovník,
aby položil základní kámen k novému rozsáhlému
traktu. Když byl vítán básničkami slepých, zračilo
se v celé jeho tváři živé pohnutí, Zrak jeho pohlí
žel útrpně z jednoho na druhého, až se slzou zaro
sil. Když byl mocnář osloven představenstvem ú
stavu. odpověděl mezi jiným: »Rád vyhověl jsem
prosbě, chtěje“tak ústavu, jenž po desítiletí blajo
dárnou činnost vyvíjí, dáti na jevo nové znamení
svého uznání. Správa ústavu, která pečuje o ne
zhojitelné slepce v celé zemi stejnou měrou, zaslu
huje za to dík veškerého abyvatelstva. Klada zá
kladní kámen k novostavbě, projevují přání a oče
kávám. že také v nové budově bude vládnouti sta
rý duch pravé humanity a nejčistší lásky k bliž
NÍMIo

K celé řadě dojemných scén došlo v Ružencové
výrobně a pak ve V. Břevnově, kdež Jeho Veli
čenstvo po uvítací řeči prohlásil: »Šlechetná sna
ha, skromný ještě útulek rozšířiti, aby většímu
počtu nezhojitelně chorých mohlo se poskytnouti
dobrodiní péče ústavní, zasluhuje podpory všech
dobře smýšlejících.. Před odjezdem vznešený host
přál přítomným, aby jubilejní subkomitět dosáh!
hojnou měrou vytčeného cíle a shromáždil vydatný
fond. :

Za tohoto svého pobytu v Praze daroval Jeho
Veličenstvo ze své soukromé pokladny: pro chudé
města Prahy 10000 K; pro chudé Karlína Smícho
va, Král. Vinohradů a Žižkova pa AMWK; pro chi
dě města Bubenče a obcí Dejvic, Zlíchova, Hlubo
čep, Střešovic. Břevnova a Podola po ŠM) K. Dále
humanitním ústavum a spolkům v Praze a v poli
cciním obvodu pražském peněžité dary v úbrnném
obnosu 17.000 K.

Kavelážské potřeby,
papír, péra. inkoust, tužky ve velkém výběru v

Družstevním knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinam.

Jak vysoce stoupaly vlny jásotu italského zed
nářstva při počátku války, Vždyť si tito lidé my
sli. že postup do zemí alpských bude tak snadný
jako nedělní procházka. Řečníci této společnosti,
Štvouce do války, dávali se okázale oslavovali ia
ko spasitelé země. »Ano — to my, to všecka my.
Jen si dukladně podejte nevlastenecké klerikály.
Biite je, že z úzkoprsé zbabělosti se odvážili prote
stovati proti válce, která má učiniti Italii státem
obrovitým.

Míjel měsíc za měsícem. nedařila se ani pro
cházka do Tersu a do Lublaně, Zato však italský
nárad zatinal pěsti proti domácím původcum vá
lečného zápasu. Když hromady italských mrtvol
týčily se v hory, zoufalé hlasy zdvojnásobily své
protesty. Zkrátka zednářum teče do bot a prato $



hadí mrštností hledají zákryt. Snaží se rychle sva
lovati nezdary na osoby jiné, odvažují se drze ba
lamutit i konservativce.

Když papež vydal mírové prohlášení, tehdy se
ještě zednáři domnívali, že křikem a hlučnými fan
fárami prorazí rakouskou frontu, Starali se horeč
ně, aby apel stolice Petrovy vyzněl zcela na
prázdno. Byla jim také nesnesitelnou myšlenka, že
by papež spolupůsobil prakticky při smírčíakci;
toť by by! veliký triumf Vatikánu, až by si zed
náři od něho dávali obvazovati rány, které stržili
při lehkomyslné hře. Z nadutých despotů by se
stali prosícími mrzáky, což by znamenalo velikou
mravní porážku zednářstva vůbec.

halské neštěstí však vzrůstá den ze dne, Proto
šíří lži proti papeži. Pronášejí žalobu, že Vatikán
prodlužuje válku svým neutrálním | stanoviskem,
tím, že se nepřidává na stranu čtyřdohody. Zedná
ři se přece starali houževnatě o to, aby zmařili ja
kýkoli vliv papežské stolice na veřejnézáležitosti.
Prohlašoval' jej za nepřítele všeho moderního zří
zení společenského, zcela zřejmě usilovali o zniče
ní papežství vubec, Když papež Lev XIII v zájmu
humanity chtěl osvoboditi zajatce v Habeši, když
plnomocník papeživ měl se súčastniti mírové kon
ference v Haagu, | zednáři hněvem se necítili a

manitě? Jen když se nepodaří Vatikánu provésti
dobré úmysly, jen když zdarem šlechetných plánů
nestoujne úcta k apoštolskému stolci!

Ale teď stále houževnaté pokusy, aby byl str
žen papež do válečného víru ve prospěch zbankro
tilého zednářstva — a aby pak byl odkopnut jako
mouřenín, který svou službu již vykonal. Zednář:,

církev těžká rána, kdyby vážky vítězství na ně

livou starost o blaho církve!
Ale při tom laičtí řiditelé osudu Italie brousí

nové meče proti sousedu, který se jen brání a ital

nérau dílu, k němuž nemaji dosti síly. shánějí úsilně
spojence. Tak vyhlíží snášelivost a touha po míru
v nekřesťanských kruzích italských, Inspektor vál
ky v Hali Bissolati právě v rozmluvě se zástup
cem americké »United Press« pravil, že všichni
spojenci jsou pevně odhodláni uzavříti pouze mír,

sí prý se znemožnit! Německu opětování jeho plá
nů a Rakousko-Uhersko jako státní celek: prý musí
zmizeti.

Bissolati býval předákem mezinárodní proti
militaristické internacionály. potom vůdcem re
formních socialistů. kteří prodávali >socialismus
velkokapitalislům a »reformovali« za peníze zed
nářské veřejné mínění Italie ve prospěch zasažení
do války. Z republikána se stal královský ministr.
Tedy cesty jeho přesvědčení jsou věru pestré, Ita
lie vsadila do banku velmi ninoho a posud úspěch
žádný. Proto hledí povzbuditi své věrné aspoň
hromovým hlasem a nesplnitelnými sliby. A s ta
kovou vyděračnou, zákeřnou společností měl by
se spojiti papež. Vatikán měl by vydati notorickým
nevěrcům na pospas netoliko věřící katoliky v ze
mich čtyrdohody. ale i katolíky přebývající ve
středostátech.

Zednáři předstírali, že chtějí zavésti věčný ev
ropský mír beze vší spolupráce papežovy. Zatím
však měli hlavní vínu na vypuknutí války, jaké
dosud na celém světě nebylo. Dokumenty jsou tu
jasné.

Zato však papež s nejčistším svědomím vydal
svuj mírový list, protože ani nejzarytější nepřítel
Vatikánu nemohl přehlušiti jasný, opravdový a
vřelý hlas Benedikta XV. voláním. že papežská
stolice sama má na vzplanutí boje nějaký podíl.

Co si zednáři ukuchtili, to ať si snědí. Jestliže

jsou tyto země úplně prázdny klerikální moci, ať

něco pokazil.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlasti podnik.

Kulturní jiskry.
Z činnost! Joseta Liboslava Zieglera. Proslulý

tento buditel narodil se r. 1782 v Hradci Králové
a zemřel r. 1846 v Chrudimi, Přípravného vzdělá
ní se mu dostalo v Chrudimi; gymnasium studoval
v Hradci a filosofii v Praze, kde na něho blahodár
ně působil ušlechtilý profesor, horlivý vlastenec
Jesuita Stan. Vydra. Theologii vystudoval Ziegler
v Praze. R. 1806 po vysvěcení stal se kaplanem
v Dobrušce; r. 1809 jmenován administrátorem V

Meziříčí, cdkud v prosinci téhož roku odešel za lo
kalistu do Dobřan. : :

Z'egler studoval horlivě slovanské jazyky již
jako bohcstovec. Pověst o jeho učenosti šířila se
zvláště od r. 1814,kdy se sta! bakalářem theologie.
Byl tedy r. 1817 povolán do rodného města, aby
v semináři přednášel o jazyku a literatuře české.
Zpráva o tom vyvolala radostný rozruch v kruzích
vlasteneckých. Čeští bohoslovci přijali nového
profesora vělice uctivě. Dr. J. Pešek v >»Národ.
Listech: podal o tom zajímavé zprávy. Biskupský

, a krajský impresor královéhradecký J. H. Pospíšil
psal podrobně V. Hankovi dne 17. listopadu o tom,
čeho byl osobním svědkem při zahájení přednášek
Zieglerových (11. listopadu). Bohoslovci uvítali u
čence čtyrhlasým sborem českým, Potom dek.a

j moval theolog Vamberský; následoval nový zpěv.
, Ziegler poděkoval a počal přednášet: o potřebě

a vznešenosti řeči české. »Drahý příteli... slo
, věnčina vznášela se do oblak — mohu říci, že to
: podpálilo ty jinochové (!), což snad ještě větší a

mnohem lepší následky míti bude. Aškol'v ten den
pošmourný byl, přece ale ty dvě hodiny velmi jas
né a přívětivé sluncem slověnčinu zahřívalo (!),
jako by dobrý počátek zvěstováti chtělo.« Drulé
ho dne na pozvání přišli pěvci do bytu Z'eglerova,
zpívali české sbory znovu a znovu. >Tuf jsem, býl
velice vlastenským citem hnut, tak že jsem tam
radostí veřejně slzel a vydechl: Ó kýž by zase
tvůj věrný přítel přítomen byl, aneb aspoň slyšeti

juje — zajisté by nás tím vroucněji miloval.<
Pospíšil jevil pro Zieglera největší nadšení. Do

kládal: »V pravdě jest, že jsme na panu Z. v
Hradci na nejveiš horlivého Čecha dočkali; on
jest muž na nejvejš přičinlivý a nepromine ty nej
menší příležitosti k rozšíření češtiny užíti.«

i
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Hankův, že »paní voskářka (Glaurová). která snad
I

' zapáchá, byla také k těmto zpěvům (poněvadž
pan Ziegler
nejvejš s obdivovali. Že by naše slověnčíňájmohla
tak sladce zniti, a hospodářství Vaše se jí fak za
líbilo. že již ta'její $chovanka. ktěrá se jindy česk
mluvit stydělá — jej (sic!) k vůli staré paní n
pianoforte hrátí a zpívati učí. takže z ní voskář.

má.. « - - .
Ještě 'r. 1817 vydal Ziegler u Pospíšila »Bohmi

sche Uibungen«< (s datem 1818), t. j. přehledné ta
: bulky, deklinace a konjugace podle gramatiky J.

stě ze dne 26. ledna 1818. Hanka pak hned druhého
dne, co obdržel list Pospíšilův, referoval o průběhu
hradecké slavnosti profesoru Dom. Kinskému v
Brně.

Přednášky o jazyce a literatuře české v semi
náři hradeckém byly v důsledku císařského naří
zení z 23. srpna 1816 a královéhradecký b'skup
Moric Tadeáš hrabě z Trautmannsdorfu a Weins
bergu (1796—1819) přímo nařídil bohoslovcům ná
vštěvu českých hodin. I měl Ziegler v prvém roce
působení svého v Hradci 34, v druhém 27, v třetím
49, ve čtvrtém 45 posluchačů řeči a literatury če
ské. Bohoslovci — posluchači Zieglerovi — osvěd
čovali lásku k řeči české také skutkem. R. 1818
>z vlastního vnuknutí« složili 93 zl. 30 kr. na če
ské knihy pro knihovnu seminární. Ziegler horlivě
utvrzoval lásku k řeži inateřské. A tato jeho horli

Noviny. Především zajímaly tenkráte deklamator
ní akademie, jež Ziegler v semináři pořádal. Zieg
ler pořádal též veřejné zkoušky svých posluchačů.
R. 1819 dozvěděla se česká veřejnost, že hradečtí
páni posluchači bohomluveetví prospěchu svého
jakož v jiných předmětech. tak i v gramatice ali
teratuře české důkazy veřejné dávali, a sice páni

; posluchači druhého roku měli písemné zkoušení z
literatury české dne 17. března, a to z následují
cích otázek: 1. Na kolikero věku dělí se veškerá
literatura a vzdělání českého jazyka? 2. Co víme
pamětihodného z prvního věku české řeči? 3. Jaká
chvála náleží císaři Karlovi čtvrtému vzhledem

I

č zna měli páni posluchači prvního roku písemné
zkoušení z gramatiky české. Dne 2. dubna bylo

j veřeiné oustní zkoušení pánů posluchačů druhého
| roku z literatury české, při němž se mnoho pánů

hostů najíti dalo. Dne 3. dubna bylo veřejné oustní
zkoušení z gramatiky české.

| Potud informace dra. Peška. Vlastenecký ruch
v semináři slibně pokračoval dále a vykonával
velikou práci pro národ český vůbec. Staré u
šlechtilé tradice dochovaly se až do doby nejno
vější. Byla by o tom celá kronika, co nejenom
kněží, ale i sami bohoslovci hradečtí vykonali s
řídkou obětavostí pro společnou věc národní. Když
již posice důkladně upevněny a vykrášleny. pak
ovšem se nalezlo dosti ochothíků i v kruzích ji
ných. Brzo zavládl kure jiný; liberální laikové, so

| tvaže se při společném ohníčku ohřáli, již od něho
zelelí odstrkovati pracovníky stavu Únchovenské
ho. Pronášely se do očí bijící lži, že kněz s náro-.
dem necítí, že má býti vyloučen zvlasteneckých
spolků. Aby se útoky zdařily, volali pozéři na po
moc živly nežeské, poskytujíce jim s úklonou čest
né členství. Kam se takto došlo, vidí každý. Bylo
by dobře sebrat a vydati bistorli vlastenecké akce
královéhradeckých bohoslovců. Pak by se poznalo
ještě jasněji, co obětavá práce chudých těch jino
chů znamenala pro české uvědomění východních
Čech vůbec,

"Ziegler vyučoval v Hradci také pastýřskému
bohosloví, r. 1818 stal se doktorem Písem sv. R.
1825 zvolen děkanem chrůdimským, r. 1832 stal se
vikářem a vrchním dozorcem národních škol v 0
krese chrudimském. Bohatá byla jeho činnost lite
rární, věliké úctě těšil se u předních tehdejších li
terátu našich. Probouzel všude národní vědomí a,
zájem o českou řeč a knihu. Tento nadšenec zač
sloužilse teké o zmírnění sporů mezi pohněvaný
nii členy české obce literární. Zemřel v prostřed.
nejhorlivější práce pastýřské i literární 23. května
1846 v 64. roce svého věku. A

Sofijské arcibiskap Robert Menini +."Ze Sofie
došla zpráva. že tam zemřel apoštolský vikář pro
Sofii a Fiipopol, arcibiskup Robert Menini, z tádu.
kapucínského, rodák ze Splitu, nar. r. 1837.Patriar
chální osobnost arcibiskupa Meniniho byla na Mo

ckých sjezdech na Velehradě, přijíždíval i v letech. ,

ně pontifikální mše sv., vítal a provázel slavnost
ní průvody. Arcibiskup Menini, než vstoupil ve
Vidni. kde studoval práva a Krátkou dobu byl ad
vokátem, ke kapucínům, byl osobností znárnou i

|

|

|

arcibiskupství v Sofii. byl J. V. císařem k tomu
úřadu vyvolen. J. V. císař zůstal vždy jeho velkým
dobrodincem. Také u cara Ferd'nanda byl arcibi«
skup csobností váženou. Řídil asi 15.000 katolíků
a pečoval o své kněze i věřící lid s největší láskou. .

Nález staročeského rukopisu. Štutgartská >An
tiguitáten-Zeitung« čís. 26. sděluje: »Při studiu sta-
rých obecních účtů Pretzfeldských nalezl gymna
sijní profesor dr. Krist. Beck z Bamberku, nymí v
Pretzfeldu (ve Frankách), staročeský rukopis. Jde
pravděpodobně o list z misálu s hudebními notam:
vždy na pěti řádcích. Tahy písma, velmi krásné:
veliké a zřetelné, poukazují na dobu kolem r. 1408.

vmtřní strany je dokonale zachován.«
Důležité rozhodnutí správního soudu ve věci

školské. Říšský správní soud zabýval se stížností
obce I.azů ve Slezsku proti rozhodnutí slezské .
zemské školní rady a ministerstva vyučování, kte
rým měla být obec Lazy přinucena, aby vyplatila
drahotní přídavky za rok 1911. dvěma učitelům
polské školy, kterým jich vyplatiti odepřela. Obec

školní rady. které potvrdilo ministerstvo kultu a
vyučování a hájila stanovisko, že školní úřady ne
jsou oprávněny zrušiti usnesení obecního výboru
a ukládati obci povinnosti. Správní soud přiklonil
se k stanovisku obce Lazů a zamítl rozhodnutí
slezské školní rady a ministerstva kultu a vyučo
vání jako neodůvodněné. .S 0O ==

O významu náboženství pro Rynější věk před
nášel v »Kantově společnosti« liberální profesor

ně, že náboženství i v moderní době jest význam
nou hodnotou. Cohnovým ideálem není nábožen
ský individualismus, který každou náboženskou
společnost s určitým kultem a kredem zavrhuje.
Náboženská společnost, náboženská služba, cír
kev a kult se vyžadují nikoli jako ústupek potře
bám lidu, nýbrž z přirozenosti věci. Jen pokud se
uznává. že pochybování o zvláštních nábožen
ských pramenech jest provihěním, muže býti ná
boženská společnost svorná a bezpečná; jen v té
to společnosti a formě lze zachytiti náboženský ob
sal. Jestliže se však neuznává pravý zdroj zjeve
ní. pak jest pravá forma náboženská a utvoření ná
boženské společnosti, již by se mělo zabezpečit
j trvání, oříškem tak tvrdým, že ho žádný moderní
myslitel nerozlouskne.

Cohn jako liberál nedává se uchváliti křesťan
ským zjevením, Ale na druhé straně poctivě pří
znává. že bez víry v zjevení jsou theologičtí my
slitelé malomocní. Tím se zajisté prospěšně liší od
českých papoušků doby nedávné, kteří vášnivě

ni jest zjevem zhoubným; nad to však ještěkla
mali lid sladkými sliby, že za zjevení poskytnou
znamenitou náhradu vlastním zkumem. Lidé ti ší
Fili prostě skepsi a myšlenkovou anarchii. Cohn
však upřímně uznává, že ani filosofie ani jiná vě
da životní problémy rozluštiti nedovede a — že
se to nepodaří ani v budoucnosti. sKdy a jak ná
boženská forma vznikne, která volnému duchu do
konalý kulturní život umožní. zda hlavně tuto for
mu v sobě obsahuje«, o tom nechce Cohn rozhodo
vati, Patrno tedy, že aspoň nevyhledává popularity



v šíření neplodného cynismu. Bude-li přemýšlet
„dále až ke kořenům, přiblíží se katolickému názoru
„světovému ještě více.

Věcná výstraha Harmackova, A. Harnack není
myslitelem katolickým; ale právě proto, že badá
v starokřesťanských památkách skutečně vědecky,
nejednou důkladně sešlehal volnomyšlenkářské gu
ové postavičky, které se odvažovaly fantasií bá
ječně pružnou převraceti na ruby nejzřejmější hi
storická fakta, jen aby zranily katolickou nauku.
Nyní Harnack v posudku jednoho díla. pojednáva
jícího o poměrech starokřesťanských, | kritisuje
předpojaté domněnky ve vědeckém badání: »Jako
vždycky při dějepisných kombinacích, tak také
zde předpojatá domněnka hrála neblahou úlohu.
Předpojatá domněnka mnoha dnešních badatelů, ne
tolko filologických, zachází při prvokřesťanských
pojmech, jež zkoumají, až tam, že prý nejsou ori
ginelní a že nepocházejí z židovství ani z řecké
filosofie, nýbrž z nějakého starého tajemného ná
boženství. Že předpojaté domněnky snadno osle
pují. to musíme všichni přiznati.«

Pochvala katolické instituce humanitní. »Národ.
Listy« dne 12. října píší: »Vžilá instituce, že ne
zkušené dívky, přijíždějící z venkova, najdou na
pražských nádražích ženy, jichž úkolem je řádně
postarati se v prvé chvíli o divky, aby nepadly do
nesvědomitých rukou, je z těch, které nejsou do
statečně ani oceňováné an: podporované kruhy.
jichž by to bylo úkolem. Tato drobná, ale záslužná
činnost sociální, jako celé sítě sociálně humánní
akce drobné, je docela pomíjená ženskými organ
sacemi a spolky, které stojí v čele našeho ženského
hnutí, Naše pokroková a svobodomys'ná ženská
veřejnost více jde za representační činností, Za
akcemi. které poskytuji příležitost k oslnění, k u
kázání se ve veřejnosti, a zatím ta rozsáhlá činnost
v nejnižších a nejširších vrstvách, činnost, ve kte
ré nevystupují osobní pocty a representace, je po
nechána — aspoň z větší části — kruhům klerikál
ním. Prohlédněte seznamy pražských drobných
organisací sociálně humanitních — k tomu požíva

vodnil odpor proti parlamentu tím, že by říšská
rada byla překážkou pro splnění německých po
žadavků a rovněž poslanec Pacher vyslovil se
proti svolání parlamentu se stanoviska čistě stra
nického. —- Pro svolání říšské rady vyslovili se
také zástupcové katol. národní a křesť. sociální
strany na Moravě s předpokladem, že dohodou
vzájemnou odstraněno bude vše, co by klidný prů
běh zasedání rušilo. My katolíci v Čechách nemá
me zástupců na říšské radě. Při volbách dostalo se
bloku katolickému poměrně hlasů dosti, bohužel
výsledku žádoucího se nedocílilo. S klidnou myslí
můžeme stanovisko a projev katolíků moravských
přijati, Stanovisko naše nemůže býti jiné, leč že
jsme v době vážné pro svolání parlamentu za u
jednaných podmínek. pro klidný průběh veškerého
Jednání. Život konstituční bez parlamentu se ne
může obejíti; zastavení činnosti parlamentní jest
něco abnormálního, mimořádného, Snaha po za
vedení normálních politických poměrů jest povin
ností každého občana a musí býti také základnou
našich katolických zásad.«

Zednářská lidumiinost. Známý štváč Artur Mey
er napsal v »Guerre mondiale« (Válce světové):
»Máme toho dne, kdy vnikneme do Německa, zná
silňovati a zabíjeti ženy, postříleti kněží, ditky
zmrzačovatí, kostely zapalovati? ©Měli bychom
právo tak jednati; vojín však by se zajisté zdráhal
to prováděti.« Takové názory mohou se odvážiti
ra světlo denní ve vedoucích francouzských |

slovům Meyerovým vojáci dobře porozumějí. Bylo
by přece jenom křiklavé, kdyby surová výzva
byla pronesena plnými ústy. Meyer tedy aspoň
napsal. že by k. zlotřilosti bylo právo. Tato nápo
věď stačí. Zatim ovšem německá děla udržují zvět
řlce v náležitém odstupu.

Zástuhy katolického kněze o hospodářství. Du

—. a uvidíte, že jsou až na malé výjimky v rukou
církevních nebo konservativně klerikálních. Je to
stará bolest a nedostatek v ženské práci měšťan
ských svobodomyslných žen a mstí se to důsledky.
Zrovna tak je tomu u nádražních misií. Také ty
jsen v rukou klerikálních. ačkoliv byla tu nejen
možnost, ale přímo byly vybízeny ženské spolky,
jichž jména jinak denně čteme ve zprávách tisku,
aby vzaly nádražní misie do rukou. Byly konány
četné úrady, jednání, byly otištěny zprávy, ale vý

Školení, neboť nestačí hospodařití. jak činil děde
ček. Takovým průkopníkem vzdělání odborného
pro celý kraj byl farář Karel Fischer, zemřelý r.
1886v Kadani, kde byl také pochován. Ve své osá
dě Zurči zřídil rolnickou Školu, jeiíž chovanci tak
výborně byl: připraveni, že s dobrým prospěchem
konali zkoušku v Praze. Za to dostalo se šlechet

kální organisace, které dovedou si opatřiti i pení
ze. i obětavé, dobrovolné spolupracovnice. Jak je
úspěšná činnost misií, vidno. že V prvém válečném

nádraží 343. do nemocnic 208, do soukromých do
mů 381. do Marianského ústavu 287. do ústavu
Praha 668, do útulku 103, k policejnímu ředitelství
49, celkeni 2014 dívek. Tyto výsledky by měly za
jisté připomenout pokrokovým kruhům českým a
měšťanským spolkům ženským vůbec. aby se vě
novaly více drobné. anonymní činnosti sociálně
humanitní. Po válce těchto úkolů vzroste ještě
více!

Potud »Nár..Listy.. Mělo by se vyzkoumati.

vě o moderní humanitě a kultuře, přiložilo ruku k
dilu v ústavech slepců, hluchoněmých. mrzáků a
v nemocnicích. Kolik z nich věnuje se nyní opravdu
obětavě lidumilné péči v lazaretech. ve výborech
pro zaopatření válečných sirotkův a vdov? Na to
u prukopnic nových humanitních směru není času
ani nyní; ty jsou zcela zaměstnány přemýšlením,
čím jsou utiskovány anebo jaký útlak jin asi hrozí
aspoň v budoucnosti. Ale strom jejich kritisování
katolických institucí po válce zazelená se rychle
znova K čemu by také byla osvícená emancipace!

Záložna v HradciKrál.,
Janské náměstí č. 163.

Vkladyna knížky |, "08
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Sekompt účtů a směnek.

Za válečného ruchu.
Msgre Dr. Burlan o svolání parlamentu pronesl

dne 15. t. m. v >Čechu«<tyto myšlenky: »Pro svo
lání říšské rady vyslovily se téměř všechny strany
politické, předpokládajíce, že třeba bráti zřetel na
Životní zájmy státu při nynějším vedení úporného
boje proti přemoci zavilých nepřátel. Vždy jest
zajisté mežno a také proveditelno, aby vůdcové
stran při dobré vuli se smluvili a na pořad jednání
sněmovního. dávali takové záležitosti, které týkají
se zájmu veškerenstva v říši a nepřipustili na př.
otázky a návrhy, které klidně mohou se řešiti te
prve po válce. Projev radikálních německých po
slanců wemůže tak silně padati na váhu. Pamatuj
me si také dobře důvody. Dr. ši. Miůhlwert odů

držitelství. Jeho dílo bylo rovněž podporováno
knězem, školním radou Marešem, zasloužilým ve
lice o školství v Čechách.

Řecká demonstrace proti čtyrdohodě, Časopisy

Cirkevní věstník,
Zprávy dlecásni. Ustanovení jsou pp.: Ant. Kovář,

kaplan v Poličce, za faráře do Číbuzi, Jan Stejskal, fa
rář Studnický, za faráře do Hořiček, Jaroslav Pavelka,
kaplan v Chlebích, za faráře do- Křešína, P. Sarkander
Dostál, O. Capuc., za auardlana do Opočna, P. Martintan
Kauer, O. Capuc., za kaplana do Opočna, Štěpán Bobek,
admin. v Dohaličkách, za admin. do Vřešťova, Jos. Mi
chálek, admin. v Jilemnici, za admim. do Jablonce n. J.,
Jan Říb, kaplan v Libčanech, za admin. do Ponlklé.
Rudolf Fiieder, kaplan ve Branné, za kaplana do Libčan.
Rudolf Laňka. kaplan Solnický, za kaplana do Vys. Mí
ta, Aug. Jonáš, kaplan v Hlímsku, za admin. do Krouné,
Fr. Tyl, kaplan v Solopiskách, za kaplana do Kácova.
—-V Pánu zesnuli: Václav Říha. farář v Ličně (V Vuln.),
dne 2. října 1916 (nar. 1868, vysv. 1891). Jan Vaníček
(V Vuln.), jubilár, konsist. rada, děkan n. o. v Praze.
+ 10. října 1916 (nar. 1839, vysv, 1864). Václav Vykoukal
(V Vuln.), b. not. děkan, zámecký kaplan v Cholticích.
+ 16. října 1916 (nar. 1848. vysv. 1871). — Uprázdnila se:
Fara ve Studnici, patron kníže Schaumburg-Lippe, od
1. října a fara v Ličně, patron. nábož. matice. od 12.
fijna 1916.

Rekolekce duchovenstva vikariátu ledečského ko
nati se bude příští čtvrtek dne 26. října v Ledči. Du
chovní z jiných vikariátů jsou vítáni.

Oba dily Doréovy bible, jež stály 140 K (I. vyd.
vázané černě v původních deskách). levně se prodaji.
Svazky jsou úplně zachovalé. Adresu majitelovu sdělí
administrace t. I.

1LOOE dám
ZA OUTNĚmNMU
tomu, kdo mí oznámí původce zlomyslných a
utrhačných zpráv 'o rolnické prodejně, jež se
hluboce dotýkají cti mé domácnosti, ježto právě
na mou žádost jest zahájeno trestní vyšetřování.

Alois Krčmář,
c. k. inspektor.

Zprávy
místní a z kraje.

Usnesení městské rady ze dne 9. října: C. k. okr.
hejtmanství „předloží se rozsudek p. prof. K. Krýzla »

oslovil král Konstantin námořní důstojníky těm'to
slovy: Blahopřeji vám k věrnosti. s jakou iste do
držovali svoji přísahu. Nenechali jste se svésti sli
ber morálních a hmotných odměn. Děkuji vám ve

někteří slzeli. — Když král se svou rodinou odjel
za ovácí v automobilech, došlo k veliké lidové de
monstraci za výkřiků: »Sláva králi! Pryč se čtyr
dohodou Když večer se rozšířila zpráva. že 1000
námořníků spojenců bylo vyloděno v Pireu a že

námořníku s dvěma

shromáždilo se mnoho lidi na náměstí před divad

dráhy. Národní banka. jakož i budova pošt a tele

hodou Demonstranti chovali se hrozivě, načež
zasáhla řecká jízda a námořníci s nasazenými bo
dáky obsadili východy náměstí a donutili obecen
stvo, aby opustilo náměstí. Demonstranti táhli S
řeckým a americkým praporem za výkřiků proti
čtyrdc hodě před americké vyslanectví. Zástup u
spořáda! před ním projev. kdežto naproti se nalé
zající dům Venizeliv byl poškozen. Byla rozšíře

Ministerská rada prý se usnesla neklásti novým 0
patřením čtyrdohody žádného odporu a vystříhati
se každého konfliktu. .

f OBJEDNEJTE

MEŠNÍ FORMULÁŘE
jich* dle ustanovení sv. Otce
Benedikta XV. užívati lze při
třech mších sv. v den Dušiček.

Vyštypod názram „ras missas“,
Kvart (formát 32x23 om)
Folio —„ 86x26.
Oktáv |, 28xl41,,,

a 30 h.

Objednávky vyřizuje

Drežatorní tniktupecirí v Hrad Krášeré, |

. Adalbertinum. . n

|

hledně obsazování kancelářských míst invalidy povede
se v evidenci. — Rozvrh hodin ve příčině| vyučování
tělocviku a stenografii na měst. div. lyceu vzat byl na
vědomí. - Poukáží se k výplatě různé účty. Návrh
místní <kolní rady, aby na polévkové ubědy pro chudé
žáky a žákyně věnován byl obnos 2000 K, postoupen byl
měst. zastupitelstvu. — Shlédne se kostel v Locheni
cích, jehož vnitřní zařízení z velké části dne 4. října Vy
hořelo. © Lesnímu úřadu postoupí se akresním výborem
schválený návrh těžby z měst. lesů pro rok 1916 17. 
Schválený byly. poukázky pro vojenské ubytování a
aprovisační protokol ze dne 6. října 1916, různé objed
návky a týdenní a lesní konsignace a kvitance na zádu
sní pohledávku, váznoucí na domě čp. 204.

" Válečné vyznamenání. Královéhradecký rodák pan
Augustin Bitterlich, c. a k. setník pěš. pluku č. 79, vy
znamenán byl za udatné chování před nepřítelem jed
nou Nejvyšším pochvalným uznáním a podruhé řádem

Vyznamenání. Abiturient hradeckého gymnasia, Po
sluchač filosořie Václav Engehmann. poručík v záloze

pluku, za statečnost na ruském
bojišti vyznamenán byl stříbrnou. medailí.

Nákup koní pro vojenskou správu provede se v ma
šem kraji v tomto pořádku: Hradec Králové 22. Hijma
v 6 hodin, Nový Bydžov 29. října v 9 hod.. Jaroměř 30.
října v 9 hod., Náchod 31. řijna v 9 hodin, Nové Město
n. Mer. 2. listopadu v 9 hodin. Opočno 4. listopadu v 9
hodin. Rychnov n. Kn. 4. listopadu v 9 hodin. Hradec
Králové 5. listopadu ve 2 hod.

Požáry v Hradci Králové, Dne 11. července 17b2
okolo půl páté hodiny v domě proti soše na rohu, nyní
č. 13). kdež bývala hospoda jedna z nejpřednějších v ce
lém Hradci, později hostinec -U černého orla-, kdež
orel na vývěšním štítu byl patrný ještě r. 1892 náhle
kouř z komína se vyvalil a po něm silný plamen. jejž

veliký vítr v okamžiku přenesl přes ulici na protější
dům č. 149. Sotvaže čtvrtý dům na tom podloubí hořel.
již na kolika místech se vzňala jesuitská kolej a V lu
chvili i oheň nad kaplí sv. Josefa vyrazil. Většina je
suitů uchránila se před upálením útěkem po žebříku

přes městskou zeď. © Plápolalo pak město celou noc.
Oheň zhoubný strávil celou velkou podsíň: zachvátil
tento oheň také onen dál města až na poslední dům. kde
se říká »Na schůdkách«, soptil také na »Hrad- a na
»Platnický ryneček«. V čísle 89. již chytal žlab. Václav
Mužík. podstarší v panské sladovně hradecké, hrozný
požár s jedním řeznickým tovaryšem zastavili tím, že
žlab již chytající ul a tak zachránili obecní špejchar.
solnici, kostel sv. Jana a seminář biskupský. ©Ostatní

stráveny. S druhé strany polední shořela střecha kolejní
nad školami se spací komorou seminaristův. Přední sta
vení kolejni seminářské a vedlejší dům, nyní č. 34. více
škody nevzal. Jesuliský kostel Panny Marie shořel i se
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svými dvěma věžemi; východní“da náněstíčsé převrhla,
západní ke koleji stojící na klenutí kostela spadnuvši.
je prolomila nad kruchtou, a pak varhany, stolice a ol
táře, vše v popel ulehlo až na jedinou kapli sv. Ignáce,
v níž uchován i obraz tohoto světce neporušený. Jest
to výborné dílo od P. Brandla. Chrám tento vystavěn :

byl jesuity v letech 1654—1665hlavně z odkazu Kašpa- |
ra svobodného pána z Orammů, na místě čtyř domů dle
plánů mistra Karla Luraga, kterýž za svou práci dostal '
90%) rýnských. Kostel tznto vyhořet též r. 1857 Fři 0- |
pravě: obě věže | střecha zničeny, podobně i všechny
zvony padly za oběť zhoubnému požáru. Veškerá pak
oprava a stavba jmenovaného chrámu po ohni pronajata ;
dne 10. června 1859 zdejšímu kupci J. Cernstelnovi '
spolčenému s Fr. Kafkou za 5989 zl. r. č. Práci vnitřní. i
tmiž ozdobu oltářů a kazatelny, provedl J. Havránek. :
pozlacovač z Prahy, za 1480 zl. Zvony pak ulil známý
zvonař K. Paul. R. 1814 opět vypukl vzlký oheň v mě-;
stě a tu dne 24. srpna, kterýž zničil mezi jiným i vel
kou zásobu knih. hradeckého historika Fr. de Paula :
Švendy, takže úplné výtisky dila jeho -Obrazů: počtem
13 jsou velmi vzácné. Ohněm bylo buď skoro celé neb |
částečně město Hradec r. 1339. 1407, 1416, 1484, 1536. |
1585 a 1762 zničeno. Bylo ještě více ohňů, ale ty se 0- |

mezily na menší počet domů. |
Šlechetný dar. Pan továrník Bernard Stickgold v ;

Hradci Králové odzvzdal k rukám starosty dar 50 K pro |

opatření teplých snídaní pro zdejší chudou mládež a |
zavázal se k témuž účelu přispívati měsíčně obnosem ;
10 K. Dar odevzdán byl ředitelstvím zdejších obecných ;
a měsťanských škol k účelům stravování chudého žac
tva. Díky! |

Dary. Jednota divad. ochotalků »Klicpera« v Hradci
Králové udevzdala z čistého výtěžku představení »Ře- |

ditel panství« 250 K prostřednictvím c. k. okr. hejtman

ství v Hradci Krá!. ve prospěch říjnových obětních dnů |
a 200 K na podporu vdov a sirotků po příslušnících 18. ;
p. pl., jež odeslány prostřednictvím p. plukovníka V..
Jirotky. Obnosy těmito dostupují dary v letošní podzím-;
ní sezoně (3 představení) výše 600 K. — Další předsta
vení (4. a 5. listopadu) hraje se ve prospěch vánoční
nadílky místních chudých ditek (loni odevzdáno bylo
témuž účelu 300 K).

Zemská správní komise království Českého v Praze
povolila obci Hradci Králové na léta 1917, 1918 a 1919
obecní 100 proc. přirážku k státní dani z vína. vinného
moštu a ovocného moštu. Živnostníci budou i v příštích
letech platiti přirážku tu složenkami poštovní spořitel
ny na účet c. k. berního úřadu v Hradci Králové.

Uprázdněná nadace. Z nadace Františky Teubne
rové pro chudé zachovalé a do Hradce Králové přísluš
né vdovy — nadace tato založena byla p. Karlem Teub
nereni. čestným měšťanem královéhradeckým — udělí
se r. 1916 dvacet míst. z nichž každé jest spojeno s po
žitkem ročním 41 K. Žádosti o tuto nadaci, opatřené do
klady © tom, že žadatelky isou chudé, zachovalé, do
Hradce Králové příslušné vdovy, podány buďtež u ú
řadu purkmistrovského v úředních hodinách do dne 21.
října 1916 incl.

Rozdělení úroků z nadace, Dne 2. listopadu 1916
rozděleny budou úroky z nadace zemřelých manželů
Václava a Aloisie Poncových obnosem 44 K (4 místa po
11 K). Dle nadační listiny mají nárok na podělení v prv
ní řadě chudí příbuzní p. Václava Ponce, v druhé řadě
chudí příbuzní pí. Aloisie Poncové, roz. Budinské, a po
sléze zdejší chudí. Žádosti za udělení požitků z nadace
této podány buďtež i s doklady nejdéle do 25. řfina
t. r. v hodinách úředních v podacím protokole purkmi- ,
strovského úřadu v Hradci Králové.

Pěvecko-hudební a klavírní škola Ferdinanda Knepra

v Hraóci Králové pořádá v neděli 22. října ve dvoraně
Měšťanské besedy 26. hudební matinée za lask. spotu
působení p. prof. G, Černušáka.

Divadlo. Vyhovujíc všeobecnému přání, rozhodla se
Jednota divadelních ochotníků -Klicpera« v Hradci Krá
lové, že provede jako své příští představení Šamberko- ;
vu populární frašku -Palackého třída 27«. Hráti se bude
v sobotu 4. a v neděli 5. listopadu ve prospěch vánoční
nadílky místních chudých dítek. Záznamy přijímá p. J.
Růžička, papírník.

Niklavé 20haléře berou se z oběhu. Jak známo, razí *'
se nyni 20haléře ze železa a dosavadní niklové 20haléře +
berou se z oběhu. Poněvadž tyto niklové mince vezmou «
se I. lednem 1917 ze zákonného oběhu vůbec, možno je
v saukromém styku obchodním přijímati při plavbách
v jich jmenovité hodnotě pouze do 31. prosince 1916.
Státní pokladny nesmějí jich již vydávati, přijímati je
však imohou v jich jmenovité hodnotě při platbách aneb
výměnou až včetně do 30. dubna 1917. Tyto mince po
zbudou tudíž v krátké době ceny jako platidlo. Z toho
důvodu a vzhledem k tomu, že rychlý příliv těchto ni
klových mincí do státních pokladen umožňuje získání
kovu pro armádu. doporučuje se. aby peněžní ústavy.
obecní prodejny, obchodní domy, automaty. blografy
a větší obchodní podniky vůbec, jakož i pořadatelé ve
tejných sbírek v kostelích a na ulicích atd., majíce-na
zřeteli vlastenecký účel, nedávali nashromážděné niklové
20haléře zase do oběhu, nýbrž aby je odváděli pravidel
ně nejbližší filiálce Rakousko-uherské banky nebo stát

ním pokladnám. kdež jim budou vyměněny za 2Ohaléře f
železné nebo za jiná platidla měny korunové. Rovněž
se doporučuje, by každý používal při platbách státním
pokladnám (c. k. berním úřadům. c. k. pošt. úřadům a
železničním pokladnám) obzvláště niklových dvaceti
haléřů.

Seznam cen ua týdenaím trka v Hradci Králové
dne 14. Hina 1916. 1 kg: víkve 1.20 K. jahel 3.90 K, je

telového. semínka bílého 5 K, máku 2.50.K. cibule 70—80
h, mrkve 30—36 h, 1 kopa: zelt 18—42-K, poru 1—1.20
K. kapusty 7—12 K, drobné zeleniny 1—2 K, celere 2—
10 K, t hl: ořechů 24—28 K, jablek 24—45 K, hrušek
4a—30 K. 1 bežka švestek 7—8 K, 1 pár podsvinčat 90
až 210 K. — Přivezeno bylo: zelí 90 kop, poru 20, kapu
sty 45, drobné zeleniny 40, czlere 30, cibule 400 kg.
mrkve 450 ky, ořechů 4 hl, jablek 76, hrušek 6, švestek

Čtvrtstoletí působení Čeňka Pllaře Jako ředitele
kůru v Hořicích připadá právě na tanto rok. »Cyrfil« pl
še: Dojemné jest, kterak farní Cyriliská Jednota tamní

ditel Pilař toho času službu vojenskou. Jaké lásce a
úctě těší se P. ve svém působišti, Poznali jsme při ne
zapomenutelném cyrill. sjezdu v Hořicích a přece mi'e
byli jsme překvapení. když došel nás srdečnou upřím
ností dýšící přípis Cyr. Jednoty. v němž tato vděžně
jaj vzpomíná a jubileum jeho nám oznamuje. Pilaf je

na svém kůru, nemá jinde příkladu. Obdlvovali jsme
posledně v Hořicích provedení osmihlasé (4 capela) Pa
lestrinovy -Missa Hodje Chr. natus« i Stehleovy velké
e mol mše a j. a j. skladeb. Jako sbormistr, varhaník,
učitel hudby i občan je P. v Hořicích doslovně milován.
Co roztomilé a dnes vzácné intimity jest ve větě, kterou
několikrát tam jsem zaslechl: -Co pak náš kruchtička!«
Za své zásluhy obdržel řád rapežský. Také Obecná
Cyrillská Jednota připojuje se k blahopřání místní Cyr.
Jednoty, které zajisté mu zasla.a a přeje jubidantovi i v
budvucnosti stejně zdraví. blaha, uznání a lásky všech,
jako dosud, ba v hojnější ještě mífe. i aby záhy opět

k povolání svému vrátíti se moh!. Mnoga lieta!
Hořice. -Hofický Obzor“ př.nesl v rzferátu o schů

renmmnerace za čtení mší sv. v okresní nemocnici bylo
zastaveno, referoval člen výb. pan Špůr. V roce 1898

ní správě hořické remunerace rožních 100 K a za o
statní výkony církevní 60 K. Poněvadž nyní mše sv. v
kapli nemocniční čteny nejsou a poněvadž hořický děkan
p. Kousal učínil na velhiteiství v Hradci Králové ozná
mení. antž by dříve o tom uvědom'l a o event. nápravu
dožádal vrchní správu nemocnice — že prý vojáci V ;
zál. nemocnici hořické čtou zákazné knihy a časopisy,
čímž snadno mohlo býti způsobeno zrušení této zál. ne
mocnice a tím nemocní a ranění vojáci našeho kraje
připravení o výhodu, kterou jim skytá ošetření v do

ročních 100 K bylo zastaveno. — Vdp. děkan nám za
sílů tuto opravu, kterou hořický list, jenž pouze referu
je. nebyl povinen uveřejniti: 1. Není pravda, že jsem
učinil na velitelství zál. nemocnice v Hradci Král. ozná
mení, že vojíni v hořické odbočné nemocnici čtou »zá
kazné knihy a časopisy, aniž bych byl uvědomil a 0!
event. nápravu dožádal vrchní správu nemocnice«, ný
brž je pravda, že jsem žádal správu nemocnice za od
stranění -zakázaných= spisů Macharových, nikoli tedy
zákazných spisů a novin, a když jsem byl odmítnut s
poukazem. že žádná instrukce nedošla. učinil jsem na
duch. správu zálož. nemocnice dotaz, zdali taková in
strukce stává? 2. Není pravda, že tím moblo býti způ
sobeno zrušení oďbočky hořické, nýbrž je pravda, co
se mnou správní důstojník u přítomnosti druhého dů
stojníka sdělil, že se následkem stálých anonymních u
dání z hořické nemocnice a vyšetřování další příděl vo
jinů do Hořic — aby byl na chvHli pokoj -- prozatím
odkládá, na zrušení odbočky že se však nepomýšlí, tím
měně mohl by to přivoditt dotaz o Macharovi. Zákaz
platí pro celé Rakousko. tím spíše pro vojíny v nemoc
nici a zvláštní Instrukce se nevydává.« — Z jiné hořické
informace se dovídáme, že vdp. děkan příslušné vy

Jest tudiž velice podivné, že někteří pánové raději vě
řili bezdůvodným pověstem než faktu, o němž se mohli
každou chvíli přesvědčiti. Jak se kdosi do víry nutil.

mání a provedení důkazu. Proč jenom strážce o blaho
obce tolik pečlivý a Úúzkostlivý se nepřesvědčil o prav
dě ve voj. nemocnici.a neusvědčil p. děkana ze lži?
Vždyť z Hořic do Hradce to stoji jenom 90 h. O zrušení
hořického útulku se patrně nikdy nejednalo: páni se
toho však báli, Musil se tedy někdo najíti, kdo by to
odnes!. kdyby anonymní udání měla přece nějaký vý
sledek. Jestliže duchovní správce dal na jevo, že mu
není Ihostejno, dávají- se do rukou ubožáků spisy Ma-.
charovy, jednal jen ve prospěch čtenářů. Co je v těch
spisech nakupeno nadávek, pozná každý hned. A i ten,
kdo ochotně ke čtení takové věci předkládá, může se
lehce přesvědčiti. jak dlouhá řada kříklavých lží jest
tam uložena. Vždyť se tam převrací na ruby i ta hl
storie, které učí odborní znalci nekatoličtí. Zkrátka na
dávky, lži a skepticismus nemocným úlevy nepřinesou.
A kdo chce, aby lidé choří četli věci prospěšnější, jedná
dle zdůvodněného přesvědčení a koná práci pro zacho
vání rozamných názorů. Proto jenom nekličkovat a ne
odvracet pozornost od skutečností bezdůvodným ste
skem!

Pardubice, Sdružené katolické spolky opětně účast
nily se oslav jmenin Jeho Veličenstva císaře a krále
Františka Josefa I. nezapomenutelným způsobem. Vedle
četných důkazů, soustředěných ke dni 4. Hjna, oslavily
památný den mocnářův slavnostní akademií v městském
divadle, jež bylo do posledníhomístečka vybraným0
becenstvem naplněno. Všechny úřady vojenské, státní
a samosprávné zastoupeny byly svými pn. přednosty.
Celi -oslava | jedmotitváčísla nůsobtty mocně. | Vsdý.

rada dr. Domabyl uvzd) nás do siarých dob české s.a-
vy, aby tím lépe dokázal péči hřejivé lásky našeho mt
lého panovníka o národ český. Řeč dějimněIaboce za
ložen, promyšlená do posledního slova. působila něoda
latelně. Jménem všech vyslovil za ni díky p. starosta
s p. Intendantem, kteří pozval: vsdp. radu do represen
tační lože, kam zavítal p. okr. hejtman a.ostainí hodno
stáři. Vroucí dík patří mpí. inž. Boženě Laškové-Zaj!
cové. Nevíme, co dříve u ní obdivovati, zda výšku: či
stotu hlasu, mistrné ovládání nejtěžších arlí či její milý

do nejtajnějších záhybů srdce a plní duši kouzlem, že
nerad loučí se s mi'ostpaní a přeje s', aby záhy ogěr
poslech! její krásný, zvučný, do všech odstínů vybarve
ný hlas. Ji v jiném druhu zpěvu hleděla dostihnouti s
plným zdarem sl. Vlasta Kuchynkova. Překrásná čísla
houslí, violy a violonce'a, přednesená dp. Sahulou z
Hradce Králové, sklízela přes tu chvili nadšený potlesk
zrovna jako bravurní přednesy p. Rusta na harfu. Pc
věst znamenité pianistky znovu osvědčila sl. B. Pínkc
va. jíž velikou radost a zároveň čest způsobila zdaři
lým vystoupením žažka její slečna Aninka Novotná. Vý
znam a účel akademie tlumožil proslov vdp. prof, Hor-
nofa z Hradce Králové, s pochopením přednesený od s'.
M. Kalcarové. Vřelý dík. všem p. t. dámám a pánům
vzdává výbor, který čistý výnos akademie per 300 K
72 h odevzdal na úmysl obětních dnů. — m.

V této době veliké drahoty pamatujte. prosím, na
ty, kteří drahotou nejvíce trpf, na sirotky. O miladárek
prosí správa sirotčince sv. Františka ve Slatinanech u
Chrudimě,

Rolanov « Chruďimě. -Maria. Maria nad slunce jas
nější< -—-zplváno bylo nadšeně 8. fíjna t. r. v chrámu“
sv. Vita v Bojanově za virtuosního doprovodu úplně ne
vě přestavěných varhan, na které hrál sám mistr varha
nářský z Lomnice n. P. vlctp. Josef Kobrle, který pře
stavbu varhan provedl nezištně, poctivě a k všsobecní:
spokojenosti po trpělivé a s obtížným! okolnostmi spo
jené práci. Oprava kryta byta dobrovotnými příspěvky
farníků, kteří samí ochotně příspěvek do fary dpnesli.
Nebylo žádného nucení, žádného vybírání. Pouhé upo
zornění s kazatelny stačilo, aby ve 14 dnech obnos přes
700 K byl sebrán. Sluší podotknoutl, že přispěla jen
chudina; zámožnější až na nepatrné výjimky nedali ni
čeho. Varhany mají úplně nový měch, 2 nové rejstříky
Aeolinu a Vlolu a změněné rejstříky: nově upraven je i
hrací stůl. Vřelé díky sluší vzdáti vldp. Václavu Ša
fránkovi, bísk. notáři a faráři v Bojanovť, za vzácnou.
ochotu. projevenou mistru varhanářskému p. Josefu Ko
brlovi a jeho pomocníku Jos. Čapkovi poskytnutím ve
škerého zaopatření ve faře po dobu čtyrnedělní. Dobré
mu, trpělivému, ochotnému a velice sympatickému mist
rovi, jehož hlava šedinami je pokryta. p. Josetu Kobrlo
ví, varhanáři z Lomnice n. P., přejeme všichni, aby dlou
há a mnohá léta ke cti a chvále Boži mnoho píšťal na
ladil! Pán Bůh dej! Toť náš dík za Vaši vzornou a po
ctivou prácí. - .

Humpolec. Obětní dní — jako každý jiný humánní
podnik v nynější době těžké — nalezly plné porozumě
ní v srdcích šlechetného a obětavého našeho obecen
stva. Korunou jejich byl! jistě jejich začátek — duchovní
koncert, pořádaný pod protektorátem sk. městské rady
v předvečer Nejvyšš. jmenin v děkanském chrámu Pá
ně. Kastel byl naplněn až do postedního místa „obecen
stvem všech vrstev i vyznání z města | okolí. Sám J.
M. nejdp. opat Sales. Roubíček ze Želiva poctil koncert
svou vzácnou návštěvou. Nebylo divu. Vábilť každého
jednak hlas varhan — nedávno s velkým nákladem opra
vených a novými rejstříky doplněných — jednak vý
borný program s čísky prvního uměleckého rázu. Úvod
ní číslo bylo: Josef Klička: Fantasie na Smetanovu
symfonickou báseň »Vyšehrad«, ve které, jakož t v dal
ším čísle v Bachově »Toccatě« ukázala sl. B. Rychnov
ská. co krásy a velebnosti skrývá v sobě majestát krá
lovského hlasu varhan — dotkne-li se jich ruka uměním
posvěcená Po prvním čísle vystoupil na kazatemu dp.
Zeno Toman, jenž v promluvě hluboce procítěné a vla
steneckým nadšením oduševnělé příjemným přednesem
svým připravoval Pozorně naslouchající davy na korunu
koncertu. na velkolepé oratorium J. Haydena: »Sedm po
sledních slov Krista Pána«. Překrásným způsobem vy
čti v posledních slovech Kristových ozvěnu modliteb
a tnžeb těžce zkonšeného milovaného panovníka a jeho
věrných národů a jistě dojemnějším způsobem nikde v
celé říši nebylo nabádáno k obětavosti pro sirotky a
vdovy po padlých vojínech, jako on to učinil třetím slu
vem Kristovým. Za přednesu oratoria samého přesvěd
čil nás p. řiditel kůru Otto Rychnovský, že jest nejen
dirigentem: pilným. ale opravdovým mistrem. Nemůže
me opomenouti zmíniti se o p. učiteli Jandlovi, který
svou bezvadnou a krásnou hrou na housle nás všecky
si získal. Doprovod k jeho čískim obstaral mistrně pan
Karel Nápravník. Dodáme-li, že výtěžek koncertu na do
brovolných darech obnášel 450 K pro dobročinné fondy,
mohoů pořadatelé býti více než spokojeni.

Různé zprávy.
Zvláštní psychosa. »Nár. Listy« dne 17. t. m. píší

vzhledem k nynější době: »Jemnocitní účinem dobové
horečky stávají se něžnějšími, provádějí divy šetrnosti
a taktu. Letory drsnější za to hrubnou ještě o mnohý
stupeň. hranatí až běda. Dopadený vymlonvá se pak
rád na nervosu. Nervosa ve společenském poměru Je
povážlivá věc. Nervosa a nezdvořáctví podobají se ně
kdy jako velce vejci. Nedostatek jemnocitu na všechen



způsob, ať už se jeví slovem nebo skutkem. Obzvláště
u větších Brotnadách ztrácí člen davy velmi rychle vše
chen smysl pro šetrnost a jemnější způsob. Všimněte si
sidiček, Jakmile někde dojde na tlačenici A v dnešní do
bě dochází na ni velmi často. Na elektr:ce mladší poko
lení už dávno si odvyklo, postupovat místo starším, pá
nové dámám. Skrčí se za své číslo novin a nechají star
ce či ženu klidně stát. Po té stránce veřejný obyčej hro
zně zhrubl. Na ulici, kde je živěji, na chodníku, na pře
chodech mládež už se ani nevyhýbá. Trkne do vás ma
potkání a diví se tomu, že jste se nevyhnuli sami. Na
úzkém chodníku jdou asi tři čtyři sepjati v loktech, jako
by jim svět patřil. Druzí mají povinnost, buď prchnout

„nebo se přimáčknout ke zdi. Heslo: co mi po kom na
světě! jako by se bylo stalo Životní zásadou. Výrostko
vé si žertují, pukají smíchy a docela jim nenapadá o
hlédnomt se, nesedí-li vedle někdo ve smutku. Nebo se
baví o tom, jak sl někde pojedil, se napili, snad se opili
a nevidí proti sobě ustaranou ženu s hladovými a ne
mocnými dětmi. Že se vám někdo postaví na dosah d:
chu a spustí hvízdačku, je už docela obyčejné. A ne
snad jen u Pepíka z Podskalí. Docela »Švihácká« maný
ra. Je-li komu zle a trpko, co nám po tom, ať sl to nese,

Není chuti ani nálady, lámat si hlavu o to, co by snad
komu mohlo být nepříjemno! Naž se zapirat a přetvařo
vat k vůli jiným!« — Tohle jsou prý projevy psychosy,
vyvolané mimořádnou dobou! Tak omilouvají bujnou
krev a latrmanství aspoň někteří, aby se vyhnuli kriti
ce skutečného zdroje rozpínavé klackovitosti. Taková
společenská nešetrnost nezmizí pouhým napomínáním;
vždyť jest pouze jedním výhonkem nezdravého kořene,
který dává vzrůst ratolestem ještě ostnatějším. Nutno

již. v době předválečné, kdy demagogové k vůli získání
laciné popularity tolik patolízalsky mládeží pochlebo
vali. Ať jsou mladí lidé nabádáni k sebezpytu a skrom
nosti. Budou-li míti aspoň trochu úcty k náboženství.
svým rodičům a vůbec lidem starším, pak neurvalost
rychle pomine. Jen žádné jalové výmluvy a omluvy!
Nechť se raději změní celý společenský kurs!

©00000000000000000
Úvěrnídružstvo Eliška

v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy
na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného křížea opatříi jiné cen. papíry.

Besídka.
| Provaznická pletka.

1
Starý mistr Pochodil často broukal a na lidi

hubovatl. Nejvíc ho mrzet konkurent Vyšlzpil. »Ten
člověk jest jako had, jako lasička. Vydám-li se s
provazy na cestu k obchodníkům, vždycky se už
předem bojím. že ten úhoř vklouzl do krámu na
před, aby svým mrštným jazykem

pořádně, že se ani jediný pramínek nepřetrhne.«
sl neskuhrej jako stará harmonika. Ty už mla

dému srdci nerozumíš. Mladost radost — a v stáří
jenu když bačkory hřejí.«

Druhý den ráno šel Pochod] za svým obcho
dem: do Padenic. Na záda hod.| ranec, na hlavu Ss'
strčil placatou čepici, do úst dal dýmku. Lojzovi
uvázal kolem krku ranec poloviční. Když dvakrát
vyball, uděloval poslední rozkazy: »Teda mi to,
Pepíčku, tady všecko dobře opatrujte. Práce dost
i bez točíka. Tuhle hlazení motouzu, tamhle maš
nování, bude potřebí taky vochlovat. No — a teď
ku předu.. Na cestě se rozpovídal tatík před Loj
zou jako před slarým. sousedem o záludnostech
konkurence Vyšlap'lovy. Již předem uvažoval,
zdali ten kostlán ho u některého obchodníka rade
nického nepředešel.

Zatím Josef při česání konopi zpíval zádumčivě:
»Zahu.čely hory, zahučely lesy . . « Potom zano

|

|

př: té elegické písničce nerozplakal.
Do hovoru mu nebylo ani odpoledne. Protože

slunko jasně svítilo, vzal si práci na provaznický
»plac . Tam splétal uměle dohromady mašličky
jednotlivých praménku, sedě na nízké stoličce, Ve
dle ostře páchla v kadečce ryšavá voda, v níž byla
ponořenadlouhávlákna tenkéhomotouzu.Kveče
ru kulhala po place stará babka Vyhnilová. mrkajíc
silně nažloutlým okem. »Josífku, já jdu se vzkazem
od Dorotky«, pronesla polohlasitě s cukrovou
tvářností. »Povídala, abyste přišel dnes o pěti do
vrbiny; ona je tam na poli -- prý se s vámi 0 vše
ličems. domluví<

Jesifek vytřeštil oči. jako by byl uzřel ducha
ze záhrobí. Ze srdce rázem mu m'zel pelyněk,
přitékala tam sladká, omamná šťáva. Hned by byl
babku radostí na obě tváře políbil. — Teď už ho
svrběly od práce prsty, neměl stání. Už je půl pá
té. Zatím praští vším a odejde. Mistr pryč — vrbina
není daleko, Kdo ví, zdali už Dorotka nešeká a
nevzdychá. Stejně tuhle tak divně mluvila chud'n
ka jenom pod nátlakem bezohledných svých ro
diču. Josef nesmí nechat holku ani minutu se trá
pit, -- Zatřepal zástěrou a odhodil ji, umyl si ruce,
nakroutť! malý knírek a — hajdy za humna, Peruti
lásky tak mocně jej nesly do přírody, že zapomněl
masnování na place.
- Vřátil se asi za pul hodiny s tváří spokojeně

zářicí. Znovu si uvázal kolem boku zástěru a vy
šel na plac. Teď jeho srdce zažilo znovu změn.
Píchlo tam jako jehlou. »Kde pak je mašnování? Já
hlupák jsem ani práci neuklidil do síně. Nejdéle zí
tra ráno tu bude starý, bude chtít spřádat... Ji
stě to někdo ukradl. Hospodyně je z domu...
Takové myšlenky probíhaly zmučeným mozkem
zamilovaného mládence.

Josífek se plaše rozhlížel v opuštěné síni, ve

ky. může prodávat do krámů laciněji. Našinec se
plahočí s těžkým rancem přes hory a řeky do
vzdálených obcí, div že mu nevyroste pod tou tíží
na rameně kuří oko. Vkročím do krámu: Jak pak.
pane Jirmo, potřebujete obtížky, opratě nebo po
bočáky .... Ještě ani nedomluvím a už slyším od
bytí: Už tu byl Vyšlapil, máme všeho dost. —
Zkrátka toho suchánka byl sem dlužen jen tei čer
ný. že ho městu na krk poslal.«

buj tolik«, klidnila ho nejednou rozvážná žena.

tká, vždycky pěkně zdvořile: Pozdrav Pán Bůh,
paní mistrová. Tebe pozdravuje taky vždycky na
před. tvého zboží nikde nehaní .. «

sto, že to ukradl nějaký pobuda. Kdyby tu byla
aspoň hospodyně! © Ale lépe, že tu zatím není;

šťastný nápad. Ať je jakkoli, starý se nesmí dově
děti nic - - nic; to by bylo hromobití! Tovaryš pá
tral ještě jednou, ptal se v sousední chalupě, ne
šel-li po provaznickém place nějaký pobuda. —

-Ale co«.

»Já jsem přišla z humen — chtěla jsem jít na

sebou, aby to nikdo neukradl.« Rozšířivši tváře k
úsměvu, zamrkala a pohrozila žertovně: >| vždyť
já vím, šelmičko, proč jste najednou utíkal jako
běhounek po pramínkách. Nemám vám to za zlé.:

Josefovi vyvstal na čele pot. Co teď? Má zas
tajně letět s nákladem k Vyšlapilovi? Těžko by se
mu to povedlo, protože už teď hospodyně neodejde.
Jelikož viděl tvář tolik vlídnou, vyklopil své srdce
po druhé.

Mistrová se smála, až se za boky popadala. »Já
mám, Josifku, nápad. Protože muž stále na Vyšla
přla bručí a nám to jenom škodí, jen domašnujte
zboží Vyšlapilovo; vždyť je dílo pěkné. Já zanesu
sama pramínky s půdy na výměnu, aby ti lidé po
znali, že se na ně' nehněvám, že mne ta nevůle s
naším tátou mrzí. Uvidíme, co starý řekne; poda
ří-li se nám tenhle manévr, každou chvíli mohu
překazit láteření mužovo na Vyšlapila, Až to vyjde
ven, nic se nebojte. Tatík vás má rád — a já to
vezmu sama na sebe.

Teď spadl tovaryši se srdce cent. Pochodil
vrátil se s Loizou s pochuzky druhý den teprve
před polednem s tváří rozjasněnou. Dopadl dobře.
Oba rance splaskly zcela, prodal všecko. Odpole
dne »mašnování- bylo spřádáno na hrozně hrčícím
zkšíru«. Pochodil si liboval: >To budou pobočáky
— až jedna radost. Víte, Josífku, předete dobře,
ale mně se přece ještě nevyrovnáte, Tohle je prá
ce moje. Až budeme hotovi, rovnou cestou mohu
poslati zboží na výstavu. Všecko tak pěkně vy
rovnané. není potřebí žádného rozkrucování, žád
né opravy.

| to taky proto, že jsem dobře mašnoval .
znameral žertovně Josef.

Za dva dni šel Pochodil obhlížet krámy domácí,
není-li tam něčeho potřebí. Když vkročil ke kupci
Grošovi, zarazil se. Viselo tam tolik provazu no
vých. :1 vy jtse koupil od Vyšlapila?

>Ano, jednou za uherský měsíc mu také mohu
dár něco vydělat. Ale proto vám nedám žádnou

Do

výpověď.
„Inu pravda. pravda., přisvědčoval starý mistr

rozpačitě. Šel blíže, ohmatával provazy — a už
šla kritika. »Tohle jsou pobočáky? Všecko jenoni

na oko pěkné, Polovic konopí, polovic koudele.
uvnitř pazdeří.

»Ale — vždyť je to práce vaše,
movsky kupec.

»Jak to — jak?
Nyní se všecko vysvětlilo. Kupec byl s Vyšla

pilenmsmliven, Pochodil s počátku se horšil zle.
ale kdvž se mu i žena doma vysmála byl radikálně
vylóčen ze své-nešťastné žárlivosti.

Páperky.
Ocitne-li se dítě venkova vc velkém městě, s Do

čátku tvuží užívati všech civilísačních vymoženosti, k
nimž dříve nemělo přístupu. Arc koncerty, biografy. di
vadla. nádherné domy atd. to všecko brzy zevšední.

zamrkal šel

cházkách do přírody. která tiše, ale velice živě a ú
spěšně. sprostředkuje. duševní styk se síérou ranného
mládí. Tatáž kvítka luční a peélní jako doma, stejná krá

le. Vyšlapil ho uvítal srdečně, Josef mu vyklopil
v síni celé srdce své jako na talíř. „Víte, pane

kal, až ho pozdravím já, mistr tak starý zkušený
a dovedný. Tváře nám hladí. abychom nevěděli,
jak nás chce kousnout ze zadu do lýtka.. Také
před tovaryšem spustil často mistr kanonádu na

„tu mrzutou soufěž, která nutila pohodlného patri
archu k větší čilosti. »Tak tak, Josífku. pěkné, sně
hobílé šňury pro prádlo nilostpaničkám, ale až bu

lák s pazdeřím; ten toho suchánka na háčku udrží
a pořádně se mu do krku zařeže.

Casto zapomněl broukavý vousáč na požďdav
ky pedagogiky i před synkem. Když Loiza špatně
pletl čabraky anebo ledabyle mašnoval hned se
osonil: »S tebou, kluku, by byl spokojen jenom ta

Snad by tě za tři léta naučil udělat aspoň takový

koudelák. na kterém by se dala vodit koza. Ale dál
nic...

Jednoho dne tvář Josefova nějak zesmutněla.
Pochodilka šeptala muži, že milenka tovaryšova
nějak šilhá jinam; »ale nechci Josefovi sahat do
srdce. dělám, jako bych nic nevěděla. V takové
choulostivé záležitosti těžko je radit. Však mu ne
ni patnáct let.«

>hm, po tom celém zapřádání lásky s nynější
mi holkami není nice«,odpověděl starý odbornicky.

pomohl. Nemáte takové mašnování? Zaplatím vám
to ze svého, jen aby Pochodil nekřičel. Ale — mu
sí io být z uherského konopí ne z polského, pro
tože by starý poznal pletku hned.

Vyšlapii byl opravdu politika. Zamžikal očima a
hlasitě se zasmál. »Safiente, Josifku, safiente, má
te opravdu velikou smulu. třebaže nejste švec. Ale
že jste hodný, pomohu vání hned. Toho mašnování

inluvte. Snad ztracené zboží ieště najdete. Pro

Uvidíte, že Pochodil nic nepozná, třebaže mé zboží
často haní,

Za chvilku již -spěchal Josef po hunmevh jako
pašerák s velkým nákladem k chalupě Pochodilo
vě. -- Po odchodu tovaryšově Vyšlap| uvědomil o
neobyčejném obchodu svou ženu. »Neměls mu to

durdila se mladá mistrová, Tolik tu

hovat.« — >| to je právě dobře. Teď mohu starému

nou hanět, připomenu mu, jak ochotně a rád prodal
mou vlastní práci. Jen podaří-li se ta záměna
hladce.

Za čtvrt hodiny vkročila z ulice Pochodilka na
Blac. Rozšířila trochu zornice. když viděla. jak
Josifek klidně mašnuje. >Teda jste ty pramínky
přece nalezl?< tázala se vlídně, »Inu já — toť se
rozumí — víte, paní mistrová, já jsem na chvíli
odbělhl a najednou. „<

|

Jarní kvé

tv jsa ustavičnými pomněnkami venkovského mládí.
Kayholi ve zdech velkoměstských uprchlíka všecko u

jež

oslňovaly jeho zrak ve věku chlapeckém. Příroda ko
lení velkoměsta jako by přinášela vřelé nozdravy z rad
né vísky, z let dávno zapadlých Každé kvítko připo
míná nějakou milou episedu z dětských let. A tak ná
vrat k nřírodě stírá s due prosaický —velkoměstský
prach a zuslechťuje ji znova, nabízeje most k přechodu
ke kouzlu ztracenéntu.

“

Na hraně XIX. a XX. věku ujalo se moderní dogimt,
ža mladší jsou mnudřejší starších. Cokolí prohlásil ml
dík. o tom byl nucen starý myslitel mluvití velice uctivě
jako © projsva posvátného orákula. Cltěl-li si dovoliti
kritiku, musil se nutit v ponižený postoj skromného žáč
ka před vychovatelem mohutných mozkových závitů.
Mládež měla patent i na přísné kárání nepatrných pře
starků patriarchů značně pokročilých věkem.—Jestliže
však stařec na odvetu vytkl kritikovi, že ještě před tře
mi jery vesele žil na úvěr, že vnesí falešnými sliby roz
vrat W: některé rodiny, že prosil konservativce poníže
ně » podporu. zahřiněl vášnivý protest: Jest vyšší dr
zosti stavěti na pranýř chybné kroky nezkušeného mlů
dí. Jen podlá taktika odváží se kompromitovati uvědo
mělého občana odkrýváním lehkomyslnosti, ke kterým

— A tuk ne

staří měli

se tož nutiti do přesvědčení, že veliká moudrost a kři
šťálový charakter snesly se do mladé hlavy náhle jako
dva zázrační geniové právě v okamžiku, kdy notorické
hříchy mládí přestaly anebo další byly ulajeny.

spělému muži to. zač prosit jako jinoch.:

Umění pro umění, umění bez náboženské základny!
Umění čisté, sloužící jen sobě, nespoutané tendenčním



účelem! — Taková hesla jiskřila do nedávna z mozků
— nepronikajících k důsledkům. Každá forma umění má
hovořiti o nějakém ideálu, o vznešeném předmětu. má-li
míti ráz životnosti a nechce-li býti bezcílnou hříčkou
pro pouhé ukrácení chvíle. Neslouží-li umění zvroucně
ní citů náboženských, připíná se k předmětu jinému,
třebas i k podivínskému symbolu. Ale co platí symbol
idey individuelní, jak velikou cenu má měnivý, prchavý
pumysl. který jest zřejným výtvorem pouhé fantasie?
Umělec těžko čerpá opravdovou exaltací z povětrných
snů: scházi-li mu pevné přesvědčení o rozhodné potře
bě nebo o reální existenci subjektu, jemuž má schystati
ornamenty. stává se jeho zpěv šelestem suchých listí
anebo dryáčnickým vřískánín. Ozvaly se hlasy proti
pohádkám vůbec. Věru taková pohádka, která nemá fi
losofické anebo jinak poučné tendence, která chce pouze
baviti, stává se v literatuře zbytečností. Ale zrovna tak
spěchá na výměnek umění, které chce hovořiti o sobě,
o vrtošivých náladách — anebu o ničem, protože ztrácí
schopnost k skutečnému zušlechtění a povznesení duše.
V tom případě příroda sama stonásobně dokáže více než
nejumělkovanější výlevy bezpředmětné poesie. »Umění
pro umění“ znamená libivou pohádku o ničení. A protože
určitá idea k poetickému tvoření jest nutna, dávalo se
umění, vzdorující tak hrdě idei náboženské, do služeb
tuctových vášní a proudů nízkých. A tento směr zřetel
ně vedl k veliké dekadenci, která se nezastavila ani
horečhým vymýšlením nových a nových forem. Nyní
jest zřejmo. že český sedlák s počátku minulého stoleti,
který měl pevný názor světový, prostými veršíky. po
hádkami a písněmi poda! národu ze zdroje čistého u
mění více než moderní vyškolený umělec-skeptik.

V dřívějších válkách poražení se vymlouvali: »Kdy
bychom byli před bitvou jen měli tušění o náhlém obra
tu... Kdyby nás byl nepřítel nepřekvapil novou zbra
ni... Kdyby náhodou nebyly zabloudily vozy se stře
livem 4 potravou... Kdyby se, byl provedl původní
vojenský plán a jeho původce kdyby býval postaven
v čelo naší armády .. « -- Nyní takové omluvy přesta
nou, protože o výslednici války nerozhodují dvě tři bit
vy. Každý válčící stát měl a posud některé státy mají
příležitost k napravení chyb spáchaných; po jedné své
purážce může válčící moc za krátký čas použiti té tak
tiky u poněkud i takové formy zbraně, jakou byla pora
žena. Sok soka bezděčně-učí praktickému využití nej
účínnějšíchprostředků.*Ústup není úplným zdrcením,
ale výstrahou pro budoucnost. Tu se právě osvědčuje.
že netoliko fysická sila. ale i mravní hodnoty silně pů
sobí na výslednici, protože i tyto hodnoty jsou všude
zmobilisovány a těžká doba nespokojuje se jen chvil
kovým využitím hodnot těch, nýbrž nutí je k službě
permanentní i za Irontami, Výslednice války tedy ne
bude bilancí velikých činů několika. jednotlivců, nýbrž
složitém. dlouhým součtem nejrůznějších akcí jak volí
nů tok civilistů. jak mužů tak žen. Který sok bude míti
součet příznivější. který se pochlubí. že všecka kolečka
jeho státního straje pracovala mistrněji a zcela bezvad
ně, ten také bude vítězem; vždyť zdar války závisí i
na okolnostech, které jsou od nezasvěcenců zcela pře
hlíženy.

*

Politické strany usedly na soudnou stolicí nad ne
zdary církevními. — Ale která politická strana nedopu
stila se vážných chyb již v jednom desitiletí svého trvá
ni? Která za M let po svém založení nehostila v sobě
celé řady členů zkorumpovaných? A se svíčkou nena
leznes stranu takovou. která aspoň za půl století smí
prohlásiti. že své idey uskutečnila přesně dle hlavních
zásad svého původního programu. Trosečníci na palu
bách stran, chátrajících v krátkém čase, hledí zachrániti
svou čest a majetkové zájmy přeskakováním na lodi
nově vyrobené. Tak se zbaví pohodlně zodpovědností
za nezdar spolupráce ve straně zkorumpované. -To já
ne, to strana zaniknuvší: svým vystoupením jsem rytíř
sky dokázal, že se mi korupce hnusí. že v té společnosti
není pro mne mista.« - Svědomiti katolíci však nehle
dali pohodlné záchrany rychlým opuštěním korábu silně
zmítanéhu. Nechtěli se zalesknouti v slavozáti rychlým
přebarvením svého štítu. Proto obmyslní kritikové sou
dí a odsuzují katolíky nynější za to. co se dálo v XV.
století. Zištní a vychytralí jedinci, kteří se hlásí pod
prapor strany. mladé, která jestě ani neměla příležitostí
k rozvinutí korupce, jsou vesměs -idealisté. ©občané

charakterů křišťálových.| povolaní| průkopníci reformy.

v, vHradci Králové [v
nabízí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mirné, výřízenísprávné a rychlé.

MED
vymetaný, 8 cukrem nesmiíšený, buď hustý
tekutý, nebo krystalový tuhý (k zasílání poštou)

lze koupiti ve škole Slatinské
u Hradce Králové '/,kg za 3 K.
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SVÍČKY"5
K DUŠIČKÁM

— doporučuje v levné ceně —
Josef Jelinek,

mydlář v Hradci Králové (na podsíni).
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*Velodůstejnému
duchoveastvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
rměltí veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,

olbáře, nádobkypaénky, paoifikály,
sviony, llampy, kaditelnice,kroponkyatd. svď vlastní předpisům

církevním vyhovující, "staré před
měty opravuje v původní tntenci a
v ohni slatí a atříbřínebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové

předměty neb výkresy zasílá nauásku franko bex závaznosti koupě.
Vše ze posílá posvěuní. Práce ruční

zlatých a stříbrných jako: řetěnů,Shladvad

prsteny. tabatěrky, jídelní náčiní se atříbrapravého
čínského vždy na skladě.

Stara zlato, stříbro a drahokamy kupuji za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasíř a oineleur

Praha-l.-979., al. Karoliny Světlé, čis. 12. n.

Přlsežný smalsc c. k. zemakého trostního soudu.
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uka a pole
u městských jatek pronajme c. a k. dvorní to
várna nábytku K. V. Skuherský, Hradec Králové.

p rParamenta,

Ignáce V, Neškuda syn
(protokolovaná (firma)

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

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvn
svůj osvědčený a Často vyznamonaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového máčln“.

se na požádání franko zašlou.
Cenníky, vzorkyi roucha hotována ukázku

VeprospěchSrateváclavské Matice Skolské:

Usnaný za nejrýhodnějšíAa ejlevnějí nákupnípramenv

knsll, paramenlů
prádla, praperů. příkrové, koberců a

ovového máčimí ve výrobnách mzávodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

Joseta Neškudly
v Jablonném n. Ori. č. 86.

Tisíce uzzávacích referencí a odporučemí, —

obráskové„only rozpočty,Vzory8 vé sbošíkvýběrufranko.

domech orné slly aa venkov 4levnějšíe va l
ony až o20%,nad.všade de Ý = ra
Juhál. 100lot. trvámi a £0Jet. vinetmíčinnosti.

Adremování vědy doslovné se, vyprošuje.

E
(——

nastuzeninám
a reumatiemu osvědčilo se nejlépe

kožené prádlo
ze zaměové a jelenkové kůže.

Pro pole zvláště výhodné,
neboť žádná nečistota se

v kůži této nedrší.
Prádlo, kož. ponožky, kožešinové rukavice

zhotovuje a na objednávku zasílá

Josef Annamichi,
rukavičkář a bandažista

U v Mradci Králové, velká podsiň.

Založeno r. 1820.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy
blášený žaludeční likér [od náz em

Aměrs de kondres
ačemtnaj||ókařekými vědátory jakožto příjemn
z občerstvující prostředekdoporačovaný

nabízí

A. J. Andres v Ústí m. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého traze.
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův.jam.
rumu a všech druhů nejjemnějšíchlikérů v cenách
nejlevnějších. P. T. pánům obchodníkům a

hostinským povolujíse zvláší výhodné ceny.
3GO0000000000000

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

-dle roční snisony kollekcl
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek :
své vlastní výroby, jakož i ta- i Gizo

zemských.

Cetná uznání zviáštěz kruhůvole
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 na taláry.

OO000.2000000000000OOOOOOOOO00000000



„Předplatné na čtvrt roku 3 K 60h
e , na půl roku 5BK—
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Válečný čas ukládá každému povinnosti velice
značné. Nechť se nikdo nedomnívá, že obtíže vel
kédoby mají nésti na svých bedrech jenom vojí
ní. Právě proto, že naši chrabří bojovníci nesou
obrovská břemena s odvahou a trpělivostí obdivu
hodnou, jsou povinní jim dle «možnošti nadlehčovati
občané ti, kteří jsou za frontou, v závětří u rodin

ných krbů.
Soucit, blíženská láska má nejohnivěji vzpla

nouti v našem nitru právě za obrovitého zápasu
tohoto. Kdo bojuje za naši bezpečnost, zaslouží si
vděčného uznání, které nestačí projevovati pou
hými vřelými slovy. Skutkem, lidumilností, štěd
rostí musime osvědčiti prakticky, že máme pravou
lásku k bližnímu. Každý, kdo není válkou postižen
přímo, má se ochotně něčeho zříci ve prospěch vo
jínů všech těch, kteří strádají právě pro události
mimořádné.

Vážné okolnosti volají: >Nestačí rozdávati je
nom z přebytku. I ten, kdo nemá mnoho, má se

„ještě uskrovniti ve prospěch těch, kteří trpí znač
ně, Radostně si máme něco odepříti pro potěšení
nebožáků v tom vědomí, že zdravému člověku,
který netrpí hladem, jest mnohem lépe než veli
kým řadám lidí jiných.

Jen se vžijme do situace vojína, který zanechá
vá doma pět dítek! Rozvažujme postavení dělní
kovo, který se octl docela v nezaměstnanosti. Viz
me invalidu, který se vrací k starému otci anebo k
ženě bez ruky nebo bez nohy! Vmysleme se do
osudu mladíka, který oslepi!

Takové zjevy mocně burcují svědomí, Právě o
dnech dušičkových táhne duší křesťanskou tklivá
nálada, vřelá touha pomoci jak duším strádajícím
v očistci, tak lidem těžce zkoušeným na zemi. »Na
úrok Pánu Bbhá dává, kdo se smilovává nad chu

dým a On odplatí jemu«, praví Písmo sv.
"Víme,'k jakým kruhům se obřacíme, dobře po

chopujeme, že nemají nadbytku. Ale právě proto,
že vědí, jak nedostatek a různé jiné Svízele tlačí,
dovedou porozuměti strádání občanů jiných a po

Proto vyzýváme našince, aby zahájili i letos
dušičkové sbírky v kostelích a u hřbitovních bran
ve prospěch vojínův Osleplých, invalidů, vdov a
sirotků po padlých vojínech a strádajícího dělnic.
tva! Možno-li, po celý týden.

Přísná zkouška volá hlasitě: Dokažte, že vaše
humarita není jenom jalovým slovem, že od všed
ního hovoru o potřebách lidu dovedete pokročiti
ke krásným činům!

Veškeré dary zasílejte na »Zemský svaz katol.
Orla< v Hradci Králové anebo na ústřednu katoli
ckého dělnictva českého v Čechách, totiž na »Vše
Odborové sdružení křesťanského dělnictva« v
Hradci Králové,

Všecky dary a sbírky veřejně se kvltují.

Zemský svaz katolického Orla v Hradci Králové,
Všeodborové sdružení křesťanského dělnictva

v Hradci Krátové.

V Hradci Králové, dne 21. Hjna 1916.

Průběh války.
Ruské bojiště. V Haliči byli Rusové za

hnáni ze západního břehu Narajovky. Západně
od Lucku občasně živá dělostřelba.

Proti Rumunsku. Na sedmihradeko-rumun
ských hranicích bojuje se dále, na některých
mistech přešla naše vojska na půdu rumunskou.
Mackensen rozehnal se k nové znidující ráně

prod rusko-rumunské armádě, chránící u valurajanova důležitou dráhu Konstanza—Černá
Voda—Bukurešť. Spojenecká vojska pronikla
daleko za tuto železniční trať východně od Mur
fattaru, na levém křídle blíží se k Černé Vodě.
Tím je přerušeno železniční spojení Rumunska
s pobřežím čerhomořským. Do rukou spojenců
dostal se i moderně vybudovaný přístav Kon
atanza, který byl základnou ruského válečného
loďstva černomofakého, jež rusko-rumunské voj
sko v Dobrudži podporovalo svou mohutnou
dělostřelbou. Tři dni trval boj o Konatanzu,
rusko-rumunská armáda poražena a ruské vá
lečné loďstvo musilo ustoupiti na sever. V těchto
bojích zajato 6693 mužů, ukořistěny 52 atrojní
pušky a 12 děl. Rumunský tisk volá o pomoo,
poněvadž Rumuni nejsou 8 to, aby se vzepřeli
početní převaze nepřítele. Rumunská armáda
vedle podpory mužstva potřebuje také dovoz
atřeliva. — Ofensivy Mackensenovy se v Ru
munsku nikdo nenadál, neboť francouzský za
chránce Rumunska generál Berthelot ujišťoval,
že postup nepřítele jest úplně zastaven a zhor
Šení situace vyloučeno.. V Bukurešti nastal po
plaoh, když i v obou nejdůležitějších průsmy
cích na jížní branící sedmihradské (jižně od

Červené Věže a u Predealu) stojí spojená vojska na rumunské půdě.— Dle posledních zpráv
spojená vojska dobyla Černé Vody,čímž že
lezniční trať přes Černou Vodu do Konstanze
ocitla 'be celá v rukou jejich. :

V Macedonii ofensiva Sarrailova zakročením

Na italském bojišti v Tyrolsku a v Korutanech byla činnost dělostřeleckánepatrná, zato
na přímořské frontě dělostřelba živější.

Na Sommě pokračuje bez oddechu obrovský

kopy.
O míru promluvil 29. t. m. státní tajemník

anglický Grey. Mimo jiné pravil, že Německo
jako podmyínku míru požaduje záruku, že ne
ude zase napadeno. Grey naproti tomu prohlá

sil, poněvadž prý nebyla zdvížena válka proti
Německu, nýbrž Německem proti Evropě, že
jsou tu spojenci Anglie, kteří příště musí ob
držeti záruky míru. Grey opakoval také slova
ministerského předsedy anglického: Budeme
bojovati, až dosáhneme nadvlády a práva na
volný vývoj za stejných podmínek, při čemž
všechny státy, jak velké tak malé, mohou se
v souhlase se svou vlohou vyvinovati jako
jedna rodina civilisovaného lidstva. — Grey
doufá, že po válce musí býti umluveno o metho
dách, podle nichž smí býti válka vedena. Skon

Inserty počílají se levně.
Obnova vychází v pátek v poledne.<

čil pak tvrzením, že nesmí býti míru vyjímaje
mír, jenž čeli k zabezpečení toho, aby národové
Evropy žili napříště usvobozeni od stínu mili
tarismu pruského. Chtějí žíti ve volném vzdu
chu, ve světle svobody. Za to prý bojují.

Politický přehled.
Společné porady, svolané dne 23. října

předsedou poslanecké eněmovny dr. Sylvestrem,
súčastnili se nejenom zástupcové poslanecké,
nýbrž také panské snómovny. Rozprava týkala
se především podmínek, za kterých by se mohly
sněmovny a delegace sejíti, a záruk jejich klidné
práce. Všichni poslanci čeští prohlásili, že jsou
z důvodů ústavních pro nejrychlejší svolání
parlamentu. Všichni souhlasili, že nelze svolati
delegace bez předchozí říšské rady a všichni
také zdůraznili potřebu svobody slova ve sně
movně a volnosti zpravodajství novinového
o něm. Ovšem všechny strany musily by si
býti vědomy omezení, které zájem státu v ny
nější době vyžaduje. Mluvili zástupcové všech
stran. Hr. Clam-Martinic prohlásil, že zástup
cové panské sněmovny mohou zastávati jen
známé usnesení panskó sněrnovny, aby evolány
byly delegace utaré, což panská sněmovna po
važuje pouze za stupeň k obnově celého parla
mentárního života. Předseda Kola polského dr.
Biliňski proti stanovisku panské sněmovny žá
dal neprodlené svolání říšské rady, rovněž
všichni ostatní řečníci z poslanecké sněmovny.
Hr. Clam-Martinic ku konci sohůze vyložil, že
protivy a rozkoly mezi oběma sněmovnami zů
staly nevyjasněny a nepřeklenutelny. Posléze
předseda dr. Sylvestr prohlásil, že pr-jevy zá
stupců stran adělí vládě.

Politické porady konaly se minulý týden
v hlavním stanu německém. Súčastnili se jich
především ministr zahraničních záležitostí bar.
Burian, německý kancléř Bethmann-Hollweg a
státní sekretář ši. Jagow.

Křest. sociálové němečtí v předsednictvu
svém konali ve Vídni schůzi, jíž se aúčastnil
i německý nacionální svaz. Zřízena společná
organisace, klerá se bude zabývati záležitostmi
hospodářskými a zejména potíráním korupce a
velkého kapitálu. Dosazen společný 1bělenný
výbor, ve kterém bude míti německý nacionální
a křest. sociální svaz po 5 členech a na radnici
vídeňské také 5 členů.

V Řecka jsou nyní dvě vlády, královská
v Athenách, provisorní Venizelova v Soluni.

Spejené státy dle nedávného usnesení
připravují stavbu nového válečného Icďstva
(157 lodi) a zařazení dalších 74.700 mužů voj
ska, což vyžaduje 1!/, miliardy dolarů.

Náš ministerský předseda stal se obětí zákeř
ného atentáfu ve vídeňském hotelu v sobotu odpo
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tedne. Tři rány vpálíl z revolveru do hlavy Stirgk
hovy dr. Bedřich Adler, syn dra Viktora Adlera,
vůdce rakouské soc. demokracie, Vrah má věku
32 let, jest otcem dvou dítek. Studoval ve Vídni
a ve Švýcarsku, jest doktorem filosofie. Byl již ve
Švýcarsku redaktorem soc. dem. časopisu >Volks
rechte. Před šesti lety se vrátil do Vídně a stal se
sekretářem soc. den. strany v Rakousku. V tomto
úřadě navazoval jednání se soc. demokraty jiných
zemí. Byl vrchním redaktorem listu >Das Volk:,
který byl při vypuknutí války zastaven. Vydával
tedy dr. Adler vědecký měsíčník »Der Kampí«,
který byl často za války v říšské žurnalistice ci
tován. :

Vražda ministerského předsedy byla provede
na podobně jako zákeřné usmrcení Jaurésovo krát
ce před válkou.

Když se dověděli věrní poddaní Jeho Veličen
stva o hrozném zločinu Adlerově, kde kdo spěchal
vyládřiti svůj zármutek nad skonem předního slu
žebníka vznešeného domu císařského. Zástupci po
litickýchstran, korporace atd. daly veřejně prů
chod svému odporu proti zákeřnému činu. Ovšem
takový čin neměl na strategický postup chrabré
armády naší žádného škodlivého vlivu. Vždyť ned
po atentátu byla konstatována nová skvělá vítěz
ství zbraní našich.

Zesnulý hrabě, který zemřel ve službě velice
zodpovědné a krajně namáhavé, byl nejhorlivějším
rakouským. patriotem. Snažil se také vždy hájití
zájmy Předlitavska i proti některým extrémním
„požadavkům Uher. Ministrem byl od r. 1909, kdy
vstoupil do kabinetu Bienerthova jakoministr kul

ministerským předsedou. Říše ovšem ztrácí úmrtím
velice bystrého hr. Stůrgkha mnoho. Vždyť bylo
potřebí, aby právě v době velice zodpovědné stál

-v čele kabinetu muž dobře zapracovaný, který
rozumí dobře všem kolečkům ©kombinovaného

„státního stroje. Osobně byl minist. předseda tak
vlídný, že se aňi nevěřilo, že by měl osobní ne
přátele, Tím horší přečin, že dr. Adler sáhlprávě
na osebu muže tak laskavého, který ani Adlerovi
ani jeho stoupencům neublížil.

Vrah po svém zločinu chtěl se spasiti útěkem,
ale byl zadržen. Když byl tázán po příčině svého

. činu, odpověděl, že o tom bude mluviti před sou
dem.

O

Málokdy hroby reflektovaly na tak velikou po
zurnost lidí živých jako v čase nynějším. Jestliže
nebudou pláti na rovech světla, tím potřebnější jest
plamen vřelého soucitu v každém srdci křesťan
ském. Zevnější okázalostí duši zesnulého se ne
prospěje; za to však hřeje srdce zraněné naděje,
že upřímná modlitba otvírá duši drahé bránu ne
beskou.

Jak dlouhá řada letos přibyla těch, jichž tělo
předčasně pokryla syrá hlína i v daleké cizině!
Kdo mužně zápasil za naši bezpečnost. kdo zůstal
věren těžké povinnosti až do posledního dechu.
zaslouží si věru, abychom provázeli jeho památku
živou vděčnou vzpomínkou a vřelou modlitbou.

Nebojme se hřbitovní poesie, třebaže jest obe
střena závojem tragického smutku. Nestrachujme
se pohlédnouti až na dno hrobu. Vždyť zde klíčí
život nový, štěstí daleko stáleiší než mezi těmi,
kteří dosud neumřeli, Zvykněme sí na myšlenku,
že také jednou budeme přičlenění k obrovským
legiím. zesnulých. Ti zemřeli zůstávají nadále na

Přijmy husitských universit
ních mistrů.

Za husitského hnutí brojilo se velice vášnivě
proti kněžským statkům. Novotářští sociologové
nelámali si příliš hlavu přemýšlením, co zbývá z
duchodu pro osobní užitek jednotlivých kněží, když
se zaplatí kostelním zpěvákům, školám, zemi, u
inělcům, dělníkům atd. Zato jim otvírali zrak po
zději sami husitští kněží, protože chtěj nechtěj po
katolickém duchovenstvu zdědili — neúprosný ža
ludek. touhu po obleku a palivu. Kde se poplatky
na vydržování kněží neupravily řádně od úřadů,
tam vzrustalo svatokupectví horší než jaké bylo
u nás před Husovým vystoupením.

Rovněž sama universita důrazně poučila vele
opatrné reiormátory, kteří rozchvátili většinu je
jich statku, že bez peněz i věda hyne, ba že i k
živoření staroslavné akademie jest potřebí znač
ných obnosu. Hledány nejrůznější cesty umělé, jak
by se dostalo universitním profesorům obstojného
příjmu, aby nebyli nucení z akademie pro hlad
prchnouti. Vyvinula se tedy soustava, která tolik
připomínala štolární systém předhusitský, Ba do
cela byly tu finanční zjevy ještě komplikovanější
a umělkovanější než mezi dřívějším duchoven
stvem konservativním..

Universitní učitel byl pokládán za blížence du
chovního. Vždyť také k universitě hleděno jako

Šimi bratry, nejsou od nás -a našeho osudu oddě
lení žulovou zdí, zvou nás k sobě, >Co jste vy.
byli jsme my; co jsme my, budete vy.« Takovým
nápisem nad některým hřbitovem připomínají nám
duše věrných křesťanů těsnou souvislost života
s tělesnou“ smrti, úzké spojení mrtvých s živou
cími.

Kdo jest nespokojen s životem, ačkoli jest zdráv
a bez hmotného nedostatku, nechť se podívá smrti
do očí blíže a pak se rychle uklidní. Návštěva ne
mocnice, kde smrt se chystá zkrátiti četné životy
— a návštěva hřbitovů, kde již smrt sčítá jisté své
oběti, působí sice elegicky, ale takové návštěvy
jsou pro nás velmi užitečnou školou. Každý ná
vštěvník odnáší si hluboký dojem, přemýšlí vážně
o vlastním cíli, zahloubá se do svého svědomí;
ptá se, jak jednou sám budé umíráti.

Živá touha po nesmrtelnosti jest duši lidské
vrozena; kní se pojí dychtivé přání, aby se stalo
spravedlnosti jednou plně zadost, aby byly vyrov
nány definitivně četné nesrovnalosti, s nimiž se
denně setkáváme. Jsou ty tužby protó do našeho
srdce vloženy, aby člověk šel od zklamání ke
zklamání? Není přímou nutností, aby byl v zá
hrobí život nový, kde všecko bude srovnáno?

Den věrných dušíček působí náladu vážnou,
proti které jest bezmocna všeliká sofistika. A váž
né zamyšlení razí cestu k duševnímupovznesení,
k vnitřnímuobrození. Věrný křesťan i při počhůz
ce od hrobu K Hrobu jest přesvědčen, že bude' ví
tězem nad smrtí a že se jednou shledá vradosti

Přítel dítek.
Jaká mládež, taková budoucnoststátu. Jest

liže by dětí postrádaly nuťných prostředků
k živobytí, příležitosti ke vzdělání a dobré vý

vynálezy v oboru techniky.

ku blahu státního celku. Dorost velice nuzný,postrádající pečlivé výchovy, by se ovičilv pod
skocích, v sobeckém zneužívání všeho, k čemu
by měl přístup. : a

Vznešený moonář náš viděl a vidí pronikavě
do budouenosti a proto snažil se vždy čile, aby
o duševní a tělesné potřeby mládeže v jeho říší
bylo co nejlépe postaráno.Z velikých olsařových
akof i z drobných příhod jasně paprskuje vřelá
láska Jeho Veličenstva k mládeží.

Když po velikém honu vw Eisenerzu. ve
Štýrsku nastala veliká tlačenice kolem velikého
množetví ulovené zvěře, připletl se malý chla

do hustého zástupu tak, že mu hrozilo ne
bezpečenství. Císař starostlivě spěchal k ohlapci;
panstvo ovšem uctivě činilo místo. vjen mi
mého dobrého Štyráka nezašlapte«, zvolal pa
novník, vyzvednuv hocha vzhůru; postavil jej
zase na zemi mimo tlačenici.—Při vítání Jeho
Veličenstva r. 1880 v jedné vesničce u Brna
ozval se při kratičké přestávce v uvítacích ře
čech jasně dětský hlásek: »Kde pak je císař
pán? Tatínku,ukažte mi ofeaře pána;« Nejjasnější
panovník se ohlédl a s vlídným úsměvem po
pošel k chlapci řka: »Hleď, zde je tvůj císař,
tedy se na něho podívej!'«

R. 1907 za delšího pobytu císařova v Praze
mládež naše tonula v nadšení nad všestrannou
pozorností, jakou moonář dítkám věnoval. Když
navštívil Jeho Veličenstvo školní budovu v Kar

k štítu české víry. Mistři byli nucení zachovávatí
celibát. Všecky akademické akty byly prodchnu
ty duchem náboženským. Z university rekrutová
ni kněží; odtud vycházeli učitelé, kteří měli povin
nost hleděti ke kněžím jako k svým představeným.
Mnoho mistrů pražských náleželo k stavu ducho
venskému. Není divu, že i prameny hmotného za
opatření učitelského sboru byly podobné jako u
kněžstva kurátního.

Dotkneme se aspoň zběžně některých těch díi
chodů v XVI. století. Správu skrovného universit
ního jmění, pokud náleželo akademii celé, vedl vo
lený rektor. Byl účetním různých poplatkův a po

z profesorů dva výběrčí a pokladníci, kteří měli
spolu s rektorem po klíči k universitní pokladnici.
Rektor k své obživě bral z pokut třetinu, ostatek
byl věnován dobru university. Pří zápise přihlašu
jící se údové platili nejdříve po 6 groších, později
vice; z toho rektorovi patřila třetina. Od přitištění
své pečeti bral rektor třetinu z groše; z pečeti
universitní měl vybírati 6 grošů, ale tyto peníze
náležely universitě, Když počet universitních pří
slušníků valně poklesl, pak ovšem rektor byl ubo
žákeni, takže mu nebylo potřebí zmíněných po
mocníků pokladny. Hubeným financím universit
ního vektora vypomáháno tim, že se mu dával ně
který proš při zkouškách na akademické grady.
Lepší bvl jeho příjem za potvrzení učitelstva, kte
rý se odváděl velmi často v naturáliích. Jestliže
však ti beránci, jeřábkové, ryby, pivo a pod. se
neměli zkaziti, rektor musil zváti profesory anebo
jiné osoby, aby pomáhali snísti a vypiti.

líně, byla mezi vítejícími i žákyně Jarmila
Pastejříkova, která podala kytici růžta .orchi
dejí. Panovníkvzal květy do levicp a se slovy:
Dekuji, velmi dobře«, vtiskl školašok do ruky
červené pouzdro."Bylv něm ukryt zlatý náram
« inioiálkami jeho Veličenstva, pozázený brilianty.
Císař potom procházel jednotfivé učebáy. PH

Moenář podal karlínskému starostovi pravicí,
prohlašuje radostně; »Bylo to velice pěkné, jser

úplně spokojen 4Podobně při návštěvě kláštera a školy že
holnic Nejsvětějšího ardce Páně na. Smíchově.
Císařpootil laskavým oslovením .řadu ohovaněk,

vyslovil se pochvalněo vystavených pranékapli byl přítomen ev. požehnání, Kd
vznešený host za 'velikých ovací odjel, jaký

-jásot propukl nespoutaně mezi chovankami“a
dětmi! »Ani stopy po klášterním rmutu není
viděti. Perlfcí se smích mladých hrdel. blaholí
dojista až za klášterní zeď! Nejmladší chápají
se praporců a volají: Teď utvořme špalír ještě
jednou a znovu budeme volati slávu'e Tak do
kládá novinářský zpravodaj.

Císařovy laskavosti bojnou měrou užily i při
návštěvě školské výstavy »Na Smetance«. Když
se podepsal panovník do pamětníkniby, ote
vřela se mu z okna nádherná podívaná. Pořá
dány tam pěkně seoyíčené réje družíček odb.
ných v pestré národní kroje. Hoši, odění za ze
hradníky, zasazovali císařskou lípu. Císař dal se
o všem důkladně informovati,; když“psk mu
„bylo ještě referovánó o snahách zalesřovacích
a okrašlovacích spolků, prohlášil: »Tojest velmi
"čťastnámyšlenka a jistě působivá na-mysl :dět
„skuu.« Opět a opět vracel so k oknu pohledět
na Juzný obraz dětských rejů a pak se slzou
v oku pravil v hlubokém polinutí: »Toho- jsem
"dosud nikde neviděl, to jste mne překvapilí.«

Znovu chválil velmi šťastnouPobkokou myšlen„ki a poznamenál, že jest škodou, žeee ú nás již
národníkrojenenosí. r

Krásné ohvílezažily tehdy i děti ve:-Skole
u sv. Vojtěcha. Drahocenné náramky odevzdány
dvěma žačkám. . .

Císař s neobyčejnou blahovůlí podporuje
zvláště ty podniky humánní a vadělavací, které
slouží k dobru dítek. Na mocnářovo povzbuzení
r. 1698 (kdy slavil panovník jubileum padesáti
leté vlády) vzniklo množství dobročinných na
dací a osvětových fondů, sirotčince a -jiná ú
stavy pro zuboženou mládež. Sám císař věno
val a dosud věnuje na takové podniky obrov
ské sumy.

Ještě určitěji a mooněji zazněl hlas- dobro
tivého mocnáře, když se mělo slaviti jubileum
r. 1908. Krásné heslo »Vše pro dítě!« uchvátilo
miliony srdof a neslo pro mládež v celé říši
nejhojnější žeň.

Invalidní akce na českém
severovýchodě.

K podnětu c. a k. vojenského velitelství v Lito
měřicích konala se dne 22. října 1916 o půl 11. hod.
dopol. v zasedací síni okresního ©zastupitejstva
královéhradeckého porada důvěrníků invalidní pé
če na českém severovýchodě, oběslaná neobyčejně
četně jak zástupci vojenských a civilních úřadů a
ústavů, tak i duvěrníky ze všech téměř měst české
ho severovýchodu. Schůzi zahájil vzletným pro
slovem starosta města Hradce Králové a předseda

Kdvž profesoři a studenti valně prořídli, přiro
zeně hleděli mistři prázdných místností využitko
vati jinak k zvelebení důchodů. V domech kolej
ních tedy pronajímány byty a sklepy různým ře
meslníkům. Proboštové (správcové) kolejí snažili
se pronajímati kde co — i průjezdy a dvory někte
rým kramářům, Nájem vybírali proboštové pilně a
někdy i bezohledně, Jestliže nájemník váhal s pla
cením, pečetili mu komoru i jeho svršky anebo
městskéma rychtáři (tehdejšímu policejnímu ko
misaři) poručili, aby nájemníka »vyházel< na ulici.
Docházelo při tom i k scénám velice trapným. Pro
boštové docela si činili nároky i na pozůstalost ná
jemníkovu, držíce se privileje, Že nekšaftovaný
Stateček člověka zemřevšího v koleji náleží mist
rum. Ačkoli byl poměr nájemců k mistrům celkem
srdečný. lámala někdy nouze železo.

Nájemníci při každé slavnosti universitní a při
větších svátcích výročníchpřinášeli proboštovi do
koleje dárky.

Mistři —-probošti spravovali všecky důchody,
jež ke koleji náležely. Byly tu vsi a dvory, náleže
jicí ke kolejím. Probošt v těch mistech byl vrch
ností, dosazoval vesnické konšely, soudil spory,
trestal provinění a vymáhal povinné úroční i jiné
platy a dávky. Mistři vyžadovali od poddaných
vesničanů zvláštní projevy úcty, ale platův a'na
turálních dávek mnoho nevybrali.: Sedláci dílem
platiti nemohli, dílem se vymlouvali hned na to,
hned na ono. Protože by byla universita přišla
hodně zkrátka, vybírány platy selské s velikou:
přísností. Bylo ustanoveno, že probošt musl nedo
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Filiálka v Chrudimi.

-Ústavu pro zvelebování živností při městském
- průmyslovém museu, dr. F. Ulrich; jeho návrh,

aby J. E. místodržiteli král. Českého a J. E. vojen
skému veliteli v Litoměřicích zaslány byly po
zdravné telegramy byl jednomyslně přijat. Nato
uvítal předsedající dostavivší se hodnostáře, ze
jinéna zástupce vojenského velitelství Iitoměřické
ho, setníka Karla Egra a nadporučíka dra Schickla,
jednatele Státní zemské ústředny,vrch. řed. dra
Marschnera, zástupce Ústředního zemského úřadu
práce, vrch. radu dra Rud. Krejčího, zástupcesta
ničního veliteiství královéhradeckého, plukovníka
Oustava Hachu, místodrž, radu Smutného. zástup

„ ce-min. veř. prací Inž. Jana Šedivého, zástupce ve
„litele záložní nemocnice královéhradecké dra Kur
ku, předsedu svazu českých okresů C. Papouška

- z ML Boleslavě, okr. hejímana Bayerle z Nácho
da. jakož i delegáty a důvěrníky z Třebechovic,
Jičína, Nového Města n. M., Opočna, Vrchlabí,Ho
řie. N. Bydžova, Vysokého n. J., Turnova, Hradce
Králové, Jaroměře, Josefova, Police n. M., Necha
nie, Mladé Boleslavě. Náchoda, Mnichova Hradi
ště, Bělé p. B., Semil, Kostelce n. O.,Žamberka,

. Chlumce n. C. Hradiště u Král. Dvora Stárkova,
Kuklen a j. míst,

Nato se chopi; slova referent pro invalidní péči
při vojenském velitelství v Litoměřicích, setník

: Karet Eger, jenž v obšírném proslovu nastínil vo
- jenskou organisaci invalidní péče a intence vojen

ských úřadů po této stránce vůbec. Poukázal zč
jména na obtíže, které vznikají racionelní invalid
ní péči následkem nedostatečné evidence, kterou
lze jedině s pomocí místních důvěrníků napraviti.

— L

řádné evidence“ která bez úsilovné součinnosti
místních a okresních důvěrníků jest nemožna. bude
'ze invalidní péči patřičně rozvinouti. Řečník zmí
nit se ke konci s povděkem o obsáhlé akci inva
lidní v městě Hradci Králové rozvinuté, zejménao
továrních kursech invalidních, organisovaných U
stavení pro zvelebení živností při městském prů
myslovém museu královéhradeckém. (Potiesk.)

P. vrch. rada dr. Krejčí poukázal v zastoupení
Zemského ústředního úřadu práce na obtíže, které
se dosud jevily při umísťování invalidů následkem
nedostatku. přesných výkazů; náprava jest však
již částečně provedena a lze očekávati s jistotou,
že veřejnoprávní sprostředkování práce důležité
inu svému úkolu v invalidní péči plně dostojí. Ne
zbytno jest ovšem, aby místní důvěrníci pracovali
povždy ruku v ruce s okresními sprostředkovatel
nami práce. řesp. s královéhradeckou —zemskou
centrálkou.

P. okr. hejiman Bayerle z Náchoda upozorňuje
na nutnost včas organisovati hospodářskou pomoc
pro ty občany, hlavně živnostníky, kteří se s mí

rozvráceným.
Uveden setníkem Egrem vysvětlil potom ná

chodský důvěrník p. odb. učitel Roman Plodek
vzornou organisaci invalidní péče na Náchodsku
na praktických případech a s předložením účel
ných formulářů.

Potom referoval dr. Ulrich o pokroku prací,

bude možno s pomocí Státní zemské ústředny a
veřejného sprostředkování práce invalidní akci Ú
čelně organisovati a většinu invalidů příměti k pra
videlnému zaměstnání, po případě dalšímu odbor
nému školení. Zásadou musí povždy býti, aby in
valida se chopil opět svého předválečného .povo
lání, a jedním z nejdůležitějších úkolů důvěrníků
musí při poradách s invalidy býti snaha, k tomu je
přiměti. Řečník uvedl pak několik praktických pří
padů a skončil svou, bouřlivým potleskem přijatou
přednášku upozorněním, že nikoliv ponižujícími al
mužnami a falešným milosrdenstvím, nýbrž řád

ho ústavu pro severovýchodní Čechy v Hradci

v—

rací podařilo se během krátké doby opatřiti k to
mu cíli asi 120.000 K, obnos, který podle znalec
kých rozpočtů k uskutečnění blahodárného podni

de možno invalidim nahraditi to, co vlasti oběto
vali.

Nato referoval o působnosti Státní zemské ú
středny pro král. České pro péči © vrátivší se Vo
jíny její jednatel, vrch. řed. dr. Marschner. jenž
krátce nastínil působnost této instituce, pokud se
týče dodatečného léčení, Školení a umísťování in

a
platky hraditi sám ze svého. Když všakvesničany
stihla veliká živelní pohroma, mistři je hleděli růz
ným zpusobem podpořití.

Drobné příjmy proboštum plynuly z toho. že
vydávali svým poddaným listy fedrovní a propou
štěcí nebo výhostní. Výhostem zřekl se probošt
svého poddaného zcela a zbavil se práva k němu.
To se dálo koncem XVI. věku za plat 10 nebo I2
kop. tedy ze sumu značnou. Za plat propouštěli
probošti poddanou nebo kmetičnu k manželství na
jiné panství.

Velice mrzuté bývaly spory mistrů © dědictví,
které dle jejich minění mělo připadnouti k dobru
university.

Neposledním pramenem příjmu místrův Z Ve
snice byl důchod z krčmy, Mistří-probošti nejra
ději krčmu pronajímali rychtáři, tedy strážmistro
ví, který měl vlastně noční pitky přetrhovati.
Rychtář ovšem byl rád, pilo-li se u něho hodně.
Krčmář nlatíval proboštum posudné, Jiný zpusob
duchodu z krčmy byl ten. že probošt poroučel krč
máři. z kterého panského pivovaru má odebírati
pivo; pivovar pak se zavázal proboštovi a mist

si vesničané objednali k slavnému pití víno, hned
tu byl probošt se svými nároky; rozkazováno, ko

" JiŘ denárů musí sedlák z žejdlíka odvésti. Probošti
také vybírali nájem z vesnických kováren a
mlýnů.

V některé vsi náležel mistrům a kolejí hospo

Státní Zemské ústředny, která akci tuto vede, jest

úřadů a doufá, že v krátké době orthopedický ú
stav v Hradci Králové k dobru vojenských invalidů
působnost svou zahájí. (Souhlas.)

. Když byl potom vrch. řed. dr. Marschner ujistii
předsednictvo královéhradecké odbočky, že Státní
zemská ústředna vykoná k podpoře díla tak lidu
milného vše, co bude v její moci, ujal se slova mí
stotajemník Obchodní, živnostenské a průmyslové
ústředny královéhradecké dr. Alois Viškovský,
jenž referoval o invalidních kursech v Hradci Krá
lové a Třebechovicích v různých | prumyslových
závodech pořádaných. Řečník vylíčil pohnutky.
které vedly k aktivování těchto továrních kursů
invalidních, které se hlavně zásluhou zástupce m'n.
veř, prací pro školy vojínů-invalidů, p. inž. J. Še

si ponechávali mistři ve vlastní režii. Winter po
znamenává: „Právě ta péče o dvory nejvíc činila
z nstru universitních hospodáře, ta nejvíc odvá
děla od učeného zaměstknání, to dodává přemno
hým zápistm, kolejním ráz dnes docela nezvyklý,
podivný a pó nynějším vkuse nepříslušný. Čtěte
na příklad zápis z r. 1606 toho rozumu, aby se
»děvce ve dvoře na rok 6 kop a škorně daly, aby
se v Nenačovicích nemocný vepř prodal, a jiný
dal na jeho místo, nebo že kněz Jan Rosacius na
bízi prolesorum 8 krav, menší prý prodal před tím
po 12 kopách. tyhle že by jim dal po Il; tu praví
jeden zápis. že bylo proboštu a mistrum vyjeti do
dvoru ke stříži ovcí, tu zase mistři radí se v koleji
při vážné konferenci, měl-li by se ve dvoře chovati
řezáč a mlatci ke stravě a na stálý plat či jináč
mistruní příhodněji; | tu zase nucení isou v radu
bráti. když řezáč bez světla nechce řezanky ře
zati, kolik svíček mu mají na to povaliti: tu jest
mistrim ven vyjeti, aby spatřili mezníky, hranice;
jindy zase hádají se se sousedem o meze, inusí do
kazovati, že ty mezní duby, hrušky, babky, klenky
jsou jejich. V čas žní probošt musil do polí na do
hled. v čas setby byla porada misterská, kolik čeho
kde zasiti. © smlouvy s ovčákem bývaly porady.
a co Zlostí zapsáno stran šafářu dvorských!

Velice zle bylo s universitními lesy. Tu dral.

>
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divého záhy podařilo aktivovati, takže některé z
nich dnes již slušnými úspěchy se mohou vykázati.
Toto odborné školení osvědčilo se zvláště u leh
kých invalidů, setrvávajících při původním zaměst
nání, kde šlo zejména o to, aby co možná brzo o
svojili si bývalou řemeslnou zručnost v kratším
časovém období, během kterého by byli chráněni
před příkrostmi obyčejného výdělečného zaměst

Nato referoval stručně o výsledku zeměděl
ských kursů na rolnické škole v Kuklenách u Hrad
ce Králové p. řed. Michálek, načež předsedající za
všeobecného souhlasu přítomných s povděkem kvi
toval vynikající služby, jež invalidní akci prokazuje
královéhradecká Zemská centrálka pro sprostřed
kování práce se svým neúnavným přednostou dr.
Doubravským v čele. Vzhledem k pokročilé hodi
ně odpolední usneseno k návrhu místotaj. dra Viš
kóvského projednání posledních dvou bodů progra
mu odročiti do nejbližší porady, načež schůze po
děkováním zástupce vojenského velitelství setníka
Egra a předsedajícího dra Ulricha skončena.

Kulturní jiskry.
Rukopis „Máje“ nalezl dle sdělení prof.

V. Flajšhanse vládní rada prefesor J. Šafránek
w knihovně rolníka Jana Krouského v Katusi
oícb. Máchův rukopis básnětéto, jako jeho ji
ných spisů, byl pokládán za ztracený. Lelox
míjí 80. rok od smrti básníkovy. Nález jeh“
rukopisu je vzácnou oslavou jeho památky.

Netušený zápas soc. demokratů. V době přísné
zkoušky pmiaktické hodnoty se nejsprávněji oce
ňují. Ústřední orgán německé soc. demokracie pru
nenáležité psaní byl vládou zastaven. Hrdý postoj
těch, kteří měli deník v rukou, byl náhle zlomen.
Již před tím v době války obsah »Vorwártsu- pro
dělal tak nápadné změny. že internacionální pravo
věrci nevycházeli z úžasu.

Aby list mohl vycházeti znovu, došlo nyní k
novým kompromisům. Tím však bylo jen posíleno
reptání oposiční menšiny, která právě v pruském
území má v záležitostech internacionálních slovo

mistrům lov zvěře, k němuž poddaní byli nuceni
přivážeti tenata a jiné nástroje. Honci bývali i
pražští studenti. Bývalo jistě mnoho pochytáno
dříve, než mistři s přáteli začali honiti. Z rybníků
sic mistři měli zábavu, ale zisk velice skrovný.

bách soc. dem. většiny, na generálním shromáždění
čtyr organisací berlínských kraji dne 22. t. m
došlo k prudké kritice, Předseda schůze konstato
val, že v řízení deníku podniknuty i takové změny.
jichž vojenské veltelství nepožadovalo. Předsta
venstvo prý pověřilo vedením listu člověka Žur
nalistický nezpůsobilého, Nyní již list nespočívá na
Slanovisku strany; jest tedy potřebí založiti nový
deník. Redakior Borchardt dovozoval, že teď jest

Universitě plynuly také úroky z vypujčených
jistin, jichž bylo ovšem málo. Větších daru dostá
valo se mistrům zřídka kdy.

Z nevalných přímů bylo potřebí kupovati po
iraviny pro mistry, platiti za prádlo, kupovati do
mácí nádobí a pod. Bylo potřebí prováděti všeliké
opravy domu kolejních t vesnických, poskytovatí
almužnu poželným studentum, graduovaným nuzá
kum, koledníkum a jiným.

Prořesoří měli společný stul jídla strojila ku
lení kucnářka. Slnl začínal latinskou modlitbou
podobně „jako v klášterních refektářích. Závěreč
ná modlitba děla se po jídle a po případné společ
né poradě.

Příjmy. jecnotlivých profesoru nebyly stejné,
Po odražení všelikých výloh na kolejní hospoda
ření z čistého zisku starší profesoři dostávali více,
mladší méně, Profesor mimo duchod z koleje měl
některou část příjmu i z toho, co plynulo universi
tě celkem. Byl to duchod z tax. pokut, ze zápist
do matrik a jiných drobnějších případností. Také
z tax za zkovšky a čtení i z pokut na fakultě měli
mistři svůj podíl.

Všecky ty příimy dohromady živily mistry do
sti nuzně, takže byli proti mistrům pařížským a
padovským hotovými žebráky. Tedy život mistrů
nebyl příliš poetický. Jejich vinou to nebylo. že
druhdy více se musili starati o hospodářství než 0
vědu; není divu, že často vznikaly finanční spory
pro nepořádné vedení účtů. A bohatí stavové če
ští dívali se na universitní nouzi klidně, i když
mistři volili v naději na větší dary za rektory ne
vyspělé šlechtické synky.



We“ Uspořádeite
prospěšnější soudruhům čísti listy vládní než »Vor
wůrts«, Konstetoval, že počet soudruhů již klesl z
jednoho milionu na 250.000 členů strany. Navrho
val, aby se shromáždění usneslo, že budou zasta
veny všecky příspěvky, které jsou dosud odvádě
ny představenstvu strany. Také bylo přijato usne
sení, že mají býši zahájeny v Berlíně kroky k za

spěvky strany nemají se posílati představenstvu.
Při nastávaiících volbách do berlínského okrsku
Teltova nechť jsou postavení kandidáti, kteří ne
stojí na půdé politiky ze 4, srpna 1914.

Tak se propast mezi většinou a oposicí prohlou
bila tolik silně, že není možno očekávati smír. To
již znamená úplný rozklad organisace dříve tolik
pevné.

Papežský vyslanec v Toklu. Jistě sami japon
ští katolíci byli překvapení poctami, jaké připravil
dvur mikadův mimořádnému vyslanci Apoštolské
stolice biskupovi Petrellimu, Když biskup přistál
v Kobe, byi očekáván císařským ceremonářem
Yošidou. Od té chvíle (od 31. října 1915 až do 5.
února 1916) bylo s Petrellim jednáno jako s úřed
ním hostem císařovým. V hotelu Oriental byl bi
skup slavnostně uvítán; z nařízení mikadova mu

mité. ] lid japonský projevoval hosti velikou úctu.
Kdekoli se vyslanec ukázal. dávalo innožství ucti
vým chováním na jevo, že si váží vzácné návště

tikánu,
Když vlak vjel 2, února do tokijského nádraží,

čekali zde viceministr císařského domu, guvernér
tokiiský, president městské rady- a jiní hodnostáři,
Tehdy po prvé vlál s císařského paláce vedle prá
poru císařského i prapor papežský. Když dvorní
vuz s jízdní eskortou jel k císařskému dvoru, po
celou jízdu znělo ze zástupů radostné volání.

Když vykonat Petrelli několik předem stanove
ných návštěv, byl přijat v poledne 3. února od
císaře. Vyslanec odevzdal císaři vlastnoruční psa
jí papežovo. Mikado vyjádřil opětovně své uspo
koiení nad. panežovou pozorností. Po audienci
schyslána dvorní hostina; ve svém přípitku mi
kado poznamenal, že jej papež svým mimořádným
vyslancem velice poctil. — Druhého dne byl Pe
trejli hostem města Tokia. Vrchní purkmistr mu
blahopřál jménem celého města a podal mu skvost
ný dar, na rěmž umělecky byla vypodobena »Fu
jie«. posvátná hora japonská, 5. února byl veden
legát do university, musea a do jiných vynikají
cích budov tokijských. Pak visitoval diecése.

Ovšem poslání Petrelliho nebylo politické, byl
to pouze akt společenské etikety. Ale bezděčně
se vynoři srovnání, V Římě proti Vatikánu ječivé
demonstrace válečných štváčů, v daleké zámořské
říši nejvyšší pocty papežskému zástupci. Mikado
Vatikánu nepotřebuje, ale Italie bez papežství by
byla zemí rejubožší.

Israelský Leonidas. O Therinopylách mluví
se do omrzení, jako by téměř každý jiný národ
neměl svého zmužilého Leonidy. V deváté ka
pitole I- knihy Machabejské mluví se © vojen
ském podniku Demetria Sotera, syna syrského
krále Selenka, proti lidu israelskému: »Zatím
když uslyšel Demetrius, že padl Nikanor a voj
sko jeho v bitvě, poslal opět Bachida a Aleima
do země judské a pravý roh (pravé křídlo voj
ska) s nimi. I táhli cestou, kteráž vede do Gal
galy a položili se u Masaloth, kteréž jest v Ar
belli: a dobyli ho a pobili mnoho lidí. Měsíce
prvního léta stého padesálého druhého položili
se s vojskem u Jerusaléma. Odtud vstavše, táhli
do Berean dvaceti tisíc mužů (pěších) a dva
tisíce jízdných.

A Judas položil se e vojskem v Laise a tři
tisíce mužů výborných s ním. Ale vidouce sílu
toho vojska, že jich mnoho jest, báli se velice;
a vykradli se mnozí z ležení a nezůstalo z nich
než s sel mužů.

Tedy vida Judas, že se rozběhlo vojsko
jeho a že válka doléhá na něho, zkormoucen
jest erdcem, aby je shromáždil, a roztržen (bo
lestně dojat) jest. I řekl těm, kteříž byli (s ním)
zůstali: Vstaňme a pojďme proti nepřátelům
svým, budeme-li moci bojovati proti nim. —
I odvracovali ho řkouce: Nebudeme moci, ale
zachovejme životy své nyní a 'navratme se
k bratřím svým a tehdy bojovati budeme proti
nim, neb málo nás jest. —I řekl Judas: Odstup
(to), abych měl učiniti tu věc, abychom. utekli
před nimi; i jestliže se přiblížil čas náš, ze
mřeme zmužile pro bratry své a neuvoďme
úhony na slávu svou.

Tedy hnulo se vojsko z ležení a stáli proti
nim. A rozděleni jeou jízdní na dvě strany, a
prakovníci a střeloi táhli před vojskem, apřední
bojovníci všickni silní muži. Bachides pak byl
na pravém rohu, i přibližoval se houf se dvou
stran a troubili ua trouby. Zkřikli pax tí, kteříž
byli s strany Judovy, také oni (troubili), a po
hnula se země od hluku vojsk. A vedena jest
bitva od rána až do večera.

I viděl Judas, že silnější jest díl vojska
Baohidova po pravé straně, a sešli se k němu
-všickni stálí srdcem. I potřína jest pravá strana

od nich. a honil je'až k hoťe azotské. Ti pak,
kteříž bylý ma Jevém rohu, vědesuse,.že! patřím.
jest pravý roh, pustili se pošada za- Judou 4
za těmi, kteříž s ním byli. A rozmohla se bitva
a padlo zraněných mnoho, z*téohto i oněchno.
] Judas padl a ostatní utekli.c

se odvážil daleko, byl napaden ze zadu 6 ob
klíčen. Leonidas odrážel útoky ve výhodném
horském zákrytu. Judas odvážil se na rorině-8e
svými osmi sty věrnými proti 22.000 nepřátel
a s počátku docela vítězil.

a OBJEDNEJTE u

MEŠNÍ FORMULÁŘE
jichž dle ustanovení sv. Otce 
Benedikta XV. užívati lze -při
třech mších sv. v den Dušíček.

Vyšly pod názvem„Tres misa“
Kvart (formát 32x23 | om)
Folio " 36x25 |
Oktáv 22x141/.

a 30h.

Objednávky vyřizuje .

Družstevní tnihkapectvl v Hradci Králové,

Adalbertinum. „"„M

Za válečnéhoruchu.
Kardinál Csernoch o svěžesti císařově.

»Reichspost“ oznamuje: Kardinál kníže primas
uherský dr. Jan Csernoch vyslovil se ku spolu
pracovníku našeho listu takto: Že se dotknu
obsahu své rozpravy s apoštolským králem, ne
budete ode mně očekávati, ale způsobí všeobec
nou radost, uslyší-li se, že mocnář vyniká po
divuhodnou tělesnou svěžestí a pružností..Za
rozpravy ge mnou ukázal, že úžasně ovládá
všechny příslušné otázky. Jest informován o vě
cech a osobách takovým způsobem, který po
znovu dosvědčil často vychvalovanou sílu pa
měti stařičkého vladaře.

Významný návrh katolického centra
v Německu. V hlavním výboru německého říš
ského sněmu přijat byl návrh centra, jímž 8e
říšský kancléř žádá, aby předložil atatistiku,
kolik osob je ve válečném vyživovacím úřadě
a ve válečných společnostech zaměstnáno, kolik
je jich úplně schopných k vojenské službě, jaké
platy dostávají a jakého vyznání jsou. Hospo
dářetví v těchto úřadech bylo předmětem ruš
ných debat. Zmíněné válečné společnosti byly
zřízeny na popud velkofinančníka W. Rathenaua
a staly se velice vítaným útulkem zalezlíků.
Ale nejen to; jakmile byld válečná společnost
pro některé zboží založena, zmizelo dotyčné
zboží z veřejného trhu nadobro. Proti návrhu
centra hlasovali pouze sociální demokraté a
svobodomyslní. Usnesení hlavního výboru je
událostí dne. S napětím hledí se vatřío sta
tistickému šetření.

Rektor berlínské university o ubývání
porodů. Dr. Bumm ve osvó instalační řeči o
značil ubývání porodů jako zlořád jednostran
ného vývoje, jako následek změn v mravní
atmosféře. Pravil otevřeně: »Materialismus a

částečně také ženské hnutí Sub mateřstvío poslední lesk, vzaly ženám ideál a nedaly jim
za to ničeho. My však nyní nesmíme tajiti, že
ve všech vrstvách obyvatelstva již příliš vzrostla
bázeň před ditětem. Vyvětralý idealismus naší
doby a nevěrecké mínění budou vzdor všemu
vždy dále podporovati úbytek porodů.«

Valný ajezd radikálně-socialistické stra
ny ve Francii, který od vypuknutí války sešel
se poprvé 22. t m., schválil ke konci jednání
tuto resoluci: »Pozdravujeme armádu národa a
armády spojenců a projevujeme své odhodlání,
pokračovati ve svých námabách ve svatém epol
ku až do úplného triumfu spojenců. Odmítáme
jakýkoli mír, jenž neobnovuje neporušenosti
práv jejioh.« Z dalších velice silných slov ještě
více vysvítá, jak se strana odchýlila od svého
předválečného programu. Jen jest zvláštní, že
francouzští socialisté velice se hněvají na vá
lečnou odbodlanost socialistů německých.

Veliká nouze v severní Italii. Dne 18.
t m. z Lugana se sděluje: Poslední italská
ministerská rada schválila návrhy [finančního
rázu, které podala zvláštní komise pro Benátky
na úlevu strašlivé veřejné i soukromé bídy
v tomto městě, a uznala potřebu podobných
opatření také pro provincii Vicenzu. Dále sohvá
lila návrhy ústřední komise pro aprovisaci, aby
obmezena byla spotřeba žitné mouky, cukru,
svítiva, uhlí a jiných zdrojů energie. Ministr
Commandini doporučil na základě svých osob
ních zkušeností v zemi, aby nepatrné dobročin-.

nosti pro občanskou válečnou péči odpomoěěno
bylo n naň dvhročinopatí, a Pdafliobtíže při

"žávlá(ně obřevo k požndavé "ntájních podsípro vojáky a jejich příslušníky. Konečně dojkla
se ministerská rada otázky nového sněmovního

Aaasedání, k němuž má dojíti v poslední třetině
listopadové. o
<" „Lalská vláda proti volnosti internažšo
nály. Zástupcí italských s0e. demokratů hodkci :
se odebrati na novou mezinárodní konferehci
do: Amsterodamu. Halská vláda však jim efle
přela povolení k odjezdu, ačkoli by v totito

případěvládní povořnost nepřevrálila p lu
aa strategické zájmy italské na ruby. Itglští

volnomyšlenkáři se lekaji i stínů od té doby,
kdy 800. demokracie v télo zemi rázně brojila
proti válečným štváčům. Jistě se Kvirinál bojí,
aby italští socialisté při účasti na konferenci
nevynesli na veřejnost mnohou trpkou pravdu
o služebnících Cadornových,

Zákaz osvětlování hrobů na hřbitovech. »Wiener

Zig.« uveřejňuje toto nařízení správce ministerstva vni
tra v souhlase s ministrem kultu a vyučování ze dne

22. řtjna, kterým se zakazuje osvětlovati hroby a hrob:
ký na hřbitovech: »Na základě cisafského nařízení ze
dne 10. října 1914 se nařizuje takto: $ 1. Po dobu mimo
řádných poměrů válkou způsobených jest zakázán vše

„Jiký způsob osvětlování hrobů a hrobek na hřbitovech.
$ 2. Přestoupení tohoto zákazu trestají politické úřady

"první instance pokutami až do 500 K nebo vězením až
do 1 měsíce. $ 2. Toto nafízení nabývá platnosti dnem
vyhlášky. Handel v. r. 0

První žena drožkářkou ve Vídni. V těchto dnech
složila odbornou zkoušku první žena drožkářka ve Víd
ni, paní Terezie Nováková, jejíž muž, majitel drožky,
padt ve válce. Aby uživila svoji rodinu. odhodlala se
choť jeho vésti živnost svého muže dále. Svelmi: do
brým prospěchem absolvovala odborný kurs a proká
zala největší znalost Vídně při jízdě na zkoušku. Stano
viště má nyní ve Stadiongasse. o

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.

Vklady na knížky 4“|o "00
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

Národohospodářská hlícíka.
Křesťanští dělníci němečtí pro povzne

sení pracujícího lidu. Z programu křesťansko
národního dělnického hnutí v Německu vyjí
máme tyto požadavky: Nechť se odstraní dosud
stávající překážky plnoprávné účasti dělnictva
k vyřízení reformy volebního práva ve státě,
v obcích a svazech obcí. Mují býti povolání
občané všech vrstev k stanovení soudního práva
a státní správy. — Národní školetví jest potřebí
zdokonaliti tak, aby se vzdělávaly lépe duševní
a technické schopnosti i obyvateletva dělnického.
Jest potřebí k tomu účelu zbudovati dle dobře
promyšleného plánu školy pokračovací, odborné
a lidové školy vysoké. Některá občanská práva
(jednoroční vojenská služba, možnost dosažení
úředního místa, připuštění k univeřsitnímu stu
diu a pod.) jsvu jednostranná. Proto jest zde
potřebí nového opatření; má se ulebčiti postup
z obeoné školy do školy vyšší pro zvláště na
dané děti nuzného obyvatelstva. Jest potřebí,
aby k tomu účelu byly opatřeny veřejné pro
středky. — Úřady, podnikatelé a soudní tribu
nály mají uznati odborové dělnické a zřízenecké
svazy jako právní hospodářská a avciálně poli
tická zastupitelstva. Nechť se stanoví zásady
pro jejich trvalé spolupůsobení. Nadzřízené úřady
nechť jeou zavázány slyšeti přání a žaloby zří
zeneckých a dělnických svazů a s nimi vyjedná
vati. — Domácí dělníci mají býti ohránění před
konkurencí zahraničních pracovních sil, které
zaviňují snížení mzdy. — Nechť se pořídí dů
kladná kniha dělnického práva, která by obsa
hovala rozhodnutí pro všecky otbory služební
a pro všecky zaměstnance závislé.

- Obavuíci a válka. Zemská jednota spole
čenstov oburnických pro království české za
kročila u ministerstva obchodu, aby místo při
pouštění dovozu hotové obuvi z ciziny bylo
jednáno o povolení dovozu poděšvicových usní,
aby tak byl podpořen elav obuvnický.

Nová slovenská knihtiskárna. V Ružom
berku utvořila se nová ukciová společnost knih
tiskařská s kapitálem 200.000 K. Předsedou je
Andrej IHlinka.

Jaké tiskoviny nesmějí se Až od 1. lstopadu 1916
zasílati za novlmové známky. C. k. ředitelství pošt a te
legrafů v král. Českém vyhlašuje: »Vydavatelé tiskovin
se upozorňují, že dle nových nařízení nepokládají se již
za noviny u podléhají tedy všeobecným podmínkám za
sllacím a poplatkům za tiskoviny všechny tiskopisy,
které slouží pouze účelům reklamním anebo obchodním,
jako zejména: noviny nebo časopisy, které obsahují vý
lučně oznámení nebo návěští (anonce), noviny nebo Ča
sopisy, kleré jsou převahou anončními listy a jejichž
politická, zábavná nebo zpravodajská část je vedlejší,
noviny nebo časopisy, jejichž obsah hlavně nebo zřejmě



slouží jen doporučování -jednoho nebo více obchodů- nebu
podniků, dále i když vycházejí v podoběnovím -nebo
časopisů, kursovní Mstky a kursovní zprávy všeho dru
hu, obchodní. oběžníky, seznamy zboží, ceníky, cenfkové
oběžníky, katalogy. prospekty, kalendáře, volební pro

stopadu 1916 za novinové známky zasílati.«

Vyhláška o daních. Dle předpisu $ 3. odst. 2. cís.
nařízení ze dne 28. srpna 1916 ř. z. č. 280 dává se pří

"kaz, aby válečné přirážky k daním přímým za rok 1916
byly placeny takto: I Daň pozemková. Válečnou při
rážku v míře 50 proc. řádné daně má poplatník sám vy
počísti dle předpisu daně pozemkové rozhodného pro
platbu za rok 1916 a zaplafiti ji zcela s posledně splat
nou lhůtou pozermkově daně, 1. j. I. prosince 1916. Po
platníku jest však volno, aby ohlásí příslušnému berní
mu úřadu písemně neb ústně, že chce zapraviti přirážku
do roka čítaného ode dne vyhlášky cís. nařízení ze dne
28. srpna 1916 F. z. č. 280, €. j. ode 2. září 1916 a to ve
12 stejných měsíčních lhůtách, počínaje dnem 1. října
t0lh u konče dnem 1. září 1917. Ohláška způsobí žáda
nou úlevu platby jen, stane-li se včas, to jest před splat

ností válečné přirážky, tedy nejdéle do 30. listopadu
1916. —II. Všénbecůá daň výdělková. Válečná přirážka
k všeobecné daní výdělkové číní 100 procent řádné da
ně. je-li poplatník v I. nebo ve II. třídě daně výdělkové,
60 proc., je-li ve III. nebo IV. třídě daně výdělkové. Do
tříd nezařazení poplatníci výdělkové daně zapraví 100

ní povinnost berní 300 K čili nic. Tato přirážka je splat
« na 1. října 1916. Byl-ll platební rozkaz o řádné daní na

rok 1916 již doručen a neobsahuje-li vyměřené přiráž
kv, vypočte poplatník přirážku dle výměry předěpsané
daně. Není-li piztební rozkaz na rok 1916 ještě doručen.
vypočte a zapraví poplatník přirážku dle předpisu daně
za rok předcházející. Poplatníku lze však ohlásiti berní
mu úřadu do 31. října 1916, že chce přirážku za rok 1915

zaplatiti ve 4 stejných částkách a to ve čtvrtletních
Ihůtách počínajících zákonitou splatností přirážky (t.j.
1. října 1916. 1. ledna, 1. dubna, 1. července 1917). -—
III. Výdělková daň dle II. hlavy. Přirážka 20 proc. řád
né daně jest splatna 1. října 1916. Jest ji zaplatiti k celé
daní u berního úřadu v sídle podniku. Byl-li platební
rozkaz o řádné dani na rok 1916 již doručen. neobsu
huje-li však předpisu přirážky. vypočte přirážku poplat
ník sán dle předpisu daně. Rentabilitní přirážka (30. no
případě 40, 50. 70 a 80 procent řádné daně) budiž za
nlacena do 14 dní po doručení zvláštního platebního roz

„kazu na tuto přirážku. — IV. Daň důchodová. Válečnou
přirážku 100 proc. k dani důchodové ukládané na zá
kladě přiznání jest zaplatiti 1. prosince 1916. Byl-li pla
tební rozkaz o řádné dani na rok 1916 již doručen. vy
pačte si poplatník sám přirážku dle tohoto | předpisu.
Při pozdějším doručení platebního rozkazu bude přiráž
ka v platebním rozkazu uvedena. © Nedojde-li platební
rozkaz před 1. prosincem 1916, jest přirážku vypočísti
a zaplatiti dle předpisu za rok předchozí. Přirážku !00
proc. k dani důchodové vybírané srážkou u dlužníka jest
odváděti z platů. které podléhajíce důchodové dani jsou
v roce 1916 splatny a po 2. září 1916 vypláceny nebo
k dobru připsány. Odvod děj se s daní důchodovou. —
V. Daň z příjma. K dani z příjmu čítaje v to i přirážku
pro domácnosti méně zatížené jest platiti válečnou při
rážku dle následující stupnice:

Při zdaněném přijmu
přes korun až včetně přirážka

M0 5.200 15 procent
5.20 7.20 2 .»
7.200 10.000 25 »

10.000 14.000 30.. >

14.000 20.000 35 ,
20.000 26.000 40
25.000 32.000 . 45 »

32.000 40.000 50.. >
40.00 48.000 55 >
48.000 56.000 60.. >

56.000 64.000 65 >
64.0 76.000 70. »
76.000 100.000 0. »

100.000 140.000 90
140.000 200.000 10.. >

přes 200.000 120 >

Fádné daně. a) Přirážka k daní z příjmu, již má, poplat
ník sám platiti, buď zapravena 1. prosince 1916, při po
zdějším doručení platebního rozkazu o řádné dani v den
doručení platebního rozkazu. Byl-li platební rozkaz již
doručen, vypočte válečnou přirážku poplatník sám: pla
tební rozkazy vydané po vyhlášení cís. nařízení ze dne
28. srpna 1916 ř. z. č. 280 budou obsahovati výměr při
rážky. b) Poplatníci, kteří mají platiti daň z přijmu dílem

srážkou u zaměstnavatele, dílem přímo, budou, byl-li
Jim platební rozkaz již doručen, dodatečně zpravení o
výši válečné přirážky, která se má vybrati srážkou u

přirážka k dani z příjmu zaměstnavatelem srážená buď
fin vypočtena dle předpisu na rok 1916, po případě,
nebyl-li předpis ještě oznámen, dle předpisu roku před
chozího a vybrána srážkou v době od 1. října 1916 do

- Grkevní věstník.
Úmrtí. Dne 19. t. m.: pochován byl vdp. os. děkan

v. -v zámecký kaplan V Cholticích V. Vykoukal, za
četné účasti věřících.na hřbitově v Lepějovicích. Narodil
se v Limuzech r. 1848, vysvěcen byl r. 1871.

tisk. Odpočívej v pokojil .
Katolická kulturní koncentrace, (Společnost sv. Cy

rila a Metoděje.) V neděli konala se v Praze schůze už
šiho výboru pro katolickou — kulturní koncentraci | za

kory. Přítomní byli: kanovník Miiller, prof. dr. Stej
skal, red. Světlík a vikář B. Stašek. Projednána byla o
tázka koncentrace kolem »Křesťanské akademie“ a u
sneseno svolat ustavující schůzi »Společnosti sv. Cyrila
a Metoděje. na neděli 26. listopadu o 4. hod. odp. do
místnosti »Křesťanské akademie«.
a pozvání bude všem katolickým
spolkům včas rozesláno.

" Pocta katolických Čechů vídeňských. V neděli 15.
t.m. --- krátce před svým odchodem — potvrdil papež
ský nuncius hr. Scapinelli svou lásku k českému lidu
videňskému jménem svým i papeže Benedikta XV. Ú
častnil se české slavnosti na počest.50letého uctívání 9
brazu Panny Marie ustavičné pomoci a udělil požehná

kulturně-literárním

čen, vykázal přes válečnou dobu neztenčený bohatý nb
sah skutečně cenných prací a nalézá uznání a obliby
všech kazatelů. Nový ročník 24. připraven k expedici.
vyjde za měsic prozatímně v agitačním čísle tříarcho

agitace. Vyžádejte si číslo ukázkové, kdo ještě »Kazate

Které -zvony jsou uaprusto. vyjmuty
z- odevzdávky. C. a k. ministerstvoválky za
slalotelegrafioky +0..a k. stavebnímu oddělení
vojenského velitelství: vi Litoměřicích tento vý

ordinariátním (nyní zapůjčeném. vd. k. a. víka
riátním úřadům) a čérvenou čarou v soupisech
farních jsou podle tohoto výnosu od odevzdávky
naprosto osvobozeny, t j. i :tehdy, kdyby se
nedosáhlo požadovaných dvou-.třetin úhrnné
váhy veškeré zvonoviny, kteréžto dvě třetiny

správě.

TYVYVYVYVYÝYVYÝYVÝVYVY
Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci

Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastní podnik.

VYVYYVYVYVVYVYVYNY

Zprávy| místníazkraje.
Městská rada dne 16. a 23. října 19l6: | Lidová

knihovna otevřena bude v přízemní místnosti v obecním
domě u Sokola na Kavčím plácku. Knihovníkem ustano
ven byl redaktor p. M. Pavlík. Za půižení jednotlivé

zer v Kutné Hoře vydá se kauce za varhany v kostele
na Novém Hradci Králové. -—Sokolu povoleno městské

večera. — Zvýšeno bylo několik chudinských podpor.
-- Uděleno bylo povolení k stavbě přízemní budovy v

továrně firmy R. Aningra a k obývání kanovnické re
sidence žp. 52. — Schválena byla zpráva technické kan
celáře o odkedu škod způsobených požárem v kostele
lochenickém. —. Schváleny byly aprovisační protokoly
ze dne 19. « 20. října. — Schváleny byly různé účty.
objednávky. týdenní a lesní konsignace.

K pectě vyznamenaných nebo padlých vojínů v ny
nější válce. Ředitelství obecné a měšť. školy chlap. v
Hradci Králové žádá, aby rodiče nebo příbuzní vyzna
menaných nebo padlých vojínů v nynější válce, kteří
chodili do obecné nebo měšť, $koly v Hradci Králové
a pak se věnovali životu prakfickému, laskavě ozná
míli, kdy ten který nastoupil vojenskou službu. u kterého
pluku, ve které hodnosti, jakého byl stavu občanského,
jaké vyznamenání obdržel a zač, kterých bitev se sú
častnil. byl-li raněn. kde byl léčen, byl-li zajat či zda
padl v boji nebo zemřel následkem zranění. Zaslání po
dobizny vojinovy je zvláště vítáno. Škola potřebuje dat
těchto pro školní kroniku, která bude hlásati rekovnost
a obětavost těchto bojovníků. již budou zářivým pří
kladem pokolení“ přistím.

Ze záložní nemocalce v Hradci Králové. Jedna z
nejpříjemnějších nemocnic pro raněné vojíny jest zálož
ní nemocnice I. odd. v Hradci Králové. Tam ranění
docházejí nejen pečlivého ošetření pod rukou p. primáře
zdejšího dra Houzáka a dra Kůrky, ale také duševního

Hivky o výpočtu válečných přirážek možno sl opatřit
ústně u berního úřadu neb u vyměřovacího úřadu (c. k.

zelů na poli vůlečném. S jakou vděčnosti opouštějí po
která jim byla takřka

druhým domovem! A největší zásluha o to patří zdejší
mu dp. vojenskému kurátovi Kordulovi. Tento kněz ne
jen přináší útěchu nernocným, ale i jinak příspívá k po

-= C. k. zemské finanční ředitelství v Praze, dne 7. říj
na 1916. Hanačík m. p. četnými žárovkami Dále nedbaje všech obtíží a jiných

žencové pobožnosti, které jsou nejen od vojínů, ale i od
civilního obyvatelstva hojně navštěvovány. Jak krásný
jest tento večer pro mnohého. vojína! Tím zajisté větší
dik patří důstojnému pánovi, který jeví k vojínům vře
lou lásku. Za tuto všechnu- příchylnost prosíme Boha,
aby mu popřál stálého zdraví a všem dalším činům dal
hojné požehnání. Na konec nesmíme v poděkování za
ponenouti na naši starostlivou kuchařku sl. Zárubovu.

za veškerou velice horlivou péči o záložní nemocnici

želka Dorota v Hradci nad Labem. R. 1591 byl Linhart

dříví. 8 korců žita a bečku soli. Pocházel ze Slezska z
Lehnice. Zemřel 26. července 1619. — V jižní lodi vedle
Marianského oltáře zasazen je náhrobek jeho manželky
z bílého mramoru s nápisem po krajích: Letha Paně

CIJCICXIÍ (1614) měsycze cžerwencze dne XIII Uro
zena Pani Dorota Krenczhejmowa z Czeilberka žiwot

Ovzekawajicze z | Mrtwych —blahoslaweneho
uzkrizsenii. UÚprostied: .

Dorotheac Teufeliae a Zeilbergu,
Coniugis| desideratissimac.
A. sincerie. pietatis. studio.

„Etovítu Uansacia innocentia
Matrrónac. commendatissimae 
Leonhart Krentzheim. a Iphofen

„Philosop. ac,-medie,. |).
i Posvicení v Hathedrálním chrámu Páně. Letošním

rokem počínaje slaví se toto: vžtty dne 40, října, jakožtn
u výroční den skutečného posvěcení. Den před tim dne
A. říjmí je © půl 3. odpoledne zpívané jitřní: následující
pak. den 30. jest o půl 8. ráno: pPontifikádní zpívaná mše
sv. (Proprinm Bohemine nejnovější!)

Výstava v městském průmyslovém museu. V neděli
dne 5. listopadu otevřena bude ve výstavním sále Di
d-vy mmusejnívýstava textilních prací. výšivek a kroju
jež. chová "miscuní ve svých sbírkách. Obccenstvu 4
skytna se tak příležitost aby. poznalo Lohatství aspoň

činiti dosud sbírky veřejnosti přístupnýnni.
Městské průmyslové museum v Hradci Králové u

S kář p. G. Emler. c. k. konservátor, který přednášet bu
. Přednáška provázena hide

nárožích.

Ze spolku »Anežka«. Členky spolku a dívky z +1
p tronáta“ se upozorňují. že se knihy ze spolkové knihov

| hod. odpoledne.
Všewiborové sdružení křesťanského dělnletva pro

král. České koná dne 29. 1. m. valnou hromadu v Adal
bertinu, v místnostech Všeodbor. sdružení.

: Středostavovská kuchyně v Hradci Králové. Jídelní
listek od A0. října do 5. listopadu: Pondělí: Krupicová
polévka. houbová omáčka, brambory. palačinky. -- Ú
terý: Fličková polévka, hovězí maso s kapustou. - Stře
da: Rýžová polévka, pečená krev s kroupami, brambo
rv a zelí, Čtvrtek: Nudlová polévka. karbanátky s
bramhorovou kaší. — Pátek: © Bramborová polévka,
kedlubny a buchty. -- Sobota: Strouhánková polévku.
hovězí maso a fazole. — Neděle: Polévka s noky, telecí
hruaí nadivané a brambory. — Přihlášky a předplatné
vždy na celý týden (8 K 40 h na I oběd) přijímá městský
popisný úřad na Malém nám. nejpozději v neděli do II
hod. dupol.

Nezvaný host. Dvorek Klicperova divadla navštívil
bez předložení legitimiace tajemný návštěvník, který do
stal chuť na ovar. Vepř již byl v hrozných úzkostech.
že místo zdřímnutí bude vlečen na popravu. Ale protože
bdělý pes prunikavými jednoslabičnými citoslovci svolá
val celou ulici ke kontrole, vetřelcův plán zinařen. Když
se ozvaly střelné rány, noční kumštýř ve strachu zmizel.

Drobnosti. V neděli ráno ukázal se první sníh: řídké
páperky však tály okamžitě. Dobývání řepy zrychlenn
zvláště prato, že v sezoně panovalo celkem počasí su
ché. —- Neznámí nezbedové ulomili znovu několik kn
runek stromků podél Piletického potoka. Mladí uličníci
páchají i takové Skody, z kterých žádného zisku nemají.
Neškodilo by zjistit, kteří hoši často kolem potoka se
baví nepřipustně. — Koryto potoka při ústí do Labe jest
upevňováno pískovcem, aby zpáteční voda labská ne
podmnilala břehů.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 21. října 1616. 1 kopa: zelí 21-—26K, kapusty 3.20—4
K mrkve 80h -- 2.30 K, poru 50—70 h. petržele 4--4.70
K, karfiolu 17—20 K, křenu 3—-8 K. 1 kg: česneku 3.20
až 4 K. cibule 60—70 h, T pytel drobné zeleniny 2 —2.50
K. 1 hl jablek 24—46 K. 1 kus: podsvinčat 88-—158 K.
kůzlat 22 K. --- Přivezeno bylo: zelí 136 kop. česneku
19, kapusty 78, cibule 58, mrkve 17, poru 44, petržele
79, karfiolu 46, křenu 40, drobné zeleniny 36 pytlů. ja
blek 24 hl. podsvinčat 454 kusů. 1 kůzle.

Adleté farářské jublřeum slavil dne 17. Fina v Pusté
Kamenicí bývai“ tamější p. farář. vldp. bisk. notář a č.
děkan Otaka“ Richter, nyní farář v Morašicích u Chru
dimě, uprostřed svých bývalých milých osadníků za a
so:ence pp. farářů Kostkana a Filipiho. Po mši sv. 9
slovil jubilanta pěknou krátkou řečí jeho nástupce Dp.
farář Kostkan, v níž ocenil jeho veliké záslehy a horli



vust u celou úsadu 1 o zvelebení krásného kostelička a
přál mu, aby se ve zdraví i S0lotého jybjšea dočkal. Nato
děkoval vldp. jubilant všem přítomnýmza jejich účasten
siví a přání a podotkl, že děkuje Pánu Boy nejenom za
to, že se toho dne dočkal, nýbrž | za to,že jeho milá
bývalá osada dostala tyk hodného a horlivěho p. faráře.
Na kůru pěkně zazpíval s dámským sborem p. starosta
Oliva svým sonórním, příjemným hlasem, bez něhož
kamenický kůr ani není myslitelný, zároveň s p. správ
cem Grohen a říditelem kůru p. učitelem Černým z

Čachnova. Vldp. jublláru přejeme ještě mnohozdraví a
hojného Božího požehnání.

Želiv. Nad portál opatského kostela Narození Bi, P.
Marie dodal mistr Vosmík Vincenc, rodák z blízkého
Humpolce, novč sousoší. Tvoření jeho umělecké známo
jest české katolické veřejnosti; umí vložit do díla a
práce své uměleckou a věřící duši svou. Průčelí staro
bylého kostela želivského hlásá, že při něm působí du
chovní řádu praemontstrátského, který krom kultu Eu
charistického pěstuje a rozšiřuje kult marianský. Na
hřebeně kostela ve štítě mezi dvěma věžemi zakotvena

jest na kamennémpodstavcí ze železných tyčí 250 cm
vysoká, bohatě pozlacená monstrance, nad 'tříbokým
sklenutým portálem, z kostela vystupujícím, Jest posta
věno nové sousoší:
cm vysoká, ozdobena na hlavě korunou a na levé ruce
drží Boží dítě, stojí na zemi a šlape po hlavě hada, po
obou jejích stranách na silných podstavcích jsou umi
stěny dvě sochy andělů ve výši 2 m, po levici se zna
„ením sv. kříž, po pravici s Velebnou svátostí. Sou
sosí to vyjadřuje výmluvně celé katolické kredo. — Po

lidu vsdp. opatem za přítomnosti celé kapituly žehv
ské odpclední v neděli 8. října. Po posvěcení za tklivého

vyzvánění vsech žvonů rozloučiti se osadníci želivští
se svými zvony. před 8 roky po požáru kláštera poří

zenými. Ve dny následující byly všechny odvezeny kúčelůmválečním.
Neztrácejte naděje. Pan řídicí učitel Václav Letoš

ník z Habříny obdržel v těchto dnech po 14 měsících
zprávu od svého syna Ladislava, učitele, že žije zdráv
v zajetí ruském.

Chlínky u Kostelce a. Ori, Dne 24. října po půlnoci
stihlo přičinlivého rolníka p. Fr. Šedu veliké neštěstí.
Shořely mu hospodářské budovy se zásobami píce, vo
zy. hosp.stroji atd. Největší ztrátu utrpěl tím.. že nebylo
už možno zachrániti dobytek; 17 kusů vzorně pěstova
ného dobytka v klenutém chlévě se zadusilo. Domácí
lidé se probudili, když vše už bylo v největším ohnl.
Obytně stavení bylo zachráněno, rovněž stodola opodál
stojící. Jelikož Chlínky jsou na kopci, bylo požár až v

dalekém kraji viděti.Příčina požáru záhadná.

Úvěrnídružstvo Eliška
v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy

na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného křížea opatříi jiné ©cen. papíry.sec
Různé zprávy.

Krypty pod chrámovou dlažbou katedrálního chrá
mu Páně sv. Ducha v Hradci Králové. Krypta jest trojí:
Jedna v presbytáři pod hlavním oltářem a záleží zc
dvou postranních výstupkův. Z biskupův jsouzde pohř
beni: Bohumír Kapoun. svob. pán ze Svojkova. Biskup

hrobky zdejší katedrály. Byl čtvrtým biskupem hradec
kým. Tobiáš Jan Becker narodil se v Králikách 15.
července 1649, Až do r. 1709 bývala slavena památka
posvěcení chrámu sv. Ducha v neděli po sv. Václavu.

Poněvadž však nebylo žádné paměti, že by kostel tento
řádně byl kdy. vysvěcen po době kališnické, proto k
snažné žádosti městského představenstva biskup Tobi

áš dne 13, října 1709. dne památky sv. Kolmana a 10 v
neděli XXI. po sv. Duchu, svůj katedrální kostel po
světí. Protu od toho Času památka posvěcení toho chrá
mu každé nejbližší neděle po sv. Kolomanu v Hradci
bývala slavně konána až po časy císaře Josefa II. Té
hož také roku dostavěl biskup domácí kapli ve své re
sidenci. již zasvětil dne 4. listopadu ke cti sv. Karla
Bor. Zemřel 11. září 1709 u věku 62 let a pochován dne
15. t. m. - Joscí hrabě Vratislav z Mitrovic + 1753.
Ondřej Kaiser z Kaiserů + 1776. -—-Karel Bor. Hani

svob. pán z kirchtreu T 1874.
nalezli zde odpočinek: Jindřich Bari + 1711. Michal
Martini + 1713, Tobláš Neumann + 1744, Jan Chřepický
ryttř z Modliskovic + 1734, Michal Sardagna z Hohen
steinu + 1753 a Josef Sax + 1771. —Druhá krypta, vět

ši, nalézá se v prodlouženém -presbytáři a sahá až do
prostřed chrámu, V ni se pohřbivali kanovníci a vzne
šenější měšťané. Při dláždění kostela r. 1868 byl vchod
de ní zasypán. --- Třetí krypta byla vystavěna r. 1721
pod hudebním kůrem, před nimž schody do ní vedly z
vnitř chrámu. Byla suchá, těla v ní málo práchnivěla.
vyschla toliko a na dlouho podobu svou zachovala. Po
hřbívali se do ní měšťané. — V. Vach.

Na osleplé vojíny, Invalidy, vdovy a slrotky po pad
lých vojínech, Červ. kříž a nezaměstnané, strádající děl
mictvo ráčili věnovati: Dp. Václav Prošek, Čakovice
2 K. dp. Ant. Symon, Nasavrky 2 K, dp. ThDr. C. Ant.
Mikan, Braudýs n. Orl. 2 K, dp. B. Bayer, Dohaličky

2 K. dp. J. baborovský, Kartouzy 2 K, dp. Al. Vašátko,
MěstecKrálův-2"K,dp. Pr. Janíček,Habry 1.50K, dp.
Fr. Pour, Kutná Hera- 2 K, účastníci pouti na Loreto

M. 2 K. Zaplať Bůh! — O další sbírky a dary prosí
Zemský svaz katol. Orla v Hradci Králové.

Užší výkomný výbor Spojené katolické strany české
konal dne 17. t. m. schůzi, již předsedal místopředs:da
p. rada E. Červinka. Jednání o aktuelních veřejných o
tázkách v Rakousku a o politice české súčastnili se
všichni přítomní. Zvláštní pozornost věnována byla pří
tomnému stavu t. zv, souručenství českého. Veškeré k
těmto bodům učiněné návrhy byly schváleny.

Obětiny Ústřední Matice Školské, jakož i ostatní
matiční tiskoviny (telegramy, blahopřejné archy, celo
roční dopisnice s obrazem Sv. Čecha a krále Jiříka z
Poděbrad a j. v.) jsou hojně užívány ve všech vrstvách,
zejména však v nynější době, kdy Ústřední Matici Škol
ské na počátku škol roku 1916—17 nastaly mnohé 4
těžké starosti, jak nejúčelněji opatřiti tisícům českých
dětí dobrodiní české výchovy a vzdělání jazykem ma
teřským. | Měsíc říjen a listopad budou měsíci obětin
Ústřední Matice Školské, v nichž každý obětinou ma
tiční uctí památku svých nejdražších a zároveň přispě
je velkému kulturnímu dílu matičnímu, jež zaslouží za
jisté podpory všech českých lidumilů.

Kněžské kongrua. Jak má nyní kněz při dosavad
nich příjmech obstojně se uživiti a při tomJeště“ podpo
rovati řadu veřejných podniků. nevysvětli ani liberální
kouzelník. Buď se dosazují skrovné úspory anebo' se
kupuje na úvěr. Jak to dlouho může trvati? Dlouho ani
knězi na dluh -sc nedává. Mějme na zřeteli, jak se vypo
mohlo podstatně již stavům jiným, jak různé korporace
a podniky i soukromým uředníkům štědře vypomáhalí.
Jestliže se na př. nabízí měsíčních 200 K ke stravě mla
dikovi, který studoval 4 léta, není neskromným požadav
kem, aby kněz vyrovnal se svým hmotným postavenín
průměrné situovanému řemesiníkovi anebo aspoň ob
stojně placenému továruímu dělníkovi. Proto také roz
vážné kruhy kteréhokoh tábora jistě se nehorší, že i
duchovenstvo se domáhá zlepšení svých příjmů. Po
suďme také historii kongruy. R. 1906 předložila vláda
nový návrh zákona na úpravu kongruy s finančním po
žadavkem asi 9 mit. K; tento návrh však byl ve výboře
pochován; protože posl. Matik a Seitz všecko obstru
ovali. Následkem toho a na místo upravené kongruy
byly kompromisem duchovenstvu poskytnuty kvinkve
nálky s finančním efektem asi 4 a půl mil. K. Odpoví
daly takové roční příplatky skutečné potřebě? Přidá
valo se jiným slavům také jen 8 K 33 h měsíčně? Když
však nyní po 10 letech a ve třetím roce válečném po
volila vláda k 5 mil. kvinkvenálek ještě 3 mil. válečného
přídavku, nemá kněžstvo přece ještě ani tolik, kolik dle
náhledu vlády z r. 1906 mu patřilo; a budou-li ještě 2
mil. přidány. nahradí ten 1 mil. všecko, co za posled
ních 10 jet a nad to za 2 léta válečná se zdražilo? Proto
lze za správnou míti jen dostatečnou úpravu kongruy.
— Nyní se záležitost hnula poněkud ku předu. Poslanci
dr. Stojan, Faidutti, Valoušek, Vacek, Prisching, Hueber,
Delugan jako deputace kněžského parlamentárního sdru
žení projevili p. ndnistru Hussarkoví soustrast nad úmr
tím předsedy ministerstva. Zároveň žádali, aby slíbené
ještě 2 miliony letos vyplaceny byly, což přislíbeno,
při čemž se též na pensisty zřetel vezme a všelikému
vyšetřování se předejde. U pana finančního ministra
byl rozhovor o definitivní úpravě kongruové. Pan mí
nistr jevil velikou ochotu upraviti definitivně koagruu.
neb všeliká provisoria mnoho stojí a naprosto nevyho
vuji. — O úpravě kongruy se mnoho mluvilo a psalo.
Vyjednává se již dlouho. Dle »Reichspostu« dostavili se
někteří členové episkopátu na směrodatná místa. aby
podporovali návrhy učiněné již před třemi měsíci od cír
kevních úřadů. (Žádáno, aby se vyplácel drahotní pří
davek kléru nouzi trpícímu z náboženské matice a aby
válečné příspěvky, povolené pro duchovenstvo vládou,
byly zvýšeny.) Podobné zprávy čtou se již celý rok
ud té doby, kdy vláda projevila ochotu. Ale většína
kněžstva v Čechách dosud žádného přídavku nedostala.
Doufáme, že nyní konečně novinářské časté zprávy bu
dou vystřidány praktickými činy.

sche Arbeit- smírné akce. Profesor německé university
v Praze dr. Fr. Spina vytýká. jak mnozí Němci naprosto
neznají věcí slovanských: tento zjev jest tím povážli
vější, že Slované žijí s Němci v jazykové hranici přes
ARMkm dlouhé a dále prato, poněvadž po- válce bude
naléhavě požadováno vyjašnění německo-slovanských

to předpokladů, neoddává se pisatel optimismu. Němcí

Pročež míní:
mecko-slovanského poměru jest daleko větší: znalost
Slovanů a celé jejich podstaty.« Důležitým vnějším pro
středkem k tomu je zvýšená znalost jazyková, která u
možňuje vniknouti do národní a kulturní individuality:
toto pak usnadňuje korektury četných předsudků mezi
národy a falešných pozorování a způsobuje zmírňování
protiv. Tímto způsobem pisatel promítá i ostatní strán

jejich styčných bodech na třecí ploše vzájemného ži
vota s Němci.

V odborech Ústřední Matice Školské a důvěrníckých
sborech, jichž řady prořídly povoláním tisíců matičních
pracovníků ra bojiště, ujmou: se funkcí I v odborech

|

okresních: výborů, obětavě"činného Učielstvá. všéch
škol, žeskéhu úřednictva aduchovenstvá, peněžních 6
stavů, obchodních a průmyslových „Podníků, dosud čin
ných českých spolků a vlasteneckých společností a
všech příznivců a přátel kulturního díla Ústřední Mati

ce Školské jest vhána a jižnapřed kvhována s nejvrouc
nějším dikern,

Podivsý názor o Bohu a ministerstvu. Voják; z halič
ské fronty, jak vypravují švédské listy,přirozeně ovšem
dětinský Rus, poslaž dopis Pánu Bohu. aby mu poslal 10)
rublů; je prý to sice hrubě mnoho peněz, ale co dělat,
když doma mají hlad; Pán Bůh má moc a jistě prosby
neoslyší. Dopis dostal se ma censuru a konečně do mi
nisterstva války. Úředníci, kteřídopis četli, byli tak do
Jati dětinnou vírou vojákovou, že sebrali 25 rublů a po
slali je vojákov' s dopisem, v němž bylo sděleno, že Pán

peníze s povděkem přijal a napsal zase Pánu Bohu: »Mi
lý Božel I'odruhé neposílej peníze prostřednictvím mi

nisterstva, nechali si tam 75 rublů ze 100, které jsi aniposlal.«

Zásliky věcných darů Ústřední Matici Školské do
Poručuji se pří nynějším zvýšeném poštovném odesílati
jen hromadně a to jen tehdy, když poštovné není větší
než cena věcných darů. Odborům a sborům matičních
důvěrníků radíme, aby věcné dary zpeňěžily — pokud
možno — (v místech působiště nebo v nejbližším okolí.
Větší zásilky vypraveny bývají drahou..

Vyrovnávání platů bezpeněžně. Nákladem »Tiskaf.

IX., Praimnergasse 6, vydán byt právě spisek p.'Karls

Abela, jimž má být propagována snaha placení bez pc
užívání hotových peněz. Nejen našepeněžníústavy, spo
řitelny a záložny, kteréž ve svém vlastním zájmu, totřž
aby u sebe soustředily pokud možno nejvíce účtů vkla
datelů,kteří používali by k placení šeků, by měly.v ©
kolí svém spisek tento rozšiřovati, ate i pro každého
jednotlivce jest spisek tento zajímavým. Uvedená tiskár
na zasílá jednotlivé výtisky po 20 h, při objednávce

nejméně 20 kusů po 15 h proti zaslání příslušného obno
su předení.

Gab. Romaj: -Pame, smiluj se zad námil« Nábožen
ské básně. Knihovny »Evy« sv. 1. V Olomouci, Dolní
nám. č. 17. r. 1916. Cena 2 K. — Právě letos,.kdy slaví
své 4Uleté narozeniny, vydává Cab. Ronaj, pod kterýmž
pseudonymem skrývá se známý kněz moravský, prvou
kníhu básnickou. Není to sice jeho prvá kniha. vůbec.
ale přece je pozoruhodno, že teprve v tak zralém věku
autor klade da rukou svého čtenářstva verše. Proto :a
ké nechť nikdo, kdo po knize sáhne, nečeká lehoučké
a neživotné básničky. Autor už prošel hodně tuhou ško
lou života a otevřely se mu obzory nejen široké, nýbrž
1 vysoké. Básně jeho nejsou tudíž jako nějaké ošemet
né pozlátko, nebo střípky podezřelého zvuku. ale jsou
plny butných a vážných myšlenek, sevřených v důstoj
neu iormu, jako z kamene utesanou. Kdo však s dobrou
vůlí a opravdovou chutí a touhou po krásnu básně Rona
jovy rozevře a pomalu rozjímaje a přemýšleje čísti ie
bude. ten brzy i zdánkvě tvrdý jejich zevnějšek — vět
šina básní jsou znělky — přemůže a pln porozumění a
čisté radosti kochati se bude krásnými, bohonadšenými
myšlenkami. které básníkovi vnukaly jednotlivé prosby
litanií ke Všem svatým. Méně sečtělým čtenářům bu
dou poznámky ke knize autorem připojené pro mnohou
báseň kličeín. Knihu Ronajovu, i zevnějškem pěknou,
vítáme jako rozhodný krok k obrození a povznesení ka
tolické poesie české, — Otto Lazar.

Ze života Eskymáků Keewatinských přináší zajíma
vou stať „Věstník dila šíření víry«. Ve východní Kana
dě na severním konci zátoky Hudsonovy jen dva stupně
zem. šířky od polárního kruhu nachází se nejsevernější
křesťanská obec země málo vlídné. Městečko Scherster
field !nlet jest misií Panny Marie. Duchovní práci tanr
konají kněží Vorauetill a Leblanc. Dle zprávy P. Tor
auetilla zima r. 1915 byla poměrně mírná, třebaže v ně
kterých dnech ukazoval teploměr až 45 stupňů pod nu
lou. Kněz chtěl konati cesty do okolních táborův esky
máckých; ale divoší sami jej předešli, spěchali k ná
vštěvě sami. Kolent misijního příbytku bylo tudíž v zimě
70 sněhových chyši asi se 20 obyvatel. — Misionáři
jsou nucení bojovati proti tvrdošíjným pověrám. One

mogní-li dítě, povolávají domorodci velice chvatně kou
zelníka. který svými kejkly jen nebožátko dorazí. Kou

zelníci jsou velice urputnými nepřáteli katolických kně
ží, vědouce, že ubývá jejich vlivu tím rychleji, čím více
v krajích těch se šífí katolická víra. Aby jim vydatně
misionáři čelili. jsou nucení vzdělávati se ve vědě lé
kařské a poskytovati chorým pomoc opravdovou. Tor

mocným v jediném dni. Ale Eskymáci přijímali kněze s
velikou nedůvěrou, chvěli se strachem o své miláčky.
Dle jejich mínění totiž smí buď misionář anebo kouzelník
léčiti v témž čase pouze jednoho pacienta a při tom
odložiti všelikou práci jinou. Chořf sice neodvážili se
odmítnouti léky knězovy, ale byli svrchovaně nespoko
jeni. když viděli, že Torguetili chodí ze stanu do stanu,
aby také jiné léčil, Jednoho dne bylo zakázáno duchov
nímu léčiti dále těžce nemocné děvče; prý stejně již
propadlo smrti. Tak řekl aspoň kouzelník, který měl
strach o své příjmy. Rodiče poslechli tedy kouzelníka
a nepodali děvčeti po dva dny léku od kněze připrave-.
ného. Již také učiněny všecky přípravy k pohřbu. Dva

| stany. z nichž se cbydlí skládalo, byly od sebe odděle

zkušené členstvo starší. Výsledky všech voleb odboro neboť dle tamějšího zvyku má býti, Ihned opuštěn a vy



klizen stan, v němž někdo umřel Stav nemocné nikte
rak ještě nebyl beznadělný, ale lékse jí už nepodal V
posledních 24 hodinách se jí nedostalo ani kapky vody,
takže ubohá umříti masila. Po smrti byla pochována
díe zvýků eskymáckého mělce, takže za tři dny nezbylo
z ní milé.Hitaví psi Ji celou strávili. — Leblanc měl při
vé medicínsképřaksi větší štěstí, protože nenavštěvo
val, součásně nemocných několik. Kněz vzal k chorému
ditěti lahvička ještě neečatou; byla na ní zaprášená
zátka. S počátku domácí netajil se svou nedůvěrou,
ale zpozorovavše na zátce prach, byli již uklidněnl mí
něním. že z léku v lahvičce ukrytého nebylo v ten čas
"podáváno jiným pacientém. Tak mohlo býti dítě uzdra
veno. -- Zvláštní jest podfvaná na děti sedící v primitiv
ní škole. Různotvárné obleky jejich jsou složeny z koží
karabtů s kožešinou dovnitř nebo ven, z koží tuleních

nebo'z látek Koupených ve skladech. Mezivyučováním
pronášejíděti poznániky, které by rozesmály ičlověka
na smrt nemocného. Všecky děti jsou zasnoubeny již od
své "kolébky, tak že jim odpadá románový hlavolam.

"Šhoubencí vyrůstají pospolu, titulujíce se »mužem+ a
»ženou:: Zazní-li před. školou kroky některého opozdil-.

-ce, vzkřikne některý ze žáků: »Sázím se, že Je to jistě
moje žena.« -- Eskymáci celkem Jsou lidé bystří. Mají:
nezkrotný Pud po neodvislosti stejně jako jejich před
kové! V'mistiní škole učí se čísti a psáti písmem esky
máckým. — Kapličkový příbytek misionářů značně u
"trpěl mrazem. Polní lřžko Torguetitlovo úplně setlelo, ne
bot“se podním utvořila ledová vrstva. Pod oltářem
"býlo nutno led oústraňovati sekerou. — Celkem mi
-cifát čínnosív těch krajíchpři houževnaté práci a při
Zastém osvědčování kněžské obětavosti jdé zdárně ku
předu. ob :

anonástéJody,
-papit,póra,: inkoust, tužky ve velkém výběru v

07 ZDražstevním knihkupeetví
„ [v Hradci Králové, Adalbertinam.

- Besídka.
. Zámek na jezeře.

-Skotská -pověst Přeložit Ondřej Vřesovec

" Huhuhu— skučel vítt kolém domu,žena suché
listí před sebou. — 1

— Rrrrr — sténaly okenice, nemohouce
nárazům větru.

S blízké věže bily se hodiny — jedna — dvě —
tři -—až dvanácte.

V malé kuchyni, jen spoře ozářené ohněm z ka
-men, seděl starý rytíř a kouřil svou dýmku. Obláč
kv tabáku vznášely se ve vzduchu, tvoříce fanta
stické podoby i postavy.

Žena rybářova již dávno zemřela. Syn byl na
moři a jeho snacha odešla již spat.

Huhuhu — rrrrr!
Pojednou zaklepáno bylo na dveře.
»Dále'« zvolal starý.
Dveře se otevřely a opět se zavřely. Neviděl

ničeho, slyšel však kroky, které mířily ke kam
num a'u židle, která u kamen stála, se zastavily.
Nyní spozoroval starý rybář před židlí dvé noh,
ale žádné tělo.

sDobrý večer'< pravil pozdní host.
>Přeješ mi dobrého večera, příteli«, pravil ry

bář beze vši bázně, »ale bylo by mně milejší, kdy
bys mi řekl, z jaké jsi dělán látky !«

»Vše svého času«, odpověděl cizinec;
však vezmi svůj klobouk a následuj mě!«

>Co mání dělat v tenhle čas?« tázal se nevrle
rybář; »noc jest bouřlivá a mé údy jsou již stářím
zdřevěnělé.«

»Vezmi svuj klobouk a následuj mě«, pravil
host, »prosím tě o to!«
- Rybář posadil si koženou čepici na hlavu, na

vlékl si námořníckou kazajku a následoval nohy
bez těla. Kráčeli vzhůru podél břehu — hodinu ce
sty — dvě hodiny cesty.

Starý muž byl unaven. ale nechtěl činiti ná
mitek, :

Pojednou zastavili se u starého, rozbořeného
zámku. Rybáře přelétl po těle mráz, neboť již sly
šel o zámku mnoho příšerných pověstí. Tam prý
na příklad před sto lety bydlil jistý zlý hrabě, jenž
kapitány cizích lodí světly s cesty sváděl. Domní
vali se, že jedou do bezpečného přístavu a zatím
najížděli na skály a ztroskotali. Společníci hraběte
ubíjeli Jodníky a odváželi vše, co vzíti sebou mohli,
do zámku. fam vedli život pánů. Jak se tostalo,
nikdo neví, ale jednoho dne rozpadl se zámek. A
co se stalo s obyvateli zámku, to nevěděl též
nikdo.

S tlukoucím srdcem následoval nyní starý ry
bář svého neviditelného vůdce. Držel se sotva na
nohou, neboť vítr změnil se v bouři. Prošli branou
zámeckou, došli až ke staré věži, prošli dveřním
otvorem a kráčejíce po několika schodech, došli až
do druhého poschodí. Tu byla kulatá komora a te
prve zde ukázal se cizinec ve své podobě. Byl to
vysoký, hubený muž, s temnýma očima a s krátce
přistřiženým, černým plnovousem a právě tak
vlasem,

.

odolati

»nyní

prosil, bys modlil se za mou ubohou duši. Jsem ma. i
jitel tohoto- zříceného zámku. Zde vedl jsem s ro
tou surovýchsoudruhů neřestný život. Zde v této
místnosti trávili jsme noci za hýření a pití.Míst
nost tato, byla-li osvětlena, Činila od moře dojem
majáku; a námořníci, kteří domnívali se, že vpluji
za bouře zde do bezpečného přístavu, zaplatili tuto
důvěřivost svým životem. Jejich lodi roztříštily se
o úskalí. Sami utonuli a podařilo-li se přece někte
rému z nich dosáhnouti břehu, byl námi nernilosrd
ně usmrcen. Viny mořské vyhodily veškerý obsah
Jodní na zem a my byli zásobeni vším, abychom
starý život dále vedli. Více než sto lodí a mnoho
set lidských životů bylo tímto způsobem zničeno,
až jedné noci přišla odplata.

Seděli jsme jako obyčejně.v této místnosti a
hýřili. Pojednou zhaslo světlo. Ve dveřích však,
obklopen nebeskou září, stál Kristus. Nikdo z nás
ani nehlesl. Němi patřili jsme na postavu. S nevý
slovně milýn, varujícím pohledem patřily jeho sva
té 'oči na nás. Ale jeho mlčení bylo výmluvnější
slov, Učinil několik kroků ku předu, položil silnou
knihu na stůl, pokynul pravou rukou vzhůru a —
zmizel našim zrakům. Když jsem procitl, rozbře
skovalo se jitro a moji soudruzi byli pryč.

Od toho času bloudím bez klidu a pokoje po ze
mi. Můj zámek se rozpadl. Žádný člověk se zde ne

chvíli mluvii s lidmi, Podaří-li se mi přivésti sem
někoho a hnouti jeho srdcem, že přislíbí pomodliti
se za mou ubohou duši, pak najdu časem pokoje.“

Ukázal na černou knihu. která na stole ležela.
a pravil: »V. knize této zaznamenána byla jména
těch: již mou vinou o život přišli. Jsou všecka vy
mazána až na jedno. Chceš-li, aby i toto poslední
zmizelo a aby se mi.žádoucího pokoje dostalo, pak

-službu lásky!e Umlkl a svůj úzkostlivý zrak upřel
na tvář starého rybáře. — ——

Rybář byl hluboce dojat. Slze přislíbil, že se
bude modliti za starého hříšníka. © :

Tu stal se zázrak. ;
Starý hrabě se zhroutil k zemi a jak se shýbal

starý rybář k němu a sáhl na něho, rozpadl se v

nými okny. do místnosti, sebral s sebou i popel a
rozmetal ho po moři.
-. S hrůzou opustil rybář zříceniny zámku a jak
kráčel po nádvoří, spatřil při matném svitu měsí-|
ce, že se celá zřícenina pomalu do písku propadá.

Nezůstalo po ní nic. než vzpomínka na zlé činy
hraběte a jeho konečné vysvobození starým ry
báření. .

Páperky.
P+; válce v různých státech právě chytří zalezlíci.

kteří dle methody syslů v době nebezpečné se ukryli.
budou se hlásiti nejhorlivěji o politickou práci. V parla
mentech pak začnou hřímati: »My jsme krváceli, my
jsme obětovali potoky krve a všecko jmění: a za to
bychom nyní ani nezasloužili .. D4

o

Výslednice husitského boje! Sami kališníci volali
naposledy katolíky k zdolání loupeživých a despotických
„reformátorů“ táborských. Sigmund i po velikých fy
sických porážkách dosáhl konečně hlavního svého cíle.
Z reformace čistě husitské zbyl zevnější obřad — při
ilmání pod obojí. Za základ opravené reformace pro
dobu míru byla vzata od husitů statuta arcibiskupa Ar
nosta z Pardubic. Politický svazek zemí koruny české
se uvolnil, v čemž hrála značnou roli i různost víry.
Život oloupené vniversity se změní V živoření. Dle toho
pak také klesala vzdělanost kněžstva, jehož syoboda
byla nadto hmotnou | mravní závislostí značně spoutána.
Poddanost rolnictva přtužena v ujařmení. Nikdy veliká
vítězství neměla lak skrovný výsledek jako za hnutí
husitského.

o

Často slyšíme va přeběhlíků stran politických a ná
boženských: «Poznall jsme ty lidi, viděli jsme, jak se
jejich zásady liší od prakse: proto ven z tohoprostře
dít. — Ale takové řeči bývají přečasto výmluvou chy
tré pohodlnosti, která hledá slávu V laciném přestupu.
Tážeme-li se, jak takový přeběhlík pečoval ve straně
o nápravu, shledáváme nezřídka. že se vyhýbal obtížné
spolupráci anebo -- že jeho spolučlenové na jeho char
akteru poznali zřetelně nějakou skvrnu. Žádná strana
se nezreformuje pouhou kritikou. — Všude jest potřebí
práce kladné. zvláště u nespokojenců samých. Po
znal-li kdo -ty lidi. znal zajisté také, co program žádá
od něho.

Cena útoku pěchoty ve válce neklesá ani po všech
vymoženostech technických. 1 po bubnové palbě prohla
šují napadení: »Myslfš-ll, že jsi nás zcela ochromil, do
kaž ta! Vezmi si místo dobyté osobně, přijď si pro vá
lečné trofeje pěšky, Pokud se nepostavíš pevně do roz
střílených zákopů, nepodal Jsi jasného důkazu, že jsme
prohráli. —. Je-li pěchota statná a neobyčejně energi
cká, padají jejímu nepříteli ve strachu | nejmistrnější
technické prostředky z rukou a následuje to, COza sta
rověku: Buď vzdání se anebo při útěku spolehnutí na
dvě rychlé nohy. Veliké vymoženosti technické ani nyní
nedovedou zastříti velikou cenu odvahy a bystrosti o

Ve prospěch
Svatováclavské Matice Skolské

Uznený sa nejvýhodnější a nejlevnější né
kupní pramen v ueku veškerých

kolal paramontů
rádla, praporů. příkrovů, koberců a

vového máčiní ve výrobaéch nejstaršího
závodu v Čechách, ©. a k. dvoraího dodavatele

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

Tisíce usnivacích referencf a odporučení. —
ob:ázkové cenmky, rozpočty, vsory s hotové zboží
k v$bérn frank).

Bou velkom stské rešie ve vinstuích dílnách a
ar mech, levné p acovní síly na vonkové, čímí levcější
ceny sě o 30%, uož výnde ida.

. Jebil. 300 Jet trvání a 10 Jet. vinotmí činností.
Adreanvání vědy dralovné be vyprošuje

AAAAAAAAAAAAAá/ú.

OLEJ STROJNÍ
nakoupíte levně u firmy

mydlář v Hradci Králové (napodsíni).

VVYVYVYVYVYVYVYVY

Veledůstejném =
. duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
rečiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
olbáře,nádobky,paténky, pacifikály,
svícny, lampy,kaditelnice,kropenky
atd. soď vdastné výroby, předpicům
církevním vyhovující. Staré před

úvodní intenci sravoje V
ořní lat astříbřineboprotido
platku za nové vyměňuje. Hotove

předměty neb výkresy zasílá nauázku franko bes závaznosti koupě.
Vše s6 posílá posvěcené. Prdáes ruční

Sbledoaáborýchslach SS fetěsů,madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. u Notářské
prateny. tabatěrky, jídelní náčiní 2e stříbrapravého

čínského vědy na skladě.
Slere slale, stříbro ©drahobomykupujs za nojvyšticeny

JAM STANĚK,
Praha-l.-979., al. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

Přisešný smaleo c. bk.semakého ivestního soudu.

[ Proti ]
nastuzeninám

a reumatismu osvědčilo se nejlépe

kožené prádlo
ze zamšové a jelenkové kůže.

Pro pole zvláště výhodné,
neboť žádná nečistota se

v kůži této nedrží.
Prádlo, kož. ponožky, kožešinové rukavice

zhotovuje a na objednávku zasílá

Josef Annamichi,
rukavičkář a bandažista

v Hradci Králové, velká podslů.

-Rai
nabízí ze svého skladu na Slezském Předměstí

Cerný džnpel.



, soukenník
VRychnově nad Kněžnou:

zasílá na požádání vždyoJan Horák,í
i roční salsony kellekociO
O nejnovějších. druhů pravých 8

8 vlněných látek ©
své vlastní výroby, jakož i to- i cizo

zemských.

©
©
©

8

Cetná uznání zvláštěz kruhů velo
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závoda zá
dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Též na splátky bez zvýšení oen!

ě Velejemné látky na taláry.OO00C0000 00000000. |

LUKA A POLE“
u růčetských jatek pronajme c. a k. dvorní to

várnavněbytku K V. Skuherský, HrádecKrálové.—brek
Paramenta, |

Ignáce V, Noškude syn
(protoholovanáfirma) |

v Jablonném nad Orlicítv Čechách)
(brataP. 3. Noákudly, faráře ve Výprachtioích)'

doporučuje.P- T. veledůstojn. duohovenstvu |

svůj osvědčený a často vyznamonaný
„Výrobní závod

všech .kostelních .paramentů, ||:
spolkových praporů „a kovového náčiní. ||:
Cenntky, vzorky i ronoha hotová na ukázku ||;

se na požádání franko zašlou,

Poděkování.
„Všem,kteří“dne '19. "Hjna b. r. vědp.'o8.děkanav. v.,t. ě zá

Václava Vykoukala

Zaplať Vám to Pán Bůh Sám!
Vřoucně děkujeme zvláště vldp. bisk. vikáři traktu chrudimského 

a ostatnímu velebnému duchovenstvu, sl. hr. úřednictvu v Cholticích,

P. T. ústř. řiditelství firmy »Klimeš, Salášek, Horký : spol.«, Bl. zastůe
pitelstvu městečka Choltic, sl. c. k. okr. školní. řadě v Pardubieloh, sl,
městské radě a okr. zastupitelstvu v Přelouči, sl. sborům obou měšť,
škol v Přelouči, obecných škol v Cholticích a v Klenovoe, sl. před

stavenstvům přifařených obcí, pp. učitelům zeSemina, Lhoty, Svinčan,
Mokošína a Lipoltio,

V Cholticich, dne 23. října.1916.
A

Truchticí pozůstalí.



K společenské solidaritě!
Katolický poslanec Šamalík na Moravě

uveřejnil tuto včasnou výsvu:
»Prosím vás, sepoň vy, kteří ae hlásíte

k našemu praporu, mějte scucit. Žijeme a chce
me žít! Co potřebujeme pro sebe, své domác
nosti, hospodářetví i sadbu, se nám úředně za
ručuje, a to si ponecháme! Odprodejme pře
bytky pro nemajetný lid, který hledá zemák
místo chleba. Nehleďme na to, že ten či onen

podal brambory potichu za tolik a za tolik!espravedlivý groš nepřinese požehnání a po
žehnání nepřinese peníz, který vyplatil obohod
ník za plodiny potichu, a který pak mnohokráte

proneí 8 poctivostí nejdál dojdeš! Toto heslolásáme stále a blásáme je rovněž i přirekvi
sici bramborů. Co potřebujeme pro sebe, úřady
nám nechají! Co můžeme odprodati, odprodejme

octivou cestou, bez — lichvářských zisků!
amatujme, že přebytečné brambory jsou pro

ohbudinu, která za drahé, těžce vydělané peníze

ukojuje jimi svůj hlad, a nepřejeme si, by nanaše brambory padaly slzy chudiny jako kletba
"na naši hamiždnost a liohvu!«

Taková křesťanská povzbuzení by měla
zaznívati z úst všech těch veřejných činitelů,
kteří so těší u rolnictva autoritě, kteří mají na
venkov vliv.

Naopak však leckde se ozývají mezi rol
nietvem povážlivé výkřiky: »Teď jsme my páni,
teď nás musejí jiní prosit Nyní poučíme mě
šťáky...« Kdyby hrot takových slov hbrdých

bi obrácen výhradně proti notorickým škůd
cům a nepřátelům rolntetva, bylo P to vysvětlitelno; snadno by se to odpustilo. Ale považme,
oo by vzešlo z příkrého odporu rolnictva proti
obyvatelům měst vůbec! Takové třídní záchvaty
jsou špatnou průpravou k demokratisaci veřej
ného života; a tolik se přece mluví o lidovosti!
Vždyť ve městech jest plno ubožáků, kteří strá
dají i při pilnépráci. Jestliže tito rolníkům vni
čem neublěžují zajisté si nezaslouží pohrdavých

poniedův od. zemědělců. Každý zná nejlépe své
PAKY vlastní.Venkov zvláště nyní nemůže stavěti proti

zájmů společných, která připoutává měšťana a

rolníka k sobě vojice úzce. Dále oba vy se
stále více prostupují směšují. Synové i dceryrolníků ve městech studují, aby vstoupili do
řad naší inteligence i svým životním povoláním.

Ba i vesnická mládež, která nestudovala, nohycuje se při různých zaměstnáních ve městech.
Naopak zase z měst přícházejí do vesnic zřídit
své krámy obchodníci, řemeslníci; přicházejí
vzdělávat venkovskou mládež učitelé; ve většíc
obcích jsou studovaní obecní tajemníci. Celé
řady měšťanů zabývají se hospodařením také.
A obráceně: v některé vsi jest daleko více děl
niotva průmyslového než zemědělců. K tomu
připočtěme přečasté sňatky, při nichž jeden
snoubenec jest z města a druhý z vesnice! Málo
která četná rodina selská jest bez příbuzenstva,
usazeného ve městě. Města jsou a musejí býti

vděčna, že zvláště jejieh inteligentní dorost se
doplňuje ze zdatného venkova. Naproti tomu
venkov má prospěch z městské práce prů
myslové, nachází ochranu svých zájmů iu lidí,
kteří nikdy na poli nepracovali, z měst vychá
zejí popudy k vyšší kulturní úrovní venkov
ských osad atd.

Někteří demagogové chytří loví na venkově
popularitu bezdůvodným popichováním proti
městům v době, kdy jest toho přece 00 nej
méně potřebí; vždyť poměr důchodů městskýc
k venkovským značně se přesunul, Proč tedy
hněvy právě nyní i proti málo majetným kru
hům městským, které z příjmů nevelkých jsou
nuceny kupovati venkovské produkty za cenu
několikanásobnou? Ale demagogům se jedná
o to, aby před novými volbami do sborů auto
nomních a zákonodárných pojistili si pevnou
půdu pochlebenetvím a hesly třídního boje.

Každý uvážlivý občan seznává, že nyní jest
v našem národě nejméně příhodná doba k tříd
nímu kvašení. Již to faktum, že na bojišti
mnoho svízelů zakouřejí lidé stavů všech, má
jejich příbuzné za frontou sbližovati. A což tolik

esel o potřebě vlastenectví, o národní oběta
vosti, o práci pro národní celek vyznělo zcela
na prázdno? Byly to všecko jenom fráse na
zakrytí vnitřní prázdnoty a blaseovanosti? Jak
právě nyní všecky národní jednotky mají se
řaditi v ukázněné šiky k společnému cíli, po
chopí snadno i občan nejprostější, není-li mu
dobro národního celku vyšeptalým, zcela prázd
ným zvukem. Okolnosti přímo hřímavým hla
sem volají po společenské solidaritě, ježto jsme
druh na druha odkázání. Žádný z nás nemá
práva vyvyšovati se nad druhé, všichni si máme
vzájemně vypomáhati. Jen spojenými silami
provedou se věci veliké.

Připomináme zároveň, že jest potřebí hodně
šetřiti netoliko tam, kde jest málo, ale i v mí
stech, kde jsou zásoby značné. Ničím se nemá
nikde plýtvati, ježto cena zvláště pokrmů a ná

pojů den ode dne roste. Tím spíše jest nutnoospodařiti velice obezřele, že zásoby, které se
předávají do rukou jiných, vesměs velmi dobře
se platí. Každý má pamatovati na budouonost,
každý si má připomenouti, jakou radost vzbudí
u blížního, jestliže mu v čas přispěje na po
moocze svého přebytku.

Nikdy by národu neprospělo, kdyby se již
nyní připravoval podpal k zostřenému třídnímu
boji, který by v době poválečné vypukl silou
daleko větší než jak proudil před válkou. I po
válce budeme druh s druhem sociálními, kultur
ními a politickými poměry těsně espiati; jedna
strana druhou žádným křikem nezničí. Proto
jest potřebí již nyní klásti pevné základy k přá
telskému soužití, k solidaritě v pravdě křesťan
ské, která se stane požehnáním celé veřejnosti.

Průběh války.
Ruské bojiště. Po delší přestávce zahájili

Rusové na Volyni západně od Luoku opět hro

Inserty počítajíse levně.
Obnova vychází v pátek v poledne.S

madné útoky. Vyrazili u Pustomytů a u Žel
vova, ale všude odraženi, Stejně se jim dařilo
i na haličské frontě u Stanislavova, na východ
ním břehu Narajovky a j. Nelenili s útoky i na
Ščaře, marně však.

Proti Rumunsku. Na východních hranicích
sedmihradských bitevní činnost ochabla, zato
jihovýchodně od průsmyku Červenověžského
naši rozšířili své úspěchy, severně pak od Cam
polungu (pod prostorem brašovským) odrazili
rumunské výpady. U Ršavy bojuje se dále. Sku
pina generála Falkenhayna zajala od 10. října
na 10.000 mužů a ukořistila 37 děl a 47 stroj
ních pušek. V Dobrudži trvá pronásledování
ruské pěchoty a jízdy, Mackengen vyčišťuje také
nejsevernější kout dobružský. — Dle úřední
zprávy ze dne 1. listopadu vnikla naše vojska
západně od Předělského údolí do nepřátelského
postavení, při čemž ukořistěno 10 děl a 17 stroj
ních pušek.

V Makedonii položení jest stejné, neboť
srbské oddíly v oblouku řeky Černé postoupivší
byly bulharským protiútokem odraženy do vý
chodních postavení.

Italové pokračovali v dělostřelbě na části
přímořské fronty. Útok jejich ve Fasanských
Alpách za velikých ztrát italských byl odražen.

Na Sommě nastává podzimní nepohoda,
která pokračujícím bojům překáží.

Politický přehled.
Císařské vlastnoruční listy. Prvním z nich

oznamuje mocnář ministru zahraničních záleži
tostí bar. Burianovi, že jmenuje dr. Arnošta
ši. Koerbra rakouským ministerským předsedou
a sprošťuje ho úřadu společného ministra financí.
Zároveň pověřuje bar. Buriana správou společ
ného ministerstva financí, jakož i nejvyšší ú
střední správou v záležitostech Bosny a Herce
goviny. Ve druhém listu sprošťuje dr. šl. Koer
bra úřadu společného ministra financí, vyslovuje
mu uznání a dík a jmenuje ho rakouským mi
nisterským předsedou. Ve třetím listu, adreso
vaném rakouskému ministru vnitra princi Ho
henlohe-Schillingsfůratovi, přijímá se žádost mi
nisteratva Stůrgkhova za sproštění úřadu, po
věřuje se. zároveň zatímní správou svých odborů
a sděluje se mu jmenování dr. Koerbra mini
sterským předsedou. Ve čtvrtém pověřuje se
dr. Koerber utvořením nového ministerstva. —
Nato vydáno 21 nejvyšších vlastnoručních listů,
v nichž císař především vyhovuje návrhům dr.
Koerbra, propouští všechny dosavadní ministry
a zároveň jmenuje nové ministry. Každého mi
nistra propouští zvláštním listem a také zvlášt
ními listy povolává nové.

Dr. šl. Koerber vatupuje podruhé v čelo
vlády. Narodil se r. 1850 v Tridentu. Dříve než
se uvázal v úřad rakouského ministerského
předsedy, měl poradu s ministerským předsedou
uherským hr. Tiszou, jemuž navrhl, aby dosa.
vadní rakousko-uherské vyrovnání bylo prodlou.

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA
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Akciový kapitál K 80,000.000—.

Filiálky «

Tábor, Terst a Vídeň..

Expositury
sezony

dě |W

transakce

XVI a XXL okresu.

ženo na další dvě leta již také proto, aby poža
davky, které se 8 obou stran činí, mohly býti
projednány a vyřízeny ústavním způsobem, za
účastenství také rakouského parlamentu. Hr.
Tisza návrh dr. Koerbra přijal, čímž tento uplat

-nil své mínění, že nyní, uprostřed velké války,
není radno, aby se činila závazná ustanovení
pro hospodářský atav obou polovin říše, který
nastane teprv po ukončení války. Zároveň Be
ujišťuje, že dr. Koerber než převzal úkol eesta
viti nové ministerstvo, vyžádal si a také od

-panovníka obdržel plné moci, jež se týkají pře

dem jistých zásad pro úpravu politické správy)za druhé přesného vymezení kompetence, působ
nosti a právomoci civilní správy a úřadů vojen
ských, a za třetí provádění tiskové oeneury.

Ministerstvo Koerbrovo. Nejvýznačnější
"pro nás osobností v novém mínisteratvu jest
nový ministr orby Jindřich hr. Clam-Martinic,
nynější vůdce pravice v panské eněmovně a
epolu i vedoucí osobnost konservativní politiky

„na sněmu království Českého. Narodil se r. 1863.
Ministrem vnitra jmenován bar. 9chwartzenau,
vynikající osobnost z komise pro reformu ve
„řejnésprávy, býv. místodržitel tyrolský, pusledně
senátní president u správního soudu. — Mini
strem spravedlnosti stal se dr, F. Klein, jenž
byl už ministrem spravedlnosti za bar. Gautsche
a bar. Becka. Narodil ae r. 1854. — Nový mini
str obchodu dr. Stibral byl už ministrem ob
chodu v ministerstvu Claryho. Narodil ae r.
1854 ve Vidni. — Ministrem financí jmenován
Karel Marek. Narodil se r. 1860 v Chebu. —
Ministrem železnic etává se generál-major Arnošt
Sohaible, brigádník dopravníchsborů. Narodil
se r. 1868. — Polským ministrem krajanem jeat
dr. Michael Bobrzynski, bývalý místodržitel ha
Jiěský. To jsou nové osoby v tomto minister
stvu. Z předešlého ministerstva přecházejí sem
dr. Ot. Trnka jako ministr veřejných prací, dr.
M. Hussarek jako ministř kultu a vyučování,
Georgi jako ministr zeměbrany.

Kníže František Thun, býv. místodržitel
království Českého, zemřel 1. listopadu na dě
čínském zámku ve stáří 69 let. Byl vznešeným
aristokratem, nejlepším přítelem a obhájcem

Feuilleton.
Domů.

S. Gusjeff-Orenburgski. Přeložil Jiří Ronovec.

L

Byla imavá noc. Venku zuřila a skučela bou
ře. Probíhala pastviny a pustiny jako divoké zví
ře. jež z úzké klece vyrazilo, řvouc a skučíc. Hna
la sníh před sebou, srážela větve se stromů ko
lem malé chatrče, jež u lesa stála. Zdálo se, jako
by ji tam bouře hledala, jako by o chatrči dobře
věděla. Bouře brala časem na sebe podobu vyhrůž
ky, časem zněla opět jako nevrlé výčitky, jako ší
lené kletby proti nebi i zemi.

Chatrč byla v hlubokém spánku.
Nikde nebylo lze zříti ohně. Nikde zvuku, jenž

by lidi prozrazoval: vše v hlubokém spánku, Jen

rážel a pak okenice, jež zůstala nezavřena.
Pojednou pronikl bouří štěkot psa. Štěkot však

zněl jako kňučení. Tak kňučí psi, najdou-li zvěř a
chtěji-li ji vyštvati z jejího pelechu.
brzo naříkavě, brzo proměnil se v zuřivé vytí, plné
jednotlivých, trhaných zvuků, až skončil táhlým,
uši rvoucím kňučením. Pán domu se probudil, jako
by nějakým úderem zasažen. Zvedl ve tmě hlavu
a naslouchal. Spánek prchl.

Hlasitě zvolal: »Nikolajevno!«
Pokojné oddychování bylo jedinou odpovědí.
»Nikolajevnol« opětoval hlubokým hlasem.
Zasténala postel a ospalý hlas se tázal:

|
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|
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národa českého. Dobře praví „Národní Listy«,
že duše jeho byla prostoupena hlubokou vírou
náboženskou a státoprávním přesvědčením pro

základní ústavní Práva české koruny a všeholidu v celé jeho oblasti, bez rozdítu národnosti.
Byl to vzorný muž, který stál všude na svém
místě.

Nový apoštolský nuncius vídeňský hr.
Valfre di Bonzo přijat byl 31. října Jeho Veli
čenstvem ve slavnostním slyšení.

Svaz německých měst v Rakousku ve
sohůzi evó dne 24. října rozhodl se upozorniti
vládu na to, že města dospěla až k nejzazší
hranici výkonnosti a že další povolávání pra
covních sil musí býti zamezeno v zájmu bez
vadného provádění vojenských záležitostí, ulo
žených městům na poli zdravotnictví a výživy.

Volné listy.
Marie Terezie. Tato znarmenitá panovnice na

rodila se 13. května 1717 a rodiče její byli císař
Karel VI, a Alžběta, arcivévodkyně Brunšvická,
kteří pečlivě dbali toho, aby ve výchově a vzdělá
vání jejich dcery nebylo ničeho opomíjeno. Karel
VI. hledě k možnosti, že by neměl mužského po
tomka,prohlásilr. 1724pragmatickou sank
ci, kterou po nějakém čase uznaly nejmocnější
státy evropské.

Mnozi princové ucházeli se o Marii Terezii,
která majíc svobodu rozhodování, vyvolila sobě
za chotě Františka Štěpána, vévodu Lotrinského,
s nímž oddána byla 12. února 1736. Z manželství
narodily se tři dcery, z nichž dvě zemřely a jedna
později dožila se násilné smrti jako francouzská
královna. Dne 20. řijna 1740 císař Karel VI. zemřel
a po jeho smrti Marie Terezie uvázala se ve vládu
a stavši se dědičkou zemí, přijala též titul krá
lovny české a uherské«. Mladá panovnice
prohlásila svého manžela spoluvladařem a záhy
projevila mohutného ducha, prozíravost a neoby
čejné státnické schopnosti. Na příklad, aby pozna
la potřeby svých poddaných, povolávala k sobě
přední muže všech zemí a vybízela, aby s ní o

>Slyšíš?«
Bouře mrskala sněhem zdi i veřeje. Ale i za

bouře bylo lze zřetelně slyšeti štěkot psa.
>To jest pes!« pravila naslouchajíc Nikolajev

na. »Co jen chce?«
>To slyším též... Jen aby se liška nedostala

do kurníku.« Při těch slovech počal se již oblékati.
Za minutu zaprskla sirka. Modravý plamének

se ukázal a brzo hořela sirka jasným ohněm.
>Musím se podívati!< pravil sedlák, urostlý,

širokoplecí muž, vyhledal lucernu a rozžehl světlo
v ní. Pak oblékl se do kožíšku, nasadil čepici a
blížil se ke dveřím.

»Simeone, vezmi pušku!l« upozornila žena.
»Proč?«
»Pro případ... «
Přemýšlel. »Pro mne... « A vzal ji s sebou.
Byla to stará berdanka. Prohlédl si kohoutek,

položiv zápalku na pánvičku. >»Vše v pořádku.
Medvěda bych mohl tou puškou položitil« Zavřel
dveře a vyšel na dvůr.

Paní chvějíc se, naslouchala ve tmě. Za nedlou
ho však přemohl ji opět spánek. Ani nevěděla, jak
pod teplou kožešinou opět usnula.

Na dvoře zuřila sněhová vichřice a okamžitě
bičovala obličej Simeonův, jakmile vstoupil na
dvůr. Dvěma nárazy rozervala mu kabát a vyrazi
la mu lucernu téměř z ruky. S velikou námahou
zapial si opět kabát a skryl lucernu pod jeho cíp.
Ale světlo blikalo, blikalo, až zhaslo docela. Simeon
zaklel, postavil lucernu do předsíně, vzal pušku
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všech věcech mluvili upřímně a svobodně, za kte
rouž příčinou postarala se též o snadný přístup
všem, kdo žádali o slyšení.

Hned prvé dni vlády její byly vyznačeny do
bročinnými skutky a zařízeními, která stala se
prospěšnými všem poddaným a která odstranivše
mnohá břemena, oplodnila hospodářský život a po
depřela společenský pořádek. Hrabata Sekendoríf,
Wallis a Neuberg byli obvinění z rozličných chyb,
kterých prý se v předchozích válkách dopustili a
proto byli držáni v žaláři. Marie Terezie, vedena
jsouc velkodušností, rozkázala tyto polní maršál
ky propustiti, čímž v nich nabyla oddané a věrné
služebníky, nehledíc k tomu, že skutek ten dal svě
dectví o jejími dobrém srdci.

Sotva že zpráva o smrti Karla VI. a o nastoupe
ní na trůn Marie Terezie se roznesla, nastalo vzru
šení skoro v polovici Evropy a již rozliční panov

bavorský, dožadoval se dědictví na podkladě po
slední vule císaře Ferdinanda I. August III, král
polský a kurfirst saský, dohlašoval se domnělého
práva svého, že manželka jeho byla prvorozenou
dcerou císaře Josefa I. Filip V., král španělský,
dokazoval, že manželka Filipa II., krále španělské
ho, byla rakouskou princeznou, ve kteréž skuteč
nosti založeno prý dědické právo k zemím rakou
ským. Karel Emanuel, král sardinský, hlásil se k
vévodství milánskému a Ludvík XV., král fran
couzský, domníval se býti rozhodčím mezi všemi
žadateli. Posléze k nežádaným těmto dědicům při
družil se Bedřich II., král pruský, jenž osobil si
právo k částem Slezska přes to, že předkové jeho
smlouvami a opětnými vyhláškami všech práv k
území tomu se zřekli, [ vpadl Bedřich II. r. 1740
s 40.000 muži do Slezska, v němž právě nebylo
dostatečné obranné armády. Rakouský | jenerál
Browne, jenž sám nepočetnému vojsku velel, vi
da. že by marně proti přesile proléval krev, rychle
couval a tak se stalo, že Vratislav vzdala se bez
jediného dělového výstřelu. Kdežto jenerál Brow
ne uchýlil se do Moravy, jenerát Roth v pevnosti
Nise držel se statečně, odolával útokům a činil ta
kové výpady, že Bedřich II. musil od oblehání u
pustiti.
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do ruky a počal se opatrně plížiti k zadnímu dvo
ru, odkud se vytí psa ozývalo.

Zapadaje do sněhu, bral se jen velice zdlouhavě
do předu, aby otevřel vrata k zadnímu dvoru.

Tam pronikavě zapískl. Pes štěkal ještě hlasi
těji, poznav svého pána na blízku.

Simeon měl pušku připravenu. Opatrně pokro
čil do předu, hledě v temnotě něco určitého roze
znali. Zpozoroval, že pes neustále štěká k otvoru
seníku, ale příčinu jeho Šštěkotu nemohl si vy
světliti.

»Kdo tam může být?< tázal se sama sebe. >Zví
ře či člověk?«

Pes přiběhl a vyl naříkavě. Simeon hladil ho
po hlavě, zatím co pes třel se mu kolem nohy. Pak
se rozběhl se zuřivým štěkotem opět k senfku.

Pojednou ozvalo se zapísknutí a neznámý hlas
zavolal psa.

Simeon položil pušku k líci. »Kdo jest zde?< tá
zal se hlasitým, velitelským hlasem. Nikdo neod
pověděl.

>Odpověz..
Kohoutek cvakl.

Tu vrhla se nějaká temná hmota Simeonovi k
nohám. Zachvěl se a bezděčně stiskl kohoutek. Na
štěstí rána nevyšla. V témže okamžiku ozval se Již
hlas plný nářku a bolesti: :

»Slitujse... Nezabíjej!Přítel... Pro Ježí
še Krista!«

Někdo chopil se Simeonova pláště a objal jeho
kolena, Zatím pes zuřivě trhal šat cizincův s těla.
Jen s námahou bylo možno zvíře odehnaží.

»Kdo jsi?«<tázal se rolník ostře.

. Jinak střelími« pravil Simeon.



©; Narozen] uásledníkovo. Bedřich II. činil sice u
miirněné sprostředkovací návrhy, ale Marie Tere
zle všechny nabídky odmítla jako nedůstojné a po
nižující. Něco podobného stalo se nedávno, když
vyslanec náš, hrabě Nostitz, jménem říše odbyl
všechny požadavky rumunského Bratiana, jenž

-neutralitu chtěl prodati za rakouské území, Marie
Terezie sice tehdy podala žalobu proti Bedřichovi
HH.na sněmě v Remeši. ale bez úspěchu, a tak rok
1749 končil. se pro císařovnu bezradostně. Násle
dujicího roku král pruský přibyl k svému vojsku
do Slezska a v noci 7. března vzal útokem Veliký
Hlohov a posádku jeho zajal. Jenerál Schwerin

k moravským hranicím.
Prostřed těchto nesnází usmálo se na císařovnu

slunce radosti narozením následníka, jenž proslul
jménem Josefa II. Událost ta ve Vídni byla prová
Zena slavnostní, o jakých v hlavním městě nikdo
„před tím neslýchal. Jenerál hrabě Neuberg naroze
nn náslecríkovým nabyl takové odhodlanosti, že
v zimě pře, zasněžené hory neschůdnými cestami
vyrazil ke slezským hranicím a 8. dubna odňal ne
příteli město Grodek a v něm bohatou kořist. Dne
10. dubna svedena byla bitva u Molvic, v níž ztřá
ty pruské rovnaly se sice rakouským, ale kterou
Bedřich vykládal ve svůj prospěch.

Po bitvě krá! pruský chtěl zase oblehnouti Ni
su, ale jenerálem Neubergem bylo tomu zabráněno
a od tí doby nastal na bojištích klid zbraní. V tu
dobu odhodlala se mladá císařovna, dáti se koru
novati uherskou korunou, za kterýmž účelem svo
lán byl zemský sněm do Prešpurku, kdež po skon
cování parlamentních prací dála se slavnostním
způsobem korunovace, jíž účastnili se nejpřednější
mužové země a veliké množství lidu. Na sněrmm
byl též manžel císařovnin vyhlášen za spoluvla
daře a obnoveny starobylé hodnosti královského
chorvatského palatina, primasa a bána. a zároveň
usneseno, že nejvyšší světské a církevní úřady od
té doby vvhraženy jsou toliko rodilým ÚUhrům,na
proti tomu pak uherská kancelář a komora staly
se závislými na panovníkovi.

Po korunovaci začalo se brzo opětně nepřátel
ství ve Slezsku, kdež král Bedřich 10. října dal si
holdovati vratislavským magistrátem, jehož příkla
du následovaly Svídnice a Lehnice. Udáty se zá
roveň drobné šrůťky, které však byly nevýznam
ny. Vážnější skutečností byh, že rozmnožily se
císařovniny nepřátělé, mezi nimiž nejnebezpečnější
byl Karel, kurfirst bavorský, podporovaný Francií,
v níž neutuchala protirakouská závist.

V měsíci srpnu 40.000 Francouzů za vedení
maršála Velleisle překročilo Rýn a spojilo se s
Bavory. Jiná francouzská armáda. vedena jsouc
maršálem Maitleboisem, vtrsla do Hanoverska,

„aby tam byla překážkou králi anglickému, jenž
zamýšlel císařovně Marii Terezii pomáhati. Ba
vorské vojsko vrazilo do věvodství rakouského a
zabralo Linec.

Jakkoli nesnáze doléhaly se všech stran, přece
„císařovna nezmalomyslnělá a čím více rostla ne
bezpečenstva, tírn více mohutněla její odhodlanost,
aby proti nespravedlivému násilí opatřila si spra
vedlivou moc. Předem žádala od Holanáska smlu
venou pomoc, která však jakkoli zásadně neod
mítnuta, přece jer den ze dne.byla odkládána. Ho
landsko a Anglie aspoň slíbily, že se přičiní © sjed
nánímíru.

V té době dne 27. srpna zemřela arcivévodkyně
Maria Alžběta, gubernátorka Nizozemska, a císa
řovnajmenovala tam místodržitelembratra svého
manždla, vévodu Karla Lotrinského, jenž pro svoji

>Slitujse .... Jsem starý muž... uprchlík...
„Jsem polo zmrzlý... Bratře! Pro Boha! . ...Ne
(odháněj mne . . . Dovol mi, abych jen jedinou noc
„mohl progpati v seníku .. «

>Uprchlík?« tázal se zasmušile Simeon. >A jak
ses dostal dc seníka?«

aBloudit jsem v lese . .. celé léto. — Nyní mne
mráz vyštval ... Vydej mne ráno úřadům, pro
zraď mne, ale dovol mi, bych se ještě dnes mohl
prospati v tvém seníku ... Nemámjiž sil...
Jsem všecek ztuhlý!«

Starý muž krčil se u jeho nohou.
>Pojď!« pravil Simeon, >kdo pak bude spáti v

zimě v seníku! Pojď do stavení.«
Kolbou pušky odehnal psa.
»Bratře«, pravil starý, »mohl bych tam přece

přespati.«
aJdi'« zvolal Simeon nevrle.
Starý muž ploužil se za ním.
A pes je následoval kňuče, vrče, štěkaje ...
Vrznutím dveří vzbudila se Nikolajevna. Ulek

nuta zvedla hlavu. Ve tmě nemohla vstupující ro
zeznati. Ale zdálo se ji, jako by cosi s lesklýma.
planoucíma očima k ní se blížilo.

»Co jest to? Spravedlivý Božel« šeptala a po
křižovala se. Pojednou na místě chvějící se, modra
vé Jiskry, kteráž se jí jak pohled čehosi neznámého
zjevila, zaplápolal jasný plamen, který okamžitě
osvětlil temný vnitřek světnice. V témž okamžiku
také rozžehl Simeon světlo a pravil: »Vstaň, že
no. dosti spánku. Přivedl jsem hosta.<

*Nikolajevna, pohlédla na dveře a z hluboka
vzdychla. »Svatá Boží rodičko! Kdo jest to?<

lidumilnost u nizozemského lidu byl velmi oblíben.
Mínilať tím získati Nizozemí, aby se branně posta
vilo proti jejim nepřátelům. Tímže úmyslem vede
na svolala uherský sněm do Prešpurku, kdež k po
slancům promluvila nadšenou řeč, aby je roznítila
hájiti ohrožené říše,

.

. ©Nebylo rumuaské sfingy. Bratianu, mini
sterský rumunský předaeda, nazván byl kterýmei
německýmnovinářemzáhadnou sfingou.
Již to tak bývá, že novinářské líbivé slovo se
uchytí, stává so duševním inventářem veřejného
Života s obecenstvo představuje si za pojmem
tím kdo ví jakou skutečnost. Zatím však slovo
bylo pouhou prskavkou. »Červená kniha«, naší
vládou o stycích s Rumunskem uveřejněná, po
dává zprávy, jimiž přesvědčení o záhadné sfinze
rumunské ze základů se vyvrací a jimiž dů
kladně opravuje se i mínění o mazanosti Bra
tianově. V politických dějinách, jak pravily kte
rési německé noviny, není prý enad ani pří
kladu, že by který státník byl tak mazaný bý
val, jako tento Bratianu. Četbou »Červené knihy«
však doděláváme se úsudku, že tu nebylo maza
nosti, aai zvláštní obratnosti, ale že Bratianu
svým smýšlením se netajil a svých úmyslů
neskrýval. Z inluvy Bratianovy vyzírá všude
střízlivý obchod a jasné počty. Bratisnu svého

úáeknicbví před vyslancem naším věru neschovával.

již to, že na počátku války rumunské minister
stvo postavilo se proti králi Karlovi, když usi
loval o splnění spojeneoké smlouvy. Potom krok
za krokem se ozřejmovalo, kamBratianu míří.
Bratianu na příklad vůči hraběti Nostitzovi se
vyslovuje, že rakouské a německé válečné u
spěchy na východě nic neznamenají, neboť jest
prý tu ještě Italie. Dobytí Lvova dne 23. června
1915 není mu rozhodující událostí, Rusové prý
za čtrnáct dní počnou 8 ofensivou sami a
všechno se změní. V rozmluvě 12. května 1916
Bratianu vykládá, že ve svých úsudcích nedává
místa malým jednotlivostem. Padne-li Verdun
čili nic, dobudou-li německá a rakouská vojska
někde několik kilometrů, jest mu zcela lhostejno,
válka tím rozhodnuta nebude. Podaří.li se jedné
skapině druhou zničiti, nemůže se to státi ná
hle a nepozorovaně, a proto Rumunsko má pak
vždy ještě dosti času se rozhodnouti. V úplnou
porážku jedné skupiny Bratianu nevěří, stane-li
se to však, pak pro vyčerpání jest potřebí aspoň
tří rokův, a protože Rumunsko dlouhé války
by aesnesio, jest jasno, že musíčekati.

Až hrůza jasným byl Bratianu v jiné roz
mluvě, v níž našemu vyslanci nepokrytě nazna
čil, že Rumunsko proti nám vystoupí, bude-li
nás považovali za poražené. Bratianu necstý
chavě napověděl, jak dí »Červená kniha«, že
považuje zničení monarchie za možné, zničení
Ruska však za nemožné a že trvalé držení
Sedmihradska jest proto myslitelno, držení Bess
arabie však nemyselitelno. Hle, jak Bratianu vy
strkoval pářata 4 jak mluvil způsobem, kterým
záhadná sfinx nikdy nemluvila.

Po červnové ruské ofensivě vyslanec náš
vzkazuje: »V Rumunsku jeme zase asi tam, kde
jsme byli před rokem, vybledlá naděje na Sedmi
hradeko opět se probouzí, rozbití monarchie
jeví se zdejší psyché opět v dosažitelné pcdobě.
Bratianu doufá v porážku Rakouska a věřívni,
ale ještě počká na střelivo, na další ruské ú
spěchy a ma pomoo proti Bulharsku.« V jiné-=

Stařec s šedivým, rozcuchaným vlasem, v ha
dry zahalený, objevil se, na celém těle se třesa, na
prahu.

Přešlapoval s nohy na nohu, mnul si ruce a po
hyboval hlavou sem a tam jako panák. Roztrhané,
sněhem pokryté hadry chvěly se na jeho těle. Roz
hlížel se horečnýma očima divoce kolem. Jeho
oči zdály se býti dvojnásobně velkými pro hube
nost jeho obličeje, který úplně byl obrostlý šedi
vým vousem. Podobal se poustevníku.

sÁch, kdo jest to?« tázala se Nikolajevna pá
trajíc, a stále ještě v polospánku se nacházejíc.

»No'« zvolal Simeon drsně, sčlověk jest to, té
měř zmrzlý a ty přicházíš se svými otázkami. Po
stav samovar!«

Mezitím sejmul cylindr s lampy, rozžehl ji a
zavěsil na hák a pak obrácen k starci, řekl zasmu
šile: >Je ti zima?«

Stařec Jen kývl. »Bratře.. «
»Neplač! Brzo se zahřeješ. Posaď se však semi.

Proč trčíš u dveří? Sotva stojíš na nohou.«
Třesa se a vzdychaje šel stařec k lavici. Simeon

pozoroval ho a zasykl si tlumeně. >Sotva jdeš!«
pravil, »Jak se jmenuješ?«

>Ondřej.«
>Máš štěstí, Ondřeji, že puška selhala! Jinak

bylo by již po tobě! Jak ses mi k nohám vrhl,
stiskl můj palec samoděk.«

Stařec mávl rukou a zašeptal:
konec.«

Simeon stál uprostřed světnice a Škrábal se na
krku. Hleděl ke kamnům, kde na provaze sušilo se

domácí prádlo. Když se přesvědčil, že Jest suché,

»Pak by byl

zprávě vyslanec oznamuje, že Bralisnu vžil se
v mínění, že válka se již chýlí ke konci; myslí,
že naše vyčerpaná vojska stojí proti zcela ne
vyčerpatelným zálohám dohody a zvláště Ruska.
V Rumunsku oddali se v tu dobu již klamné
víře v procházku do Sedmihrad. Bratianu se
vytáčí, ale nebude ani o minutu déle čekati,
jakmile přestane se nás bát.

Bratianu, jak z »Červené knihy« jde tedy
na jevo, mluvil hodně bez obalu, náš vyslanec
mu dobře rozuměl a všechny řeči o záhadné
sfinze a mazanosti rumunského premiéra vylíhly
se v mysli dobře nezpraveného zpravodaje. Po
dobných nesmyslů v této válce namluvilo se
ostatně již spousta, a soudný čtenář novin ne
kázněné žvavosti lé se jen usmívá a myslí po
svém rozumu.



O parlament. Minule pronesli jeme ted
svůj soud, že sněmovní zasedání za přítomnýc
okolností bylo by jen formalitou a že český
národ o parlament dneszvlášť usilovati nemusí.
Důvodů, které nám tanuly na mysli, jsme ne
uvedli. Že jsou i jinde shodného mínění s na
ším, vysvítá z projevu, učiněného v moravském
»Hlasu«. »Že bynáš parlament redivivuse, píše
tam poslanec Ševčík, »měl tolik síly, aby se
povzneslna výšidobya provedlvelkéa mnohé
práce zákonodárné, jichž nynější válečná doba
vyžaduje, neočekává nikdo. Nuže, k čemu ty
řeči o svolání parlamentu a k čemu ty zbytečné
porady? Vždyť ani jedna z velkých politických
stran v dělnost pariaměntu nevěří a ani jeden
z poslaneckých klubů upřímně si nepřeje, aby
byl parlament svolán, jak to také ze všech pro
hlášení vysvítá. Právě tato prohlášení dosud od
stran vydaná činí dojem prohlášení na oko uči
něných, z nichž žádná vlastně nevyhlásila urči
tého programu, o němž by se mělo nejen v par
lamentě jednati, nýbrž který by měl býti také
proveden. V nich také se zrcadlí táž neupřím
nost a týž zmatek, jaký zavládal na všech stra
nách, když parlament zasedal. Nežli takové za
sedání umělým způsobem sehnané, v němž by
se jednotlivé strany, ba i jednotliví poslanci za
ručili, že se připustí jen projevy více nebo méně
akademické, jež by však neměly pronikavého
účinku na postup událostí ve státě, tu raději
žádné. Již toto navrhované zaručování a zajišťo
vání jest nejlepším důkazem. že nynější parla
ment jest živou mrtvolou.« Řeči této zcela při

zvukujeme. Erojovy a" parlament dějí se skutečně jen na pohled, protože proti sněmovně
nemohou mluviti politicky uvědomělí národové
naší říše, kteří ústavním zřízením dodělávají se
náležejících jim práv a rozvoje. V duši však
všichni političtí činitelé jsou přesvědčeni, že
zasedající parlament dnes byl by jen po
jmem bez obsahu, zejménakdyž by nebyla
Zaručena imunita poslancův a jejich řečí. Záko
nodárným počinům nějakým také sotva by se
dařilo v době, v níž panuje Mara, a dobře tedy
chápome, jsou-li zprávy ty pravdivy, že dr.
Koerber vymiňuje si určitý poměr mezi činností
politickou a vojenskou.

Obratnost v bitevních zprávách. Již mno
hokrát jsme se dočetli, jak nepřátelé okrašlují
svó porážky, aby nebylo poplašeno veřejné mí
nění jejich zemí. Po bitvě u Borodina r. 1812
Kutuzov poslal Alexandru I. tento dopis: »Po
zprávě mé o tom, že nepřítel dne 24. t. m.

strhl s provazu košili a kalhoty, zatřásl jimi, pro
hlédl je důkladně při lampě a pak podal je Ondře
jovi: »Zkuste pravil zasmušile, >v čistém prádle
bude ti tepleii.<

Když však zpozoroval, že zahrnouti ho chce
stařec slovy díků, vzkřikl na něho: »Pravil jsem
ti, aby ses oblékl. Tedy to máš udělat! Nejsi pá
nem v cizím domě,

Stařec šel za kamna. Tam zabýval se dlouho
svými hadry, ač nebylo příliš těžkým, zbýti se
jich, ježto téměř samy s něho padaly.

Když se stařec oblékl, prohlédl ho Simeon se
všech stran a byl uspokojen. Ano, dokonce i žer
term pravil: »No, vidíš! Nyní vypadáš, starče. jako
nějaký vesnický hodnostář. Pak zvedl u kamen
filkové střevíce a hodil je starci: »Natáhní si je!«

Pak pohlédl na starce a přemýšlel, co by mu
ještě scházelo. Zpozoroval, že jím“zimnice lomcuje
a proto přinesl z vedlejší jizby teplý, ovči kožich.
»>Ondřeji,oblékni si jej! vyzýval. »Snadněji se za
hřeješ. A já zatím budu pečovati o čaj... Jen se
oblec!< Zatím co se stařec oblékal, otevřel Simeon
dvéře sklepa a sestoupil tam. Za chvíli bylo sly
šeti srkání a bublání. Pak vystrčila se z otvoru ru
ka s lahví, která byla až k hrdlu barevnou tekuti
nou naplněna. »Ondřeji, podrži« Stařec uchopil lá
hev a byl by ji nechal padnouti. »Pijl« pravil Si
meon a zavřel dveře, »zimnice již adejde.«

»Bratře«, mumlal stařec, »Bůh ti to odplať! To
přece není třeba, býs mne uprchlíka, bez domo
va, tak.. « 

Simeon se rozpaloval. .
»Pijlx vzkřikl, »později můžeme hovofiti.«



Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.

Vklady na knížky 4j“|o "U8
Půjčky. — Úvěry osobni. — Zálohy.

Eskompi účtů a směnek.

učinil úlok -nemalou mocí na levý bok naší
armády, minul den 25. bez důležitější události,
ale včerejšího dne, užívaje mlhy ve svůj pro
spěch, o 4. hodině na úevitě obrátil všecku
mooc svou na levý bok naší armády. Bitva byla
obecná a trvala dosamé noci, škody na obou
stranách byly veliké, ale ztráty nepřátelské,
soudě dle urputných útoků na opevněnou po
sici naši, velice asi převyšují škody naše. Voje
Vašeho Veličenstva potýkaly se s udatností ne
výslovnou. Baterie dostávaly 8e z ruky do ruky
a skončilo se všechno tím, že nepřítel větší
mocí svou nedobyl ani kroku země. VašeCísař
ské Veličenstvo ráčíte se shodovati v tom, že |
po nejkrvavější a patnáct hodin trvající bitvě
naše i nepřátelská armáda byly uvedeny v ne
pořádek a pro ztráty toho dne posice před tím
obsazená stala se vskutku rozsáhlejší a vojsku
nepříhodnou. Proto když není činiti toliko o slá
vu vyhraných bitev, ale všechen zřetel obrácen
jest na zahubení francouzské armády, přenocovav
na bojišti umínil jsem si couvnouti šest veret,
což bude za Možajskem, a shromáždiv voje
bitvou rozetrojené, spořádav dělostřelectvo a
sesíliv se obranou moskevskou, 8e vřelou nadějí
v pomoc Nejvyššího a nevýslovně osvědčenou
udatnost vojů našich uhlídám, co bude lze před
sevzíti proti nepříteli. Bohužel. raněn jest kníže
Ivanovič Bagration koulí do nohy; ranění jsou
jenerálové Tučkov, kníže Gorčakov, Baohmetěv,
hrabě Voroncov a Kretov. Dobyta byla děla,
zajat brigádní jenerál a četné prosté mužetvo.
Nyní jest noc a nemohu ještě určiti, jaká jest
naše ztráta.«

Cara Alexandra I, jenž byl velmi chápa
vého ducha, zpráva tato v omyl neuvedla. Chtěje
však v národě zachovati důvěru v sebe i v Ku
tuzova, přijal zprávu jako zvěst o vítězatví. Dal
tedy v Něvském klášteře sloužiti slavnou boho
službu děkovací a pověst, jak obyčejně bývá,
se přičinila, že bitva u Borodina vyhlášena byla
za vítězství nad Napoleonem.

»

Mluvnické síto. »Porovnáváme-li vojáka
ruského s naším ...« Ve smyslu tomto jest po
rovnávati zcela chybno. Porovnávati znamená
tolik co mířiti, smifovati. Na příklad: [ jel král
Václav, aby rozvaděné rytíře porovnal. Porovnali
se mezi sebou, to jest emířili se. Ve spojení
evrchu uvedeném má tedy býti: přirovnáváme-li
vojáka ruského k našemu, srovnáváme-li ho
e naším. U porovnání s tebou jsem silnější.
Správně: proti tobě jsem silnější. Kalendáře pro
rok 1917, správně na rok 1917. Bulhaři dobyli

„města Tutrakan, aprávně města Tutrakanu, ne
boť přívlastek souřadný se ehoduje se jménem
svým v pádě. Palacký narodil se ve vesnici
Hudlice, správně ve vesnici Hudlicích. Císař
Vilém apoléhá se na Hindenburga. Spoléhá na
Hindenburga, protože sloveso spoléhati správně
se píše bez se. V poslední době novináři za
milovali si toto určování let: má dvacet let,
má šedesát !et. Způsob tento nesnáší se s du
chem jazyka a uráží český sluch. Správně: jest

(O
Stařec vyprázdnil láhev na tři doušky, položil

ji na stul, poposedl níže a počal vzdychati. Neři-,
nuly se mu žádné slzy, ale pod širokým pláštěm Si- :
meonovým třásl se, vyrážeje nesrozumitelné zvu
ky. Pocit studu rozlil se mu na obličeji. Simeon
nedal na sobě znáti, že rozumí, co stařec mumlá. ,
Činil v jizbě pořádek. Vzal řemen se skoby, zkou
mal jej pečlivě a pověsil opět. Zatím hřmotila Ni
kolajevna se samovarem, naštípala třísek a položi
la na stul. Její stín byl hned na stěně, hned na bí
lých kamnech. hned skloněný se objevil, přijímaje
všecky možné fantastické podoby. Časem zastavi- ,
la se Nikolajevna u kamen, podepřela tváře o lok-;
te a počala cizince. tam u kamen se ohřívajícího,
pozorně sledovati. Představy nejrůznější počaly
mysl její znepukojovati, ale bála se zeptati se, ježto
znala příkrou povahu svého muže. Stařec přestal
sem a tam se kývati a mumlati. Rozhlédl se kolem,
ve světnici a sám pochyboval, že nachází se v lid
ském obydlí. Pozoroval jen, jak tarakáni, vyvábení
jasným světlem po hladké stěně vzhíru lezou. jak
slabá selka kolem samovaru se hbitě otáčí. Na
slouchal sykotu plamenů v samovaru a teplo, mír,
spokojenost zaujaly tak příjemně jeho mysl, tak ;
žádostivou radostí, že jal se nanovo klátiti se sem ;
a tam a vyrážeti nesrozumitelná slova,

Samovar přišel na stůl. :
Supěl, syčel, hučel, jako by do velikého hněvu |

upadl nad těmi zvuky skučení a plskotu, jimiž sně- !
hová vichřice chatrč obestřela.

»Sedni sie pravil Simeu1 k starci, »pijme čaj
a hovořme! Zapuďme špatiou náladu.«

Přisedli ke stolu. - (Dokončení.)

stár dvacet, šedesát let, lidově: má již šest
křížků na zádech, táhne mu k šedesátce. Jinak
a jinde: Už je v letech, jest v mých letech,
dožil so s h let.

Noví velepastýři.

skupa brněnského tainého radu dra Pavla hr.
Huyna knižetem-arcibiskupem v Praze a pro
bošta faráře opavského. kněze řádu něm. rytířů
Norberta Kleina biskupemv Brně.

Nový primas království českého narodil se r.
1868 v Brně ze staré šlechtické rodiny. Studovai
v Inšpruku a v Římě v Germaniku, kde byl pový
šen na doktora filosofie, R. 1892 vysvěcen na kně
ze v Olomouci. R. 1895 v Inšpruku povýšen na
doktora bohosloví. Jako kaplan působil v Římě
na Campo santo di Tedeschi a tehdy povýšen na
doktora kanonického práva. Nato kaplanoval ve
Křetíně a pak Prostoměřicích na Moravě,, kde za
ložil katolický lidový spolek a raifeisenku. R. 1900
stal se farářem v Běhařovicích, kde se účastnil čile
katolického ruchu. Měl tedy značnou pastorální
zkušenost, kdvž r. 1904jmenován biskupem brněn
ským. Jako arcipastýř pečoval velice pilně o zve
lebení bohoslužby v diecési, o stavby nových ko
stelu, o život spolkový, I jiné obory pastorální pé
če za vedení energického biskupa v diecési utěše
ně zkvétaly. Jeho Veličenstvo vyznamenal horli
vého hodnostáře hodností c. k. tajného rady; za
své zásluhy ve válečné době byl odměněn Červe
ným křížem I. třídy, Velice bdělému arcipastýři
naskytá se v Praze daleko širší obor pírsobnosti.
Již předem také ohlásil, že jest si svého obtížného
úkolu velmi dobře vědom a že se vynasnaží slou
žiti duším obou národností spravedlivě, horlivě a
svědomitě, Bůh tedy račiž dáti všem dobrým ú
myslům Jeho Eminence hojnost svého požehnání.

Stolec brněnský neosiřel. Dostává se mu ihned
nového biskupa. J. M. biskup Klein, dosud probošt
v Opavě, je řeholník. Je 26 let knězem. Z těch 24

né úctě. Těšíme se, že katolická Morava najde v
něm horlivého strážce dědictví cyrilo-methoděj
ského. Jeho Milost biskup Klein je rodem z Mora
vy. Narodil se r. 1866 v Brunzejtu (Braunseifen)
u Rymařova, Na kněze vysvěcen byl r. 1890. Je
knížecím arcibiskupským a konsistorním —radou.
asesorem kníž. arcibiskupské konsistoře a rytířem
řádu Františka Josefa.

V bouřlivé době jsou obsazeny dva významné
hierarchické stolce. Okolnosti vyžadují dvojnásob
nou bdělost a opatrnost. Jestliže však ujímají se
vynikajících úřadu mužové velice zkušení a praco
vití, pak možno hleděti vstříc budoucnosti s od
hodlaností a divěrou.

KanoBlářKéDOE
papír, péra, inkoust, tužky ve velkém výběru v

Družstevním knibkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Karikatury.
Ani nejrušnější parlament nevychrlí za rok to

lik řečí, kolik se jich v téže době pronášelo o no

ky. »Dejte nám mravouku vědeckou, nám reformá
torům nyní zásady křesťanské daleko nestačí!.
Tak a podobně deklamovali harlekýni, kteří s ú

úsměvem shlíželi se svých písečných
vrcholku na konservativce, tvrdící. že přece jenom

Pojednou do deklamovánek a hříček zalehl
zvučný hlas upřímných a na slovo vzatých učen
ců, Ti řekli nepokrytě, že netoliko půlstoleté ethi

jest nemožno sestaviti závaznou vědeckou morál
ku. U nás zvláště universitní profesor dr, Mareš
vytknul přesně nepřekročitelné hranice mezi vě
dou a morálkou; poukázal k tomu, že věda má za

četi lidské vůli
Tedy úsili, které se pohybovalo na základně

mimokřesťanské, nemohlo utvořiti nové, žulové

stalo se vládcem jenom zevnější morální etikety.
Vychovalo obmyslné herce, kteří směřovali jinam,
než Jak se zdálo podle jejích zevnějších úkonů.
Místo staročeských opravdových povah hemžilo
se u nás karikaturami dobra, vychytralými zrů
dami; Shledávalo se, že nevládne upřímná, oběta

která v době těžší zkoušky se dává na útěk.
Nyní přiznává i ten tisk, který nemá katolické

ho gejchu, co se tajilo pod lesklým povrchem. Prá
ce obětavých řeholníc byla dříve podrobována ve
lice ostré kritice; nedobré svědomí hledalo omlu
vu a výmluvu v kritisování vážné práce humánní.

sím a výmluvám, referují >Národní Listy< (26. říj
na) spravedlivě: »Vyskytl se návrh, aby zámožné
paní a dívky české zřekly se nového zímního ú

novaly na teplý oděv a obuv pro chudéděti, tete
lící se v nastalém chladnu zimou. Návrh jistě za
slouží pozornosti a kdyby se skutečně ujal .a byl
proveden, sebrala by se tak nejrychleji značná
částka, potřebná na ošacení chudých dětí, krčících

dříčků. Každý ví, že zámožné ženy i v dobách mí
ru vydají za oděv často zbytečný ohromné částky
peněz. Nyní, kdy je vše nesmírně drahé a cena
pěkného obleku jde namnoze do set, vyneslo by
chvályhodné „dříkání našich zámožných žen veli
ce pěkný peníz. Bohužel byl návrh lidumilný hned
znehodnocen lidskou ješitnosti. Každá žena. jež by
se zřekla nových šatů ve prospěch nuzných, byla
by za své sebezapření odměněna odznakem, kte
rý by nosila na svých loňských šatech, aby n'kdo
nebyl ani na okamžik v pochybnostech, proč letos
neskví se její krása ve schránce posledního střihu.
—.Čož v nás zmohutněla malichernost opravdu
tou měrou, že udusila všecku nezištnou dobrotu
srdce. všecek stud lidumilnosti? Neumíme už dá
vati tak, aby levice nevěděla, co dává pravice?
Nynější doba všeobecných obětí denně hlásá, že
se nechodí na trh veřejného mínění s každým da
rem. s každým dobročinným skutkem, byť stál i
největší sebezapření.«

A tak vidíme nesrovnalost za nesrovnalostí.
Panička, jejíž muž učinil zaviněný úpadek, netrá
pí se pomvšlením, kolik lidí bylo při tom ožebra
čeno; zato Však by považovala za nesnesitelnou
úhonu. kdyby začala choditi v prostých šatech.
Některý boháč jest notorickým lichvářem; co na
tom záleží paničce, slyší-li často na vlastní uši ost
ré poznámky? ©Bohatá a vlivná paní, která by
svým příkladem měla povznášeti ženy prosté, na
opak má radost, že se jí závidí, že její častá ná
vštěva plesů a jiných zábav dráždí družky méně
majetné. Ovšem i dívky neprovdané dohánějí dle
možnosti v marnivosti různé matrony. Proč? Po
něvadž se to líbí mladíkům, kteří se právě hodlají
ženit. Kdyby mužské pokolení zaujalo zřetelně
správné stanovisko k různým společenským cet
kám, reforma by šla rychle vpřed.

zvon: v č. 5. píše: »| stalo se roku tohoto, že
dámská | společnost veřejnou produkcí taneční
chtěla působiti na štědrost svých bližních a to v
den slavností a v Národním divadle. Bylo namít
nuto. že ve zmíněný den slavnostní bude patrně
provedena Smetanova >Libuše«. Nato mluvčí ko
mitétu prohlásila: »Na tu nikdo nepůjde, to bude
prázdné divadlo« — a v zápětí navrhla, aby ochot
nická baletní produkce provedena byla při >Libu
ši: v některém meziaktí. K zvýšení přitažlivosti
představení. — Tomuto mimovolnému prozraze
ní, jak jisté společenské vrstvy cítí s velediílem a
jeho geniálním tvůrcem, podobá se jiný případ.
V pražském předměstském podniku, který již po
řadu let ničí vkus a schopnost uměleckého cítění
v širokých vrstvách obecenstva nejbídnějšími 0
peretami v provedení rovnajícím se: povětšině je
jich ceně —-přišly do módy novodobé výrobky sta
rovídeňského a víibec starosvětského rázu; v pře
kladu lokalisují se nejapným způsobem na místní
poměry. To již samo sebou je protismyslné. Ale
nyní, při nejnovějším, přeloženém a lokalisovaném
kusu toho druhu mezi řadou smyšlených osob čte
me náhle: >Magdalena Novotná ze Starého Běli
dla — Barunka Panklová. její vnučka.« Lze tomu
věřiti? Svatou postavu »babičky« — tvůrkyni »>Ba
bičky« samotnou — vystaviti na pospas v nějaké
cizi slátanině, v nějakém operetním Škváru, v ne
možném provedení? ©Zač stojí takový národ, v
němž rostou lidé, kteří jsou tak naprosto bez citu
k nejslavnějšímu dílu svého umění — kteří mohou
se dopustiti takové profanace, nebo kteří dopou
štějí. aby se tato profanace děla? Dnes! To je ne
uvěřitelno -- a přece je to pravda!

»Zvon: pronesl slovo velice významné. »Svatá
babička: Věru, jak vysoce stála ušlechtilostí srd
ce svého ona prostá, zbožná stařena nad moder
ními dámami, které mají příležitost k hitání celých
knihoven o esthetice, ethice a kterým nabízí své
pokyny celá řada vůdcův a podvůdců! Tu vidíme
křiklavý případ, jakým žvastem jest heslo: »Umě
ní pro umění!':aNemá-li umění podklad reálný. ne
hovoří-li o ideách dobra, nepropaguje-li vzněty ná
boženské, rozpadá se jako troud anebo — posluhu
je komediím tak dlouho, až se stane karikaturou
uměleckých vzmachů.

Místo co by moderní člověk, vychovávaný ně
kolika školami a směry, samostatně prožíval a za
žíval prvky skutečného dobra a krásna. rozptyluje
svou mysl úzkostlivým pátráním, co právě porou
čí současná etiketa, jaké zevnější chování vyžadují
nahodilé okolnosti. Pak ovšem místo vážného ú
silí činorodého vidíme strojenost, herecké akty.

vnitřní
prázdnotu. >Utvoření nových lidí. vyspělých, oce
lových charakterů!« Tak se houkalo na pravo na
levo. A výsledek moderní hrdé akce — silné roz
množení marnivých karikatur.



Kulturní jiskry.
Křesťansko-sociální dělnictvo české pre

svolání parlamentu. Výkonný výbor křesť.děl
niotva pro královatví České usnesl se 29. října
v Hradci Králové na tomto projevu: »Víme, že
za stávajících poměrů mimořádných kusý par
lament nemůže vyvinouti rozsáhlou a úspěšnou
činnost politickou; předvídéme, že i v jiných
oborech jeho úkol obmezí se jenom na věci
nejnutnější. Přes to však jako adružení lidové
stojímei nyní na zásadě zákonité ústavnosti,
proto vyslovujeme přání, aby parlament byl
svolán v. zájmu sociálních potřeb dělnictva i
jiných vrstev nemajetných, v zájmu českého
lidu i celé říše vůbec — Patrno tedy, že
vlastně české strany všecky po parlamentním
rokování touží, Náš pan dopisovatel má pravdu,
že parlament nemůže pracovati výsledně v či
rokém slohu. Ale jistě sám ministerský kabinet
uvítá zástupce lidu jako sbor zpravodajský a
poradný. Klidné vysvětlení situace a tužeb lidu

"v Rakousku před vládním tribunálem má také
význam značný.

Katolický spolek českého rolnictva pro
„svolání parlamentu. PředsednictvoKatolického
spolku českého rolnictva na Moravě, ve Slezsku

-a v Dolních Rakousích usneslo se v poradní
schůzi, konané dne 24. října 1916, na následují
cím prohlášení: Stojío pevně na zásadě ústav
nosti, a přesto, že od parlamentu v nynějším
složení nelze, zvláště za stávajících poměrů,
očekávati žádné úspěšné politické činnosti, a
přesto, že jedině parlament na základě spravedli
vého — buď poměrného — nebo zájmového
volebního práva zvolený, "může v říši naší
zdárně působiti a prospěch vlasti přinósti, vzhle
-dem k velké vážnosti doby, kdy třeba zjedná
vati ochrany zájmům říše, zejména hospodář
ským zájmům lidu našeho, kdy třeba obnoviti
parlamentní život — prohlašuje se předsednictvo
spolku pro svolání zákonodárných korporací,
jichž svolání politicky i ústavně jest možné, a
očekává od poselstva katolického, že v případě
svolání jich bude postupovati tak, jak toho
program strany i zájmy lidu našeho vyžadovati
budou.

. Nové objevy v oblasti severního polárního kru
hu. Výprava islandsko-amerického badatele Ste
fansona. umožněná kanadskou podporou, byla pro
vázena střídavým štěstím a značnými | ztrátami
lidských životů i lodí. | Sestávala ze dvou částí.
Jedna část, vedená Stefansonem, podnikla na Sa
ních výpravu severně od západního dilu arktické
ho archipelu (souostroví) a objevila v polárním
moři velkou pevninu, na které konal Stefanson stu
dia letos v létě. Dosud se nevrátil a patrně ztrávií

do Ottawy a podá kanadské vládě zprávy o svých
výzkumech. Kanada, která v posledních letech je
ví velký zájem o všechna území, ležící severně od
ní, sleduje svými polárními výpravami praktické
cíle. dávajíc tam hledati kovy. Také Stefansonova
výprava měla pokyny v tomto směru. Jak se nyní
ukázalo, byly naděje Kanady oprávněny. Krajiny,
ležící směrem, kterým kdysi Franklin chtěl pronik
nouti k Beringově úžině, skrývají bohatství mědi.
Andersonem objevená ložiska zdají se býti nesmír
ně obsáhlá. Jeden Eskymák přivlekl hroudu mědi,
vážící 4 liber. Ve starých proudech lávy byly na
lezeny žíly ryzí mědi. Mimo to objevil Anderson
ložiska uhelná. Přístup k tomuto bohatství je za
nynějších okolností ovšem velice nesnadný.

Valná hromada Družiny literární a umělecké konali
se bude ve čtvrtek dne 9. listopadu o půl 10. hod. dopol.
v Katolickém domě v Olomouci. Po zahájení předsedou
a volbě zapisovatele podány budou zpráva jednatelská
a pokladniční, zpráva přehližitelů účtů, vykonány vol
by předsedy. členů výboru a přehlžite účtů, a pak
projednány volné návrhy. Nesejde-li se v určenou ho
dinu třetina členů, jak stanovy vyžadují, konati se bude
valná hromada © hodinu později za každého počtu čle
ná. Členy Družiny, řádné i přispívající, na tu I. řádnou
valnou hromadu co nejuctivěji zveme. Adam Chlurmecký.
předseda. Lad. Zamykal, jednatel.

Katolická koncentrace snah literárních a kulturních

Akademie schůzi zmíněných delegátů korporací literár
ních a spolu také vědeckého odboru Křesť. Akademie,
kde by návrhy užšího komitétu byly předloženy a zdár
né práci položen pevný základ. Zvláštní provolání, už
ším komitétem vypracované, bude v té příčině rozeslá
no co nejdříve. Popud, jemuž se v čelo postavili z Čech
vsdp. prelát dr. J. Tumpach a z Moravy vsdp. prelát
dr. Ehrmann. vítáme jako slibný počátek sjednocení
a rozmachu našeho katolického života literářního a
práce kulturní.

©Pamatujte
při každé příležitosti

na „Červený kříž,
na raněné vojiny, na vdovy a sirotky

po padlých našich bojovnícich!
Příspěvky zasílejte na zemský Svaz katolického

Orla v Hradci Králové.

Za válečného ruchu.
Jeho Veličenstvo na válečném poli. K chrabré

mu vudci rakouských vojsk maršálkovi Radecké
inu ubíral se r. 1848osmnáctiletý arcivévoda Fran
tišek Josef I. Hlavní stan maršálkuv tehdy byl prá
vě u Verony, situace válečná byla velice vážná.
Dne 6. května 1848právě pokročilo 50.000 Piemont
ských proti 15000 Rakušanu. Za jasného dne o 9.
hodině ráno srazily se předvoje, zapraskaly ruč
nice, zahoukala děla. Počala bitva u Santy Lucie.
Radecký jel se svou družinou na bojiště; jemu po
boku jel arcivévoda František Josef v uniformě
plukovníka; byl již dobře vycvičeným vojínem a
se vší neohrožeností chtěl zkusiti své
schoprosti v drsné zkoušce praktické.

Šedivý vojevůdce připomněl starostlivě: »Vaše
Císařská Výsosti, dnešní den u Santy Lucie bude

povědnost pro mne! Budete-li zajat, pak mehou
všecky výhody. jichž má armáda dobude. býti
ztraceny!

»Pane polní maršálku«, odvětil arcivévoda, u
smívaje se nad otevřeností hrdinného kmeta. »by
lo to snad neprozřetelností poslati mne sem. Ale
jsem jedenkráte tu. moje čest pak zakazuje mi
vrátiti se s nepořízenou!«

Radosti zaleskly se Radeckému oči. S velikým
pohnutím stiskl mladému dustojníkoví ruku — a
již se tryskem jelo do bitvy. Kulky hvízdaly šíleně
kolem hlavy Radeckého i jeho vznešeného pruvod
ce. Ale oba nepohnuli ani brvou. Maršálek byl ve

nika; když však nebezpečenství se zdvojnásobilo,
volal na něho: >Císařská Výsosti, zajeďte tamhle

ho strýce Albrechta.« Arcivévoda vzdal vojenskou
čest a jel na pravé křídlo, kde zatím přesila ne
přátelská útočila stále urputněji. Velící polní mar
šálek d' Aspre zvolal: »Císařská Výsosti. zdá se,

Života. který jest vlasti tolik drahocenným!«
Ale František Josef vytrval i tehdy, kdy množ

ství střel stupňovalo se v příval. Dávaje příklad
skutkem, povzbuzoval přítomné vojíny uherské 1
nadšenýmmislovy. Ti mu odpovídali hřímavým »El
jen'« V bezprostřední blízkosti císařského prince
utrhla dělová koule koni plukovníka Schmerlinga
hlavu, ale František Josef vytrval stále u vojínu,
až italská přesila byla zdolána. Jistě přítomnost
mladého plukovníka měla na šťastném výsledku
bitvy veliký podil. Vojsko bylo všude elektriso
váno, kdekoli se princ objevil. Již při jízdě du bi

stojí Čechy a že Morava poměrně odvedla o celou
třetinu více než Dolní Rakousy i včetně s Vídní a
poměsně více, než všechny země, Čísla'mluví nej
lépe: V Čechách vybráno 1,431.174K, na Moravě
917.562 K, v Dolních Rakousích (i s Vídní) 646.323
K v Horních Rakolsích 442.597 K. ve Štyrsku '
329.260) K. v Tyrolsku a Vorarlbersku 221.337 K.
v Krajině 276.986 K, v Korutanech 182.404 K, v
Solnohradsku 56.829 K, v Přímoří 166.269 K. v Dal
macii 10L81ó K. ve Slezsku 293.683 K. v Haliči
1.024.352 K, v Bukovině 46.192 K. celkem 6.089.781
K, z čehož na země české připadá takřka polovina,
t.j. 2.642.419 K.

Chorvatští katolíci na památku války chtějí Do
staviti votivní válečnou kapli a katolický student
ský dun ped ochranou sv. Josefa a protektorátem
arcivévodkyně Marie Josefy. Kaple i dum byly by
vystavěny v Záhřebu. Metropolita chorvatský dr.
Ant. Bauer věnoval už na oba účely ze své kapsy 
50.000 K a 7 pozustaiosti arcibiskupa dra Porilovi
če 501.000K. Též stavební pozemek arcibiskup dr.
Baner daroval, Účelení katolického studentského
domu, jenž bude vždy státi pod péčí a dozorem
arcibiskup záhřebských, je vychovávati národu
chorvatskému inteligenci katolicky a národně smý

Soc. demokraté v Německu pro nové válečné
úvěry. Soc. dem. frakce na říšském sjezdu něme
ckém usnesla se 57 proti 15 hlasum povoliti nově
žádané válečné úvěry v částce 12 miliard marek.
V říšské schuzi byla také ta částka povolena vše
mi hlasy, tedy také hlasy soc. demokracie. Mluv
čí představenstva strany posl. Ebert poukázal k
tomu, že čtvřdohoda usiluje o zničéní Německa a
že si z vedoucích socialistických kruhu nepřátel
ské ciziny prohlašují se válečné cíle, jež sahají až
k samé existenci německé říše... Vzhledem k
tomu jsme také ještě dnes nucení povoliti potřebné
prostředky, abychom svou zemi uchránili před ú
tokem nepřátelské přemoci na všech frontách. Nás
lid vykonal ohromné věci venku i doma. Naší nej
větší povinností je, jeho sílu odporu posiliti ... 
Projevujíce pak své rozhodnutí vytrvati v obraně
životních zájmíí své země, odpíráme všechny vá
lečné cíle, jež by šly přes tuto hranici.

Odpověď německých socialistů Greyovi. »Vor
wárts: píše: >»Otázkou jest. zda německý národ
muže býti v mírovém spolku národním svobod
ným a rovnoprávným členem anebo zda mů býti
pokračováno v pokusu uskutečniti všechny diva
ké pohrůžky, které byly proti tomuto národu pro
nášeny. Dokud německý národ musí počítati s tou
to druhou alternativou, pokud na druhé straně pře
vládá vůle, německý národ zničiti, nemusi se brá

telé? Německý národ usiluje o mir dohodou. Je
noní takový mir bude trvalý a smíří všechny ná
rody. Staré slovo Greyovo saž do konce: ničí
všechny sny o velkém spolku státu. Spravedlnost
má se ke Greyovi jako theorie. věčného míru k
praksi věčné války.<

Pocta francouzskému letci. Francouzský letec
Fevre poslal ze vzduchu německému faráři v Mar
kirchu list: »Dustojný pane faráři! Dověděl jsem

pěšímu pluku, 22. srpna 1914 nalezl rekovnou smrt

mu, sláva arcivévodovi Františku Josefovi! My
slivce tehdy vedi plukovník Kopal.

Velmi dobré účinky na vojsko měla přítomnost

náleželo císařské žezlo. V čase velice kritickém r.

dl literárních z Čech a Moravy, kteří rokovali v Praze
o předmětu tom a zvolili užší komitét, který by pod
něty na přátelské této schůzi vyslovené propracoval a
dále vedl. Větéina souhlasila v tom, že bylo by záhodno
provésti koncentraci tu při stávajících Již našich kultur
ních institucích « zvláště obrácen zřetel na Křesťanskou
Akademli v Praze a její vědecko-literární odbor. který

" jak svým účelem, tak svými stanovami myšlence té vy

hovuje. Užší komitét na této schůzi zvolený sešeb sz
pak v neděli 22. t. m. v Praze se zástupci vědeckého
odboru Křesťanské Akademie a podrobně o věci té po
rokováno a výsledkem bylo usnesení, aby stal se vě
decký odbor Křesťanské Akademie, když by se toho
potřeba ukázala, s případnou změnou jednacího fádu.
středem této zamýšlené a jistě vřele vítané katolické
koncentrace, které po válce nastávají vetiké a důležité
úkoly Iterární I jiné. — Porady za předsednictví vsdp.
kanovníka JUDra. J. Sýkory sůčastnili se vdpp. kanov.
Václav Můller, prof. dr. Fr. Stelskal z Olomouce, kap.

B. Stašek. Podle přání plenární schůze usneseno na ne
- dělil 26. listopadu odpoledne svolat; do místnosti Křesť.

le z italského území ustoupiti, ujal se armády sám
nejjasnější císař se vší neohrožeností. V bitvě u

mohu ztratiti ženu a dítěte Bitva pro malý počet
vojska a pro chyby některých velitelu neměla ta

III.. že zvítězil; proto také neodvážil se znovu U
deřiti na vojsko rakouské. které stálo na Minciu po
dva dni a teprve pak na císařský rozkaz dalo se
na pochod k Adiži.

V tom právě vidíme rekovnou, obětavou mysl
Františka Joseta I., že osobně dovedl zakročiti prá
vě v okamžicích velice kritických, kdy jiným od
vaha klesala.

V Čechách a na Moravě poměrně nejvíce vy
nesl »týden Červeného kříže«. >Wiener Ztg.< dne
26. října uveřejnila statistiku o výsledku týdne
Červ., kříže, který byl pořádán letos od 31. dubna

statistiky vychází ha jevo, že v čele všech zemí

zavázán, kdybyste položil tento věnec na jeho rov.
Poručík Fevre.“ -—Přání vděčného syna bylo vy
plněna. Dostal od vzpomenutého faráře tuto odpo
věď: Mám čest s vámi sděliti, že jsem našel vě
nec, který jsem před nedávnem dostal od Vás ze
vzduchu a položil jej podle Vašeho přání na rov
Vašeho otce. Bude Vás asi zajímati, oznámim-li
Vám, že Váš otec koulemi z pušky byv zasažen
ihned zemřel rekovnou smrtí, Němečtí vojáci Do
hřběli jej na témž místě, kde padl a pečují oň a cti
jej. jak se sluší na hrdinu.c

Francouzská ctnost z nouze. Kdyby francouz
ská armáda skvěle vítězila, hned by se přesvědčil
svět, jak by se kopalo do náboženských citu fran
couzských věřících dvoinásobně. Vždyť při začát
ku války v samém vojsku prožívali hotový očistec
katoličtí spolubojovníci, zvláště francouzští kněží.

-. Nyni, kdy každé dráždění katolictva by zname
nalo ve Franci! velké poškození válečných úkonii,
vitr se poněkud obrací. Před soudním dvorem v
Boulogne sur Mer objevily se v minulých dnech
některé osoby, ježto byly obžalovány, že o svátku
Božího Těla vyvěsily papežskou vlajku. Rozsudek
byl osvobozující s odivodněním, že papežská vlaj
ka jest vlajkou skutečného vladaře, že papež vy
konává skutečné panství nad vatikánském územím,
že jeho obvdli jest neporušitelné, že u něho vyslan
ci všech znamenitějších velmocí jsou pověřen a že
papež bez odporu pedle mezinárodního práva ná
leží k druhu suverénu. Tato svrchovanost byla po
výbuchu války prostředečně i jeho odpurci uzná
na tím, že jej obžalovali. že vystoupil ze své ne
stramnosti, kdežto on naproti tomu dokázal svou
svrchovanosi, poněvadž při ruzných příležitostech
prováděl skutečné prostředkování.

Rothschild povýšen na hraběte, Šéf bankovní
ho závodu Bratří Rothschildové svob. pán Ludvík
Rothschild *»výšen do stavu hraběcího. Současně

istupců bank pro záshthy o válečné
půjčky povyšeno do stavu šlechtického.



Aecibiskup kalečský pro invalidy. Arci
biskup baločský čl. Varady zřídil na statku
evém kolonií pro invalidy, vyučené ve kole
pro inwalidy nějákému řemeslu, jimž takto
umožňuje zaříditi si domov. V poslední době
poskytl arcibiskup osmi osleplým vojínům po
zemky, na nichž budou vystavěny pro ně rodin
né domky. Osleplí vojíni budou tak provozovatí
košikářetví a kartáčniotví.

Ze -63.000wakonsko-uherských zajatců Zeměřlo 35.000

Až 40.000 v srbském zajeti! | Ministerstvoppabraničních
záležitostí uveřejňuje svou Červenou knihu s třetím do
datkem, ukončenou 30. zářím 1916, o porušování magi
národního práva státy válčícími s Rakousko-Uherskem.
Sbírka obsahuje jednak známé již případy flagrantního
porušení mezinárodního práva. jako na příklad zajetí
rakousko-uherských konsulárních funkcionářů v Solumi
a- zacházení s nimi, jorpédování nemocniční lodi »[ek
tra: a dopravního parníku »Dubrovnik«, používání dum
dumových střel, ničení sanitních ústavů. označených
červeným křížem, neslýchané ukrutnosti vůči raněným
zajatcům 4 bezbranným občanským osobám. | Přímo
strašlivé podrobnosti odhatují zprávy o tom, jak Srbové
na svém ústupu stříleli všechny k pochodu neschopné

protokolární výpovědí rakousko-uherského —vojenského
dékaře zemřelo ze 63.000 rak.-uherských zajatců 35.000
až 40.000 v zajetí. Uveřejněné dokumenty dosvědčují
dále, jak Rusové řádili v Haliči. Škoda, způsobená pa
ičstvím. plenem a lupem odhaduje se v jediném okrese
ns 45—50 milirnů,

O útočníku Adlerovi -Der Tag- sděluje z Pešti: Ví
defňiský zvláštní zpravodaj »Ujsagu“- měl rozhovor se
správcem policejního trestního oddělení Stuckartem, kte
rý měl účast při výslechu útočníka dra- Bedřicha Adle
ra: -Adler jest nápadně klidný, nestará se o nic, ani o
svůj zpečetěný osud, ani o zdrcující dny, jež připravil
svému otel.« — Policejní rada Dehmel pravil k zpravo
daji, že Adler jes: exaltovaný člověk, který pravděpo
dobně jednal bez spoluviníků. Nebude souzen na základě
výjimečného zůkona. ale na základě $ 134. rak. trest.
zákoníku. Paragraf tento a $ 136. odsuzují pachatele a
spoluviníky k smrti provazem. »Polehčujících okolností
nevidím. als lékaři nervových chorob podají svá dobro
zdání.- —- O Adlerovi sdělují dále listy, že jest velice
lakomý. Ačkoli měl veliké jmění, hledal stále ještě nové
placené úřady: při tom se špatně šatil a hanebně stra
Voval. Chodil do kaváren a hostinců nejhorších druhů
jen proto. že tam bylo lacino! 1 toto obé zasluhuje po
zornostl.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci

Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé příležitosti svůj vlastni podnik.
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Zprávy
místní a z kraje.

Pamálka padlých a zesnulých vojínů oslavena byla
v Hradci Králové způsobem vehní důstojným a dojem
ným. 339 hrobů padlých a zesnulých vojínů nalézá se
na c. a k. garnixonním hřbítově na místě význačném v

ci a kříži z chvojí a lesních rostlin. Uprostřed vztýčena
byla vysoká mohyla končící svatým křížem, ozdobená
tímže způsobem. jakož i skupinami z květin a skvost
ným věncem se stuhami v barvách říšských a zemských
s nápisem: ©Padlým hrdinům — město Hradec Králové.«
Opodál mohyly postavena chvojím okrášlená kazatelna.
Ve středu 1. listopadu o 3. hod. odp. uspořádalo c. a k.
vojenské staniční velitelství v Hradci Králové na tomto
hřbitově pohřební slavnost, které se sůčastnily deputace
včech vojenských oddělení v Hradci Králové ubytova
ných, jakož i voj. záložní nemocnice. Slavnosti přítom
ni byli: Jehn Excel. nejdp. biskup královéhradecký dr.
Jos. Doubrava s kathedrální kapitulou, důstojnický sbor
královéhradeckých posádek a vojenští lékaři s p. c. a
k. plukovníkem Dyonisiem Florianu v čele, p. c. k. mí
stodržitelský rade J. Smumý s úřednictvem c. k. okr.

hejimanství, městská rada, dámy a pánové obou udbo
ček Červeného kříže. pánové odbočky Stříbrného kř
že. dámy Marianské kongregace a nepřehledný zástup
obyvatelstva z Hradce Králové a okoli. Krásnou. vlaste
necky vznícenou pohrobní vzpomínku proslovil c. a k.
polní kurát dp. Stanislav Kordule v řeči české a něme
cké, rovněž vroucí posmrtnou vzpomínku padlým hrdi
nám věnoval evangelický polní kurát p. Fr. Balogh. Po
modlitbě za spásu zesnulých požehnal hrobům padlých
Jeho Excel. nejdp. biskup a hudba c. a k. pěš. pluku č.
39 zahrála píseň »K modlitbě«. — Ve čtvrtek dne 2. li
stopadu o 8. hod. ráno slouženo bylo v kathedrálním
chrámu Páně sv. Ducha Jeho Excel. nejdp. biskupem
slavné Rekviem za přítomnosti posádky a civilního n
byvatelstva. Mši sv. obcovali zástupcové všech církev
ních, státních a autonomních úřadů, škol a korporací
v Hradci Králové sídlících. Po ukončení mše sv. promlu
vil Jeho Bisk. Milost od stupňů oltářních ke všemu shro
mážděnému lidu řeč. která byla skvělou apotheosou pa
mátky padlých a zesnulých reků. Nebylo srdce nepohnu
tého a oka nezaroseného při této uchvacující vzpomínce.

Jasei Doubrava dobrotivě darovat Všeodborovému sdru
žení křesť. dělnictva 100 K. Zaplať Pán Bůh!

Vtastenecké dary. Pan Leo Taussig, obchodník v
Hradci Králové. složit z výhry losu dobročinné státní
loterie u purkrnistrovského úřadu | zdejšího 400 K pro
chudé, 200 K pro Obecnou kuchyni, 100 K Štítu želez
ného brance, 4M K zdejšímu ústavu pro zvelebení živ
ností k opatření cbuvi chudým dítkám invalidů a naru
kovavších vojínů. dálé u c. k. okr. hejtmanství Ortope
dickému ústavu pro Invalldy v Hradci Králové 600 K,
dámské odbočce Červ. kříže 300 K, pánské odbočce
téhož kříže 300 K. c. k. rak. vál. vdovskému a sirotčímu
fondn 200 K. vojínům na Vánoce v poli 200 K, zdejší od
bočce Stříbrného kříže 100 K, Okr. válečné úřadovně 100
K, celken: 2000 K. Za tuto vzácnou vlasteneckou dobro
činnost vzdávají se šlechetnému dárci veřejné díky!

Středostavovská kuchymě v Hradci Králové (Palac
kého třída vedle »Zeleného stromu«). Jídelní lístek na
týden od 6.- 12. t. m. Pondělí: Rýžová polévka, brambo
ry s cibulovou omáčkou, tvarohový závin. — Úterý:
Strouhánková polévka. hovězí maso, knedlíky s rajskou
omáčkou. -— Středa: ©Kroupová polévka, bramborové
halušky. -- Čtvrtek: Nudlová polévka, hovězí filet s
brambory. - Pátek: Hrachová polévka, buchty. — So
bota: Krupicová polévka, hovězí maso, fazole, — Ne
děle: Polévka s jaternou rýží, sekaná svíčková s bram
bory. — Přihlášky a předplatné na celý týden (1 oběd
8 K 40 h) přijímá městský popisný úřad na Malém nám.

Posmrtné vyzmamenání. Paní Karle Michálkové,
vdově p» okres. tajemníkovi, doručen tyto dni diplom.
ohlašující vyznamenání jejiho zesnulého p. bratra Edu
arda-Krenziga, rodáka hradeckého. Pan Kreuzig horli
vě sloužil jako c. a k. setník, přidělený ke generálnímu
štábu. Za výborné chování před nepřítelem propůjčena
inu stříbrná záslužní medaile. Vyznamenaný důstojník
již se této poctě těšíti nemohl, neboť po veliké námaze
zemřel na tyfus. Čestná paměť hrdinovi!

Nadační zprávy. U příležitosti 50letého panování
J. V. císaře a krále Františka Josefa 1. byla na památku
pí. Josefy Červené, choti c. a k. dvor. továrníka, dětmi
jejími založena nadace pro vdovy dělníků s požitkem
84 K ročně. Dne 2. prosince uděleny budou požitky z
nadace tétu za uplynulý rok. Nárok na udělení těchto
maji: a) Především vdovy po nástrolařích firmy V. F.
Červený a svnové, c. a k. dv. dodavatelé hudebních .ná
strojů v Hradci Králové a kdyby jich nebylo, b) vdovy
po nástrojařích vůbec a kdyby takových nebylo, c) vdo
vy dělníků řemeslných vůbec, nebo nádeníků, kteří po
delší dobu byli pracovali v Hradci Králové. Kdo o tuto
nadaci ucházeti se chce. podejž do 10. listopadu žádost
svou do podacího protokolu purkmistrovského úřadu
v Hradci králové. —-Dne 10. ledna 1917 uděleny budou

úroky z nadace zemřelého p. J. Martince. býv. c. k.
celního správce v Žitavě, v úhrnném obnosu 380 K. Žá
dosti za udělení požitku nadačního, náležitě průkazy do
ložené, podány buďtež u zdejšího úřadu purkmistrovské
ho nejdéle do 10. listopadu t. r. Nárok na udělení nadač
ního požitku (5 míst po 76 K) činiti mohou dle znění na
dační listiny pouze vdovy po zdejších měšťanech, nej
méně 65 roků staré, bez vlastní viny zchudlé. Připomí
ná se. že každá žádost o nadaci tuto doložena musí býti
dokladem, že Žadatelka jest vdovou po měšťanu, jinak
žádost podaná bez tohoto dokladu bude vrácena. —
Z »Jubilejního nadání, založeného c. k. státním úřednic
tvem a sbory profesorskými c. k. stát. úřadů v Hradci
Králové na paměť 60letého jubilea Jeho cís, a král. Apo
štol. Veličenstva ve prospěch sirotka neb opuštěného
dítěte. příslušného do městské obce Hradec Králové,
udělí se požitek za rok 1916 v obnosu 120 K dne 2. pro
since t. r.. Nárok na požitek tento má: a) Chudý a
mravný sirotek, nemající Žádného z rodičů, bez rozdílu
pohlaví a náhoženského vyznání, pokud nepřekročil 14.
rok věku svého: b) kdyby takového sirotka nebylo, 0
puštěné dítě chudé a mravné, bez rozdílu pohlaví a ná
boženského vyznání, pokud nepřekročilo 14. rok věku
svého. Žádosti, cpatřené doklady o chudobě a zachova
losti a listem křestním nebo výtahem z matriky, podány
buďtež u zdejšího úřadu purkmistrovského v úředních
hodinách do 10. listopadu. — Dne 2. ledna 1917 rozděle
ny budou úroky z nadace zemřelého P. J. Jančury v
úhrnném obnosu 144 K, zřízené pro 6 zdejších chudých
obojího pohlaví. Žádosti za udělenínadačního požitku
podány buďtež i s doklady nejdéle de) to. listopadu v

Králové v hodinách úředních.
Úmrtí. Dne 20. října zemřel p. c. a k. dělostřelecký

podplukovník v. v. Jaromír Kořínek, majitel zásl. kříže
a medaile Slgnum laudis atd. v 64. roce svého věku.
Při nahřbu dne 2. t. m. se ukázalo, jaké vážnosti těšil
se zesnulý a jak vřelý soucit vzbuzen v srdcích občan
stva všech vrstev s jeho šlechetnou, lidumilnou chotí.
Již to bylo patrno na obrovské účasti a přečetných úst
ních kondolencích. V pohřebním průvodu kráčel i Jeho
Exe. nejdp. biskup, Dostavil se v neobvyklém počtu dů
stojnický sbor a četné jmé notability. Poddůstojníci u
tvořili čestný špalír a vynesli z kostela Panny Marle
rakev do pohřebního vozu. Posvátné obřady vykoml
vsdp. prelát a děkan M. Musil s dpp. kaplany. —Dne
28. řljna zemřela majitelka paplrnického závodu pí. Anna
Řeháková, 31. října p. F. Pacit, krejčí, v mladém věku
33 let. Panu Pr. Hohibovi zemřel 25. října pětiletý sy
náček Bohuslav. Na Novém Hradci Král. zemřela 76letá
sousedka M. Ježková. — 0. v p.

Zdejší dámský odbor Červeného kříže pořádá dne
19. listopadu za součinnosti ochotnické jednoty »Klicpe

ra“ divadelní představení ve prospěch válečné:nadflky:
vojínům. K provedení Zvoleá. působivá hra dánské sp
sovátelky Karin Michaelis >Svatá lež«, kterážto hra do
všech jazyků téměř přeložena, přešla všechna evropská
jeviště a těšila se všudy velkému úspěchu. „0

Divadlo. V sobotu dne 4. a v neděl? dne 5. listopa
du sehraje Jednota divadelních ochotníků »Klicpera« v
Hradci Králové F. F. Šamberka popůúlární frašku »Pala
ckého třída čís. 27«,. Čistý výnos ve prospěch vánoční
dadilky místních chadých dítek. — V neděli dne 19. U
stopadu pfovedena bude spolu s dámským: odborem
Červeného kříže čtyřaktová hra známé dánské spisova
telky Karin Michaelis Stangenlandové Svatá lež=, pro
vozovaná s velikým úspěchem na.městském divadle vi
nohradskémm. Zíznamy přijímá p. Růžička, papírník.

Na oslenié vojíny, invalidy, vdovy a sírotky po
padlých vojínech, Červ. kříž a nezaměstnané, strádající:
dělnictvo ráčil dále věnovati: Po 10 K P. T.: vsdp. dr.
Fr. Reyl. liradec Králové, vdp. Vavř. Jakeš, Slověnice,
Sv.-Josefská jednota v Proseči; po 5 K: vld. farní úřad
Červ. Kostelec, vdp. Jos. Uhlíř, Golč. Jeníkov, p. Jos..
Krystan, Hermanseifen; po 3 K: vdp. Ant. Láš, Lomni
ce n. Pop., vdp. Dom. Adamec v Jedil dp. P. Rozínek.
Skalka, vdp, Štěpán Dvořák, Skuteč, vdp. V. Ruth, Het
man. Městec, p. Ant. Mrňávek, Holice, dp. Fr. Pospíšil.
Vijímov, dp. Fr. Šíp, Třebechovice; po 2 K: vdp. Jos..
Petržilka, Mšec, vdp. Fr. Smola, Soběslav, p. Jos. Ši
mík, Vlkoš na Mor., vdp. St. Chaloupka, Police n. M.
vld. farní úřad v Souticích. dp. J. Vaněk, Humpolec; dp. 
Fr. Boštík, Pardubice, vsdp. Al. Kašpárek, Český Brod;
po 1 K: vdp. K. Pytlík, Senožaty, vld. farní úřad na Ve
lehradě. vdp. J. Sedláček, Solopisky, vdp. J. Paner, Že
leznice, vdp. Jos. Kovář, Vlčice, vdp. V. Dvořáček, Niž..
kov, dp. Aug. Janíček, Cholina na Moravě, vdp. Fr. Hla
dík, Sloupnice, dp. Ant. Macháně, Holice, vdp. Fr. Hro
neš, Bohuslavice, vdp. J. Molý, Hollšov; vdp. AL. Št
pina, Polička 7 K, vdp. J. Dvořák, Dušejov 4 K, vdp.
J. Mikolášek, Mladějov 1.20 K, vdp. Jos. Fabřan ve Slav
či 1.44 K. Zaplať Bůh! — O další sbírky a dary na ad
resu Zemského svazu katol. Orla v Hradci Králové se
prosí.

Péče a invalidy. Podle sdělení Státní zemské ú
středny král. Českého pro péči o vrátivší se vojíny vy
skytuji se četné případy, že obce, jiné autonomní úřady
a Instituce zadávají nebo zajišťují místa skuhovská, pí
sařská, ano i úřednická takovým osobám válkou poško
zeným, kteréž vykazují tak nepatrný stupeň invalidity.
že by při dobré vůli byly úplně způsobilými k vykoná
vání svého původního zaměstnání. Tím se jednak někte
ří válkon poškození svádějí na scestí, jednak se zvět
Šuje nebezpečí hospodářské krise po válce, poněvadž
převáděním pracovních sil do jiných výdělečných oborů
ubude pracovních sil v určitých výrobních odvětvích,
poněvadž dále v kancelářích a. pod. budou moci býti
umístění válkou poškození s těžšími úrazy, kteří právě
pro taková místa jsou zvláště způsobili. K žádosti Stát
ní zemské ústředny se zaměstnavatelé na škodlivé účin
ky takového jednání důrazně upozorňují s podotknutím.
že jediným účelném způsobem provádění péče o invali
dy jest akce vedení v souhlasu a spolučinnosti se zmí
něnou ústřednou. která ochotně v každém případě po
třebné pokyny udělí.

Prodej bramborů se strany pěstitelů soukromníkům
neb ústavům. Na základě $ 8. min. nařízení ze dne 4.
srpna 1916 č. 244 ř. z. bylo u rolníků dáno takové množ
ství bramborů pod závěru, že jim dle výpočtu místodr
žitelství bylo ponecháno toliko množství bramborů po
třebné k sázení a k úhradě vlastní potřeby. Závěra má
ten účinek, že ninožství bramborů jí postižené nikdo ně
smí zciziti někomu jinému leč obilnímu ústavu váleč
nému. Zcizují-li tedy rolníci brambory jednotlivým sou
kromníkům neb ústavům, smějí to čtniti jen tím způso
bem, že tím není dotčeno množství bramborů pod závě
ru dané. Předává-li tedy rolník brambory soukromní
kům neb ústavům, zmenšuje se tím nebo případně úplně
se spotfehuje ninožství bramborů, vypočtené při stano
vení množství bramborů pod závěru daného pro jeho
vlastní potřebu. Upozorňujeme dále. že od jednotlivých
rolníků však každým způsobení požadováno bude množ
ství bramborů, rozvržené na jednotlivce.

Přestupky předpisů o obchodu kožemi. Pro nešetře
ní předpisů platných pro obchod kožemi a usněmi po
trestán byl obchodník Ant. Hanuš v Hradci Králové po
kutou 5000 K a Jul. Strauss v Hradci Králové pokutou
1000 K. .

Seznam cen na týdenním irhu v Hradci Králové
dne 28. října 1916. 1 kg: prosa 3 K, vikve 1—1.20 K, Ja
hel 3.90 K. mrkve 0.40—1 K, 1 kopa: zell 14—16 K, ka
pusty 7—9 K. drobné zeleniny 2—4 K. pětilitr cibule
2-3 K. 1 hl jablek 24—32 K, 1 hruška 14—2 h.pětilitr
ořechů 4—4 K, podsvinče 80—160 K, kůzle 16—20 K.
— Přivezeno bylo: zelí 300 kop, kapusty 40, drobné ze
leniny 30, cibule 4 hl, mrkve 20 hl, jablek 95, hrušek la,
ořechů 1%, podsvinčat 457 kusů a 6 kůzlat

Antonin Lieblch +. Po dlouhém utrpení zesnul v Pá
nu 31.října- 1916 o 5. hod. ranní v 54. roce svého věku
v Pardubicích vdp. Antonín Llebich, bývalý katecheta
dívčí školy v Chrudimi. Pohřeb koná se dnes o 10. hod.
z domu smutku. — Narodik se r. 1863 v Pardubicích,

vysvěcen byl r. 1885. Všemohoucí Pán zkrátil soužéní
věrného a horlivého svého služebníka, aby na něm vy
plnil slova Písma: »Blahoslavení Ikající, neboť onl po
těšení budou!«

Jubileum zasloužilého učitele. Pan řídící Karel Kohl
na Dobročově u Náchoda slaví dne 8. listopadu t. r. še
desáté narozeniny. Celf svůj mužný věk až do podzimu
živata ztrávil šlechetný, svědomitý pedagog ve skrovné,



komservativních názorů, an! když vytrvalost vyšado
vala značné oběti. Toť jisto, že ti vychovatelé, kteří v
posledním dvacítiletí zachovali ve všem zásady bodrých
mašich dědů, nečinili tak ze zištnosti; naopak právě pro
to jim byl uložen značný sebezápor. Ale dobrý měitel
nad zlato! Jestliže nesklízí za svou práci sám, aspoň
ho blaží vědomí. že jeho námaha prospěje českému
dorostu. A cn jest cennějšího pro národ náš, než vycho
vati mravnou, ideální a zdatnou mládež? Však také do
brý pedagog náš se těší zasloužené úctě u těch, kteří
jsou svědky jeho mravenčí píle a svědomitosti. V ja
kých zásadách vychováva) dítky cizí, takové dal věnem
i dítkám vlastním. A Jistě I to Jest Jeho velikou potě
chou, že jeho děti kráčeji v praktickém životě přesně v
jeho šlépějích. Že dobře vědy na škole působil, potvr
dila sama c. k. okresní školní rada v Novém Městě n.

"M. pochvalným uznáním. Pochvalou odměnila jeho ná
božensko-mravní wýchovu mládeže | bísk. konsistoř

„králověhradecká. Přejeme panu řídícímu, aby všemo
honcí Bůh prodloužil dny jeho života do nejzazších mezí
a již zde na světě byl mu štědrým odplatitélem za vše.
co ve škole pro děti vykonal. Na mnohá léta!

Různé zprávy. .
»Nejmilejší hunorář« jmenuje se rozkošná, nová prá

vce K. V. Ralse, která upoutala zájem českého obecen
tva. A vším právem! K. V. Rais, náš vynikající národní
autor. krestl tu své figurky. vyšlé jakoby ze srdce na
šeho lidu, našeho národa. Věrné podobizny dvou ne
steinorodých českých povah a jich činů jsou tu podává
ny s tak vřelým citem a láskou, jak tomu jsme jen u
našeho Raise zvykli. Každá řádka jeho práce mluví
nám o procítěném studiu a o velkém umění mistrově.
Povídka tato je uveřejněna v prvních číslech týdenníku
„Zvons a vedle zajímavých pražských vzpomínek Jos.
Thomayera a poutavých románů F. X. Svobody a Karla
-Červinky »chytla« tak dokonale, že první čtyři čísla
»Zvonu« byla rázem úplně rozebrána a bylo nutno čí
sla tato znovu vytisknouti. —Právě vyšlé páté číslo
sZvonu« přináší pokračování prací výše uvedených, z
nichž zvýšenému zájmu těší se Thomayerovy vzpomín
ky a oba velké romány Svobodův a Červinkův. Z bás
níků přispěli vybranou lyrikou A. Heyduk, Jos. Jahoda.
Ant. Klášterský, El. Krásnohorská, Jos. Kuchař, Fr. S.
Prochážka, M. Votrubová-Haunerová, Jan. Vrba. —
»„Zvon<je majetkem a orgánem význačné literární dru
Žiny české s Al. Jiráskem v čele. Administrace oznamu
je. že ukázkové výtisky 1. čísla ochotně se zasílají na
ukázku.

Veledástojné duchovemstvo dovohijeme si upozornit
na důležitý Časopis pro katolickou mládež, »Rajskou Za
hrádku«. Již celé čtvrtstoletí napomáhá vybranou čet
bou k náboženskému vychování naší mládeže, avšak ne
dostává se jí podpory tak potřebné a žádoucí, jaké by

-se ji dostati mělo. Kdežto časopisu, jehož některé roč
níky byly ze Skolních knihoven úředně vylončeny, tisk
ne se asi 40.000. náklad »Rajské Zahráďky« dostoupil
sotva pětiny tohoto počtu. A přece marně budeme se
snažiti o rozšíření dobrého tisku mezi lidem, nena
-vykne-li si čísti již v mládí, ve věku školním. Co růz
ného býlí jest rozšířeno mezi mládeží! Snažme se vypu
-diti je časopisem dobrým, směru náboženského. Veške
ré listy katolické »Zahrádku« vřele doporučují pro její
zdařilý obsah. Vychází v měsíčních sešitech po 16hal.
"Nakladatelství (Cyrilo-Methodějská tiskárna v Praze,
Pštrossova ul. č. 200-II.) zašle ochotně, čísla na ukázku.
'Nedopusťme, aby Jediný katolický časopis pro mládež
-u nás zanikl, ale přisplvejme k jeho rozšíření.

Starou nepotřebnou obuv podarujte, prosíme, sirot
"kům slrotčince sv. Františka ve Slatinanech u Chru
dimě.

Jeu přilďte se podívat do Útulny slepých dívek v
Praze HL na Kampě na ty nejnešťastnější! Zasizíte! Do
brodince k zaslání dárku, trochu potravin a pod. sami
povzbudíte. | adm. t. I uvefejní. .

Neupotřebené složní listy poštovní spořitelny firem
pražských a předměstských mohou býti zasílány kance
láři matiční v Praze I., Husova tř. 3. Složní listy mimo
pražských firem odevzdány jsou příslušným odborům
a důvěrnickým sborům, jež zpeněží je pro úsporu po
štovného v cbvodu působiště. | BIŽŠÍ Informace stran
sbírek a zásilek věcných darů podává kancelář Ústřední
Matice Školské v Praze I., Husova tř. č. 3.

Všeho moc škodl. Kdo dokazuje příliš mnoho, nedo
kazuje ničeho. O poměru vraha dra Adlera k soc. dem.
straně jsou úsudky a náhledy různé. Ale ani jednomu
berálnímu nebo soc. demokratickému listu nepřišlo na
myst prohlašovati za blázna Adlera, pokud byl sekre
tátem strany. Vrah sám prohlásil, že si byl dosahu své

rých listechprazbytečné ulišťování, že Adler jest po
matenec nebo docela šílenec, — »Vorwárts« napsal:
». . zříme-li, kterak ze šílenství dopustiř se atentátu..
Kdo zná rodinu Adlerovu, nebude v pochybnosti o činu
šílence.« — »Neues W. Jovrnal< podobně: »Jde pouze
o strašlivý čin fanatika, jehož mozek už logicky nepra
coval.« — »Berl. Tageblatt« soudí, že »podráždění ner
vů vedlo k zavraždění hr. Stůrgkha.« — Jiné listy zase
velapným! ominvamí škodí vlastníma otci vrehovu, pí
šíce, že prý provinilec je »dědičně zatižen«. Ale dříve
se o tom nevědělo pranic. — Myslíme, že není potřebí
se plésti do soudního vyšetřování. Úředně bude Jistě
zjištěno všecko bezpečně. A naložili se s Adlerem

kdo neměl na jeho činu nejmenší účasti Ať přítel Adie
rův — ať jeho politický | odpůrce — všichni si mají
přáti, aby se zjistila plná pravda a aby Adler byl sou
zen jako každý jiný občan. — Když došlo v Praze ke
katastrolé Svatováclavské záložny, ani jediní katolický
list nedělat z Drozda šílence anebo člověka úplně zblb
lého. dědičně zatíženého. Proto misto všelškých doha
dů raději klidně vyčkejme!

O zdvořilosti ve společnosti — přinesl © vídeňský
»Fremdenblatt« pozoruhodné řádky. které jen potvrzují,
co jsme napsali předešle: -Čemu se v tanečních a jiných
hodinách neučí a čemu se ani učit nemůže, jest ono
zvláštní chování při styku s lidml, jež zoveme »taktem
a jež toho, který je zachovává, činí oblíbeným »takt
ním člověkem“. Takt je, jak říkáme, »věcí citu« a je-li
ciností, nelze se inu naučiti právě tak, jako ctnosti po
hostinství a vytířství. Takt nenáleží k tomu, co nazývá
me »dobrými miravy«, ale přece má s niml jistou při
buznost. Možno jej nazvati »mravem srdce«, tak hlubo
ko je srostlá jeho podstata s charakterem a nejvnitř
nějším já člověka, Avšak nejpodivnějším na faktu je,
že vyžaduje součinnosti srdce, inteligence i dobré vůle.
Je jistě mnoher. snadnější býti taktním tam, kde přiná
šíme vstříc sympatie. Ale člověk opravdu taktní vyhoví
také individualitě lidí, kteří mu nejsou blízkými, je k nim
ohleduplný, byi i za cenu sebezapření. Chytrý a dobrý
člověk vždy bude s to vmysliti se do rozpoložení mysli
lidí, s nimiž obcuje. instinktivně uhodne, co druhý citi,
kam chce zabočili, co má býti v rozmluvě opomenuto
a u čem se může a má hovořití obšírněji. Přečte si v
obličeji svého společníka mnohé, co jej poučí o dušev
ních jeho pochodech. Ovšem, nesmí býti nic přeháněno,
a rozmazlení příliš jemným ohledem by mohlo přivoditi
nezdravou citlivost, pro kterou by znamenalo netaktní
slove poliček a která by oproti cizí bezohlednosti byla
úplně bezmocná. Ale taktní člověk dovede zachovati
pravou míru. Určiti správné hranice — toť právě takt!
— Nuže — jest zdvořilost pouze nacvičenou mechani
ckou funkcí? © Mládež nenaučíme společenskému taktu
pouhými připomínkami, co se sluší a co nikoli. Jest po
třebí jíti ke kořenům, pěstovati kulturu srdce. Jinak v
nestřeženém okamžiku i nejelegantnější švihák prozra
dí hrubou mysl a ukáže ostré zuby. Zevnější pozlátko
padá v nestřeženém okamžiku s nevychovaného mladíka
okamžitě. Opravdový společenský takt jest přirozenou
výslednicí ušlechtilých vlastností srdce; nepotřebuje te
dy zvláštní důkladné školy. Sedlák, mající srdce jemné,
nepotřebuje se ve společnosti příliš zapírati, aby nena
razil, i kdyby jehc slova byla drsnější. Pružný intell
gent však i jemnou formou nejednou odporně zraňuje.

Úvěrnídružstvo Eliška
v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy

na nové výhod. losy Rakouského Červe
ného kříže a opatří i jiné cen. papíry.

565006000000606006
Besídka.

Beránci před soudem.
Tahle zaječí aprovisace ztrnula zcela na primni

tivní základněminulýchstoletí.Vlétě náleží zajíci
všecko, nač se jenom podívá. Ale v zimě běda —
protože zajíc oč větší než křeček, o to bývá hlou
pější. Posud totiž nikomu se nepodařilo zajíce vy
cvičiti v uschování zásob na drsný a skoupý čas
zimní. A tak zvíře, které vyniká nad jiné čtvernož
ce nepoměrnou délkou zubů, nemívá do čeho kous
nout, klape jimi na prázdno. A při hladu za tuhých
mrazů ani ten hustý kožíšek nechce žádného za
hřívati. není-li dostatečně podkládán tukem. Ještě
že ty dlouhé zadní běhy rychle přenášejí skokana
při pátrání po zbytcích stravy rostlinné z místa na
místo!

Ovšem duše citlivých lidí pochopují, jak i za
ječí bída zebe. Sem tam v obydlích, která jsou blí

sebnou procházku, starají se útrpní lidé o zkrácení
zaječích muk všelijak. Buďto z nenadání dají za
jici ránu z milosti a lásky, aby se přestal ve sně
hu nadobro trápiti. To bývá způsob nejlacinější.
Aneb se na zajíce políčí svůdná potravina, aby se
chudera poměl dobře aspoň před smrtí. Rozumí
se. že po hostině hlodavec musí zhynouti, protože
v chatrčích nuzných takového uprchlíka nelze ži

zapáchalo a překáželo; proto poslouží vděčný tvor
po své smrti dobrodincům jako vítaná pochoutka.

V obci Kurově, vklíněné do hlubokého lesa,
vyskytly se také fři milosrdné duše, které prakti
cky dokázaly, že rozumějí kruté zimní bídě hopku
jících ušáků. Když napadlo mnoho sněhu, hned se
vědělo, jak zajíci kolem obce iv jejích sadech zač
nou prosebně panáčkovati. Hlodání kůry, sběr
sevrklých plodů červeného bezu a podobné úsilí
nebylo prostředkem k obstojné obživě. Ani hrabá
ním ve sněhu nenacházeli ušáci bohatě vzrostlé
nivy pro své zesláblé žaludky. Začínalo tedy ob
cházení, němá prosba u dobrých Hdí. Četné stopy
zaječích pacíček, vedoucích k obci, byly neklam

nou známkou, že jest v gokolení zaječím opravdu
velice zle. o o

Co jenom dělá pan lesní, že ti skokani přichá
zejí na krk nuzným baráčníkům jako koledníci?
Což nebere paušální dávky sena k zmírnění nej
krutějšího zimního nedostatku lesní zvěře? Neroz
umí-li takový odborník své povinnosti, musejí sa
mi baráčníci učiniti nějaká účelná opatření.

Ale zle bylo dokročeno na tři přátele zvířat.
Kudla. Vokeš a Kašík byli obžalováni, že líčí na
zajíce. Začalo soudní řízení, při němž pan lesní
Jedlička podrobil aprovisační pokusy tří vesničanů
zdrcující kritice.

Otevřel však ústa svá velice důmyslný Kudla:
»Já se divím, proč takový znalec hájemství nedo
vede ani trochu připoutati své chráněnce k své
fořtovně. Kdyby měl trochu dobré vůle, budou po
jeho dvoře v zimě běhati zajíci vesele a vděčně
jako jeho děti. Nedá-li jim ničeho, pak se ovšem
ušáci rozbíhají daleko široko jako cikáni, protože
hlad je zlá věc.Vždyťv naší vesnici panáčkujíza
jici s úpěnlivým prosíkem jako opuštění sirotci.
Nejednou je musíme odehnati holou rukou anebo
na ně poslati psy. Kdo si chce zajíce chovati jako
vlastní. ať je živí.«

sNechte deklamace a odpovídejte přesně na 0
tázku, co soudite o jádru žaloby. Cítíte se vinen?«

Po této výzvě soudcově Kudla musil lesnické
výklady přerušiti a obrátiti celou pozornost k zlo
věstnému slovu »pytláctví«. Trochu se poškrábal
ve vlasech, zahobloval dvakrát ohryzkem na prázd
no, otevřel ústa svá k optimistickému vysvětlení:
»Milostpane, jsem čistý jako ten čerstvý sníh ven
ku. Mám rozbitou střechu, na důkladnou opravu
teď není. Vítr na půdě tančí čardáš a někdy mi
celý chuchvalec sena odnese. Jednou jsem zapo
mněl odklidit od střechy žebřík; tenkrát mi na pů
dě učinila návštěvu nějaká kuna ďvounohá. Sebra
la mi toho celý ranec. Šel jserr po stopě; vždyť
toho plno neznámý zloděj při spěšném odchodu vy
trousil. Byl pak div, že i zajíci od lesa se prochá
zeli k chalupě při paběrkování utroušených zbyt
ků? Ani nevím, kterému: mouďrému člověku může
při tom přijíti na mysl, že jsem sám líčil od lesa k
chalupě senem na zajíce. Já nemám krmiva k roz
hazování. Zajíci by to polkli a zaplatili by zadními
běhy —- jen by se po nich zaprášilo.«

Dosvědčili sousedě; že přeď Kudlovou chalu
pou samy děti zpívají: »Roztrfraná chalupa, slunce
do ní svítí.«

Přišla řada na Vokše. »Slavný soude, jak jsem
byl obviněn já, tak by mohli být žalování všichni
lidé, kteří se hledí zbaviti odpadků. Pravda, žena
vařila koze trochu řípy, která už byla trochu po
kažená. Když to dala koze, ta prskla — a že jako
to chroupat nebude ani na pěkné domlouvání. Dali
jsme to krávě; ta dvakrát zafuněla, obrátila se na
mne, netropím-li si z ní šašky. Pak do sebe znovu
dlouze vtáhla zápach z řípy — a nechala tak. Ať
jen teda řekne tuhle pan lesní, jedl-li by takovou
řípu sám, kterou kráva sotva může cítit. Taková
hniloba by se neuďržela ani v kachním žaludku.
Rozumí se samo sebou, že jsem na řípu nedal pent
ličku s výstražným nápisem: >Totoť jest plodina.
která jest nebezpečná jak lidem tak zajícům.«

Jednoduše jsme řípu vyhodili před chalupu. Roz
hodně nevím, očichával-Iř ji také některý zbloudi
lý zajíc. Stalo-li se to, pak jistě prskl taky a honem
upaloval dál. Vždyť to páchlo jako utrejch. Taková
řípa je na nejvýš dobrá jen pro chrobáky a čer
vy. Rozpadne se, zmizí — žádný si jí nevšimne;
leda kdo má dlouhou chvíli, študýruje nad ní a vy
mýšlí si kdo ví jaký zlodějský román.«

Neipevněji vázla v tenatech žaloby noha Kaší
kova. V jeho zahradě byla nalezena scvrklá jabl
ka. napíchaná na krátkých loučích. Tohle bylo
hodně podezřelé. Ale Kašík nemínil odejíti z kolbi
ště se svěšenou hlavou. »Milostpane, stala-li se ta
dy nějaká opravdová chyba, za to může nejvýš
pan lesní sám. To bylo tak! Loni jsem si koupil
10 mladých stromků. Táhl jsem to na zádech až
z Kutilova. Opatroval jsem je jako oko v hlavě;
pěkně se mi zvedly. Ale najednou v zimě pozoruji,
jak nějaká hladová zvěř ohlodává mladou kůru.
Dával jsem si pozor — a ejhle, najednou zastihnu
na zahradě dva zajíce! Zadupal jsem — hned pelen
ili k lesu čerstva jako pominutl. Ale třetí den vidím,
jak jsou okousány stromky Jiné. Tohle mi přece
nemohlo být lhostejno. | Jistě by nebývalo divu,
kdybych si byl jednoho ušáka chytil na odškodně
nou. Ale já pěkně zpříma a spravedlivě na pana
lesního: »Poslouchejte, vaši zajíci mi ohlodávalí
stromky tak nestydatě, že na jaře musím zasaditt
zcela nové.c

Pan lesní se ušklíbl. nadal mi a na konec řekl:
>Kdybyste jim, vy dobrodinče, dal něco žrát, ne
kousali by vám do stromků. Nemá-li zajíc Jetele,
nevidí-li ani v sadě trochu trávy, co má dělat?<

Tu mi hned přišlo na mysl, jak vzácné druhy
stromků zachránit. Věděl jsem, že mají zalíci ve
lice rádi mrkev a Jablka. Vrazil jsem tedy do ze
mě dvě povadlé mrkve, aby je zajíci hned uviděl.
Nu — a kolem stromků jsem napíchal 15 povadlýcii
jablíček, aby zaječí zoubky daly stromkům pokoj.
Kdyby nebývala jablíčka na toučích, vftr by je byť
zavál — a zajíc by byl capat ke stromkům stejně,
To je ta celá historie.c a .



>Opravdu jste řekl, pane lesní, aby pan Kašík |
dal něco zajícům ke žraníP« tázal se právní zá-|
stupce Kašíkův.

»lnu -- proč bych zapíral? Chtěl jsem kmotra
odbyti žertem, protože Kašík má vždycky o každé
myši plno řečí.«

Oho — oho, žertem«, ohrazoval se Kašík. >To
by mohl říci každý. Naposledy ještě řeknete, že
jste nás všecky také žaloval jen pro legraci. Jak
zněla rada, tak jsem se zachoval, abych si vlastní
zahradu ochránil. Co tam nepatří, ať tam neleze.
Ať mi někdo dokáže, že isem si některého zajíce
schoval na památku do trouby!<

Rokováno a vyšetřováno u soudu sem tam
pilně ještě dále.

Naposledy ještě se ozval Kudla: >Slávný sou
de, vždyť my jsme ubožáci k politování, Až naše
ženy vystrčí z okna knedlíky, aby z nich vyšla
pára, hned zas budeme udáni, že jsme líčili na za
jíce. To abychom si platili zvláštního zaječího po
nocného, aby trumpetou zvěř v noci odháněl. Ne
bo snad pan lesní si myslí, že si zjednáme krmiče,
který vždycky ochotně dá zaběhlým ušákům na
papat a pak je otcovsky doprovodí nazpátek do
lesa. A možná, že i ten krmič naposledy bude po
hnán k soudu, ztratí-li se anebo zhyne-li v lese ně
jaké zaječí mládě,«

Všecko zváženo, promyšleno a sečtěno důklad
ně. Výslednice byla, že obžalovaní jsou pro nedo
statek důkazů osvobozeni.

Když pan lesní opustil soudní budovu, zamumlal
do hustých vousů: >Ti chlapi věru žádného advo
káta nepotřebovali. Dovedou udělati naivní obliče
je jako novorozené děti, ale jazyk pustí na takovou

rychlou procházku, že jimpoctivec nestačí odpovídat.c

Biskupská knihtiskárna
7] vHradciKrálové v

pabizí své ochotné služby ku prove
dení všech zakázek z oboru knihtisku.

Ceny mírné, vyřízenísprávné arychlé.

Uhl-Roks-Dřní
nabízí ze svého skladu na Slezském Předměstí

Cerný « spol.

Jan Horák,
soukenník

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 krabů velo
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku ua
zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen!
Velejemné látky na taláry.
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MED
vymetaný, s cukrem nesmíšený, buď hustý
tekutý, nebo krystalový tuhý (k zasílání pcětou)

lze. koupiti ve škole Slatinské
u Hradce Králové '/, kg za 3 K.
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STROJNÍ
nakoupíte levně u firmy

, ora „ej . (napodsíni).
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Luka a poleu městských jatek pronajme o, a k. dvorní to

várna nábytku K. V.Skuherský, Hradec Králové.
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Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovaná Arma)

v | blonném nad Orlicí (v Čechách)
(bra P.J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamonaný

výrobní závod
všech kostelních páramentů,
spolkových praporů s kovového náčiní.
Cenníky, vzorkyi roucha hotována ukázku

se napožádání franko zašlou.

Veledstejnému
duchovensivu a

slavným patrenátním

vuěíti veškeré kostelní nádoby a
j a to: monstrance, kalichy,

z myLánaan
eny, lampy, ka: ce, kropenk

ud. M kedpisůsey

úikovnim vyhovající,P Pořad
měly opravuje v původníintenci s.n

platu za nové ey Hotové
předměty neb vý zasílá nauu (ranko bes závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěesné.| Pydce ruční

Sblad osiberých ch

čínského všdy na skladě.
Start uleto,stříbroa drahokamykupujezanojvyšůlosmy

JAN STANÉK,
půníř a ciseleur

Přísný“snalse c. k.. semskéhoSrariníhooa

Českoslovanská |
E záložna v Praze-li.,
(E Spálená ulice, číslo 46.n.

peněžní ústav katolický v Praze. Vklady
na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dnevybrání dledohodya 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.

Bratováclavsk MMekiceSkolské.Shěuzb«Uznaný m

| závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
| v Jablonném a. Orl. č. 86.

obrázkové 'ommaíky,rospočty:va aodporučení. —ov „ řospočty, s vé sbolí
k výběru franko. "W

Bez volkoměstaké rešie ve vlastních dílnách ©
i domech, levaé pracovní afly ns vomkově, čímě levnější

oshy až o 20"/, než všude inde.

|

|

| Jabil. 100lot. trvámí a 40Lot. vinetmičinnosti.

| Adreování vědydoslovné se vyprotuje.

P Proti
nastuzenínám

a reumatismu osvědčilo se nejlépe

kožené prádlo
ze zamšové a jelenkové kůže.

Pro pole zvláště výhodné,
nebof žádné nečistota se

v kůži této nedrží.
"E Prádlo, kož. ponožky, kožešinové rukavice

zhotovuje u na objednávku zasílá

Josef Annamichi, |
| rukavičkář a bandažista

v. Mradel Králové, velká podsíň.—
"+

„O02AS

račí
jakož i aktiva: spořitelny.

Za vklady

i svýnipay,Kalšky s
u všech úřadů.

sezakauceavadis

Pět. spoř. činí:70.109
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Průběh války.
Ruské bojiště. V Haliči byly prudké boje

východně ud Narajovky, kde se Rusové moc
nými výpady namáhali dobýti ztraceného po
stavení; avšak nejen nedobyli, nýbrž ztratili
dále. Bojovalo se též u Stanislavova na Bystřici
Solotvinské s nezdarem pro Rusy. — Mezi
Dvinskem a Naročským jezerem byla prudká
ruská dělostřelba.

Proti Rumunsku. V severním Valašsku
odraženy rumunské útoky po obou stranách
Szurduckého průsmyku. Jihozápadně od Červe
nověžského průsmyku a od Předělu získávají
naši stále půdy. Dále se bojuje východně od
Brašova, u Bekasu a v poříčíTóigyese. — U Čer
venověžského průsmyku zajato 1000 Rumunů.
V Dobrudži jest situace nezměněna.

Italové na přímořeké frontě podnikli de
vátou ofensivu. Na frontě 20 km dloubé vrhli

. k útoku na 300.000 mužů. V rozlícených bojích
obsadili sice Italové Lokvici, jinak všakbyli
naším hrdinným vojskem všude odraženi. Ita
lové měli tu velmi -těžké ztráty, i přes 3.000
jich padlo do zajetí. — Náš generální štáb 0
hlašuje, že italský veliký útok v prvních dnech
listopadových se nezdařil. — Na Goricku jest
zase klid.

Západní bojiště jest jevištém stálých ur
putných bojů. Posledně 5. listopadu napadli
Francouzové a Angličané německé postavení
na Sommě na frontě 20 km dlouhé, byli však
většinou odražení, U Verdunu vedle prudkých
dělostřeleckých bojů byly boje i ručními gra
náty.

V Řecku odvolale vláda řecká vojsko svoje
z Thesalie, dala vykliditi jižní Albanii, a zato
Řecku slíbeno, že ani Venizelos nesmí do The
sajie, ani Italové do jižní Albanie.

Na moři. Dne 7. t. m. odpoledne napadli
nepřátelští letci Roviň, Poreč a Nový Grad,
beze škody však. Naši letoi vznesli se k pro
následování a sestřelili 1 létadlo. Naše létadla
téhož dne večer vrhla pumy na Vermegliano
a Tržič.

© míru. Ruská konservativní strana jest
ochotna vzdáti se Polska a dohodnout se s Ně
meckem. — Tvrdí se, že do švédské Haparandy
přijeli čelní němečtí a ruští státníci. Setkání to
souvisí: prý s pověstmi o rusko-německém
míru.

" Politický přehled.
Porady dra Koerbra se stranami byly

zabájeny. Dosudjednali s drem Koerbrem zá
stupci německo-nacionálních stran, předseda

panské sněmovny a všechny členy národní rady
polské do Krakova ke schůzi na den 12. t. m. —
A dne 7. tm. konala se ve Vídni porada všech
rusínských poslánců. Dr. Koerber prý prohlásil
rusínským poslancům, že zahájí poleko-rusínské
vyrovnávací jednání, že však záležitost králov
ství Polského a Haliče byla hotovou věcí, nežli
se stal ministerským předsedou.

V komisi pro kontrolu státního dlubn
promluvil také náš ministr financí Marek. Pra
vil, že za všech podmínek, ba dokonce i za
nejsilnějšího strádání musíme přesně plniti zá
vazky státu. Jenom ten stát najde po válce
doma nebo v cizině úvěr, který s veškerou
přesností vyhovuje svým závazkům. Národní
hospodářství státu splynulo s jeho vlastním
státním hospodářstvím událostmi války tak ve
lice, že stát, jehož státní hospodářství nebylo
by úvěru schopné, nemohl by také pro svoje
národní hospodářetví nalézti nikde ve světě
úvěru. Naše národní hospodářství potřebuje po
válce především zahraničního úvěru, aby činilo
zadost potřebě surovin. Jest se proto třeba po
starati o to, aby náš lid ve zbraní našel po
návratu domů spořádané poměry. Beznadějnost
nesmí uaplňovati státní občany, vracející 8e
z pole domů. Nutno tedy činiti všechno, aby
úroková alužba byla za všech okolností zabez
pečena. Ministr souhlasí úplně s komisí, že
ustavičně musí se pomýšleti na zvyšování stát
ních příjmů. Válečné přirážky nejsou žádným
ideálem a nemohou po válce zůstati trvalou
formou. Ministr tvrdí, že 8 dosud obvyklými
druhy státních příjmů v žádném státě a to ani
ne v Anglii, nepodaří se uhraditi trvale náklad
na nesmírné dluhy válečné. Piacení daní nesmí
býti nyní pocitováno jako nepohodlné, nýbrž
jako výkon ve vlastním zájmu. Ministr předvídá
velikou a svízelnou práci, ale jest přesvědčen,
že radikální finanční politika musí ve skutečno
sti účinkovati koneervativně.

Postavení Haliče. O poměru Haliče k Ra
kousku píše hodně německý tisk. „N. F. Presse«
soudí, že se bude asi jednat o takový poměr,
jaký je mezi Charvatskem a Uhrami. —Dle
»Zeitu« nová ústava haličská bude asi značíti
zvětšení legislativního práva zemského sněmu,
kteróž ovšem bude se týkati jen věcí výslovně
zemských. Dále musí míti zemský sněm právo
býti zastoupen delegací v říšské radě a v dele
gacích. — »T4g. Rundachau« 80 těší, že bude
tak splněno dávné přání Němců, kteří považují
obnovení Rakouska za možné pouze po vylou
čení Haliče z rakouské polovice monarchie.

liče. Na valné sohůzi rusínských poslanců ve

Vídni 7. t. m. přijato slavnostní práv ohražení,v němž se praví, že ohlášené zvláštní postavení
Haliče co nejhlouběji porušuje historická a již
získaná práva rusínského národa a vydává dle
velikosti čtvrtý národ státu na milost a nemi
lost neobmezené vládě jeho národního nepřítele.
Rusínský národ zvláštní postavení Haliče pod
vládou polskou nikdy neuzná a nevzdá se nikdy
práva na samosprávu národního území a utvo

Ročník XXII.loecrty počítají se levné.
Obnova vychází v pátek v poledne.ní

ření zvláštní rusínské korunní země v rámci
Rakouska.

V Tyrolsku nařídil zemský výbor. aby ve
styku se státními úřady i v italském Tyrolsku,
jakož i ve styku se zemskými ústavy a úřady
byla výhradně používána a připouštěna jen
němčina.

Říšský sněm německý dne 4. listopadu
přijal návrh na odročení sněmovny do 13. února
1917. Dle císařského nařízení o odročení možno
se rozpočtové komisi sejíti i za odročení. Zá
roveň říšský kancléř odřekl svou řeč, kterou
měl míti 4 listopadu,

Nový president americký. Při právě mí
nulých volbách volitelů presidenta získali vět
Šinu kandidáti republikánští, čímž dosavadní
president Wilson propadl; nový president Hug
hes nastoupí až v lednu 191%.

Poláci triumfují.
V generálním guvernementu lublínském a Var

šavském dne 5, t. m. uveřejněna tato velepamátná
proklamace císařu rakouského a německého:

„Jeho Veličenstvo císař rakouský a Apoštolský
král uherský a Jeho Veličenstvo německý císař
prodchuuti pevnou duvěrou v konečné vítězství
svých zbraní a vedení přáním. aby polským úze
mím, jež byla jejich čackými vojsky s těžkými
oběťmi vyrvána z ruského panství, dostalo se
šťastné budoucnosti, se dohodli utvořiti z těchto
území samostatný stát s dědičnou monarchií a kou
stituční ústavou. ©Podrobnější ustanovení hranic
království Polského zustává vyhrazeno. Nové krá
lovství najde v připojení se k oběma spojeneckým
mocnostem záruky, kterých potřebuje k svobodné
mu rozvinutí svých sil. Ve vlastní armádě mají
dále žíti slavné tradice polských vojsk z dřívěj
ších dob a vzpomínka na čacké polské spolubojov
níky ve veliké vážné přítomnosti. Její organisace,
výcvik a vedení budou upraveny ve společné do
hodě.

Spojenečtí mocnáři oddávají se duvěřivé naděii,
že nyní splní se přání po stát a půrcením VY
voji království Polského za příslušného zřetele na
všeobecné politické poměry Evropy a na blahobyt
a bezpečnost jejich vlastních zemí a národu.

Veliké západní sousední mocnosti království
Polského uzřivšak na svých východních hranicích
s radostí vzniknouti a vzkvétati svobodný, Šťast
ný stát, těšící se ze svého národního života,

Zároveň vyšla tato proklamace Jeho Veličen
stva císaře rakouského:

Milý dre. ši, Koerbře!
Po smyslu úmluv, sjednaných Mnou s Jeho Ve

ličenstvem německým císařem, bude z polských
území, vyrvaných našimi statečnými vojsky z ru
ského panství. utvořen samostatný stát s dědič
ným mocnářstvím a konstituční ústavou.

Při té příležitosti vzpomínám s pohnutým srd
cem četných důkazů oddanosti a věrnosti, jichž se
Mi za Mé vlády dostalo od země Haliče, jakož i
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velkých a těžkých obětí, jež bylo v nynější válce

razu, přinášetl v zájmu vítězné obrany východních
hranic říše, a které jí zajišťují trvalý nárok na Mou
nejvřelejší otcovskou pěči.

Jest tudíž Mou vůlí ve chvíli, kdy vzniká nový

zemi Haliči právo urovnávati samostatně své zem
ské záležitosti až do plné míry toho, co jest v sou
hlase s její příslušností ke státnímu celku a s její
zdaretn, a tím poskytnouti obyvatelstvu haličské
mu záruku jeho národního a hospodářského roz
voje.

Oznamuje Vám tento Svůj úmysl, ukládám Vám,
abyste vypracoval a Mně předložil k jeho zákon
nému uskutečnění vhodné návrhy.

Ve Vídni, dne 4. listopadu 1916.

František Josef v. r.
Kórber v. r.

K těmto velice významným proklamacím, mě
nícím tak podstatně mapu Evropy, došlo po prosbě
varšavské deputace, která přibyla do Vídně 28.
října.

Ovšem obě rozhodnutí vyvolala všude dojem
velice mohutný. Polští notáblové předstihují se v
projevech vděčnosti, v městech Kongresovky u
Spořádány velkolepé slavnosti.

Dne 5. t. m. ve Varšavě na schůzi uspořádané
klubem stoupenců polského státu přečten za veli
kého potlesku telegram zaslaný císaři Františku
Josefovi:

»Velkomyslný vládce! V den, pro polský ná
rod radostný, kdy mu bylo zvěstováno, že dík
vítěznému postupu spojeneckých vojsk a na zákla
dě dohody mezi oběma ústředními státy má býti
národu přiznáno právo na územích od Ruska o
svobozených, zasíláme Vašemu Veličenstvu projev
naší vděčnosti. Jest tím hlubší, ježto nyní prokla
movaný významný akt historicky a psycholog'cky
co nejtěsněji souvisí se sympatiemi, které Vaše Ve
ličenstvo ráčilo prokazovati našemu národu, s ná
rodními ústupky, jichž se Haliči dostalo a jimž se
po půl století těšilo v epoše, která v ruském ob
vodu byla vyplněna bezprávím a pronásledováním,
dále s utvořením zárodků našeho vojska, našich
legií v Haliči, což dálo se za souhlasu Vašeho Ve
Hčenstva. Jsme přesvědčeni, že poměr polského
státu k mocnářství pod žezlem Vašeho Veličenstva
stojícím, bude se vyvíjeti na pevné základně spo
lečných zájmů a nezkaleného přátelství, jehož věč
ným pramenem bude vzpomínka na vladařskou
dobu Vašeho Veličenstva a na naše osvobození.«
— Současně bylo usneseno odeslati děkovný a
holdovací projev císaři Vilémovi.

Čtyřdohoda mnoho mluvila o právu a ochraně
malých národů — a zatím Rusko utlačovalo Polá
ky stále bezohledně. Utiskovaní prchali do Paříže,
do Londýna. do Švýcar; daleko za hranicemi ru
skými organisovali společnosti k obnovení králov
ství Polského. V Paříži ozývaly se platonické po
tlesky — a dále nic. Rusko mělo sterou příležitost
aspoň za války dáti Polákům záruky jasné, ale u
těšovalo pouze sliby málo určitými.

Jest tedy velice významno, že Polsko přijímá
Svou samostatnost právě z rukou středostátů. No

Feuilleton.
Domů.

S. Gusjeff-Orenburgskí. Přeložit Jiří Ronovec.

I.
Zatím co venku bouře zuřila a chatrčí zachví

vala, seděli tito tři pospolu v teplé jizbě a pili spo
kojeně svůj čaj. Stařec dychtivě hltal teplý nápoj,
iehož si musil tak dlouho odpírati. Simeon zablou
dil častokráte svými zachmuřenými, zkoumajícími
zraky k němu, zatím co foukal do čaje, chtěje jej
ochladiti. Nikolajevna však seděla zachmuřena. Po
zorně pozorovala oba a usychala téměř zvědavosti.

>Pozoruji tě, starče, a divím se stále více«, pra
vil Simeon po dlouhém mlčení. »Místo abys za
kamny seděl, brousíš po houštinách lesních. Odkud
jsi utekl?:

Starý muž počal věšeti hlavu jak panák.
+Můj drahý!l« vyrazil chraptivě ze sebe, »mů

žeš mě ráno beze všeho vydati úřadu, poněvadž
jsem ... poněvadž jsem trestanec, uprchlík.«

»Již jsem slyšel, žes uprchlík! pravil Simeon
ponuře, »táží se, odkud jsi utekl?«

vZ káznice.c
Nikoltajevna hlasitě vykřikla. Simeon lehce se

zachvěl a pak pravil ještě temněji: »T - á - ák.«
Pak vyprázdnil jedním douškem hrneca >A proč tě
zavřeli?.

Hlava starcova zachvěla se ještě více než dří
ve. I ruce počaly se třásti, že nebyly s to udržeti
hrnec s čajem. Postavil jej proto na stůl a pravil:
»Netaž se mne, bratře. Jserv Xrozný hříšník, ohav
ný vražedník!.

Stařec opět počal sebou klátiti a beze slz pla
kati.

>Všemohoucí Božel« mumlal, »tak dlouho trpíš
hříchy mé. Nedal jsi mě v lese sežrati divým zví
řatům, neusmrtil jsi mě hladem a mrazem... „|<

nější války. Všecko ustanoveno po důkladném

| promyšlení všelikých okolností a eventualit. Počem toužil veliký Mickiewicz, o čem snili vlasten
pci polští tak dlouho, to realisováno právě v době

tolik kritické, kdy několik států nám nepřátelských
strachuje se důvodně o celou svou existenci.

| | Tedy vpravdě »ještě Polska nezhynula<,neboť
| slaví své vzkříšení. Územní rozsah znovuzřízené

| ho polského království činí asi 127.000 čtv. km,
tak že svou rozlohou se rovná přibližně dvěma

| českým zemím a jedné Moravě.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.

Vklady na knižky 4“|o
: Půjčky.— Úvěry osobní. —Zálohy.

Sskompt účtů asměnek.

Drtinova filosofie.
Nyní zajisté dr. Drtina má dosti času a klidu

k práci přísně vědecké, K různým ústupkům a o
patrným zámlkám ho nesvádí boj sporných če
ských táborů. Zvláště o dějinách filosofie může se
rozhovořiti velice svobodně, protože není potřebí
úzkostlivě přemýšleti, pokud otištění filosofických
statí jest nyní přípustno.

Čekali jsme tedy, že universitní profesor ne
vým svýmdílem poučí správně a důkladně i filo
sofy, a že při nejmenším nebude v témě díle jednou
větou vyvraceti to, co napsal ve větě jiné.
Věcné kritiky dřívějších prací Drtinových zajisté
vybízely k opatrnosti.

Sepsal tedy Drtina »Úvod do filosofie. DA [«
Autor praví, že filosofie chce býti »souhrnem ve
škeré vědecké práce za účelem jednotného světo
vého a životního názoru v soustavu uvedenéc.
Světový názor se táže, co jest svět, co jsoucno,
jaký má smysl. Filosofie má vytvořiti vědecky o
duvodněný světový názor a to takový, který by
byl podkladem životní praksi. Jádrem filosofie zů
stává i dále »metafystka, usilující o odpověď k o
tázce o podstatě, smyslu, idei, jádru jsoucna ...
Je to ovšem úkol velmi nesnadný, ba v celku svém
asi nemožný.«

Tedy Drtina potvrzuje to. co nedávno prohlá
sili přední filosofové němečtí a jiní. Není vědecky
zdůvadněného názoru světového, není tu tedy ani
vědecké základny pro morálku. Co tedy souditi o
těch demagogických výkřicích volnomyšlenkářův
a jiných, aby moderní člověk zpřetrhal nábožen
ská pouta a žil dle vědeckého názoru? Jak směšný
byl apel, aby se předkládala mládeži vědecká mo
rálka! A ca říci přečastým frásím Masarykovým
o Životosprávě dle nové vyšší morálky osvícené
ho člověka? Na př. popatřme na tyto věty Masa
rykovy z r. 1904: sLidé nábožensky cítící a probu
zení chtějí překonat náboženství staré, chtějí žít
náboženstvím dokonalejším. — Naše náboženství
musí být přesvědčením, ne vírou. — Filosofie a vě
da nová, na vědeckém poznání založená, stojí proti
theologii vítězně. — Pro nás znamená mravnost

A nehledě na nikoho, počal vyprávěti. >Hřích
mě zavedl, ďábel mě svedl! .. . Byl jsem zámož
ným rolníkem © Žena mého syna zlákala mě do
svých sítí. A já upadl v její tenata, zapormmělna
vše kolem, že neznal jsem již sám sebe a jen stále
na ni, jen na ni jedině myslil: Ach, její obličej byl
krev a mléko a při tom byla lehké mysli... Vě
děla o mé hříšné lásce k ní a místo, co by ji kro
tila, rozněcovala stále plamen mé vášně. Tak upadl
jsem v hřích! .. . Tu zpozoroval to můj syn. Po
čal postonávati, kašlati a kolem pobíhati jak černé
mračno! Miloval velice svou prokletou ženu. A
nesnesl toho! Jedné noci zastrčil pevně závory
své chaty, rozsvítil louč a vzbudil svou ženu. >Mo
dli se, Aksinjo<, pravil, »tvá poslední hodina při
šla.« Vyňal zároveň sekyru z pod lavice u kamen.

Tu počala naříkati Aksinja: »Dědoušku, dědou
i šku, zachraň mě, můj muž mě chce zabitil« Spal

jsem na mlatě. Slyšel jsem volání, ale nemohl po
chopiti, co znamená. Domníval jsem se, že zloději
nebo loupežníci k nám vrazil. Chvatně uchopil
jsem pušku a vyřítil se ke dveřím. Byly zavřeny!
Opřel jseni se c ně, nepovolily. Spěchal jsem k ok
nu, vyšvihl se na okno a oknem na cestu .
razil jsem okenici. Co vidím? — V chatě hořela
jen jedna louč, spoře osvětlujíc jizbu.
Aksiniu schoulenou na zemi a nad ní temnou po
stavu S vysoko napřaženou sekyrou. Neviděl i
neslyšel jsem nic kolem sebe a jen přiložil pušku
k líci. Byla nabita olovem, určeným pro vlka neb
lišku! Stiskl jsem .. . tak! Okenice zařinčela, po
slava zamávala rukama ve vzduchu, sekyra vypáa
dla jí z ruky. Klesla k zemi ... Teprve nyní po
znal jsem svého Syna.«

Stařec umlkl, kýval sebou dlouze sem a tam,
jako by vymýtiti chtěl vzpomínku na minulost dáv
no se odehravší. Simeon ho nevyrušoval... A
za oknem skučela a řvala vichřice.

»Co se tehdá se mnou dělol« počal stařec na
novo, »nevím již podrobně! Když jsem seznal, že

mravnost bumanitní.< Tato a jim podobná slova
Masarykova jsou skleněnými cetkami, pestrými
obrázky z biografu; sotva vztáhneš ruku, abys za
chytil spatřený skvost, nádhernou kytici anebo
čarovnou budovu, hned všecko zmizí a řekne sé:
To jest pouze pro podívanou, k vůli ukojení záli
by. — Jednou rukou se rylo do uceleného a har
monického názoru katolického — a druhou se u
kazovaly mýdlové bubliny s ujišťováním, že tohle
jsou uskutečněné positivní ideály. Bubliny měnily
barvu, rozprskávaly se; ale moderní alchymisté
stále slibovali, že z mýdla konečně vyrobí nejbez
pečnější, kolosální aeroplán, který dopraví všecky
tužby lidské na vysněné vrcholy.

Nyní najednou tedy přiznání, že odůvodněný
názor světový pomocí lidské filosofie jest »v celku
svém asi nemožný«. Ale co souditi o harlekýnech.
kteří ujišťovali již dávno, že největší objev lidské
mysli jest již již na skoku? Podvodné sliby měly
býti oporou krtčí, podkopné práce demagogů.

Ale protože dle Drtiny člověk netoliko zkoumá,
ale i cítí, chce a jedná, tudíž »cit, vůle a jednání
musí také určovati zvláštní zřetele filosofie, má-li
býti lidsky universální. Pak ještě autor nazývá cit
a vůli mocnějšími polovinami bytosti lidské. —
Ale tak se láme nad filosofií hůl. Co tu bylo řečí
o vědě experimentální, o zkoumání všeho roz
umem! A najednou »vítězná věda« má hledati zá
štítu v citu, vůli, tedy v těch hnutích lidské duše,
které mohou přesnadno vésti k bludu. Jak se ta
kovým způsobem dospěje k vědě objektivní, kte
rá by mohla činiti nárok na důvěru veškerenstva?

Drtina praví: »Filosofie zrodila se z nábožen
ství, a zase sama, až bude dokonalá, stane se nej
dokonalejším náboženstvím světa« — Ale vždyť
přece hlavní úkolfilosofie jest »v celku svém asi
nemožný«. A mají-li filosofické proudy bráti také
zřetel na cit a vůli nejrůznějších temperamentů,
kdy k té přesvědčivé dokonalosti vlastně dojde?

Prý byl antickému Řekovi rozum »bezpečným
vůdcem ve všem myšlení a konání«.Jak mohl býti
rozum bezpečným vůdcem tehdy, jestliže na to ne
stačí ani nyní za pomoci tolika filosofických škol?
Přímo mráz obchází při pomyšlení, co všecko od
poručovaly v Řecku | některé školy filosofické.
Kdyby nyní — v čase veliké volnosti — někteří
začali šířiti některé přepiatosti epikurejců, dostali
by se i ve Francii za mříže. Proč ten »bezpečný
vůdce: tak často měnil frontu? Protože praktické
zkoušky prozrazovaly jeho veliké bloudění. Proč
naposledy v čase, kdy filosofické badání vzrostlo
do největší šíře, právě přední mudrci volali, aby
poučil lidstvo bezprostředně sám Bůh o správných
cestách rozumu? Proč »bezpečný vůdce« po mar
ném tápání začal hledati na konec ochranu a ná
pravu v náboženství? Vždyť sám Drtina dí, že fi
losofie »vstupuje opět ve styk těsný s nábožen
stvím, ze kterého vyšla, a v něm hledá za roze
rvaných poměrů veřejných a společenských spá
su a útěchu«. Kdo jiný rozerval veřejné poměry
než střečkovité přemety filosofie, nejrůznější ce
sty lidského rozumu?

Psáti o Bohu prý »bylo možno jen v Řecku,
kde náboženství nemělo dogmat«. Zatím však So
krates právě proto byl odsouzen k smrti, že mlu
vil proti nesnesitelným dogmatům státního nábo

jsem svého syna usmrtil, obrátila se všecka má

ve mně hrozná nenávist proti ní. Vytrhl jsem oke
nici, vskočil do jizby a zvedl sekyru. >Hade!« za
řval isem, »pro tebe jsem svého syna zabil. Pro
tvou ohavnast potrestal mě Bůhl«... Aksinja
válela se na zemi přede mou, oh!! Jediný vlas
nezůstal na ní. Bil jsem a bil jsem a opět jsem bil.

. Oči mé byly podlity krví. neviděl jsem ničeho
— jen jsem stále bil! Byl jsem zvíře, byl jsem ďá
bel!. Teprve po třech dnech přišel jsem k sobě. A
od té doby utkvěla v mé duši myšlenka, že mě
Běh potrestal pro mou zkaženost.«

Starý muž umikl.
Též Simeon mlčel, ponořen v ponuré myšlenky.

Nikolajevna hleděla na hosta.
sOdvedli mě!« počal opět. »Ale utekl jsem, ne

vím ani jak jsem proklouzl . ...Zažil jsem muka,
bolest sídlila v mé duši. Od té doby uplynulo pat
nácte let. Z domova nedostal jsem nikdy zprávy
žádné -—nemám tam již ničeho. A přece táhlo mě
cosi tam, Touha po domově mě přemohla. Spáti
jsem nemohl. stále jsem jen myslil ha domov. Jen
tam do mé vesničky ke hrobům rodičů! Na hrobě
svého syna chtěl jsem se pormodliti a o jeho odpu
štění prositi, Když jsem po prvé utekl, chytili mě,
zbili a prodloužili mou vazbu. Tu utekl jsem po
druhé a opět jsem byl chycen. A viděl jsesn, jak ži
vot uplynul; byl jsem stár a starší a nikdo mi ne
pomohl z vězení. Sotva jsem to vydržel touhou.
Teprve na jaře pomohli mi soudruzi, utekl jsem a
až do dnes potloukal jsem se po lesích. Ale nyní,
co se stane nyní?! Síly mě opouštějí. Neuvidím již
svého domova .. «

Stařec rozkýval se opět sem a tam.
»Děkuji. děkuji ti, bratřel« murmfal, »za přístře

ší, které jsi mně poskytl, i za teplo, kterého jsí mi
popřál. Dobrotivý Bůh budiž ti odplatitelem, Jednu
noc nech mě u sebe prospati, ale zítra vydej mě
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ženství řeckého. A ve středověku se o Bohu i se

Jké folianty. které si v mnoha bodech odporovaly,
což svědčí zřetelně o tom, že se psalo dosti volně.
Na př. proti sentencím sv. Tomáše Akvinského bo

měl. docela Tomášovo učení za záhubné víře. Ji

Prý Řecko nemělo kněžstva jako zvláštní ka

byli státní úředníci.<Také není pravdou, že vŘe
cku mohl každý v náboženství voliti »názor ve
shodě se svým přesvědčením«. Sokratovi, Diago
rovi, Prodikovi bylo údělem pronásledování za
volnost náboženského smýšlení. Řekové leckdy
popřávali volnost těm různým konfesím, které zna
menaly více poesii, bezcílnou fantasii než prakti
cký obrat v církevním a sociálním životě. Když
vystoupilo křesťanství, začal proti němu zuřivý
boj jak v Řecku tak v Římě, protože se tu jednalo
o něco reálního. Lidé, kteří popřávali útulek tisí
cům bohů pohanských, okamžitě vzplanuli hně
vem, když pozorovali možnost změny zásadní, za
sahující hluboko do životní prakse.

Zvláštní úžas vzbuzuje Drtinovo tvrzení: »Vě
domí hříchu a pomysl povinnosti jsou pojmy no

— i
měleckých. Nauka, která vede k ovládání přiroze
nosti, nechce »veškerou přirozenost potlačit«. Jak

návodů k výchově vůle u prvokřesťanských roz
vážných spisovatelů! Právě evangelium a jeho po
etické krásy daly podnět k neinádhernějším kvě
tům poesie. Nezná ani katechismu pro obecné ško

světského. kteří se snažili jemu svatou víru zacho

nauky dědičným hříchem byl rozum úplně zate
mněn a vůle lidská zničena. Mluvil-li tak Luther
a jiní sektáři, za to katolická církev nemůže.

Drtina dále poučuje o křesťanských názorech
na stár, světské soudy a hygienu tak, že bezděky
se tážeme: Podíval se Drtina do pramenů katoli
ckých, jak bylo jeho povinností? Nebyl »prame
nem universitního profesora tendenční a velice
neumělý protřkatolický spis?

Ale ještě něco horšího! Celsus byl vášnivým
odpůrcem křesťanství. Drtina praví, že v podání
Celsově prý se vyjadřuje křesťan takto: »Žádný
učený, žádný chytrý člověk, žádný mudrc neopo
važuje se k nám přijít; chytrost, vědění, učenost
pokládáme za zlo; ale kdo je prostoduchý, kdo
je nevědomý, kdo je dítě, kdo je blázen, přijdiž s

pojmy jsou vrozené i mezi divochy, kteří o civili
saci nevěděli a nevědí. Sama b'ble právem potvr
zuje. že pohanům není potřebí zvláštního zjevení,
aby se naučili zachovávati Desatero. V každém
náboženství jest pojem povinnosti a viny. To vy
svítá i z řeckého tak zřetelně, že jen člověk ne
znající ani hlavních spisů doby antické může tvr
diti opak. Což básně Homérovy, tradice o Herku
lovi a Olympu, mravní zásady dramatických spi
sovatelův a zásady o Podsvětí?

Bezohledně Drtina bije pravdu ve tvář tvrze
ním, že křesťanství znamená >úplné popření člo
věka s jeho nadšením pro dobro a krásno«. Neví
me, kolik Drtinových kolegů by se odvážilo tolik
překrucovati smysl evangelia a převracetipovahu
velice výmluvných dějin. Právě křesťanství pro
trhlo nesnesitelné chmury života pozemského, aby
zapělo o slunci. Radost ze života, krásy a dobra
tryská netoliko z evangelia, ale zaznívá i z nadše
ných zpěvů církevních, z vroucích spisů prvokře
sťanských myslitelů, ze zcela nových výtvorů u

chce!
»Přes noc přichází dobrá rada'« pravil rozhod

nut Simeon a povstal. »Vylez, starče, na pec a za
hřej své staré kosti. Bolí zajisté?«

>Můj drahý, jak nemají bolet!
„Právě proto. Jen si vylez.«
sSimeone!r upozornila nesměle paní.
>No?<
»Měli bychom dáti trochu mléka starci.«
»Dej!«
Simeon rozprostíral na podlahu slamník. Mezi

tím šukala Nikolajevna po jizbě sem a tam. Vyn
dala z pece krajáč mléka, nalila je do dřevěného
talíře, nadrobila něco chleba do něho a podala ho
stu. Pak posadila se proti němu a pravila plna zá
rmutku: »Jez, stařečku.«

»Zaplať ti Bůh!« zašeptal stařec a dal se do
jidla.

»Jak se imenuješ. dědečku?« pravila zdlouhavě,
chvějícím se tonem.

»Lariče, uspokojoval její zvědavost, »isem z
vladimírské gubernie, z vesnice Lysuchy . .

>Tedy jsme krajané!< pravila Nikolajevna.
vzdychnuvší si. »My jsme též odtamtud.

Vzdychla opět.
»Zde jest prokletý život, dědečku, jedním slo

vem Sihíř! Oh, jak odtud toužím! Jako vlašťovka
bych nejraději odtud odletěla tam do svého do
mova! Věř mi, do kostela jde se jen o vánocích a
velikonocích a v ostatní dny žije se nekřesťansky.
A ti lidé zde, dědečku . . .<

»Ženo!« pravil Simeon temně, přerušiv řeč Ni
kolajevninu; »jdi si lehnout! Dej tomu starci pře
ce pokoj!

Nikolajevna přestala žvatlati. Pobíhala po jizbě
ustrašena sem a tam. Prostřevší na peci ovčí ko
žich a hodivšl Ještě jiný k přikrytí, pravila: >Po
lož se tam, dědečku!«

sťanského prostředí? ©Před válkou vycházela v
Čechách každý měsíc řada štvavých protikatoli
ckých tiskopisů, kde každou chvíli uveden farář
nebo biskup v satyrické póze, jak mluví proti idei
dobra, krásy, ba i proti — Kristu samému. Což
kdyby tak za tisíc let chtěl některý učenec dle
těchto karikatur vážně promlouvati o povaze kněž
stva 20. století? Nazvali bychom to nepoctivostí.

Dotekli jsme se jen některých zajímavostí spi
su Drtinova, protože k podrobnému vyvrácení
všech jeho omylů by bylo potřebí celé knihy. Ale
již ukázky uvedené stačí k posouzení důkladnosti
a objektivnosti Drtinovy,

Methoděje ve Vídni oslavuje památný rok 50letého
trvání českých služeb Božích ve svém chrámu Pá
ně, III okres, Rennweg 63, který se stal r. 1908
jejím a tedy vlastně lidu českého majetkem. Če
ský katolický lid ve Vídni jest vděčen Pánu Bohu.

stí. Nikolajevna lehla si též tam. Pak zhasit Simeon
světlo a šel též spat. Ale usnouti nemohl. Za chvíli
bez šramotu se zvedl a opatrně, aby prkna ne
vrzala. šel k místu. kde puška visela. Opatrně po
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nastrčil ji na pánvičku. Pak opatrně Šoural se zpět
k svému foži a lehnuv si. položil pušku vedle sebe
pod kožešinu. Ale spánek míjel jeho víčka.

Každý zvuk ho vyrušil. Napiatě do tmy pohlí
žeje, naslouchal, V chatrči bylo ticho; bylo slyšeti
jen klidné oddychování spicích. Stařec na peci ča
sem zavzdychal. A venku zuřila a skučela vichři
ce a vrhala zběsile sníh na zdi a veřeje .... jako
by si chtěla na nich vylíti zlost.

K ránu vichřice přestala. Časně zbudil se Simeon
a šel dobytek nakrmiti. Na dvoře ležely mohutné
hromady sněhu. Stáje zavály byly sněhem, který
téměř střechy dosahoval. Vítr se utišil ale malé,
bilé vločky padaly stále. Obloha byla modrá, ale
na východě ukazoval se již světlý prul.

Simeon uchopil se lopaty a počal sníh odhazo
vati, Pracoval pilně. Sněhové chomáče rozlétaly
se na všecky strany a drobily se jako mouka. Byl

bát a pracoval v červené košili ještě usilovněji
dále. Brzo očistil cestu i humno od sněhu a brzo
byl příchod k stájím i sklepum volný,

nin z Chudenic na svém pozemku v II. okrese ví
deňském kapli a bohatě ji nadal, v níž se měly ko
nati české služby Boží. Sv. Klement Dvoářk-Hof
bauer zasluhuje právem slouti apoštolem českého
lidu; onť vymohl, že Jeho Veličenstvo císař Fran
tišek I. dař opraviti chrám Páně na Nábřeží, jenž
po vice let sloužil za skladiště, a nařídil. aby se v
něm konaly české služby Boží. J. E. kardinál a
kniže-arcibiskup pražský, Schwarzenberg, vida
veliký nedostatek českých služeb Božích, vymohl
je r. 1866 v kostele ct. řeholnic Redemptoristek.
které jako na Nábřeží s největší ochotou a horlivo
stí až do r. 1908 důst. synové sv. Klementa O0.
Redemptoristé obstarávali. Tento kostel r. 1908
příspěvkem 100.000K J. O. p. Jana hraběte Harra
cha, protektora Jednoty, stal se jejím a tedy ma
jetkem Hdu českého. Letos tomu právě 50 roků.
kdy v kostele tomto započaly české služby Boží.
Jednota oslavuje tuto jubilejní památku sv. mi
siemi. Z této jubilejní slavnosti nemá se pouze če
ský lid vídeňský radovatí, ale i v Čechách, na Mo
ravě a ve Slezsku; neboť i odtud byla poskytnuta
podpora na zakoupení kostela, i tomu lidu přislu
huje se tam sv. svátostmi, když ve Vídni mešká.
Bohužel, stížen ten náš kostel posud značným dlu
hem a potřebuje nutně vnitřní důstojné opravy. Kéž
katolíci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku spolu
v obětavosti závodí a milodary nejen dluhu ten
svůj kostel zbaví, ale i jeho opravu umožní, Jed
nota sv. Methoděje kromě v tomto svém chrámu
Páně ještě i v jiných kostelích vídeňských — 0
všem na své výlohy, které nyní ročně již činí přes
15.000K — české služby Boží obstarává. Je to dilo
vskutku apoštolské! Kéž se na místech k tomu
povolaných ocení a uzná. Milodary zasílají se:
Jednota sv. Methoděje. Vídeň III., Rennweg 8.

Jubileum Smetanovy »Hublčky«. Dne 7. listo
padu t. r. bylo tomu 40 let, co v Prozatímním di

Provedení
Protivníci Smetanovi

umlkali. v českých listech plno chvály, až Smeta
na docela právě pro všeobecné ovace začal po
chvbovati, zda zkomponoval dílo prvotřídní. Vždyť
opery a operety, které byly hned při premiéře vše
obecně vítány. obyčejně se na podiu dlouho neudr
žely. »Prodaná« však proklestila již »Hubičce«
cestu k okamžité slávě; umění Smetanovo v ten=

Simeou ukázal na domek. »Spí?
Nikolajevna kývla na souhlas hlavou.
Simeon prskl si opět do dlaní. »Bylo by dobře,

ženo:. pravil, -kdybys —- víš zajisté. jaká je to
zde kraiina. Zloději! Lotři!

Nu?
sMohla bys koláč nebo ostatní pečivo...
Nikolajevna kývla tajiplně hlavou.
sVím již... vím! Ale on jest přece nešťast

ník -- musime bo trochu nakrmit... Proto nouzi
trpěti nebudeme. Diky Bohu máme dosti.

+Ano.
Simeon nabral plnou lopatu sněhu a vrhl ji ta

kovou silou do výše, že se bílá hmota proměnila
ieště ve výši v stříbrolesklý prach.

„Víš co, ženo? ... Ne... Net Nikomu nic
neříci .... nikomu ani slova. Sama jsi slyšela —
jes: uprchlíkem a k tomu ještě psancem. Máme
ho udati, uvězniti, A ty vidíš. jaký je to starý, u
bohý člověk.«

-Více než ubohý! Ne, tak daleko to nesmí do
jíti: to zachraň Bůh...

-Ana!
Simeon pracoval lopatou, že snílt kolem mizel

vučihledě. Odklízel hromadu sněhovou za hroma
dou a při tom supěl, Ze stáje ozývaly se známé
zvuky dojení, Domácí kohout kokrhal z plna hrdla
a vepři chrochtali jako zoufalí. Zatím Simeon ošet

chrochtati. Někde zahýkaly i husy.
Simeon zabořil lopatu do sněhu.
Ach, to je sněhu!< pravil a utřel si pot s čela.

»Poslal ho Bůht« pravila Nikolajevna a šla k stá
jím.

Simeon prskl si do dlaní a uchopil opět lopatu.
Pak po krátkém přemýšlení pravil: »Ženol... ««

>Nu?«

i
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přišly na řadu.
Když všecky upokaiil, vrátil se do domu. Ve

světnici praskal vesele oheň a jasný plamen vrhaj
červenou, chvějící se záři na stěny světnice. Na
stole a lavicích stály v nepořádku nádoby na mlé
ko, džbánky, koflíky, ale Nikolajevna dosud ve
světnici nebyla. Simeon pohlédl na pec a pozorn
val, jak se tam cosi temného pohybuje.

»Jsi to ty, Ondřeji? : tázal se Simeon a pohlédl
bystře tam tím směreni.

>Ano, můj bratřele zavzdychl stařec na peci.



čas již se vžilo, již nacháezlo porozumění ve všech
vrstvách. Smelýma inohl pouze z roziasněných
tváří posluchačstvavyčísti výsednici svého díla;
poslechnout! si čarovných melodii nemohl, neboť
již byl sluchu úplně zbaven.

Nový munclus| vídeňský | přijal zpravodaje
»keichspostu<, s nímž mluďil o úkolech, jež mu
Benedikt XV. wožil. Nuncius prohlásil, že přáním
sv. Otce je, aby jeho diplomatičtí zástupcové šli
také mezi křesťanský lid, navštěvovali nemocnice,
spolupracovali na dílech charity, účast měli na prá
ci sociální a podnicích katolických organisací, na
církevních slavnostech a všechny kulturní a vý
chovné snahy svým osobním zájmem podporovali.
Proto také nuncius Valfre dí Bonzo chce využíti
svých osobních známostí z vídeňského eucharisti
ckého kongresu a nové známosti navázati. Chce
všímali si vývoje křesťanských organisací a důle
žitých cílu katolického tisku.

Jak bylo na Moravě před sedmdesáti lety. Na
moravském venkově, aspoň na Brněnsku, bývalo
dobře. Maso se nevyváželo; bylo tedy laciné a
spotřebovalo se ho hojně doma. V zimě zabíjen byl
dobytek vepřový, v létě hovězí, na podzim skopo
vý a husy. Slepice byly zařezávány jen ve zvlášt
nich případech, na svatbách, hostinách a šestine
dělkám dle starého zvyku. Za suchých let býval
pro nedostatek píce zabíjen dobytek šmahem a
tehdy klesala cena masa neslýchaně. Na př. roku
1848 byla na Boskovioku libra masa hovězího za
8 hal., kráva za 22 K, sele za 34 hal.!

Přírodaí bohatství polského území, zabraného
od ústředních velmocí, jest obrovské, Uhelné doly
dabrovské r. 1913. zaměstnávaly '31.000 dělníku.
Asi A procent těžby spotřebováno pro polský prů
mysl a k domácí potřebě; vyvezeno do Ruska a
Haliče nepatrné množství. Celé uhelné pásmo da
brovské se odhaduje na 4—5 miliard tun, takže
při dosavadním kvantu roční spotřeby vydrželo
by ria 7 let. Těžba železné rudy r. 1910 činila
173.000 tun a od té doby počala se zmáhat. Olovo
se nachází v okolí Kielců a Olkusze. Měď jest na
Kielecku pod Medziankou a Miedzianou. R. 1912
byly v Polsku 3 doly rudy zinkové s 1543 haviři.
V r. 1911 zaměstnávaly hutě i hamry 15.884 pra
covních sil. V průmyslu železářském na Varšavy
sku a Piotrkovsku je zaměstnáno přes 48.000 děl
níku. Výroba továren strojových čítala již r. 1905
na 2.661.172 rublii.

Velikýmbohatstvím isou tu rozsáhlé lesy. kte
ré v letech 1816—1820 zabíraly 18 procent pudy
(3700 hektarů). Nyní zaujímají plochu 2288 hek
tarů,

Továrny cementové, skelné hutě a továrny na
lustry a výroba ze sádry zaměstnává přes 23.00
dělníku. Cena zboží továren na obuv a kuži činí
ročně přes 29 mil. rublů. I jiné podniky prumyslo
vé těší se velikému rozvoji právě proto. že bo
hatství surovin jest v zemi veliké. Tedy obnove
ně království Polské ani ve válce tolik tuhé není
žebrákem, má znamenité podmínky skvělého roz
voje v budoucnosti.

Rozvoj uovinářského trustu. ©Bylo tvrzeno o

že ovládá svým kapitálem většinu německého ti

»Vstaneš?«
zAna... ovšem..
+Co to děláš?
+Oblékám se... «
Při těch slovech sesmekl se stařec s pece a ob

. jest čast:

|
I

drech. »Obléknu šaty . . .«. brumlal, »jest čas. mi
lý ... Odveď mě nyní k úřadu, udej mě. Sám Bůh
budiž ti odplatitelem ... Jinak bych byl včera
ziurzl. úplně zmrzl . . . Ale zemříti přece bych je
ště nechtěl.«

Simeon pohlížel zamračeně na něho. »Ty chceš
ještě, pravil, »do nějakého cizího kláštera se svým
šaiem?.

Cizinec pohlédl překvapen na něho.
sZahoď jete vzkřikl Simeon a trhl hadry tak

pevně. že se roztrhly ještě více. »Děláš si ze nné

střeši. .
»Ale, bratře, chtěl jsem jíti přece k úřadu«. za

mumlal cizinec.
-Pryč s nimile rozkřikl se Simeon.
Stařec hodil sebou opět na pec a počal se na

novo převlékati, Simeon pak wgal to, co stařec ša
tem nazval, otevřel příklop sklepa a hodil to tam.

Mezitím těžce oddychujíc a s červeným obliče
jem přišla Nikolajevna. V malé chvilce byly koflí
ky. džbánky a hrnky v činnosti. Na malém rendií
ku zasyčelo v brzku těsto a rozšířila se vůně po
svitku. Zároveň počal samovar Svou bublavou
píseň.

Muži umyvše se a svou modlitbu před svatým
obrazem vykonavše, zasedli ke stolu. Nikolajevna,

terým tvrzerlím, ale jehoodpověď
(eáně Jasná. f Ň
spolek »Concordia« po pilném zkoumání konstato
vala, že dr. Sieghardt ať již jako soukromnlk či

jemuž patří časopisy »Fremdenblatt<, »Wiener
Mittagszeitung«, »Wiener Allg. Zeitung«, »lilustr.
Extrablatt«. Dále je skutečnosti, že dr. Sieghardt
má akcie společnosti »Steyermiihlk, která vydává
Neues W. Tagblatt« a >Oesterr. Volkszeitung« a
konečně je skutečností, že finanční skupina Sieg

Praze je finančně angažována na několika lokálních
denících v Čechách. »Concordia« očekává od dra
Sieghardta, že se vzdá vlivu na uvedené časopisy.

Závěr policejního vyšetřování dra. Bedřicha
Adlera. >Ostravskému Deníku« dne 25. října sdě

vědi Adlerovy byly ucelené a určité. Útočník vy
povídal beze všech výmluv a výhrad; vyslýchají
cí policejní úředníci tedy nabyli dojmu, že útočník
dosud činu svého nelituje. K vraždě se odhodlal
v pátek 20. října večer.

Stolice pro slovamakou filologii byla zí
zena na universitě v Kodani a svěřena profe
soru dru Stanislavu Rožnieckému, dánskému
státnímu občanu polské národnosti. Při stolici
bude zřízen také seminář. .

Pamatujte
na „Červený křiž“,

na raněné vojíny, na vdovy a sirotky
| po padtých našich bojovnícich!

Příspěvky zasílejte na zemský Svaz katoliokého
Orla v Hradai Králové.

Za válečného ruchu.
Rok 1849 v Italii. Jeho Veličenstvo v pohnutém

roku 1848 obrátil se vlastnoručním dopisem na
maršálka Radeckého, aby pomohl poměry uklid
niti jak radou tak brannou rukou. Psal: »Zkušeno
sti, které jsem nedávno pod Vaším vedením učinil.
ukázaly mi. že jste milovaným a ctěným vůdcem
Mé chrabré armády, jejíhož ducha Vy obživujete,
jejíž věrnost Vy potvrzujete, jejíž udatnost Vy o
křídlujete. — Buďte mým mluvčím u Mé statečné
armády. že spoléhám na její věrnost — zaručte jí
také, že znám její hodnost a proto jsem jí vroucně
nakloněn. Vás, milý hrabě, vyzývám jako čestné

a svobodným slovem. Potřebují Vaší rady a Va
šich skutkův.«

V Italii skutečně za několik měsícu vypukla
válka. Dne 16. března dostavil se do hlavního ra
kouského tábora k Radeckému major Cadorna,
který jménem sardinského krále Karla Alberta vy
pověděl válku. —Maršálek přijal delegáta vlídně,

propečený. »Čerstvý z rendlíku«, oznamovala Ni
kolajevna. Mezi tím nalil Simeon hostu do velkého
džbánu čaje, nezapomfnaje ovšem při tom na sebe.

Za chvili leskly se již oběma obličeje.
Zapotili se a utírali si rukávy od košile obliče

je a po čaji přešli ke svítku a po svítku opět k
čaji.

dy Murom jest tvým cílem?<
>Ano, Murom. bratře, Murom ... „«
»Tedy jsme krajany?«
»Ano, krajany.c
Simeon přemýšlel o vzdálené vlasti. »Jen u nás

v Sibíři jest dobře«,pravil, »zde jest půda ales..
všeho nadbytek. Žijeme. díky Bohu, dobře. Ale
časem, příteli, táhne nás to přece domů.«

zJak to?«
»Tak... totiž...
»Jak ptáček bych tam letěla! pravila Nikola

jevna,
»Ach, ach — jak touží duše má po kousku do

vyhladověn.«
Opět zasyčelo máslo na rendlíku, zachrastělo

"a stole se objevil chitný svítek. důkladně

Nikolajevna pobíhala kuchyní. Pod jejíma hbi
týma rukama byl nový svítek zde. Na stole obje
vil se brzo čerstvý svítek a pečené brambory.
»Jez, jez. dědoušku!« pobízela Nikolajevna, »jez
do syta. Jsi vyhladovělý. Máme, díky Bohu, dost.
Proč hněvati Boha? Žije se zde svobodněji — ne
jako v Rusku.«

Konečně se muži do syta najedli. S lesknoucí
mi a spocenými obličeji vstávali od stolu. Cizinec
pokřižoval se před svatým obrazem a děkoval
poklonou hospodářům za pohostinství. Pak posta
vil se na práh a přešlapoval s nohy na nohu.

>No co, Simeone Jakovliči?« počal nerozhodně,
»Co?« pravil Simeon.
>K úřadu se mnou... «
Simeon poškrábal se na krku a krátce se do

bromyslně zasmál; od kamen pak za ním okamžitě
se ozval stejný smích.

své tabuli,takžejoe ma%gr v rozpagích zapomněl dátisi svá Wýpověď *
Keraa Beáto-šaa vé mě. Byl$řitom

aspoň očitým svědkem, jak zpráva o vypovědění
války v císařském vojsku působila. Vojáci připra
vovali se na boj nadšeně. Hned ozdobili své hel
my, čáky a čapky polními známeními, totiž zele
nými větvičkami. | Večer uspořádali Radeckému
pochodňový průvod. —

Válka trvala vlastně jen pět dní. Bystrý maršá
lek porazil nepřátelská vojska u Mortary a Nova
ry, tak že Karel Albert byl nucen prositi o mír.

noucí pomník lásky a vděčnosti.Z úst svého dů
stojného vojevůdce uslyší dojista tento výrok nej
radějí.<

Mír zjednán brzy i na jiných místech, tak že
následující léta mohl se mocnář zcela věnovati 

ltalle před státním bankrotem. Ze Švýcarska
dochází zpráva, jak chce sanovat své rány italský
stát, který již před válkou měl finance ubohé. Při
pravují se tam dekrety, dle nichž nominelní cena'
všech cenných papírů bude snížena o 20 procent;
vláda pomýšlí na zabavení všech církevních bene“
ficil; chrámům prý budou zabaveny také všecky
předmětyvotivní. „ 0

To by znamenalo věru prohlášení bankrotu.
Patrno, jak není nad chytráky zednářské. Santi do ©
války štvali v Italii z plných plic v naději, že se
obohatí, Pronásledovali katolíky proto, že tito va
rovali před krvavým zápasem. přednespravedli
vým útokem na rakouské hranice. A nyní — prá
vě katolíci maji platiti účet hazardní zednářské
hry. Na útraty církve a papežské stolice, která to
lik se namáhala o uklidnění, hodlají radikální živly
italské hnáti masy do nových bojí a upevňovatí
svá křesla. Tak vyhlíží volnomyšlenkářské plnění
hesla „Vlastní silou<. Takový pokrok, který se vy
znamenává výhradně loupením, nepotřebovali 0
svědčovati teprve italští zednáři; toto chytré umě
ní znali lidé dříve, než byl položen základní kámen
k prvnímu římskému domu. Italie zabrala snadno a
rychle »Palazzo di Venezia«. čímž zřejmě dokáza
la, že chce zasazovati apoštolské stolici rány zce
la otevřeně. Orgán milánské lóže zednářské »Se
colo: a římský »Messagero« prudce útočí proti pa
pežství, jako by bylo toto zavinilo tolik krvavých
ztrát italských. Tisknou se »výklady«, že papežská
strana italská jest nejkrajnějším křídlem velké ar
mády reakce v Evropě. Bissolati (tedy ministr, 0
soba zodpovědná) v Cremoně měl řeč na oslavu
rakouského vlastizrádce Battistiho, ačkoli bez
charakterní jednání tohoto přeběhlíka ostře odsu
zovali sami Italové rakouští. Řeč Bissolatiho ob
sahovala prudké útoky na katolickou církev a Va
tikán. A tato řeč — byla předem schválena celým

telnými předzvěstmi. že se proti katolíkům ital
ským chystají další kroky,

Taková odměna tedy schystána tamějším kato
líkum za to. že po prohlášení války bezvýhradně
nesli břímě dne i horka, že osvěďčili poslušnost ke
státu a .v udatnosti předčili značně původce vyP LKv-+-+-+-+ťOV>

»K úřadu?« pravil Simeon po krátkém přemý
šlení; »proč bych tě měl. Ondřeji, vlastně úřadu
vydávati? To není naší věcí, úřad; k tomu nemá
me... ani času ... a jest daleko k úřadu.Něco .
ti povím, stařečku, milý, krajane. tys naším ho- .
stem! Zde tě má žena opatřila filcovými střevící
i nátepničkami. A zde jest ještě k tomu má čepice!e

Při těch slovech skočil Simeon na lavici a vyn

téměř novou halenu.
»Zde máš ještě halenu a k ní opasek«. pravil

Simeon, »opatř se všemi těmi věcmi, Ondřeji, a jdi
s Bohem, kam chceš. Chceš-li se vydati úřadu, u- 
čiň tak, chceš-li jíti domů — také dobře, Máš úpl
ně svobodnou vůli.«

Starý muž vrhl se Simeonovi k nohám. Hlava
jeho se třásla, slzy tekly mu po lících a pro sebe
pronášel nesrozumitelná slova ...

Po malé hodině byl na cestu připraven. V šedé
haleně, filcových střevících a ježaté čepici vypa
dal jako poutník. Na zádech nesl pytel s čerstvě
upečenými preclfky.

»Přijdeš-li přece ještě jednou do Muromu. dě
doušku, zajdi též do vsi Mikolska a navštiv tam
hroby rodičů«, pravila Nikolajevna na rozloučenou.

Byla pohnuta a stále si utírala slzy. Na dvoře
strčila mu několšk peněz v papír zabalených.

»Zapal světlo v našem kostele«, zašeptala ještě.
Jasný den zahalil zem v bílé. zimní. usměvavé
roucho. Na všech stranách zatarasily sněhové ku
py cestu k lesním chatrčím. Cesta však byla již
prošlapána a táhla se přes daleká, zasněžená pole
a ztrácela se v dálce.

Stařec šel ohnut. nespěchaje, podél cesty a jeho
zrak bloudil radostně v dáli po oněch modrých
horách a lesích na obzoru. za nimiž daleko, daleko
nalézala se jeho požehnaná dornovina. A Nikola
jevna stála za branou dvora a dívala se za ním.
Slzy trvskaly jí z očí...



čerpávajícího a bezvýsledného boje. Že se Italie
-velikých lupů neleká, dokázala v minulém století
ve vákách s Rakouskem a potom loupežnou vý
pravou do Tripolska. Proto nikoho nepřekvapí,

-až začne shrabovati to, co náleží církvi. Chytrým
baukrotenr a okradením chrámů získají zednáři
nové prostředky.,na své prazvláštní »sbratřování

"lidstva«.
Sarrali o své armádě. >Berliner Tagblatt« uve

" Královéhradeckoubankovní jednotuv Hradci
„Králové doperačujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte

' při každé příležitosti svůj vlastní podnik.
|
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hlédi neutrál, z Paříže se navrátivší. Sarrail vyli

cena jeho armády. Rád by Sarrail vyměnil celou
armádu za třetinu vojska, bojujícího na Sommě.
Prohlásil: Zdá se, jako by mně byli poslali spodi

-ceny. Nejhorší čeládkou jsou bílí a barevní Angli
čané, mezi prvými jmenovitě Novozeelandané a
Australci, kteří nemohou zapříti, Že jsou potomci
těch velikých zločinců, které vysílala Anglie do

těch chlapů není ani řeči. Pohybují se také v poli
jako »svobodní Angličané«, kteří mohou činiti ne
bo nečiniti, co se jim uzdá. | tou hrstkou Rusu, kte
rou mám, byl jsem velmi zklamán. Není-li ruské
vojsko, které bojuje v Rusku, z lepšího materiálu,
pak jest mi ho líto. Linou čeládkou jsou italské od
dily. které mně byly dány k disposici, které před
Bulhary bídně utíkají a dají se poraziti nepřítelem
ve značné menšině jsoucím, že je z toho ostuda.
Na portugalské „vojskospoléhám „již co nejméně.
Sarrail praví, že jediným zdatným vojskem jsou
ony zbytky srbské armády, které stojí na jeho le
vém křídle. Zdůrazňuje dále, že má v zádech Ře

na. Dále se zmiňuje o obtížném zásobování, při
čemž obtíže stoupají tím více, čím více se vzdalu
je od operační základny. Z pochopitelných důvodů
nemůže Sarrail tento omluvný dopis uveřejniti,
ale přeje si, aby jeho obsah byl v kruzích přátel
rozšířen, aby poznali obtíže ofensivy, na kterou
Francie čeká.

Soc.-demokratický vojenský spolek. Říš
skoněmečtí soudruzi Slampfer a Kuttner roz
šířili provolání, aby účastníci války a soudruzi,
kteří -se zajímají o organisaci válečníků, brali
účast na příšlušném shromáždění. — Tedy s00.
demokratický vojenský spolek. Jest obecně zná
mo stanovisko Internacionály k podobným spol
kům, které zakládali vojenští vysloužilci kon

| Cirkevní věstník.
Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou pp.: Fr. Matouš,

farář v Bystrci, za faráře do Pouchova, Hugo Bitter
mann, kaplan v Heřmani za faráře do Nové Vsi, Fr.
Fiedler, kaplan ze Žiželik, za kaptana do Solopisk, Jan
Abendroth. kaplan v Čechticích, za kaplana do Hořiček,
Václ. Ševčík, kaplan v Bernarticích, za admim. do Čer

do Kostelní Lhoty, Bohumil May. admin. v Křešíně, za

[ admin, do Skály, Jarosl. Žďárek, admin. v Hořičkách.
za admin. do Studnice, Josef Chadraba, admin. v Plo
tišti, za kaplana do Jilemnice, P. Karel Pokorný S. J.
obdržel zpovědní jxisdikci pro Hradec Králové, P.
Jos. Laaber Congr. St Redemt. jurisdikci pro Králíky.
P. Felix Beer Congr. St Redemt. jurisdikci pro Králíky,

Raimund Novotný. admin. v Čermné, za kaplana do Č.
- Prusnice, Frant. Endt, neomysta, za kaplana do Hostin

ného. Jan Waolavec, neomysta, za kaplana do Kunštátu.

cích. -- Uprázdnila se: fara v Bystrci. patron. nábaž.

listopadu 1. r.

zprávy
místnía z kraje. 

Pocta padlým a vyznamenaným vojínám. »Úřední
list. píše: Jak z denních listů vyjímáme, usnesly se již
mnohé obce. aby jména jejich příslušných (tam naroze
ných neb usedlých) vlasteneckých bojovníků. kteří padli
před nepřítelem anebo následkem onemocnění na bojišti
zemřeli, byla zaznamenána zlatými písmeny na mramo
rové desce, která bude pro věčné časy na vynikajícím
místě v budově radnice neb škole umístěna. Podobná
pocta hodlá se vzdáti oněm bojovníkům, kteří byl za
zásluhy získané na bojišti vyznamenání. Očekáváme, že
i naše vlastenecké obce nezůstanou pozadu. Obracíme
se proto ke všem obecním a důst. farním úřadům, ja
kož i ke všem správám škol, aby se myštenky té ihned
uchopily a ji v brzku ve skutek uvedly. Jména vyzna

tivoům.

ný přehled, doporučuje se vybídnouti veřejně příbuzné
neb známé vyznamenaných nebo padlých vojínů, aby
oznámili jméno křestní a příjmení padlého nebo zemřelé
ho. rodnou obec. den narození, obec domovskou, posle
dní pobyt před nastoupením voj. služby, stav občanský,
hodnost, přesný den smrti a den vyznamenání. Co ve
věci zařízeno, budiž okr. hejtmanství do konce listopadu
t. r. sděleno.

Vyznamenání. Zdejší advokát a nadporučík-aud:tor
dr. Bedřich Petr. sloužící od počátku války u voj. Sou
du, t. č. zástupce přednosty voj. soudu v Sandoměři
byl Jeho Veličenstvem za výborné služby v době války
ve zvláště mu přiděleném zodpovědném postavení vy
znamenán zlatou medailí »Signum laudis« ma válečné
stuze.

Ze záložní nemocnice 1. oddělení. V pondělí dne 14.
L. m. oslaví své jmenény dp. kurát Stanislav Kordule.
Bude (o již třetí svátek za světové války. A luzajisté
všichni vojíni ranění | nemocní budou s díky vzpomínati
kněze, který vojínům tak vešikým přítelem jest. A mezi
prvními budou to zvláště vojíni V záložní nemocnici k.
odd. Vždyť ještě nevymizely ony krásné večery Hino
vé a zvláště poslední pobožnost v nemoc. kapli konaná.
na niž byli všichni vojíni bez rozdílu a k tomu mnoho
civilního občanstva. Zvláště milá byla přítomnost choti
pluk. lékaře pí. Zunové a ošetřovatelky vojínů u Červ.
kříže ct. sestry Věnceslavy. Velice líbilo se sólo »Be-
ránku Boži«, jež zapěl jednor. dobr. p. Kmoniček. Dru
hý den o svátku Všech svatých při mši sv. přistoupily
mnozí vojínové po vykonání sv. zpovědi ke stolu Páně.
Konečně v den Dušiček obětována byla důst. pánem
zádušní mše sv. za všechny padlé i zemřelé vojíny ve
válce. Jak dojemné a krásné byly všechny tyto pobož
nosti! Proto z celého srdce ke dni jmenin důst. pána

, pravázíme nejsrdečnějším přáním. aby mu dobrotivý
Bůb popřál stálého zdraví a posílil ho v plnění jeho těž
kých povinností a šlechetným dalším cílům dal hojné
požehnání! — Všichni vojími. :

Zemřet robník p. Jan Tikal ze Lhoty Malšové v
Haliči, byv zasažen na polí válečném nepřátelskou stře
lou. Tělesné schránka padlého hrdiny exhumována a 7.
listopadu převezena do Lhoty MakKové. Pohřeb se koná
tuto neděli o 3. hod. odp. O. v p.

Desertér Rudoli Medek, Dle sdělení vojenských ú
řadů přeběhl záložní šikovatel. kadetaspirant Rudolt

pěš. č. 18 k nepříteli. O tom se činí vyhlášení s přpome
nutim, že jmenovaný byl prohlášen za vojenského sběha.

Vojenské koně pro rolníky. © Bylo pozorováno. že
mnozi rolníci. kterým byly přiděleny erární koně na

„polní a lesní práce. si je ponechávají i po skončení nej

stati prozatim nepovšimnuty žádosti rolníků, kteří dispo
sičních koní nezbytně potřebují. aby mohli obstarati na
léhavé polní práce, poněvadž příslušné c. a k. vojenské

Zajisté uznáte,
že v odborném

závodě prádlem Teplé vesty:
modní zboží Teplá trika:

koupíte nejlépe.

Nepromokavé pláště.
Nepromokavé peleriny.

Nepr.mokavé vesty.
Nepromokavé kalhoty.

Co jest
levné?

V dobré jakosti

| vojska!

—
Moje ceny

za dobré zboží
jsou levné.a——je

$

Sport. avcatry.
Mcdní jupičky.

Bilé prádlo.
Barevné prádlo.

Punčochy. Hedvábné prádlo.
Kapeeníky. Modní kabáty.
Manicury.

jest levná cena.

To jest
levné!

Šle. Rukavice.

Závod svojí sc
lidností a dobrým

' zbožím získal sobě
| v každé třídé zá

kaznictva velikou
oblibu.



slušným náhradním sborům ihned po ukončení nejnalé
bavějších polních prací, aby se mohli opět přidělití ji
ným rohníkům. Zároveň se upozorňuje, že vojenským
koním nutno věnovati zvýšenou péči, poněvadž se 0
pětně přihodity případy, že tito koně následkem příliš
ného namáhání a nedostatečného krmení značně byli po
škozeni.

Městská rada dne 30. října a 6. listopadu:
byly nadace založené AI. Kemlinkem, purkmistrem, na
dace manželů Poncových a pí. Fr. Teubnerové. —
Vzato bylo na vědomí usnesení c. k. okr. soudu v Brně
v Ppozůstalostní záležitosti prof. F. R. Zacha, který u
činil odkazy pro sirotky v Čechách. — SI. Ervíně Ku
plerové v Praze propůjčeno bylo divadlo na den 11. H
stopadu k uspořádání tanečního koncertu. — Poukáží
se k příjmu dávky za vodu užitkovou za II. čtvrtletí.
— Sehváleny byly návrhy ve příčině osvobození od
školního platu na měst. dívčím lyceu s některými do
datky. — Okresní komise pro ochranu dětí a péči o mlá
dež v král. Českém v Hradci Králové, aby v dohodě
s městskou radou uspořádala v Hradci Králové výstavu
pro péči o kojence a nauku o kojencích, která by sem
převezena byla z Prahy. — Vzato na vědomí, že pan
Bedřich Jeřábek, ředitel divadelní společnosti sdruže
ných měst východočeských, zaháji divadelní saisonu v
Hradci Králové dnem 1. prosince a schváleny byly ná
vrhy divadelní komise. —
jednévky. týdenní a lesní konsignace.

Osobní z c. k. flsanč. ředitelství. Pan Fr. Pšenička,
finanční sekretář, byl jmenován fiančním radou. Pan

kretářem. .
Dar. Vid. farní úřad ve Svojanově u Poličky zaslal

Odboru venkovských knihoven při literárně-řečnické
jednotě bohoslovců v Hradci Králové obnos 10 K. Vý
bor jednoty vzdává tímto obětavému dárci vroucí dík
za lo, že i v této těžké době, kdy na dobročinnost kně
ze kladou se velké nároky, svojí hřívnou přispěl věcí
tak potřebné a projevli pochopení pro tento | kulturní
účel.

Přednášky. Městské průmyslové museum uspořá
dalo v neděli dne 5. Hstopadu o 3. hod. odp. přednášku
insp. L.. Weignera: »Z dějm umění knáhvazačského«.
Přednáška konala se v přednáškovém sále budovy mu
sejní a byla velice četně navštívena. V sobotu dne 1.
listopadu bude přednášeti v témže sále vrchní inspek
tor c. k. státních drah z Olomouce p. K. Dvořák: -Z
kraje Joži Úprky*; klasobraní z potulek po moravském
Slovácku. Pan přednášející znám jest již obecenstvu
královéhradeckému jako nadšený ctitel svérázných kro
jů, zvyků i obyčejů lidu slováckého z přednášky, již tu
před několika lety v divadle konal. Krásnou sbírku
svých obrazů od té doby rozšířil a zdokonalil tak, že
ukáže obecenstvu na 150 nejkrásnějších, typických kro
jů. staveb | slavností moravských Slováků, obrazů to
nanmoze jedinečných. Vstupné 20 h za osobu určeno je
pomocným účelům válečným.

Ochotnické divadlo. Které důvody vedly »Klicpe
ru«. aby sehrál Šamberkovu frašku »Palackého třída
27«, jež svého času plnila hlediště divadel pražských,
je těžko uhodnouti. Už asi proto, že vůbec důvodů kro
mě »všeobecné žádosti« nebylo. Závažným byl by snad
moment kasovní; čí chtěl některý z členů podati tu dů
kaz svého všestranného talentu? To dalo by se plným
právem fici o p. Hruškovi, jenž svého Drmolu dobře
odkoukal. Ne tak ostatní. Některým bylo v jejich úlo
hách nevolno a sl. Richtrová zřejmě se svou úlohou ne
věděla si rady. Ostatně i souhra této frašky namnoze
sitnační velmi vázla, zvláště ve čtvrtém oddělení (před
stavení sobotní). — C.

Středostavovská kuchyně v Hradci Králové. Jídelní
listek na týden 13.—19. listopadu. Pondělí: Bramborová
polévka. kynuté knedlíky s povidly. — Úterý: Nudlová
polévka, hovězí maso se zeleninou. — Středa: Strou
hánková polévka, pečená krev s brambory a se zelím.
— Čtvrtek: Rýžová polévka, hovězí filet s brambory.
-—Pátek: Hrachová polévka, buchty. — Sobota: Krou
pová polévka. hovězí maso. knedlíky s rajskou omáč
kou. — Neděle: Polévka s noky, zajíc na smetaně. bram
bary. Dozor mají dámy z Obecné kuchyně. Cena obědu
K 1.20. Přihlášky a předplatné pouze na celý týden (I
-oběd denně K 8.40) přijmá městský popisný úřad na
Malém náměstí nejpozději v neděli do 11 hodin dopol.

Daňové výpisy k nahlédnutí. Ve smyslu $ 58. odst.
2. zák. ze dne 25. řljna 1896 č. 220 ř. z. a čl. 33 vyku
hávacího mařízení jsou výpisy z rejstříků. obsahující
sazby všeobecné daně výdělkové pro období 1916 u
purkmistrovského úřadu po dobu 14 dnů od 7. do 21.
listopadu t. r. k veřejnému nahlédnutí oprávněným po
platníkům vyloženy.

„Na osleplé vojíny, Invalidy, vdovy a slrotky po
padlých vojínech, Červ. kříž a nezaměstnané, strádající
(dělnictvo ráčili dále věnovati P. T.: A. Skokanová, SL.
Kolín 10 K. Jos. Čapek. Sezemice 5 K. vdp. Fr. Klus,
Košice 4 K: po6 K: opatství »Emauzy-, Marie Kuchařo
va, Račice: po 3 K: vdp. Jos. Pospíšil. N. Bydžov. M.
Kafkova. Neugarten, vdp. Jan Štípek. Vys. Újezd, vsdp.
Jns. Sládek, St. Brleslav: po 2 K: dp. V. Cihlář. Hosto
mice. vdp. V. Havifk, Polná. vdp. J. Melichar. Vraclav.
vid. farní úřad Veselíčko. -Orei« Liboc. dp. Jos. Gabriel.
Kartouzy. vdp. Fr. Šverdík, Engelswald, vdp. Em. Ali
ger, Písečná, firma Karnet © Kyselý, Žižkov, dp. Fr.
Mimra, Dolní Újezd. vdp. Lud. Novotný, Rychnov n.
Kn., dp. Em. Taftl. Praha, vdp. Aug. Neoral, Rudslavice;
po 1 K: dp. Al. Sígl. Roztoky, vdn. Jílek, Vosice. vdp.

vdp. Pel. Hanoušek, Bezno, MUDr.Arn. Pekař, Černilov“

dp. Josef Zuzánek, Jilemnice, dp. Vinc.Macek, želez
nice, nejmenovaná z Hradce Králové; Fr. Hinat. Bušano
vlce 2.70 K, vdp. Aug. Krčmář, Stodůlky 40 hal. Zaplať
Bůh! —-O další sbírky a dary na adresu Zemského sva
zu katol. Orla v Hradci Králové se prosí. ©

Zelí prodávati se bude obyvátelstvu pouze do 20.
listopadu. Po uplynutí této lhůty rozprodáno bude zbý
vajicí zelí obchodníkům. Z toho důvodu upozorňuje se
obyvatelstvo, aby se do 20 £ m. zelím zásobilo.

Pranýř. Dne 8. t. m. večer byly dopadeny dvě zá
letné divky z Jaroměřska; zavřeny a druhý den přinu
ceny v 5 hodin mésti hlavní náměstí. Mnoho lidf se sbí
halo. Jední se posmívali, ale jiní pronášeM různé re
miniscence. »Co pak takové mladice, ate ty paničky . .«
Mrzutý úkol přistižených dámiček byl brzy skončen.

Seznám cez na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 4. listopadu 1916. 1 kg: vikve 1.20 K, jahel 3.90 K.
cibule 1—1.20 K, mrkve 40 h, celere 50—60 h, petržele
40---50 h. 1 kopa: zelí 18—32 K, kapusty 7—12 K, drobné
zeleniny 2—2.40 K, 1 růže karilohu 1—1.60 K, 1 pětilitr
jablek 70 h až 1.30 K, hrušek 2.60 K. 1 kopa ořechů 1 K,
I párek podsvinčat 80—160 K. — Přivezemo bylo: zelt
65 kup, kapusty 11, drobné zeleniny 30, růží karfiolu 2
kupy. celere 20, petržele 8, cibule 3 a, mrkve 3 ag, ja
blek 75 M, hrušek 13 a čtvrt hl. ořechů 110 litrů, pod
svinčat 412 kusů a 6 kůzlat.

Dobřenická larsost uctiia na Dušičky památku svých
padlých hrdinů. Farní a patronátní úřad věnovat k je
jich poctě starobylou barokovou kostnici; do ní proza
tím pověšenobraz Bolestné Matky Páně a po obou
stranách jména vojínů dosud z osady naší padlých. Sku
piny vkusné zeleně z panské zahrady okrašlovaly vni
třek. Po vhodné promkrvě zasvětil místní duchovní ka
pli tu vznešenému vlastemeckému účelu za účastt zástup
ců patr. úřadu, p. starosty ze Syrovátky a četnictva.
jakož i jiných četných věřících. Později bude vnitřek
kaple vkusně upraven i ozdoben.

Svěcení vojezského pomníku v Jičíně. V předvečer
Dutiček posvěcen byl v Jičíně na hřbitově velký vojen
ský ponrmík, věnovaný památce volínů, kteří se účast
nili světové války v letech 1914—16a z bojiště do Ji
čína se navrátit buď raněni anebo nemocní, takže v ji
čínských nemoenicích zemřeli. Pomník představuje vo
jína, který v plné zbroji stojí připraven do pole na mo
hutném piskovcovém „podstavci a poslední pozdrav po
sllá svým mrtvým kamarádům. Byl vytvořen p. akad.
sochařem Jaroslavem Jedličkou, vojínem c. a k. záložní
jičínské nemocnice, ze sbírek, jež provedl Červený kříž
v Jičíně a dp. B. Kobza, býv. duch. správce záložní
jičínské nemocnice. —O 3. hod. odp. byl jičínský hřbi
tov přeplněn vybraným obecenstvem, jež bylo malebně
seskupeno ve čtverhranu. Uprostřed pestrého čtverce,
u samého pomníku zaujal místo dámský odštěpný spolek
Červ. kříže, který slavnost uspořádal, s pí.předsedkyní
místodrž. radovou M. Matějkovou, spolek »Opatrovna<
s pí. inž. R. Prokopovou. Byli tu přítomni místní dů
stojníci c. a k. 43. pěš. pl., 74. pěš. pl. a II. pluku zem.
obrany s místním velitelem p. pluk. Mich. Herberthem,
který byl na slavnost svěcení vyslán c. a k. voj veli
telstvím v Lhoměřicích jako zástupce Jeho Excel. pol.
maršálka v. Scheure. Byli tu shromážděni zástupci všech
c. k. politických a státních úřadů v čele se svými před
nosty, mezi nimiž bylo viděti p. t. pp. c. k. místodržit.
radu dra. Pecku a c. k. okr. hejtmana Sobotku, vrch.
c. k. fin. radu a okr. fin. ředitele Schvarce, c. k. vrch.
stát. zástupce Pecha, vrch. c. k. zem. radu kraj. soudu
Riegla. c. k. pošt. ředřtele Engelmana, profesory c. k.
gymnasia s ředitelem Trnkou, c. k. reálky s řed. Zelin
kou, c. k. paedagogia s řed. Pelikánem, c. k. dív. ref.
gynmasia s řed. Štorchem, ředřtele hosp. školy Lukáše.
Přítomní byli dále: Zastupitelstvo města Jičína se' star.
V. Jírů, ordináf okr. všeob. veř. nemocnice dr. Macoun,

plukovní lékař dr. Toušek a ostatní voj. lékaři. Také z
místních korporací dostavili se uctíti památku mrtvých
vojínů: Sbor dobrovolných hasičů v plném počtu se
svým praporem a s. velitelem V. Štemberou, deputace
sboru ostrostřeků s velitelem Jos. Bajerem a za tělocv.
jednotu Sokl náčelník V. Šmejc a za spolek Záchrana
předseda Fr. Groh. — Provázen asistencí duchovenstva,
mezi nímž byl přítomen mistní vdp. děkan Jos. Vomo
čil a p. konsist. rada a býv. vikář Vincenc Krátký a j..
dostavil se k svěcení (byv vyslán c. a k. voj. velitel
stvím z Litoměřic) Msgre kons. rada dr. Rud. Zháněl,

vrchní polní kurát z Litoměřic. Vysoce vážný a velmi
dojemný akt svěcení započal tklivým -Stabat mater<
od Rossiniho, jejž přednesla aituplně a oduševněle voj.
hudba c. a k. 43. pěš. pluku, řízená p. kapelníkem V. Bu
rešem. Nato v řeči české a německé jednatel Červené
ho kříže dp. J. Šimberský „uvedl důvody, pro něž Červ,
kříž pomník od c. a k. zál. nemocnice převzal. na hřbi
tově umístil, dokonat a proč tímto pomníkem uctívá pa
mátku mrtvých vojínů v Jičíně, kde na tisíce vojínů se
vystřídalo od začátku mobitisace, z nichž mnozí to nej
cennější, svůj život. obětovali nejmllostivějšímu císaři a
králi a mllené vlasti, Jménem Červ. kříže jim — vojí
nům věrným, poslušným a odďdaným až k smrti vzdal
povinný obdiv a zvláště lejich patriotismu a jejich obě
tavosti úctu a vděk. Po závěrečných slovech, jimiž jim
vyprošoval na Bohu věčný mír, odevzdal pomník jmé
nem spolku městu Jičínu. Všem přítomným za Účast po
děkoval. Zástupce p. pol. maršálka Jeho Exc. v. Scheu
ra, p. plukovníkM. Herberth, v řeči německé ocenil
snahy těch, již mrtvých vojínů slavnou slaví památku a
velebil zvláště jeřch hrdinné činy — na slávu cíkaře a

nesl slavnostní řeč německý-a, česky. Uvetdš důvody..
pro které jsme povinní uctívati památku našich vojínů.
při čemž zajisté mocně působila slova o dojmech. jež
tečník zažit na bojišti v Srbsku a Haliči — PH svěcení
samotném hrála huďba duchovní píseň z op. »Evangeli
sta“ od Kienzla. Po dojemném svěcení, jež vyvolalo na
tisíce vzpomínek na chrabré naše vojíny, pronesl jičín
ský starosta p. V. Jírů díky Červ. kříži za odevzdání
pomníku městu Jičínu. poděkovat charitativní čímností
Červ. kříže a kvštovaš probhibovací činnost spolku ji
čínského, věnovanou mrtvým vojínům. Modštbami ve
hřbitovním kostele slavnost svěcení pomníku zakon
čena.

Na sirotčinec sv. Frastiška ve Slatinanech u Chru
dimě, prosíme, pamatujte.

. Skuteč. Pan Otakar Klapka, rodem z Ranné u Hlin
ska, byl 30. října na c. k. universitě Karto-Ferdinandově

ne prohlášen doktorem veškerých práv. Gratulujeme

ÚvěrnídružstvoEliška
v Hradci Král.,Adalbertinum, přijímázáznamy

na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného| néhokřížeaa|opatříi jinécen.papíry.

Různé zprávy.
Moravská agrární a průmyslová baska v Brně

vykazuje koncem měsíce října 1916 stav vkladů obna
sem K 84,783.339.30.

Pamatujme stále na prospěch a rozvoj svébo tisků"
Někdo řekne, že teď není potřebí o tisk strany tolik pe
čovati jako před válkou. Odpovídáme dle četných zku
šeností, že právě nyní máme napínati své sly dvojná
sobně. Střediska novinářských podaíků jsou daleko lépe
informována o obecné náladě lidu než nejčilejší jednot
livci. Dochází nám plno Informací, žádostí. stesků. Jak
nejapné ©domněnky se nyní šíří mez! lidem o církvi.
kněžstvu, o stranách katolických! Katolik, který nese
břímě dn: i horka. který se obětuje do krajnosti ve služ

bách lidamilnosti, jest podezříván, jak z mimořádných
poměrů těží pro sebe! Takovým domněnkám maprosto
se nedivme! Lid, pokud před válkou katolické četby ne
mět a pokud byl zasypáván tiskopisy protikatolickými,
jest snadno nakloněn uvěřiti | nejúžasnějším »protikle
rikálním« vymyšleninám. - Jelikož tiskem šířítř štvavé
lži Jest nyní obtížno, pracují tajní agenti pokoutně, ve
lice opatrně ale účelně slovem. Prohodí se ta neb ona
poznámku tak chytře, aby se nedal dokázati zký úmysl.
ale aby slova přece jenom chytla. Slovo k slovu — a

za nedlouho žádoucí nálada prostomyslnýchposluchačů

tiše, ale plnou parou. Ostatně i z -Jejich časopisů vysví
tá zcela zřetelně, jak svým kulturním zásadám dají plný
průchod i po válce. | Katolík tedy nesmí podřimovati.
Ovšem katolický tisk nemůže mlaviti nyní anl na svou
obranu tak volně jako dříve. Teď jest zmobilisováno
všecko: i denní tisk buď přímo nebo nepřímo musí pod
porovatí společnou věc státu, chce-li, aby vycházel.
Ale — kdyby jiného prospěchu pro nás nebylo, již tíni
pomůže katolické věcí každý odběratel, že se vůbec
náš tisk za války udrží a že nebudeme nuceni po válce
začínati s velikými náklady zcela znovu. Nezasvěce
nec těžko pochopí, jak velikých obnosů jest potřebí dří
ve. než první čísla nového časopisu vyjde a jakých fi
nančních obětí vyžaduje shánění odběratelů. Výsledky
žurnalistické činnosti neohlašují se bubnem, neukazují“
se zcela zřejmě zraku veřejnosti. Zvláště účinky tisku
obranného se zdají povrchnímu posuzovateli skrovné,
Ale redakce. která má čilé spojení s různými obcemi a
kraji, scznává vliv své práce lépe. Vždyť jsou i jiná po
volání. o jejichž velepotřebné činnosti průměrný občan
ví velice málo; bu docela i když se dostaví velice skvě
lé, každému patrné účinky práce mravenčí, ještě někte
H lidé hledají příčiny takové bilance Jinde. Proto žádný
veřejný podník nemá se podceňovati. Často počin na
první pohled nepatrný má dosah nedozírný. Moc tisku
podceňuje se leckde i mezi katolíky, ačkoli přece jest
tolk poučno,. že jiné strany svou vlastní žurnalistiku
podporují se vším úsilím. Kdyby bylo možno učřnití
zkoušku opačnou v téže oblasti. kde katolické listy vy
cházejí. užasli by podřimující při srovnání. Vždyť pře
ce cizina mluví hodně hlasitě. Vizme, jak v Portugal
sku, v Mexiku a jinde jedná se jako se zločinnými psan
ci s nejpokojnějšími katolíky jen proto, že tito chtějí
žíti podle svého náboženského přesvědčení. Pronásle
dovaní občané nářkem svým naplňují svět proto, že v
pravý čas se nepostarali o důkladnou tiskovou obranu,
že před okamžikem hadího útoku nebyli organisačně
připraveni. Zato však na př. v Německu katolické po
sice stojí pevně. protože tam katokctvo porozumělo zna

mením doby v pravý čas. Katolíci netoliko užívají tam ,
svých práv svobodně, ale těší se veliké vážnosti u ob-*
čanů náležejících k táborům jiným. Charakter, důsled
nost a síla získaná vlastním svědomitým přičiněním —
to jsou vlastnosti, které Imponují každému. — Na otáz
ku. zdali jest potřebí katolického tisku nyní, odpovídají
nám zřetelně již různé strany a frakce ze XVI. století.
Jakmile někde (1 v zemích českých) vznikla některá
sekta, Ihned si pořídila tiskárnu; šířila a hájila své zá
sady horlivě tiskem, ačkoli tehdy tiskopisy byly značně

dražší než nvní. Docela za války šmalkaldské měl kar
[lřt saský v samém vojenském táboře polní tiskárna, ve
které tiskl svá náboženská provolání v několika“ jazy
cích. A teď, kdy jiné strany přímo svým tiskem náš lid



„zaplavují, měli bychom na všecko bleděti netečně? Jiné
tisty plšl opatrně netoliko proto, že Jest to nyní nutno
stí, ale aby sí pořídily armádu nových abonentů z Ji
ných stran. Kdo polkne podávanou udici, ten na ní bude
zavěšen i po válce, když obsah listu rázem nabude Jiné
tváfnosti. Jestliže nám jiné listy aspoň nyní mnoho ško
siti úemohou, Pamatujme, že také naší věci ani teď ne
prospívají. Nestarají se o vyvrácení ani nejdivočejších
„protiklerikálních: domněnek, které trousí mezi lidem
vychytralí agitátoří. A tak narážíte na pošetilé předsud
"ky a poblouzení docela u celých řad lidí, kteří plině na
vštěvují katolické chrámy, Kolikrát jenom na příklad
"katolický tisk vysvětlil stanovisko Písma i církve k vál
se! Kolikrát pověděl, jak třeba rozuměti pátému přiká
zání a jak tento příkaz vysvětluje hned v dalších řád
ich sama bible! Marno všecko u celých zástupů, které
— katolických časopisů nečtou; slyšíte tytéž pichlavé
poznámky znovu a znovu. Říká se, že zabije-li se v létě
jedna moucha, sto lich přiletí na funus své družky. A
'tak se to má s ústním vysvětlováním. Jednoho občana
poučíte tak, že vám ochotně přisvědčí — ale sto jiných
přijde hned s týmiž nalvními dotazy. Zde tedy slovo
jednotlivcovo jest slabé, tu jest potřebí poučení hromad
ného. A správné Informace velikému množství | do
vzdálených zákoutí může podati jenom velice rozšířený
tisk. — Kdo katolický časopis odbírá, prospívá sám so
'bě. protože naše listy nejsou podniky výdělečnými, ne
mají za účel obohacovatl jednotlivce. Jsou založeny k

rochraně katolického lidu. Proto také v našich listech ne
ní křiklavého rozporu mezl částí redakční a insertní,
-dbáse důslednosti více nežv listech jiných. Ale právě
proto, že katolické časopisy oeuveřelňují insertů Midi,
jichž zásady a počínání značí zcela jiný program, nemo
hou pokladny našich žurnalistických administrací vy
kazovati přebytky. Právě proto jest potřebí, aby se na
hradilo hojným předplácením to, co nám chybí na in
seriném. Doba těžká vyžaduje mimořádné napětí sil v
mnoha směrech; doba tedy také naléhá, aby našinci hor
livě šířili vlastní tisk. Kdo již odbírá anebo na časopisy
peněz nemá, zajisté může snadno povzbuditi jiné, aby
nějaký groš na časopisy naše věnovali. Výsledek tako
vé drobné práce, bude-li konána ode všech našinců, bu
"de zajisté velikolept a potěšující.

Kaelářské potředy,
papír, péra, inkoust, tužky ve velkém výběru v

Družstevním knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Besídka.
Mospodské vodní družstvo.
V městysi Bramborově za parného a vělice

suchého léta panovala značná tíseň. Sluníčko vy
ssálo kde jakou kalužinu, pálilo nelítostně, že bylo
občanům horko jako v cihelné peci. Celé dva mě
Sice nikde se neukázal na obloze ani jediný mrá
ček, o němž by se dalo říci, že snad přece roz
praskanou půdu poněkud pokropí. Letní žár pro
nikal hluboce do útrob matky země, až i studnice
začaly vysýchati. Rozpaky se množily zvláště u
těch občanů, kteří si chovali dobytek.

Protože rozčilení z každé nesnáze vždycky
musí odnésti někdo nejbližší, začala mezi někte
rými sousedy kritika domnělých původců místní
ho soužení. A kritika se brzy stupňovala v neho
rázné hubování.

>Již třikráte ti naši obecní tatíci slibovali, že
se nám postarají o dostatek vody — a tu máš, po
všech slibech a pochůzkách je tu vody méně než
před lety. Jakmile uhodí suchý rok, hned je s ce
lou obcí zle.« Takové a podobné řeči se ozývaly
stále hlasitěji. Jednotlivcům nezbývalo, než se utí
*xati k svépomoci. Studně byly skoro stále ve sta
vu obležení. Ve dne některá žena s putnou nebo
konví div důlek nevystála, než se jí podařilo na
plniti nádobu až do třetiny. Čipernější občané

předběhli jiné. Hned tu, hned zas tam při záři mě
-síce se mihla bílá postava s rozcuchanou hlavou.
Noci oživovaly stále více, takže ani nebylo potřebí
ponocných. U studní sousedé a sousedky vedly z
dlouhé chvíle rozvláčné konference o všem mož
ném. Větší skupiny nedočkavých hlasovaly, kolik
je dovoleno každému odnésti, aby skoupá studně,
až trochu vody vypotí, nezklamala celé řadý ji

„ných potřebných.
Klepny již nezvěstovaly, co slyšely na trhu

nebo za nedělního odpůldne. Nyní začínaly slovy:
>Onehdy v noci u studně jsem slyšela... .« —
Zkrátka citelný nedostatek vody činil ve společen
ském žití radikální převraty. Někteří si donášeli
anebo dováželi vodu z pramenů a studánek vzdále
ných. Ozývaly se křiky a hádky o vodu; docela
docházelo i k soudům.

Rozumí se, že i hospodské společnosti za trvalé.
krise snažily se vpraviti se do úlohy starostlivých
otcf, aby se jim nevyčtlo, že pečují jenom o napě
chovaňou dýmku a plnou sklenici. V hostinci >U
dloulého ucha« starší kmotři častým láteřením
markýrovali živý soucit s obecní bídou. »Ba —
darmo mluvite, celý se rozčilením třásl soused Vo

Paramenta. "

Ignáce V, Noškudla syn |
(protokolovaná firma)

v J blonném nad Orlicí (v Čechách)
(bra P.J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

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 požídání franko zašlou.

(E)
Uh- Koks-Dříní

nabízí ze svého skladu na Slezském Předměstí

Cerný «£ spol.

p Proti
nastuzenínám

a reumatismu osvědčilo se nejlépe

kožené prádlo
ze zamšové a jelenkové kůže. .

Pro pole zvláště výhodné,
neboť žádná nečistota se

v kůži této nedrží.
Prádlo, kož. ponožky, kožešinové rukavice

zhotovuje a na objednávku zasílá

Josef Annamichi,
rukavičkář z "andažista

v Mradci Králové, velká podsíň.

p

=

l
M

— =
v Hradci Králové na nábřeží, roh Karlovy ulice, v asanaci,
sa příčinoupřesídleníjest levně ne prodej. Kde, poví

administrace t. 1.

Ve prospěch

Ú$ Svatováclavské Matice Skolské
Ummnanýza nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakouskuveškerých

koslal, paramentů
rádia, praporů. příkrovů, koberců a

vovóho náčiní Eo výrobaách nejstaršího
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
obrázkové oemníky, rozpočty, Vzory8 vé sboší
k výběru íranko.

Bez velkoměstské redie ve vlastních dílnách a
domech, levné pracovní síly na vonkové, čímž lovnější
osmy ně o 20"/, neš všude inde.
Jubil 100lot. trvání ©80 les. vinetmíčinnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

TYVYÝVYÝVÝYVYVÝVYÝVY

OLEJ STROJNÍ
nakoupíte levně u firmy

Joset Jelinek,
mydlář v Hradci Králové (na podsíni).

VYVYVYVVYYVYVYVVYY

točil. »>Anibych nechodil do hospody, kdybych ne
masil zapíjeti vztek. Co jen ti naši tatíci dělají?
Teď jenom čekám, až objednají několik velbloudů
a pár šakalů, Pak tu bude dokonalá Sahara.«

»Ale co byste se tolik zlobil?« upřel pichlavé,
Selmovské oči na Votočilův brunátný obličej Klo
bosil, »Tahle nouze přece se vás netýká; vždyť
se říká, že jste veliký nepřítel vody. Nikdy jsem
neviděl, že byste ji byl pil.«

Zarudlý -zrak Votočilův blýskl zlověstně. Ale
napadený se vzpamatoval a rýpl jiným vtipem:
»Éčénu — za vlastní peníze pivo pít jest posud
všude dovoleno. Ale jsou lidé, kteří by potřebovali
každý den škopek vody na umývání začerněných
rukou. Ale ani hodně mýdla by jim třebas nestačí
lo. A právě takoví nechtějí se přiznat, že by jim
starost o vodu byla velmi užitečná.«

»Kdo že potřebuje na drhnutí rukou mýdlo?
vyhrkl Klobosil.

>l já jen tak všeobecně«, couval poněkud Vo
točil.

»Nechej ho, nehádej se«. chytil za ruku Klobo
sila Vránek, který hleděl okamžitě rozprávku oto
čiti Jiným směrem. »Víte co«, mračil se důležitě
po mohutném bafnutí, »tohle všecko zavinila ne
dbalost těch, kteří měli »panský kopeček« zalesnit.
Ten jest nad Bramborovem. teče z něho někdy
voda dn dolejšího rybníka. Kdyby sé tam daly
stromky, hned by jí sluníčko nevysušilo. Zkrátka
bylo by dost vody hned.«

»Chyba lávky«, mávl vyhaslou dýmkou Lejha
nec. »Víte, sousede, to »hned« by přišlo teprve za
půl století, až by stromky dobře vzrostly a důklad
ně stínily. Ostatně — kde pak takový skrovný
kopeček!

Klobosil smočil si znovu: >Já si myslim. že to
hle neštěstí byla nám dlužna vychvalovaná kana
lisace. Všecko mokro uteče pod zemí z obce, nic
do hlíny nevsákne — a pak studně zívají na
prázdno.

»Kdož ví, kdož víl« rozumoval nejistě Klimba.
»>Měněco napadá, co jsem slýchal od babičky. Ně
která žába hluboko pod zemí zahradí zlomyslně
svým tělíčkem pramení cestu. Užívá vody jen pro
sebe, ale dál jí nepustí. Takhle potom vysýchají
studně.

»Ale dejte pokoj!« odporoval Klobosil. »Kde pak:
žába! Ani pořádný vůl by vodu tak pořádně neza
stavil. Ale možná, že právě ta kanalisace přeťala
dobré prameny, tekoucí do studní. Teď abychom
se rvali v rybníce o vodu s žabami a mihulemi.
Stejně ten zbytek vody zapáchá už jako louž z
koželužny. Neříka! jsem dávno, že ta kanalisace je
zbytečné zakopávání peněz do země?«

»Já zas povídám, že studně nejsou vykopány
na pravých místech«, uvažoval Votočil. »Měly by
se vykopat dvě tři ještě jinde. Takhle teď lidé
musejí dávat povozníkům za hrnéček vody, při
vezené z Kmínkova. krejcar — a za putnu celý
šesták.“

»No —-to by ani nebylo tak zle«. prohodil Klo
bosil. >Hrnéček piva stojí víc — a putna bystála
celé zlatky. A přece si na tuhle drahotu nestěžu
jete.“

Votočil vzplanul jako sláma, ale hned se zas
uklidnil.

Vodní otázka luštěna sem tam dále — a pivo se
pilo. Bylo nutno píti hodně, protože i noc byla
parná. K tomu se pilo na zlost, v zájmu prospěšné
výslednice pohnuté debaty a na všeliké jiné do
bré úmysly. .

Za hovoru jen starý Pleskal si ukládal velikou
zdrželivost. Ale vždycky. když půl sklenice vy
prázdnil, svědčil vůči řečníkům s ironickým vzezře
ním hlavou. Přední debatéři pozorovali dobře, jak
de tichý pijan měří pohrdlivými pohledy, dráždilo
je toto chování, Dráždilo to, působilo rozpaky.

Když se přátelé dobrého moku vyhovořili k
prospěchu obce tak důkladně. že nastala přestáv
ka, otevřel ústa svá moudrý Nestor Pleskal: >To
hle všecko. co tu povídáte. jsou hotové žvasty.
Já bych, panečku, věděl o prostředku nejlepším.
Jak víte, vzrostl na panském kopečku silný jasan.
Kořeny má dlouhatánské, spletené. A ty ko
řenv tlačí vydatný pramen. takže všecka voda se
tam zastavuje nebo tíhne mimo Bramborov. Kdyby
ti naši tatíci jasan vykopali. vyšplíchne voda jako
z vodotrysku. Já vím, co mi tatínek již jako chlap
ci vykládal. Také jsem to řekl starostovi, ale ten
se jen smál Potom mluvte ještě dál s lidmi, kteří
pro vodu nevidí rybníka. No — tady u nás je chy
tré hospodářství, až se nám všude vysmívají.«

Celé společnosti se rozšířily zornice. Sem tam
na tváři se objevil úsměv. Když však Pleskal za
čal nadávati troupů i spolusedicím, dal Klobosil
věcný návrh: »Otče drahý, iste-li přesvědčen tak
určitě o začarovaném prameni, můžete se stát
okamžitě velikým vysvoboditelem naší obce. —
Jsme-li hloupí, nevěří-li se vám nikde, jen honem
jděte se sekerou a pilkou na panský kopeček sám.
Strom skáceite. kořen vykopejte, Jakmile se obje
ví voda, žádný vás pro ten smělý skutek žalovat
nebude. Naopak se stanete čestným občanem.<

Pleskal vykulil oči z široka, hospodou otřásal
obecný smích. Pleskal těžce povstal, sebral skle
nici a hajdy k vedlejšímu prázdnému stolu, ulevuje
si bručením: >Chamraď. vyžlata, trumpety!<



Ale do bujného smíchu najednou ode dveří se
vmísil ostrý hlas ženský: >Kdy pak už půjdeš do- |
mi, halamo! Já mám tolik práce — a on tady lije |
do sebe pivo jako do sudu. Kdy pak mi přineseš
aspoň putnu vody z loukovské studánky?« Tahle
slova platila Votočilovi. Ten sebou mrřskl, jako by
byl uštknut, 1.

»No — no, sousedko, vždyť tak není zle«, hájil
kmotra Vránek. »Nic zlého tady neděláme. Právě
obráceně: Hubujeme, že v obci není vody a hovo
říme tady. jak bychom ji dostali.«

„Snad od šenkýře?« založila si boky hospody- ,

ně, »Ten přece prodává pivo. A načbyste sami |
vody potřebovali? Jste stejně: všichni namočeně'ja- ;
ko houby. Takové neprotokolované vodní druž- ;

'
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Jan Horák,č

soukenník 
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsomy kellekol
nejnovějšich druhů pravých

——viměných látek 

stvo by čistě obec spasilo! Kdyby každý z vás
místo žvanění vzal putnu a šel na vzdálenou lou
ku, prospěli byste líp. Jakou řadu puten jste mohli
nanositi za ty hodiny, které tady probíjíte pleská
ním!

Nyní již moudříkritikové nápadně utichali, pla
til a vytráceli se. Každý měl vědomí, že prostá že- |
na dala návrh věcnější než celé kritisující kole
gium. i

zemských."

Za přečetné projevy soustrasti a

vzdáváme tímto

pohřbu úplnou spokojenost.

Cetná uznání zvláštěz kruhůvole
důst. duchovenstva svědčí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více něž tficetiletého působení.
Učiňte, prosím, malon objednávku na

zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení oen!
Velojemné látky na taláry.

edilnosti, kterých se nám dostalo při

své vlastní výroby, jakož i tu- i Gizo- |
O

Veledůstojnému

sinvným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
reětltí večkeré kostelní nádoby u
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cíbáře,nádobky, patěnky, pacifikály.
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své olestní , předpisům
církevním vyhovující, Ntaré před

měly opravuje v původníIntenci »
" ni zlatí a stříbřínebo protidoatku za nové vyměňuje. Hotovu

Františka Patzaková, předmětynebvýkresyzasílánuu
manželka, tásku bosDě,bez závásnosj|koupě.i 2 j ko06 posvěcené. ruční

jménem rodiny a všech příbuzných. Í sklad vetkorýchzlatých “stříbrných klenotů, jako: řetázů.
madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. 1 Notářské

| "čínského vády na skladě.
Stareslato,stříbroa drahokamykupnjesanejvyššíceny

JAN STANĚK,
posíř a oiuelenr

Praha-l.-979,, al, Karoliny Světlé, čis. 12. n.
Přísažný onalec c. k. zemského trestního soudu.

Zejména Jeho Excalenci

a siroičímu fondu misto věncu.

a kylic.

Panu J.

DÍKŮVZDÁNÍ.

dělostřeleckého podplukovníka v. v.,

nejdp. biskupu Dr. Josefu -Doubravovi, který svojí osobní účastí drahému

Slovutnému p. mistodržitelskému radovi Smutnému, váženému p. starostovi

Rodina Kořínkova.
Elsnerovi plati náš dík za vzorné vypravení pohřbu.

—



Předplatné na čtvrt roku 2 K d0h
a nemdl roku 6 Ke Jj;| V Hradel Králové, dne 17. listopadu 1916. onnono R hádek© peirdna | Ročník XXII.

—

páté 5'2%daněprosté
rakouské válečné půjčky

K

————

v sobotu dne 16.prosince 1916.

Úpisy přijímá

vedle jiných bank a všech místních peněžních ústavů.
Příslušné prospekty a přihláškové tiskopisy lze bezplatně na požádání obdržeti u Živnostenské banky liliálky v Hradci Králové.

která na projevené přání zašle též potřebný počet složních lístků, jimiž upisovatelům bude lze splátky na upisovací hodnotu vykonati.

Upisovacícena obnáší

K92.50 resp. snáhradou +% bonifikace K92.-, ||
pro daněprosté 5+" státní pokl. poukázky splatné 1.června1922:

K96.50resp.s náhradou 4%bonifikaceK96.
Upisovacímu místu jest vyhrazeno, aby stanovilo výši částky, ješ se má jednotlivě přiděliti; přidělení provede se 00

nejdříve p» skončení subekripce a upisovatelům podá se o tom zpráva.
- Kupní ceru nutno při úpisoch do K 200— ihned zaplatiti při přihlášce plným obnosem. Při úpisech nad K 200—

nutno zaplatiti:
při přihlášce —.. . 100 jmenovité hodnoty.
dne 16. ledna 1917. — o »
dne16.února1917. V... 20%, » ,
dne16.března1917... <. 25, » »
dne16.dubna1917... << + zbytekupisovacíhodnoty,

Puněvadí kuponové úroky počítají se od I. prosince 1916, nahradí se upisovatelům z obnosu dříve eplacených 3,
úroky z kusu ode dne splátky až do 30. listopadu 1916. Při splátkách po 1. prosinci 1916 musí upisovatel nahraditi úroky
z kusu od I. prosince 1916 až dodne zaplaocní. ,

K přihláškám na urdité kusy půjšky může se přihlížeti jen pokud upisovací místo uzná to za přípustno.
Kusy dlužno odebratí u téhož místa. u kterého byla půjčka upsána.
Až du vyhotovení definitivních kusů vydají se upisovatelům na požádání listy zatímní, jež se vymění za definitivní

0 Živnostenské bonka Aálka v Nradci Králové poskytujeupisovatelůmkjich event.přáníza zvláště

zálohyna cennépapiry atitry válečnýchpůjček
k účelůmupisování “ zaplacení V. rakouské válečné půjčky, po případě zaopatří jim též svým časem na takovéto hodnoty Í
zápůjčku od Rakousko-uherské banky nebo Válečné půjčkové pokladny a to za sníženou výhodnou sazbu úrokovou. i



. Pátá válečná půjčka.
Čtvrtá válečná půjčka měla výsledek skvělý,

což bylo důkazem netolihkoopravdové, praktické
loyality naší říše, nýbrž i neochvějné důvěry ve
zdar válečného zápasu středostátů. A že patrioti
smus, živá touha po konečném vítězství, neocha
buje, zřejmo z neumdlévající obětavosti obyvatel
stva ústředních velmocí. Zatím co v naší říši čile
"pokračují velice. úspěšné sbírky pro válečné úko
ny, upsal lid v říši německé na pátou půjčku skoro
jedenáct miliard. Všecky známky svědčí, že rakou
Jské obyvatelstvo nedá se zahanbiti říší německou.
"Vždyť již nyní se jeví velice čilý zájem o V. vá
'lečnou půjčku. Již nyní veliké spolky a korporace
"vyvíjejí hromadnou agitaci i v naší zemi, jejíž 0
„byvatelstvo za války při každém apelu vlády se
postavilo do prvních řad obětavých a uvědomělých
podpůrců společné státní myšlenky. .

Pevně doufáme, že v naší zemi bude výslednice
nové půjčky zase velice zdárná. Válka vyžaduje 0
všem stupňovanou námahu a štědrost širých
vrstev, ale také celou řadu lidí obohacuje. Proto
v přední řadě zajisté upíší veliké obnosy ti, kteří
mnoho právě pro válečné okolnosti vydělali. Noví
milionáři vzrostli ze zisků, jichž nepřináší mír. Ale
ani na těch stát nežádá tolik. co požaduje Písmo
slovy: >Darmo jste vzali, darmo dávejte« Stát
praví pouze toto: >Lehko jste nabyli, tedy svůj
značný zisk půjčte na dobrý úrok státu. Nežádám
vlastně od vás obětí. Vždyť. takto uložíte své pení
ze nejbezpečněji a nadto je rozmnožíte.«

(Chtějí-li nás nepřátelé hospodářsky vyssáti a

celá desítiletí, bohatci zájisté v přední řadě se mají
"starati o to, aby dosavadní válečné úspěchy byly
uhájeny a utvrzeny velikým vítězstvím konečným.

iejí žilý obchod byl podlomen a průmysl ochromen?
Vždyť by majetní lidé odnášeli následky takové
na prvním místě. Ale dravá tužba nepřátel bude

„důkladně | zklamána, budeme-li státi všichni na
"svých místech. Aby nepřátelé byli přinucení k za
nechání vyděračných plánů, k tomu jest tu stateč
né a do krajnosti obětavé vojsko. Tyto voje musejí
tedy býti horlivě podporovány od občanstva, kte
ré má daleko za frontou mnohem snadnější úkol
válečný. Tedy kapitalisté na prvá místa!

"Ale ani lidé málo majetní nezhostí se důležité
povinnosti pouhou výmluvou na malé důchody.
Vždyť bude poskytnuta znova příležitost, aby se
dobře uplatnily i půjčky skrovné. Morální a poli
tický význam účasti nejširších vrstev na upisování
nastávající půjčky jest dalekosáhlý. Je potřebí mo
hutným, hromadným činem dáti na jevo čtyrdoho
dě, jak stojíme o celistvost státu, jak se dovedeme
brániti proti zákeřným úmyslům. Tolik nutno v
těto vážné chvíli zvolati: Sobě dává, kdo státu
půičuje!

ci a značný kapitál. Přes to však vydírá své po
platnictvo, jak jen může, aby se jí podařil lup. Ne

byla podporována všemi silami poddaných a aby
se tak paralysoval hmotný tlak útočníků?

Nuže tedy — nechť každý již nyní se odhodlá
k žádoucí a nutné podpoře státu! Lze přikročiti k

listů »Živnostenské banky filiálky<, které právě k
celému nákladu dnešního čísla přikládáme.

dnes nejvýnosnějším uložením peněz!

Učitelstvo
pro V.válečnou půjčku.
sběrny českého učitelstva v království Českém
pro pátou rakouskou válečnou půjčku konány
byly za předsedniotví starostů českých učitel

lického ve dnech 18. a 14. listopadu t. r. v před
náškovém sále Obecního domu v Praze. Dosta
vili se vělohni okresní důvěrníci ze všech okresů
českých a četní hosté.

Schůzi zahájil starosta Zemského Ústředního
spolku jednot učitelských vkrál. Českém p. Jos.
Smrtka loyálním projevem, jímž tlumočil od
danost českého učitelstva k Jeho Veličenstvu
císaři a králi. Vzpomenul vydatné účasti českého
učitelstva ve všech oborech akce pomocné při
předešlých půjčkách válečných, kdy učitelstvo
nejen samo dle svých sil upisovalo, ale i svým

čanstva postavilo se ochotně do služeb propa
gace. Touto schůzí zahajuje české učitelstvo
akci ve velkém slohu. Vyhovujío pokynům úřed.
ním, ohoe se učitelstvo podrobiti i této akci
stejně ochotně jako dříve, tím více, ježto jest
mu umožněno podnikati práci vedením účelně
řízeného vlastního orgánu, jakým je Ustřední
sběrna českého učitelstva v král. Českémpro
pátou rak, válečnou půjčku v Praze. Přeje akci
této sběrny a součinnosti přítomných důvěrníků
všeho zdaru; vítá všechny přítomnéhosty -i
důvěrníky. ,

(O účelu organisace Ústřední sběrny pojednalpak pan uč. Bohdan Skála. Vytvoření sběrný

vyplynalo z poznání potřeby soustavnosti prácea dobréevidence. Spolurozhodovaly stejně dů
vody patriotické a národní jako stavovské. Jest
žádoucno, aby český národ projevil se v akci
pro pálou válečnou půjčku jako významný či
nitel státotvorný a soustředil síly k důkazu
o velikém významu svém v rámci říše. Vydatně
tu může přispěti k úspěchu právě učiteletvo,
stav četný a vlivný. Ústřední sběrna českého
učitelstva soustřeďuje síly učitelské ve prospěch
významného efektu a těšíc se podpoře i sou
hlasu největších školních úřadů a podpoře nej
přednějšího národního ústavu peněžního,jakým
je Živnostenská banka, má dány příznivé pod
minky úspěšné akce. Na konec žádal referent
za podporu akce a vyslovil naději, Že »spojenými
silami« dojde akce učitelská plného zdaru.

Ježto pan prof. dr. Drachovskýbyl náhle
povolán v záležitostech organisačních k mini
sterstvu vnitra, přednesl text zajímavé a svr
ohovaně informativní přednáškyo významu
půjčky p. odb. učitel A. V. Obat.

Potom přednesli oficielní hosté významné
projevy. Místodržitelský rada pan Kalandra za
stoupením zemské školní rady ocenil vydatnou
součinnost učitelstva při předešlých válečných
půjčkách a přál akci v nové, samosprávné formě
podniknuté, plného zdaru.. n

V doslovu schůze promluvil p. řiditel F. V.
Moravec, předseda »Poradního a pomocného

| komitétu učitelstva českého po. čas války«,
o velikém významu akce pro českou školu a

| české učitelstvo. Všem účastníkům pak poděko
; val starosta Jednoty učitelů měšťanských škol

p- odb. uč. Petr Skalický. Zdůraznil na schůzi
projevenou souladnost a shodu všeoh činitelů
v akci súčastněných, jež tvoří základnu toužeb
ného úspěchu.

Průběh války.
Rumuaské bojiště jest dnes na východě

nejdůležitějším. Rumuni útočili u Ršavy, na
' silnici do průsmyku Szurduckého, jihovýchodně

i hranic sedmihradských. Dobytím Candesti spo

| spěla do oblasti Campolungu, velmi úrodného

: útoky rumunské i ruské. — V Dobrudži zatím

I siva ruského generála Sacharova. Ačkoliv se
v Rumunsku utěšují stále, přes to jednotlivé

|

|

|

|

úřady i vojenská skladiště stěhují se stále do
Jass na hranicích ruských. -o

. V Macedonil útočí nepřátelé mocně v bi
toljské rovině proti postavením německo-bařhár-'
ským. Sarrail dosud se nerozhoupal k pořádné
ofensivě, proto jede k němu na inspekci sám
francouzský ministr vojenství Rocgues. Ostatně
o armádě Sarrailově se tvrdí, že jest těžoe

otřesena. Nejlepšími vojáky Berralovými byliSrbové, a těch je už jen třetina; také Franeon-“

zové mají velké. TeZ ruského a italského bojiště není v po
slední době významnějších zpráv.

Na Sommě odehrávají se dále zdřivé boje
se střídavým štěstím, rovněž u Verdunu.

O válce a míru. Ministerský předseda
anglický Aeguith promluvil zase. Odsoudil To
reoko a s ním Německo, pochválil všecky spo;
jence, vzdal úctu prý velikému vlastenci řecké.
mu Venizeloví, poklonil se i nepřátelům, které
nazval velkými organisátory, výbornými bojov;
níky na bojišti. Neudvislost Srbska musí -prý
býti obaovena. Anglie se spojenci ohce imír,

e jen za jedné podmínky, že válka se svými
obrovskými obětmi, nedozírnými útrapami a ne
smrtelnými příklady nouze a nezištnosli nemá
býti marna. O separátní mír nemůže se jednati.
A ve echůzi hlavního výboru říšského sněmu
německého promluvíl kancléř BethimannHl
weg. Týž dokazuje, že ne Německo, nýbrž
vlastně Anglie vnutila Evropě válku. Německo
jest ochotno spolupracovati k zajištění míru ha
základě mezinárodních organisací a rozhodělch
soudů. — Tvrdí se zase, že president Wilson
za krátko učiní definitivní kroky, aby přivodil
mir. Prý hodlá vyzvati válčící strany, aby po
slaly své zástupce do Washingtonu na poradu,
na níž by všechny strany podaly své minimální
požadavky, aby se urovnala cesta ke dřuhé
poradě, která by rokovala o vlastním mírovém
jednání,

Politický přehled.
De politické jednoty české volá české

časopisectvo, K tomu vybízejí národ náš všechny

plány a snahy, jež Němci z ohlášeného rozšířeníaličaké samosprávy čerpají.

. Porada zásinpoň českých stran konalase 15. t m. ve Vídni. Zúčastnili se jí za česk
klub dr. Tobolka, za české agrárníky posl.
Sedlák, Staněk a Udržal, za katolické národní
poslance dr. Hruban, za soc. demokraty Tusar
a za pokrokáře dr. Stránský.

Ustředna pro výživu lidu zřízena právě
ve Vídni na základěcísařského nařízení. Tento
úřad podléhá ministerskému předsedovi. Dosa
vadní obor působnosti ministerstva vnitra, ob
chodu a orby, pokud se týče zásobování potra
vinami a píeninami, připadá nyní úřadu tomuto.
Úřad pro výživu lidu může vydati předpisy
o výrobě a zpracování potravin a pícnin — o
opatřování, rozdělení a spotřebě, jakož i cenách
takových spotřebních předmětů — o zjištění
zásob uvedených věcí. K spolupůsobení při
úkolech tohoto úřadu mohou býti zavázány
také obce. Úřadu tomu podléhají dále ústavy,
zřízené vládou pro hospodářství potravinami a
ploninami. Svěřuje se mu krátce správa všech
záležitostí, souvisejících přímo nebo nepřímo
s lidovou výživou za války. — Dle Nejvyššího
vlastnoručního listu jmenován předsedou ústřed
ny pro výživu lidu vicepresident finančního
zemského ředitelství ve Vídni Oskar Kokstein.

Porady ministrů, rakouskýcha uberských
o vyživovacích otázkách, konaly se v Pešti.

- Bar. Burian, náš ministr zahraničních zá
ležitostí, po evé audienci u císaře odejel dne
14. t. m. do Berlína.

Konference dra Kórbra. Ministerskýpřed

+

stupoe stran, zastoupených v „poslanecké sně
movně říšské rady. První, nepozvaní ještě —
přišli zástupcové němeoko-nacionálního svazu a
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: Akciovýkapitál K 80,000.000-— Reservní a

Telegrafickáadresa: Živnostenská.

Kupuje a prodává cenné papíry; valuty a devisy;

ložili mu svůj program odluky Haliče od
litavska, spojený s programem státní něm

činy a správní reformy v Čechách ve omyslu
něrmecko-macionálním. Dr. Kórber odpověděl za
-m s největší obezřelosti, totiš že všechny dané
otázky musejí býti sodpověděny tak, jek káže
státní zájem.
—— Ukrajinští v manifestu svém vo

I, nechť zví císař a vláda, že Ukcajinci obtějí

: E porost od tmoPonísestátema žo
add! všeliké rozšířenízemskégr upe(haličské ranou proti sobě vedenou, šo

iproti tomu vidí v rozdělení semě podle národ
ních území svojí záchranu.

praktickém tak duševním. V poslední době za vál
ky podivahodné plody naší kultury oceňují také
spravodlivi Němci ©

Známost českého národa v cizině šířili jmeno
vitě hudebníci a pěvci, z nichž mnozí zůstali rodu
svému věrni; jiní, bohužel, původ svůj zapřeli, a je
ště jinl dopustili se skuťků, jimiž natropili hodně o
study sobě samým a národu. Nedávno jsme se o
tom v »Obnově« rozkovořih a dnes opakujeme
znovu, že umělci domnívají se míti od ostatních
občankv odlišnou a zvláštní mravouku, která jim

Nejednou lze čísti ve tvářích takového umělce je
ště výra tichého opovržení vůči těm, kteří z jeho
hříchů berou pohoršení. Neblahé výsady pomoht
zakládati ovšem veřejný tisk, jenž oplývaje nad
šením pro umělecké výkony, zakrýval pláštěm
mlčení osobní špatnosti tak, jako by mohl býti roz

i vážný nějaký kompromis mezi zásadním zlem a
i zásadním dobrem. Touto mravoukou umělců spra
| vovala se těž divadelní diva Pospíšilová, která
: sotva že dostala se do ciziny, pocítila hned potíže
! svého českého příjmení a jala se komoliti své pod
| písy, a tak se stalo, že obdiv k ní proměnil se zá

Hlasovací práve žen ve Framoši. Vláda | hy v pochybnost a rozčarování.
fsancouzská podává v poslanecké sněmovně V poslední době pak zapsala se u nás písmem
zákon, kterým se přiznává ženám franoouzským| ještě černějším. Na olšanském hřbitově v Praze
"právo volební do sněmovny. jest hrobka, v-níž přes dvacet let odpočíval drama
A ———————— tický učitel a umělec Antonín Pulda, Marie Pospí: šilová, která byla jeho žačkou, z vděčnosti poří

Volné listy I dila mu hrobku.Mělataké proč,neboťPulda byle

Výsady uměláv
jí bdělým vůdcem a otcovským rádcem a možno

a aměuí. Národ náš ve světě | říci, že za podstatnou část svého umění byla díky
praalul zejména hudbou a zpěvem. Nestalo se tak | povinnována právě jemu. A teď vděčná tato
hned, ale po dlouhé době, s námahou a mnohými
stacastmi lidí, kteří stáli na předních strážích a

| žačka hrobku Puldovu prodala, takže český umě

kteří takořka hmatalí obtíže proniknutí v kukurní
' lec musi býti z ní vystěhován. Čín tento ošklivostí
; otřásá do hloubi duše, bouří tidskost. Mravnost u

evropskou veřejnost. Víme, jak přehlížení byli naši : mělkynět
vědci, spisovatelé a umělci výtvarní. Jest známo, ' “
že byty doby, v nichž obdobně se slovy sv. van- - Marle Terezie. Když vznešená císařovna v
gelia ozývala se často otázka. může-li co dobrého ' Prešpurce k výkvětu uherského národa promluvi
v Čechách vzniknouti?

Posléze ledy netečnosti vůči národu našemu 
počaly táti, temné mraky nepřízně projasovaly
se znenáhla slunkem poznání a leckdy i z úst ne
přátelských ozvalo se uznání národa, jenž proje
vuje všestranný a křepký rozvoj jak v oboru

pevnila se vůle, brannou mocí práv jejích hájiti.
Přísahali obětovati statky a život a máchajíce vy
tasenými šavlemi volali: »Jsme hotovi za králov
nu naši třeba i umřítite V obecné nadšení toto padl

* však stín. Anglie, až posud Marii Terezii příznivá,
(R

není Boha; jejich Ihostejnost činí je až i chladnými
a indiferentními v tomto článku tak důležitém, ja
ko i v článku o přirozenosti jejich duše a o dusled
cích pravého náboženství; oni těchto věcí nepopí

: rají ani. netvrdí; oni o tom vůbec nepřemýšlejí.
Jedním slovem tvrdím: Bůh přece jest; neboť

za lo. co ve mně myslí, neděkuji sobě saméniu,
poněvadž to nezáviselo na mně, abych si to nej
prve sobě daj a co přece závisí ode mne, abych u
chova! to sobě i na jediný okamžik; nedluhuji to
nějaké bytosti, jež by byla nade mnou a byla

Znamenítá kniha La Bruyerova »Charakteryc, :
kterou autor stal se členem francouzské akademie, ,
kosží kapitolou, v níž značí se hluboké nábožen
ské přesvědčení tohoto moralisty. Ani po dvou,
stech letech neztrácí jeho filosofické odůvodnění,
nutnosti víry na působivosti a síle přesvědčivé.
Zde ukázka. :

% +

: «* . tím, co myslí; dluhuji to tedy bytosti, jež jest nade
»Bylo by zapotřebí dříve zkoušeti a zpytovatí mou a nenf hmotou, a to jest Bůh.

sebe velmí vážně, než se prohlásíme za svobodné Z toho, že myslící přirozenost všeobecná vylu
myslitele. abychom při sejmenším dle svých zásad ; čuje ze sebe vůbec veškerou hmotu. následuje ne
skončili tak, jak jsme žili; aneb, necitíme-li se s do- zbytně, že myslící bytost jednotlivá nemůže rovněž
statek silní jíti tak daleko, abychom se rozhodli Připustiti o sobě tu nejmenší hmotnost; neboť prá
tak žítí, jak bychom přáli si zemříti. vě tak, jako všeobecná bytost myslící uzavírá ve

Rád bych viděl člověka střídmého, umírněné-. svém pojmu nekonečně více velikosti. moci, neod
ho. cudného, rozumného, jenž by tvrdil, že není *vislosti a schopnosti než myslící bytost jednotlivá,
: . : av t neuzavírá nicméně větší vyloučení hmotnosti, 30

„ye a mluvil bez zájmu; avšak takového něvadž toto vyloučenív jedné i druhé z těchto dvou
, . saxus „ „ , bytosti jest tak velké, jak jen může býti a jest ja

Pociťoval bych největší touhu viděti muže, jenž * ;
byl by přesvědčen, že není Boha; řekl by mi | ko nekonečné. A jako jest nemožno, aby to, co vehu mně myslí, bylo hmotou, tak nepochopitelno jest.

Kek konatelnémdůvodu,který dovedl ho aby Bůh byl hmotou: jako tedy Bůh jest duch, i. moje duše jest duch.

, Nemožnost, v níž se ocítám, abych dokázal, že Nechápu naprosto, že duše. kterou Bůh chtěl
není Boha, odkrývá mi jeho jsoucnost. naplniti kleou o svém bytí nekonečném a nejvýš

Není atheismu; velicí tohoto světa, kteří jsou dokonalém, měla by býti zničena.
v této příčině v největším podezření, jsou příliš Vše jest veliké a podivuhodné v přírodě; nelze
pohodlní, aby se rozhodli o tom ve své duši, že tam viděti nic, co by neneslo na sobě známku své

pojistné fondy přes K 25,000.000-—

ALKA

| povážlivě se zakolísala. Anglický král, jakožto
, kurfirst Hannoverský, aby svoji državu v Němcích

pojistil, sjednal s Francií neutrální smlouvu, kteráž
| událost prospěchům rakouským dosti uškodila.

Marie Terezie poté poslala svým jenerálům roz
' kaz, aby Slezsko vyklidili, důsledkem čehož Bed

řich pruský stal se pánem země. Francouzi a Ba
voři pron'kali do Rakous a do Čech, až obsadili
Prahu, kdež kurfirst bavorský dal se korunovatí
českým králem. R. 1742kurfirst bavorský byl zvo
Jen německým císařem, což v Uhrách způsobilo
rozechvění, neboť tam dobře chápali, že tím moc
odpůrce císařovnina vzrostla a že jest míti se k
dílu, aby nebezpečenství bylo odvráceno i od jejich
království. Horlivě tedy sbírána byla branná moc
po celé zemi, a protože sei jinde přičiňovali, 5těstí
válečné počalo se obraceti ke praporům Marie Te
vezie. Jenerál Bárenklan na příklad usadil se pev
ně mezi Lincem a Schardingem. Když na jeho po
sice zaútočil maršál kurfirsta bavorského, byť
krvavě a za mnohých ztrát odražen, kteréžto vítěz
ství působilo mocně v mysli všech poddaných cí

sařovniných. ň
Aby počet nepřátel umenšila a proti ostatním

tím větší mocí opříti se mohla, Marie Terezie u
mluvila s Bedřichem pruským mír ve Vratislavi,
jímž postoupila mu hrabství Kladské, Horní a Dol
ní Slezsko. Král proti tomu se zavázal zaplatiti pe
nize, které si zemřelý císař na země tyto od An
glie vypůjčil. Marie Terezie, zbavivšíi se nebezpe
čenství na této straně, kázala armádám svým 0
brátiti se proti Francouzům, kteří za krátko v
Praze byli tak stísněni, že jali se jednati o mír, ale

* výminky jejich pro svou nejasnost byly císařov
nou zamítnuty. I v Německu byli Francouzi porá
ženi, z místa na místo vypuzováni, až posléze mu
sili ustoupiti za Rýn. Císař Karel VII., pozbyv tím
to způsobem mnoho svých zemí, utekl se do
Frankfurtu. kdež bylo mu pobývati bez vojáků,
peněz a úvěru. Spojenci jeho, Francouzi, počtem

| 6000 mužů, v Praze byli sevření tak, že nemohli
: nijak vyváznouti, Když velitel francouzský vzká

zal, že Prahu zapálí a pohřbí se v jejích ssutinách.
' Marie Terezie rozkázala, aby mu byl povolen čest
"ný odchod. Obyvatelstvo těžce zkoušeného krá
' lovství uvítalo osvobození své s jásotem a radost

ně holdovalo své zákonné královně.
*“

3

ho tvůrce: lze-li tam zříti někdy něco nepravidel
ného a nedokonalého. to předpokládá zákon a do
konalost. Člověče marnivý a domýšlivý! Vytvoř
jediného červíčka, kterého zašlapuješ nohou, kte
rým pohrdáš. Děsíš se želvy; utvoř želvu, mů
žeš-li. Jaký znamenitý to mistr, jenž učinil díla, o
nichž nedím, že lidé se jim obdivují, ale před nimiž

©pociťují bázeň! Nežádám od tebe, abys odebral se
do své dílny a vytvořil člověka duchaplného, mu

. že urosilého. krásnou ženu; záměr to veliký a nad
„tvé síly; pokus se pouze učiniti hrbáčka, hlázna,

nestvůru. budu spokojen.

Mnoho milionů let, na sta milionu let, jedním
slovem všechny časy nejsou leč okamžikem u při
rovnání s trváním Boha, jenž jest věčný; všechny
prostory celého světa nejsou leč bodem. volným
atomem u přirovnání s jeho nesmírností: tomu-li
tak, jak jej sobě přiblížím, neboť jaký vztah koneč
ného k nekonečnu? Táži se: co jest běh lidského
života, co jest zrnko prachu, jež nazývá se země?
Co jest malý díleček této země, který člověk za
ujímá a obývá? Zlým vede se dobře v jejich ži
votě: některým zlým. tvrdím; ctnost jest utlačo

" vána a zločin zůstává bez trestu na světě; někdy,
souhlasím. Učiniti tento závěr, bylo by zapotřebí
míti dokázáno, že zlílidé jsou naprosto šťastni, že
není ctnosti a že zločin nedochází potrestání; bylo
by zapotřebí, aby ta trocha Času, v němž dobří
trpl a zlým dobře se vede, měla jisté trvání, a aby



Roku 1743 vojsko Marie Terezie zvítězilo u
Broumova, kde velel vévoda Karel Lotrinský a
po bitvě této bylo odňato nepříteli ještě několik
opěvněných míst i s posádkami. Císařovna právě

zvěst o liroumovské bitvě do královského města
byla přinesena. Korunovace dála se za velikých 0
slav a radosti lidu dne 11, května. k

(Armáda císařovnina nezahálejíc měla se k dílu
i v Bavořích, kdež byl útoken: vzat Mnichov, a
byko již po třetí, že německý císař, odpůrce Márie

Vida, že Francouz! byli zahnáni za Rýn a že od
nich nemůže čekati pomoci. poslal jednoho ze
svých jenerálu, aby s císařovnou umluvi) příměří,
ale vládkyně vyjednávati odmítla. Rakouská ar

měst, až konečně dostala se do její moci důležitá
pevnost Ingo!štat. Císařovna těžíc ze šťastných vý
boju stanovila v Mnichově místodržitelem hraběte
Goesa, co svak její vévoda Karel překročil Rýn:a
zmocnil se části Elsaska. Z toho ze všeho nabyl
smířlivého ducha král polský August TIL. s nímž
byl mir sjednán koncem r. 1743..

Neméně i císař Karel VII byl přestrašen vítěz
stvími armád rakouských a proto žádal prostřed
nictvím dvora londýnského Marii Terezii o mír a
odvolání vojska z Bavor. Na počátku vyjednávání

toho císař se rozhodl zbytek své armády. počtem
7000)mužu, poslati do francouzské armády. Ohlé
daje se v tísni své po spojencích, obrátil pozornost
svoji na krále pruského. na Falcko a Hessen-Kas
selsko, s nimiž po nedlouhém | jednání ©smluvil
spolek. 1

“ . .

Dr. Koerber. Jako každá nová vládá, vzbudila
nmoho úvah i vláda Koerbrova a zájem o ni zvy
Šuje se, jak se samo sebou rozumí, přítomným vá
lečným, stavem. Všechny rozpravy, byť sebe du
chaplnější. nemohou však překrožiti hranice pou
hých dohadův a všechny předpovědí jsou marny,
protože i sám ministerský předseda za ohromného
vlnobití událostí v horoskopu svém vidí mnoho
nejasného a nemuže říci, co a jak s činností a úmy
sly jeho bude. Nelze pochybovati o tom, že působ
nost nové vlády ninoho bude záviseti na rozvoji
válečných událostí, jichž konečnou výslednici je
ště skrývá neznámá budoucnost.

Jako vždy jindy, jest posuzována nová vláda i
s hledisek národnostně-politických, což v mnoho
iazyčném Rakousku jest již ustáleným zvykem.
Od dra Koerbra se očekává, že bude řešiti rakou
sko-uherské vyrovnání, správní reformu a česko
německý problém. Nezdá se nám, že by nové mi
nisterstvo mohlo se dáti do všech tří úkolů těchto
V době, která více než jindy vymáhá bedlivost ve
státní správě a která kromě toho přinesla velikou
činnost aprovisační. Zejména řešení správní refor
my a sporu českoněmeckého jsou úlohy, jež možno
projednávati s příslušným klidem a s oddanou po
zornosti. jaké jsou možny jen v dobách mírových.
Že činnost dra Koerbra bide obrácena předem
všeho k tomu, aby státní správa dosti činila poža
davkum a potřebám válečným, naznačil sám, když
loučil se s úřadnictvem ministerstva společných
financí. Prohlásil zajisté, že hodinu. kdy odhodla!
se státi znovu ministerským předsedou, považuje
za jednu z nejvážnějších ve svém životě proto,
poněvadž jest si vědom zdrcujícího množství těž
kých povinností i odpovědnosti, jež přijímá. U
snadnění povinností těch dr. Koerber vidí v naději,
že občanstvo přes všechny obtíže a protivenstva

to. co nazýváme zdarem a štěstím. nebylo klam
ným jen zjevem a prázdným stínem. jenž mizí, aby
tato země, tento atóm, kde zdánlivě ctnost a zlo
čin tak zřídka docházejí, co jim náleží, byla jedi
ným místem toho divadla, na němž mají zjeviti se
trest a odměny.

Dle toho, co myslím, nemohu usuzovati již ja
sněji, že jsem duch, že soudím dle toho, co činím
nebo nečiním dle libosti, že jsem svoboden: neboť
svoboda, toť volba čili volné rozhodnutí pro do
bro nebo zlo, toť skutek dobrý nebo špatný, což
nazývá se ctnost nebo zločin. Aby zločin byl na
prosto bez trestu, jest pravda, toť nespravedlivo;
že by tomu tak bylo na zemi, jest tajemstvím. Při
pustíme však s atheistou, že jest to nespravedlnost:
každá nespravedlnost jest negace anebo ztráta
spravedlnosti: veškerá tedy nespravedlnost před
pokládá spravedlnost, všechna spravedlnost jest
souhlasnost s nejvyšším rozumem; veškerá sou
hlasnost s tímto rozumem lest pravda; tato sou
hlasnost vždycky byla. jest z těch pravd, jež na
zýváme věčnými: jinak tato pravda buď není ne
bo nemuže býti, anebo jest předmětem poznávání;
jest tedy věčná a to jest Bůh.

Jistá nerovnost v podmínkách, jež udržují řád a
podřadnost, jest dílem Boha anebo předpokládá
božský zákon: příliš veliká nestejnoměrnost, jaká
jeví se mezi lidmi, jest jejich dílem anebo zákonem
silnějších.

Krajnosti jsou mrzké a vycházejí od člověka;
veškerá vyrovnanost je správná a vychází od
Boha.«
U. ' 4“ A. V.Chodovlcký.

„ve veřejném životě tohoto státu uzná dobrou jeho

du.ministerského předsedy rakouského, Otisk do
bré vůle Koerbrovy prozatím dokazuje sestavení
hového ministerstva, které nejsouc ani politické
aniúřadnické nemusí právě vzbuzovati na žádné
straně zásadní neduvěju. Slovem jest to minister

Pvnitřních politických: nájed a porděrův a f6ž má
spojiti všechny"Sí še k velikým fKolfim váleč
né doby. * - *

tu, jest možno, žejej svolá, ale ne.aby mu dodal
dutežité zákonné předlohy českoměmeckéhovyrov
nání nebo správní reformy, nýbrž aby udržel spo

na obranu říše a proti nepřátelům, kteří na vnitřní
zmatky našeho státu tolik spoléhali. A z tohoto
duvodu se domníváme, že dr. Koerber vyhne se
každé otázce, která by jitřila a rozrušovala národní
mysli, Zdůrazňuje se, že dr, Koerber povolal do
min'sterstva tak význačnou politickou osobnost,
jako jest hr. Clam-Martinic, jehož strýcem byl
Clam-Martinic, spolutvůrce proslulých fundamen
tálních článků. Živě se vzpomíná, že nynější mi
nistr orby, jsa spolupracovníkem místodržitele kní
žete Thuna, horlivě pracoval o českoněmeckém
dorozumění. To vše náš národ klidně může zjišťo

dějemi. Nejlepší praktickou filosofií vůči novému
ministerstvu, jakož i proti snahám. aby jediná ná

náš národ co nejdříve skutkem učinil, co jest tuž

totiž jednotu a svornost, sdružení všech. schopno
stí a sil tak, aby všechny podružné strannické cíle
ustoupily jedinému cíli všenárodnímu.

+

Pohnutky a výstrahy. K jednotě pudí nás nej
novější události a projevy, z nichž některé jsou
velmi výmluvné. >Bohemia« na příklad píše:
»Zvláštní postavení Haliče jest dávným požadav

“%eckého programu a také později do svého veliko

berger Zeitung« počítá takto: »Odpočítáme-li pro
budoucí jednání parlamentní poslance Haliče a Bu

z 516 v 396. takže úbytek značí 120 poslancu. Bu
dou-li všichni němečtí poslanci, 47 něm. sociálních
demokratů nevyjímaje. jednotně postupovati v ná
rodních požadavcích, povstane německá většina
230. Byla by to první německá většina ve vídeň
"ském parlamentu.< .

»Pragér Tagblatt dí: >Otázka polská musila
by býti na prvém místě jednání sněmovního, neboť
není možno, aby poslanci haličtí mluvili a hlasovali
o otázkách. jež se týkati budou pouze Rakouska

nezdravému případu. aby haličtí poslanci za účelem
vyřízení jistých záležitostí objevili se v rakouské
sněmovně, nebude se to jistě týkati otázky kraj
ského rozdělení a zavedení státní řeči. Jest spra
vedlivo žádati, aby o těchto otázkách nerozhodo
vali spolu zástupci Haliže, jelikož se jejich země
netýkají.« —

Jakkoli nepojídá se hned polévka, jak se horká
uvaří, přece jen politická naše veřejnost musí býti
na stráži. a mluví-li se do vůle o vnitřním ustroje
ní říše bez Haliče, musí se rozhovořiti také sbo
rově i poslanci českého národa způsobem, který,
byť jednostranným svrchu uvedeným úmyslům
hrubě nevoněl, vládním činitelům důstojně ozná
mí,.co může nebo nemůže snésti uvědomělý národ,
jehož cena v této válce více než kdy jindy ozřej
měla. Promluvitli bychom rádi o tom, jak nevhodno
jest v této době rozčilovati rakouské národy, ale
bude snad lépe, když uvedeme několik slov z ohra
žení »Venkova«: »Byli by takto Češi vydáni zcela
na milost a nemilost... Tak daleko však pomě
ry v Rakousku nedospěly a nedospějí. Úmyslem
oněch kruhů, které daly autonomii Haliči, naprosto
není, aby národ tak vzkvétající, tak kulturní a tak
poplatný jako český byl za nových poměrů hnán
do nejkrajnější oposice jen proto. aby vyhověno

-bylo neodivodněným přáním německého hyper
radikalismu. Pro takové experimenty není věru ni
kdy doba příhodná a zejména ne dnešní. A dr.
Kaerber jako zkušený státník, slibující spravedlnost
všem národům. také jistě všechny podobné nebez
pečné pokusy ihned a rozhodně" odmítne. ©Učiní
tak v zájmu celistvosti říše a v zájmu všech náro
dů rakouských, kteří právě nyní
tolik oběti na krvi a majetku a dokazují takto svoji
věrnost irůnu.<

o

Míuvalcké síto. >Již před sto roky dali Němci
podnět k plánu přistání ponorkou u anglických

stali v přístavu. Rozeznávej: to se tam nastál, mno

hozlého vystál, mnoho bolestí přestál, nemohu již
střeliva dostati, ač bych rád dostál povinnosti stří
leti aprovisační zvěř.

»Nebudeme na tomto místě bádati o podstatě
legendy o židovském polském králl.« Správně: ba
dati, protože sloveso toto pfše se krátkým a, zna

mená-li tolik co zkoumati a přemýšleti. Plše se

jako na příklad: pobádal koně, nabádá nás, aby
chom a věci té batlali. Chybně se píše: soběť -Wa
krvi«, daň z krve, správně daň krevní, oběťkrev
ní,nebo ksví „ně

í 19 Mnlidej Král.,
f | dké něměstí č: 168.Vklady ne kniškyt

pen. ==Úvěry osobní.

- - +, -.

Kulturní jiskry.
Politická. rovnoprávnost národů rakouského

státu tane živě na mysli všem upřímným patriotům
rakouským. Samy německé Vvyrmikajícíautority

„bystře zduvodňují, požadavek, aby každý národ v
ťomto soustátí se cítil spokojeným, aby každý po

zval, že“válečnévitězstvíi jémupo těžkénányze přineslo výhody. Všecky kruhy vládní uj'šťujt.

ubezpečenínm projevují radost a proto podn'kají

také | všecky politické strany mají pracovati k od

k oprávdovému a trvalému sblížení..
Každý: upřímný patriot rakouský také ví,

| taci našeho'státu před nepřátelskou čížinou, Která
* slídí po všem, čím by mohfa náš vnitřní stav očer

(ce vpříčině Státní feči, která byla dne 9. t. m. při

řeči od zástupců křesťansko-soc'álního sdružení 4

dobných duležitých předlohách mají býti slyšení
národové všichni, netoliko národ jediný. Vláda sa

„ma také se odhodlala vyslechnouti předem přání
a- lužby zástupců jednotlivých národů dříve, než
dojde k vnitřním proměnám velice důležitým.

Nyní naprosto není času na skládání resolucí
některých stran politických proti stranám jiným.
Vždyť přítomná doba staví rakouské národy před
obtížné a daleko bližší, potřebnější úkoly jiné. Kdo
nyní pracuje pro společnou řeč říše, pro smír ná
rodu rakouských, vykoná daleko důležitější vše
rakousko práci než pohodlným předčítáním a
schválením resoluce, která vyvolává u národů ji
ných slova rozhodné sebeobrany. Kdo chce horli
vě povzbuzovati k rakonské loyalitě lidi jiné, sluší
se, aby po cestě odporučované kráčel důsledně a
opravdové napřed vlastním neivzornějším příkla
dem. Boiujeme všichni společně, nechť tedy také
všichni po boji společně se radujeme!

| Prof, Fr. Ženíšek zemřel Ve středu dokonal ži
vot svůj ve věku 67 let akademický malíř profesor
na Akademii umění Fr. Ženíšek, Byl rodilý Pražan.

1 R. 1869 vysjoupil na veřejnost svým obrazem »La
zar<. Později proslul obrazy »Pohádky o zvířátkách
a Petrovských«. Jeho dílem jest výzdoba stropu
Národního divadla a jinétamní malby. V Museu

: král. Českého jsou populární jeho obrazy »Božena«

—. Umělec churavěl zkornatěním tepen. Letos v
srpnu ranila iej mrtvice a po té již se nezotavil.

: České uměrí ztrácí v něm význačného umělce v
období druhé poloviny minulého století.

Družina fiterární a umělecká konala ve čtvrtek

| dne 9. listopadu v Katotickém domě v Olomouci"svou první řádnou valnou hromadu, Jednání zahá
jil předseda spisovatel Adam Chlumecký a jmeno
val zapisovatelem red. Lad. Zamykala, který jako

| náhradní jednatel (první jednatel Družiny P. Rud.
Linhart zemřel v létě r. 1915) podal stručnou zprá

"vu jednatelskou a za narukovavšího pokladníka
dra Jar. Řehulku také zprávu pokladní. Obě zprá
vy. zejména pokladní. byly vzaty na vědomí a po
kladníku uděleno absolutor'um, Při volbách zvolen
předsedou opět spisovatel Adam Chlumecký a čle
ny výboru spisovatelé Fr. Hrubý-Bukovec, K. Do
stál-Lutinov, dr. Fr. Hrachovský, Fr. Valoušek, Fr.
Večeřa-Siřížovský, Jos. Vévoda, Jan Vyhlídal a

vá a J. Bogar-Ronaj. Ve volných návrzích projed
nány byly různé vnitřní záležitosti spolkové, otáz

hol

.



ka zemské literární dotace a úprava almanachu
>Katolest-oivová«: A:zvolenému výborubylo- val
nou: hromadou uloženo, aby, pokud možno, Často
se scházel. — V-ustavující schůzí výborové, která
se hned po skončení valné hromady. konala, žvo
len mřstopředsed. prof. Jos. Vévoda, jednatelem
red. Láfd.Zamykal a pokladníkem.-dr. Fr. Hra
choyšké. Nový výbor vyřídil přihlášky za členy
řádné, jež zaslali prof. dr. J. Kratochvíl z Pří
bora, sbisovateldr. Fr. Přikryl 2:Drahotuš. Jan
Voj. Béha, farář v Dittersdorfě a přof. dr. J. Snášel
z Prostřjova. — P

s soc, dem. ministrů. Sekrejář internacionálí isocial, kanceláře. belgický Hufsmans, zaslal
dánskému social: předákavi, vstoúpivšímu nedáv- :
nodo'fninistérského kabiřietu, tuto vřelou gratu- |
laci: Moje nejsrdečnější blahopřání! Máme tedý ;
nyní ně světě desetsocialistických ministrův. Jde
to ku předu. Nejvroucnější pozdravy- posílá Cam'F. *
lo Hyusinans.« — Tento jásot se přáliš nelíbí soc..
demokřatické. >Volksstimme< (v Saské Kamenici).
kterápodotýká, že ještě krátce před válkou vše
cky ;$óc. dem. schůze a kongresy Strany se roz- |
hodně-vyslovily proti vstupu soc. demokratů do
ministérských kabinetů. Nyní však sám sekretář
mezinárodní kanceláře osměluje se. bez rozpaků
gratulóvati. — Patrno, že vůdcové internacionály |
se agimilují-sále -více. P.

Další přeměny. Vědecký časopjy soc. demokra

|

1

1

|

|

'

|

tický i Soz. Monatsheftec zasloužiť se j'ž před vál- ;
kou Wrozptylování ruzných předsudků. zaviněných
právě programem Internacionály. Redakce, vidouc,
jak sry a proroctví Marxa a Bebía še rozpadávají|
jako:Jroud, odhodlaně podnikala 'bolestnou, le
zdravou operaci, Nynější pohnutá doba dává kri-''

tice toho I'stu v tak mnohém zaprěvdu! A redakce ppkračuje v šíření střízlivých'názorů dále,
třeba.že jiné oficielní orgány stráiny se nad tím:

n %.. .horší: s m
line 4. říjná (v 20, sešitě) napsal vydavatel li

stu de J. Blech o hospodářské police článek, kte
rý ojevřeně potírá tradiční články. soc. demokra
tické;

boj. kerý se vede frázemi o zájmech producentimr
a konsumentův. Oba zájmy činí ggdílný čelek. V ©
proděkci dochází svého výrazu vlastní síla lidi...
Jest -Však také nutna činnost zaapatřovací, ktéré“
musítbýti Široce založená a výtečná, aby nahraděfa
ztráty utrpěné v čase válečném. Také jest potře-'
bí, aby soc. dem. strana jevila zvýšené porofumění +
pro polní hospodářství, které — jak se- nyní po-1
znalu - jest prospěšné obecně; tudiž se sluší, aby

l

Fanatisuus zaslepuje. »Popolo d' Italiae |
naznačuje, že jest potřebí napadnouti nejmon- ;
strósnějšího despotu (Benedikta XV.) a odstraniti ,
trojnásobnou korunu, která jeho hlavu zdobí. |
Prý byl vždy papež poslušným alužebníkem

Rakouska. Vítězetví čtyřdohody nebylo by pro |
Italii úplné, kdyby se nechopila příležitosti vy
prostiti se úplně z otrootví včerejška. |

Což je o zednářské laskominy! Italští thea
trální radikálové by byli spáchali nová náeilí
na papežeké stolicí již před válkou so vší herii- ,
vostí, kdyby — kdyby takovou úločností nebyli,
řezali do těla italského národa. Každý italský
politik ví, co by z Říma zbylo, kdyby tam ne
sídlila hlava katolictva celého světa. Jakou »de
spocii« papež provádí, to jest psáno někde ve ;
hvězdách. Kdyby.se aspoň Benedikt XV. zřejmě |
přidal na. stranu některé válčící říše! Zatím|
"však všude mírní a klidní vášeň. Přirozeně jest
poměr jeho srdečnější k těm, kteří uznávají
jeho lidaká a duchovní práva, než k státníkům,
kteří ho znovu olupují netoliko o svobodu
-osobní, ale i o velikou budovu. Tento poměr
věak neznamená opuštění politické neutrality.
"Kdyby se papež přidal třebas i na stranu čtyř
dohody po stránce politické, zednářští štváči
i toho využitkují proti němu aspoň v budouc
nosti; mrzí je silně, že si papež počíná tak, jak
si nejlépe počínati mé. při válečném zápasu ná
městek Kristův. Jak zotročuje vatikánský vězeň
italský lid, toho se nikdo nedohádá, ale jiskry
"frásí musejí prakati z volnomyšlenkářského
ohňostroje za každou cenu. Pořád tedy horečná
-snaba, aby účet za nezdařené válečné dobro
družetví atheistů platila osoba jiná! — Bez
oblední despolové jsou s to prohlašovati za
velikou smělost i dýchání nástupce sv. Petra.
Každý osmnáctiletý krvavý radikál csoboval si
v halii plnou svobodu, ale jen papež, klerý má
zodpovědnost tak obrovskou, má býti zcela ně
"mým služebníkem zarytých evých protivníků.a

Za válečného ruchu.
Jeho Voličesstvo a čeština. Již se konají i v

„našem národě rozsáhlé přípravy k oslavě 68. vý
roží nastoupení na trůn nejjasnějšího císaře a krá
le. Při tom oživují vzpomínky, čím se vznešený
panovník zapsal tak hluboko do srdcí věrného če
ského Hdu. Uvádíme zde, že císařův první učitel

vždy se těš'] zvláštní. pozornosti a přízní mladist

Franttšiní Josefovi, tehdy ještě arciknížeti, Vzneše- |
ný. princ stát veďle hofmistra v oděvu českého se
dláka; přistoupil k svému uč:teli a osjovil jej česky:
>Můj pan praujee-arelkníže Ludvík (nejvyšší veli

že jste“povýSerými poručíka v druhém plukudělo
střeleckém, r čehož se velice raduji a podávám
vám na památku zlaté důstojnické portepé.«

Ve sbírkách musea království Českého zacho
val se zvláštní dopis šestiletého prince, který se

lowrat! Gá zim a hraběti z Sternbergu mnohokráte
za te sussene kwětiny děkuju. Též napodobně gá
pro ně takowe sussiti budu. Oegich F. J. V Schón

ných písmenek a má dětský, prostý podpis. Jest

ších památek. — Když Jeho Veličenstvo u věku
77 let ráčil r. 1907 navštíviti Prahu, řekl:v museu
bibliotekář dr. Zíbrt: »Vaše Veličenstvo, toto jest
Vaše první české psaní. Psaní toto je nyní 71 let
staré a datováno v Schónbrunně.« Císař prohlížel
list s velikým zájmem a pak řekl s úsměvem: »Ne

tištěných liter.« — >Ale podpis je psaný«, podotkl
president společnosti musea hrabě Harrach.

České pluky, jichž chrabrost císař seznal očitě
v samé Italii a jinde, nejednou se těšily vřelému
českému oslovení Jeho Veličenstva, Když r. 1905
se vracel po skončených manévrech do zámku
štěheriského, zpozoroval blízko kolony pěchoty.

veleti: »Odložte výzbrojl« Pak prošel řadamiče
ských vojínu. stojících v pohovu, při čemž Živě

sařské prohlídce posádky pražské r. 1907moll pol

jaké se dostalo od Jeho Veličenstva českým vo
jínům.

- Kdykoli něknilostivější císař za pobytu v Če
chách česky mluvil s našimi iprostými vojíny a
Vysloužilci, vždycky tyto utěšené zjevy vzbuzova
ky-veliké nadšení a utvrzovaly osvědčenou loyali
fav srdcích. českého Jdu. .

" České okresní výbory a městá pro pátou vá- ;
ležnou půjčku. Svaz českých okresu koná společ
ně se Svazem českých měst v sobotu dne 18, listo
padu zvláštní poradu o tom, jakou činnost měla by

ve prospěch páté válečné půjčky. Podrobné poky
ny v příčině přímé subskripce i v příčině všestran

né akce propagační budou okresin a městim rozeslány hned po schůzi.
Živnostenská banka, filiálka v Hradci Králové

upozorňuje tíinto slavné úřady farní na výhody
upisování válečné půjčky s plným využitím lom
bardu cenných papírů a doporučuje, aby výhod
těchto při úpisech veřejných a nadačních fondů co
nejhojněji používáno bylo. Upisovací přihlášky ta
kové přijímá Živnostenská banka, filiálka v Hradci
Králové za stejných podmínek a to jak v ohledu |

subskripční bonifikace. tak i lombardní sazby úro- |kové jako banka cedulová (Rakousko-uherská),
Sblrání starého a skariovaného papíru pro válečnou ©

pěči. Válečná pomocná kancelář c. k. ministerstva vnit
ra. vedena snahou. aby opatřila válečné péči nové pro
středky. zároveň však, aby také plánovitým opatřením
starého a skartovaného papíru zmírnila vždy citelněji
se jevící nedostatek surovin v průmyslu papírnickém,
uvedla v život úřadovnu, jejímž úkolem jest tento za

nynějších poměrů velmi cesmý materiál, za který sou- |
kromí obchodníci toho Času již překvapující ceny platí,
průmyslu papirnickému prodávati a tím ve prospěch
válečných humanitních účelů zužitkovati.

Výnos akce, který válečná pomocná kancelář cení *
na několik ser tisíc korun, má připadnouti v Čechách
zemské úřadovně c, k. rakouského vojenského vdov- :
skóhu a sirničího losdu. Válečná pornocná kancelář a c.
k. rakouský vdovský a sirotčí fond shodly se na tom,
aby sbírka starého a skartovacího papíru, která by'a u
pravena nařízením c. k. min. obchodu ze dne 10. čer
vence 1916 č. +. z. 215. byla pro celé Rakousko jednotně
provedena. Obě úřadovny válečné pěče zřídily si spo
ležně »Oficielni oddělení pro skartovaný papir. ve Víd
ni III. Auenhruggergasse 2 a rozdělí se čistý zisk při
tonr docílený dle určitého klíče mezl obě úřadovny vá
ležné péče.

Poněvadž účel akce nesměřuje jen k opatření peně-
žitých prostřeďků pro vábsčnou péči, nýbrž dle intencí
c. k. ministerstva obchodu zvláště k tomu. aby průmyslu
papirnickému byla opatřena | surovina, a poněvadž se
dále u státních a samosprávných úřadů a ústavů nehle
dě ke spisům skartovaným dle zkušenosti nahromaďuje
větší množství odpadků papíru, upotřebených obálek,
novin a pod.. požádala válečná kancelář pomocná, aby
i tento materiál pro zmíněnou akcí pokud možno bez
platně byl odevzdán, pokud proti tomu není zvláštních
důvodů.

Každým způsobun byla by válečná pomocná kance
lář. kdyby snad nebylo lze se vzdáti výtěžku docilené
ho dosud z prodeje starého papíru, ochotna, poskytnouti
přiměřenou náhradu, která by však nemohla v žádném
případě převyšovati obnos 7 K za 100kg.

Doporučuje se. aby byl pro tento obor sběrací čin
nosti vzbuzen zájem místních úřadoven nebo větších or-.
ganisací spolkových, jimž by připadl úkol, aby starý pa
pir v soukromých domech se nalézající sbíraly a u

poznocně kanceláře prot. zaplacení ve Frospěch úřadů
misinf váležné péče.

Při tom se zdůrazňuje, že jest ve zvláštním zájmu

nostech a obchodech se nacházející množství starého pa
piru, jehož sebrání Oficielním oddělením pro skartova
ný papír, jakož i zaslání poštou bylo by možno jen s
vysokými výlohami. Proto je naprosto žádoucím, aby se.
jak již zmíněnu, obecní úřady nebo jiné spolkové orga
nisace zabývaly pokud možnobezp'atným sbíráním sta
rého papíru. orgaňisováním sbírání povozy nebo odná
šením Školními dítkami a podobným způsobem a takto
docilené a na místě pokud možno blízko dráhy shromáž
děné množství papíru daly k použití Oficielnimu oddějení
pro skatovaný papír. které nákupní ceny v $ 7. shora
citovaného min. nařízení zmíněné, za paplr do stamp do
konce vyšší nákupní ceny, K úhradě výloh režijních a

vyplatí. Poněvadž c. k. rakouský vdovský a. sírotčí
fond zamýšlí v této akci | po válce pokračovati, byla
by ninohým odběratelům starého a skartovaného papí
ru dána možnost. déle trvající smlouvy dodávkové s

sobem mohli býti upozornění. .
Obecní úřady, důst. farmi úřady a správy škol, dále

živnost. společenstva, pokladny nemocenské, peněžní ú
stavy. jakož i všechny korporace a spolky se na uvede
nou akci « vřelým doporučením upozorňují a ukládá se
jim ve sinyslu daných předpisů, aby pro všecky případy
nahromaďující se papír a jeho odpadky uschovávaly 4
pohotově pro. sbírky papiru měly. Pp. starostům se po
nechává na vůli, jakým způsobem dlz místních poměrů
sbírku díužno provésti; aby mohlo býti vykázáno, co
zdejší okres v této akci výklonal. nutno o odvedeném
množství papíru podati zdejšínu úřadu případnou zprávu.

= filiálka
w Hradci Králové

V. válečnou
půjčku

de:
—
——
————
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Zprávy
místní a z kraje.

Vlasteneckému obyvatelstvu král. věn, města Hrad
ce králové! Ve prospěch nadílky pro hrdinné naše vo

od své domoviny, uspořádána bude ve městě našem
všeobecná sbírka. Sbírku tuto ochotně provedou žákyně
měst. juh. dívčího lycea, obchodní a měšťanské —školy
dívčí. Obecenstvo se prosí, aby přijalo sběratelky s ob
vyklou vlasteneckou blahovůl a věnovalo do přineše
ných pokladniček přiměřené pzněžité dárky k jmenova
nému účelu. Sbírka konali se bude na náměstích. po u
licich a v jednotlivých domech ve dnech 25, a 26. listo
padu. Zároveň sc obecenstvo prosí, aby pamatovalo na
obdarování vojínů ve zdejších nemocnících ovocem 4
jinými vhodnými dárky a věci tyto laskavě odevzdalo
do 10. prosince ve sběrně Červeného kříže proti c. k.
okr. hejunanství. Tamtéž přijímají se malé polstářky pro
těžce raněné vojíny. Z purknustrovského úřadu král.
věn. města Hradce Králové 10. listopadu 1916. Julius
Rusa, náměstek starostův,

Opětné vyznamenání. Jeho c. a k. Výsost nejjas
nější pan arcivévoda František Salvator ráčil uděliti c.
k. okr. komisaři dru Rud. Fiedlerovi v Hradci Králové
čestný odznak JI. třídy s válečnou ozdobou v opětovném
(třetím) uznání jeho zásluh a Červený kříž v době vá

lečné. “
Vyzuamenání. Jeho Výsost pan arcivévoda Franti

šek Salvator propůjčil paní Růženě Hobzkové, choti c.
k. gymn. profesora, za zásluhy o Červený kříž“ čestnou
stříbrnou medaili s válečnou dekorací.

V řádné schůzi městského zastupitelstva, jež koná
na byla ve středu dne 15. listopadu v zasedací sini 0
kresníbo | zastupitelstva. projednány tyto záležitosti:
1. Udělena nadace Josefa Bartuška Emilu PFialovi, studu
jícímu lékařství. 2. Nadace Urbánkova pro vynikajícího
studenta v chemii udělena J. Těhníkovi, studujícímu re
álných škol. 3. Teubnerova nadace pro 3 nejlepší kreslí
ře dána reál. žákům Rašínovi, Reichlovi a Kovaříkovi.
4. Poncova nadace udělena 4 příbuzným zakladatelo
vým. 5. Vyslcven souhlas, aby měsiský chudinský ústav



Teplé vesty:

Zajisté uznáte, Teplátrika:
„že v odborném
závodě prádlem,.
modním zbožím

koupíte nejlépe.

Výprava vojska!

Pro dá : p ěny: To jest levné!

Největší, jinde opregooy. pláště. | Sport. aveatřy. Bílé prádlo. Nádherné kráťaty.umové pláště. — Modní jupičky. Barevné prádlo. | Limce, manžety.

de K Sport.mod.klobouky. Punčochy. Hedvábné prádlo. Še. Rukavice
aždé velikosti Sport. mod. čepice. Kapesníky. Modní kabáty. Ponožky. Hole. Závod

a ceně. Sport. mod. šály. Maoioury. Zupany. Ranníky. Parfumerie. Mýdlo. svojí solidností
a .

Výrobaprádla Prádelna, žehlírna.|
dle míry nezvýšeně, Prádlo se z domu odebírá a doručuje. získal sobě

Moje ceny : v každé třídé
za dobré zboží zákaznictva

e

Teplé kukle:
Teplé čály:

Nepromokavé pláště.
Nepromokavé peleriny,

Nepromokavé vesty.
Nepromokavé kalhoty.

=
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Co jest lekne?

V dobré jakosti
Jest levná cena.

velikou oblibu,

v dohodě s měst. duchovní správou činil návrh na udě
lení požitků nadace, založené od Jeho Excel. nejdp. bi
skupa dra Jos. Doubravy pro sirotka, event. pro chudé
dítko. 6. Převzat věcný náklad na zdeíinisovanou poboč
ku při měšť. chlap. škole v Hradci Králové. 7. Věnována
k návrhu škol. insp. p. Krčmáře částka 3000 K na obědy,
obuv a šaty pro chudé školní děti. 8. Slečna Adleta Von
dráčková, odborná učitelka, sloužící při zdejší městské
vyšší 5kole pro ženská povolání hospodářská, ustanove
na definitivně a služné jí zvýšeno z 1200 K na 150 K.
9. Za důvěrníky k doplnění pozemkové knihy obce zdejší
zvolení pp. Javůrek a Pokorný. 10. K. Štroff se žádostí
na okamžitou výpomoc k návrhu městské rady odmít
nut 11. P. Frant. Bukovi, výběrčimu o trzích týdenních
a výročních, sleven vzhledem k tísnivým poměrům vá
lečným nedoplatek z nájemného 1000 K za rok 1915. 12.
Právo měšťanské uděleno žadatelkám Adamirové a U
hlířové a udělena jedna špitálská porce. 13. Prodej u
žitkového dříví z městských lesů pro rok 1916—17 vy
volal velice rušnou debatu, jež po různých náhledech
končila návrhem p. Hlávky, aby oba oferentií (p. H. Stein
a Záložní úv. ústav s p. Fr. Černým), kteří dole v Grand
hotelu bylí přítomni, podali novou ofertu. Ta zněla sou
hlasně u obou na 33.10 K za pevný metr dříví a vzhle
den k tomu, že v ofertě Úvěrního ústavu byl | slib. že

pro Úvěrní ústav. Původně nabízel p. Stein 24 K za pev
ný metr. Nyní zvýšil nabídku o více než 9 K, což pří
6000 pevných metrech činí přes 50.000 K ročních. jež
lesy jen náhodou. že se vyskytl konkurent, více vynesou.
Také slíbil Ústav v ofertě, že přihlížeti bude k domácím
Živnostníkům. vzhledem k dodávce levnějšího dříví. 14.
Bilance obecní zastavárny za rok 1915 vykazuje deficit.
který se patrně zvětší úpravou platů úřednických. Za
revisora zvolen definitivně p. Vít. Hanousek, který v ú
řadě revisora vůbec se velice osvědčil. Platu bude míti
1300 K. 15. Konečně usneseno, aby k vyzískání sádla za
příčinou zásobení města koupen byl vagon uherských
bagounů.

Nadace Krušvicovská pro zchudlé královéhradecké

vě obsadí. Žádosti jest podatí do konce listopadu u
předsedy Obchodního gremla p. c. r. K. Richtra.

Zivnostenskoprávní porádma pro Ženy a zástupce
narukovavších obchodníků a řemeslníků, zřízená hned
na počátku války Obchodní, živnostenskou a průmyslo
vou ústřednou královéhradeckou. | není stále ještě asi

, místním a okolním zájemníkům dostatečně známa. Po
radna nalézá se v kancelářích ústředny v domě p. dra
Tvrzského proti okresnímu výboru a úřaduje pro osobní
návštěvy každou středu od 10—12 hod. dopoledne. Pl
semné dotazy zadpovídají se stále. Poradna udílí bez
elatně Informace v záležitostech | obchodně- a živno

— m
stensko-právních, "daňových a poplačkových, pojišťova

cích. dopravních, dodávkových atd.
Symtosický kožcert kapely c. a k. pěšího pimkuč. 39

v měst. Klicperově divadle v Hradce! Králové, za řízení
kapelníka Th. Christopha. Laskavě spoluúčinkuje sl. A.

chází se: Beethoven: III. symfonie do Es dur, Ooldmark:
Houslový koncert s průvodem orchestru, Dvořák: Po

večer u portýra v Grandhotelu.

odp. v přednáškové síní budovy musejní přednášku univ.
bibllotekáře p. J. Emlera s názvem: Ochrana domovi

ny«. Pan přednášející pojedná o starých památkách naší
domoviny, ostaré Praze, o uměleckých starých stavbách
našeho venkova a přednášku doprovodí řadou promíta

lům válečným.
Obchodní gremiam královéhradecké konalo výboro

vou schůzi 10 listopadu za četné účasti členů pod před
sednictvím starosty p. c. r. Richtra. Za Obchodní, živno

tajemník dr. Viškovský. Po vyřízení došlých dopisů u
sneseno k žádosti místních drogistů a materialistů jed
nohlasně vyzvati členstvo, aby — mimo sobotu — krá
my už v 7 hodin večer zavíralo. K žádosti členů-kolont
alistů podá se na okr. hejtmanství rozklad stran maxi
málních cen cukru v detailním prodeji. Vypíše se nadace
Krušvicovská. Pokladní zpráva dle referátu p. Melicha
ra schválena. K návrhu p. Víktorina poukáže se Fon

ložně zatím 400 K.

listek na týden 20.—26. listopadu. Pondělí: Kroupová
polévka, bramborové knedlíky se zelím. — Úterý: FIKč
ková polévka. — hovězí maso s kapastou. — Středa:

bramborovou kaší. — Pátek: ©Bramborová | polévka,

polévka. zvěřina na černo s brambory. — Dozor. mají
dámy z Obecné kuchyně. Cena 1 obědu 1.20 K. Předplat
ně a přihlášky pouze na celý týden příjímá městský po
pisný úřad na Malém nám. nejpozději v neděli do 11
hodin dopoledne.

Dary RudoHflna. Zdejšímu ústavu hluchoněmých 0
devzdány byly vys. důst. bisk. konsistoří sbírky miloda

césl ve prospěch ústavu o II. neděli po sv. Duchu a jež
došly během měsíce srpna, září a Hina t. r. Tak zaslaly

veledůst. vlkariátní úřady: Kopidinský 436 K. Jičínský
119.88 K, Broumovský 25.56 K, Náchodský 17490 K.
Litomyšiský 81.75 K, Pardubický 81.04 K, Králověhra
decký (mimo město) 28.78 K; dále zaslaly důst farní ú
řady: v Sebranicích 8.40 K, v Hlinsku 2.30 K, v Rychm
burku 6.50 K, v Pěčíně 2 K, v Morašicích u Litomyšle
5 K, v Šedivinách 9 K, v Běstvině 11 K, ve Svratce“

: 1750 K, děk. úřad ve Skutči 10 K, farní úřad v Krouně
: 4.89 K, v Rovni 16.51 K; v Nových Hradech 24.19 K.

v Kameničkách 4 K, ve Slatinách (vík. Kopidino) 5 K.
i vdp. Josel Zahálka, farář v Karli, věnoval u příležitosti
. 30letého jubilea kněžského 30 K. — Přímo ředitelství

ústavu odevzdána byla kostelní sbírka z Pouchova v
částce 21.26 K; prostřednictvím c. k. pošty pak došly
v srpnu kostelní sbírky z farnost!: Choltické 6 K, Chrou
stovické 25.86 K. Cerekvické u Litomyšle 18.64K, Vo
děradské 10.07 K; dp. Josef Toušek, farář v Hor. Heť

, manicích. zaslal 16.90K pro hluchoněmé dítky s prosbou.
. by se za dárce tohoto obnosu a za brzký mír modlily.

vp. Josef Krištof, novosvěcenec a kaplan v Chrasti, za
slal chovancům jako dar od nejmenovaného 5 K. — V
měsíci září a říjnu přímo ústavu zaslány byly kostelní
sbírky od důst. farních úřadů: v Opatovicích n. L. 23.56
K. v Pilníkcvě 48 K, v Uhelné Příbramí u Golč. Jení
kova 8.10 K, v Senožatech 5 K, ve Cblebích 15.02 K
jako kostelní sbírka a 10 K řako dar od pí. M. B. — Dá
le věnovali ústavu: vdp. Václav Dědek, fundatista v
Oboře u Ostroměře, 20 K s prosbou o vzpomínku při
modlitbě; pí. Anna Severová ze Sloupnice u Litomyšle
10 K s prosbou o modlitbu za t dceru Boženku; vdp. St.
Hlína, důch. správce v M. Svatoňovicích 4 K a M. Ma

: tělová z Lužce 2 K; konečně pí. Marie Wůnschová, choť

| ředitele kůru v Hradci Králové, doplatila odkaz + p.
' Karla Biinara v -částce 30.14 K a vdp. M. Jičínský, bisk.
| notář a farát ve Všestarech, zaslal začátkem listopadu

5 K jako dušičkový dar'od osadníků. — Ředitelství ú
stavu. přijímajíc tyto sbírky kostelní. a dary dobročin
nému ústavu našemu věnované, vzdává jménem kura

: torla Rudolfin: všem šlechetným dárcům uctivé díky a
volá z hloubí srdce: »Zaplať Bůh!«

Divadlo. V neděli 19. listopadu sehrána bude, Jedno
tou divadelních ochotníků »Klicpera« v Hradci Králové

, pro dámský odbor Červ. kíže čtyřaktová hra známé

na městském divadle Vinohradském. Záznamy vstupe
nek příjímá p. Rěžička, papírník.

Taneční koscert Erviry Kuplerové. Skoro každá
doba. od dávného starověku až po naše doby, měla své

| slavné tanečníky a tanečnice, kteří nění své individu

| elně chápajíce, hned ten, hned onen směr přiváděli k
větší výši a slávě. | Přirozeně že vážným činitelem v
rozkvětu tom byla osobní obliba, krása a úměrmost těla
Jednotlívých salistů a že umění samo tím začasté trpělo.

E



Veovělší doběznovuklade se hlavní váha na rhytmič
Běsi a souměrnostpohybů vjistém souladu s irrdebnín
kůsem,jehožpodstatua náladusnažíse tanečníkvyjád

jest duše hudby, tím více strhuje výkon umělcův. Stro
jené, umětkované a dokonce excenirické tance budí v cit
Jrvé duší jen odpor. — S eohoto stanoviska sluší oceňo
vati výkony sl. E. Kuplerové. Její taneční umění je ne

vtlravé, skromné a přec divák cítí, že umělkyně v té
době, kdy tančí, tvoří tancem svým kouzelný obraz slu
chem vnímaných tónů, nernajíc smyshi pro nic jiného kol
sebe. To je význačnou předností umění slečnina. Ne Její
osoba, ne snaha se líbit, ale umění samo — —. A proto

také čím jednodušší problém vzat k řešení, tím šťastněj
ší je resnitát, —jak viděli jsme v jejích »Městských
hrách«, »Když pavučiny poletujíe "a v celé prvé části
programu. Naopak, nelzezapříti, že druhá jeho část
převážně vypočtená na fantasii divákovu a zevní elekt

ústroje, neměla toho půvabu ani síly. Také k těmto
čísltm bylo třeba v programu celého říkání, kdežto k
výše uvedeným nebylo třeba ani slova. — Rozhodně

wační slečnino je velmi zdravě a silně založeno, takže“
můžeme se jen přípojiti k těm, kteří jí věští slibnou bu
doucnost. — C.

í Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
se- a věna ditkám -Wa

«poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný
: : živnostenský spolek *

siCharitas““ v Hradci Král.,
jenž, založen jsa r.-1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, sa dobusvého trvání vyplatil na
podporách již na 100.000 kerum, získav 784
„čřenů.Jak děkovné dopisy svědčí, přišla poda
róraným podpora v době nejtradnější jako
přavédobrodiní. ©- o

-Spolek přijímámuže Iženy od 24do 4ě
Jet. Příspěveksprávní každoroční obnáší 2 K,

jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K,
děř40 let 4 K, do 45 let 10 K. Každý .člen se
zavazuje,-je splatí při úmrtí spolušicna2 K,
ješ se vyplatí bez průtahu buď zákonitým pří

n aneb účelu a osobám, jež si Člen pí
seinným prohlášením výboru za svého života
osnačil.

| Při spolku trvé od r.-1911 odbor, jenž

adosp vden jejich sňatku, případněv úsa

kteří je do odboru věnného přihlásili.
. | Každý pojištěnec u věnného odboru obdrží

tolik korun, kolik osob v době nároku u odboru
bylo přihlášeno. |.

Jinochy lze přiblásiti až do stáří 18 let a
dívky do 15 let. Přihlášení mohou býtikýmkoliv,
jen když týž jest tělesně zdráv a nepfekročil
55. 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 Hradel Králové,
Václav Jenšovský,

jednatel.DePranek Reyl. |

Podporujte náš
| podnik.

Dražstevní knihkapecíví a nakladatelsíni
v Hradci Králové, Adalbertinam.

eósob zboží a nutnost uskrovniti umělé osvětlení přinu
tila Oremium královéhradecké k jednohlasnému usne

zavíraly. Gremiální výbor doufá. že obecenstvo uzná
„těžkou situaci obchodmictva a večerní nákupy před 7.

hodinou obstará:
Neduslstek petroleje. Zdejší obchodníci velice čile

se namáhají, aby mohli obecenstvu petrolejem poslou
šití. Tukají zde. fukají tam, ale místo soudků dostávají
zamitavé odpovědi. Po sedm týdnů dovoz zastaven, pro
davači stojí i pří nejlepší vůli bezradně. Tolik. sluší
konstatovati veřejně. protože se vyskytly podezřívavé
otázky, zdali někteří nespekulují s ukrytými zásobami,
zdali! nechtějí lchvařiti. Sami jsme měli příležitost na
hlédnouti do části korespondence jednoho obchodníka.
z níž vyzírá připomenutí: Kde nic není, nebere anl ob
chodník ani konsument. Tolik na obramu těch, kteří by
rádi pro obecenstvok domácí potřebě petrolej obstarali,

. kdyby věděli jak.
Pozor sa tuléky. Mnoho tuláků se Živí — nemoce

mi. Při žebrotě ujišťuje, že jde bnď do nemocnice ane
bo z nemocnice. Při tom v domě hned mrská pravým
okem alidivě na jednu stranu, hred zas -jiným směrem

blýská okem levým, dlv že sl nenloví »křivé náhledy«:
a krade se všecko. Ve středu ráno v kanceláři jednoho
adejšího pana soudce požebral si mistrně dojímavým
způsobem jeden starší vagabund, který se odvděčil dár
c! — okamžitým ukradením klobouku. Odpoledne týž
ničema hartusil v nemocnici o přijetí. Ale cizí klobouk
mu byl tak špatným doporučením, že byl beze všech 0
kolků vyhnán.

Seznam cen sa týdossím trhu v Hradci Králové
dne 11. listopadu 1916. 1 Mitr víkve 35—40 h, 1 g: sena
17.50—18 K, slámy dlouhé 10 K, krátké 8 K, mrkve 35—
40 K, celere 35—44 K, 1 kg: česneku 3.20—4 K, jahel
3—3.90 K, máku 3 K, 1 kopa: zelí 26—3%K, kapusty 6—
10 K, poru 0.80—1 K, 1 svazek křenu 1—1.40 K, 1 růže
karflolu 0.70—1.20 K, 1 pytel drobné zeleniny 1—2 K,
1 hl: cibule 23—60 K, jablek 17—44 K, 1 hruška 14—20 h,

1 kopa ořechů 70—90 h, 1 pár podsvinčat 80—140 K. —
Přivezeno bylo: zelí 187 kop, kapusty 32, cibule 18, ce
lere 36, růží kartlolu 28, poru 21, drobné zeleniny 49
pytlů. mrkve 33 a. česneku 38 kg, křenu 131 svazků,
jablek 60 hl, brušek 1 a půl hl, ořechů Z hl, podsvinčat
442 kusy.

Holotlavy, (Svěcení kostela.) Dne 5. listopadu byla
naše celí kolátura svědkem velkolepé církevní slav
nosti, na niž nezapomeneme; táž věnována oslavě 68.
výročí Nejvyššího nastoupení trůnu císaře pána, spolu
našeho Nejvyššího patrona chrámového. Vsdp. kanovník
Msgre dr. Fr. Šulc, pap. komoří a č. kanovník z Hradce
Králové, provázen vdp. Lad. Seidlem. farářem z Josefo
va, místním duchovenstvem spolu se slavnostními hosty
P. T. p. c. k. okr. hejtmanem Alfrédem Weselým s chotí,
p. hosp. radou A. Kratochvflem, zástupci úřadů země
panských, samosprávných, obcí, škol, spolků s prapory,
korporací, za slavnostního zvuku varhan vcházel do no
vě upraveného chrámu Páně, aby jej benedikoval. Po
vykonaných církevních obřadech vstoupil na kazatelnu,
uvítal přítomné hodnostáře, načež k přítomným věří
cín, jimiž chrám byl přeplněn, ma základě slov Pisma
sv.: »[Dnes stalo se spasení doma tomuto« rozvinul svoji
řeč. Vysvětlil poutavě dějiny starobylého děkanského
chrámu Páně holohlavského, což zvláště poslmchače za
jímalo a na konec poděkova! za veškerou péčí o dílo u
mělé vdp. bísk. vikáři Jamu Seidlovi, vip. Janu Petrá
skovi, kaplanu a všem dobrodincůmza neobyčejnou 0
bětavost, s jakou dbáno bylo povznesení cti a slávy
Boží a osvědčení nejhlubší loyality. Následovala slav
nostní mše sv., při níž se velmi dobře osvědčil domácí,

nou rakouských národů celá krásná slavnost termino
vala v holdu Nejjasnějšímu zeměpánu. Vdp. bisk. vikát
sám ještě poděkoval všem hodnostářům. pogkázav k
tomu, že osadníci svými velkými dary na chrám Páně za
čtyrletého působení nynější duchovní správy, jež přesa
hojí výši 16.000 K, opakujeme slova vsdp. světitele, po
stavili si v dobách tak vážných nehynoucí pomník,
svědčící i věkům budoucím, že v osadě holohlavské i
v tak těžkých dobách žili dobří katolíci a věrní podda
ni; jejich ušlechtilosti jest chrám děkanský jako nový.
— Všech 5 oltářů je úplně obnoveno, rovněž kazatelna,
mřížka, Boží hrob, křížová cesta, kostel pěkně tónován
osvědčenou firmou Stoklasovou z Hradce Králové, var
hany vyčištěny a přeladěny od starého, bodrého p. mi
stra Kobrle z Lomnice, přibyl nový krásný barokní €
lektrický lustr, okna jsou ze skla kathedrálního, vše tvo
ří nyní ladný, harmonicky umělecký celek. vše učiněno
dle úsudku c. k. zemského konservatorátu a uměíců,
takže ani nejpřísnější kritika nemůže ničeho vytknouti.
Firma Mráz a Plša, členové Křesťanské Akademie z
Prahy, postavili si další krásný pomník dílem vpravdě
uměleckým. — Díky vřelé všem. kdož jakkoli přispěli
k uskutečnění této povznášející slavnosti. Pán Bůh od
plať!

Holice. Zemřela zde ctihodná, zbožná stařenka pí.
Frantisk Audresová. Horlivě se starala o výzdobu domu
Božího, k němuž Inula celém srdcem. Pořídila nebesa.
antipendia, korouhve a jiné velice cenné předměty pro
chrám Páně. Jejím přičiněním stkví se na kazatelně ka
tolický pozdrav, vyšívaný zlatem v plyši. Šlechetná ba
bíčka byla obětavou členkou všech katol. spolků a zvlá
ště v poslední dni před svým skonem projevovala vře
lou touhu po Kristu Pánu, který zajisté s otcovskou lá
skou uchopil stařeckou ruku, aby uvedl věrnou služeb

která zůstala věrna šŠlechetným ideám našich vzorných
předků!hádádakkáká
Úvěrnídružstvo Eliška

v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy ©
na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného kříže a opatří i jiné cen. papíry.

př 90
Různé zprávy.

Poslasec J. M. Kadičák šedesátníkem. Jeden z ve
teránů, který stál u kolébky obrodu katolické Moravy.
dne 15. t. m. dovršil šedesátiny. Je to ředitel JosefM.
Kadičák. říšský a zemský poslanec. Kdo by neznal jeho
jména. které bylo spjato s tolika Ideálními podniky, kte

ré byfo: všdy mezi prvními v tuNédír zápaseclí 4 vítěz
stvích maší nryšlenky! ©Život fsho js život nbámorné
práce. Tistee lidí jistě dnes s vůščností vzpoméne- na
»starého Radičáka«, kterým on psmohi, a budou mezi
nimi i mnozí, kteří pak po něm hodili kamenem. Ale Ka
dičák se nedal odstrašíti v mravenčí práci. A za váškyl:
Pošta by vydala nejlepší svědectví, kolik lidí ví, kde
bývá jejich dobrý a vždy ochotný přítej — Kadlčák. Z
trudného mládí. vyrosti, těžce se probil životem a proto
dovede pochopiti tíseň a bolest. Kolik dobra vykonak
svým perem! Byl opravdu učitelem, ba afoštolem tisku;
Článků, které napsal, jsos celé tisíce. Stál káko organi-:
sátor v prvních: řadách strany, byl prvním. organisáto
rem katol. učitelstva, jedním z prvních orgamisátorů ka+:
tol. rolnictva,-ba našeho moravského rolniciva vůbec z
doby jednotných.ještě šiků politických v zemi, byl mezi
prvními zakladateli. hosp. besídek a družstev. V něm ja
ko poslanci našlo Valašsko dobrého zástupce; který se:
mu dodnes věnuje. Byl vždy neobkroženým tlsmočníkem
potřeb lidu na sněmech: i v delegacích. — Nyni uzavře
na knihajeho života,zdráv a pla síly životní,příměře
né věku, stojí uprostřed weřejné práce. Ale co vykonal
jest zlatým písmem zapsáno ve věčné knize života a v
srdcích vděčného lidu: 

K rekvisici církevajcir kovových předmětů. Při ode
vzdání zvonů jest veliče: nutno, aby duchovní správy
nebo patronátní úřady ajistily správnou váhu zvonů.
aby tak zamezily škodu. kostelům.. — Všeobecné zásady
pra rekvisici církevních kovových předmětů, pokud jsou
známy, jsou tyto: 1. Z předmětůz: mědi, mosazi, mědě
né Htiny, bronzu a ryzího niklu: jest odevzdati pouze
předměty jednoduché, přestměty však umělecké a umě

kových církevních předmětů.jest. pro jejich historizkou:
cenu zachovati. 2. Z rekvisice vyloučené náčiní z cínu.
nebo z cínovýchslitin lže rozčlemitive 3 skupiny: a)
Cín ozdobený vypuklou prací (relěfy) z doby před r.:
1800, na př. mísy, talíře s náboženskými obrazy a o:
zdobami, konvice, oltářní svícny, umývadla, kropenky
s podobnou okrasou. b)' Cínové nádoby s vyrytými o-,
zdobamia obrazy (rylécká práce z 18. stoleti a dříve.
c) Hladký cín. Talíře s nápadně: širokým okrajem, na.
dně vypouklé, konvice zvláštních: forem nebo nedby-:
čejné velikosti (přes 25'cm vysoké), prolhýbaný cín; ta
Iře s lasturovitým okraejm. Tentokráte jest tudíž ode
vzdati bez výminky: rozlámané: vyřaděné předměty,
které nemají umělecké ceny, a zvláště jest především
třeba seznamovélistiny (které timdoudodány c. k. okr.
hejtmanstvími) přesně vypiniti a sice adáním čísla a
počtu předmětů, druhu kovu, ornamentiKy, figuráních
vyobrazení, výše, stáří, event: váhy neliĎ podobné lsti
ny vyhotoviti a c. k. okr. hejtmanství zaslati.

Na osleplé -vojíhy, lavalidy, vdovy 2 sirotky po pad
lých vojínech, Červ. kříž a nezaměstnané; strádající děl
nlctvo další sbírky a dary dobrotivě zasiati P. T. vkdpn.:
K. Adam, Moravany 10.80 K; Jos. Elitzer, Ranná 10.32
K. V. Nepokoj, Ostřetín 6.75: K. Jos. Tuček, Javornice
2.80 K, Ign. Weiss, Choteč 4 K. Po HDK: Ant. Krob.
Borotice, Jar. Horák, Jásená, Fr. Honvů, Nový Hrádek.
Po 5 K: Josef Plátek, Sedlte u Kutné Hory, M. Jičín
ský, Všestary, VI. Sekera; Hradec Králové, V. Bartoš,
Vysoký Újezd. Fr. Janoušek, Vápno. Po 2 K: V. Ehl.
So'nice, Joseí Vojtěch, Úpice, Ant. Wobeida, Cerekvice,
Josef Kousal. Hořice, V. Levora, Bělice, Jan Brant, Ždí
rec, Pr. Dytrt, Kleinbocken, Po 1 K: V. Mrštík, Nová

Marie v Mradci Králové 30.34 K, z kath. chrámu sv. Du
cha tamtéž 6 K. vld. farní úřad Běranice 18 K. (Pokrač.
příště.)

Odloženou obuv, šatsívo a prádlo s vděčností při
jímají v Útulně a chorobinci slepých dívek v Praze II..
na Kampě 33. K vyzvání sami si odnesou.

Krásnou. zábavnou četbu inožno si pro celou zimu
opatřiti pouze ze K 8— u knihkupce R. Prombergra v
Olomouci. Za obnos uvedený abdržíte 3 ročníky »Nové
ho Obzoru«. absahujicí krásné romány, povídky, Cešto
plsy, básně. obrazy. 2056 stran velkého formátu 29 krát
20 cm. Nakladatel jest nucen skladiště uvolniti, proto tak
levně vzácnou tuto literateru vyprodává. Přiložených
72 obrazů velkých mistrů možno též použíti k výzdobě
bytu.

Brněnská revue +Hlldka«=má v č. 1. tento obsah:
Jiří Sabula: Rozhled po husovské literatuře z r. 1985.
— Václav Kubíček, Z dějin města Loštic. -- Aug. Neu

mann, Neznámá statuta moravská z 15. století. Jan
Tenora, Účast kardinála Dietrichštejna za boje mezí
arciknižetem Matyášem a Rudolfem II. r. 1608, — Fr.
Valach. K úpravě katechismu. —Posudky: Dr. Pr. Drti
na: Úvod do filosofie. — Jiří Mahen, Duha. — Váchv
Hrubý. Lidé jednoho dne. -—Oskar Wilde, Obraz Dori
ana Graye a ij. v, — Rozhled: Náboženský: K římské
otázce. Kněžský oděv. Taneční zábavy a kněžstvo.
Francouzské a vlašské kněžstvo ve vojsku. Německý
kostelní zpěvník. Výklad t Kor. 13, 4. Německé miste.
-- Vědecký « umělecký: Rozloha Polska. Místní jména
v cizích řečech. Myslící zvířata. Sestrojení kruhu. Ob
loba v listopadu. — Vychovatelský: Zločinnost mládeže,
Pohlavní paedagogika. Z universit. Frintaneum. —Ho
spodářský: Bohalství Polska. Bagdadská dráha. Úred
nost Sv. země. Drahota. Nové banky. Porody vídeňské
za války. Lidnatost. Lékařství dneška. Bubliny v Htlně,
Ze socialismu. — Politický a vojenský: Vražda mlnist,
předsedy. Nová vláda. Válka. Přístroj na výpočet vzdá
lenosti výbuchů. Vojsko Spoj. Států. Japonsko. — Pfť»
loha: P. Vychodil. Z doby Sušilovy, ,

% ———: J
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Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolované firma)

v J hlonném nad Orlicí (v Čechách)
(bra P. J. Neškudly, faráře ve Výpraehticích)

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

výrobní závod |

všech- kostelních paranfontů,
spolkových praporů a kovového náčin. H

— vžorkyi rouchahotovánaukázk4

„ . . e 2. : .[nastuzeninám
- a reumatismu aavěděilose nejlépe

kožené prádlo
ze zamdové a jelenkové kůže.

Rozpočiyochotněazdarina. neboť žádná nečistota se
v kůži této nedrží.

Prádlo, kož . ponožky,»knžečigovérukavice.l tovuje aa objednávkuzasílá

i JosefAnnamichi,
„ rukavičkář « "andažista

n =- 4 ; | Mracici Králové, velkápodsíň.

„:| též nečištěný,|pro účely *průmyslné kupuje; |Madan —— ————
každé množství JOSEF. BOSSNÉR, PRAHA II, ;© 77 eloatotojnémm

Palackého nábřeží č. 3 lef
dobré jakosti Jy na bedny JOSEF BOSSNER, MnovéDoMRDVSme 2 nově,le slon k duchovenstvu a
PRAHA II., Palackého nábřeží čís. 32 nové, utavným patromátním

telefon 75.. úřadům +oroluje ni depo
E veškerékostelnínádobys

se na požádání franko zašlou.

j a to: monstrance, kalichy,
clbáře, nádobky, paténky, pacifikály,

svicny, lampy, kudilalnice, kropenkysvá vlastní výroby, předpisům
Jan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční satsony kollokci
nejnovějších druků pravých

viněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i 0i%0

zemských.

čnkevním vyhovující. "ohaně odopravuje v původníintenoi »
ni ulalí a stříbří nebo proti do

platku za novévyměňujuje. Hotovevýkresy zasílá nauPane 3o

Vbta pooiéy fran pěnuzávaznostikou :
sklad zlatýchověrných voný jako: řetězů,

madonek, ů „ náramků atd. u Notářské
protemy. tahají páčipí se stříbra pravého

nstého vády naVe prompěch „JÍ

W Svatoráslavské Watlee Skelské | Seera koto,páříbro© dnehohnmyimmerze njepěšíem.Uznanýza n-jvýhodnějšía nejlovněší ná- JAN STANĚK, |
kara Ba nek ponířaolucienr
opní pramen v u veškerých Praha-l-979., al. Karoliny Světlé, čís. 12. n.

4 Přísaěný omalso . zemskéhotrosiního ooudu

koslol, paramenlý
Doh Notoko Kostelní

OOOOOOOOČ | zázoiur Čechách,0. a k. dvorníhododarakie; me

AAAAAAAAAAA j k 4 šk di Aparar tenta. S OSE a e U y elrkevnínačiní,křížovécesty,celá

©

ne olejových nápravách vel
milevně prodůěJos. Jelinek,

Cetná mamání zvláštěz krubůvole
důst. duchovenstva svědčí o pootiré ob
aluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen!
Velojemné látky na. taláry.

l

Á DLÉ ] STRO JN 1 v Jablonnémn. Orl. č. 86. . zařízeníkostelůatd.vkaždémproveTisíce uznávaclch referencí aod —
obráskové oepalky, rozpočty, vzory 8 vé zboží |

dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

k výběru franko.

JOSEF VÉND,
, odborný závod

nakoupíte lovně u firmy Besvelkoměstskérole ve vlestulehdílnáchs v Jebloném naí Orlici.
Josef Jelinek, domech,lernépracovní«ilynaa reabové,čímělevnější | Hotovézbožízasílásg:ukázku.

;

m.

om

mydlář v Hradci Králové (ma podsíní). || ©PY*Š ©20% seš vjede u- Rozpočty, nákresy neb sedi franko.
Jebil. 100let. tryňuí a 80lot. vlastníčnmostí.

VYVYVYVYVYVYVYVY Adresovánívšdydoslóvnése vyprobuje.

Majitel:PojštickédružstvotiskovévřiradciKrálové,—TiskomBlskážskéKlihdlškársy v firádciKrálové,—Vydavatela odp. redaktor:"JoedPolák.„.



ruti nad celým soustátim naším. Vznešený, nej
"pečlivější otec národu rakouských odevzdal ušlech
tilou duši Pánu o 9. hodině večer na zámku v

Schůnbrunnu. V době nejvýš pohnuté, která tolik
-potřebovala státníckého věhlasu nejzkušenějšího
"panovníka evropského, klesla velebná hlava, obtí
"žéná mnohonásobnými starostí uprostřed nejpil
nější, přímo horečné práce.

Nejjasnější mocnář vasloupil vládu v Čase ve
lice nepokojnéní, svízelném. ©Doufal dle vlastního
přiznání, že západ jeho života bude lemován kou
zelnými červánky míru, o jehož udržení tolik usi
loval. Jinak však v knize úusude psáno. Nejjasnější
kmet složil stříbro svých šedi v rakev za nejhluč

„nějšího třesku zbraní, za divého světového víru.
-Ale i v této vichřici v posledních dnech života své
-ho mohl cítití vznešený mocnář jedno živé uspoko
„jení: blahý poc't nad tím, že válečné štěstí přeje
-trvale zbraním rakouským. Ano -- František Jo

set [L umíral jako vítěz; mohl hrdě prohlásiti, že
"právě jeho pečlivými přípravami a vzácnou ener
-lí zdolány tak obrovské vlny nepřátelských voju.
"jakých svět dosud neviděl.

Vskutku jen muž Ženiáhní, jen panovník těšící
: se zcela mimořádným darům tělesným a duševním
>mohl po 68 let vládnoutí tak skvěle s nezlomunou sí

lou říši mnohotvárné, mnohojazyčné. Mocnář také
: pracoval do posledního dechu: i když cítil, že zá

keřná choroba postupuje zcela jistě, že stravuje
síly tělesné neodolatelně, přece i poslední dní od
hodlal se obětovati prospěchu svých poddaných.

Nemoc vážná ohlásila se již tři týdny před
smrtí. Ale i když ledová smrt zřejmě na sebe upa

v HradciKrálové, dne 24. red 1916.

Císař zémřel!
:

zorňovala. železná vůle císařského kmeta neza
chvěla se před bledým jejím Mcem. Panovník vy
řizoval věci: s horlivou šetrvačností, ©přijímal
audience, pozorně naslouchal referátům ministrů.

v příčině úředního jednání ministr záležitostí za
hraničních. Jediný ústupek učinil pokračující cho
robě: zaměnil obyčejné sedadlo za pohodlnější
křeslo. aby se mu pracovalo lépe. Když se ubíral
na lúžko k odpočinku naposled. dal jenom rozkaz
ten, aby příštího dne byl u svého pracovního stol
ku v obvyklou hodinu ranní.

Jistě byl si dobře vědom stavu velice kritické
ho. Proto při všech vvsilujících starostech neza
pomněl na opatření své duše. Sám v pondělí pro
jevil přání vykonati svatou zpověď a přijal Tělo
Páně. Šel tedy přesně ve stopách posvátných tra
dic svých proslulých předku. A pak — pracoval a
pracoval. Věru že se tak podobal neochvějnému

vává zmužile, i když seznává. že s krví život

Doba dlouholeté a požehnaně vlády Františka
Joseia I. značí pro jeho říši slavnou éru moderního
rozvoje ve všech směrech. Právě vždy hdělá péče
šlechetného mocnáře uinožnila. že rakouští náro
dové čile a skvěle závodili a závodí ve všech obo
rech civilisace a kultury s nejvyspělejšími národy
říší jiných, Co všecko v čase 68 let vykonáno na
poli vědy a uměni! © Jak obrovský rozmach lze
konstatovati v periodě 6$ let ve Školství, v pokro
ku samosprávy, v zákonodárství —zemědělském.
sociálním, obchodním! Co znamenal pro radostný.
uvolněný ruch národu rakouských přerod absolut
ní monarchie ve stát konstituční!

My Čechové nikdy nezapomeneme, co. všecko
vznešený vladař k prospěchu našemu vykonal.
Pod žezlem Františka Josefa I stalo se naše krá
lovství nejvzdělaněiší zemí monarchie a náš národ
v kulturním ohledu postoupil mezi Slovany nejvý
še. Z chaloupek vkročili jsme do palácu vědy. 1
mění, finančnictví, obchodu a prumyslu. Také ná
rod náš slovem i skutkení osvědčoval jak vřele
panovnickou péči a ochranu oveňuje, Pro naši po
fitickou směrmci jsou dány základy Palackým a
Riegrem, v jejichž prográniu výrazným písmem
zpečetěna pevná vrle setrvati v neochvějném pří
slušenství | národa k dynastii a monarchii, která
přeirvala vítězně největší bonře dlouhých staletí.

Proto také nárad české, který byl tak dlouho
svědďkan skvělých vlastností panovníkových, 0
plakává opravdově skomr vznešeného mocnáře.
Druži se otevřeně a hromadně k těm kteří proje
vují procítěnou IMubokou soustrast vznešenému
arcidemu habsburskému. Všecky české spolky a
korporace, přední národní notability a zástupcové

Inserty itajise levně.
np v pálek v poledne.*Obnova vy Ročník XXH.

českéhu lidu dávají maniestačním zpusobem pru
chod svému žalu nad ztrátou tak velikou.

Frautišek Josei I. narodil se 18. srpna 1830).
Dětská léta trávil u svého děda, císaře Františka
I. Po prvé vystoupil v záležitostech úředních na
veřejnost 16. října 1847 jako císařský komisař při
instalaci arciknížete Štěpána za vrchního Županáa
v Pešti. Po druhé r. 1848, když se měl státi místo
držitelem v Čechách, Pak nridělei byl na 'talském
bojišti | penerálnínm štábu maršálka Radeckého.
Dne 8. prosince 1848 byl slavně prohlášen za cí
saře: stal se prvním konstiivěním Vladařem Ra
kouska. Mladistvý císař a krá! vzbudil veliké nad
šení svým manifestem, v němž psáno: -Na zákla
deci pevné svobody, na základech rovného práva
všech národu říše 4 rovnosti vsech občanu před
zákonem, jakož i účastenství zástupců národních
v zákonadárství vzimuže se znovu vlast v omlaze
né síle a ve staré velikosti, Jsouce pevně odhodlá
ni skvělost koruny rezkalenon a veškerost moc
nářství nezkrácenou zachovali, a hotovi isouce
práva Naše se zástupci úárodu Našich sdíleti, di
věřujeme se, že Se námi s pomoc; Boží a ve sroz
umění s národy podaří všecky země i kmeny
mocnářství v jeden veliký státní celek spojiti.

R. 1849. vydal panovník patent o náhradě za
robotu za tíny účelem, aby zákon © zrušení poddan
ství vstoupil v platnost. Vyvazovací dílo bylo
skončeno r. 1860. W. 1820 vypekla opět válka S
Italii, Potom byly válečnými lety rok 1866 a 1878.
Od toho času těšila se naše říše utěšenému roz
vojí a blabénní míru až do r. 1914. R. 1867 došlo
k utvoření dualismu, zřízeny delegace a s Maďa
ry uzavřeno vyrovnání, R. 1834 uzavřel císař sňa
tek s dcerou vévody Bavorského Maxmiliána Alž
bětou Amalií Frgení, která si ziskala šlechetnou
pováňon srdce rakouských národu rázem. ©Mai
želství císařovo bylo požehnán Čtýřní dítkamů:
Žoří, Giiselou, udalem + Marii Valerii. Ern za
trnem vrýval se do vznešené skráně panovníko
vy, když v rodině docházelo k nenadálým ehoro
bám a předčasným. Častu zeclá nepředvídaným
skon, Ale dnerzický císař. Opásán Isa DeEvnou
duvěrom v pomoc Boží nikdy na duchu neklesal.
Snášeje sání krité svízel. netoliko osvědčoval
velikou trpělivost, ale stíral současně slzy. s tváří
ládí iných 4 panovnický poví nostení i Za nei
těžších okamžiku se věnovat < rezdolnou houžev
natosti,

Konečač tedy odešel po prácí obrovské, aby
přijal z rukou nejvyššího Pána odmění Zaslouže
nou, odpočinek krásný a trvalý. Žile v míru, ale
munohamibonová rodina jeho. všichni věrní rakou
ští poddaní slzí nad otevřeným hrobem —svého
vznešeného otec a ochránce. Bul: korunnj korunou
věčné slávy. zesnulého císaře Františka Josefa IL!

- © Proklamace
Jaho Veličenstva císaře a krále Karla.

Mým národám!

Do duše pohuut a ohromen stojím Já i Muj rod,
stojí Moji věrní národové u rakve ušlechtilého pa
novníka, Jehož rukám bezmála po sedm desitiletí
svěřeny byly osudy mocnářství.

Z milosti Všemchoucího, která Ho za časných
let jinošství povolala na trůn. byla Mu propujčena
i síla, aby odhodlaně a nezlomen nejtěžším lidským
utrpením žil až do vysoké staroby toliko povinno
stem, jež Mu Jeho vznešeny panovnický úřad a
vroucí láska k Jeho národům předpisovaly.

Jeho moudrost, prozíravost a otcovská péče u
tvořily trvalé podklady pokojného soužití a svo

čenství, zu zlých i dobrých dnu, uvedly Rakousko
Uhersko dlouhou a peželtanom dobou míru na vý
ši moci na niž dnes ve spolku s věrnými spojene:
odolává v boji proti pepřáteluní kol do kola.

Jeho dílo třeba prováděti dále a dokonati je.
V bouřlivýčas vstupuji na staroslavný trůn Svých
předku, jejž Mně Muj osvícený ujec v nezkaleném
lesku zanechává.

Ještě není dosaženo cíle. ještě není vyvrácen
blud nepřátel, kteří se domnívají, že ustavičným
útočením monou zdolati, ba roztřištiti Mé mocnář
ství a jeho Spojence.

Vím, že Jsem za jedno se Svými národy v ne
zdolném odhodlání, probojovati boj, až bude vydo
byto míru, jenž zabezpečí trvání Mého mocnářství

V hrdé duvěře spoléhání na to. že Woje hrdinná
branná moc, ©píralic seo občiovnom vlasteneckou
lásku Mých národů aeve věra branném bratrství
se spoleneckýmu vojsky i nadále odrazí všechny
útoky nepřátel s milostvým přispěním Božím a
přivodi vítězné skončení války,

Právě tak neochvějna jest Má duvěra, že Mé
mocnářství, jehož mocenské postavení koření v
ode dávna zaručeném, v tísní a nebezpečí nově
zpečetěném nerozlučnén | ospdovém společenství
ieho obou státu, vyjde z války zoceleno a posfle
no uvnitř a na venek; že Moji národové, kteří
prodchnuti myšlenkou sounáležitosti a hluboké vla
stenecké iásky. se spojují dnes s obětovnou od
hodlaností k obraně proti vnějšímu nepříteli, bu
dou spolupůsobiti též k dílu pokojného obnovení
a zmlazení, aby oba státy mocnářství s přičleněný



mi zeměmi Bosnou a Hercegovinou přivedli k do
bě vnitřního rozkvětu, rozmachu a sesíleni. “

Modle se o milost nebes a požehnání pro Sebe
a Svůj rod, jakož i pro Své milované národy, sli
buji před Všemohoucíin věrně spravovati statky,
které Mně zanechali Moji předkové.

Chci činiti vše, aby hrůzy a oběti války byly
co nejdříve zažehnány, aby těžce pohřešovaná po

jakmile tomu dovolí čest našich zbraní, životní
podmínky Mých států a jejich věrných spojenců a
vzdor našich nepřátel.

Svým národům chci být spravedlivým a lásky
plným knížetem. Chci Jejich ústavních svobod a
jiných práv vysoko Si vážiti a rovnosti před prá
vem pro všechny bedlivě stříci, Ustavičnou snahou
Mou bude podporovati mravní i duševní dobro
Svých národů, chrániti svobodu a pořádek ve
Svých státech, zabezpečovati všem pracujícím ú
dům společnosti ovoce poctivé práce.

mám příchylnost a vroucí důvěru, která pojí národ
i koruna. Tento odkaz má dodati síly, abych učinil
zadost povinnostem Svého vznešeného a těžkého
vladařského úřadu.

Proniknut věrou v nezničitelnou životní sílu Ra
kousko-Uherska, prodchnut vroucí láskou ke Svým
národům, chci Svůj život a všecku Svou sílu po
staviti do služby tohoto vznešeného úkolu.

KAREL v. r.

Provolání k obyvatelstvu
obvodu IX. vojenského velitelství.

nezmenšenou zachovali a jeji budoucnost za
jistili, klade naše čacká armáda již více než
dvě léta celému světu nepřátel vítězný odpor
a obohatila dějiny habsburské říše hojnými
zářícími příklady slávy. S vroucí láskou a
vděčností vzpomínají srdce všech Rakušanů
našich chrabrých vojsk, neboť přece jen jejich
rekovnosti za to děkujeme, že se cítíme ve
vlasti svobodnými občany, a že ee můžeme ne
rušeně věnovati své hospodářeké práci.

S věrností, které není rovn?, ano 8 nej
ušlechtilejšími cnostmi, které vůbec vojína tvoří,
splnili synové naší užší vlasti, obvodu IX. vo
jenského velitelství, svou povinnost ku císaři a

Péče -o invalidy9,aboru. shce

o všechny z nají domoviny, běží veutrpěli, opatřovati jím a zs
ven

stnání a

mu náležitě hleděno. Tém, kteří ztratili údy,
má býti pomoženo opatřením náhradních umě
lých údů (prothes), by se mohli opět státi schop
nými si vydělávati. Dále chce póče o invali
podporovati existence živnostníků, obshodníků
atd., které konáním válečné služby a přivoděnou
invaliditou byly ohroženy. I slepým a hluchým
má býti nové živobytí naučením se vhodné
práci býti připraveno. Tak hledíme, sledujíce
všechny cíle, které péče o invalidy vlastní, opět
šťastné lidi a děti domoviny učiniti a je opět
co cenné údy naší společnosti přičleniti. Radost
k životu a Úvořenínechť se našim invalidům

opět vrátí, a nechť příjemné slunko budoucnost
jejich ozařuje.

Jest již nyní mnoho těch, kteří o radu a

Závazky však každým dnem se množí. Velikým
darům jednotlivých kruhů jest za to vděčili, že
dosud většině pojadavků mohlo býti vyhověno.,
Má-li však velké dílo naší domácí, péče o iva
lidy všecbny povinnosti seplnití, pak jest ném
všem všechny naše nejlepší síly tomu věnovati.
Každý, kdo pomoci bledá, nechť za přiepění
naší domácí péče o invalidy se splněnými na
dějemi nový počne život. Tím způsobem nechf
se domovina odvděčí svým synům, kteří ve

zve všechny občany domoviny, by na díle tom
podílu brali.

Správní výbor péče o invalidy
v obvodu IX. vojenského velitelství.

Ve všech okresích a obcích vojenského
obvodu IX. sboru vykonají důvěrníci naší péče
o invalidy návštěvy, by přijali úpisy darů.

Půjčka jest již vypsána a těší se velikému zá

jim cizím. jen v před k novým vítězstvím,

neuvadnou vavříny, kterými ozdobili prapory
Rakouska. V horoucí lásoe k otěině zápasili
naši synové na zkrváceném bojišti, by své
otčině, své vlasti, zachránili svobodu pro bu
doucí časy.

Bude nám možno všechny tylo za nás při
nucené oběti kdy aplatiti? Nikoli, neboť jsou

odhadnuty. Jen v tiché uotivosti lze nám po
vznášející činy obdivovati. které syny naší ot
činy byly vykonány. Za to ale nechť hluboké

povinné diky všem těm chrabrým, kteří vrací
se do drahé otčiny jen jako invalidi, jen jako
mrzáci. Pro ty nechť se uplatní díky otčiny
nejkrásnějším způsobem, ukažme se skutečně
hodnými těchto našich domácích válečných
raněných v tom nejušlechlilejším slova význa
mu. Takto plníce svou povinnost ctíme nejen

kteří pro nás zápasili a ještě dále pro vlasť
bojují a krvácí.

Pro péči oinvalidy naší užší do.
moviny, vojenského obvodu IX.sbo
ru, neunavně pracovati a ebírati, to budiž v bu

plníce naši nejvznešenější povinnost.

znamným zjevům na poli válečném.
Jestliže zájem o IV. půjčku daleko předstihl

horhvost při půjčkách předešlých, doufáme, že V.
půjčka bude. slaviti ©triumfy tím markantnější.
Vždyť právě poslední dni dokumentují velice vý
razně obrovitou a ukázněnou sílu těch, kteří maje
tek rakouských poddaných udatně hájí na několika
frontách. Právě ten nepřítel, který se bláhově do

Jostí armádních sborů.
Nyní držíme rozsáhlá území nepřátelská jako

cennou záruku konečného vítězství a bezpečnosti

styku hospodářského nám ukládá uskrovnění a
trpělivost, má na druhé straně toto odloučení ten
příznivý výsledek. že vydání na válku skoro vý
lučně připadají k dobru vnitrozemí, Nastává čilý
koloběh peněz: vklady u bank, spořitelen a spole
čenstevních úvěrních ústavu rapidně stoupají, jak
velikým řadám lidí právě válka otevřela nové
zdroje značných příjmů.

Pátá půjčka poskytuje neobyčejné výhody;
zve každého, aby si uložil své jmění co nejjistěji
a na úrok krásný. Celá říše, všecko jmění národů
rakouských ručí vkladateli, že uložený kapitál ne
bude o nic zkrácen.

Čím více se upíše, čímí horlivěji přispějeme k
dobrému udržení našeho vojska a jeho zbraní, tím
dříve se dočkáme definitivního vítězství, tím rych

Nechť tedy každý bez výjimky nasadí celou
svou finanční sílu, aby výsledky dosavadních ví

, tězství b a tuozmnoženy, Jedná se o
| hospodář t státu Via3 každého
|jednotli W “

Proto nikdo něváhej!Každý * upisuj a každý
Ppovzbuzuj jiné, aby upisovalř dle své nejvyšší

možnosti!

Politické sjednocení.
Národní předáci naši energickým způsobem od

valili balvan české krise a ohlásili našemu lidu
toto útěšné poselství:

Události přítomné doby nutí české strany, aby
zaujaly k určitým otázkám a zjevům Společné sta
novisko. -© ——

Na obzoru jsou změny, jež mohou žasáhnotti
až v základy našeho stálu a jeho ústavy, otázky.
jej'chž jednostranné řešení nebylo by ani v zájmu
státu, ani v zájmu našeho národa.

„V dohnutých dobách dnešních světodějných u
ší strana seria néstizodpověd

nost za bezpečnost politických práv celého národa,
ani za další vývoj, který po ukončení zápasu na
bojištích bude následovali. .

V přesvědčení, že plníme jen vuli celého, po ná
rodní jednotě dnes více než kdy před tím votající
ho národa, a že jednáme současně v zájmu staro
slavné dynastie-i velikého historického poslání

říše, jež spočívá především ve sjednocení a zacho
vání nedilnosti jejich království a zemí, jakož i v
naprosté rovnoprávnosti všech národů, sjednocu
jeme na základě většinové zásady české poslance
na radě říšskév jeden celek »Český Svaz«.

Vedle tohoto sdružení českých poslanců. jehož
účelein jest jednoiný postup v otázkách národně
pořtických a' ústavně-právních, vstupuje zároveň
v Život ze zástupců politických stran zvolený stá
lý národní sbor, zvaný »Národní výbor«. který

: bude veškerému politickému podnikání »Českého
" svazů: Japorou a Současně nejvyšší mravní in
: stancí v těch zjevech politického života, které vy

mykajíce se z kompetence činnosti poslanecké nic
méně vyžadovaly by řešení z hlediště všenárod
ního.

Tedy konečně se podařilo to, po čem volaly
úsilně právě katolické strany české jak v Čechách

" tak na Moravě. Svorná proklamace předáků všech
politických stran hřeje tak mile, jako by se vrace
la v národě krásná a mnohoslibná éra Riegrova.
Jistě právě našinci potěší se nejvíce nad sjednoce
ním a kooperací stran v čase tolik vážném, který
jest nepřítelem planého theoretisování a politické

| ho hnidop'šsví. Nynější doba vynucuje veliké, en
ergické činy od každého, kde tvrdí, že s národem
smýšlí opravdově, že se o jeho prospěch stará u
přimně.

Dr. Hruban správně dí“ +Dnes žádná česká
strana nesmí a nemuže se vymykati ze zodpověd
nosti za bezpečnost politických práv celého náro
da a za jeho další vývoj« © Bylo by to věru ne
smrtelnou hanbou. kdyby zástupci národa kulturně
tolik vyspělého a politicky značně vyškoleného
nedovedli v rozhodujících okamžicích nalézti vý
chod z labyrintu. v němž se před válkou potáceli

"vinou některých řemeslných demagogů.
»Český svaz: ovšení icště neznamená zánik

jednotlivých politických stran. ježto názory kul
turní a sociální isou posud velice rozdílné. Zato
však jest nutno, aby se všechen lid podřídil pove
lům svazu ve věcech národně politických a ústav
ně právních. Taková disciplina bude nejlepším lé
kem politické nervosity odporných stran. Nyní již
přestanou rozdílná stanoviska různých českých
klubů. nebudou vyjednávati zástupcové | parla
mentních skupin českých. Bude se rokovati o
společných politických záležitostech českého ná
roda ve společnosti všech českých poslanců, k
rozhodnutí svazu dojde vždy na základě většiny
hlasů. Jen předsednictvo svazové bude vyjedná
vati s vládou ve jménu všech. Takto se zbavíme
obtížného břemene vleklých polemik a nesvor
ných návrhů novinářských. které obyčejně neved

1 ly k žádnému faktickému vžitku.
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1 my ovšem zuůsláváme dále programově a or
ganisačně stranou samostatnou.
budeme pracovati na poli kulturním, sociálním a
hospodářském dle dosavadních zásad, ale v poli
tice budeme slovem i skutkem ctfti všenárodní u
kázněnost, opravdovou svornost.

Že jest náš národ velice inteligentní, dokázal
nesčetněkráte ve všech oborech. Ale stále více
bylo zřejmo, že osvícenost sama k prospěšnému
rozvoji českého lidu daleko nestačí. Čím dál bylo
patrnější, že jest potřebí také mocné výchovy vů
le. Nyní tedy vchází do zkušební síně mravní fond
českého lidu a hlavně českých předáků. Nyní jest
potřebí dokazovati, jak se dovedou všecky strany
zapírat a oběti přinášeti v zájmu národní věci

společné. .
Konstatuje-li se v celém světě, jak Čechové

dovedou se obětovati na bojištích, zajisté v našem
národě nalezne se dostatek síly i k trpělivosti a o
bětavého sebezáporu jiného druhu. Vždyť doba
těžká očišťuje, tříbí, probouzí k velikým činům
dobré vlastnosti občanstva.

Nuže tedy, nechť »Český svaz« a »Národní
výbor« jsou nám hvězdami, jichž lesk nesmí se za
kaliti mlžinami nové osudné hašteřivosti. Nalezli
jsme cestu z bludiště a po této cestě kráčejme ne
ochvějně dále!

Pečujme o školu.
Odpůrci katolického názoru světového i

nyní hlučné a vytrvale problašují, jak budou
po válce houževnatě pokračovati na »reformě«
skoly dle vlastních zásad. V samé Vídni ně

schůzi, která vyzněla v ostrý protest proti ka
tolíkům. Volnomyšlenkáři se tam pochlubili, že

chovu, ale takovou, která by nepropagova
žádnou konfesi. Tedy jedině osvědčené základy

šují sami universitní profesoři.

pro budoucnost národů znamenají, dokazuje
přečastá trpká zkušenost. Berlínský filosof, uni
versitní profesor dr. Drews před několika roky
se vyjádři): »Jestliže ztratily masy náboženství,

taškářů«
Jest známo, že mnoho moderních inteligentů

-používá svých vědomostí jako zlodějské lucer
ničky ke špatným činům. Jaký duševní vývoj
možno čekati teprve u prostých davů, které
nemají času ani schopnosti studovati díla [i
losofická, pohroužiti se do řádků učených
myslitelů?

»Volná myšlenka« snaží se oslňovati ben
gálovými hesly. Nejnovější její výzvou jest:

Ale podíváme-li se na tato slova blíže, poznáme,
že jejich obsah jest velice skrovný. Vždyť se

opravdovou vůli využitkovati své dovednosti

tajemníků, pokladníků, kteří svou povinnost
úžasně zradili anebo pracovali jen potud, pokud
to proapivalo jejich plánům osobním!

Ve »Volné myšlence« zatím uplatňují svůj
hlas výhradně boháči a jejich placení agilátoři.
Jestliže již tedy začátky jsou tak málo ideální,
jak bude teprve později, až agitace schvátí do
svých tenat bez výběru celé veliké masy? A
jestliže »Volná myšlenka« teprve po výběru
všech schopných vclá, církev takové heslo vtě

hledí k vysokým úřadům povznésti katolíky
nejsohopnější bez ohledu na jejich původ a
majetkové poměry, Sám protestantský spisovatel
Walter Kluge ve svém listě »Neue Bahnen«

aroibiskup kardinál Kopp byl synem tkalce,
kardinál Katechthaler synem učitele, kníže-arci

„biskup Kaltner synem sedlákovým, kníže-biskup
Bertram synem malého obchodníka, otec biskupa

—|
obecním zřízencem atd. Kluge po uvedení ji

lické církví přiznati, že nehledí ani na stav, ani
na hodnost, nýbrž jedině na práci a eohopnost.
To jest zcela jistě jedním z tajematví, kterými
tato ofrkev stále dosahuje svých olrkevních a

tedně z lidu a znají lid, oni všecko strádání a
obtíže jeho zakusíli na vlastním těle, nejsou
odcizení jeho radostem, znají nejtišší a nejtaj
nější jeho záchvěvy. To má přece velice znač.
nou oenu, jestliže z nízkosti postoupili k výši.
Znají všecko, co činí, podle toho také mají na
ději na úspěch a mohou svau činnost zcela
správně dle toho zaříditi.«

Tím ovšem ještě není řečeno, že by se ho
dil v církvi k vysoké důstojnosti každý člověk
zrozený v prostředí prolelářekém a že by ne
dovedl zastávati řádně důležité úkoly muž uro
zený. Přemrštěný demokratismus vede často
k předeudkům naivním. Proto církev zcela
moudře povoluje přístup k nejvyšším hodnostem
lidem původu kteréhokoli. To však má vždycky

du vynikající. V říšeko-německém sněmu pro
hlásil 26. října 1916 poslanec dr. Streseman,
který jest nacionálním liberálem: »Všecky 0

minouti. V této příčině měli bychom si vzíli

epojiti nejvyšší autoritu, před kterou se každý
rád dobrovolně koří, 8e soustavou. nejvyšší

skvělým způsobem.«

krásných slov mnoho, ale. když se pokoušeli

z nichž bylo zcela zřejmo, že do projektovaného

právě pumaři. zákeřní zločinci různých radikál
ních proudů byli líčení jako lidé velice talento

zodpovědné úkoly — a přečasto seznali, že

zovali jejich plány protivníkům, že sledovali
ve straně politiku osobní a pod. Proto ničeho

mžicích nestačí, vyzná a nezapře — upozorní,
kde jest potřebí pracovníka jiného.

notné výchovy na základě pevných zásad

vinni vyvíjeti katolíci důstojný a imponující
protitiak na záchranu duchovního odkazu svých
šlechetných předků. Kdo si myslí, že nyní může

žen výsledkem pilných příprav volnomyšlenkář
ských. Záležitosti školské mějme na zřeteli etá

konservativní vychovatele, kteří s námi na tom
též cíli pracují.

Průběh války.
„ Proti Rumunsku. Situace v Rumunsku
jest vážná, nepříteli podařilo se učiniti do Va

vojska generála Falkenhayna v bitvě u Targuiu
prorazila si cestu k výstupům v pohoří a do
sáhla dráhy vedoucí z Verciorové do Crajové.
Trať tato jest od hranic vzdálena 90 km. Zá
roveň spojené vojsko postoupilo dále podél řek
Aluty a dosáhlohorských úpatí u Calimanesti

Suici, z nichž první místo jest od průsmyku
Červenověžekého vzdáleno 40 km, druhé 50
km. Od 1. listopadu bylo v těchto bojích na
Valašsku zajato přes 19.460 Rumunů a ukoři
stěno 26 děl, 17 mun'čních vozů a 72 kulo
metů. — Vrohní armádní velitelství dne 21.
listopadu ohlásilo dobytí Crajové, hlavního mě
sta zapadního Valašska. Crajové jest od našich
hranio vzdálena 120 km a má 50000 obyvatel,
jež jest většinou řecko-katolické. Město“ jest
střediskem obilního trhu. — Po porážce u Tar
guiu pronásledování Rumunů děje se s neslý
chanou rychlostí.Crajová cd místa rozhodné
bitvy u Targuiu jest vzdálena na 100 km. Spo
jená vojska pronikla tak duleko k jihu, že mají
už jen 50 km k jižním hranicím Rumunska,
t. jk Dunaji. Tímto prostorem mezi Crajovou
a Dunajem, nyní tedy už jen 50 km širokým
a stále se úžícím, mají couvnouti i ony rumun
ské sbory, které bojovaly na feae Černé a eny,
které hájily přechody na nejzápadnějším toku
Dunaje. — V Dobrudži a podél Dunaje jest
hlášena dělostřelecká palba. Nářky dohcdového
tisku ukozují, že ruská pomoc Rumunsku jest
dosud nedostatečná.

Na ruském bojišti tubá zima byla příči
nou jen slabé činnosti bitevní. — V ruském
nejsevernějším přístavu Archangelsku pravou
spoušť způsobil hrozný výbuch. Celkem tu zni
čeno 7 parníků, nejméně 20 parníků těžce po
škozeno, střeliva zničeno za 80 milionů rublů,
ve skladištích shořelo na 20.000 žoků bavlny,
dále 2 továrny na pryž v ceně [5 milionů a
celý automobilový park nové automobilové li
nie Petrohrad— Moskva.

V Makedonii zuřila o Bitolj krvavá bitva.
Spojené vojsko bulharsko-německé ustoupilo ze

od Bitolje a Francouzi vtrhli do opuštěného
města. Na sever od města začínají pro armádu

V Řecku pokračuje znásilňování. Spojenci

harskému a tureckému vyslanci byly doručen

střeliva a jiných zásob, které náležejí k výzbroji
dvou tříd řeckého Vojska. — Z jiné strany 86
tvrdí, že národ většinou stojí za králem; celá
armáda Venizelova čítá prý jen 2.000 mužů.

Italové kromě menších výpadů dávají za
csáté

Na západním bojišti byly velké boje na

Mirový plán má prý už americký presi
dent Wilson. 9 ním současně prý vystoupí
i papež, král španělský a ostatní neutrálové.
Mírový pokus neutrálů spočívá na názoru, že
válka nemůže skončit jinak než kompromisem.

Kaneelářskéotoky,
papír, péra, inkoust, tužky ve velkém výběru v

Drožstevním knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Politický přehled.
„Český svaz“ právě utvořený jest největší

organisací v poslanecké sněmovně, čítáťt 108
poslanců. Némecko-nacionální svaz má 102 čle+

Němečtí poslanci z Čech podali minister

v Čechách. Ministerský předseda odpověděl, že
tlumočené požadavky a názory béře na vědomí,
že však tou dobou jest zabrán příliš pilnými
hospodářskými záležitostmi, především zaopa
třováním potravin, takže se nemůže věnovati
nyní řešení otázek politických a národnostních.
Ministři financí a vyučování byli požádáni, aby
podporovali požadavky učitelstva, zvlášť jejich
drahotní přídavek. Bar. Hussarekpřislíbil vše



Pozvání k upisování |

páté 5%% daněprostě
rakouské válečné půjčky
jež zahájeno bude v pondělí dne 20. listopadu a skončí

v sobotu dne 16.prosince 1916.

Úpisy přijímá

Živnostenská banka filiálkav Hradci Králové
vedle jinýchbank a všech místních peněžních ústavů.

Příslušné prospekty a'přihláškové tiskopisy lze bezplatně na požádání obdržeti u Zivnostenské banky filiálky v Hradci Králové,
která na projevené přání zašle též potřebný počet složních lístků, jimiž upisovatelům bude lze splátky na upisovací hodnotu vykonati.

Upisovací cena obnáší

pro čtyřicetiletoudaněprostou 5'b"bumořitelnou státní půjčku:

K9250 resp. snáhradou 1% bonifikace K92-,
pro daněprosté 5'b"bstátní pokl. poukázky splatné 1.června1922:

nutno zaplatiti:

výhodných podminek

NÍ

ji při přihlášce „ 10%, jmenovité hodnoty,
dne 16. ledna 1917. „20“ » »

Ni dne 16. února 1917 . 209, » »dne 16. března 1917 . 26% . »
dno 36. dubna 1917 zbytek upisovací hodnoty,

možnoupomoo, potvrdiv,že chování učiteletva|
v Čechách jest za války opravdu vzorné.

Jagow, tajemník zahraničního úřadu ně
meckého, státní ministr, požádal ze zdravotních
ohledů za propuštěnou.

Pruský sněm o polské otázee. Dne 20.
listopadu projednávala pruská poslanecká sně
movna návrh konservativců, svobodných kon
servativců a národních liberálů o polské otázce.
Navrhovatelé očekávají totiž, že se Německu při
úpravě kulturních a národních poměrů v novém
polském státě dostane vojenského, hospodář.
ského a hlavně politického zabezpečení. Sněm
pruský má ei vyhraditi právo vlastního stano
víska naproti všelikým politickým krokům, které
se týkají zájmů polsky mluvících Prušáků. Na
vrhovatelé pokládají za nemožné, aby vnitřní
politické poměry na německých východních o
krajinách upraveny byly způsobem, který by
hrozil německému oharakteru východních pro

poslance 180 hlasy proti 104.

Zcela zbytečné politické rady. | Vídeňská
»Reichspost« pronáší námitky proti politickému

k čes. stranám svobedomyslným. Poukazuje na to
že naše -strany katolicko-národní a křesť. sociální
mají štír čistý, který není zkompromitován váleš
nými událostmi.

Na to odpovídáme: I. »Český svaze« nemá n'c
společného s Masarykem a jinými zrádci. Provo
lání zřejmě jest vydáno i v zájmu staroslavné dy
nastie a velikého historického poslání Hše.

|

škozoval by netoliko sám sebe, ale i celou říší.
Jeho pozornost v době nejvýš zodpovědné byla
by rozplylována malichernostiní. Která společnost
nedovede a nechce prospěti ani sama sobě, málo
prospěje i širšímu společenskému útvaru, k němuž
jest politicky přičleněna, Proto praví rakouští pa
trioti i v zájmu celé říše mují vítati zjednodušení
politických poměrů.

3. Sami katolíci volali důrazně a vytrvale po ČE
ském politickém souručenství. Nyní, kdy konečně
došlo k velikému čínu, měll by snad vypřáhnouti,
jako by se jich netýkala společná věc pokreven
ců, mezi nimiž žíti musíme? Vždyť úsilné snahy
po smíru politických stran jsou patrny i mezi jiný
mi národy rakouskými. Sam: Němci přikročili k
praktickým počinům v tom směru důrazně ještě
dříve než národ náš, Vždyť sami přivrženci



Podkbeělciomomý silo těhož národa, se svamaruněk j i .

4.Čpské strany vešly v úzké spojenína progra
mu národním, nenmajíce úmyslů útočných proti ně

nému křesť. sociálovi německému a vůbec Zádné

mu Němci,Vždyť ami dobe pochopujeme, Aní genf doba k vypfatém bezohfedněmu má 
„smu, ale naopak jest si přáti, aby v zájmu společ
né říše se připravovalo sblížení národů na základě
spravedlivosti a tedy i na základě obrany nezadaj
ných národních práv, Má-li český katolík ná
zorně poučiti, jaký má býti křesťanský
vnitýní politiky národní, musf napřed sám ukázati
jak se tato politika účelně provádí.

a, Kdyby katolíci se vvkýbali národní solidari
tě, ocítali hy se v politické aréně na výměnku,
zbavovali byv se příležitosti k faktickému zasaho
vání politickému. Radikalismus fanatický, který se

-tolik znehodnotil. | nabýval by nového dechu ke
škodě národa i říše, Nechcemic tudíž ani nepřímo
pomáhatí na nohy echromeným demarogum. Nadto
jest nejnesnadnější otázkou. kdo by pomáhal ka
tolik v jejich úsilí pro dobro národa a státu, až
by byii zcela osamocen', Katolíci zajisté konají
dobrou službu veřejnému prospěchu, chtějí-li své
sily uplatniti v rámci vlastního národa. Vždyť pře
ce katolíci v jiných národech rakouských volí tu
též taktiku. Kdekoli se jedná o věc spravedlivou,
O požadavek přirozeného práva tam katolicive
nesmí býti Živlemí rušivým. tam naše morálka
nřikazuje spolupráci.

Chce-li katolictvo něco na veřejném kolb:šti
znamenati, musí sí získati duvěru v Širých lido
vých vrstvách: a důvěry takové dobude nikoli

Henryk Sienkiewicz mriev. Největší současný
romanopisec Henryk Sienkiewicz zemřel ve Ve
vey u jezera Ženevského ve Švýcařích. Polsko
ztrácí v věm nejen velikého umělce, ale i velkého
polského vlastence, který vtělil velké dějinné bo
lesti svého národa v díla opravdu veliká. Jeho h'
storická trilogie (Ohněm a mečem, Potopa, Pan
Wolodyiowski) iest jedním z největších historic
kých románových děl vubec. vyznačujíc se velko
lepým rozpětím dějovým, mehutným scénováním,
úchvatným rozletem fantasie. především pak u
šlechtilou tendenci a vzníceným vlasteneckým cí
tem. Světove pověsti těšil se nejprve román Sien

"kiewiczuv »Ouo vadis?., přeložený do vice než
30 světových řečí. — Sienkiewicz narodil se roku
1846. mládí prožil v gubernii radomské, později žil

pou. Amerikou i Afrikou. Literární činnost začal

Dioahá, trapná choroba hlodala na těle jeho,

a jeho otec byl oranžista, byl vychován jaka pro
testant. V Brixtonu se rozhodl přihlásiti se do ka
tolické církve. Když byt dopraven do Pentoville,
dal se zapsat! do úřední knihy- jako katolík, ačkoli
ještě do katolické církve oficielně přijat nebyl. Na

duchovní Carey, ahy doplnil Casementovy vědo
mnostio katolické včrouce. Vězeň učil se horlivě;

lářní kapli. Již za vvučování Careyova dával C.

boženstvím souviselo, jevil nejhlubší úctu. Jeden
svědek jelo počínání prohlásil: »Řeholnice —při
svém cvičení ve zbožnosti nemůže býti uctivější a
dětštěiší, než idkýan hyvl Casement. V noc
smrti byl vězeň navštíven od děkana Ringa a Ca
reya. Oba setrvali v žalářní kebce přes dvě hodi
ny. Casement při loučení řekl v starém jazyku ir
ském: Požehnání Boží budiz s vámi za vaš. di
brotu ke mně! Ring odpověděl v témže jazyku:
»Přeji ti život hlažený a tvý duši nebeské světlo.:

Ze staroegyprské věrouky uvádí dr. Slabý v
+Čas. k. d.. důležitý: článek. Egypťané pevně vě
řili v Život posmrtný, Dommvali se, že říše mrt
vých nalézá se ihned za pokrajem lybické pou
ště; tamníse prý váží skutky zemřelého na váze
pravdy. Po západu slunce říse mrtvých přestává
býti místem mréhkot Vstupuje tam totiž buh Re:
slunci totiž vzdávána necta Ložská. V »Kilize ze
mřelých se líčí, sakou scericrí“ vykouzlí br Re,
kdvž svou něbeskou prní skončí, aby zazářil v

sají,

dek, z nichž mnohé co do umělecké vyrovnanosti
předčí i jeho romány, psal ze svých cest originelní
cestopisy. itoku 1905 obdržel Sienkiewicz Nobelo
vu cenu za literaturu. Poslední čas žil většinou na
svém statku Olegorku a za války ve Švýcařích
kdež také zemřel. Z jeho prací vyšly v českém
překladu všechny veliké romány, cestopisy a
mnoho povídek. --Sienkiewicz byl národu polské
mu něčíní víc: než proslulým umělcem a vlasten
cem. Byl vynikajicírí apoštolem polské myšlenky;
mužům| významu Sienkiewiczova dává se titul
národních proroků. Autorita proslulého muže by
la v polských zemích obrovská právě proto, že
sp'sovatel staral se o dobro polského lidu všeho.
Ani své spisovatelské péro, ani agitaci nedával do
služeb některé specielně potitické strany. Vždyť
by taková příslušnost hyla vryla hlubokou a sotva
blahou stopu do jeho umělecké činnosti. S. tedy
pracoval tak, aby získal srdce všech. Ovšem na
vázal na staré tradice Mickiewiczovy
projevoval úctu ke katolickému přesvědčení svých
ctihodných předků. Výborně rozuměl duši polské
a věděl, že rozsévání skepticismu a nových roz
marných theorii, které nedovedly podati lidstvu
nový ucelený názor životní, bylo by pro jeho ná

ně náboženský, jest srdce opravdu nadšeno pro
veliké. obětavé činy positivní. K sp'sovatelskému
úkolu přistupoval s velice jasným vědomím veliké
zodpovědnosti. yl přesvědčen, že předem jest
potřebí každou ideu, každou -h'storickou stať co
nejdůkladněji prostudovati a pak teprve podávati
výslednici svého přemýšlení národu v rouchu zá
bavném. Vždyť na př. romány v praksi působí na
duševní vývoj národa desateronásobně více než
veliké foliantv nejdůmyslnějších prací h'storických,
které čtou --- málokteří.
dikce a přesvědčivost[ vývodů strhoval, uváděl v
nadšení i bezvěrce. Kromě Tolstého žádný ze slo
vanských spisovatelů neměl tak rozšířené | obce
čtenářské ve všech dílech světa. jako S'enkiewicz
který bude chloubou polského národa navždycky.
Jméno tohoto spisovatele bude zapsáno zlatým pí
šmem netoliko v dějinách polské literatury, ale i v
historii polského národa vůbec.

Obrácení Rogera Casementa na katolickou vi
ru. Některé anglické časopisy přinesly zprávu, že
proslulý vůdce Irů Casement byl přijat do katoti
cké církve teprve několik hodin před popravou.
Ale londýnský katolický časopis >Catholic Uni
verse« po podrobné informaci Mčíobrácení Case
mentovo poněkud jinak. Tento irský vlastenec byl

kách a s rukama pozdvíženýma tebe vzývají. Když
záře tvá k nim pronikla. přednášejí tobě všechny
své prosby. Když osvěcuješ temnoty západu, srd
ce pámt Duati (t. j. podsvětí: září rozkoší; jeiich
oči otvírají se při palření na tebe. jejich srdce já
sají, když tě spatří. -- Patrno, že staří Egypťa
né neměli před smír 4 podsvětím takovou hruzu
jako antičtí Řekové.

Mousignore Dr. Josef Tumpach zemřel. Velice

píle všech těch, kteří byli očitými svědky mnoho
stranné Činnosti osvíceného hodnostáře. Upraco
val sc. neodpočinul si ani tehdy. když mu bylo
důtklivě domlouváno, aby věnoval raději nějaký
čas k nápravě silně otřesenéhu zdraví. Kromě čet
ných prací, které přímo souvisely s jehu církevní
hodností, bral na sebe čeiné úkoly jiné, tak že
byl div, jak jeden sebe bvsiřejší pracovník muže
tolik ušlechtilých plánů prováděti. Zesnulý | byl
předsedou | Křesťanské ©akademie, Dědictví sv.
Prokopa, Katol, spolku tiskového, ředitelem Dě
dictví sv. Jana Nep., redaktorem Časopisu katol.
duchovenstva. Českého slovníku bohovědného,
Vzdělavací knihovny katolické, Hlasů katol. spol
ku tiskového a Bible české. Nebyl nikde pouhým
figuranteni. O všecky tyto podniky staral se s nad
šeným zápalem, agitoval, povzbuzoval jako před
ní harcovník, získával zdatné spolupracovníky.

Zaujal v české hierarchii místo velice čestné
jaké jeho vzácnému vzdělání, ušlechtilé povaze a
osvícenosti právem náležela. Z profesora theolo
gické fakulty stal se metropolitním kanovníkem u
sv. Víta, apoštol. orotonotářem, Jeho Svatosti do
mácím prelátem, vicekancléřem theolog. fakulty,
předsedou církevního soudu. Jmenován členem c.
k. zem. školní rady, býval obecním starším města
Prahy. Pocty čestného občanství se mu dostalo v
Sulislavi a v Oseku u Rokycan. Byl členem řady
vlasteneckých a huniánních spotků atd.

Již jako student horlivě se učil slovanským ja
zykum a navázal čilé stvky s čelnými slavisty.
Již za mladých let psáva! do Slovanského sbor
níku nezapomenutelného pracovníka Jelínka s nímž
žil v intimním přátelství. V živém přátelském sty
ku byl s krakovským arcibiskupem Bilczewským,
Oromnickým, s gorickým arcibiskupem Sedejem,
biskupy Caričein, Napotníken:, se slovinskými po
slanci dr. Krekem, Grivcem a innohými jinými vy
nikajícími osobnostmi slovanského světa. V sa
mých Čechách každý, kdo dbal o zvýšení kultur
ní úrovně a umělecké snahy českého národa kaž
dý katolický horlivec znal velmi dobře dra. Tum
pacha. S J. Exc. nejdp. biskupem dr. Josefem Dou
bravou žil v neivřelejším přátelství.

Dr. J. Tumpach narodil se r. 1862 v Oseku u
Rokycan, studoval v Rokycanech a Plzni, bohoslo
ví v Praze. Vysvěcen byl r. 1887. Kaplanoval ve
Stříbře. pak se odebral na vysoká stuďa do Vídně,
kdež r. 1892 povýšen na doktora bohosloví. Stal
se adiunktem bohoslovecké fakulty v Praze po
zději profesorem církevního práva a křesťanské

sociologie. Metropolitním kanovníkem stal se r.
1902.

Dlouho by trvalo, než by se vylíčilacelá sp'so
vatelská činnost zasloužilého pracovníka. Psalť
do celé řady listů a vydal i samostatně díla velice
důležitá. Staraje se neúmorně o duchovní povzne
sení katolictva, nikdy nezapemínal svých povin
ností vlasteneckých. Byl ušlechtilým, č'norodým
národovcem, jak četné výmluvné skutky svědčí.

,

| odevzdal duší svou Pánu. Památka jeho buda po
vždy slavná.

Významné Ořígrava ko koncemtraeš české katojické
, práce kulturně-Ierárat. —Vyšlo chvalitebné provělání,
' podepsané vynikajícími pracovníky: Dr. Fr. Ehrmannem,

V.Millerem. Dr. J. L. Sýkorou a Dr. J. Tumpachem
(který nřed realisováním své velkolepé myšlenky ze
mřel). V důležitém maniiestu se nraví:

„Jest nepopiratelnou skutečnosti, že čeští katolíci,

jako před válkou, lak i po válce zůstanou odkázání sa
mi na sebe a na svou vlastní sílu. A tu jest třeba. aby
chom všechny síly, které v našem táboře jsou, dali do
služeb svých nábožensko-národních ideálů. Z té přič'
ny jest především třeba. aby žádná pracovní síla. jichž
nemám nadbytek, tebyla nevyužitkována a neležela
ads. a abychonu ve všech sněreck zahájili už nyní
a lim více no válce ne nahodilou, nýbrž systematickou
a vážní praci, koncenlrace všech sil katolického tů
bora českého za účelnou 4 cilevědemou prací k prová
dění Katolických idei v mašen táredě jest nezbytnou
nutnosti,

Bylo proto velice včzsným. když popudem několika
vážených pracovníků Kawolických svdáno bylo heslo:
koncentrace české katejické práce kulturně-literární.
Neboť jest známo, že v úašem taboře v oboru tomto se

ale. roatří-těně © nejednotně. © Měli
Jsme sice již po nmoho toků vědecký odbor při křesťan

akademii v Praze, který si vytknul podobný úkol.
jaký má vídeňská —LvousediseJajt avšak ten zůstav
NATnnOZeNEDOVNÍMMUL1 eesti prostřeďkan m
moll úkola svému dostáti měrou Žávoucí, A přece má-li
rase sražení přinésti bohaté ovove úspěchů, potřebuje
me rasové institci, která byoba finančně silní o
pornuveškeré katalické práce di-vvní v Českém náro
dě. soustředila veškeré víly odhorné a vždy včas jich

Vypisovála Ceny na

důležitá themata, starála sc © proniknutí významných
prací literárních. zaujímala stanovisko k otázkám, vzně
cujícím hladinu českého života kulturního, stala se váž
nou tribunou. jejíž hlas by slvčeí celý český národ a
vůbee jež by časově, jednozně © cílevědomě řídila děl
bu literární práce v zemích českých

Ovšem jsme přesvědcení. že tyto vytýčené“cíle
jsou v našich poměrech ideálem, ale nikoliv ideálem ne

dosažuelným. ©Jest nutno jen myšlenky této chopiti se
prakticky a s nadšením. Ni schůzí zástupců různých li
trárních snstitucí. pořádané dne 10. září t r.. bylá pro
jevena vřelá « spontánní tonlkí po takové koncentraci
katolické práce duševní a zirover po podrobné debatě
projeveno přání. aby oto sopxiředění stalo se na zá
klalé a v rámci staré, osvědčené 4 o duševní Život če

ských katolíků zasloužilé Křesťanské Akademie . Když
pak i ředitelstvo *Křesť. Akádemic s návrhem tímto
souhlasilo, nrčen bvi vědecký cdbos »Křesť, Akademie:
za onen koncentrační buď v němž by se naše literární
práce soustředila.

Podepsaní projevují naději, že literární instituce ka
tolické Fádně významný plán ocení a že výzva nalezne
vřelé přijmutí mezi katolíky vůbec. Ustavující schůze
svolána na tuto neděli (26. listopadu) o 5. hod. odpol.

Apel ten naplňuje radostí a zajisté činí oprávněný
nárok na činorodou podporu nejen kněží, ale i všech

katolických laiků, jimž možno nějakou hřivnou ke zdů
ru ušlechtilého plánu přispět.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 162.

Vklady na knížky 4“|,
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Eskompt účtů a směnek.

Za válečného ruchu.
Posleání okamžiky J. V. císaře. Nemoc počala asi

ofed 3 týdny zcela nepatrným katarem. který nebyl ani:
spojen s vyměšováním hlenu. 8. t. m. nastaly lehké bo
lesti v pravém pohrudí. 12. 1. m. objevily se poprvé bu
lesti v pravé plíci, aniž by však tělesný lékař dr. Ker
zel, který mocnáře denně ošetřoval byl mohl zjistit zá
pal plic. 15. 1. sn. nastalo cbavy budicí zhoršení. Cisař
se cítil velini mmdlý,Po přechodném zlepšení zhoršil se
zdravotní stav panovníkův ve čtvrtek, pátek a sobotu
stoupnutim teploty a zvýtenvia pocitem slabosti. Přes
to pracoval císař jako obvčejně. V pondělí večer bylo
sensoritm lehce zakaleno. Císař ulehi dříve. Průdušky
všsk byly stále valny, pouze horečka stoupla vzhledem
m vysaký věk mocnářův povéžlivě, V úterý ráno vstal
císař s velkou horečkou a citil se velmí mdlým. Dal si
postaviti ke stolu proti svému obyčeji lenošku. Ráno po
žil dvo řízky šunky, v S hodin něco kyselého mléka. Ke
snidaní nepožil císat téměř ničehu. Večer pojedl talíř
silné polévky a kousek kuřete. Slabost cisafova stou
pala však wak. že o 6. hod. sánr žádal. aby byl uložen
do lůžka. Sensornum počalo se kalit. Tělesný lékař dr.
Kerzel a prof. dr. Ortner nevzdělili se od mocnáře. Stále
ještě klonili se lékaři k nůzeru, že. přes těžký stav, byť
i nedošlo k uzdravení, přece nemoc 2—3 dny ještě po
trvá. Císař odpočíval klidně v posteli, nebylo slyšet anl
chrapotu, těžkého dechu nebo sténání, Dcera císařova
arcivévodkyně Marle Valerie a vnučka, princezna Win
dischgractzová, přistonpily opětně k lůžku nemocného.
O 7. hudině večer lékaři nemocného vyšetřovali. Císař



pili k lůžku nemocného, konstatovali ke svému úžasu,
že bohužel nutno za krátko počítat s katastrofou. Arci
vévodkyně Marie Valerie, která jela. jaště na nádraží,
aby odvezla svoji dceru, rvchle byla dovezena zpět.
Dvorní farář dr. Seydel udělil mocnáři poslední poma
zání u přítomnosti členů císařské rodiny, kteří zatím
byli povolání s několika členy císařské družiny. Tiše,
bez jakéhokoli zápasu usnul mocnář na věky. O 9. hod.
konstatovali lékaři, že srdce, které zažido tolik bouří.
bylu i lásky, přestalo tlouci, Vzlykot se ozvaj v kom
natě a ve vroucí modlitbě zůstali svědkové smrti císařo
vy. polrromadě.

Jak žil císař František Josef I. Zesnulý císař byl ve
Vídní jistě z nejrannějších. Vstával v zimě v 5 hodin, v
létě we 4 hodiny; byly-li manévry nebo cvičení, opouštěl
vísaf lůžko i v 1 hodinu v noci. Snídal obyčejně sám a
četl při tom novihy. Aspoň letmo prohlédl všecky velké
listy. © 6. hod. ranní počaly referáty generálního po
bočníka a přednosty kabinetní kanceláře, jež trvaly
obyčejně „do 9—10 hodin, protože každá zpráva muslla
býti důkledné probrána. Potom došlo na referáty nej
vyššího hofmistra a nejvyššího komořího a ostatních
dvorních úředníků, načež dával císař audience minist
rům nebo soukromym osobám. Mezi II. a 12. hodinou
požil druhou snídaní, která mu byla podána v pracov
ně, Celé odpoledne bylo věnováno práci nebo represen
tačním povinnostem, návštěvám a poradám až do 4 ho
din. V půl páté sg vracel vladař opět do Schěnbrunnu,
kde byl zpravidla 9 půl 7. hod. uchystán oběd. Clsař o
bády4 obyčejně sám, dokud byla živa císafovna Alžbě
ta a dlela ve Vídní. obědval v její společnosti. V neděli
bývaty velké rodinné obědy, jichž se sůčastnili všichni
členové císařské rodiny. O nedělích a svátcích obyčejně
by! císař příjomen mši sv. v 11 hodim. Na cestách žil

císař velice prostě. Rád zval k sobě do salonního vozu
vynikající osobnosti své družiny a přátelsky s nimi roz
právěl. Noc vtrávít obvykle v křesle. V zimě za sněhu

a mrazu, v létě za deště nebo v prachu a slunečním žá
ru. vždy jezdil v otevřeném kočáru; při jizdě vlakem
rád pracoval u otevřeného okna. Jedinou zábavou a zo
tavením byla «lsařovi honba. Nejraději chodil na lov
v noci — právě tak, Jako nejraději v noci cestoval —
aby ušetřil den pro práci. -- Příslovečná habsburská
raměť byla velkou měrou vlastal Františku Josefovi I.
Osoby, se kterými se císaf setkal při zvláštních příle
žitostech, poznal ještě po letech a pamatoval si jejich
jména. ©Svému okolí byl mocnář vzorným příkladem
přesnosti; nikdy, ať Slo o slavnosti, hostiny nebo ma
névry, nenechal na sebe čekati ani minutku.

Na osleplé vojiny, invalidy, vdovy a slrotky po pad
tých vojinech, Cerv. křiž m nezaměstnané, strádající děl
mictvo další sbírky a dary dobrotivě zaslaly vld. katol.
farní úřady: Chříč 2.50 K. Ronov r. Doub, 20 K, Rosi
ce u Pardubic 3 X, Dobfenice 15 K. Křivsoudov 2 K.
Liblín 4 K, Bělá u Přelouče 12 K, Bojanov u Chrudimě
5 K Kaliště 8 K, Kluky u Čáslavě I1 K, Bykáň 50 K.
Kunětice 3 K, Velká Řetová 5 K, Trstenice 10 K, Choteč
11.66 K, Roveň 44.44 K, Chleny 4 K, Sobčice 2.75 K.

„Vojnáv Městec2 K, Bilý Újezd 17.10K. Bystré u Polič
ky 12 K. České Libhavy 7 K. Habry 4 K, Suchdol u
Kutné Hory 5.02 K. Křesetice 1 K. Lovčice 2.12 K, Smr
dov 14 K. Hořiněves 24.08 K. Nové Hrady 1 K, Hnátní

dle možnosti poslechli udělené jim rady. zájmn každého apatšle „dkržnohi právem doporučit.Parář 5.
+

—
=

odohospodářské hlídka.
zásob v zusílatelských skladíštích v Če

Ruzní lichváři obyčejně zboží, kterým

mkeévali ve skladištích dopravních a zasítatel
ských firem. Aby se tomu zabránilo, vydalo místo
držitelství pražské nařízení, že skladiště a doprav
ni podniky (také zasílatelské), které ve vlastních
nebo cizích místnostech chovají v zásobě nebo pro
jiné v uschování mají předměty nezbytné potře
by, jsou povinny oznamovati politickému úřadu 0
kresnímu I. dne každého iněsíce množství a druh
zásoby, uvedouce při tom. ce v uplynulém měsíci
bylo dovezeno a odvezeno. Pokud jsou v tom zá
soby jiným náležející, budiž zároveň oznámen ten,
kdo má právo s nimi nakládati. Předměty nezbyt
né potřeby rozumí se zde zboží, sloužící k ukoje
ní nutných lidských potřeb životních a za potravu
domácích zvířat, jakož i věci, z nichž se zboží ta
kové vyrábí. Politický úfad může zásoby kdykoli
prohlédnouti a je na útraty strany zjistiti, neozná
mí-li je strana vibec. neb oznámí-li je nepravdivě.
Kdo údaje na něm žádané neučiní ve stanovené

Žlunice 5 K, Jos. Zelený, Sedlec u Kutné Hory 4.66 K,
Josef Janda, Nové Město n. Met. 4 K, Jos. Činovský,
Kosmonosy 1.70 K. nejmenovaný z Michle 3 K. Po 2 K:
Jos. Málek. Velká Jesenice. Jas. Lidinský, Corušice.
Jos. Moravec, Nové Město n. Met., Ant. Kartšovský,
Praha IV.. Zeno Toman, Humpolec. Ot. Vosáhlo, Pardu
bice, Jos. Světelský. Třebechovice. Odo Vorlíček, Hum
polec 1 K. P. T.: Spolek »Svornost: Přelouč 10 K, Ka
tol. nár. jednota Karlín 2 K. Katol. jednota N. Bydžov
4 K. nejmenovaný z Kočího 5 K. Jan Parýzek, Libšice
5 K. Anna Kopecká, Lubná 10 K, Jiří V. Dlouhý, Nové
Město 1 K, Jos. Andrlova, Ústí n. Orl. 1 K. K. Vejvoda,
Něm. Brod 1 K, Fr. Bouček, Jaroměř 5 K, duchovní sprá
va polní nemocnice Rann a. Save, Štýrsko 6.20 K, V.
Stránský, Smiřice 3.10 K (sbírkou). (Pokrač. příště.)

Rada upisovatelům válečné půjčky. Minulé mně
síce úspory uložené u úvěrních ústavů zase velmí
značně stouply a lze souditi. že vkladatelé i tento
kráte vydatně použijí příležitosti dosíci "pro svůj
kapitál upsáním páté rakouské válečné půjčky zú
rokování, které zpravidfa jest o 2—2%4%vyšší
než zůrokování vkladů u některého úvěrního ú
stavu. Při dosavadních válečných půjčkách bylo
zhusta pozorováno, že vkladatelé na základě
vkladních knížek nenpisovali u ústavu. u něhož pe
níze uložili, nýbrž u některého jiného upisovacího
místa. V nejednom případě ovšem bylo sotva lze
tomu se vyhnouti, na př. teldy. nebyl-li ukládací

né, nebo je nesprávně zodpoví, toho potrestá poli
tický úřad okresní pokutou až do 2000 K nebo vě
zením až do 3 měsíců, pokud na čín ten není stano
ven.trest vřísnější. Toto nařízení nabylo ihned
platnosti.

Nutnost včasného zastavení, Četná lichvářská
individua snaží se obcházeti velice prospěšná na
řízení císařská neirafinovanějším způsobem, jako
by právě uvní nebylo co nejvíce potřebí obecné
hospodářské solidarity. ©Víme všichni dobře, že
na př. není mléka nadbytek. Prodává se ho stále
méně, Těšili jsme se, že kondensované mléko při
nese částečnou náhradu. Ale — spekulanti. kteří
vyčíhali chytře vhodný okamžik, neúprosně zdra
žují to, čeho nabyli lacino, Bednička o 48 porcích
stála nedávno 123 K, ale pojednou cena stoupla na
176 K. Nyní prodavači klidně předpovídají, že k
vánocum bude bednička v ceně 250 K. Nyní jsou
ceny v drobném daleko nižší než ve velkém, což
jest bezpečnou známkou, kam bezohledná spekula
ce směřuje. Jestliže však takto si počínají doda
vatelé mléka kondensovaného, dávají svůdný pří
klad producentům, rolníkům; učí spekulovati vý
robce. Sedlák si řekne: Platí-li se v městě mléko
tak znamenitě, přestanu je dodávati za stanovené
ceny a zužitkuji je raději sám pro sebe. — Jak se
potom drobný spekulant přinutí, aby všecky pře
bytečné zásoby odvedl da města? Jest možno,

zjistiti, kolik mléka každá kráva dala? Zvláště ny
ní má každý právo na nasycení; právě lidé nej
chudší, kteří musejí těžce pracovati, mají míti
možnost k obstojné obživě. Vyžaduje toho netoli
ko sociální spravedlnost, ale i zájem celého státu.
Proto bude jen dobře, učiní-li se v klidném roz
počtu různých spekulantu důkladné škrty. Vlídné
domluvy u takových kořistníků nic neplatí. Proto
jen rychle rázné zakročení!

Moravská agrární a průmyslové banka, llllálka v
Chrudimi přijímá únisy na V. rakouskou válečnou půjč
ku za původních podmínek.

PRYVYVÝVÝVÝYY:
Úvěrnídružstvo Eliška

v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy
na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného kříže aopatří ii jiné cen. papíry.ppp
Církevní věstník.

Biskupské kouference. V úterý začaly v knížecím
arcibiskupském paláci biskimské honference, jichž se
sůžastnili: Kníže «rcibiskup clonioucký kardinál svob.
pán Skrbenský jako předseda, kardinál kníže arcibiskup

Pitil. kníže arcibiskup hr. Huvn (Praha), | biskup

části u jiného ústavu, Ale není-li takových zvlášt
ních důvodů, dlužno naléhavě doporučiti aby úpisy
na válečnou půjčku, ielichž splacení se má státi z
uložených úspor, prováděny byly u ústavu, u ně
hož upisovatel tyto peníze uložil. Upisování a splá
cení se tím: podstatně zjednoduší a urychlí. Mimo
to jest jen správné a spravedlivé, že ukládací ú
stavy mohou samy vvkazovati úpisy, provedené
použitím jejích prostředků. Protože všecky rakou
ské banky, spořitelny a úvěrní společenstva opráv
něny jsou k přijímání úpisů na pátou rakouskou
válečnou půjčku, bude každému ukládacímu ústa

lovš). kníže biskup Jeglič iLavant). polní vikář biskup
Blelik, kníže arcibiskup Sedej "orice), biskup Gfóliner
(Linec), kníže biskup Egger (Brixen). kníže biskup Hef
ter !Celove:), kníže biskup ertram (Vratislav), biskup
Poderzolli (Poreč), biskup Karlin (Terst), biskup Oros
(Lituněřice), biskup Hůlka (Budějovice) a generální
vikář ze Lvova.

Z kruhů duchovenských. | Homiletický | čtvrtletník
*Kazatel.. vydávaný R. Promhergrem v Olomouci. na
stupuje svou XXIV. pouť za osvědčené desetileté redak
ce vldp. Frant, Jiráska. katechetv c. k. reálky v Nové
Pace. Svědomitnst, píle, dovednost -výběru kázání, vlast
ní kazatelská zdatnost páně redakiarova, jakož i cenný
zvuk jmen přispivatelů v oboru kazatelství staví »Ka
zatele: na výši doby a jsou plnou zárukou. že | nový
ročník stane se hledanou výbornou pomůckou pro pří

==
Výborová schůze
Polit. družstva tiskového

pod onbranou sv. Jana N. v JIradel Králové
. bude

v úterý, dne 28. listopadu 1916,
= 0 2. hodiněodpolední ——

vv diecésním spolkovémdomě »Adalbertinume,
třída 15. pěš. pluku, čís. 300—1. v Hradci Králové.

Dr. Frant. Reyl, Dr. Frant. Šule,jednatel. předseda.

Zprávy
místní a z kraje.

K úmrtí Jeho Veličenstva císaře a krále Františka

Joseta I. Ve středu 22. t. m. o půl 12. hod. dopolední
svolána byla zvláštní schůze městského zastupitelstva
ke tklivému smutečnímu projevu, jelž pronesl starosta“
města p. dr. Ulrich a jejž zastupitelstvo stoje vyslechlo.
Bylo jednomyslně usneseno, aby projev nejhlubšího ža
lu tlumošen byl depešemi Nejvyšší kabinetní kanceláři,
Jeho Excelenci p. mlstodržiteli krái. Českého, jakož i
depatací k rukám slov. p. c. k. mfstodrž, rady J. Smu:
ného. Usnesení tota městskou radou ihned po schůz:
vykonáno. Současně skládány byly nejuctivější smí
teční projevy k rukám p. c. k. mistodrž, rady od přečet
ných úřadů a korporací královéhradeckých. Purkmist
rovský (úfad vyzval veškeré majitele domů, aby od stře
dy počínaje až do té doby, kdy sňaty budou na městské
radnici aa Malém náměsti prapory, ozdobili domy své
do jednoho smutečními prapory na znamení nejhlubšího
žalu všeho obyvatelstva královéhradeckého. Zároveň
učinil purkinistrovský úřad vyzvání, aby veškeré chy
stané zábavy a slavnosti až do dalších úředních po
kynů na znamení smutku byly cdřeknuty. Ve středu o
12. hodině peolední tři údery na zvon »Umíráček= a na
to celohodinný velebný hlahal zvonu »Augustina« z
Bílé věže hlásaly dn daleka srdce rozrývající zvěst o
skonu vznešeného císafe.

Vánoce v poll. Blíží se vánoce — již třetí, které
nasi hrdinní vojínové tráviti budou daleko domoviny.
Zajisté obmýšli se jako léta minulá všeobecně zaslati
jin dárky co důkaz, že se jich doma s láskou vzpomíná.
Ačkoli není ještě podrobný způsob znám, kterak se le
tos vzpomínky ty uskutečniti a zasílati budou, obrací
se okr. hejtmanství k veřejmosti a žádá zejména, aby
pp. obezní starostové se již nyní přičinili v dohodě s
místními duchovními, školními úřady a ostatními kor
poracemi (úřady. spolky, závody průmyslovými atd.)
o sebrání peněžitých milodarů, které postupně laskavě
odevzdány buďtež c. k. okres. hejtmanství. Každý sebe
menší obnos jest vítán. O průběhu akce, docházejících
obnosech, výběru darů, jich připravení neopomene ú
řad pro válečnou péči! informovati veřejnost v denních
listech, kde dle přání i jména dárců budou uveřejněna.
Jsme jisti, že tato přípravná výzva nevyzní na plámo a
setká se s všeobecným pochopením. | Pro nedostatek
zboží nebudou se letos zasílati balíčky s dárky jako lo
ni. Žádá se pouze o peněžní milodary.

Obecná kuchyně rekenvalescentům 18. pluku. Jako
roku Igňského hodti i letos Obecná kuchyně obstarati
zvláštní vánoční nadilku rekonvalescentům 18. pluku.
toho času dlícím v Zákupech. Ahce tato má býti prove
dena vedle všeobecné sbírky, obyvatelstvu zdejšímu
již oznámené a má být zvláštním projevem sympatif
k vojínům domácího pluku. kteří vykonavše svou po
vinnost ve službách vlasti, jako rekonvalescenti nucení
jsou tráviti Štědrý večer mimu okruh svých milých ro
dičů. žen a dětí. Z důvodu tahn obrací se Obecná ku
chyně ke všem svým přátelům a příznivcům se snažnou
prosbou, aby jako loni i letos přispěli ve své osvědčené
dovrotě a Štedrosti k vypřravení zamýšlené nadflky. VÍ
tány jsou zvláště dárky ve vhodných potravinách (pe
čivo. cukrovinky. ovoce, likéry). jakož i v penězích, za
které by jmenovitě kuřivo mohlo býti obstaráno. Na
dílku jest nutno poměrně brzo vypraviti a Proto se žá
dá snažné. aby dárky k účelu tomu věnované byly
nejdéle do dne 6. prosince t. r. odevzdány Obecné
kuchyní, odkudž budou nzším rekonvalescentům společ
ně odeslány.

Ze záložní nemocnice Červ. kříže. Opět po delší
přestávce sdělujeme něca o naší nemocnici v c. k. zá
mečnické škole již od počátku války umístěné a šlechet
nými dámami Červ. kříže v čele s pí. Smutnou, chatí
místodrž. rady, jakož i pí. gen. Pokornou, pí. pluk. Ji
rotkovou a pL podpluk. Kořínkovou obstarávané. Zajisté
pobyt v tamto lazaretě jest mnohým vojínům hojivým
balsámem na jejich tány a pravým rájem proti obtížím
na poli válečném. Pečlivým nšetřováním vzorného lé
kaře dra Kavallra skoro všem pacientům jest zdraví
vráceno. však nemenší něčí věnuje všem vojínům bez
rozdilu vrchní ošetřovatelka ctih. sestřička Věnceslava.
Na prvním místě je to její neúnavná péče o čístotu a
vzarný pořádek, čímž zajisté pobyt vojínů jen zpříjem
ňuje. Pečuje zvláštním způsobem o těžce raněné, kteří

se na ni se vším obracejí a jako pečllvoumatku k ctí.
Toho zajisté důkazem jsou steré vzpomínky a projevy“



Teplé vesty:

Zajisté uznáte, Teplátrika:
že v odborném

závodě prádlem,
modním zbožím

koupíte nejlépe.

Výprava vojska! |

Největší, jinde :
nevlčlaný výběr :oa Sport. mod. klobouky. — Punčochy. Hedvábné prádlo. — Š'e. Rukavice. |

v každé velikosti : "Sport. mod. čepice. Kapesníky. Modní kabáty. Ponožky. Hole. Závod

a ceně. Sport. mod. šály. Manicury. Zupany. Ranníky. Parfumerie. Mýdlo. j svojí solidností
a

. . dobrý
Výroba prádla Prádelna, žehlírna. zýmzbožím

. M dle míry nezvýšeně. Prádlo se z domu odebírá a doručuje. získal sobě
Moje ceny v každé třídě

za dobré zboží

jsou levné.

M
——ee —— olakal .-...

Teplé rukavice:

Teplé kukle:
Teplé šály:
Navin. kamaše:

K

K

Nepromokavé pláště.
Nepromokavé peleriny.

Nepromokavé vesty.
„Nepromokavé kalhoty.

Vánoce doma!
+. “

Bílé prádlo.

Modní jágidky. 4 Barevné prádlo.

Co jest levné?

V dobré jakosti
jest levná cena.

To jest levné!

zákaznictva
velikou oblibu.

vděčnosti, zasílané od vojínů do pole se navrátivšich.
Za cenné jeji služby, jež s nezmenšenou píli a láskou již
od počátku války vykonává, byla již vyznamenána stři
brnou medaili, A my vojíni přáli bychom jí ze srdce.
aby stálá neúnavná pěče jeji + blaho vojínů byla odmě
něna hojným Bužím požehnáním. — Vděční odcházející
vojini.

Uděleny byly nadace Jana hraběie Harracha pro žáka
průmyslové skoly, Jub. nedace !. V. císaře a krále
Františka Josefa 1.. založení stát. úředníky a sbory
profesorskými v Hradci Králové pro sirotka neb opus
těné dítě. — Žádost obecních melařů o zvýšení mzdy
postoupena byla rozpočtovému odboru. — Rozpočet fy.
Bratři Paštikové v Praze na oprevy varhan v kostele
lochenickém předloží se c. k. priv. České vzájemné po
jišťovně v Praze. -- Vzate byla na vědomí, že farářem
v Pouchově ustanoven byl vdp. Fr. Matouš. — Návrh
technické kanceláře na. zastavení fronty v bloku O
mezi zahradou pacdagogia a tWidon Jungmannovou po
stoupen byl pevnostnímu odboru. --- Objedná se 1000
výtisků propagační brožury dra J. Drachovského a V.
válečné půjčce. — Zvýšeno byl. několik chudinských
podpor a schváleny byly různé objednávky, týdenní a
lesní konsignace.

Vyhláška o výkazech, jež maji nodati majitelé domů

přel podání zminěných výkazů nebe v nich vědomě ne
správné údaje učinil, může býti dle $ 247 citovaného zá
kona potrestán peněžitou pokuton až do 400 K. Potřeb
ný počettiskopisů budiž stranami nc. k. berní správy,
okr. hejtmanství. berního úřadu neb obecního úřadu vy

zvednut. C. k. zemské finanční Piditelství v Praze,

Klepera«, jednota divadelních ochotníků v Hradci
Králové, odevzdala Lytu dny dámskému odboru Červ.
kříže v Hradci Králové Jon K jake čistý výtěžek před
stavení -Svatá lež-. Pre vánoční nadílku místních
chudých dítek určeno z čistého zisku představení | Pů

50 ditkání dle návrbu správ Škoi. V letošní podzimní

sezoně odvedeno celkem ze 4 představení (hráno cel
ken Akrát) 1260.K dobrečinným účelům.

Ochotnické divadla. Sebránín: působívé hry K. M.
Stangelandové -Svatí lež“ zavděčil se »Klicpera- ne
málo svému publiku, Kus sám vyžaduje sice pozorných
a dodejme trpělivých diváků, zvlášť pro své dlouhé dia
logy I. a 2. jednání: než kdo nechodí do divadla jen
pro fraškovité vtipy a Lurleskní scény, nýbrž hledá

kladě $ 200 zákona ze dne 25. října 18% f. z. č. 220 o

přímých daních osobních a na základé článku 49 prová
děcího nařízení ke IV. Zlavě tahoto zákona vyzývají se
všichni držitelé obydlených domů. po případě jejich zá
stupci. aby předložili berním uřadům vymětovacím vč

zy všech osob v domě bydlících. spořádané podle bytů
resp. obchodních místností, a při pronajatých budovách
s uvedením nájemného a po případě podnájemníků, uve
douce zároveň jméno a způsob povolání nebo výdělku,
pak.i bydliště jecinotlivých obyvatelů. Při tom podpro
najímatelé nechť uvedou své podnájemníky a nájemné
od nich placené. přednostové domácnosti pak udejtež
všechny k jejich domácnosti paiřicí osoby, které mají
vlastní příjmy. K tomu se vodotýká, že držitelé prona
jatých budov mají podati »seznam domovní“ (vzorec B)
s případnými »seznamy bytovýnii (vzorec C), kteréžto
vyplaiti mají Jednak přednostové domácnosti, jednak
nájemníci; naproti tomu ve příčině budov nepronajatých

mají držitelé domů podali »seznam obyvatelů domů- (vzo
rec D). Ty:o výkazy (vzorce B. C, D) buďtež vesměs
přesně dle stavu ze dne 15. listopadu 1916 v přísluš
ných rubrikách náležitě vyplněny a nejdéle do 30. listo
padu 1916 připraveny, až pro ně orgán vyměřovacího
neb obecního úřadu přijde, Do případě u vyměřovacích
úřadů I Irstance (c. k. berních epráv, okresních hejt
manství) samými majiteli domů podány. Kdo by ode

ní těžiště kusu tkví v líčení nezměrné vzájemné lásky
matky k dětem. jež vede až | obapolnému přelhávání.

pouze ca nejvíce zpříjemniti a potěšiti žití stařičké
matky, nazývá Stangelandová -svatou.. Výbornou in
terpretkou hlavní role. pl. Lindové, jejiž hra dýchala
přesvědčením a vžitím se plně v úlohu matky a ženy.
byla pi. Jirotková, Vedle ni vydikla výstižná hra Helgy
sl. Kumpoštové. Dobrý, jak nbyčejně, byl p. Houška v
roli doktora Jessena. Též sl. bichtrová, pp. Otta, Rů
žička. Peřina a Huňáček st. byli dobře na svých mí
stech. Z vetlejšící figurek pochvalné zmínky zasluhují
představitelky Kathinky Buchouvé (sl. Bezděková) a ni.
Kennanové (pl. Zunová). Ostatní snažili se více méně
šťastné udržovati stejný krok s celkem, jenž dobrou
souhrou a vhodnou výpřavem (17 na uboze slátané stě
ny lodního salonu) působil, jak již řečeno, velmi silně.

C.

Z městských elektrických podniků. Vzhledem k roz
šífeným zprávám o event. omezení dodávky elektřiny
neb | dokonce zastavení výroby z příčin nedostatku o
lejů nebo paliv sděluje se tímlo. že de dnes není naprosto
žádných příčin ani k úvahám < omezení dodávky ener
gic. poněvadž dosud větší část energie vyrábí se vodou.
a paliv i olejů jest na delší dobít patřičné množství v
zásobě.

Smrt na bojišti. O svátku Všech svatých padl na
Soči. byv střelen do- čela. jednor. dobrov. kadet aspir.
fosef Mimra z Plchůvek u Chocně. bratr vlp. Frant. X.
Mimry, kaplana v Dolním Újezdě a synovec vsdp. Fr.
5. Mimry, probošta v Litonvšk. —-Spolubratří-kněží
se prosí © zbožný Otčenáš. 22 jeho šlechetnou duši.

Pardubice. | Zábávní kroužek sdružených katolic
kých spolků sehrál s plným pochopením v poslední ne
děli v městském divadle cennor práci Tylovu +Paličova
dcera-. Účast všech pardubických vrstev s p. starostou
města v čele byla takova. ze divadlo do posledního tní
stečka bylo naplněno © na 2M účastníků s nepořízenou
vrátilo se od kasy. Čístý výnos 375.20 K odevzdán ve
prospěch vdov a sirotků no padlých vojínech. Všem,
kteří © skvělý výsledek se postarali. srdečně děkuje
výbor.

Pro pohořelé ve Velkém Harchově zaslaly farnímu
úřadu v Babicičh: Vld. probočíský úřad v Poděbradech
38 K. vld. děkanský úřad v Labské Týnici 7 K. ve Vys.
Mýté 12 K. vid. čarní úřady: v Heřmanicích u Chocně
17.38 kov Chalticich A0 K, v Kladrubech n. L. 4.60 K.
v Kratonohich 247.40 K. ve Smrdově 10 K, ve Vys. Ú
jezdě 12 K. v Lovčicích 4.50 K. © Nové Vsi n. Pop. 10.50
K. v Babicich (z Babie a Vrnavy) 94.80 K, celkem 461
K X h. Farní úřad v Babicich odevzdal celý obnos p.
Fr. Hyršlovi, řadnímu ve Velkém Barchově, k rozděle
ní a vzdává tímio jménem podarovaných všem P. T.
vldpp. duchovním správcům a jejich farníkům vřelý dík
a srdečné: Zaplať Pán Bůh!

Kostelec m. 0. © dnech Dušičkových vykonána
byla členy katolických spoiká na hřbitově sbírka ve
prospěch vdov a siratků po nadlých vojinech místních.
jež vynesla 12553 K. Celý obnos odevzdán byl staro
stoví města pro stávající fond vdov a sirotků.

Malé Svatoňovice. V neděli 26. listopadu budou
požehnány obnovené oltáře a posvátné sochy v pout
ním chrámu Mariánském malosvatoňovickém. První mše
sv. © 7. hodině: požshnání oltářů o půl 10.. po té slavné
službv Boží. Odpoledne ve 2 hod. kázání. litanie a sv.
požehnání s Nejsv. svátosti,

Pohyb obyvatelstva ve farnosti bablcké za měsíc
říjen: 4) Narozených 0. b) oddaných 0, c) zemřelých 0.
d) cikánů a podezřelých toulavých zahalečů nadbytekl
Takových »Plinů- je zde da roka vice.

. Z ruského zajetí psal redaktor R, Cagášek dne 4.
srpna moravskému -Našinci-. že při koupání rakouských
zajatců v Flčce Keržence utonul kamarád Josef Bednář
2 Nekoře u Kyšperka. Když byl vc vodě nalezen. konal



se dojemný pohřeb. | Naši zujajci, kráčející za rakví,

tova. Naší při průvodu plakali a nebylo jim do úsměvu
po kolik dní. V nehostinné cízině bez kněze byl uložen
pbožák do hliny. Každý přemýšlel, kdy ho podobný 0
sud stihne.

Náhrada čaje z Jablečných slupek. Neobyčejná dů
„ležitost jablek pro výživu lidovou vynikla zvláště v mi
mořádné době dnešní. Lze však také výhodně využit
kovati slupek jablečných k vaření jablečného čaje. V

tečné druhy našich pablek, používá se slupek jableč
ných z řádně omytých, bezvadných jablek ode dávna k

„odvaru čaje, který má výbornou chuť i vůni. Rozhodně
přispěje válečná doba nynější, kde vedle pravého čaje
hojněji bylo už používáno také jahodm a lipového kvě
tu. k lepšímu využití leckde podceňovaných slupek ja
blečných, na něž paprsky sluneční při dozrávání ovoce
fak blahodárně účinkují.

( 34sa

PrOLaj F+ úěírÍ
Biskupský velkostatek Chrast prodáz těžby
1916-17 asi 2500 m* kmenového dříví z re

vírů Košinova a Vortové u Hlinska.

Seznamy pasek a podmínky prodeje vy
loženy jsou k nahlédnutí v kanceláři bi
skupské Jesní správy v Silnicích u Chrasti.

Nabídky přijímá podepsaný úřad.
Řiditelství

amém

bisk. velkostatku Chrasti u Chrudimě,
dne 20. listopadu. 1916.

Ve prospěch í
Svatováclavské Matice Skolské

Uznaný za n jvýhodnější = neilevně ší ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parazenlů
prádla. praporů. přikravý, kuberch nvevého máčimí ve výrobaách nejstaršho
závodu + Čechách, c. a k. dvorního dodaratcle

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
obráskové cenníky, rozpočty, Vávrya hotovézboží
k výběru franko.

Boz velkoměstské režie ve vlastulch dílnách a
domech, levné pracovní ally na renxově, řím levudjší
ciny aš 0 209, než všade inde.

Jubíl. 100 let. trvání a 60 Jet. elastuí ólnmosti.

Adrenavání všdy doao.né se vyprošuje.

. dobré jakosti dodá na bedny JOSEF BOSSNER,
PRAHA II. Palackého nábřeží čís. 39 nové,

telefon 75.

Paramenta.

| Jmáce V. Noškudla syn(protokolovaná firma)

v J hlonném nad Orlicí (v Čechách)
(bra P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticich).

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových prapcrů a kovového náčiní.
Cenníky. vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.laso
nabízí ze svého skladu na Slezském Předměstí

Černý «£ upol.

—

Nejlevnějšídobrá četba!
Zkuste a přesvědčte se| — Vyprodávám

zbylé náklady

3 ročníky „Nového Obžzoru“
obsahující

krásné romány, povidky, obrazy ..
2056 stran 20x 20 cm velikosti. —72 skvost. obrazů hodícíchse za rámec (jukopřílohy).

Cena místo K 24—
pouze..K5—,

Jednotlivé ročníky po K4—. poštou o 2 balíkách K 984. Četba na celou zimu!

KnihkupectvíR.Frbmbergra, Olomouc

LŮ
též nečištěný, pro účely průmyslné kupuje
každé množství JOSEF BOSSNER, PRAHA Il,

Palackého nábřeží č. 32 nové, telefon 75..

LALŮ8Ue
na olejových nápravách vel
mi levně prodá Jos. Jelínek,

mydlář v Hradel Králové.

nnB

U

Českoslovanská mo
záložna v Praze-li., 5 ZO

Spálená ulice, čislo 46.n. Voledůstojnému
duchovensivu a

| slavným patronátním
: úřadům dovolujesi dopo

reěiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy
oibáře,nádobky, paténky, pacifikály
avicny, lampy, kaditelnice, kropenky.
atd. své vlastní výroby, předpisům.
církevním vyhovující. Ntaré před
měty opravuje v původní inlenci »
v ohnizlatía stříbříneboprotido

platku sa nové vyměňuje. Hotovečty neb výkresy zasílá nau
úsku franko bez závaznosti koupě

Výšese pozílá posvěcení. Práce ruční.
Skled vešbarých zlatých a ziříbrných bimetů, jako: řetězů,
masdonek,kříšků, prstýnků, náramků atd. 1«Notářaké
pratemy. tebntěrky, jidelní náčiní zo stříbra pravého

“ čipského vědy na nkladě,
Slere sluje, stříbro a drahokamy kupuje z6 nejvyděí cenu

JAN STANĚK,
pasíř a olnclenr

Praha-l.-979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n
Přísežný znelse 0. k. zemakého trestního soudu.

OOCOO00D000000003900

$ Jan Horák, 3
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekcl
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.

Cetná usmání zvláštěz kruhů vele
důst. duchovenstva svěděí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než. třicetiletého působení.
Učiňte. prosím, walou objednávku na

zkonškn.
Též na splátky bez zvýšení cen!

Velejemné látky na taláry.

©:Š00000000600000008“
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OLEJ STROJNÍ
nakoupíte levně u firmy

na vkladní knížky úročí se ode dne vlo
žení do dnevybrání dle 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.
0 .

Ssnejširším

provedení.

č.ycchotněazdarma.“

hoaodbornědokona

lého

tářníobrazy.náhrob zaručenímumělecke
kyatd.

E.Škarda,Brno, hotovíadodáváchrámováekma.Vkaždémslohua provedení,odnejjednoduššíhovzorudonejbohatšísklomalbyfigurální,hotoví

.pravouvlašskoumosalku

kaménkovouprofacady,ol

MRozpo

če 

Kostelní
paramenta

eporkové prapory,
cirkovní načiní, křížové cesty, celá
zařízení kostelů atd. v každém prove
dení a cené nejlevněji vyrábí a dodává

JOSEF VEND, |
odborný závad

v Jeabloném nad Orlici.

M
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Hotovézbožízasíláse naukázku. Joset Jelinek, . .
Rozpočty,nákresy neb ceníky franko. mydlář v Hradci Králové (na podsíni).
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ně
V Hraýg . Inserty očitají se levně.

Králové, dne 1. prosince 1916. Obnová vychází vpátek v poledne.km M

Pozvání k upisování

©páté 512%daněprosté
- rakouské válečné půjčky

jaž zahájeno bude v pondělí dne 20. listopadu a skončí
v sebotu dne 1. prosince 1916.

Únisy přijímá

Živnostenská banka kliálka v Hradci Králové
U vedle jinýchbapk avšech mistnich peněžních ústavů.

Příslušné prospekty a a okaté Kgkopisy lze bezplatně na požádání obdržeti u Živnostenské banky liliálky v Hradci Králové,
která na prpjeven přání zašletéž potřebný počet složních lístků, jimiž upisovatelům bude tze splátky na upisovací hodnotu vykonati.

Vytenvací cena obnáší

pro čtyšicetiletoudaněprostou 5+% umořitelnou státní půjčku:
K92"50 resp. s náhradou 4% bonifikace K92—,|

JÍ | Pro daněprosté 54% státní pokl, poukázky splatné 1.června1922:
| K96"50resp. snáhradou 4% bonifikace K96

|

Upisovacímu místu jest vyhrazeno, aby stanovilo výši částky, jež se má jednotlivě přiděliti; přidělení provede se co
nejdříve po skončení subskripce a upisovatelům podá se o tom zpráva.

Kupní cenu nutno při úpisech do K 200— ihned zaplatiti při přihlášce plným obnosem. Při úpisech nad K 200—
Mako zaplákití: í ->

připřihléšce<. 22 10%,jmenovitéhodnoty,
dne16.ledna1917... 20% » »
dne16.února1917... .. -20% . »

Š: dne 16. března1917... . .. . 25, u .
: dne 16. dubna 1917 ©. « © zbytek upisovací hodnoty,

, Poněvadž kuponové úroky počítají se od 1. prosinge 1916. nahradí. so upisovatelům z obnosu dříve splacených 51/,,

í úroky z uj ode dne opdtky si do 30. listopadu álů, PH splátkách po 1. prosinci 1916 muní upisovatel nahraditi úrokyzVýh od.I. prosince 1919Až do dne zaplacvní,

K přihláškám na určité kusy půjčky může se přihlížeti jen. pokud upisavací místo uzná to za přípystno.
| Kusy dlužno odebrati u téhož místa, u kterého byla půjčka upsána.

Ů

, Až. do v botovení delinitjvních kusů vydají se upisovajelům na požádání listy zatímní, jež se vymění za delinitivníkusybez účtování poplatků zá výměnu u téhož mípta, které vydalo zatímní listy.

|

;

:P o Wálhav Hraj. Krářovéposkytujeupisovatelůmkjichevent.přáníza,zmáěpě.
NE 9 2 ,

|

j

Ů

)

" k účelům upisování,a zaplacení,V, rakouské válečné půjčky, po případě zanpatří. jim též svým časem na takovéto hodnoty
i ka APA Rakovké kaaky nebo Válečné půjčkavé, pokl AARASHJimo adny,s to,ze, snfženou výhodnoudázbu úrokorou. *



může.

Tklivá jesi zpráva kazatele P. Koflera o posled
ních okamžicích zvěčnělého nejjasnějšího císaře a
krále. Dne 21. listopadu dal zavolati Jeho Veličen
stvo zpovědníka a přijal velice zbožně Nejsvětější
svátost. Odpoledne horečka se stupňovala. Císař
jindy před spánkem vykonával večerní pobožnost
na klekátku; v ten den však se modlil pro velikou
šlabost v lenošce, Když ho síly i zde opustily, byl
dopraven na lože; ohražoval se však proti tomu,

"dodávaje: »Mám se ještě mmoho modliti.« Hned
„nato však upadl ve smrtelný spánek, za kterého
mu udělil dvorní farář poslední pomazání.

Zpráva o smrti nejslavnějšího současného pa
novníka rozechvěla celý svět. V nejvzdálenějších
krajích zámořských vzpomínáno od velkých zástu
pít na skvělé vlastnosti a skutky císařovy. Jest za
jisté hodno paměti, že v posledních letech, kdy
přibývající stáří bránilo mocnáři podnikati delší
zahraniční cesty, téměř všichni evropští panov
níci skládali osobně ve Vídni uctivý hold vznešené
mu kmetu. Tak přiznávaly jiné hlavy korunovaní,

ství s evropskými státy, že jest ušlechtilým kní
žetem pokoje.

jichž. hlasy pojily se v jedno modlitby přítomných
tajných radů, palácových dám a dám řádu hvězdo
vého kříže. Nával obecenstva byl ten den obrov

"hluboce cítěné nejen od Úřadů, korporací, spolků.
ústavů kulturních atd. a jednotlivých notabilit v
naší říši, nýbrž i od zástupců států a korporací
nejvzdálenějších. Vždyť se právě nyní poznalo, že
v císaři umírá netoliko kmet šlechetný, ale i muž
velice' slavný, hrdina: Vítězný. :

Dne 27. listopadu večer František Josef I.. vy

brunnu do dvorního hradu. Dávno před zahájením
smutečního průvodu všecka okna kolem dlouhé ce
stv byla hustě obsazena, tisíce a tisíce chtěly mlč
ky zdraviti tělesné ostatky nejpečlivějšího otce ná
rodů rakouských. Mnohořadá lidská zeď lemovala
za vojenským špalírem smuteční cestu. Ačkoli ná
val byl tolik obrovský, chovaly se zástupy vzorně.

V Schónbrunnu tělo císařovo spočívalo v rakvi
z černého sametu se zlatými prýmky, která po

ložena do nádherné rakve kovové, vystavené na

Nejvyšších tělesných ostatků za přítomnosti členů
vznešeného arcidomu dvorní komorníci a lokajové
vyzdvihli rakev. Srdceryvné bylo loučení s věrnou
hlavou rodiny a milovaným zámeckým pánem.
Smuteční, velice důstojně vypravený průvod se
hnul rázem i0. hodiny za záře svítilen, Do pohřeb
ního vozu zapřaženo osm vraníků. Před ním a za
ním mnoho povozů jiných, čestné stráže na koních.
Průvod uzavírala Švadrona jízdy.

dostavilo přes 110.000 osob, které tvořily obrov
ský řetěz až před Hradní náměstí a podél mřežoví

hosty kondolenty bylo Ize.spatřitii Jeho Veličen
stvo císaře německého, který sice pro Své nastu

pou tohoto světa, v nejtěžších hodinách zkoušky
nikdy nebyla odepřena útěcha nebes. Nezůstat ně
mým příklad, jejž císař František Josef dal všem
svýmpoddaným. Dále září nad národy Rakouska.

Rakouští biskupové osvědčují, že budou- násle
dovati skvělého příkladu nejjasnějšího panovníka,

teční slavnosti, ale nedal si zabrániti, aby se neroz

věnec. O půl 10. hod. večer Jeho. Veličenstvo opustil Vídeň.

Kostel byl uzavřen. 0 6. bod. večer. Dne 29. li
stopadu ránu před vpuštěním obecenstva vykro
pil dvorní kaplan Msgre dr, Dvořák za asistence
dvorního duchovenstva tělesné ostatky mocnářo
vy. Pak bylo vpouštěno obecenstvo. Návat pře
konal svým počtem den předešlý. U všech oltářů
slouženy mše sv. a konány v kapli i jiné oficielní
pobožnosti. Od 9 do 10 hodin dopoledne a od 12 do
1 hodiny odpoledne vyzváněno ve Vídní zvony.

Dostavily se nové řady zástupců nejvyšších ú
fadů, státních, autonomních a jiných, vysoké šlech

ty a zástupců cizích států, abybraly podíl na smutečních slavnostech.
Jest velice významné, jak dva proudy různých

projevů slévaly se v těchto chvílích v jednu mo
hutnou řeku, z nížtak -sytě paprskovala loyvalita
rakouského občanstva. Na jedné straně srdečné
kondolenční projevy, nádherné věnce a jiná ne
sčetná osvědčení zármutku nad císařem zesnulým;
na druhé straně předlouhý řetězec hoklovacích o
svědčení novému nejiksnějšímu„císaři.a králi Kar
lovi I. Chvile veliká, velice památná skvěle svědčí
i před vzdálenou cizinou o vřelé úctě a lásce rakou

skému.

Pastýřský list
rakouských biskupů od rakve

+ Jeho Veličenstva.
Kardinál svob. pán Skrbenský zaslal 24. listo

padu jménem arcibiskupů a biskupů rakouských
pastýřský list vrchních pastýřů diecésí rakou
ských. u rakve císaře Františka Josefa ve Vídní

hluboce procítěnými slovy velká, hluboká bolest

mek, s tichou, posvátnou úctou shromážděné tisíce
obnažovaly své hlavy. K 11. hodině kondukt do
spěl po Mariahilferstrasse a Ringstrasse do dvor
ního hradu. Tam očekávali tělesné ostatky noví
vysocí hodnostáři. | Rakev vyzdvižena z vozu.
dvorní duchovenstvo vykonalo benedikci. Pak
mrtvola Jeho Veličenstva odnesena za zpěvu »Mi
serere« do dvorní kaple, vyložené černým sukneim.
Převezení ukončeno výkropem tělesných ostatků,
vyzdvižených na katafalk. Brány chrámu byly u
zavřeny.
© Druhý den (28. listop.) dvorní kaple otevřena,

tělesné ostatky vystaveny na tři dni, aby se mo
hly nejširší zástupy zarmoucených poddaných roz
loučiti s císařským kmetem. Sytá vůně květin ví
tala všecky příchozí. Na podlaze předsíně rozlože
ny skvostné věnce s nádhernými stuhami apatri
otickými slovy. Záře četných svící ostře se odrá
žela od černého sukna. Před hlavním oltářem na
velké stavbě zvedala se rakev okrášlená zlatými
ozdobami. spočívající na koberci brokátovém,
vyšívaném zlatem. Uprostřed týčil se zlatý kříž.
"Kolem odzňakv panovnické a nejvyšší vojenské

hodnosti. Věnce rezloženy i po stěnách.Tělesné gardy časně ráno zaujaly místo u kata
falku iako čestná stráž, Před vpouštěním obecen
stva vykonán výkrop. Za-hlubokého, uctivého ml
čení vstoupily první řady přispěchavších zástupů,
kleré obcházely rakev a vzdávaly mlčky poslední

„pozdravy mrtvole císařově. Hluboké dojmutí zra
čilo se na všech tvářích. Po celý den komoří, du

svaté katolické cirkvi. skálopevnou věrností ke
svému národu a ke svým spojencům, Pastýřský
list vyslovuje dík za četná dobrodiní, která od to
hoto vladaře vycházela. a zdůrazňuje, že císař.
jakkoliv poměry a potřeby iednotlivých korunních
zemí jsou tisíceronásobně různé. všechny stejně
miloval a s vysokou moudrosti všech se ujimal.
Jako prostředník a smiřlivě sledoval svým prozí
ravým heslem >»Viribusunitis< jediný cíl, sjednotit
všechny síly pro skutečný prospěch svých národů.
Nikdy nepomýšlel na válečná dobývání. Ve sluneč
ním svitu míru vidět zkvétat blaho národů, bylo

cílem jeho zahraniční politiky a jeho spolků. Pouze
jestliže čest Rakouska a budoucnost jeho nezbytně
žádaly. aby byla tasena šavle. povolal své národy
do zbraní. Proto také stály jako jeden muž kol cí

cha mezi panovníky světa, musil plniti nejtěžší víla
dařskou povinnost ještě u večer svého Života: roz
hodnutí k tak neobyčejně těžkému boji, jejž mu
vnutili nepřátelsky smýšlející sousedé. U jeho
rakve všichni mu dosvědčíme: Víme, zvěčnělý cí

víme, že jen starost o blaho Rakouska. vedla Tě k
tomuto boji Proto jsme stáli věrně po Tvém boku,
proto zůstáváme věrni a obětaví, dokud nebude
dobyto požehnaného míru.

. Pastýřský list ltčí císaře Františka Josefa jako
vzor lásky k vlasti, pracovitosti a zápasů pro bla
ho svých národů. velebí jeho věrnost a vpravdě
dětinnou oddanost vůči hlavě církve a poukazuje
na to. že zvěčnělý císař ve své charakterově pev
né pobožnosti nalézal nevysýchající pramen vnitř
ní sfly a že jemu, který nebyl ušetřen Žádnou útra

trojnásobný slib: Věrnost ke svaté katolické víře,
věrnost k císařskému domu a k vlasti, věrná důvě
ra v ruku Boha nad osudy Rakouska. Národové
rakouští nikdy nezapomenou jeho obrazu a práce.

Pastýřský list končí: Jestliže nyní my vrchní
pastýřové se všemi diecésány poklekáme na stup
ně oltářů, abychom svatou obětí a vděčnými mod
litbami vyprošovali milostivé Boží milosrdenství:
pro duši zvěčnělého. pak modlíme se zároveň
vroucně a vřele za jeho vznešeného nástupce na

ného císaře a krále Karla, aby brzo spatřil kýžený
blahodárný mír, o jehož návrat František Josef tak
ustavičně zápasil a se modlil. Modlitby vysíláme
k Věčnému za šťastnou budoucnost | Rakouska,
modlitby za vojskoa lid, aby Bůh je zachoval sil

nými v bouřlivé těžké době, modlitby za rakouské
diecésány, aby živá víra, vroucí zbožnost a nikdy

nek ve všech srdcích. Tak modlí se Vaši vrchní
pastýři denně a zvlášjě v těto hodině k nebi, s po
žehnáním vznášejíce ruce nad Vámi všemi. Kéž že
hná Vám všemohoucí, dobrotivý Bůh Otec, Syn a
Duch svatý! Amen!

Nový císařakrál.
Karel I. narodil se 17. srpna 1887 v zámku Per

senbeugu jako syn arcivévody Otty a arcivěvod
kyně Marie Josefy, rozené princezny Saské, sestry
kráfe Bedřicha Allgušta' Slihná téta dětská trávil
v Brně, v Enži a v Praze na Hradčanech. Praža
né měli denně příležitost vídati svěží jeho zjev na.:
promenádě po Příkopě. Záhy cvičil se princ pilně
v řeči maďarské, české, francouzské i anglické;
i v jiných nankách prospíval zdárně. Po skončení
středoškolských studií ve Vídni ztrávil jeden rok
jako důstojník mysliveckého praporu v Bílině.

Následovala vysokoškolská studia věd práv
ních a státních v Praze v letech 1907—1908| dle
plánu předem vypracovaného do podrobností. Pro

a církevní. Prof. Ulbrich právo občanské, obchod
ni a směnečné. Trestní právo a trestní proces pro
fesor Pfaff. Finanční vědy, národní hospodářství,
obchodní polibku a příslušné partie práva veřej
ného profesor dr, Albin Bráf, potormní ministr, O
dějinách státního práva přednášel arcivévodovi .
dvor. rada Jar. Goll. Kulturní dějiny vykládai prof.
Schmidt.

Náš dr. Bráf horlivě pečoval, aby Karel Franti
šek Josef seznal rozvoj hospodářský, průmyslový
a výrobní z vlastního názoru. Proto došlo k ná
vštěvám vynikajících českých podniků. Profesoři
vyslovovali se velice lichotivě o píli, dychtivém
vědeckém zájmu a nadání vznešeného žáka. Chví
le vážného studia střídal princ srdečným obcová
ním s mladými českými šlechtici, jízdou na kole,
bruslením, lovem a cestami po českých krajích. 

"Dne 1. července 1908 zvolil trvalé své sídlo v
Brandýse n. Lab.. kde nastoupil službu u dragoun
ského pluku č. 7. Pobyt šlechetného arcivévody,
který již v Praze prostou srdečností a nejvýš milou
povahou si získal tisícerá srdce, zapsán do análů
brandýských písmem zlatým. Již příjezd vítán ve
likými ovacemi věrných Čechů. Nadšení se stup
ňovalo, když z četných skutků dobročinných a p

ných čím dále více -vyzařovala arcivévodova upřímná láska k českému lidu. .
V této době (21. října 1911) pojal Karel Pranti

šek za choť princeznu Zitu z Parmy-Bourbonu,
nynější reijasnější císařovnu. Když se vrátil ardb“'
vévoda s chotí 28.. listopadu do Brandýsa, De
schystány v místě a okolf okázalé slavnosti,,
vadla a koncerty. Vznešení manželé účastnili:

všech těchto manifestací..Arcivévoda zajímal-jivelice živě o veškerézálešitosti ričsta i celéhd€
kresu. osobně docházel tam, kde došlo k nějaké je
velní katastrofě, -aby- poskytoval útěchu a podpo
ru. K hostinám, které sám pořádal, zval také hoři
nostáře městské a okresní, Poslední taková hosti
na r. 1912 vzbudila myšlenky elegické, proteže
tehdy.se loučtt Karet František s místem,kde tak
rád pobýval, Dne 2. března téhož roku totiž jel



Karel Hraatišekv čele své švadrany do Kotomyje.
Lié nes! ztrátu jasného arcivévody velice bolestně;
vždyť vzposnínáno, jak dobrotivý hodnostář na
procházkách 'se s každým rád zasiavoval, jak se
každého vypšáwal na jeho poměry, poffeby a tuž
by. Není diva,že se arcivévoda do Brandýsa ještě
vrátil, aby ae tklivě rozloučil s zněštem a okresem
„ještě jednou.

Ačkoti ley! v Haliči velice zaměstnán vojenský
'mi povinadstmi, užíval každé, příkiddnéchvíle k se
známípoměrii tamějšího lidu a k podpoře ubožáků.
A tak i tam I'd lnu! ke Karta Trantiškoví se vší

ivroNCNRON.

V květnu r. 1912 byl jmeabván majorem uher

jmenován podplukovníkem, v červenci plukovní
-kem hasarského pluku č. I, v září majitelem pěš.
plnku č. 19 a krátce nato kapitánem řadové lodi.
V červenci 1915 postoupil na generálmajora a

kontradmirála. Když se r. 1916 v březnu vyzna
menal skvěle ofensivou v sememí:[talii, stal se pod
marffžikem. Pak převzal vrchní velení na Jižní čá
sti naší východní fronty, jmenován generálem jízdy
.2 admirálem. Dne 12,listopadu stal se generálem
phíkovníkem a velkoadmirálem.

Čísářského žezla ujímá se v době nejvýše po
bmutězrovna jako jeho zvěčnětý předchůdce nej
jasnější císář František JosefI- To právě vzbuzuje
nejodanější důvěru rakouškých národů, že nový

"nanovůík před svým nastmupením nebyl pouhým
svědkem nynějších světových událostí, nýbrž že
zasahoval mocně a neohroženě ve chvílích nejkri
tičtějších všude tam, kde-se jednalo o dobro a zá
chranu říše. Jezdil neunavsiě z fronty na frontu,

sti; všude osvědčovat, jak dovede bystře využit
"bovati svójí vzorné průpravy k praktickým činům
vojenským a politickým. Tato doba nejvýš bouř
Jivá přináší před trůn nověho císaře stále nové
zkušenosti, vyžaduje nejvyšší napětí energie a
všech sfárničkých schopností. | Byl-li tedy Jeho
"Veličenstvo nový nejjasnější císář vždy pevný,
nynější wdálosti činí jej žulovým. Pod ochranou
vznešeného panovníka Karla I. obyvatelstvo Ra
kouška kidně může vyčkati konec bojů, protože

"jest chránno rukou velice macnou, všestranně pil
nou a ostrážitou. Pevnou důvišru utvrzuje v nás

-„významný.. výrok | znalce *méjkompetentnějšího.
"Vžáyť sám císař František Josef [. před několika
-měsjci řekl tajnému ratlovi Berseviczymu: »Pro
símwás, jsam-starýmčlověkema nemýhujiž dlou

cho žiti. Buďte-však upokojen: Měj nástupce je sta
tečný, znamenitý mladý muž. Mám z něho radost.
"Možné míti v něj úplnou důvěru.«

Nová císařovna.
Od w0. září 4898, kdy způsobem tak tragickým

1odešla k Pánu mejjasnější éhoť císaře ©Františka
Vosefa I, neměla naše říše císařovny. Proto srdce
-věrných poddaných habsburského arcidomu jeví
živé uspakojení, že opět máme vznešenou vrchní
-paní, která se bude děliti o všádní a humánní sta
rosti s Jeho Veličenstvem novým císařem. Prin
Geena Zita earodila se 9. května 1892 ve vévodské
vile Pianore v italské provincii Luce. Již jako malé
děvčátko jevila živý soucit s trpícími. Navštěvo
vala chudáky v jejich příbytcích a přinášela jim 0
„děv, který sama šila. Princezna ma procházkách
-živě rozmlouvaála s venkovany, vyptávajíc se na
jejich elasti i strasti. Všecsny obyvatele obce Pia

„nore znala dle jména.
Po desátém roce svého věku byla Zita svěřena

vychovatelské péčí Salesiánek v Zangberku v Hor
mís Bavorsku. Konvikt Salestánek požíval výbor
né pověsti pro své znamenité řízení, odpovídající
moderním ušlechtilým požadavkům. Zde se vzdělá
vala celá řada dívek z vysoké šlechty. Tam se
vzdělávala princezna s velikým úspěchem v růz
ných oborech věd a umění, Naučila se na př. i vel
mi dobře hráti na varhany a tohoto umění často
využitkovala prakticky ve svatyních.

R. 1908 princezna konvikt opustila a za několik

kláštora Benediktinek úa vštťově Wightu. Benedik
nky tyto pro své vynikající působení byly vy

' Sterní sestry vedly velice čilou chovanku slérou

i vyššího vzdělání, učíce ji filosofii a latinskému, ja
: zyku. Opatství v Ryde na Wightu bylo pro prin

ceznu vysokou školou.
| Arcivévoda Karel František se Zitou seznámil
I se r. 1909 ve Františkových Lázních. R. 1910 při
| dvorním plesu byl upozorněn arcivévoda vysokou
' osobností na velbmigraciesní tanečnici. Byla to

princezna Zita. Arcivévoda poznamenal hned živě:
>Ó, ta Se mi líbí dávno již velmi dobřel« Zvýšený
zájem Karla Františka vzbudilo netoliko ušlech
tilé a prostosrdečné chování princezníno, ale i její
vážné nazírání sa skutečný život. Došlo k zasnou
bení a r. 1911 k :šťastnému sňatku.

Když mladistvá arcivévodkyně přijela do Bran
dýsa, získala si rázem srdce všech, s nimiž se se
známila. Její srdečné vystupování, upřímná účast
na tužbách českého lidu, její dobročinnost a zbož
nost -—toť byly vlástnosti, které jí získávaly lá
sku nejširších vrstev lidových. Vznešená panovni
ce nese jméno sv. Zity, prosté služky v Luce. Roz

| jímá o ctnostech své patronky a kráčí jejími šlépě
jemi, jevíc živé porozumění pro potřeby všech
strádajících. Její veliká dobročinnost prochází ví
tězně ohněm veliké, obtížně zkoušky zvláště za
této války, kdy vznešená paní až do umdlení na

-vštěvuje raněné a choré, aby jim poskytla posily,
pomoci a útěchy.

Naše říše právem jest hrda, že i nyní vládne
po boku císařově rodem i duchem vznešená choť,

: která láskou a velikými skutky něžného citu dopl
ňuje a krěšlí to, co buduje cílevědomá energie
nejjasnějšího jejího manžela.

Volné listy.
Předvídání. V Anglii již před válkou ča

utěji byla vyslovena obava, co by se dělo s vý
živou lidu, kdyby ve válce přistavy její byly
blokovány. Myšlenkou tou zaměstnává se Conan
Doyle ve válečné povídce. »+Napodmořské lodia,

zřeteli hlavně úmysl agitační. Hrdina povídky
a velitel protianglických ponorek vypravuje, jak
"překazil všechen dovoz potravin a jak Anglii
učinil naprosto bezbrannou.

»Ve velikých městech bědovali hladovějící
zástupové před budovami úřadů, žádajíce, aby
jim byl vydám ohléb. Úředníci byli všudy napa
dáni a nejednou i vraždění fanatickým lidem.
Lid ten sestával po většině ze zoufalých žen,

| venkově jedli kořeny, kůry a rozličné byliny.

něna silnými strážemi a prapor gardy obklopo
val celý den parlamentní budovu. Životypre
miéra a ministra zahraničních věcí byly ohro
žovány každé chvíle provoláními proti ním pod
něcujícími. A přece vláda měla při vypovězení

Anglie sama ve vlastní zemi osivem opatřiti si
nejnutnějších potravin aneb aspcň dováželi jich
tunelem, že všechny nesmírné výdaje její na

její míti jen několik podmořských lodí a muže,
teří je umějí říditi. Anglie byla již často ne

| moudrá, ale unikla vždy ještě beztrestně. Tento
; kráte však musí pykati, neboť nelze čekati na

záchranu vlastním štěstím.
Anglie zajisté nebude podruhé poražena

tímto způsobem. Bláhová neprozíravost její vy
světluje se částečně pošetilou domněnkou, že

; nepřítel nebude stříleti na obchodní lodi. Zdra

i

cestu, která ho nejlépe povede k cíli a že ne
: bude se dlouho rozmýšleti, co smí učiniti a
i teprve potom že bude hovořiti o oprávněnosti

. blokáda byla prohlášena, dovolena jest každá

kaaiti a že zamozovati dovážení potravin do
Angie jest stejně oprávněno, jako když sa války
oblehatel pevnosti snaží se každý dovozdo ní
učiniti nemožným. |.

Když autorpovídky dal hovořiti timto způsobem veliteli nepřátelských ponorek, promlouvá
na konci ústy anglického novináře: sJasně již
otvírá se před námi oesta. Prvé a nejdůležitější
jest, aby naši lidoví zástupci poznali, že jsou
důtklivější otázky, než teoretické rozklady o svo
bodném obchodu neb ochranářetví a že všechna
teorie musí. ustoupiti jasné pravdě, že země jest

| dotud v nebezpečenství, dokud nemůže si doma
sohystati tolik potravin, aby obyvatelé mohli
býti živi. Mimo to musí se počíti ihned se
stavbou -dvou, nikoli jednoho, dvoukolejných
tunelů pod průlivem La Manche. Za tento plán:
jsme se sice nikdy ve svém listu nepřimlouvali,
ale musíme nyní přiznati, že takové železniční
spojení, kdyby bylo zároveň bývalo postaráno

o dovoz přes Marseille, bylo by nás zachránilood porážky.«
Myšlenky tyto Conan Doyle pronesl sice

před válkou, ale jest pozoruhodno, že shodují
se hodně se skutečnóstmi nynější doby, v níž
německé ponorky vážně ohrožují výživu an

glického lidu i“ sobí mnohostarostí státníkůmVelké Britanie. Neménějost s podivem, že tuto
předvídavost projevil spisovatel, kdežto vojenští
odborníci a admirálové o ponorkovém nebezpe
čenství neměli ani zdání.

Malý Jaroslavee. Napoleon vytáhnuv r.
1812 z Moskvy, dorazil 23. října k Malému Ja
roslavci, kterýž se stal památným proto, že voj
ska francouzská od tohoto města se obrátila

zpáteční cestou, p které k Moskvě výbojněpřitáhla a že podstoupila odtud hrozný onen
pochod pozvolného umírání. Napoleon původně
nechtěl oouvati směrem, kterým přišel, neboť
mu bylo známo, že krajina ta jest zoela vyple

; něna. Proto zamířil k jihu k městu Kaluze, od
' níš nedaleko jest Tula, která té duby byla
, hlavní ruskou zbrojnicí. I ruští vůdcové očeká
| vali, že Napoleon obrátí se k jihu, kdež bylo

hojně zásob a kudy armáda francouzská mohla
| bez velkých obtíží ustupovati. Kutuzov, dověděv
| se od partisána Seslavina, že přední voje fran
| couzské postupují k Malému Jaroslavci a že
| tím směrem byl viděn i Napoleon se svým štá

bem, poslal tam na rychlo jenerála Dochturova,
| jenž dorazil na místo ráno dne 24. října. Ruský

| jenerál dal hned obsaditi město s počal a výšin| stříleti z děl na Francouze, kteří jižně města

| opravovali mosty přes řeku Luži, jež je dělila
od Malóho Jaroslavce. Posil přibývalo z té i

| z oné strany a tak vznikla úporná bitva o Malý
| Jaroslavec, která trvala až do noci, Město stří

davě dostávalo se tu do moci ruské, tu do moci
| francouzské, krev tekla proudy, ulice byly plny
, mrtvých a mnozí ranění zahubeni byli vznik
! lým požárem. Výsledek bitvy byl, že ruská ar
, máda, kterou Napoleon ohtěl odmésti, usadila se
. V pevných posicloh před, městem a zastoupila

mu oestu ke Kaluze.
| „„ „V noci po bitvě Napoleon vrátil se z bo
, jiště do vesnice Gorodně, kde mu k vbydlí byl
| upraven selský dům. Na poradu pozval mardály

Berthiera, Murata a Beasierea. Když jim vylo
žil, že příchod armády ruské na silnici kaluž
skou proměnil stav věcí, pojednou ehytil so
oběma rukama za hlavu a opřev se oběma

: lokty o stůl, sklonil hlavu nad mapu na stole

9 nemalým podivem pohlíželi maršálové na

šeného a starostlivého. Okamžik tento zvolil
sobě malíř Vereščagin a zobrazil osoby pod
nízkým dřevěným stropem tak mistrně, že divák

osudů. Obraz Vereščaginův vyjadřuje osudnou
otázku, která zmítala myslí Napoleonovou: Ku
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ohlsbůa ch a 46 v noci bylo Blyšti vbiood dilnité jazdecké pohýby děrem k Mědyní,
olsáf povolalk sobě Muráta, Bólsidrána poslšze
Montona. »Ždá se«, právli, vže hopřítel zůstal
ná ujátých místech a žé hám Hastává bitýa.«

edsléro 4 Marat nepochybováli 6 vítězství, Ale

oložili, že i po vyhrané Bitvě voje budou uvedeny v ne obádek a že jizdní a dělostřeléčtí
kohě nedostatkem plíce jsou dehláblí a že hělze

jejich ztrát nahráditl, posléze 4e všichni ránění
tojápizahou Im způsobem že úspěch po
ooódu ke Kaluzejekt vélíni pochybný. A 00vy soudíte?« otázal se Napoleon Moritona. »Aby
čbojh couvli nejkratší a nejznámější cestou na
Možajsk k Něménu a 00 možno nejrychleji«,
kterouž odpověď Monton několikrát opakoval.
Napoleon na zdání ta odvětil, že dříve, než se
rozhodne, podívá se na bojiště. Potom výjel si

nad Gorodní, ranním šerem přijíždělo po různu
k silnicí množství jezdoů, v nichž po chvíli po
znáni byli kozáci. Jenerálové, důstojníci a tři
gardové skadrony vrhli se vstříc útočníkům,

přivolána gardová jízda, před kterou kozáci se
rázem rozprchli a zmizeli v křovinách.

. .

Osudné rozhodnuti. Po úleku, jejž kozáci
způsobili, Napoleon odklusal do Gorodně, vyjel
k Jaroslavci až o desáté hodině a prodlev tam
do večera, vrátil se teprve o páté hodině ve
černí. Celý den nic nepodnikl a obě armády
dívaly se nečinně jedna na druhou. Ranní časná
zpráva, že bylo elyšeti v noci pohyb ruského
jezdectva aměrem k Medyni, Napoleona znepo
kojila, neboť věděl, že k místu tomu postupuje

pávý jeho sbor Poňatovského pod velitelstvímLefevrea-Desnonettesa. Rusové tedy o pohybu
pátého eboru se dověděli a patrně činí proti
němu nástrahy. A učinili. Ruský jenerál Ilovaj
ský, zvěděv o postupování Lefevrea-Desnonet
tess. pospíšil si e pluky kozáckými, zřídil pět
verst před Medyní zálohu a pustiv Poláky mimo
sebe k městu, nenadále na ně udeřil, porazil a
mnoho jich zajal. Mezi zajatými byl též jenerál
Tyškiewiez.
"© Napoleon ve svých úmyslech noustával se

kolísati. Dne 26. října obrátil se k Malému Ja
roslavci opětně, vedl = sebou gardu a dva
jezdecké sbory, ale nedošed daleko stanul
v údolí před městem u ohňů, kdež dostal zprá
vy, že“přední ruské voje ustoupily. A nyní u
činil, co se příčilo všemu jeho podnikání u Ma
lého Jaroslavce. Stálp toužil ke Kaluze; jakmile
vyšel na výšiny před městem, již upíral zraky
na silnici, která vedla do kraje plného zásob,
ale když Kutuzov, boje se hlavní bitvy, jal se
oouvati, Napoleon dal rozkaz k pochodu nazpět
na. Možajsk, k místům pokrytým posud mrtvo
lami, jež tam zůstaly po hrozné bitvě u Boro
dina. Rozkaz Napoleonův tedy vedl armádu zpět

po cestách, mimo něž široko daleko zásobyyly vybrány, města a vesnice spáleny a kde
očekával armádu hlad.

Ženiální a bystroduchý Napoleon jako by
byl u Malého Jaroslavce oslepl. Neboť proč
utratil tisíce životů v bitvě u Jaroslavce, proč
marně trávil drahý čas a proč mrhal několik
dní zásobami, které mohly armádě vystačovati
hodně daleko na zpáteční cestě? Francouzští
pisatelé »pamětí« omlouvají Napoleona, že ne
mohl svésti rozhodnou bitvu = Kutuzovem
u Malého Jaroslavce, protože mu stačovalo
střelivo jen na jednodenní boj. Tomu sotva lze
věřiti, pomyslíme-li, že armáda francouzská na
zpátečním pochodu až k západním hranicím
sváděla četné boje s pronásledovateli svými a
že se bránila střelbou až k Němenu. Napoleon
tedy vzav před se tažení ke Kaluze bez důleži
tých přičin úmyslu svého ge vzdal právě v oka
mžiku, kdy Kutuzov ustupoval mu z cesty.
Veliký vojevůdce dopustil se osudného omylu,
neboť chtěl-li couvati po silnici Možajské, měl
tak učiniti hned a neměl bezůčelně tápati u Ma
lého Jaroslavce a ztravovati zbytečně potraviny,
které si armáda vyvezla z Moskvy.

A tak se atalo, co ve vojnách zřídka se
přihází, že dvě armády vzájemně od sebe cou
valy, ta i ona směrem protilehlým. Kutuzov
24. října večer od Malého Jaroalavce poslal ca
rovi dopis, ve kterém píše: vZitra musí býti
hlavní bitva, bez níž na žádný zpusob nepřítele
nepustím do Kalugy.« Ale dva dni po té mar
šál rozhoduje se couvati bez bitvy, ačkoli mu
jenerálová Jermolov a Toll všem žně vykládají,
Že posice jsou výhodné a že nepř t-lská armáda
nechystá se k úloku. Právě tak Napoleon, bo
juje celý den o Jaroslavec, stahuje tam skoro
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áký záchýčéný. Na příklád:

vělikánsj nám brzký návrat do dlásti, žá
če di tyho Wšíthni $rojíché.« Jiný Sobhe:dáme přád dartýrh odohodedk z úešťdsthého
místa Mobkty,Króliě píce bylř býchóm mohli
tráviti tam tímu. Kdy škonBí se toto tažání?
Neýime, ale vzdychárhe věiblíini bo zemi ftán
couzské, ale járke od Hí vívě něž S00 mil vzdá
léhi.« Dopis běhů: sTy pojídšů aši. Má milá
hitálko, dobrých hrothů Fontkihebletužkýšh,
rovnáš jablka, žimtil hrušký, 4 mý zdě podítá
re, jak dlouho Budéme míti jášté brářbory a
zelí.« Přítel přítěli: »Jdéme do Kalugy, jěště
čtyřootmil cesty k jihu. Jak obstojí? Budě-li
tam, jako zdě, na mod věru, Duděrte ttríti pří
Sihu umříti! Až dovíte se, dobrý příteli, pódřob
ností o našem způsobu životá, o rdšich stta
stech, našiškhpotřešákh, naší hečiststě, nšich

mohil všechno snésti«
Tak psali Fraticouzi do vlasti, prodlévájíce

v Moskvě. Jak by byly vypadály dopisy, když

když nevyslovitelná touha po vlasti 4 po zá
chrahě býla v niveč uváděná nepřekonatelnými

nek a jakých erdce rozrývajících vzdechův a
pozdravů bychom se zde dočetli?Takových
asi, jako psali vojíni na Zepelinu, když trosky
jeho pohlco ] nei a když stateční
letci poněiitde. Ď měl, kině dětmi, rodičia
přáteli! Ale s rozdílem! Kťeré oddíly honěné a
umírající armády se dobrovolně r. 1812 vzdaly,
byly tehdy přijaty na milost, kdežto posádka
ztroskotaného Zepelinu, ačkoli se dávala do za
jetí, byla mimo plujíc/ lodí anglickou aanechána
neuprosnému osudu způsobem, který omračuje
otupělostí lidských citův a který nepřirozenou
hrůzou drásaje duši vzbuzuje otázku: Jak jest
to jen možno? ( :.

Politika nálad a zlé míry. Tak bychom
mohli nazvati politiku, kterou přísuě kárá slo
formation«. Pamatujeme-'se, jak po sestavení
nové Koerbrovy vlády. odebrali se k němu ně
mečtí předáci a předložili mu požadavky státní
němčiny, krajského zřízení. A že důrazně žá
dali, aby polští poslanci z autonomní Haliče
neúčastňovali ee rokování a hlasování ve vídeň
ské sněmovně. Německé noviny pak prohlásily,
že dle toho, jak ministerský předseda k těmto
požadavkům se zachová, upraví své vztahy
k němu němečtí politikové.

V »Informatione vážený státník uveřejnil
článek, v němž mluví o prastarém zlu v Ra
kousku, že jest v něm mnohem obtížněji vlád
nouti, než v kterémkoli atálé jiném. «Ke mno
hým zlům, která otravují a podvracejí náš poli
tický život, náležejí zejména metody mnohých
parlamentních politiků, kteří mají návyk, že
sotva se vláda prvý den ustaví, již k ní při
cházejí s upřílišenými požadavky a hrozbami,
kdyby vláda tyto požadavky ochotně nepřijala
za své. Častěji než jinde u nás se střídají vlády
a za nejnicotnějších záminek dochází ke změ
nám a krisím ministerským i celých kabinetů.
Takové poměry nepřidávají vážnosti vládám a
jejich šéfům, stupňují vědomi moci i malých

atrán, ba i jednotlivých poslanců. působí bezmezné sebepřeceňování vůči vláďám.«

Mluvnické síto. »Nový oísař nastoupil
trůn« jest ohybné, protože sloveso nastoupiti
musí míti za sebou ještě předložku na. Tedy
nastoupiti na úřad, na místo, na. trůn, nebo:

Upázati se v úřad, ve vládu. »Neztrácejte načjet« volají noviny, kdyždojde z Ruska zprá
va od něktéřéhonaje: Blštoač ohěto“ušřdšt
jest jen tehdy, běží-li o skutečnou ztrátu, na
příklad: ztratiti peníze, knihy, klíče, ale nesnáší
se sloveso toto vo spojení s odtažitými, jako
ztratiti pamět, sluch, řeč... Tedy: nepozbývejte
naděje, pozbyl řeči, paměti... »Potraviny ztra
tily na váře.« Správně: Potravinám ubylo váhy.

i ahPůtá válečná půjčká:
Jakneltějše usířěřim

Způsob, kterým se střádání u nás dosud prová
dělo, jest velmi primitivní, Malý člověk. který u
spoří několik grošu a také příslušníci středních
vrstev nevěděli, kam své peníze nejlépe uložiti, a
vkládali je proto jednoduše do banky, spořitelny a
záložny svého bydliště, anebo došli na nejbližší
poštovní úřad, aby peníze tam na knížku uložili.
Věděii, že banky, spořitelny, záložny i poštovní
spořitelna zaplatí za peníze, na knížku tam ulože

ka, uběkou útURovbk mijtu. Výpočíttl 41 rbění vý
sol; bliká4 býňoŘMUjEÍ:Že věk voči se
sřlýšl p Spořivost Za Hřanicethi.Přateit dlářáse
ná iF. přísťávěéhoužetíil miátých kkpittištů. Tim

každý SLŤATKÍ1Mšdí svě pěnížév s A. Tim

Je. Válkou stál se všák | u nás pozorůhodný obrat.
krerý způsoben byl Státnímpábírem ©ktětř. z dů
vodiů zcelá pochopltelných projevil 'se veškérý zá
jem obyvátelstvavšechkruhů i stavů. Je t vá
lečaá půjčka. Nebylo snadným úkolem obyvatel
stvo finančně málo informované přesvědětt“,že mo
Hou ze svých úspor míti mnohem větších výhod.
Jestliže v dnešních mimořádnýchpoměrech žtnění
starý ikládací způsob a zvolí způsob žcelá, jiný.
Během dřívějších čtyr půjček podařilo se v tifře
stále stoupající naše obecenstvo přesvědčiti, že
nejlepším| uloženíhi 'peněž je zakoupení válečné
půjčky. Tím stoupl také výsledek půjček a podán
tak skvělý doklad o finanční síle říše naší

Poněvadž od čtvrté válečné půjčky díky pří
znivé vojenské situačí na všech frontách, náše ho
spodářské poměry se nikterák nepříznivě něutvá
řily, možno zcela určitě doufati. že i páfoů bůjčkou
válečnou výsledek čtvrté půižky bude o začnou

lové rádi se chopi příležitosti, abyúpsáním páté
válečné půjčky nejvyšší“ výnos úrokový sobě za
ručili. ———eee erb

Zajímavý hlas politika © půjčce.
Považuji co nejhojnější účast všech vrstev če

ských na subskripci páté válečné půjčky nejen za
samozfejmou občanskou povinnost, nýbrž součas
ně. a to pa výtce. za prvořadý příkaz vyžralé
soudnosti politické. Jestliže kdy, tož zvlášť v ny
nější ojedinělé chvíli dějinné staví se nám před ač:
a celé tro naše proniká stěžeiná pravda, zakolve
ná v politickém programu Františka Palackého.
Nechť bouře světové války roubeninou Evropy
lomcu;e sebe víc. jádro myšlenky Palackého o vě
kovitém společenství národů pod žezlem nefjas
nější.dynastie sloučených, stojí tu a zůstane pev
ným jake žulová skála, jsouc výroněm samého zá
kona přírody a jakožto takový nejen záštitou pří
tomnosti, nýbrž i nerozbornou oporou důvěry ve
věci budoucí, Pravda tato povznáší mysl“ srdce

plní zápalem a plodí, o tom nelze pochybovat. i či
noródou vůli, A proto, jestliže synové českých
žen. otcové českých dětí hrdinně na poli válečném
ruku v řuce bojují s příslušníky všech sdružených

národů, v nadšení své životy nasazujíce zá Ě npeči a '5ťastny vývoj příští mocnářství, pevné to
záštity pro kýžený zdar drahé užšídomoviny -tož
občenstVe v žázehií nemůže udaterství svých synů
vyzvednouti k platnosti účinnější, nemuže mu po
skytnouti reliefu a posvěcení cennějšího, než když
po bok mu postaví bezvýhradnou ochotu a krajní
součinnost při úpravě finančních důsledku běhů
válečných, dadouc tím v dějinné chvíli nynější své
mu zanícení pro myšlenku Palackého výrazu nej
latnějšího. Zřetele tyto ať instinktivně, ať vědomě
naplňují večkerá srdce česká, a proto pevnou sluší
míti víru, Že účast při páté válečné půjčce váze je
Jich čestně bude odpovídati.

. (Posl. J. E. dr. Fořt.)
Apel ministra orby ná zemědělce, Ministr orby

hr. Clam-Martinic vydal o účastenství na V. vál.
pujčce k zemědělskému obyvatelstvu provolání, v
němž se praví: Na hospodářském vytrvání závisí
vítězství, Abychom mohli hospodářsky vytrvati.
musíme vytrvati finančně. Na všech svých hrani
cích ohrožena početní přesilou nepřátel. kteří by
chtěli rozděliti naši vroucně milovanou vlast jako
kořist. nalezla naše vlast v hrdinné zdi našich
vojsk a vojsk naších spojenců bezpečnou ochranu.
Před touto hrdinnou zdí shroutí se definitivně ná
por našich repřátel, Od dětských let jsme slibovali:
Život. krev i jmění dejme za císaře, za vlast svou!
Co jsme slíbili, to chceme též dodržeti a dokázati,
že svěříme své pohotové peníze vlasti a tím jí dá
me prostředky vybojovati čestný mír. Nelze po
pirati. že válečné hospodářství přineslo též země

by tomu bylo jndy, súčastniti se upisování vál
půičky a je vlasteneckou povinností dáti prostřed
ky ve válce nabyté státu k disposici v míře pokud
možná vysoké Provolání končí vřelým apelem.
aby hojným upisováním byla dokázána stále uplat
ující. nikdy nekolisající vlastenecká obětavost.
aby dějiny jednou mohly zaznamenati, že zeměděl
ci Rakouska se postavili v hodině nebezpečí též
zde s radostí do neipřednějších řad těch, kdož dali
vlasti, žeho nezbytně potřebovala. 

Úpisy české mládeže. Česká ústřední sběrna
soustřeďuje sběratelství všech českých škol obec

skána byla potřebná patrnost účasti české mláďe
že při upisování na pátou válečnou půjčku. Úspě
chu v této významné, pro českou školu velmi dů
ležité akci dojíti možno jen tehdy, poskytnou-li ro
dičové plné své podpory učitelům a profesorům
v soněinnosti vážných motivů podn'knuté.
T610 žádní“ nodpory se dostane především
tim, bude-li občanstvo co nejhojněj' upisovati ve



a ně na
éj. že tentokráte české škoty,

spěch. Doporučuje se, aby
stálo v některých místech, o

EME E"uf0ž- | nistě“ repov.-Miniviřem-tabraměnickě|znáhenní veřejném-éko po *pěnězhné váměněz:
záležitostí, jejž zastupoval také ministerský před-| jak nůsobilo by' na váččnost dítěte k rodičům vě“
seda Slůrmer, ustanoven Něratov, vyslovený| domí: vždyť"dostaliita mne zaplaceno!? Ke zvýď:

ři zámožnější ro- ; oů 'iamerů daný vňgksjpu Mišení počtu dětí dlužíé působiti jinak. Dokůd rodi+:

4 iležitostnídaryve*nD noo Z ru ke
sopmě úpisu-ve Škole-učiněných Všichni ředitelé a „že se jedná v4Rueků o zm ně vládního Kurs“

ny děti požehnané budou hmotně i společensky“
hůře na tom, než ty, teré si dovedly zaříditi Život“

iegrávci českých škol ochotně.;v této věci podají ; Tvrdí se totiž, že Stůrmer chtěl mír a že proto | pohodlněji.dokud dovolíme vštěpovati mládeži ná
potřebnépoučení.Přejíťsivšighní,abyjejichško-| padl.po přáníAogjin.. een
Ja vydatně upsala a jsou všichgi ochotni podporo- o- o právu na vlastní štěstí a vyžití vlastního já. do

zvory, zaváté k -nám na sklonku minulého století,

váti snahy Ústřední sběrny čádké.ne 5 ag o. , 4 knd mládež bude s útrpným úsměvem přehlížet,— dí dludTad-Pu Ro.
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„A

: = — — +zastaralé. náhledy naších prababiček, které vidě

„A “ Průběh dl ly hlavníúkolŽenin,v němždosáhnenejvyššíhouu jky. spokojení, v sebeobětování, dotud ke změně pomě
Ň „V u j rů daleká cesta a — marné volání.«

úboood maršála Moekenognapřes Dunaj u v Velmidobře!Národ se udržuje hodnotamidava a spojení armády Mackensenovy s Fal . k d . leko vyšší ceny než jsou peníze, Kde není ochoty
enhaynovou od soveru. Jiná část překročila Dějepisné obrázky 2 oby husitské. k obětavosti. kde podřimuje vědorní zodpovědno

pra u Somovitu a jiná u Turnu-Severinu. Napsal Alois Dostál. sti vůči Bohu a vlastní rodině, tam ani největšími(Řéku Oltu' mají "už spojenci za sebou. Část Stran 120. Cena 80 hal. franko. úplatky národ se nezachrání. a
„ddmády Mackensenovy po přechodu dobyla o. Lo ant .

míšata Alexandrie, odkudě 5 Bukurešlě jost Vynikající katolický spisovatel zachytil
pýuhých80 km;jiná částpostupujeprotiDur-| | velice významnáscény z vě no Za válečného ruchu.
děvu.V nejzápadnějšímValkěskujde už jen čá kk ky P: jd je a .
"ojto, zjímat trosky tamních rumunských sil. rickýeh povídek českému lidu. Slušína. Poslední vzkaz Františka Joseta I. národům a
"Nk Dunaji bylo dosud ukořistěno mezi Ršavou chválili, že při uměleckém zpracování po- urmádě. V závěti Jeho c. k. Apoštolského Veličeu
„aRuščukam 6 parníků a 30:vlečných lodí, vět-1. hnutých výjevů pan aulor nedává se do | stva čtou se slova: »Svým milovaným národími
Jšihou s cenným nákladem. —Nezadržitelně valí“ vleku stranického šovinismu a že pro- | projevují plný dík za věrnou lásku, kterou Mně a
-gd vojska naše na Bukurešť £psoveru, jihu i ze jevuje živé porozumění i pro dobré vlast- Mému rodu prokazovali ve šťastné dny, jakož i ve
„západu. Významným jest pád Durděva na levém nosti a strasti lidu husitského. Tudíž zlých časích. Vědomí této příchylnosti blažilo Mé
„bfehu dunajském do rukou vojsk spolkových. 2 pestré a velice poutavé mosaiky bele- srdce a sílilo Mne při plnění těžké vladařské povin
vzdáleného od pevnosti bulgreštské pouze 40| | (islické čtenář utvořísi správný obraz | | nosti,Zachovejtežstejné vlasteneckésmýšleníMé
-kén a spojeného 8 ní železnicí Naděje v ruskou » charakteru velikého náboženského hnutí, mu nástupci ve vládě! Také Své armády a loďstva
„pomce jsou nepatrné. Ruské pomoc 80 hlavně vzpomínám s pocity tklívého díku za jejich chrab
přoto omeškává, ježto se jí prý nedostává stře- rost a věrnou oddanost. Jejich vítězství naplňova

-Jipa. Všecko záleží na Rusedů, kteří prý stále la Mne radostnou chloubou. nezaviněné protiveni ství holestným zármutkem. Znamenitý duch, jimž
„bývaly udedávna prodchnuty armáda i Ioďstvo,
"jakož i obě Mé zeměbrany ručí Mně za to. že Muj
nástupce ve vládě smí naně spoléhati neméně než
lá.

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.sgujišťujíspojence, že každouahvíli vyrazí velká

«náská armáda pruti nepříteli, — Uřední zpráva:
„ze dne29.. listopadu oznamuje, že. armáda G4
něrála Falkenhayna proniká. vítězně na celé
valašské [rontě. Pohyby dumajské armády po
křačují v souhlástu se silami operujícími dále ;

séverně,. : 2. V některých kruzích jest až příliš podezřelá
Na ruském bojišti zmohutněla ruská dělo- | Starost, jak brzy doplniti prořídlé řady obyvatel

„střelba v některých úsecích fronty severně od jsa v jednotlivých státech po vělce. Lidé, kteří
|

..

pod Kupovaný dorost. x

„Cirkevní věstník.
-Audience rakouského episkopátu u nejjasnějšího ci

saře la I. koná se dnes.
Zorášv. dlecésní. Ustanovení jsou pp.: Váci. Bóhru,

iarář v Orličkách. za faráře do Čenkovice. Jos. Dohnal,

admin., za kaplana v Libici u Chotěboře, Jan Juřena.
c. k. polní kurát, za káplana do Č. Třebové, Boh. Ditt
rich. kaplan v Roketnici. za kaplana do Bohdanče. Fr.
Straka. kaplan v Libstátě, za kaplana do Žiželice.Jan Po

:Pripjatě, jako na pobřežíBaltického moře, ae-,j nechtěli ničehe obětovati na úlevu bídy četných
vbrně od Smorgonu na Ščaře. V jižním Volyň- | děti chudých. nyní najednou inluvi o zjnenšení poč

-sku u Ozěrků (u hraniu haličských, odraženy | tu lidí jako o nejtěžší katastrofě Evropy.
-rgské výpady. — Silné ruské úloky v Polonin- Zajistí nezáleží tolik na tom. v jak velkém

"ských Karpatech a na sedmihradaié“ východní i počtu se dorostpo ujednání míru objeví, jako spífrontě ztroskotaly. 27 j še na č ukolnostech, jaké nové děti budou, jak
V Macedonii byl prudký dělostřelecký boj | bude postaráno o jejich duševní a hmotné potřeby.

mezi jezery Prespou aČernou. Velký spotečný | Děti zpustlé národu a státu neprospivaií; naopak
útok- tohodového vojska se úplné ztroskotal.—

-Generální útok duhodových vojsk, jímž se mělo
uloviti. Rumunsku, 8e na.celó čáto nezdařil.

Na italském bojišti občas dělostřelecké
„boje, jinak nic zvláštního,

-Na západě mlhavé počasí překáží na ně
-kterých misteah bitevní činnosti; dělostřelecké
boje a výpady byly menětho rozsahu.

Krise v Řecku. Rskousko uherská vláda
„protestuje u vlád francouzské. anglické a ruské
„proti postupu francouzského velitele spojených
inámořních ail v. řeckých vodách, klerý pahroziv
násilím donutil c. a k. vyslance v Athénách,
jakož i tamní. diplomatické, zástupce států, 8p-
jených a Rakousko Uberskem, i persenál jejich
vyslaneclev a bonsulátů, aby opustili Řscko. —

L mezi řeckým vojskem vzrůstá, odpor, proti
vydání dělostřelectva „u ostatního válečného
materiálu francouzskému veliteli.

"Poslanecká sněmovna bude míti schůze,toliku
„dvě. Jednu bude věnovánauslavoní sněmovny,
drubá vyslechnutí přísežného slibu císařova.
Potom nebude parlament odročen, nýbrž před

-seda edělí. že:schůzi příštl svolá písemně. Příští
-tád 6 zasedání říšské rady bude prý teprve
-v březnu 1917.

Říšský sněm uherský vešel se dne 27.
listopadu na přímou výzvu nového císuře a

'krále Karla I. Ministerský předseda hr. Tieza
před! žil Nejvyšší vlastnoruční list, v němž
moenář oznamuje, že se ujimá vlády, ohlašuje
zároveň brzkou korunovaci, při níž ve Svóm
královském 'inauguračním diplomu vydá avě
dectví o Svých panovnických úmyslech, Že
bude zachovárati ústavu a zákon. Mitisterský
„předseda hr. Tieza velebil zesnulého inocnáto.
„jeho práci jako císaře vůbec a jako krále uher
-ského zvlášť. i osla'ní řečníci ocenili význam
zesnulého cfsafe. — Rovněž ve «němovně ma
gnátů přečten byl Nejvyšší roskrip!, řečníci
vzdali hold vznešené památce císaře Františka
Josefa I. a sněmovna magnálů jako poslanecká
usnesly se o projevení nárudního smulku, jakož
i o slavném uvítání Jeho Veličenstva i Jeho
choti

Říšský sněm německý pr-jednal 29. listo
padu v prvém 1 ve druhém člení osnovu zá
kona o vlnetenecké pomocné službě.

V Ruska propuštěn byl ministerský před.
seda Stůrmer a nástupcem jeho jmenován mi

bývají velikou přítěší a rakovinou celých obcí.
Ve Francii kvuli vzrůstu populace již se zcela

po obchodinucku počítají taxy odměny | matkám,
které se mohou pochlubiti dítkami. Teď jest jen
otázka, zdali nratka, která národu dá dítě hlavně
k vůli imotné odměně, také mu věnuje péči tak
vroucí jako matky jiné. Také jest otázka, jakým
zpusobem matky. Čekající odměnu tateřství, ve
Francii k dětem přicházejí. Národ, který se nedo
vede přirozeně ani fysicky zachrániti a který chce
vyvážiti mateřství lesklým kovem, netoliko není
národem ušlechtile pokročilým. ale ani záchrany
nezaslouží.

»Žit a vyžit se! Máme na to lidské právo! Ta
kový skřek se ozýval z hrdel mladých emancipo
vaných žen francouzských. Tytéž dušičky však
zapominaly. že samy příliš málo poskytly příleži
tosti k veselému životu vlastním udřeným mat
kám; naopak emancipované | dívky sužovaly je
svými náladatní někdy až k smrti. Tedy předešlá
generace neměla práva žádného příští také ne; jen
dovádivá generace nynější si chce osobíti volnost
k bujnému životu, nezodpovědnému před národem
a dorostent.

Francouzská“ hesla vzbudila jakousi ozvěnu i
v krajích našich. Ale právě nyní všecky rozumné
ženy u vědomí své dírstojnosti hlasitě protestují
proti praktikám francouzských | lidokupců.| Kře
sťanská žena česká jest na sto honů vzdálena od
atheistické. lehkomyslné a dovádivé ženy fran
couzské.

V +Národních Listech- dne 29, listopadu uve
tejňuje jedna česká žena tyto velice významné
řádky:

-Odmění mateřství uvítala by jistě rozhodným
prolestem každá ušlechtile smýšlející žena. Mateř
ství jest obětí, kterou žena podstupuje jen z veliké
lásky anebo z přesvědčení, konati co nejsvědenni
těji převzaté povinnosti. tudiž z pohnutek ideál
ních, kterých za vyznamenání ani za penize koupiti
nelze. Ulehčení této oběti, často velmi těžké, ni
kdy však snadné. seinutím břemene hmotných
starostí, iež povstávají příchodem každého dítěte.
s beder rodičů, bylo by dojista na místě, ma př.
bezplatná pomoc lékařská i ošetřovatelská (nemy
slim, aby snad lékaři nebo babičky poskytli př.
spění zdatina, ate aby byli placení zemí nebo stá
tem a to slušně), roční příspěvek na výživu, oša
cení a později vzdělání každého dítěte do určitého
věku. neho nucené poj'štění na útraty státu a pod,
ale nkdv odměna matce. Té jest nejkrásnější od
měnou štěstí mateřské a blahé vědomí vykonané
povinnosti. A pak, jak často byl by zkalen poměr
muže a ženy pochyb. netí mužovou, zdali žena po
vila mu děcko z oddanosti ži ješitné touhy po vy

spíšil. kaplan v Pecce. za kaplana do Libštátu, Eman.
Ullrich. admin. v Pouchově. za admin. do Rosie, Jos.
Cellar. kaplan výprachlický. za admin. do Bystrce, Fr.
Feinisch, admin. v Nové Vsí, za admin. do Lična, Emil
Jaroš. kaplan v Častolovicích. za knop. do Heřmaně,
Hubert Král, nevosvěcenec. za kaplana do Hlinska. V
Pánu zesnuli: Ant. Liebich (V Vuln.). pens. katecheta
v Pardubicích. + 41. října (naroz. 1863. vysv. 1885). Rai
uuud Novotný. kaplan v Č. Prusnici. + 21. listopadu
(naroz. 1889. vysv. 1915). — Uprázdnila se fara v Or
ličkách, patron. kníže Liechtenstein. od 1. prosince t. r.

Pocta padlým:
a vyznamenaným!

vojínům!
Aby mohla býti trvale uclěna památka vy
Znamenaných a padlých vojínů z Hradce
Králové, žádáme příbuzné nebo známé vy
znarmenaných neb padlých vojínů v Iradci
Králové narozených nebo tu usedlých, aby
úznámili jméno křestní a přijmení padlého
neb vyznamenaného, rodnou obec, poslední
pobyt před nastoupením vojenské služby,
stav občanský, hodnost, přesný den smrti

a den vyznamenání

ná městském poplsnliů“
úřadě na Malém náměstí

v HradciKrátové.
Putiiniktrovský úřad v Hradci Král.,

dre 24, listopadu 1916.
Starosta:

Dr. Prant. Užrich.

Zprávy:
místní a z kraje.

Úmrtí lehu Veličenstva v našem městě způsobilu
vsude Polestn rozruch. Kromě četných úřadů a korpo
raci místních složii nejuctivější smuteční projev k rukám
c. k. rolstadrž. rady J. Smutného vsdp. gěner. vikář dr.
J. Soukup ve jménu kněžstva kathedrálního i výcho die
césního. K těto kondolenci připojily se katolické spolky.
Dne 24. tm. konána konference všech škol, na níž se
stalo usnesení © projevu soustrasti nad úmrtím Jeho Ve
licenstva « lovální oddanosíí k novému visaři. Potom



Teplé vesty:

Zajisté uznáte, . Teplátrika:
že v odborném
závodě prádlem,
modním zbožím

koupíte nejlépe.

Výprava vojskal l

. < „+K . .

Teplé kukle:
Teplé šály:

Nepromokavé pláště. *
Nepromokavé peleriny.

Nepromokavé vesty.
Nepromokavé kalhoty.

Vánoce doma!

„. Óojest levné?
U
Kotě „6aŘ

jest levná cena.
V dobré jakosti

|

p M U p ény: Tojest levné!

: ; “ Impregnov. pláště. | Sport. oveniry. Bilé prádlo. — Nádherné kravaty. Je

Mojné k Hešr Gumové pláště. — Modní jupičky. Barevné prádlo. | Límce, manžety. *
ý vý , Sport. mod. klobouky. © Punčochy. *Hedvábné prádlo. | Šle. Rukavice.

v každé velikosti Sport. mod. čepice. ©©Kapesníky. Modní kabáty. Ponožky: Hole. « Závod

a ceně. Sport. mod. šály. Manioury. Zupany. Ranníky. Parfumerie. Mýdlo. evojí solidností
. a

Výrobaprádla Prádelna, žehlírna.|| *"1"7"
: . dle míry nezvýdeně. Prádlo se z domu odeblrá a doručuje. získal sobě

Moje ceny v každé třídé
za dobré zboží | zákaznictva

jsou levné. velikou oblibu.

deputace všech sborů tyto projevy přednesly na c. k.
hejtmanství. Usneseno, aby byly konány zádušní boho
služby pro všecko žactvo v pondělí, ve čtvrtek a v So
botu a aby byly prosloveny případné smuteční promlu

vy. — Ve čtvrtek, v den pohřbu mocnářova. vyzváněno
v našem tněstě a dle ordinarfátního nařízení v celé die
cési od 3 do 4 hodin. Slavnou pontlfikální mši sv. bude
sloužiti Jeho Exc. nejdp. bískup v kathedrále zítra o 9.
hod. Vykonají sc předepsané absoluce ad tumbam. Dne
3. prosince bude se čísti dospělým věřícím i školní mlá
deži společný pastýřský list biskupský 0 zvěčnělém nej
jasnějším císati. V celé diecési ohlašují se slavné zá
dušní míše sv. a ode dne pohřbu po celý týden denně
po farních službách Božích se koná modlitba za duši v
Pánu zesnulého mocnáte.

seno bylo, aby všecky válečné publikace objednané
městskou radou byly darovány knihovně průmyslové
ho musea a tan ukládány. — Přípis Právovarního mě
šťanstva ve příčině vodního reservoiru na Kozince po
stoupen byl správní radě městských vodáren. — Po
ukáží se k výplatě různé účty. Nadace Josefy Heissle
rové udělena byla Bož. Čáslavské. — Dar p. Josefa
Stránského. říd. učitele v Podolibech u Bydžova, věno
vaný za příčinou jeho 65. narozením, rozdělen byl stej
ným dílem mezi dvě kvartýrské, řádněna studující do
hlížející. -- Schváleny byly různé objednávky, lesní a
týdenní konsignace.

Vyložení rozpočtu. Dnem 27. listopadu 1916počí
naje vyložen jest dle $ 72. zřízení obecního rozpočet
příjmů a vydání obecních důchodů, elektrických podni
ků. plynárny, vodáren, městských ústředních jatek, ú
stavu pro výrobu dětského mléka, městského dívčího
lycea. reformního gymnasia a městské vyšší školy pro
ženská povolání hospodářská. veškerých fondů a do
bročinných a školských nadací královského věn. města
Hradce Králové, jakož i místní školní rady a kuratoria
obchodní akademie. na rok 1917 u purkmistrovského ú
řadu v hodinách úředních, kde lze po 14 dnů do něho
nablédnouti a připomínky k němu činiti.

Zákaz reklamajko osvětlování. Nařízením c. k. mí
stodržitele ze dne 21. list č. 99 z. z. zakázáno bylo vše
liké osvětlování reklamní vůbec, osvětlování obchod
ních výkladů pak v neděli, v pondělí, ve středu a v pá

elektrické. Výjmky může povoliti okresní hejtmanství
v případě, když se elektrický proud vyrábí výhradně

do 200 K. nebo vězením do 14 dnů, po případě Mž ztrá

kládá, aby bděly nad zachováváním těchto předpisů.
Nákep koní pro vojemskou správa proveden bude

v obvodn c. a k. důstojníka pro evidenci koní v Hradci
Králové dle tohoto pořádku: V Hradci Králové 29. lista

padu v 8 hodin ráno, v Kolíně 30. listopadu v 9 hodin
ráno. — Dále v prosinci t r. v následujících dnech:
V Kutné Hoře dne I.. v Českém Brodě dne 2., v Podě
bradech dne 3., v Novém Bydžově dne 4., v Králové
Dvote dne 5., v Jaroměři dne 6. v Náchodě dne 7.,
v Broumově dne 8., v Novém Městě n. M. dne 9., v O
ročně dne 10., v Rychnově n. Kn. dne 11., vesměs v 9
hodin ráno. - - V Hradci Králové dne 12. ve 2 hodiny
odpoledne. - - Držitelé, kteří své koně chtějí prodati,
necht je v ustanovenou dobu předvedou. Kupují se také
koně cvidenční. Smtuvená cena se ihned hotově vy
platí.

Na osleplé vojímy,invalidy, vdovy a sirotky po pad
lých volinech, Červ. kříž .« nezaměstnané, sirádajicí
dělnictvo další sbírky a dary dobrotivě zaslaly vld. far

Žamberk 8 K. Větrný Jeníkov 8 K. Miíkosrby 10 K,
Klášterec 12.46 K. Heřmanice u Ch. 16.50 K, Němyčoves
17.81 K, Holohlavy 3 K, Terezie Bydžovská z Jičína I
K. dp. A. Symon. Nasavrky 1.30 K. na památku zemře
lé sestry a švagrové rodina Hansvenchova, Svratka 5
K. F. Matoušek, Ústí 6 K, dp. J. Ptáček. Svémyslice 10
K. nejmenovaný od Přelouče 10 K. dp. Jan Siruček, Li
tomyši 94.33 K, katol. spolky z Kostelče n. O, 40 K. dp.

další sbírky a dery na adresu Zem. svazu katol. Orla
v Hradci Králové se prosí. :

Drobnosti. Za půl třetí kopy vajec koupil jeden stu
dující obehrané piano. — Pole jsou stále vlhčí, ale přvní
a petrolejové sudy schnou až do dna. — Sdělují s námi
našinci, že dvě zprávy z nemocnice obsahují nespráv
nosti, ačkoli byly zhotoveny tak, jako by je byll slo
žili všichni osšetřovaní vojlni. Přesvědčíla nás o chybné
informaci i nápadná záměna jednoho jména. Proto pří
ště uveřejníme z nemocnce jen to. co bude určitě kom
petentními svědky stvrzeno.

Seznam cen na týdeaním trhu v Hradci Králové
dne 25. listopadu 1916. 1 a: sena 17.50—18 K. slámy
dlouhé 10 K. krátké 8 K, [ kg: jahel 3—3.90 K, cibule
1.20 K, mrkve 44—50 h. česneku 7—8 K, 1 kopa: zelí
12—16 K. kapusty 6—12 K, drobné zeleniny 1.20—2.20
K. 1 hl jablek 36—45 K, 1 kg hrušek 1 K, 1 litr ořechů

ho bojiště P. Longima Horáka, hradeckého diecésána..
rodáka nieziříčského (a Opočna). Převor P. Longin by!
těžce raněn a popálen nepřátelským 22 cm ekrasitovým
granátem. Po tříměsíčním pobytu v nemocnici lubtaň
ské byl převezen do konventu. J. Excelenci velice zají
mala stručná, skromná liceň P. převora, který prožil
dobrovolně a neochvějně I4měsíčníhrůzy války na fron
tě. Dojalo nás velice, jak vrchní pastýř pronášel slova:
plná útěchy a lásky, jež nemocného přímo elektrisovala.
Bůh zaplať šlechetné duši Jeho Bisk. Milosti, že v pro
střed pliných biskupských porad pamatoval na své mi
lující diecésánv. — Dovídáme se zde ve Vídni, že arci
pastýř súčastní se pohřbu zvěčnělého Jeho Veličenstva
a že v pátek má episkopát společnou audienci u nového
nejjasnějšího mocnáře.

Malé Svatožovica. Dne 24. října 1886 byl dostaven
a posvěcen nový hlavní oltář zdejší s milostným obra
zem Matky Boží Studánecké, druhý od počátku poutní
bo místa. Po 20 letech a | měsíci týž oltář obnoven —
nutná potřeba a důstojnost mista tak vyžadovaly — a
posvěcen dne 26. Hstopadu. Slavnost svěcení a slavné
služby Boží s přísluhou kněžskou vykonal p. vlkář ná
chodský, a farář z Police n. M. P. Celestin Salfický ze:
řádu benediktinského. Zvláštní krásy a památnosti na
byla tato slavnost účastí pp. farářů úpického Jos. Voj-
těcha. odpoledního kazatele a rtýřiského Emila Nováka,.
a katechetů Jos. Nermannaz Trutnova a Jana Řezníč
ka z Červ. Kostelce. Díky všem za jejich ochotu; též
domácím zpěvákům kůrovým za bezvadný zpěv při

níiny 40. hl: cíbule 5. mrkve 13, jablek 88, hrušek 2. 0
fechů 2%, česneku 10 kg, podsvinčat 298 kusů a 4 ků
zlata.

Pamatujte, prosím, na sirotčinec sv. Františka ve
Slatinanech u Chrudimě.

Jeho Fxc. uejáp. biskup dr. Joset Doubrava v kon
vestu Milosrdných bratří ve Vidal. Náš nejdůstojnější
vrchní pastýř navštívil konvent 26. listopadu a otcovsky
rozmlouval s přítomnými bratřími. Veliký dojem zane

rouchách uměle malovaných. © Oháře natřeny bílými
barvami asi trojího odstínu na návrh zkušeného odbor
nika Pantaleona Majora z Emaus; závod Bohumila Mu
drocha z Prahy vystihl myšlenky Pantaleonovy doko
nale. Dobrotivý Pán nahraď všem dobrodincům! — Na
svátek 8. prosince jsou u nás služby Boží v 8 a 10 hod.
Příležitost ke sv. zpovědi večer před svátkem a časně
ráno o slavnosti samé. .

Kapltolka o zpustlé mládeži. V obci P. chlapec. kte
rý nedávno ze školy vyšel, synek chudých, ale hodných
rodičů. sehnal někde patronu, strčil ji do otvoru v ná
pravě a uhodil na ni hřebíkem. Rána vyšla a prorazila
chlapci trubici, takže byl za čtvrt hodiny mrtev. —
Tento hech jest odstrašujícím příkladem, kam zabředne
mladá duše, naslouchající s radostí všelikým svodům
zkažených výrostků. Chlapec pří vyučování ve škole
neustále vyrušoval, rval se a menším ubližoval. Když
byl ponechán ve škole, schválně hodně ječel, aby to
bylo slyšeti až na ulicí, jako by ho někdo popravoval.
Jindy chtěl učiteli skočitl s okna I. poschodí; prý po
škole nebude. Před ženou, která s nemluvnětem jezdila
k lékaři, schvámě zdvíhal na silnici prach; houkal na ni,
Ze mu nemá co poroučeti. Farář ho postavfi při hodině
náboženské ke stolku. Ale nezdara pěstí za ním hrozil:
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Počkej, ty kluku, já těaaučíml= Vypomáhal o žních
na panském; w polední přestávce ed chlapci 1 děvčaty
vylezina třešní, odkud dělal v potřebu. Celá ves
na uši slině bubovala. Ale když še usmrtil vlastní bru
bon | neposlušnosti, uspořádala -se mu při pohřbu
veliká sláva: pohřební vůz, hudba, mládenci a družičky.
Chlapec doprovozen na hřbitov jako nějaký hrdioský
rytit. Každý měl ovšem soucit s matkou. Ale mělo'se
uvážiti. zdají přebytečnou pompou neutrpí mravní cít
dětí. Jaký dojem uvázne v mysli chlapců těch, kteří na
rezdárného | hocha pohlíželi již dříve jako na hrdinu?
Kněz doví se o věcí až v poslední chvíli. Kdyby pompu
zakázal, to by se mět! Pohřeb jest sice úkon církevní,
ole někteří idé sí myslí, že $ři něm semusí kněze po

začaly růsti rohy. bylo se zakročilo rázně, přestala by
jeho chuť k darebnostem. Když urážel kněze a učitele
před celon třídou, neměl býti ztrestán na místě? Místo
toho bylo různé dopisování a porady — a výsledek té
měř žádný.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 168.

Různé zprávy.
= O zetanlém knížeti Fr. Thunovi píší »Selské Hlasy«:
Program jeho činnosti spočíval ve třech stěžejných bo
dech: 1. láska k rodné zemi, 2. oddanost k dynastii a k
Řakousku, 3. upřímné náboženské přesvědčení. A těmito
třemi hlavnímizásadamise spravoval ve své státnické
a politické činnosti jako český místodržitel (v době od
7. září 1889 do února r.-1896 a pak od 17. ledna 1911
do 27. března 1915) i jako předseda ministerstva od
března 1898 do 2. října 1899. Své zásady: rakousky, ka
folicky a vlastenecky projevil už ve své řeči na sněmu
českém r. 1888 a zůstal jim pr celý život věrným. Byl
přesvědčen, že Rakousko jen tehdy bude blažené, jest
že nastane mír mezi jeho národy. Proto, když se stal
r. 1889 poprvé českým inistodržitelem, chtěl dosáhnouti
vyrovnání mezi oběma národy zemi obývajícími, mezi
národy té země, kterou jako sveu vlast vřele miloval a
na jejímž státoprávním programu pevně stál a o lejíž
prospěch stále se otcovsky staral. Byl sice rodem Ně
mec, ale Čechy jako věrný syn upřímně miloval. Proto

také vlivem svým umožnil. Jubilejní výstavu r. 1891,
„která měla pro český život veliký význam jak v obledu

národním. tak i hospodářském. Jeho poctivé snahy na
rázítý"však na odpor mladočeské stany, které se po
dářilo smésti stranu- starbčeskou. | Tehdy mladočeská
Strana byla zpita vítězstvím a plna radikalismu.....
Tehdy také místodržitel Thun by] takto dotčen na svém
nejoltlivějšímmístě, jako oddaný služebník panujícího
rodn i jako poctivý Rakušan. V procesu s Omladinou
(1893)se' ukázalo, jak pošetile a neprozřetelně se Jedná,
když nezkušení mládež vtažena bývá do víru politické
ho života, jemuž nerozumí. Sám dr. Stránský, obhájce
Omladiny, ve vzpomínkách za knížetem Thunem dozná
vá. že to byla karikatura revoluční akce. Ale že české
mu národu na jeho dobré pověsti uškodila velice, je ji
sto. Dr. Stránský také přiznává, že ve všech těch ob
jemných spisech (procesu Omladiny) nenalezl ani stínu
nějaké jeho (Thunovy) | nezákonnosti nebo. krntosti.
„Thun nebyl právník, avšak veskrze spravedlivý.« Když
pak hr. Badeni navázal stykys Mladočechy, musil jim
k vůli Thuna zprostiti úřadu místodržitelského. R. 1896
odešel z paláce místadržitelského v Praze poctivý, ale
nepochopený přítel českého lidu. Za dvě léta na to stal

„se předsedou ministerstva. A tu zasc ukázala se jeho
spravedlnost. Do svého sninisterstva povolal dra, Kaizla
a snažil se spravedlivě splniti požadavky českého náro
da. Nechtěl zrušiti jazykových nařízení Badeniho a než
by je zrušil, raději odeše! ze svého úřadu. Své lásky k
českému národu zachoval památku ve zřízení české
techniky v Brně. Když pak v Čechách se národní boje
přiostřily, byl znovu povolán Thun na místodržitelské
místo do Prahy. Po čtyři léta pracoval houževnatě o
vyrovnání protiv mez! oběma národy a jeho snahy byly
už blízko uskutečnění, když stihla ho nebezpečná cho
roba oční, pro kterou své nedokončené dílo musil opu
stitl. — A odkud čerpal zásady a sílu-k-této spravedi
nosti? Ze svého hlubokého katolicko-náboženského pře
svědčení. kterého nikdy netajil, z náboženského pře
svědčení, které každému-dává. což. jeho jest, které ne

„ zná sobeckosti, které nedbá chvilkové přízně lidí, ale

ueochvějně trvá na svých spravedlivých zásadách. Z
náboženského-„přesvědčení Yyvěral činorodý jeho život,

-jenž směřoval k ldeálům spravedlnosti, rovnoprávnosti ;
národů“ a k sásíleňí Rakouska. o“

+ Klikatácesta bývaléhonot Pragcgazskýpubřciste Hervě1 Dřed©plu svýmifadikálnímivý
-. křiký náplňoval a obtěžoval cělý svět. Pravý vzór leh

Boro ja nggogafrancouzského!Veřejnoudráhusvoď. jako. Populární gýmnastjní prolesor a
soctaHsta akrésovy frakce.. Tento muž vysmíval se
cynicky vlasteneckým reminiscencím a národním tuž
bám francouzského lidu."StaT se zněho přímo fanatický
protiroilitarista; snadná to cesta k popularitě u prosto
myslného lidu, který zapomíná domysliti důsledky. Hér

i vé smažil ae potíratj militarismus uslováním, aby vo

jenský duch byl zbaven svých psychologických zákla—m

+ “

"si ovšem ve Francii přály zmenšení vojenských šiků,

-aby mobly svobodněli fádiri proti právům, majetku | ži
„votu občanů pokojných. | Radikální vůdcové dělníků,
kteří osnovali veliké a násilné převraty, tiskli Hervéoví
ruku vřele. Když po válce rusko-japonské nastávaly 0
bavy, že Francie bude zapletena do války o kolonie.
radikální dělnictvo hlučně se ozývalo proti francouzské
armádě. Hervé chytře využitkoval nálady a obratným

předním mluvčím. Ale aby svou lacinou slávu neztratil,
dával se unášeti velice nezdravými náladami prostého
Udu. Když se uzýval pokřik ulice, že parlament Jest
„proti chuďastm, Hervé přeochotně začal bojovati proti
parlamentarismu. upravovál půdu k násilným převratům
sociálním. Když však -viděl, že praktické poměry jsou
daleko vzdáleny od fantasií cholerického mluvky, zmír
nil.své názory. R. 1914 již zase uznával užitečnost par
lamentu a pracoval k utvoření -všeobecného demokra
tického bloku«; ovšem tento blok měl také za úkol pra
covat! proti francouzskému militarismu. — Když došlo
k světovéválce, korouhvička Hervéova se obrátila jako
na povel. Demagog věděl, že by se propadl do bahna
ihned, jakmile by pokračoval v proklamacích protivojen
ských. Takové výkřiky by mu bývala také vláda fran

výmluvná ústa k dlouhému mlčení! Proto také Hervé
spolu s vynikajícími socialisty a syndikalisty vybízel
ohnivými slovy k houževnatému boji. Aby poněkud o
mluvil náhlý obrat svého stanoviska, namlouval svým
přátelůni. že boj přítomný jest vlastně posledním velí
kým válečným zápasem; kdo se tohoto boje súčastní na
straně Francouzů. ten prý vlastně přispívá k ochromení
militarismu pro dobu poválečnou. Již také Hervé vele
bil mocně válečné činy veliké revoluce francouzské, vy
bízel k horečnému odporu vojenskému duše, které po
prvních velikých nezdarech francouzských -ztrácely
mysl, potácejíce se zoufale v sítích veliké paniky. Hervé
vysoko vztýčil štít s heslem: »Vše pro vítězství až do
nejkrajnějších důsledkůl« — Jeho ohnivá slova přestala
míti ráz revolučně-demokratický, protože by mu bývala
přinesla pramálo prospěcím. Hervé -strhl za sebou děl
nické masy, takže francouzští socialisté nyní hlásají ú
porný vojenský boj. Demágog také ke konci roku 1915
oznámil, že jeho list přestane míti název »Guerre soci
ale: (Sociální válka), ale Že se bude nazývati »Viktořre«
(Vítězství). Aby se mu propaganda válečná dařila lépe,
učinil tak nápadnou operaci na svém politickém progra
mu. až docela měl býti vyloučen z vlastní strany. Spole
čenskou a politickou solidaritu najednou přijal za své
hesla tento demagog ovšem z nouze a diplomatické chy
trosti, —-Takto tedy stal se velikým nadšencem pro
válku muž ten, který se vyšplhal k vynikajícímu posta
vení po zádech antimilitaristů. Ve Francii takové náhlé
přeměny nejsou ničím novým. Jest jíž slušná řada těch
demokratických | předáků, kteří začali pronásledovatl
bezohledně francouzská bnutí lidová, jakmile za pomoci
demokracie stali se vysokými úředníky. Hervé dobře
vyčíhal okamžik k úspěšnému přerodu; věděl že jest
pro něho výhodno dát se unésti nehmocnějším proudem.
Proto také zachránil svůj vliv. I z klikatiny Hervéových
cest možno dobře posouditi, zač stojí moderní hesla lí
bivá, která se spalují na popel ihned, jakmile do nich
šlehne jen málo plamen praktické zkoušky. A zač stojí
takové charaktery, které nejednají z nutnosti vnitřní,
ale mění ochotně frontu vždy dle okolností zevnějších?

m

Feuilleton.
Poslední vyjiždka.

(Cesta na popraviště za revoluce francouzské.)
Napsal André Lichtenberg. -— Přeložil Ondřej Vřesovec.

Nad velikým městem Paříží klenula se jak azur
modrá obloha. Slunce klonilo se již k západu a po
jarním, ponékud dusném dni, vál osvěžující větřík.

Uprostřed zvědavého množství drkotal víz. je
muž ještě mnoho jiných následovalo.

Ze tří ženských osob, ve voze sedících, přeru
šila prvá ticho madame Eliška z Bourbonu, zvo
lavši: »Jaký to krásný večer!«

Jedna z její průvodkyň. markýza de Crussol
d'Ansbróise, byla ještě dojmy posledních hodin tak
vzrušena, že odpověděla jen šikáním.

Markýza de Sénozan nabyla již tak dalece kli
du, že klidnýmhlasem odpověděla: »Máte pravdu.
Královská Výsosti, jest uádherný večert«

Princezna Eliška pokračovala: »Nedýchala jsein
již' tak -dlouhočerstvého vzduchu. že si připadám
jak rekonvalescentka, jež koná svou prvou vyjížď
ku a hledí vstříc svému uzdraveníle ©
„. Paní de Sénozan projevila souhlas 'se slovy
princezninýmmi uctivým přisvědčením Hlavou, za

ška'pozorovala ji s něžným, soustrastným pohle
dem a obrácena k paní de Sénozan pravila: »Ne

našeho obhájce Chauveau-Lagarde? Byla jsem u
vytržení nad jeho uměním, Ovšem neslyšela jsem
nikdy našich velkých řečníků v parlamentě.«

-© »Ovšem«, odpověděla paní de Sénozan, >a da
leko dnešní řečníky předčili! Díky mým šedesáti
letům, pamatuji se jasně na Duvala dEpremesnila.
Též advokát Linguet byl skvělým řečníkem, oba
však užili svých vynikajících schopností vícekráte

k účelům nedůstojným. Můj bratr, pán de Males
herbes, stojí bez odporu výše.. .«

»Oh<, zvolala princezna Eliška plna nadšení.
sbyl velikým nejen slovy, ale i skutky! Ano — je
ho poslední řeč byla dokonce činem hrdinským.
nikoliv madame?« Pohlédla při tom s mírným ú
směvem na paní de Crussol, která zatím nabyla
svého obyčejného vzezření

Paní de Sénozan však chopila se opět slova:
»Můj bratr konal jen svou povinnost, ale i za tu
bude nebesy odměněn, nyní, kdy k věčnému odpo

brzodošly.
Paní de Crussol přisvědčila kývnutím. Styděla

se poněkud za svou dřívější malomyslnost a zatím
co pobouřený lid s křikem hnal se za jejich vozem,

vzpomínku na poslední dni. jež jsme ztrávily ve
Versailles. Tehdy též velice bolestně pohřešovala
jsem svou vonnou sůl!t«

»Měly bychom snad poručit obrátiti a přinésti

ji?. tázala se s nádechem posměchu paní de SéNOZaAH.

Roztomilý úsměv paní 7 Crussolů byt odpově
dí, zatím co madame Eliška prohodila: »Má nej
dražší, nebudete si snad přáti, aby dcera králov
ského dvora francouzského se vrátila, aby pátrala
Po vonné soli své dvorní dámy. To by byl přece
hrubý přestupek proti etiketě.«

»Co se týče tohoto bodu, budu přece nucena
prositi za odpuštění, pravila paní z Crussolu, jsouc
obrácena ke své společnici, *Budu za nedlouho nu-.
cena, abych před vámi vystoupila, ačkoliv by se
vaším letím měla dáti přednost.«

Na tuto poněkud jizlivou odpověď ozvala se
markýza: »Mýlíte se. madame, ne můj věk, ale můj
původ dává mi přednost. Tato otázka byla roz
hodnuta Ludvíkem XV. roku 1765 za turnaje, je
muž i markýz ze Sénozanu i Crussolu byli přítom
ni. Ale v přítomném okamžiku postrádají podobné
maličkosti veškerého zájmu a jsem daleka věřiti,
že byste mi chtěla hodnost upříti.c

Po malém váhání tázala se paní z Crussolu
dumeným hlasem: »Tušíte snad, v jakém pořadí
bude se dnešní ceremonie odbývati?«

*Domnivám se«, odpověděla madame Alžběta,
»že vyplní se slovo našeho nebeského krále a já
že budu poslední.. „<

Na to všechny tři umlkly. Když vůz se na oka
mžik zastavil na Rue du Louvre, poznamenala pa
ní z Crussolu:

»Zde bydlí klenotník, k němuž mne markýz

kdysi vedl, abych si vybrala briliantové | náušnice.«
»Vychovali jste tehdáž: svého synka sami, zce

la dle návodu Jeana Jauuesa Rousseaua?« tázala
se paní ze Sénozanu.

»Ovšem«, odpověděla paní -z Crussolu tónem
plným přesvědčení, >vychovávali jsme ho zcela
dle pravidel >Emila« a nikdy jsme toho nelitovali.c

»Jest ten mladý muž této doby ve Francii?«
tázata se madame Alžběta.

»Slouží jako plukovník v družině Jeho Králov
ské Výsosti prince Ludvíka«. byla odpověď.

Náhlé zavanutí větřu nadzvedlo klobouk pem
ceznin a strhlo jí jej s hlavy. Muž, který bez hnutí
po celou dobu na voze stál, zachytil klobouk a po
dával jej zpět; madame Alžběta však odmítla.

»Jaký to pozorný sluha:. pravila s posměchem
markýza ze Sénozanu.

»Neodsuzujte hned tak (vrdě«, pravila vysoká
paní mirně, >kdo ví, zdaž dobrovolně koná své po
volání<; a obrátivši se k muži pravila: »Děkuji
vám. milý příteli!«

Na to obrátivší se k damám pokračovala: »Jak
často kárala jsem způsob. iakým mnozí urození
lidé jednali se svými podřízenými! Ano, táži Se,
nenese-li toto vypínání toto hrdopyšné chování
hlavní vinu na našem veškerém neštěstí?«

Paní z Crussolu zašeptala: »Jste anděl, Krá
lovská Výsostil«

Pani ze Sénozanu však pravila: »Domnívám se
při vší úctě, že nás snad právě ono nešetření sta
vovských rozdílu do dnéšního stavu přivedlo. Nic
nepomáhá víře v onen přízrak, jenž se rovnost
jmenuje, jako do jisté míry diivěrný styk s lidmi
nižších stavů. Bůh sám stvořil rozdily a neváží
me-li si jich, nevážíme si jeho svaté vůle.<

»Před tváří Boží budeme si všíckni brzo rovni,
odpověděla s úsměvem madame Atžbě

brzo se nám odhalí.«

Paní z Crussolu opakovala zcela mechanicky
poslední slova princeznina a rty její počaly jen.od

»Nechtěla byste rám dovoliti též bráti podíl na
vaší modlitbě?« prosila madame: Alžběta.

»Nemohu«, zaúpěla markýza.
»Pak osměluji se projeviti svou nejoddanější

la tuto laskavost«, prosila paní ze Sénozanu.
»To chci ráda učiniti«, odpověděla vysoká paní.
Zatím co Boha pevným hlasem o pomoc a 0

chranu prosily, vyvanula veškerá trpkost ze srdcí



pan. Fosy zřetelně blízkos. Boží a sám němý
přuvodce zdál sc býti pohrut, setřev si slzu..
Kdyz skonžila madame Alžběta, děkovaly obě dá
my. úúkabuce sklenění své jasné Danovujci jejiž
zmužilosí dodala i i zninžilosů a síly. Na tvář
mladé královsky irpitélky, ležel již odlesk nebe
ského oslavení a 167 vvřaz jejích pruvodkvů byl
něžnější a klidnější. Vezitivý docházel povoz po
sledních donutí ulice kde "am-Honoré,

Brzo budeme u cíle-© poznamenala paní Z
Crussolu,

sAno, skutečně , přisvědčila paní ze Sénozami
sa nřece to není ani Dovozem tak značná cesta.<

„Hrabě Artois«, pravia paní z Crussolu, »vsa
dil se jednoho dne, že v lehkém poklusu na svém
klusáku Buckinghamu urazí, tuto vzdálenost v de
siti minutách. A sázku vyhráli«

»Též můj nešťastný bratr, král, mě] krásné ko
ně a jevil velikou radcst,. viděkli je, závaditi«, po
znamenala madame Alžběta; těžkomyslně.

Zatím zahnyl vuz kolem rohu Rue Saint-Floren
tin a před vimi ležela v záři zapadajícího slunce
náměstí, plné lidí.

Při objevení těchto tří dam nastalo nevylíčitel
né pobnutí mezi. lideru,

Pani z Črussolu zblednuvší pravila: »To jest již
Place Louis XV.!. .

"Řekněte raději :Place de la Revolution., 0
pravovala paní ze Sénozanu a ukázala na lešení.

Tři přítelkyně popalřily si raposled do očí a u
smály se. Pak úmlkly. Madame Alžběta a paní ze
Sénozamu zdálo se, že se modlí, zatím co paní z
Crussolu patřila sako ztrnulů na jedno místo.

Zatím co četníci zatlačovali lid, jel vůz k po
divnému lešení uprostřed náměstí,

Maďame Alžběta zvedlu se prvá a lehkým kro
kem vystupovala, nepříjavší ramene muže, jenž je
provázel. Paní z Crussoht < velikými poklonami
chtěla dáti paní ze Sénozanu přednost ale muž
pokynu jí, že ona má jíti druhá.

»sHleďte. markýza, při nejlepší vuli nemohu
dostáti svému slibu. naříkala dvorní dáma.

Zatím posadila se jeiich velitelka na nejzazším
kone' lavice, blíže schodů. které vedly k lešení
ropravnímu. © Paní z Crussolu posadila se vedle
princezny. pak následovala paní ze Sénozanu. kte
rá patřila s výrazem povznešeným kolem sebe.
Ti. kdož “ ostatních vozech přijeli, sedli k těm
to třem. damám. lakže každý. kdož k stupňům
kráčel, kráčeti nutsil kolem princezny Alžběty.

Když viděla princezné zápasiti sousedku se
slzami. vzala ruku její do své a podržela ji dlouho.
Z estrády ozýval se hluk kročejů. pod jejichž ú
dery lešení sténalo. Tu a tam slyšeti bylo pád
těžkého předmětu a pak opět ohlas kročeji, stou
pasících po schodech vzhůru.

Tam na lešení rozházeny byly piliny a tam
v rohu stálo mnažství velikých košů.

Pojednou recitila paní z Crussolu lehký úder
na rámě —-a před ní stá. nevlídný muž z vozu.
Pochopila. S hlubokou poklonou prosila princeznu
Alžbětu: -Prosím Vaši Královskou Výsost jako o
poslední milost o políberí na čelo! Princezna po
ložila paní z Crnssola nbě ruce na ratnena a vtisk
la tři polibky na její čelo, Pak pravila: »Mám pev
nou důvěru, že se brzo setkáme.« Po opětné poklo
ně své jasné velirelce vstoupila paní z Crussolu
na stupně popravní. [lukot procházel řadami pak
následoval úder a teniný pád. Hukot stal se bouří,
podobnou burácení hromu.

Nyní přišla řada na paní de Sénozan. která tak
pevná a hrdá stovpala po stupních vzhůru, jako by
procházela se komnatami versailleskými,. Též ne
opomenna dle všech pravidel složiti svou hlubo
kou poklonu princezně Alžbětě, Její příklad nalezl
tolik následovníků, že bylo lze si mysliti, že se je
dná o nějaký obřad u dvora. Ano mnozí z klen
Idoucích líbali princezně ruku a všem údělem byl
buď laskavý úsměv, buď laskavé slovo. Sám še
desátiletý hrabě Sourdeval složil jí svou poklonu.
kromě mnoha ostatních. Paní z Rossetu a markýza
de Lanele nolíbily princeznu a když spatřila paní
z Montimorinsu i s jel synkem, pravila k nim:
>Jest dabře, že v tomto okamžiku jste pospolu!

"3A to pod ochranou světice, —doďala paní z
Montmorinsu. kleknuvší před princeznou na pravé
Koleno. Když kněz kolem šel. poklekla princezia
Alžběta sama a přijala požehnání. Též zástupci ji
ných stavů kráčeli kolem, jako: lékárník Jiří Fol
lope. Hail. Denise Buard a iednadvacetiletý Bulliěr.

>

kdykoli vystoupil kdo po sehodech vzhůru.
rozlehl se stelný, temný zvuk a hlasité
lidu.
+aJiž přešlo jich dvacet a zbývaly již Jen tři oso

by... .Tu zvedla se Královská Výsost princez

naAlžběta Francouzská a pravHa: »Nyníjest: zajisté řada na nině?«
Pak vstoupila na lešení, Přišedši tam. pohlédla

ještě jednou svým jasným zrakem: na: všeckád to
množství lidu u-jejích nohou se vlnící, pohlédla je

vždy

paprsky celou. Paříž,
„Když hlava její spadla s gilotiny, vzlétla bílá

holubice k nebi a růžová vůně naplnila vzduchkolen...
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opravuje v původníinlenci a ;válí
slatí a stříbřínebo rkadoplathu. se nové.

vpmněŘeje.
Domy nb výkresy“ níúzsku.(ranko bez závaznosti

Vive posílá posvěcend. Prdos
Sklad vesělkých zlatých 4 Ehnšíď, jaký: letěšů,
madonek,třídků, prelýnků;náremků*aft" M
protemy.-dmtěrka ifidelní-wnáňiní.zanřibro=21 er. rirmečišskáhovědy.nacakladě -++ -ee
Nřere zlato, stříbro a drahokamy: kupujese nojsyátí em |

Praha-L-079., ul olin3 Světlé,čis.ia. Ja. n.Přiuěnýnalnc'.arbng Sro,trostulho 4
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Číslo 49. Předoistné na čtvrt roku SK 60h Inserty počítají se levné.* ne půl roku 5K —

—

páté 51,%daněprosté
rakouské válečné půjčky
jež zahájeno bude v pondělí dne 20. listopadu a skončí

„s sobotu dne 16.prosince 1916.

vete jinýchbank avšech místníchpeněžníchústavů.
Přielušné prospekty a přihláškové tskopisy lze bezplatně na požádání obdržeti u Zivnostenské banky filiálky v Hradci Králové,
která na projevené přání zašle léž potřebnýpočet slošních lístků, jimiž upisovatelům bude lze splátky na upisovací hodnotu vykonati.

í Upisovací cena obnáší í

pro čtyřicetiletoudaněprostou 5'b% umořitelnou státní půjčku:
K92'50 resp. snáhradou %%bonifikace K92-,

K96'50 resp. snáhradou %%bonifikace K96'-.
Upisovacímu místu jest vyhrazeno, aby stanovilo výši částky, jež se má jednotlivě přiděliti: přidělení provede se co

nejdříve po skončení subskripce a upisovatelům podá se o tom zpráva.
Kupní cenu nutno při úpisech do K 200-— ihned zaplatiti při přihlášce plným obnosem. Při úpisech nad K 200 —

nutno zaplatiti:
při přihlášce- . 106 jmenovité hodnoty,
dne 16. ledna 1917.. . . ... .. 20 » »
dne 16. února J917 —. .. . „20% v »
dne 16. března1917... ...... .. 259, P »
dne 16. dubna 1917... . zbytekupisovacíhodnoty.

Poněvadž kuponové úroky počítají se od 1. prosince 1916, nahradí se upisovatelům z obnosu dříve splacených 5'/,
úroky z kusu ode dne splátky až do 30. listopadu 1916. Při splátkách po 1. prosinci 1916 musí upisovatel nahraditi úroky
z kusu od 1. prosince 1916 až do dne zaplacení. .

K přihláškám na určité kusy půjčky může se přihlížeti jen pokud upisovací místo uzná to za přípustno.
Kusy dlužno odebrati u téhož místa, u kterého byla půjčka upeána.
Až do vyhotovení delinitivních kusů vydají se upisovatelům na požádání listy zatímní, jež se vymění za definitivní

zálohyna cenné papiry atitry válečnýchpůjček
k účelům upisování a zaplacení V. rakouské válečné půjčky, po případě zaopatří jim též avým časem na takovéto hodnoty
zápůjšku od Rakousko-uherské banky nebo Válečné půjškové pokladny a to za sníženou výhodnou sazbu úrokovou.

l l
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Nový nejvyšší velitel.
Jeho Veličenstvo císař a krái Karel I. osvědčil

skvěle v praksi své znameniré vojenské nadání.
Nebál se veliké zodpovědnosti před soudem dějin
ani v okamžicích nejkr'tičičjších. ©Nedbal nebez
pečenství vlastního života, když šlo o velice dů
ležitou vojenskou akci. Proto národové rakouští
pohlíželi vstříc "nejjásnějšímu panovníkovi s veli
kou důvěrou již dříve, než se prohlásil za vrchního
velitele spojených armád naší veleříše.

osvědcil Karel I.. že beze všech rozpaku se staví
v čelo rakouských vojů a že přejímá v;době velice
pohnuté povinnost nejtěžší, :

Vydal armádní a lodní rozkaz tohoto znění:
Vojáci! Váš Nejvyšší vojenský pán, Muj vzne

šený praujec císař a král František Josef I.. jenž
po desetiletí války Vaše dědy a otce vedl s láskou
a péčí, jaka otec se © Vás staraje, odešel na věč
nost. Jsa neustále zářivým vzorem vojenské svě
dormitosti, zasvětil Jeho Veličenstvo zesnulý císař
až do nejzazšího napětí Svou moudrost, všecku
Svou bytost blahu vlasti. I'okud byl při síle. byly
Jeho myšlenky při Vás. při Jeho milovaných ča
ckých bojovnících. Vojáci! Krušné, ale slavné dny
tohoto obrovitého boje prožíva! jsem až do ny
nějška s Vámi. Ve veliké době vystupuji z Vašeho
středu nyníjako Nejvyšší vojenský pán v čelo Své
v boii otužilé armády a loďstva, neochvějně věře v
naše svaté právo a ve vítězství, které s, pomocí
Boží ve spolku se svými věrnými spojenci vyboju
jeme své spravedlivé věci. Duch osvíceného zvěč
nělého bude s Vámi, bude Vás podněcovati k dal
ším hrdinným bojům, aby nám bylo dopřáno polo
žiti na Jeho rakev vítězný věnec na znamení naší
věrné vděčnosti za všecku tu lásku a péči. které o
živovaly bez přestání tlukot Jeho šlechetného srd
ce pro Jeho věrnou branrou moc.

Ve Vídni, dne.22. listopadu. ,1916.
Karel v. r.

Dne 2. prosince vydal telto rozkaz:
Vykonávaje Svá vladařská práva ujimám se

vrchního armádního velitelství a tím vrchního ve
Jen nade všemi brannými silami Své armády a
Svéhooďstvá a 42 ona

Za Svého náměstka ve vrchním armádním ve
litelství ustanovuji polního maršálka arcivévoduBedřicha.T
1..Ve Vídní, dne 2. prosince 1016.

Karel v. r.'
Toto rozhodnutí cnergickéhc císaře bylo při

jato s nejživější radostí. Vždyť nový nejvyšší ve
tel byl od počátku války v poli. Vedl jako sboro

vý velitel vítěznou útočnou skupinu proti Italii v
jižním Tyrolsku, pak měl vrchní velení nad vo
jenskou skupinou. jíž vydržeti bylo hlavní náraz
ruské letní ofensivy a která tento náraz také zadr
žela. Za jeho vrchního velení započaly spojené

kral síly své vítězné tažení proti Rumunsku.(znivá věštba provází akt převzetí vrchního ve
Jitelství císařem ve velkém vítězství jehož právě
vybojovaly armády Falkerhaynova a Mackense
nova a které bude zajisté rozhodným pro výsledek
zakončení rumunského tažení.
„„ E všeobecným uspokojením uvítáno bylo v moc
rářství také že polní maršálek arcivévoda Be
dřich ustanoven byl Láměstkem mocnářovým ve
vrchrim armádním velení, a bude vděčně oceňová
no, že arcivévoda, opíraje se u radu Svého věrné
ho náčelníka generálního štábu polního maršálka
svob. p. Conrada z Hěitzendorfu, nesl dvě a půl
léta břímě vrchního velitelství, někdy skoro drti
vé, a že se s jménem orcivévodovým spoluje řada
skvělých branných úspěchů.

Nejiasnější císař přibyl dne 3. prosince do sta
noviště vrchního arnádního velitelství, K uvítání
dostavili se na nádraží Jeho Výsost polní maršálek
arcivévoda Bedřich, šéf gener. štábu polní maršá

lek svob. p. C. Hčízendori, král. pruský generál
major šI. Cramon a jiní vysocí hodnostáři, Odpole

bů první zprávu jako vrchní armádní velitel.

Fab oto Yoitnstrů
„MěE

Dne 30. listopadu od časných ranních hodin
proudily ve Vídni mohutné zástupy do vnitř

ního města, aby vzdaly poslední čest nejjasněj
šimu ožei pečlivému terý pravoval pro dabroHfe.do posledního dechu. Všůdesinuté Ftod
Enaky, prapory a korouhve zastřené černou
rouškou. Vojsko ae stavělo na místa, která byla
určena k utvoření špalíru.

znovu vykropeny a nepřehledné davy lidstva
spěchaly i v tento den k loučení. Počet ode
vzdaných věnců bylo těžko sečísti. V 10 hodin
konány bohoslužby. Rychle se ajížděň nej
vzácnější smuteční hosté, jsko německý korun
ní princ, řada německých knížat, jiných knížat a
zástupců panovníků, asi 300členů obou sněmo
ven uherského říšského parlamentu atd.

Pohřební slavnosti fak svým velkolepým
rozsahem a skvělou výfrávou, tak i pietní
úctou účastníků utvářily se v imposantní, obro

řňýchzvěšnělému ofáaři a králi našém
V dopoledních hodinách se vyjasnilo, pohřeb

odpoledne konán za počasí nádherného. Z Au

na vnitřní Hradní náměstí krátce po 1 hodině
odpolední. Ve dvorní hradní kapli vykonal
první výkrop's četnou duchovníadlitencí dvor
ní a hradní farář dr. Seydl. Dvorní sálovš ko

čež rozvinul se obrovský průvod za vyzyánění

A oznalé sesřídianí:
jízdy

ba

od. Nayo: oyal dvojapřežníd z
Žvarnikíběhů ono, šaJáky R:
sař na koni, dva dvorní povozy drudinové

ežní „pro
u "s knížécími omořiřní, šestispřěžní

dvorní družinový povoz s generálními poboč
níky, dva dvorní štolbové se svítilnami, pak
šestispřežní dvorní družinové povozy a dvorní
službou, kapitán osobní gardy a dvorní marlá
lek. uherský, dále čestispřežní dvorní družinový
povoz e nejvyšším komořím a nejvyšším dvor
ním maršálkem, dvorní družinový povoz s prv
ním nejvyšším dvorním maršálkem — a mezi

každým 4 těchto dvorních družinových povozůjeli dvadvorní štolbové ae avílilnami.
Před pohřebním vozem, taženým osmi čer

veně ozdobenými vraníky, kráčelo pak oddělení
setniny osobní pěší gardy. oddíl jezdecké eska
drony osobní gardy pěšky a po jednom oddílu
obou osobních gard trabantů — každý oddíl

vedený jedním důstojníkem. Čtyři osobní lokajové s planoucími voskovými pochodněmi, čtyři
pážata, dva poddůstojníci gardy a 4 gardisté
aroiérů a uherské osobní gardy. po jednom dů
stojníku, jednom strážmistru a osmi gardisteoh

obou osobních gard trabantů a jízdníopkadron ,osobní gardy, jakož| iny osobní gardy
provázelipo oboudařilo Boni ve na
jehož pravé straně jel koňmo nejvyšší štolba.
« Za pohřebním: vozem následovala brigáda

osobní gardy 'arcióérů, brigáda uherské osobní
gardy koňmo, setnina pěchoty a eskadrona
(zdy.

Když dospěl povoz ra vnitřní Hradní ná
městí, hradní stráž vzdala panovníkovi poslední

čest skloněním praporu. zahaleného ve smuteční
' flor. Průvod bral se kolem pomníku veliké

císařovny Marie Terezie na Okružní třídu. Jasně
planuly flombony na smutečních obeliscích

" u vnější hradní brány, vysoko šlehaly plameny
: z flombonů na kandelábrech před Dvorní ope

: rou. Nejvyššímu. vojepskému pánovi grdávají*poslední hyjd tiční generalita a důstojníci
. Wdeňské ěádky 4 |zěteffěn vjaž k novému

njnisterstvu vojenstyl. | :
Kondukt se bere dále 'vídeňskými třídami

| kolem imposantních svědků veliké kulturní a
: hospodářské péče panogiíkovy. Všude po cestě
| Mení op mlatisjgavé zástupy, „na jjohž tvářích
| zreadlí. se hluboký.dějeíh a perlí Wislzy.

Zatím 'co se průvĎd rosvinoval, shromáždili
se členové nejvyšší císařské rodiny, na pohřeb

"do Vídně přibyvší členové příbuzných a spřá

: telených knížecích damů, spooial ( vyslanci,diplomatickýsbor, tajní radové, mnletři, dám
řádu hvězdového kříže, dvorní úředníci, úřed.
níci ústředen, generalita a službu nekonající
sbor důstojnický, pokud už nezaujal místo na

: Okružní třídě, praesidia a členové obou sněmo
; Ven říšské rady a uherského říšského sněmu,
| Praesidia městských zastupitelstev říšských hlav
: nfoh a residenčních měst Vídně $. Budapešti,

: jakož i deputeoe před„roje dómema0
' v tomto dómě, v Klerém“po p onal 86 po
! hřeb moenáře z domu Habsbursko-Lotrinského.

Krátea před 8. hodinou přibyli Jejich Veli| čenstva ofsař Karel-I. a císařovnaZila s dvorní
| družinou před hlavní portál ataroglavného dómu.

Podlaba zde byla černě vykládána, všude bo
haté smuteční ozdoby.

Od obrovského porlálu ku presbyteři stál
vojenský špalír. Na zprávu, že se blíží pohřební

| průvod, odebrala se nejvyšší a vyroké panstvi

: ku klekátkům a místům v preebyteři pro i |
| určeným,kdešto 3 tie 1 kardi

| níže švelBiikupOB dopr přislubují
; oími biskupy a preláty, dómskou kapitulou-a

| daohozosteník pou eh aby převzal: Nejvy vola. Rakčv byla Bůesenas pohřeh

dino nických v průvodu duchovenstva, pážat-a, děstojnickýchtěl d a dopres
| hodnePp zetuvohkkůVALE ínejvyšší
, hofmistr se štábem, ostatní dvorní šarže 8
i dvagek sl ší Skyuherský, generářilkAo šřavoji kníoslko.

moři následovali aa rakví.
Kardinál kníže-arcibiskup dr. Pif) provedl

výkrop, jejš v hlubokém dojmutí a zbožné ná
ladě sledovali smutední hosté, kteří vyplalli
prostornou svatyni až do posledního místečka.
20 minut po S. hodině byla ceremonie ukoti

. čena. Za dojímavých zvuků Libera, zpívané
zpěváky dvorní hudby, byla rakev poznovu vy
avodnuta a komorníky a tělesnými lokaji odpe

' mena se stejnou eskorlou jako při vnesení do
pohřebního vozu.

Když kondukt se bral dále, bezprostředně za
pohřebním vozem kráčeli Jejich Veličenstva
císař Karel a císařovna Zita, mezi nimiž kráčél
následník trůnu arcivévoda František Josef Otló,
jenž byl přítomen v oratoři výkropu ve Štěpán
skóm dómu, oděn bílým šatem se smuteční
páskou na levém rameni a černou šerpou, úzce
přivinut k efsařským rodičům. Bezprostředně
následovali pak král bavorský, saský, bulharský,

německý korunní prine,Kurecký n ledník nnu, korupní pring švédský infant Ferdinaů
oadělský,prino Patdýmar dána korunní prinp

saský, princové bavorští a saští, korunní prino
Borie, print Kyril, princezny Eudoxie a Naděžda,
jakož i vévoda Filip Albrecht wirtemberský.
Pak následovali velkovévoda bádenský, sasko
výmarský a ostatní sem přibyvší německá spol
ková knížata, jakož i zástupce khediva prino
Ibrahim Hilmi. Za nimi následovali pak všichni
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p abčivévodové."Dále byly v průvodu krána bavorská, princezna Matylda sasků, vóvod
kyné wirtemberská a parmská, hraběnka Tra
nřová, aostra zesnulé císařovny, paní arcivóvod
kyně, především dcery zesnulého mocnáře prin
cezna (lisela a paní arcivévodkyně Marie Vale

-rie, vnučka oleaře kněžna Alžběta Windisch
Graetzová, hraběnka Štěpánka Lonyaiová, choť
zesnulého korunního prince, dále děti zesnulého

ství rakouských zbraní. Nyní, kdy Rumuni rychle
prchají, kdy opouštějí ve chvatu i své hlavní mě

rovali.
Ale nová velikolepá vítězství zároveň jsou

mezi nimi rakousko uherský velvyslanec v Ber
Mně, pak knížecí manželé Radziwillovy, knížecí
manželé Czartoryských a vóvoda Viktor z Rati
boru. Za nejvyšším psnatvem následovala cizo
zemská zvláštní poselstva a důstojnické depu
tade.

Setnina pěchoty a škadrona jízdy uzavíraly

KArtaerstrasse, Kupfersohmiedgasse přes Nový
trh ke Kapucínskému ohrámu.

Když nejvyšší a vysoká panstva zaujela
určená místa v chrámu, byl anovu vykonán za
dojemných zpěvů výkrop. Potom rakev vyzdvi

o xroš, nýbrž naopak že vložením svých peněz do
státních rukou svůj majelek nejjistějř rozmnoží.

Nyní se zvyšují daně a dávky. Proč? Aby mohl
stár vyplniti své sliby, dané upisovatelům. Váleč
ná půjčka nebude zdaněna, nebudou nenadále zatí
žení ti, kteří ochotně přispěli státu v pravý čas

Naopak 7 uložených kapitálů

|

ceti upisovatelům, proto zvyšuje daně, Každý upi

Se mu peníze vrátí rychle v jiné formě.

sti, v materielním dostatku! Při půjčce jest taková
jistota a takové výhody, jakých nemůže dáti žád

šli otcové Kapucíni.

provázeli členové Nejvyššího císařského domu
a ostatní shromáždění avými zraky rakev, kte
rou následoval do hrobky Jeho Veličenstvo cí
sař Karel, první nejvyšší hofmistr se štábem a
oba knížecí komoří. Zde byla rakev poslaveňa
v přední síni, aby byla v příhodné době podle
přání zesnulého mocnáře umístěna mezi sarko
fágy zesnulé Jejího Veličenstva císařovny Alž
běty a zesnulého korunního prince Rudolfa, na
svém konečném místě.

Po skončení výkropu a smutečních modli

Nejvyšší mrtvoly kvardiánovi OO. Kapucínů a
"avěřil ji jeho ochraně, načež moenář vrátil se
e družinou do chrámu. .

Tak pohřben proslulý panovník, věhlasný
politik, zbožný křesťan, šlechetný lidumil, oprav
dový otec rakouských národů. Všudev říši naší
vzdány mu pocty náležité, grandiosní. I zástupci

památce nejslavnějšího panovníka nynějšího
věku. ;

Rozumí se samo sebou, že i přečetní zů

Svými úpisy utvrdíte dosavadní úspěchy vá
lečné naší akce, dovršíte skvělé vítězství a uspíší
te čestný a radostný mír!

České střední stavy a válečná půjčka.
Naše říše apeluje znovu na vrstvy občan

ské, aby aúčastnily se páté válečné půjčky.
Výzva přichází v době, kdy zbraně našeho ví
tězného vojska lesknou se v novém rozmachu.
Úspěchy armád podepřeny byly obětavostí
všech vrstev občanských, mezi nimiž naše živ
nostnictvo uhájilo si v tomto směru místa nej
výš čestného. To bylo také již často a s hrdostí

sování beze sporu nejvýhodnějším umístěním

účast českých živnostenských korporací při mi
nulých půjčkách vysvítá z toho, že upsáno bylo
2,180.000 K společenstvy a 24,597.000 K jednot
livými živnostníky. Naše vyspělé živnostnictvo
pochopilo tedy dokonale význam i výhody půj

zovati, že ani při páté půjčce nezůstane pozadu.

vých projevech smutku a vroucí oddanosti
k vznešenému arcidomu Habsburskému. Samého
pohřbu súčastnilo se mimo jiné patnáct českých
poslanců. , =
:. Den pohřbu ofsařova.byl pro celou říši
dnem veliké historické důležitosti. Vždyťv linifoh
tak mohutných se rýsoval hluboký amutek nad
tělesnými ostatky nejjasnějšího ofsaře, jakoži
vřelá dynastická věrnost rakouského obyvatel
stva.

* 7 . . M hd .

Pátá válečná půjčka.
-| Stále určitěji se jeví veliká pravda, že v naší ří
" jj se jevl veliká statečnost a obětavost netoliko

na frontě, ale i daleko za frontou jak ve velkomě
stech tak v zapadlých vískách pohorských. Právě
čilá podpora válečných úkonů a zvláště horlivé ú
pisy na válečné půjčky umožnily tak skvělá vítěz

kázalo naše živnostnictvo, že rozumí dobře,
v čem tkví jeho vlastní zájmy.

stupna Každémů drobnému člověku, který spoří
vostí získal sebe menších úspor. Válečná půjčka
jako ukládací papír nízkým upisovacím kursem
a vysokou úrokovou inírou skýtá ojediněle vý
hodnou příležitost k nejlepšímu uložení jmění
a to nejen spolkového, ale i každého jednot
livce. Živnostnictvo zorganisovalo již při minu
lých půjčkách půjčkovou agitaci v rámci své
působnosti takovým způsobem, že je každému

neboť v každém okrese, v každém městě i ve

T

Hřivnou svou. kterou půjčujeme státu, aby
dovršil slavné vítězelví našich nezdolných;ar
mád,; zabezpečujeme se nejlépe bospodářský pro

výhodných podmínek vlasti zapůjčené ponesou
jisté, nejlepší požehnání!

Vánoce v poli 1916.
Uplynula již více než dvě léta, a statečné vój

sko naše, otčiny vzdáleno, stoji v nepřátelských
zemích, kde s oddaností krajně obětavou — jaké
není v dějinách světa příkladu — se skvělým ú
spěchem odráží všechny útoky přečetných zuři
vých a sotiměšilých nepřátel. kteří zničiti hodlají
staroslavnou naši říši. :

Po třetí již zahlaholí hlasy vánočních zvonů
nad městem a venkovem. Daleko od svých milých
budou naši udatní a rekevní válečníci již po třetí
za hřmění děl, v dešti pranátů a v zasněžených
zákopech slaviti Štědrý večer, v jehož posvátném
okamžiku hlásána byla kdyst slova: »Pokoj a mír
budiž na zemile

Dary z lásky vři Svatvečeru udílené připomí
nati budou všem, kteří tak velké dílo konají a to
lik pro nás snášejí, Že mv zde v lásce a věrnosti
s nimi spojení, vděčně jich vzpomínáme.

Ano, nesmí býti dojísta nikoho ve vlasti, nechť
veliký je či malý, nechť mladý či starý, bohatý
či chudý, kdo by nechal ininouti posvátné a radost
né dny vánoční bez útěšného daru!

Nám bude takový milý dar k radosti a těm v
daleku na západě, jihu a východě. ujištěnín. | že
všichni, kdož doma dlí. vděčně a s láskou jich
vzpomínají a spěchají, aby jim želanou i slastnou
chvíli zároveň připravili,

A tak bude třeba i skroumý vánoční náš dárek,
podaný každému hodnému vojínu v poli za ryku a
třeskotu zbraní, v běhu národnostní zášti, vzpo
mínkou lásky a znamení pospolitého svazku jedno
ho každého z nás ve drahé vlasti... Jím způsobí
me mnohou radostnou chvíli.

Každý i nejmenší dárek bude nám vřele vítán.
Kéž by v pravý čas a přehojně došly, aby tisíce
potěšily a jim působily radost a útěchu va důkaz
díků a pozornosti naši za všechnu jejich rekovnost
a obětavou pohotovost,

Chceme a musíme o letošních Vánocích uštěd
řiti více než 40.000 statečným válečníkům rakou
Sko-uherských, jakož | s námi věrně spojených ně
meckých, tureckých a bulharských armád užiteč
ně dary. *

Peněžuí příspěvky uechť luskavě zasílány jsou

korporací zvláštní komitéty, které pracují velmi

obtíží.
Příslušníci českých středních stavů občan

ských, mezi nimiž živnostníci tvoří ohromný
kádr, prodohnuti byli vždy vlasteneckým nad

v hospodářském životě našeho národa tkví
hluboce mocnými, silnými a zdravými kořeny.

dary a věnOvání buďtež označeny nápisem: »Vá
noce v poli 1916.< :

C. a k. úřad pro válečnou péčí
odbočka Praha.

Císař Karel v hlavním stanu. Jeho Veli
čenstvo císař a král, jenž dle armádního roz
kazu převzal vrchní armádní velitelství a tím
vrchní velení nad veškerou brannou mool, při
byl 3. prosince na čas do Stanoviště vrohního
armádního velitelství. Polní maršálek arcivévoda
Bedřich ustanoven byl náměstkem mocnářovým
ve vrchním armádním velitelství.

DEPEŠNÍ ADRESSA: ALBIBANKA
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Telegramy: Agrobanka,

Oddělení pozemkové.

Filiálka v Chrudimi.

úrokuje co

" Teleon:48.

ne knížky 3ne běžnýúčet
„—Uldádatimožnobezvýloh

Oddělení pro zboží.

Proti Rumunsku. Postavení Rumunska
zhoršuje se víc a více. Armáda Falkenhaynova
dobyvěi Pitešti i Campolungu, kde učinila veli
kou kořist, postoupila dále jihovýchodně od
Pitešti na řeku Argosulu, kde první rumu'ská
armáda přijavší bj byla poražena a zahnána
na zmatený útěk. Nepomohl nic rumunský ná
raz v úseku řeky Prahové u Sinaje. Po pře
chodu přes Argesulu proniklo oddělení armády
Falkenhaynovy až k Titu, kde trosky první ru
munské armády byly nanovo poraženy. Tak
překročili naši drábu Bukurešť —Targoviště. Se
verozápadně a západně od Bukurešti, na levé
straně Argesulu, boj pokračuje úspěšně. A ar
máda Mackensenova postupujíc od Dunaje jiho
západně od Bukurešti porazila a na úlěk za
hnala rumunské síly na rychlo sebrané; i jižně
od Bukurešti byli Rumuni a Rusové poraženi.
Rumunská armáda utrpěla krvavé ztráty. Dne
3. prosince zajato na 12.000 Rumunů, od 29.
listopadu celkem přes 20.000. Zároveň ukořistěny

velké zásoby obilí, kukuřice a velká stáda doytka.

Ruské bojiště. Rakouský generální štáb
potvrzuje, že úlevná rusko-rumunská ofensiva
v Puloninských Karpatech a na multanské frontě
marně se pokoušela o úspěch, jenž by působil
i na postavení v Rumunsku. Pokusy ruské
v Karpatech sice ochably, elu svou udržel ru
ský tlak jen na sedmihradské východní frontě.
Na frontě prince Leopolda Bavorského byli ú
točící Rusové odražení severně od Drysvjat
ského jezera a v Haliči na Bystřici Solotvinské.
Západně od Tarnopole a jižně od Stanislavova
útočili Němci.

Italové dosud se neodhodlali k ohlašované
nové ofensivě; dělostřelba v krasském úseku
trvá dále a také začaly opět boje minových
praků.

„Na západním bojišti na sommeké frontě
panuje poměrný klid; z úseku yperského ozná
meny jsou nové boje.

Řecká krise. Dvorní maršálek řeckého
krále Konstantina oznámil vyelancům čtyřdo
hody, že se řecká vláda zdráhá vydati dělo
střelectvo. A král podepeal prý dekret, vyzýva
jlel k dobrovolnému vstupu do-armády; důstoj
níkům prvního sboru armádního vyslovil pak
uznání jejich říznosti a rozkázal klásti odpor
zbraní, pokusilo-lí by se vojsko spojenců obsa
diti budovy Řeky obsazené. Nato řecké vojsko
obsadilo několik výšin, obklopujících Athény a
asi 5.000 záložníků připojilo se k pravidelnému
vojsku. V pátek došlo v Athénách k boji, když
3.000 mužů dohodového vojska vrazilo do Athén.
Spojenci měli nemalé ztráty. V sobotu se po
tyčky opakovaly. Řecké armádě se podařilo za
jat vojenské oddíly dohody.— Dle dalších zpráv
řecká vláda vyhlásila stav obležení nad celým
Řeckem a usnesla se na všeobecné mobilisaci
celé řecké armády. Naproti tomu čtyřdohoda
prohlásila nad Řeckem úplnou blokádu. Počet
záložníků, kleří se dobrovolně přihlásili k vo
jenské službě, přesahuje 70.000.

vzrostlo by u vážnosti před nepřáteli daleko
více, než dalekosáhlými plány,rozdělujicími celý
svět — Německý admirál Tirpitz prohlásil, že
se Německu jedná pouze o to, aby zaujalo ve
světě rovnoprávné postavení. A »Kólnisohe Zei
tung« vykládá, že Německo musí žádati upra
vení a zaokrouhlení osadního majetku. Naproti
tomu nesleduje prý cílů politických přičleněním
zemí v Evropě. — V Americe chystají se prý
k zastavení vývozu a zabavení potravin uchy
staných do Evropy. — Italské socialistické
návrhy ohledně světového míru a okamžitého
příměří opatřeny jsou mnoha podpisy nejen
poslanců strany sócialistioké. ale také podpisy
poslanců stran jiných. — Nový
předseda ruský Trepov prohlásil, že Rusko
předčasného míru za žádnou cenu neuzavře;
programem vlády je prý vítězství, nechť stojí,
00 chce.

| Politický přehled.
Svolání parlamentu odročením uherské

korunovace na den 30. prosince dle všeho také
„oddáleno. Tím rovněž ubývá možnosti, že bude
lze zatímní rozpočet projednat parlamentně. —

štění a úprava místností sněmovních, jiohž
bylo užito k válečným nemoenioím, potrvá na
4 neděle; již tím se zasedání říšské rady o
pozdí. —

Práce říšské rady. Parlamentní korespon
dence sděluje, že vláda chová úmysl všechny
záležitosti jak politické tak hospodářské rozře
šiti postupem parlamentním, trrajíc na půdě
ústavní a podavši ve emyslu tom návrhy ko
runě. — Říšské radě chystá se prý zákon. aby
všechny výnosy, vydané za války podle $.14.,
pokud platnost výnosů těch sahá přes válku,
byly i parlamentem schváleny. — Vláda chce
dále urovnati národní spory v Čechách a podati
zákony o jazykových věcech v království Čes
kém a o rozdělení krajském.

Uřad pro lidovou výživu dnem 1. pro
since započal svoji činnost. Tu jde hlavně o
spolehlivé zjištění zásob, zamezení zadržovati

místům a na těchto spravedlivé rozdělení kon

parátu a konečně o přiměřenou úpravu cen.

Minietr finanef podal osnovu o prozatímním roz
počtu až do konce června 1917 a ministr ob
chodu předložil osnovu zákona o prodloužení po
měrů zahraničního obchodu a zahraniční do
pravy. Ministerský předseda ohlásil, že ještě

třeba, aby se říšský sněm zabýval redigováním
královekého inaugurálního diplomu, a proto žádá

24 členech a sněmovna magnátů 15 členů do
této deputace.

Zákon o občanské slnžební povinnosti

schválen 235 proti 19 hlasům. Zákon tento vy

podstatně jiné, nežli byl vládou podán. Zásadní
ustanovení, podle něhaž každý německý muž od
17 do 60 roku svého věku jest povinen službou,

[odpor vlády usneseno zvoliti dělnické výbory
pro vojenské podniky námořní zprávy. Dále u

službě, nesmějí býti omezovány ve vykonávání
spolkového a shromažďovacího práva. Zákon má
měsíc po uzavření míru pozbýti platnosti. Za

Slova Vrchoveckého potvrzují nejlehkomyslněj
ší omyly Irtinovy, Často stačil pohled do Ottova
slovníku anebo do Písma, aby se autor vymanil
ze zajeli bludů, sebraných ve spisech protikatoli
ckých.

Uvádíme zde některé kritiky Vrchoveckého s
připojením poznámek vlastních. .

Dle Drtiny bludař Nestorius hlásal, že v Kris
je dvojí přirozenost. Kde pak se to autor dověděl?
Bylo těžkou prací nahlédnouti aspoň do středo
Školské učebnice církevních dějin? Nestorius pře
ce byl prohlášen za haciře pro tyto bludy: učil.
že v Kristu byly dvě osoby a že Panna Maria byla
matkou pouze jeho lidské osoby, s níž se spojila
druhá Božská osoba teprve při křtu v Jordáně,

Prý práce. zvláště hmotná, nepožívala u kře
sťanů takové úcty jako dnes; nemělo se pracovati,
protože život pozemský mí být nápodobou života
nebeského. Jestliže Drtina pronesl náhled tak úža
sný, odporující tolik dosavadnímu zkoumání, měl
svatou | povinnost svá slova věcně | zdůvodniti.
Vždyť přece samo evangelium. které bylo vždy
křesťanům posvátné, rozhodně mluví proti takové
zásadě. Vždyť přece sám sv. Pavel v II. listě k So
luňanům praví: »Sami zajisté víte, kterak máte nás
následovati. neboť jsme rebyli nepořádní mezi
vámi. ani jsme nejedli chleba od nikoho darmo,
nýbrž v práci a námaze, ve dne i v noci pracují

považovati usnesení sněmu, jímž se zřizuje 15
členný -výbor sněmovní, jehož souhlasu potře
bují všeobecná nařízení k zákonu.

v největším výběru vám předloží

Drožsterní knihkupectví a nakladatelství

v Hradci Králové Adalbertinum,

Báje o duši středověku.
Dr. J. Vrchovecký ve »Hiidce«<posvítil důklad

neměli (k tomi) moci, rýbrž abychom se vám dali
za příklad. byste nás následovali. Vždyť i když
jsme byli u vás, přikazovali jsme vám toto: Ne
chce-li kdo pracovati, ať neji.« Uvažme ke všemu,
že sv. Pavel byl inteligent, nikoli prostý rybář, U
rození a učení tehdy pokládali hmotnou práci za
zaměstnání potupné. Co tedy jiného pohnulo apo
štolského biskupa k pilné hmotné práci než právě
obrodná nauka křesťanská? Bývaly by vstupovaly
do církve statisíce otroků, kdyby byli křesťanští

Vždyť naopa jak Písmo tak svatí otcové povzby
zovali, aby každý pracovat tam, kde mu bylo urče
no. Sám Drtina se poráží, když dí, že právě »nej
horlivější asketové bývali zároveň nejpilnější pra

končin střední Evropy stalo Se namnoze zásluhou
a přičiněnímřádů mnišských.« — Nikoli však jen
»naninoze«, nýbrž výhradně, jak svorně uznávají
i vážní dějezpytci nekatoličtí.

Jak se Drtina -Samostatně zahloubal« do duše

máše Akvinského do r. 1277. Tento křesťanský fi
losof zemřel r. 1274. Prý byl Tomáš prohlášen za
svatého od Innocence XXII. Alc — takový papež

Halleyovy komety.
Prý ctnosti křesťanské jsou pasivní. trpné. Te

dy sv. Pavel bvl mužem pasivním? Jeho filosofi
cké řádky, daleké cesty a tuhá práce ruční byly —
pasivitou. A což ti křesťanšií harcovníci, kteří za
kládali ústavy kulturní a lidumilné, kteří pečlivě
srovnávali nejrůznější filosofické systémy s naukou
křesťanskou? Také ti křesťané nebyli pasivní, kte
ří vykupovali otroky i dobrovolnou ztrátou tělesné
svobody vlastní, Co měnilo středoevropské bažiny.

zváti pasivitou.
Prý mnozí církevní otcové záhy uznávali, že

myšlenky křesťanské byly obsaženy již v mytho
logii a filosofii pohanské«. Drtina však neuvede

filosofie . Známo, jak přečasto universitní profesoři

zcela zřetelně nyní prohlašují za domněnky zasta
ralé, zcela překonané. Jestliže Drtina tedy schola
stického prostředí neprobadal vlastním zkumem,
měl si rozhodně aspoň povšimnouti, jak usuzují
vynikající učenci sončasní, Vrchovecký důvodně
prohlašuje: »Dflem svým dokázal prof. Drtina ma
kavě, že nezná ani novější literatury o středověké
filosofii, že je v té příčině aspoň o třicet let po

: zadu.

ačkoli směle se odvažuje psát: o hlasech »mno
hých«. Vždyť pouhý jasný rozum, který ani není
obrrčn odbornou vědou. táže se, proč tedy ti svatí
otcové a iiní křesťané se dávali v obrovských ma
sách mučiti, jestliže pod jinou formou, pod jiným ti
tuleni mohli vyznávati totéž. co hlásalo evangeli
um. Jestliže někteří křesťanští myslitelé přiznávati,
že ta neb ona oravda křesťanská (zvláště v morál
ce) se shoduje s ičením pohanských filosofů, doka
zovali jen. že mají rozum otevřený a že nemíní z
úzkoprsého šovinismu zamítati všecko, co nemá
křesťanskou značku. Vždvť sám sv. Pavel jasně
poukázal, iak pohané mají společného s křesťany
ledacos. | nyní obránci katolické víry poukazují.
jak některé citáty pohanské moudrosti jsou potvr
zením článků našich. To však daleko ještě nebylo
a není tvrzením, že křesťanské myšlenky jsou ob
saženy v mythologii (!) a filosofii pohanské,



tlověka o všech osudech. neomylně, Filosofie — a
neomylně o osudech! Vždy" přece středověcí filo

od článků víry! Velmi dobře vědí, kde jest dovo
leno hloubati zcela samosialně, pronášeti názory
odchylné. Jak tuhé a dlouholeté filosofické spory
bujely mezi středověkými scholastiky! Bylo by te
dy- přímo směšno se domnívati, Že za neomylné
byly prohlašovány i názory vzájemně se potíra
jící, Sami světci psali filosofické traktáty, které
znamenají různost mínění. A konečně — sám scho
lastický spor mezi nominalisty a realisty na uni
versitě pražské tak výmluvně svědčí, zdali sami
theplogové pokládali filosofii za neomylnou učitel
ku o všech osudech lidských.

Prý nejvyšší autoritou ve středověku byl Ari
stoteles, v němž nalézáme plnost vědění a mou
drosti » světě přirozeném! Bezděčně se tedy tá
žeme, proč potřebovali křesťané tak často klástí
důraz na to, co o světě přirozeném praví bible.
Pravdou jest, že scholastika hleděla více k Aristo
telově formě než k obsahu. Scholastikové vyvra
celi čile některé bludné názory Aristotelovy. sou
hiasíce v mnohých věcech raději s Platónem. Jsou
tu vynikající jména scholastických myslitelů, kte
ří proti Aristotelovi vůbec vedli boj velice tuhý.

stotelovy, jak bystře rozsuzoval, které se mají po
držeti a které nutno zamtítnouti.Kde pak tedy byla
víra v plnost vědění a moudrosti Aristotelovy?
1 podprůměrrý vzdělanec, který chce o povaze

středověkých bojích proti autoritě Aristotelově,
Drtina dopouští se ve svém >Úvodu« i jiných

křiklavých omylů, jako by byl opravdu zaspal ce
lá desítiletí literatury o duši středověku. A to jest

omylů takových, kterc by křesťanství pochlebo
valy. Patrno tedy,z jakých zdrojů bez dlouhých

meny'!« Volala a volá dosud družina Drtinova. Za

papouškováním po cizích spisovatelích nekatolic
kých, ačkoli k pramenům kompetentním má přístup
tolik snadný! Člen za členem ze zmíněné skupiny

ani jediný si nedal práci se samostatným prozkou
máním. Ba docela je patrno, že pánové nečtou ani
českých překladů scholastické literatury a že si
nevšímají prací Pospíšilových.

Dflo Drtinovo bylo odměněno cenou I. třídy Če
ské akademie. Bezděky se vynořuje otázka, mají-li
aspoň recensenti býti skutečnými znalci.

Poměr sektářské
university k církvi.

zřejmé, že přednín: úkolem kulturního ústavu jest
přiváděti k- Bohu a že korunou všech věd jest
theologie. Tato zásada se neměnila ani v tom ča
se, když po husitech přejimali řízení živořící a ku
sé university utrakvističtí pokrokovci, | prote
stanté.

Profesorstvo i žactvo bylo s církví pod obojí
v nejtěsnějším spojení. Vždyť také na universitě se
vzdělávali mladíci, kteří bez dalších studií odbor
ných se dávali vysvětiti.

Universitul mistři kromě domů kolejních opa
trovali kapli Betlémskou a kapli Božího těla. Tři
nejstarší mistři universitní byli kolátory kaple Bet
iémské a navrhovali sem kazatele. Posílat do ka
ple na nedělní zpěvy čtyři žáky, z nichž jeden ko
na! službu kostelnickou. Na jednom oltáři byl ulo
žen podivný ostatek: betlémské dítě, »od Herodesa

V tomto směru nabízí se Vám naše
výběru a množatví zásobeno.

kové knihy.

spisy beletristické pro dospělé.

niky, moderní papíry v obálkách,jakož
tobní knižky a obrazy svatých.

hličce); k vůli němu v den Mlaďátek bývala v Bet
„lémě pouť. Tento ostatek uctíval sektáři až do Bí
lé hory.

Kaple Božího těla byla jakýmsi úředním chrám
kem university. Sem chodili profesoři k přijímání
pod obojí a studenti k veřejným pobožnostem.

Mistři měli stůl společný. Před jídlem se po
modlili, při jídle se četlo něco z bible, tabule skon
čena novou modlitbou. Modlitba konána v prvé do
bě klečmc, později v stoje. Žilí v celibátu dle pří
kazu statut, ať již náleželi stavu kněžskému či laic=
kému, pu celé patnácté a šestnácté stoleti. Teprve
Po vydání majestátu někteří sc ženili.

Mistři-kolegiáti vodili studenty ke kostelním po
božnostem. Slavnostně konávali výroční vigilie a
msi v kapli Božího Těla za universitní dobrodince.
Chodili na vigilní nešpory a druhý den na mši ma
nifestačně v průvodu žactva z Karolina do kaple.

kdo se této církevní povinnosti vyhnul. Rektor
Přeštický r. 1522 na takové zanedbání ustanovil
pokutu devíti grošů, což tehdy nebyl peníz malý.

K přijímání Svátosti oltářní přistupovali mistři ve
řejně a slavnostně ve zmíněné kapli nejméně jed
nou v roce (o Zelený čtvrtek). Před tím konávali
u týnského faráře zpověď. ovšem v době prote
stantské aspoň hromadnou. ©

Když byl vydán Rudolfův majestát, mistři svo
! bodněji dávali na jevo různost věroučných náhle

dů, třebaže formálně je spojovala příslušnost k e
, vangelické církvi, Někteří projevovali odpor k ob
: řadům, které příliš upomínaly na víru starokališ

nou, Mistři, kteří se klonili kc konfesi českobratr
' ské a kališné, vzkázali r. 1617 knězi do kaple Boží

ho těla, že na Zelený čtvrtek se k přijímání nemíní
dostaviti. Kněz projevil nad tím veliké rozmrzení.

Alumnus 'chovanec universitní) vstupem do
koleje zavázal se k určitým chrámovým službám
při universitních kaplich. Zvlášť důtklivě ukládáno

i alumnům kostelní zpívání. Byli přidržováni k vý
ročním pobožnostem; k přijímání chodili do kaple

' Božího těla s profesory. Ranní a večerní pobož
nosti, modlitbu nebo zbožné zpívání před jídlem a
po jídle vykonávali také, Přivydělávali si zpíváním
na pohřbech. Tehdejší studenti byli „ovšem velice

' bujní. Při nočních toulkách i jindy tropfvali veliké
výtržnosti. To však jest zvláštní, že akademikové

" byli málokdy káráni pro zanedbání povinností cír
kevních.

U věcecii víry byla utrakvistická universita au
toritou, třebaže jí scházela fakulta theologická.
Mistři zbývající fakulty artistské zaměstnávali se
theologif dle své možnosti, aby poněkud napravili
ztrátu fakulty bohoslovecké. Z toho důvodu také

" bylo patrno úsilí, aby se na universitě přednášel
hebrejský jazyk pravidelně.

Universitní vyhlášky. řeči a výtky profesorů
hemžily se citáty náboženskými. Většina knih uni
versitní bibliotéky měla cbsah náboženský. Dispu

! tace a kvestie universitní take větším dílem se tý
kaly otázek náboženských. Podobně akademické
divadlo s oblibou provádělo biblická dramata.

Jest charakteristické. že zástupci | university
často připomínali, že má universita moc udělovati
akademické grady 1 jiná práva mocí Boha, papežů.
a Karla IV.

Všeckv vážné akty hleděla universita posvětiti
modlitbou a jinými projevy náboženského cítěni.

Když se přihlásili mladíci ke zkouškám bakalář
ským, v den před první zkouškou se shromáždili
před profesory s prosbou o připuštění. Pak byla
modlitba, po níž odevzdali kandidáti škartice o
svém dosavadním vzdělání a chování. Od r. 153%
byli zkoušení mladíci i z náhoženství. Po ukončení
zkousek vyzvání byli ke konečné společné modlit
bě, Začali potichu, ale pak zanotili »Oloria Tibi Tri
nitas«. Modlili se a zpívali klečíce,

Tedy duch v utrakvistické universitě byl ve
skrze náboženský. Dbalo se přísně, aby odpovída

oběválečné!

knihkupectví, které jest v nejvhodnějším

Wustrované pohád

díla básnická, jakož i

i ve skvostně vypravených kasetách, MOGÍ

|

lo celé řízení duchu konfese pod obojí. Proto také
nechtěli mistři přijímati za údy university jino
věrce. .

Zajisté vhodno srovnati poměry na universitě v
XVI. století s tužbamí a návrhy nynějších akade
mických novohusitův.

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměstí č. 103.

Vklady na knížky A"|o "0
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

tskompt účtů. směnek.

Císař a encharistický průvod, Zajímavou zmín
ku o zvěčnělém Jeho Veličenstvu císaři a králi
Františku Josefovi činí dr. Schmidt ve svém >Vín
ku pomněnek:: z doby posledního eucháristického
sjezdu vídeňského. Hlavní průvod byl tehdy určen
na neděli, kdy bohužel bylo počasí neobyčejně de
štivé. O 4. hod, ráno vstal císař a oknem pozoro
val nevlídnou povětrnost. (4 9. hodině vstoupil do
konimaty tělesný lékař Jeho Veličenstva dr. Kerzl
a pravil: »Dovídán se, že Vaše Veličenstvo ráčil
naříditi, aby se průvod konal.« — »Tak jest, dokto
re!« zněla odpověď. — »Dovoluji si však upozorniti
Vaše Veličenstvo na nebezpečí, že se ráčíte nachla
diti<, namíti lékař. — »Jsem starý voják, tedy něco
snesu, Ostatně, když, doktore, mi dovolujete i na
lov. kde nebezpečí nastydnutí je o mnoho větší.
"nepochopuji,proč byste mi bránil dnes vyjíti, zvlá
ště když pojedu v kočáře. Rozumím, máte o mne
strach, že jsem už stár. —Avšak nezapomeňte, že
jednou musíme umříti všichni. Smrt na bojišti jako:
na eucharistickém průvodu byla by stejně čestnou,
a proto pojedu, slyšíte, doktore!« řekl císař tal
určitě, že lékař netroutal sí již ničeho ©namítěšíť“
Zjev Jeho Veličenstva tenkráte byl zvláště 5
od účastníku kongresu a obraz ten dosud jistě48V
jim v dusi jasně; vždyť příklad Jeho Veličenstva
byl mnohým poučením. jak dlužno se kořiti Králi
všech králů.

Užší výkonný výbor Spojené katol. strany české
konal 28. listopadu svou obvyklou schůzi. Předsedající
rada Červinka zahájiv schůzi. pronesl smuteční projev
nad úmrtím J. V, císate a krále Františka Josefa, jejž
přítomní na znamení smutku vyslechli stojíce. Po té
referoval Msgre dr. Kordač © utvoření »Českého sva
zu“ a »Národního vyboru«. © Uskutečnění těchto dvou
dávnou kýžených a důležitých národních imstitucí vzato
bylo s povděken: na vědomi. Dále usneseno. aby se stra
na intronisace nového arcipastýře hr. Huyna deputativ
ně sůčastnila. Konečně stanoveno. aby byl v polovici
prosince svolán širší výkonný výbor strany, jehož čle
nům budou včas přesná data schůze Pozvánkami ozná
měna.

Rafinované lapačky. Dojde-li někde k sen
aační události, hned různé listy hledí využitko
vati vzrušující zvěsti ve prospěch svých táborů
vymýšlením stranických dodatků. Nejčileji pra
cuje bujná fantasie listů radikálních, provede-li
některý jejich oblíbenec zločin anebo je-li sám
vbětí nějaké katastrofy. Hned jsou v pohybu
nesčetná kolečka redakčních aparátů. Okamžitě
přímo nebo nepřímď vzbuzuje 59 elegická ná
lada, apeluje se na soucit, pronáší se farisejský
podiv, jak se jen mohl »zapomenouli« občan
tak šlechetný, lidumilný, obětavý. Notorický ne
cíta se přebarví na člověka ideálního; lže se,
jak si vážili takového radikála i konservativní
odpůrci atd.

Známo, že papež Lev XJII nechtěl připu“
stiti k audienci pověstného Zolu. Vždyť se vě
dělo, jak tento spisovatel se připravoval na
pamflet o papežském Římu. Kdo chce tvořiti
karikatury, musí viděti napřed originál, aby
pak rafinovaná karikatura měla ráz největší
pravděpodobnoati. Nepootivci chytnou do svých
sítí prostomyslné důvěřivce nejúspěšněji tím
způsvbem, že přimísí ke svým lžem něco pravdy.
Karikatura docílí největšího efektu, když hlavní
tahy podobizny zachová, ale do nich vmísí ne
nápadně výraz odpuzující anebo směšný.
«© Nepovedlo se notorickému nepootivci tvář
papežovu z blízka studovati k vlastním účelům.
Když však Zola zemřel, hned zednářaký tisk
hlásal do světa, že sám papež se vyslovil: oZolu
byl naším odpůrcem, ale spravedlivým.« Docela
bylo líčeno, jak papež byl bolestně pohnut ú
mrlím literního velikána. Všecko to bylo lž;.
Kdyby byl Lev XIII, prohlásil Zolu za muže
spravedlivého, poctivého, byl by sám lhal vě
domě. Což nerěděl křesťanský svět, jak křikla
vých, hodně drzých lží se dopustil Zola ve svém
dile o Lurdech? Nebylo mu vytknuto do očí
před veřejností, jak lhal o lidech ještě tehdy ži
jících* Vždyť docela se staly pokusy o uplácení
těch, kteří na základě vlastních zkušeností žasli
nad amělostí pařížského intrikána,

Ferrer, který spáchal prostřednictvím svých
žáků zločiny tak děsné, a který podvodným

předorráním si dopomohl k značnému jmění,yl líčen v zednářských listech jako vtělené
dobrotisko.



mmalovatinepřímo, ale právě proto velite chyřžu úržel ;pět měslců. — Tedydalší vandr pomocníkův

Vždyť on chudinka byl tak pečlivým otcem ro
diny' Jeho choť, která jest svrchovaně inteli

Sooialista Platten ji chtěl prý šetrně připravíti
na zprávu o zločinu jejího manžela. Řekl, že si
»Frice zase způsobil nepříjemnost. »Zase někde
něco vyzvonil?x ptala sp žens, bývalá ruská

studentka, naivně jako putička. Když však "šela, že byl zatčen, zvolala: »To je hrozné!
udělal? Nemučte mne dále.«Uslyševší celou
pravdu, ztrnuls, klesla a pohovku, smrtelně
bledá,a očimavytřešídnýmaa bolestněpočala
velykati. Trvalo to dlouho a první slovo, které
pronesla, když se poněkad upokojila bylo: »Do
konánojest!« o.

Kdo by neznal prostředí radikálních de
mácností, dal bý se při. velice dojemné, thea
trální lícní přímoudo pláče. Ale uvažme — rus
ká studentka! Co jich uteklo do Švýcar proto,
že zákeřnými pumami páchaly vraždy bezoitnější
nežmuži. O ženě Adlerověnic takovéhose 0
všem nemluví. Ale tato paní jistě velmi dobře zna
la sklony a skutky svých soudružek. Nikdo eikde
nečetl, že by bývala barbarské řádění rewoluci

»politickou energii«, jakou má jeptiška, jistě b
: si jí byl radikální muž rázu Adlerova nevz

Adlerovy znal, pak to byla v přední řadě onn;
tím ovšem nechcemeříci, že přilévala do ohně

-oleje. Ale jest klamem se domnívati, že by se
byla. .naiyně ptala jen na to, zdali Adler
něco vyzvonil. Na neprosřetelné »vyzwonění«
byl příliš chytrý, oož patrno i z toho, že vy
dával v samém Rakousku časopis, jehož čísla
byla censurou propouštěna, Ani jeho soudruzi
ve Vídni nevěděli, jaký děsný skutek zamýšlí.
Anebo se snad Adler přetvařoval před vlastní
ženou tak, až v něm tato viděla vtěleného
trpitele, který všude radějicouvá, než by broučka
pochroumal? Pak se věak můžemetázati, co
vlastně jeho »propaganda činu« v praksi zn?

radikální ženě nikdy neřekl, jak, hodlá působit

běhy.

by ee byla paní Adlerová jedním rázem promě
nila v citlivou jeptišku, v plachou holubici, u

stav útočníkův, ještě se dovíme. Ale toť jisto,
že Adler naprosto svoji paní nevychovával v úctě
k vrehnaatem.

Ze staročeské školy na Moravě přináší „()strav
ský Kraj« 4. listopadu zajímavé obrázky dle před

tých minulého stoleti mladík po pětiměsíčním bě
hu v prupravně buď zustal doma u otce, byl-li ten
to učitelem, anebo vandroval od školy ke škole,
prose za místo preceptorské u školských rektorův
a děkani. Děkan sice pohostil, ale často odbyj
mladíka slovy: »Milý, nemám místa nikde, ohléd
něte se někam jnam.: Případně da! poutníkovi

pála dostalo se preceptorovi noclehu, ale pohoštění
žádného, protože rektor sám byl velice chud, Jin
de principál uvedl hosta do fary, kdež se oba na
jedli a napili. Kandidát přijde do moravského mě

vých tuláků máme dosti; empfehle mich. Jak vi

cem na zádech a kapsou prázdnou do N. Vstoupí
do školy a ptá se, je-li pan rektor doma. »A co mu

představil, objasnila paní situaci hned: »To jsem

te-li pak práti, dříví štípat, mandlovat, krávy po
klízeti a podobně?« Kandidát se ohražuje proti ta
kové službě. Rektorová tedy resolutně prohlašuje:
-Vida, vida, jaký to pán; jemu se pracovati ne
chce. Nic z toho! Můžete jíti, odkud jste přišel.« V
tom vstupující rektor vítá mladíka vel'ce laskavě
a zve na faru k večeři. »Ty mlč a zavři hubu, po
vídám ti«, vráží do řeči rektorka, >Nic z toho ne
bude, vy jste se zajisté již ve mlýně umluvili, že
přiimete tohoto lajdáka, jemuž se nechce dříví ští
pati a jiné domácí práce dělati.« Rektor odporuje,
ale hned slyší repliku: »Neopovaž se tohoto lajdá
ka na nocleh přivésti, sic budeš s ním i ty nocovatií
v márovně.« — Rektor s kandidátem do mlýna.
Tam seděli dva faráři, papírník a mlynář, Všichni
vítali příchozí velmi vlídně. — Po večeři mluvilo
se velmi mnoho o smutném stavu učitelstva a
zvláště preceptorů. Asi v 9 hodin vrazí do pokoje
paní rektorová s tímto pozdravem: »Ty holoto,
nemáš toho ještě dosti? Pakuj se domů! A vy ne
raďte se o přijmutí tohoto jakéhosi příchozího, já
jsem paní v domě a jen já zde poroučím.« — Nato
se všichni rozcházejí. Stařičký farář bere precep
tora na nocleh. Ráno po bohoslužbách farář po
zval rektora ještě na snídaní. Rektor projevil poli
tování, že nemůže odporučeného mladíka přijmou

"ino, -že na obsazování míst neměli vliv jen kněží
a rektoři, A kdyby se zkoumaly důvody filipiky

| paní rektorové, nalezlo by se také ledacos na c
umluvu, Byla bída u poutníka i v domácnosti rekto

prově. A nouze „svádí snadno k drsnosti.

| Požáry vapláhy,
Napsal Alois Dostál.

Stran 120. Cena 80 hal. franko.

Vynikající katolický spisovatel zachytil
velice významné scény z války husitské
a předkládá je v rouohu' krátkých histo
riokých povídek českému lidu. Sluší po
ohváliti, že při uměleckém zpracování po
hnutých výjevů pan autor nedává se do
vleku stranického Šoviniemu a že pro
jevuje živé porozumění i pro dobré vlast
nosti a strasti lidu husitského. Tudíž
z pestré a velice poutavé mosaiky bele

A. tristické čtenář utvoří si oprávný obraz
" o oharakteru velikého náboženského hnutí.

*Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
v Hradel Králové, *dalbortinum.

: Za válečného ruchu.
| Vojesská duchovní správa, Dle výkazů ze dne 40.

| září 1940 působí při ©. k. Výp duch, správě 1874 řimsko
: katolických a 477 Fecko-kilolických kněží. Vyznamená
1 no bylo 724 římsko- a 51 řecko=kal. kněží. Zvláštní péči
* vénnje apost polní vikariát duchovní správě našich za
* jateu. [le zpráv jsdu v tonno ohled v Rusku poměry

různí. V některých tiborech mají zajatcí pravidelné
služby Boží, jinde 7a měsíc. dvakrát za rok, ba někde
se dosud nesiučl ukázati vojenský kněz. Nyní se jedná.
aby do Ruska mohli býti poslání kněží znali několika
řečí. aby v zajateckých táborech konali duch. správu.
Sv. Otec dal v tom směru návr rnské vládě, ale dosud
odpověď nepřišta. Nyní voak přistoupilo Rusko též k ú
mluvě Červ. kříže ve Šlokholmě. kde jednalo se též
o duchovních potřebách zajatců, takže lze očekávati
obrat k lepši. 7

Účast Školských braiří rah.-uherské provincie ve

zajato, 44 zraněno. Vyznameníní obdrželi: -Signum lau

vorskou med. za statečnost 1, železný kříž 2,
NaČerv, kříž, oslepié vojiny. invalidy, vdovy a sl

| rutky po nadlých vojínech a nezaměstnané, strádající
dělalctvo dobrotivě věnovail P. T.: Po 10 K: Jan Kabr

„ hel, Předhradí, J. Michálek, Jahlonec n. J., při svatbě p.

E Triksy a sl. Fejzlové na D; Černilově. J. Samek v
| Jásené na památku zemř. matky. Po-5 K: Jan Sobola.
I Hylvátv, L. Maláček, Dolní Krupá, V. Honzák. Žehuň.
1 3K: A. Broul, Heřmanův Městec. Po 2 K: vdp. Blažek,

Litomyšl, J. Fillp, Morašice. F. Římek. Harrachov, K.

|

|

|

I

| bronzevou „*.stříbrný zaci. křiž 4, bavorský kříž 1, ba
I

|

Kafka. Kydliny, V. Klimeš, D. Vltavice. V. Moravčík,
Ruvlice, J. Votoček, Roškopov. J. Pích, Dubenec, J. Pe
cháček, Skuhrov, J. Jezbera, Lomnice, P. Jiříček, Da

Zvol, M. Mazanec, Lochovice. Vdp. farní úřady zaslaly
sbírky: Opočno 43 K, Korouhev 13.30 K, Pohice 20 K.

3.17 K, Pravonln 2 K. Hněvkovice 3 K,"Chrast 10 K,
Dolní Újezd 16 K, Choteč 2.30 K. Zaplať Bůh! ——O další

Králové se prosí.

v »Čechn-: | Italské zednářstvo, které do války svojí
vlast a národ přímo štvalo, sleduje v ni jeden a to hlav
ní cíl: zničiti papežství a katolickou církev v celé Italil.
Že při tom postavení svaté Stolice, která musí zůstat
nad znepřátelenými stranami. jest neobyčejně těžké, ba
přímo svízelné, netřeba připomínati. Vždyť 1 všechny

-projevy svaté Stolice, jimiž ona nabádá k míru, a všech
na její ustonevení, aby při mši sv. kněžstva a věřící se
modlili za mír. prohlašuje zednářský tisk téměř za zra
du proti »svatým zájmům Italského národu«. A další,
přímo ďábelský plán italských zednářů je tentoX Kdyby

valí na Vatikán. Tfm uchrání pravé vinníky před hně

dlouhé dobypř ou ránu. Již z toho je patrno, v Jaké

sledují tento cíl, rovněž je na bíle

stva, které se namnoze vášnivě dalo do služeb svého ná
rodu, bojujícího »za ochranu a práva všech národů«, a

u
tva odvrátí onu něbezpečí,které v připadě prohrané vál

' ky cirkvi ve Francii hrozí. Také úzké, programové Spo
jení zednářů (francouzských se z:dnářskými spolky ve
Španělsku, v střední a jižní Americe činí nám. pachopi
telným, že i zednáři v těchto zemích postasjili se strani
cky v tábor čtyřdohody a všudy pracuji pro ni, zajičťu
jice jí aspoň -blahovolnou neutralitu.. Také. Holand
sku, kde zednáři stojí pod přímým vlivem francouzských
bratří, znam:nat je sklon vedoucích politiků pro zájmy
čtyřdobody. Že pak i švýcarští zednáři. hlavně ve fran
couzských kantonech. zcela zjevně pracují proti střed
ním mocnostem. nejeden případ, jako na př. stržení ně
meckého praporu na domě německého vyslance v Cu
rychu, zjevně. dosvědčuje. Spojené státy | severo

americké, v nichž se čítá na půldruhého milionu zedná
Fů, jsou ovšem příliš obchodnickým duchem prosáklé,
nežlí aby svůj kulturní, církevně-politický program ote
vřené do svěla prohlašovali. Jsou ve svých projevech
za války velmi opatrné, ale tolik je jisto, Že valná větši
na vedoucích politiků ve Spojených státech je v táboře
zednářském. President Wilson právě tak jako bývalí.
president Roosevelt jsou zednáři: a bývalý státní tajem-
nik Bryan je rovněž příslušníkem lóže. Zajímavým do
kladem. stranickosti amerických zednářů ve Spojených:
státech je tento zjev: Jak New York Herald. sdělil.
byli zednáfi státu newyorského, počtem na 187.000 mu
žů. výzvám, aby na výroční valné schůzi spolku praco
vali k tomu, aby vývoz zbraní a střeliva pro čtyřdoho
du byl v celé zemi zakázán. Návrh nebyl však ani dán
na program. -- Brauweiler ve svém kritickém článku
nesouhlasí s názory P. Orubera S. J., který tvrdí, že ny
nějsí světová válka má svůj hluboký základ v zednát
ských lóžích, ale přece dovozuje, že zednářství bylo
-vhodným nástrojem« k jejímu vypuknutí a ještě vice k

jejimu rozšíření. Ovšem skutečnou účast zednáťů v ny
nější válce vyšetřiti bude úkolem budoucnosti.

Národohospodářská hlídka.
Nejvyšší ceny ryb. Min. meřízením z 19. října L r. €.

doš byly stanoveny pro drobií obchod rybanu sladku
vodními nejvyšší ceny tákit: za kapry a za štiky 5 K
za + kg. za líny 3.80 K za 1 ka. 74 drobné ryby (odpa

"dek oři hospodářství 1ybničném): za menší bějíce I K za
1 ky. za větší bějice LED K z 1 kg. Přestupky těchto
cen podléhají trestu pokuty až dr. 500 K nebo vězení
až io 6 měsíců. .

Jak upravovat namrzté brambary. Poněvadž přes
všechna opatření. mohou do chěha dostati se brambory“
namrzlé, upozorňuje Válečný chilní ústav na starou zku
šenost hospodyň, dle níž ztratí brambory sladkou pří
chur, dají-li se na 1--2 hodiny de studené vody. Vaří-h
se potom, je chuť bramborů zcela normální. Ukládati
takové břambory samozřejmě nelze.

Moravská agrární u průmyslová banka v Brně vy
kazuje koncem listopadu t. ©. stav vkladů obnosem K
56.494.292.56.

Cirkevní věstník.
Papežské jmenovací buly nového nejdůstojnějšího

knižete-arcibískupa pražského předloženy. Jeho Excel.
nejdp. biskup Frind přečetl ve schůzí vždy věrné metro
politní kapitoly dne 5. t. in. odevzdané dvě buly, z nichž
jedna řízena jest aa nového neiap arcipastýře a druhá
na v. v. metropolitní kapitciu, kněžstvo a lid pražské
arciAiecése. | Jakmile v. v. metropolitní kapitola vzala
obsah papežských bul m vědomost. přešla podle církev
ních předpisů správa arcidiecést na nového nejdůst.
knižete-arcibiskupa Pavla z Huynů, jenž požádal dosa
vadního nejdp. kapltolního vikáře Msgra dra Jana Sedlá
ka, aby jej i nadále podporoval ve správě arcidiecése v
úřadě generálního vikáře. Ndp. prelát dr. Jan Sedlák
přijal opětně tento úřad a jest ed včerejška generálním
vikářem Jeho knížecí Milosti. - Všechny vrchnopastýt
ské úřady, vsechny orcikněze a k. a vikáře potvrdil

; navý nejd. arcipastýř, jakož 1 vůbec vše v arcidiecési
| pražské, co dosnd bylo ustanoveno. Pouze přestávají

ve smyslu nového výnosu svazé Stolice veškery reser
váty niskupské. .

Uvitání J. Exc. nejdp. urcibiskupa dra Pavla Huyna:
Nový primas, metropolita kníže-arciblskup pražský byl
na své jízdě z Brna do Prahy v naší djecésí nejuctivěji
pozdraven od duchovenstva nejprve v Čes, Třebové a
v Chocni. V Pardubicích novému metropolitovi vzdal
hold vsdp. kapit. děkan a gener. vikář dr. J. Soukup spo
lu s vsdp. kancléřem Fr. Kernerem. Jménem kated. ka
pitoiy a diccése blahopřál na mnohá léta a poprosil za
první metropolitní požehnání pro klérus a ostatní věřící
královéhradecké diecése.

VVVYVYVÝVYÝVYÝVYÝVÝV
"'Královélirádeckou bankovní jednotu v Hradcl'

Kárové doporučujeme co nejlépe při veškerých; obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
:VotěndědéPřire2itosti svůj vlastní podnik. |
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> +- Krávy
omistní a z kraje.

Pontitikélní bohoslužby za Jeho Apoštolské Val-
čenstvo Františka Jozela I. V sobotu o 9. hodině sloužif

——



Teplé aveatry:
Teplé vesty:
Tep!á trika:

závodě prádlem,
modním zbožím

koupíte nejlépe.

"Pevné nože. Nepromokavé, kalhoty. Vlněné přikrývky. jest levná cena.

mos |: Vánoce doma!
" v. + me To jest levné!

| 00 dámy: : Pro pány:
Sport, uveatty. Bílé prádlo. Nádherné kravaty. u

„Gumové pláště, — Modní jupičky. Barevné prádlo. — Límoe, manžety.
nevídaný výběr "Sport. mod. klohouky. © -Putčochy. © JÍ | Hedvábné prádlo. — Šle. Rukavice.

v každé velikosti Sport. mod. čepice. — Kápesníky. Modní kabáty. © Ponožky. Hole. Závod
„a čeně. -. Sports mod. šály. Manicury. Zupany. Ranníky. Parfumerie. Mýdlo. svojí solidnostíer - a 4

dobrým zbožím
| Výrobaprádla- Prádelna, žehlírna. ||" 5:

M . le“Infry me Prádlo.sez domuodebíráa .doručuje.
Moje ceny v každé třídé

za dobré zboží zákaznictva

jsou -levné. Ť velikou oblibu,
o Ú

1 3

ň < +

Hragiec Král. Proti Grandu. := — 

poli!
JE bknm om

Teplé rukavice:

dr uMýC C

Teplé kukle:
Teplé čály:

350, 8—,14— Navin. kamaše: K

Nepromokavé pláště.
Nepromokavé peleriny.

Nepromoblavé vesty.

Co jest levné?

——Ú

V dobré jakosti

v katedrálním chrámu s čebrou asistencí slavné pontifl

pastýř. Na kůru zplváno rekviem Wůinschovo. Při o
tertoriu zapěla velice působivé sólo stč. Frydrychova.
Absoluce vykonali způsobem. předepsaným pří záduš
ních bohoslužbách za císaře, Jeho Exc. -nejdp. biskup a
čtyři vsdpp. kapitnlárové: dr. J. Soukup, M. Musil, Fr.
Kerner a dr. Fr. Rcyl. Pi posvátných obřadech byli
přítomní u velikém počtu úředníci státní i autonomní,
důstojníci. | zástupcové městské rady, škol. korporací

j. V týž den měly též zvláštní smuteční bohoshižby s
luvami o zvěčnělém ntocnáři škoty. Památka nej

jásnějšího císaře a krále oslavena v Hradci vesměs veH
„ce důstojně.

bude slóužiti v katedrálním chrámu Jeho Pxc. nejdp.
biskup slavnou pontifikální mši sv. s -Te Deum«. Odpo
lédne od 5—5 hodin bude konám před vystavenou Nej

žehniní Božího pro Jeho Apoštolské Veličenstvo a brz
"kého vítězného míru pro nači vlast —- V diecési ve
všech farních a klášterníca chrámech budou konány

"slavné bohoslužby. Odpoledne pak po celou hodinu mo
„diitby před Nelsvětější svátosti. | ve školách budou ve
vhodné době sonány slavné bohoslužby a mládež se sú
častní i modliteb před Nejsvětějším.

Králové, loni ustavený « návrhu c. k. okr. komisaře p.
dra R. Piedlera, skládal i letos vc dnech 19. a 20. listo

padu účet své činnosti veřejnou výstavkou. Prostorná
jídelna vyšší dívěl škoiy jo povolání| hospodářská.
vkusně dekorovaná obrazem clsaře pána a květinami.
naplněna -byla skvostnýmu zavařenmami. marmeládami.

»ovocnými bonbony, rosoly, pastami. čajem, povidly, su
šeným ovocem, křižatami, raloženou zeleninou, vonnou
směsí pelévkovou »Julienc:, svrovým ovocem a oře
chy. což vše svědčilo n vzácné;n pochopení lásky k na
šim válečným nrdinům nejen těch. hteří ovoce, zeleninu
a peníze akci té věnova'i, ale i těch. kteří svou práci
a umění zasvětili vlastenecké péč: válečné. Ovoce k

-zavaření darovali pl. M. Kulířavé, pí. L. Procházková,
pí. M. kybová, dv. rada p. C. Lendecke, zahradník p.

(F. Podhora, měšťanská škola chlapecká v Hradci Král..
v Kuklenách, obecná skola dívčí v Hradci Král., obecn

- starech. Zeleninu k přípravě »Julieny< dali starosta ob
ce Svob. [Dvorů p. F. Srdínko. měší. škola chlapecká v
Hradci Králové, v Kukienůch. obecná Skola dívčí v

Hrodci Králové, obecná škola v Černilově, v Malšovi
-cích, v Lochenicích, « Platištích n. L.. ve Všestarech.
TK peněžní sbírce, poznamenané na sběrném archu, při

spěli no2B:KP; L: žapssig-aržásí O =a měsť.skoly, po
10 K pl. M. Smutná a p. A. Hanuš. 6 K ct. Právovárečné
měšťanstvo, po 5 K pp.: sterosta dr. F. Ulrich, Jos. Čer
ný. J. Pllnáček, J. Vaněk, J. Urban, důst bisk. sekreta

rlát cí. Živnostenská banka. ct. Spořitelna, ct. Česká
banka, ví, »rofesorský star c.k. gymnasia, ct. irělrelský
sbor měšt. skoly divčí. cí. něitelský sbor obecné Školy

A. Krčmář, E. Fahrner,
obcené skoly divči. po © X pí. M. Fattová. pp. řed. A.
Vaňura, J. Baum, 2 páni úředníci c. k. kraj. soudu, ct.
učitelský sbar ob. 1 měšť. škol: chlapecké. po 2 K pí.
F. Jemelková, M. Pilráčková. M. Rejchlová, M. Kemtin
ková, %. Vocelová, A. Kominfaova, M. Helwichová. M.

Hackerová. J. Weinhengstová, K. Mahlérpvá, A. Gnthová,

F. Riemerová.M. Yinařevá,:pe, Řezáč,P. Chrudimský.
V. Bouček, A. Oeřgarič, V. "Dvařášté, V. Rejchl. J. R

žička. B, Stein, u „sada A, Libický. c. k- dy .radá E.
Lendecke; c. «. útlak Š. Cilájék: inž. AoStelskal. vl

%. generál F. Kuhn, dr. V. Kurka,
vdp. kan. dr. F.Reyl. ct Záložna. ct. Bisk. knihtiskárna,
po 1 K pi. H. Richirová a p. K. Stemdler. Celkem 228 K
10 hb. Mimo 10 obdrželo předsecmictvo akce prostřed
nicivím cí. Agrárul záložny po A" K od sl. okr. výboru,

sl městské rady R- Vec! úřadyiniřPražském Předměstí ve Vřestárečh, pol K of sl. obéc. úřadn v Bětči.
Bakovině, Nedělištich, po 3 K od sl, obec. úřadu v Krá

cích. celkem 123 K K tomu ještě dáno od návštěvníků
výstavy 10.84 K. takže celkov“ příjem činil 361.94 K,

3hož zaplaceny výlohy per 20401 K a zbytek per
15993 k odevzdán si. :. |. okr.. hejtmanství. Příjem a
vydání přehlédl člen komitétu p.. rada Joset Novák
a shledal vše v pořádku. Všem těmto šlechetným dár
cům ovoce, zeleniny 1 pouěz, zvláště pak vlasteneckým
dámám: pl. F. Poncové. choi říd. učitele v Černilově.
se sl. J. Poncovou 1 sl. 4. Vělthovou, sl řeď. B. Kozá
kové ve Stěžerách. si. odl. uč. B. Kahligové v Hradci
Králové, které své uměn přípravou nádkerných kon

i továrníku p. J. Katscbnerovi, kterť upravil polévkovou
směs, a id. učiteli p. B. Chuciatovi ve Všestarech, jenž
dodal mnoho sygového ovoce. Všecky výrobky i syro=
vé ovoce býly na vístavě dne 20. listopadu předsedou
p. Al. Šedou a jednatelem |. J. Černým předány jako
vánoční dar pro vojsko C. k. místodržitel. radovi p. J.
Smutnému, který 5 uznáním zdařile práce odevzdal tuto
vánoční nadfiku místní odbočce dám. Červ. kříže, jejíž

Alžbětina řádu. dar ten ke konečnému rozdělení při
jala.

V zasedání c k. okresní školní rady v Hradci Král.,
jež se konalo 13. Hstopadu t. r.. vzato bylo na vědomí
a schváleno ustanovefí 25 výpomotných sil k zastupo

vání učitelů: konálících vojenskou povinnost. Výnosy“c
k. zeniské školní rady o účastenství škol na pořádání o
bětních dnů říjnových. o dovolené 6 silám. o udělení
zvýšení 2 silám a ve příčině vyučování | náboženství
israel, v Třebechovicích vzaty na vědomí. Dále vyříze
no 5 žádostí za dovolenou, přijata petice ve příčině ú
pravy platu učitelstva a usneseno zaskatř ji c. k, zem
ské školní radě a správní komisi. Vc příčině žádosti za
úpravu vyučování pro děti uprchlíků válečných sezná
no. že věc tato nařízením vyšším vyňata jest z právo
moci c. k. okresní čkolní rady s ponechána úřadům po

litlckin. Vzato na vědomí ún:rtí něltelky Emuny Kašpa
rové v Třebechovicích. při čemž. oceněna její svědomitá

činnost školní. Inspekční zprávy o školách vzaty na vě
doini a na konec učiněny návrhy na Nejvyšti vyzname

I. výkaz úplsů ma V. rak. válečnou půjčku uZáložny
v Hradci Králové, 5000 K Josef Fňcuk, stavřtel zde, 4000

KPrávovarní měsťansívo. po 1000K:dr. Rud.Pledjer,
Berm Fiedlerová, Jan Javůrek. pekař, dr. Al Zánmer,
advokát, 800 K Ant. Šubri, obchod. a děti, 200 K Fr.
Žabka, pekař na Praž. Předměstí, po 100K: Stan. Ji
rášek inl. a Helena Jirásková.

Penslonái J. V. císaře u hrále Františka Joseta l.

ska Josefa I.. „ři němž pěly chovánky ústavu chorální
wisi zádušní, 4hl, introit >Weariem aeternam, communio
"Lux aeterna- od dra J. Cibulky « 3hl. ofertorium +Do
mine Jesu Christe: nd E. Brzecného.

Undební škola v nenr'onátě | V. císaře a krále
Frunfláka Josefa I. pořádá v nedčii 10. prosince o 2"/,h
odol, 18. hudební večer, věnovaný památce zvěčnělého

císaře u Krále Františka Joseta I. ve prospěch osiřelých
dítek p“ padlých vojínech. :

Nakažiivě nemoci lidské 1 lletopadu t. r. Spálou o

nenrocněly 2 dítky v Předměřicích a po 1 v Locheni
cích a Králové Hradci. Mimo toho 2 vojíní v Hradci

Králavé. Záškrtem onemovnělo 27 dítek. 2 z nich ze
mřely. Hiášeno bylo 5 nemoených z Dohalic, po 2 z
Kuklen.Pražského Předměstí. Stračova. Přímu Dolního
a Třzhechoviz, oó 1 z Plotišť, Jenikovic. Probluze, No
vého Hradce Králové. Hridec Králové, Svob. Dvorů.
Mokroveus, Hačic, Sobětuše. Ilečna. Lhoty pod Libča
ny a Rosnic. Také 1 vojín v Hradci Král. onemocněl zá
škrtem, iný úplavici. Dva baličtí uprchlici v Nedělištich
onemocněli skvrnivkou. 'Irachomen onemocnělo po 1
osobě v Kuklenách, Foposvicích Svobodných Dvorech a
Těchlovicích.

Nákazy zvířecí. V měsíci listopadu byla slintavka a
kulhbavka mězi skepovým cobytkem v Jenikovicích za
zaniklou úředně prohlášena. Jiní nákaza hlášena nebyla.

Utonut. Dne 5. t. n. ro pclední byl obrovský sběh
lidu u labského mcsru. Od železničního mostu připlula



mrtvola řezníka p. Kotianda z Pouchova. Hned se staly
pakusy o zachycení mrtvého těla. Po některé námaze
maďaršií vojíni nebožtíka vyuesll na nábřeží.

Z Orlických bor. Nírné povětrnosti posledních dnů
používají rolníci k dokončení polních prací. Ozimní 0

začátkem podzimu mnoho škod způsobili »Šneci=.
Hořice. Úmrtí J. V. císaře a krále připomínaly v

městé našem četné smuteční prapory. na c. k. expositu
ře vyslovily úřady hluboký zármutek a ve středu slou
ženy v přeplněném kostele smmiteční služby Boží, před
nimiž případně promluvil včp. děkan, vylíčiv J. V. cí
saře a krále Františka Josefa jakc vzor panovníka a
člověka. -—Na ruském bojišti padl nadějný syn zdejšího
váženého odb. učitele p. Seiferta, když se právě připra
vaval, aby nastoupil dovolenou. — Jako desertér byl
zatlen zdejší učitel 6). školy Kverka, jenž se prý vy
mazal v Josefově, kde byl od počátku války shržbou
přidělen, ze záznamu. následken: čehož nešel do pole.
To vzbuzovalo podivení v Hořicích, zvláště když skoro
každý týden dlel tu na dovolené Jeho příznivci, jichž
přes všezko to několik zde měl. omlouvali ho zapraco
vaností v kancelářské službě. Ano, je-ii to vše pravda,
pak byl věru zapracován. Avšak v době války se mno
ho mluví.

Ronov nad Doubravou. K velikým projevům nej
hlubšího smutku nad úmrtím nezapomenutelného císaře
a krále Františka Josefa I. přispělo co nejloválněji a
vpravdě nejupřímněji i město naše v posledních dnech.
Smuteční náladu chlasoval wníráček, po němž velký
zvon po celou hodinu hlásal co okoli přetruchlivou zvěst:
-Dobilo to šlechetné srdce raseho milovaného císaře a
krále; Řašehá atce dobrého není již mezi živými.« Nato
pa dva dny vyzváněny smuteční hrany po celou hodina
a v sobotu 2 prosince půl hodiny zvaly milé zvony k
sleemostuim službám Božíní smutečním a modlitbám za
zemřelého císaře. Kostel náš hall se ve smuteční háv a
co nejpečlivější výzdoba Hlásila. že příprava koná se
pro hlavu korunovanou. | Přesně o hodině 9. zahájeny
slavné služby Boží, které sloužil vdp. Fr. Kašťák, břsk,
vik. sekretář a děkan, za přísluh:: místních duchovních.
Před presbyteřem zřízen rádherný katafalk. ma němž

živých květin ve směsici voskovic leskly se znaky jed
notlivých rakouských zemí. Řízením p. Em. Culka, u
čitele a ředitele kůru, provedeno místním a okolním p.
t. učitelstvem vždy pěkné Láblerovo Reguiem. Služeb
Božích účastnilo se všechno úřednictvo zdejšího nadač

ního velkostatku v čele s p. Em. Musilem, adriaistráto
rem. Sbory učitelské, p. starosta s celým zastupitel
stvem a městskou radou, členové četnické staaice, p
poštmistr Erben, přednosta stanice p. A. Hoskovec, z 0
kolí p. lesmistr Adolf Kautský « nmoho věřících. Po pro
vedeném »Animas fideliuni« odebrali se účastníci větši
non do tělocvičny tněšťanské školy. kde péčí horlivého
ředitele p. Jos. Hrnčíře proveden krásný program slav
nosti. Po přednesených básních ze života našeho zesnu
lého mocnáře promluvil p. ředilel vzletně o životě a
vládě Jeho Vel. císaře a krále Františka Josefa I. Na

stínil v hlavních rysech rozvoj Rakouska za vlády Je
ho Veličenstva, rozvoj na poli národohospodářském. vo
jenském a kulturním a shrnul činnost Jeho Veličenstva
ve slova: »Jeho Veličenstvo nás nejmitostivější císař a
král přeměnil stát patriarchální ve stát moderní.« Nato
zapěl žáci au žákyně škol měšťanských sbor »Matičko
Boží, vyslyš náse, který na slova Sládkova složili Jar.
Křížek. Sboř nacvičen a mistrně řízen odb. učitelem p
Jos. Makariusem. Jak milu byla poslouchati ty dětské
hlásky, při nichž mnohé oko zaslzelot Nemůžeme skon
čiti naši zprávu. abychom neuvedli krásná slova písně:
»Matičko Boží, vyslyš nás, prosby naše, Ikání, jež k To
bě všichni voláme, smiluj se, smiluj nad námi! Pros za
nás. Máti přesvatů, pros za nás Ježíška, by nastal mír
u nás v zemi, nám chránil, nán: chránil tatičkal Vypros
nám, Máti, pokoje, my Tebe prosíme, Matičko. přímluva
Tvoje odvrátí všechno zlé! Vyslvý vroucí prosby naše,
přimlity se. Maria. nechť pokoj v zemí nastane, uděl mír,
uděl mír Marial< — Kéž se stane tak co nejdříve! Tím
dojemná a velikolepá slavnost ukončena.

Čáslav, Smuteční prejevy. Jako všude i v
našem městě provázeny byly sinutečné dny nejvyššího
pohřbu v Pánu zesnulého nejjasnějšího panovníka hlu
bokými projevy opravdového a upřímného žalu. Všecky

veřejné, patronátní a četné svukromé budovy ověšeny
byly prapory smutečními, městská rada pak sešla se,
aby se uradila, čeho 'řeba v bolestných chvílích učiniti.
Všecky školy konaly slavnosti sinuteční a v děkanském
chrámu Páně bylo slouženo slavné rekviem pro všecky
státní a soukromé (řady a pro veškero občanstvo. I
vojsko sfčastnilo se stejnýín způsobem nejvyššího smut
ku. Všechny tyto projevy konány byly za nejštrší úča
sti. jíž ostatně. daly také výraz přečetné deputace na
c. k. okr. hejtmanství se vystřídavší. — Útulek pro
statečné vojíny ve zdejších lazareiech prodlévající zří
zen byl právě péčí dan spolku Červ. kříže v méstnostech
sokolovny. Vojínům: možno tu pobavlti se četbou, hrou
aneb poslechnutím hudby, která pod říznou taktovkou
kuráta dp. J. Svobody Ludf radost a veselí v srdcích
posluchačů, Kromě tulin postaraly se obětavé dámy i o
tělesné občerstvení a tak.není djvu. že stává se útulek
toužebným cílem všech vojínů, které tu bolest a choro
ba svedly dohromady. -- Biograf. Bylo už tolik psá
no o tomto podniku, že skoro už se to stává nechutným.

Jsue bylt přímo od některých návštěvníků požádáni u
pozorniti na nešvar, který se v poslední době při před
staveních zahnízďuje. Společnost výrostků zdá se býti

mravnými poznámkami, Iteré tp? hlasitě nebo paletiep

| tem pronášejí takřka do tváře děvčat a žen. Okřiknutí
pranic nepomáhá, naopak následuit hrubosti ještě větší
a to i po představení na ulící. Bylo by záhodno, aby ně
kteří z pořadatelů nepozorovaně všimli si těchto hru
bých ničemů a některého dali zjistiti a také ztrestat.
Soukronou cestot se mnoho nepořídí,— Čmárání a
znečišťování zdí rozmoblose nyní vskutku ne
obyčejně. Jaké obrázky zdobí steny, ploty a vrata tak
to -potrefených domů, není ani třeba poznamenávati. Že
by si k tomu účelu mládež křídu kupovala, nedá se my
sliti. Patrně si ji vypůjčuje ve skole Myslíme, že by se

-to dala snadno omeziti, ne-li dovéla zabrániti. Že ovšem
řobčanstvo musí tu jit skole ra ruku, rozumí se Samo
sebou. Bohužel, že ranohý však si mysk: »Eh! co je mi
do cízího domu-, místo co by ničí neoprávněnému ma
ltři vysaditi na místě honorsř ve tvrdé minci.

PYYVYVÝVV AAA
Úvěrnídružstvo Eliška

v Hradci Král.,Adalbertinum, přijímá záznamy
na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného kříže a opatří ii jiné cen. papíry.

4

15.000korun
půjčím na mírný úrok a dobrou hypoteku. Při
hlášky pod značkou »Levné peníze« do admini

etrace tohoto listu.

Ze svého speciel chovu Odprodám
nádherné

Davanskérálkyrůzného stáří kus po K ©— aš 18—
případně je vyměním za potraviny.

Josef Jelínek,
mydlář v Hradci Králové.

výborné konstrukce, krátké (Mignon), se želez
nou deskou, levně se prodá. Toto možno shléd
noutí v hostinci p. P. Farského v Hradci Králové

ARE MOANOALOOANOHY% A

2 Kostelní |
; paramenta ;:
ČS epoikové prapory, C)
a cirkovní načiní, křížové cesly; celá- |>
GV zařízení kostelů atd. v každém prove- S
c dení a ceně nejlevněji vvrábí a dodává »

z| © JOSEF'VEND, (5
© odborný závnd 5či| v Jabloném nad Orlici. |=
© Hotovézboží zasílá se na ukázku. Š

© Rozpočty,nákresyneb ceníkyfranko. š|o
© 4

NOMONENOSASO MOBI

Uhl RokyDitrí
nabízí, ze svého skladu na Slezském PředměstíC Černý dl spol.:

AAAAAAAAAAAÁAÁAAA

OLEJ STROJNÍ
nakoupíte levně u firmy

Josef j
mydlář v Hradci Králové (na podsíni).

Českoslovanská
záložna v Praze-il.,

Spálené ulice, čisto 46.n.

peněžní ústav katolickýv 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 výhodný. — Povinná revise

„Jednotyzáložen“ v Praze.

| Malinský křen
nejlepší jakosti zasílá v 6 kg baličkách

i ve velkém

Josef Mikulecký,
vývoz malinského křenu v Kutné Hoře.

Votodántojnéme
duchovenstva a

elnvným patronátním
úřadům dovolujesi dope.
mmějtí veškoré kostelní nádoby a

tdliní a to: monstrance, kalioby,

cibáře,„nádobkyprám„paténky,paolákky,
ovieny.ijmpy edí telnice,kropanky
atd. svéolasinívýroby,Po kodeirkevním vyhovující. E

OR oD ední intenci *i slatí a s nebo proti do

platku ss novéfly HotoveBŘečmětynanebnaj nísasílána
KEE volá pooměsení.

p
Sad do ©stříbrnýchbleneti,jako: Fetěsů,
madonek, ae náramků atd..a Nětářeképratony, taba jidelnínáčiní| stříbrapravéhol vědynasklad
Stare slate, stříbro a drahokamybupvje sa sojpií ný

JAN STANÉK,
pasíř a olselenr *

Praha-L-979., ul. Karoliny Světlé, čis. 14. a.

Přissbnýonalec ©eh somehého Sročíního©soudu. :

Parameonta,

svůj osvědčenýa často vyznamenaný

lgnáce V, Neškudla syn
(protokolovaná Arma)

v J hlonném nad Orlicí (vČechách)

výrobní závod — k
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní.

(bra PJ. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu

Cenníky, vzorkyi roučha hotová na okázku

a se na požádánífranko zašlou.

2Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční snisony kollekol
nejnovějších drahů pravých

vlněnýchlátek
své vlastní výroby, jakož i tu- | cizo

zemských.

Cotná usmání zvláštěs krabů velo
důst. duchovenstva svěděí o pootivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více neš třicetiletého působení.

Učiňte, , prosím, malou objednávku. na: zkoněku.“

Též na splátky bez zvýšení cen!
Welejemné látky na taláry.

VYVYVYVVYVYVYVYVY OO00000000 o
Vydavatel a zodp. redaktor: Jesel Polák.
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| Pozvání k upisování
| |

páté 5% daněprosté
rakouské válečné půjčky
jež zahájenobide v pondělí dne 20. listopadu a skončí

v sobotu dne 6. prosince 1916.
: Ť22148 Ů kaz vah A |ÚpleypřilmáHee ey -..m .

Živnostenská banka filiálkav Hradci Kralové
vedlejinýchbanká'všechmistníchpeněžníchústavů.

- Pslašné peospekty a přibláškové tiskopisy lze bezplatně na požádání obdržeti u Zivnostenské banky filiálky v Hradci Králové,
která na projevené přání zašle též potřebný počet slošních lístků, jimiž upisovatelům bude lze splátky na upisovací hodnotu vykonati.

ko o ho ŠÍ

pro čtyřicetiletoudaněprostou 9: umořitelnou státní půjčku: |
K9250 resp.s náhradou bb bonifikaceK92"-,

pro daněprosté 5":"bstátní pokl. poukázky splatné 1.června1922:
K96'50 resp. s náhradou %%bonifikace K96“-.

Upisovacímu místu jest vyhrazeno, aby stanovilo výši částky, jež se má jednotlivě přiděliti; přidělení provede se 00

nejdříve po skončení subekripce a „úpisovatelům podá se o tom zpráva.
Kupní cenu nutno při úpisech do K 200 — ihned zaplatiti při přihlášce plným obnosem. Při úpisech nad K 200—

nutno zaplatiti:
při přihlášce - . © . 10%, jmenovité hodnoty.
dne 16. ledna 1917. 2.. 209, . h
dne 16. února 1917. . 20%, n l
dne 16. března 1917 . ... 259, p »

| dne 16. dubna 1917 .. . zbytek upisovací hodnoty.

Poněvadž kuponové úroky počítají se od 1. prosince 1916, nahradí se upisovatelům z obnosu dříve splacených 3'/4%/,
úroky z Kusu ode dne splátky až do 30. listopadu 1916. Při eplátkách po I. prosinci 1916 musí upisovatel nabraditi úroky
z kusu od I. prosince 1916 až do dne zaplacení.

K přihláškám na určité kusy půjčky může se přihlížeti jen pokud upisovací místo uzná to za přípustno.
Kusy dlužno odebrati u téhož místa, u kterého byla půjčka upeána.

“ Až do vyhotovení delinitivních kusů vydají se upisovatelům na požádání listy zatímní, jež se vymění za delinitivní
kusy bez účtozání poplatků za výměnu u téhož místa, kleré vydalo zatímní listy.

Živnostenské Danka fillálka v Mradei Králové poskytujeupisovatelůmk jich event.přání28 zvláště
výhodných podminek

zálohy na cenné papiry a titry válečných půjček
k účelům upisování a zaplacení V. rakouské válečné půjčky, po případě zaopatří jim též svým časem na takovéto hodnoty

| zápůjčku od Rakousko-uherské banky nebo Válečné půjčkové pokladny a to za sníženou výhodnou sazbu úrokovou. l

a



Armádní a lodní rozkazy.
Jeho cis. a krář. Apoštolské Veličenstvo címsřa král

Karel I. vydal tento armádní a lodní rozkaz:

Mým vojizám armády a loďstval
Milostivá Boží pomoc, Vaše a mašich věrných spo

Jenců chrabrost a vytrvalost utvořily situaci, která me
doposští Již pochybnosti o našem konečném vítězství.
Usllujíce vrátlii požehnání míru národům setrvávajícím
mužně v krušné době, podnikli jsrmo Já a Moji osvícení
spojenci pokts o zjedmání čestného míru, Vzývám Vše
mohoucího, aby tento krok provázel svým požehnáním!
Ale jsemtaké jist, že budetese stejsouhrdisnostibojo

přitele rozbodně neporazite.

Ve Vídni, 12. prosince 1916.
Karel v. r.

Jehu Veličenstvo nětmecký císař vydal tento denní
rozkaz německému vojsku:

|

|

chrabrostí, učinili jsme já a panovníci věrně spojenec
kých států nepříteli mírovou nabídku. Bude-li dosaženo
cíle s tim spojeného, zůstává nerozhodnuto. Vám jest na

dále s pomocí Boží odolávatl nepříteli a poraziti ho.
Tento rozkaz vydán byl také clsařskému uámoř

"nlctvu s timto dodatečným nejvyšším rozkazovým doplň

- které všechny své síly věroě a účinně dosadilo ve Spo
ječném boji.

Va velkém hlavním stanu, 12. prosince 1916.
Vilém I. R.

Poselství míru.
V červenci t.r. pronesl Sv. otec Benedikt XV.

vroucí, toužebný povzdech: »Požehnán budiž
onen, jenž nejdříve pozdvihne ratolest olivovou
a podá pravici nepříteli, nabídna mu rozumné
podmínky míru.«

Nuže — nyní přicházejí s touto ratolestí
právě ti, kteří jsou na vroholu své vojenské
slávy. Přicházejí triumfující vítězové, kteří ne
vedli boje dobývačného, nýbrž hájili existenci
svých států proti útočníkům, neskrývajícím
svých loupeživých úmyslů. .

Středostáty dokázaly zvláště v posledních
dnech, že nemohou býti zdolány zbraní nepřá
telskou. Přes t) však dozrála u vídeňského ka
binetu za plného souhlasu 8 vládami spojenec
kých mocností myšlenka, podniknouti upřímný
a loyální pokus, aby se dospělo k dohovoru
s odpůrci za lím účelem, aby se razila cesta
míru.

Za tím účelem podaly vlády rakousko
uherská, německá, turecká a bulharská zástup
cům států pověřených ochranou dotyčných stát
nich příslušníků cizích zemí, pověřeným v do
tyčných hlavních městech, stejně znějící noty,

lidstvo v jeho nejcennějších vymoženostech,
hrozí zničiti v trosky duševní a materielní po
krok,kterýbyl pýchou-Bvropyna počátku

Rakousko-Ubersko a jeho spojenci Němec
ko, Bulharsko a Turecko, projevily v této válce
své nepřemožitelné síly. Na svých nepřátelích,
počtem a válečným materiálem převahu mají
efoh, dobyli mocné úspěchy. Neochvějně vzdo
rují jejich linie stále se opětujícím útokům vojsk
jich nepřátel. Poslední útok na Balkáně byl
rychle a vítězně přemožen. Poslední události
dokazují, že i další trvání války nemůže zlomiti
jejich sílu odporu, že spíše naopak celá situace
opravňuje k očekávání dalších úspěchů.

K obraně své existence a své národní savo
body ve vývoji byly tyto 4 spojené moci nu
ceny sáhnouti k zbrani! Také slavné činy jejich
vojsk ničeho na tom nezměnily. Stále trvaly na
přesvědčení, že jich vlastní práva a odůvodněné
nároky nejsou v žádném rozporu a právy ostat
ních národů. Nesměřují k tomu, roztříštiti aneb
zničiti své nepřátele.

Jsouce si vědomi své vojenské a hospodář
ské síly a jsouce hotovi v boji jim vnuceném

navrhují čtyry spojené mooi, aby co
nejdříve bylo zahájeno mírové vy
jednávání. Návrhy, které přinesoudo tohoto
vyjednávání a které směřují k zajištění oti,

vývoje národů jejich, tvoří

jednávání s odpůrci, a obsahují žádost, aby tento
projev prostřednictvím svých vlád doručili pří
slušným státům nepřátelským. Zároveň byl tento
krok zvláštní notou sdělen zástupci ev. Stolice
a vyžádán účinný zájem papežův pro tuto na

městech uvědoměním o tomto kroku, aby jej
ae svými vládami sdělili.

Rakousko-Uhersko a jeho spojenci podali

zjednánítrvalého míru.
Kdyby přes tuto nabídku k míru a smí.

ření měl boj dále trvati, tu spojené čtyry moci
jsou odhodlány vésti ho až do vítězného konce.
Odmítají však 00 nejelavnostněji každou zodpo
vědnost za to před lidstvem a historil.«

« « ochotným prostřednictvím Vaší
požádati, aby toto sdělení oznámilaExcelence

“ „svládě

Tato nota, která tak jasně avěděí o míru
milovnosti centrálních mocností, zůstane po
všecky věky v historii velepamátnou. Také na
celé zeměkouli způsobila nabídka čtyrspolku

na 70.000 mužů,- ukořistila 184 děla a učinila
jinak nesmírnou kořist. A také rychlé prora
žení čáryPloešti— Bukurešť stalo se osudným
ramunekým silám, které se daly opozděně na
ústup od Predealu a Altschauzského průsmyku:
našly už cestu zatarasenu a byly z velké části
zajaty. Tak 9. armáda, Falkenhaynova, zajala
7. prosince na 10.000 mužů. Současně na dolní
Oltě vzdalo se 8000 Rumunů, poslední zbytky
oněch rumumských sil, které ustupovaly od
Ršavy. — Zatím co poražená rumunská vojska
ustupují od čáry Bukurešť —Ploešti na východ,
vynořuje se jim v boku a v týle nové nebez
pečenství: bulharské voje přešly Dunaj mezi
Bilistrií a Černou Vodou. Tím nastává zúžení
prostoru, kudy se děje rumunský ústup, jeho
ohrožení a znemožnění značným částem Ru

najský břeh mezi Tutrakanem a Černou Vodou
jest dle bulharské zprávy obsazen bulharským
vojskem. — Úřednízpráva. ze dne 12. prosince

munsku až k linii Uziceni—Mizil. Nových
10.000 zajatých odňato Rumunům a několik
děl. — Dle zpráv ze Sofie rumunští bojaři a
sedláci vzepřeli se ruskému rozkazu ničit všecky
zásoby. Na mnobých místech došlo k revoluč
ním výstupům na obranu zásob. Následkem
toho jsou prý zásoby obilí v Rumunsku ne
dotčeny. — Přechodem Dunaje u Černé Vody
doolleno spojení vojsk v Dobrudži a ve Valaš
sku, čímž odstraněno osamocení armády do
bružské. Spojená vojska přiblížila se už k Bu
zeu, kteró leží na křižovatce železničníz Ploešti,
2 Černé Vody, Braily a Multanska. — Zpráva
z 18. prosince uvádí nových 4000 zajatců. —
Ruská »Rječe píše, že porážka Rumunska jest
největším neštěstím pro spojence, poněvadž

vědomy, jak mohou rozmnožiti své válečné

kteří si zakrváceli čela pro své úmysly výbojné.
Takovým rozhodným krokem získávají si cen

tak i mezi obyvatelstvem čtyrdobody,. které
stále hlasitěji volalo, že zbytečné útočné války
má až po krk dosti.

Vzešla-li jitřenka míru, záleží nyní jen na
čtyrdohodě, aby se rozhořela v záři oblažující
celý avět.

Průběh války.
Vítězný postup v Rumunsku. S Rumun

skem je zle. To doznávají sami nepřátelé.

milovnosti. Na odpůroloh nyní je, aby před ce

vrhu jakýkoli. na pokračování ve válce jemu
snad vnucené, nebude moci ani před soudnou
stolicí jeho vlastních národů padnonti žádná
zodpovědnost.

Nota zní v českém překladu:

»Nejhroznější válka, kterou historie kdy vi
děla, zuří brzo již 2 a půl roku ve velké části
světa. Tato katastrofa, klerou svazek společné

ruském a posledně nová vláda v Anglii. Čtyř
dohodě a zvláště Rusku se vytýká, že se ne
chalo Rumunsko na holičkách. Ona všecky
výtky odmítá a veškeru zodpovědnost za ny

která, když národ nebyl důkladně připraven na
válku, neměla se do ní pouštěti. A v Rumun
sku samozřejmě nejvíce spoléhali na čtyřdo

AX

armád. —
trvá i po pádu Bukureště; vítězná armáda du
najská. Mackensenova, i pravé křídlo Falken

naftové prameny, doly měděné a niklové.
Ruské bojiště. Rusové svou pomocí Ru

munům jsou nyní připoutání ke Karpatům a
výohodosedmihradským horám. Nevede se jim
však dobře. Dle zprávy rakouského generálního
štábu ze dne 11. prosince mají tu ztráty 30.000
mužů. Rusové ve svých útocích neustávají, tře
baže sám ruský fisk připravuje veřejnost na
ústup ruských a rumunských sil až za řeku
Seret.

V Macedonii Sarrailovy voje pokračují
v úsilovných útocích. Nový ailný náraz soluň
skó armády dne 10. prosince severně od Bitolje
a v ohbí řeky Černé podniknutý se ztroskotal.
Zvláště Srbové útočí den co den rozhořčeně na
obou březích Černé.

Z italského bojiště není významných
událostí.

Zmatky v Recku. Král řecký ae svou
vládou konečně ae odhodlali k ostřejšímu za
kročení proti znásilňování Řeoka čtyřdohodou.
Řecká vláda vyrozuměla totiž jak státy ústřední
tak čtyřdohodové, že Řecko trvá na přesné
ozbrojené neutralitě a že nepovolí čtyřdohodě

král Konstantin mobilisuje řeckou armádu a

Venizelovým. Odpovědí na tento postup řecké
vlády jest vyhlášení blokády Řecka. Naproti
tomu 8e zase tvrdí, že Řecko učinilo všecka

Mackensenova v týdnu od I. prosinco zajala

LÍSTKY POSTOVNÍ SPOŘITELNY ZDARMA.

Na západní frontě především na Sommě
a u Verdunu volká dělostřelba, jinde boje zá
kopové.

Politický přehled.
Císař a král Karel v Pešti. Jeho Veli

čenetvo přijel 12. prosince do Pešti, kde v bu
dinském dvorním hradu přijal celé ministerstvo,
nato sněmovna magnátů a poslanecká a depu
tace města Pešti vzdaly hold mocnáři, který se
ještě téhož dne večer vrátil do Vídně.

Ministerstvo Koerbrovo odstoupilo. Nej
vyšším vlastnoručním listem ze dne 13. pro
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since propuštěno jest na vlastní žádost mini
slerstvo dr. Koerbra; zůstane však na svém
místě až do zřízení nového minlsteretva. Záro
veň bývalý ministr obchodu v kabinetě hr.
Stůrgkha ryt. Spitzmůller pověřensestaviti nové
ministerstvo. Jedinou příčinou odetoupení kabi
netu dra Koerbra jest prý rozpor jeho-s uhar
skou vládou o rakousko-uherekém vyrovnání.
Dr. Koerber a jeho ministři zdráhali se totiž
převzíti úmluvy rnezi hr. Stůrgkhem a br.
Tiszou. Hr. Tisza trval na přijetí dohody své
e hr. Stdrgkhem, proto rakouský kabinet podal
žádost za propušlěnou.

. Soc. demokraté o Českém Svazu. V pátek
a v sobotu konaly se v Praze porady zastupi
telstva českoslovanské soc. demokratické strany.
Toto béře na vědomí zprávu o utvoření Českého
Svazu a Národního výboru a schvaluje všechny
kroky, které k docílení tohoto výkonným vý
borem byly podniknuty. Při tom pokládá za
samozřejmé, že samostatnost a volnost jednání
strany v otázkách sociálních a dělnických není
tímto společným postupem vázána a plně se
trvává na svém třídním a soc. demokratickém
programu.

Dr. Steinwender o parlamentu. Týž myslí,
Že spojením českých stran na jedné atraně a
spojením aspoň měšťanských německých stran
na straně druhé ae situace základně zjednoduší
a zlepší. Nenajde-li však sněmovna při svém
sejití jednací řád d:kona'le přepracovaný, pak
jest prý věo pro parlament ztracena.

V uherském sněmu dne 13 prosince při
jata indemnitní předloha (dodatečné schválení
předloh bez parlamentu vyřízených) a rokovalo
se o zmocňovacím zákoně obchodně-politickém.
Ministerský předseda Tieza prohlásil pak, že
při vyrovnání rakousko-uherském zachovává si
vláda uherská své dosavadní stanovisko beze

Pěnybavy o státní samostatnost Bavorska,
Bavorský vůdce centra a zároveň předseda této
strany posl. Held v minulých dnech opětně
tlumočil na veřejné schůzi obavy o samostatnost
Bavorska. Samostatnost Bavorska musí zůstati
za všech okolností neporušena. To praví Held
proto, že právě v posledních dnech projevují se
v Berlíně ideje a dějí se věci, jež směřují
k tomu, aby Bavorsko bylo připraveno o avá
reservátní práva. Posl. Held nemůže pochopiti,
že ve válce mohou takové myšlenky vůbeo
———

Feuilleton.
Drobnosti.

Koníček,

Jindřich IV., král francouzský, lezl iednoho dne
po čtyrech po pokoji, maje na zádech posazeného
korunního prince, když náhle vstoupil jeden vel
vyslanec, překvapiv takto jej v této posici. Král,
nedávaje "se vyrušovati. táže se ho: »[ane velvy
slanče, máte děti?< — »Ano. sire.. — »V tom pří
padě-, praví Jindřich, mohu dokončiti jízdu po

„kojenm.«

královské verše.

Ludvík XIV. skládal někdy verše. Jednoho due
složil malý madrigal, který však jemu samému se
nelíbil. Řekl maršálu Gramontovi: »Pane maršál
ku, čtěte. prosím vás, tento madrigal a řekněte,
zdali jste kdy viděl něco tak ohyzdného. Poně
vadž se ví, že od jisté doby miluji verše, přinášejí
mi je všeho druhu.« Maršál přečetl verše a praví
králi: >Vaše Veličenstvo posuzuje božsky správně
všechny věci; jest pravda, že je to nejhloupější a
nejsměšnější madrigal, který jsem kdy četl“ —
Král se počal smáti pravě: »Není-liž pravda, kdo
jej napsal, že je ťulpas?« — >Sire, není žádné pří
činy dáti mu jiné jméno.< — >Dobře«, dí král.
zjsem nadšen. že jste ke mně tak upřímně promlui

kupuje a prodává
—————

vzniknouti, v době, kdy Bavorsko svou lásku
a věrnost k říši co nejskvěleji osvěděuje, kdy
přináší největší oběti nejen pro sebe, nýbrž
pro celou říši a tedy i pro Prusko. My Bavoři,
praví, musíme aetrvati na tom, aby naše reser
vátní práva zůstala nedotčena, poněvadž nejsme
jednotnou říší ve smyslu Ruska, nýbrž chceme
silné Německo, jež svou sílu čerpá z jednotli
vých spolkových států. Žádáme, aby naše samo
statná bavorská koruna byla zachráněna nero
rušena z války.

Nová vláda v Anglii. Ministerstvo Aeguith
ovo odstoupilo. Aeguith sám na sohůzi liberální
strany pravil, že bylo zosnováno pečlivě orga
nisované epiknutí, namířené hlavně na něj ea
motného a na lorda Greye. Útoky byly odůvod
ňovány domnělou ochablostí a nerázností vlády.
Měla se zříditi válečná rada, jejímž předsedou

George. A tak Asguith byl přinucen odstoupiti.
Zřízena nová vláda, jejímž předsedou a zároveň
předsedou válečné rady stal se právě Lloyd

ministrem války. Vláda sestává nyní z 5 členů
válečné rady, ostatní ministři budou se výlučně
věnovati svým ministerstvům. Pozoruhodno, že
7 známých obchodníků patří k ministeratvu.

Pátá válečná půjčka.
Před posledním dnem. zbývajícím k úp'sum pa

triotické půjčky, vybízíme všecky přátele, aby ne
váhali splniti svoji povinnost k této říši. Kdo posud
váhal. nechť se přihlásí se svým obnosem co nej
rychleji. Kdo upsal málo, nechť spěchá ještě s úpi
Sen NOVÝMI.

Každému občanu tane v přední řadě na mysli
otázka: Jaká jest situace? ©Odpovídáme. že při
každé válečné půjčce bylo postavení našich vojů
lepší a lepší. L.eckterý nedivěřivec si myslil: »Si
tuace jest na válečném poli velice příznivá. Ale jak
bude za měsíc, za čtvrt roku při tak obrovskéni
napětí nepřátelských sil?« A ejhle — na všecky
takové otázky dávali naši důmyslní vojevidcové
nejvýmluvnější příznivou odpověď válečnými činy.
Čím déle čtyrdohoda bojuje, tím také trží větší a
větší rány. Dne 20. srpna 1914 vtrhly německé vo
je do Bruselu, 8. října 1913 byli spojenci v Bělelhra
dě, 13. ledna t. r. v Cetyni. Nyní jsou již v Buku
rešti. A co tu proslulých činů válečných iiných!

vil; madrigal napsal jsem já. ALKsire, jaká lo
lest! Když mi Vaše Veličenstvo jej podalo přečetl
jse ici chvatně. >Ne, pane maršálku, první
dojmy jsou vždy nejpřirozenější A král se silně
smál této pošetilosti. Jak dalek byl tento král tolo.
poznati vždy pravdu!

Zlaté hodinky.
V gardě Ižedřícha Velikého byl kaprál, klerý

nosil řetízek, při němž místo hodinek, jichž z nedo
statku si koupiti nemohl, měl vázanou kuličku z
pušky. Král, chtěje jednoho dne při dobrém roz
maru z něho učiniti si Žert, pravil k němu: „Desát
níku, ty jsí byl asi velmi šetrný že sis moll koupili
hoďinky: na mých je Šest hodin, řekní nu, mnoho-li
je na tvých? Vojín. který poznal úmysl králuv,
vytáhl ihned kuličku a řekl: -Moje hodinky ne
ukazují ami pátou ani Šestou hodinu, avšak poví
dají mi každým okaružikem, že jest molí povinností
zemříti za Vaše Veličenstvo. Zde. munipříteli,
řekl král dojat. »vezmi si tyto hodinky. abys věděl
i hodinu. A dal mu své hodinky, brilanty ozdo
beué,

Vševědoucí.

Arrias vypravuje La Bruyére —-všechno pře
četl, všechno viděl, chce.všechno také přesvěděti;
jest člověkem universálním a takovým se i vydá
vá: chce raději lháti než mlčeti aneb objeviti se
neznalým některé věci. Při velké tabuli mluví se o

Co pohnulo ústřední státy k tak velikolepému
rozvinutí vojenské síly? Odpověď na to dává mí
rová nabídka. Naši válečnou akci vyprovokovaly
zákeřné přepady, věrolomnost a dobývačnost států
nepřátelských. A že náš boj byl a jest opravdu zá
pasem obranným, vysvítá dostatečně z textu mi
rového poselství centrálních mocnosti, jehož smysl

no, že fysickou mocí nás nikdo nezdolá, Ačkoli

vésti válku dobývačnou.— Takovou

všech sil podporovati. Nepřátelé nyní musejí sc do
věděti, že za neochvějným našíní vojskem stojí
všecko ebčanstvo slovem i skutkem. Aby naši pro
tivníci rychleji přijali nabízenou ruku, jest potřebí,
aby viděli v našich vojích hradbu stále silnou žulo

Uvažme, že poselství středostátu jest velikou
oporou mírumilovných kruhů ve státech čtyrdoho
dy. Tyto stále rostoucí společnosti tím více budou

že čtyrdohoda dalším válčením by si ien rozbíjela
znovu čela.

Veliká vůčzství a mírová nabídka — toť isou
dvě mocné zpruhy k: rychlému upisování s poc'
lem naprosté bezpečnosti. Jestliže čtyrdohoda ná
vrhy vítězi opravdově začne projednávati, promě- ,
ní se válečná pijčka v půjčku mírovou; pak jisto
tou uložení velikých peněz neotřese žádná ani nej
skrytější rušivá okolnost. Kdokoli nyní přispiší s.
úpisem co nejznačnějším. zdurazní sílu mírové na
bídky naší.

Vznešený rod císařský netoliko slovem, ale i
jasně zářícími příklady ide v čele upisujících pa- ,
iriotů. Osvědčení vojevůdcové, kteří zajisté nejlé
De znají patenci našich armád. vybízejí vřele ob
čanstvo, aby pospíšilo se svými vklady. Nuže po
slechněme, ochotně a horlivě netoliko upisujme,
ale vybízejme i jiné, aby své peníze uložili co nei
výhodněji. Co nyní poskytnete státu věnujete ve
prospěch vlastní!

Volné listy.
Marle Terezle. Vypravuiice © panování této

moudré a statečné císařovny, zmínili jsme se na
posledy © tom, jak mocný její odpůrce německý
císař Karel VII, nevěda kudy kam, smluvil spolek
s Falekcin a Pruskem. Po smyslu spolkové smlou-"

sté panovnickémdvoře na sever: on chápe se“
slova a héře je těm, kteří právě chtějí říci, co 0
tom vědí; on vyzná se v této vzdálené říší, jako
kdyby z ní pocházel; promlowvá o mravech tohoto
dvoru, o žerách této země o jejích zákonech d"
zvycích; vypravuje historky, jež se tam staly:;*
naiézů je zajímavými a směje se jim první až-k
puknutí. Kdosi odvažuje se mu odpírati a jasně“
nn dokazuje, že vypráví věci nepravdivé. Arriás
nedává se docela rušiti, naopak olmivě dí proti
rušiteli: -Nepředbíhám. nevypravuji nic, co bych
vevěděl puvedně: slyšel jsem to ad Sethana. vel-“
vyslame francouzského při tomto dvoře, přišlého
do Paříže před několika duv, jehož znám důvěrně.
ichož, jsem ce dohře tázal a jenž mi nozatajil žádné
okolnosti © Uchopil opět nit svého vypravování €
větší leště smělostí než s jakou začal když mt
kdosi ze spoirhostí pravi: Toť Sethon. s nímž
mlirvíte. on sám, jenž přichází ze svého velvysla“
nectví!:

Zdvořilost.

Jednoho dne mluvil Ludvík XIV, v kruhu svých
dvořaní o přednostech dobrého a jemného chová
ní a nahízel sázku, že jií označí anglického šlech
tice, jenž v tomto. ohledu předstihuje | všechny
Franceuze.

Když se domníval, že na to zapomněli, pozval
lorda Staira (jenž byl u jeho dvoru a pro své jem
né chování veliké úcty u něho požíval, jakož i dva



vy 16 král pruský vpadl do Čech, kdežto falcké a
hesenkaselské pluky spojily se s bavorskými, tak
že jenerál Seckendorf nabyl tím 18.000 armá
dy. Rakouský vůdce“ "princ: Karel. který: před
tím dobyl Elsaska, musil ze země té odtáhnouti do
Čech, kamž přibylo mu něco pos“l,i z Bavorska,

čehož dusledek.byl; že jeherál| Seckendorí, zmocnil„se Bavor vepřbprospěch Karla VI
Rakouské armády ponenáhlu"Stupovaly a po

sléze stanuly u Pasova, aby tam přezimovaly. Ale
pobytů jejich bylo tam na krátce. neboť již 1, ledna
4741 dostaly rozkaz vtrhnouti do Falcka. Brzo po
ton císař Karel VII. rozžehnal se s životem. Dě
dičný princ a nástupce jeho.v kurfiřství, Maximili
án Josef, chtěl válčiti dále, ale výbojným úmyslům
jeho. byl učiněn konec bitvou uPřaffenhofenu. kdež
byl na hlavu poražen, po čemž z Mnichova utekl
do Augsburka, kdež nevěda'si rady ani pomoci,

s Marii Terezií siednal mír, který podepsán by! ,
22. dubna 1745.

Po těchtů událostech Marie Terezie pomýšlela
o to, aby římskoněmecké koruny císařské dostalo
se jejími choti. velkovévodoví Toskánskému. Král
francouzský dověděv se o záměru tom. vypravil
na rychlo armádu k Mohanu s tou záminkou, že
úkolem jejim jest chrániti svobodné volby nového
císaře. Ale protože kde komu zřejmo bylo, že ar
máda francouzská po pravdě má svobodné volbě
vlastně překážeti Marie Tereze nařídila. aby ne
kalé úmysly v niveč uvedeny byly zahnáním fran
couzskéch pluku, kterýžto úkol řízně vykonán byl
jeneráli Traunem a Bathianim. Potom k armádě
rakouské do Heidelberka přibyl sám velkovévoda
a zustal tam tak dlouho, až došla zpráva o zvole
ni jeho císařem. Korunován byl ve Frankfurtě,
kdež slavností účastnila se i Marie Terezie, která
pak s chotěm svým odebrala se do vojenského tá
bora v Heidelberku kdež 60.000armáda v bitevním
pořádkit cíaře a císařovnu radostně pozdravila.

Před těmito slavnostmi v měsíci srpnu pruský
král Bedřich vypověděl válku králi polskému, jenž
byl zároveň saským kurfirsten. Příčina toho byla,
že král polský uzavřel mír s Mar'í Terezií. Saso
vé byli poražení u Kesseldorfu a Bedřich vtáhl do
Drážďan. kdež počínal si pokojně. Brzy potom
Bedřich ujednal mír se Saskem a Rakouskem a u
znal chotě Marie Terezie za císaře římského, kte
réhož příkladu ©následovaly ©Falcko a Hessen
kaselsko.

V Kali proti Marii Terezii válčili Španělé ve
spojení s Francouzi, a vrch větším dílem měla voj
ska rakouská. kdežto v Nizozemí vítězila armáda
francouzská, vedená slavným maršálem Saským.
Tak se věc: měly r. 1746 a 1747. V roce 1748 do
Nizozemska měla přijíti na pomoc 35.000 armáda
ruská. ale mír v Cáchách ujednaný zpusobil, že
tato ruská posila zůstala doma. Cášským mírem
Francie vzdala se všech zabraných kraju v Nizo
zemí. ve prospěch Rakouska uznána byla pragma
tická sankce Karla VI., Bedřichu pruskému pone
cháno držení Slezska. králi španělskému s některý
mi výminkami dostalo.se Parmy, Přacenzy a Oua
stally a králi sardinskému dána část vévodství mi
lánského.

Po míruCášském Marie Terezie oddala se pra
cím ve prospěch svých národův, aby zahlazeny
byly stopy válek a aby vrátil se bývalý blahobyt.
Bohužel klidu a kulturnímu snažení nebylo na
dlouze. Bedřich pruský z čista jasna vpadl do Sa
ska, jež byle docela bez obrany, a lím začala se
ona vojna, které se dostalo jména »války sedmi
leté.. Bedřich předstíral že mu Marie Terezie

chce odníti Slezsko, ale po pravdě ho píchalo, že
Rakousko, účelně sjednanými spolky dodělavši seR ó
mito třemi pány. po velkém schodišti versailleskén.
U vozu, místo aby sám vstoupil dle obyčeje. kyne
$rancouzským pánum vstoupiti; tito, tomuto způso
Vu nezvyklí, ustupují. nechtějíce tuto čest přijmouti.
Nato král kyne lordu Stairovi, který se poklonil a
ihned dovozu vstoupil, Král a francouzští pánové
sásledovali.

Král řekl jim potom: »Myslím, že doznáte že
jsem svou sázku vyhrál. — »Sire, jak to?< —
>Když jsem žádal, abyste vstoupili do vozu. ode
přeli jste mnito. Lord Stair, sotva že postřehl roz
kaz králuv, který není ani jeho velitelem. okamžitě
poslechl. Dvořané uznali, že král má pravdu.

Vždycky zajímavá novinka.

Paní de Sévigné píše z Paříže paní de Coulau
ges do Lyonu v pondělí dne 15. pros, 1670:

>Chci Vám právě sděliti věc nejůžasnější, na
nejvýš | překvapující. | nejpodivuhodnější,| nejdiv
nější. nejjásavější, | nejomamivější, nejneslýcha
nější, nejzvlášiněiší, | nejmimořádnější, nejneuvě
řitelnější. | neinepředvídanější, největší. nejmenší,
nejřidší, ©nejobyčejnější, nejzjevnější, nejtajnější
až podnes, nejskvělejší, závidění nejhodnější; věc
konečně. které příklad nacházíme jen jediný v mi
nulých stoletích a ještě tento příklad není pravý;
věc, které nedovedeme uvěřiti v Paříži; jak pak
by se jí mohlo uvěřiti v Lyonu? Věc, jež volá o

míru a pokoje, Šťastně pracuje o hmotný blahobyt
a duševní rozvoj.

Novéobzory-Mňoho Pluku:způsobilaa raňálio.
pozornosti k sobě zvábila kniha. kterou vydal říš-'

skoněmecký poslanec Nawnan. Nazval ji s or
Evropeý« rozv v ná nejsš hávrhýt, jakpo válce třebabude hasdodářsky greliti nýpější
protčtvřdohodové spojence, aby budoucně dosta
čovali sami sobě a nezáviseli na-cizím dovozu. Ná
vrhy tyto byly tak velikolepé a překvapující, že
všemi desíti přijaty. byly překotně. zejména těmi
politiky, kterým postačí pouhé nové slovo, jen
když lichotí a vemlouvá se dávným náklonnostem
a velikášským tužbám. Něnecko-rad'kální tisk u
nás byl tu hned jako na kon' a. netrudě se hlubší
mí úvahami o možnosti nebo nemožnosti »Střední
Evropy., Naumanem narýsované spustil hl
halas o pravém slově včas ao vycház.jícím slunci

I dále a dokazovali na rušest, že říše naše musí
| býti k německé přičleněna nejen hospodářsky, ale

také politicky. Všichni politikové tímto zpusobem
mluvící zapomněli však, že něco jiného jsou sny a
přání a něco jiného skutečnost „která má svoji
tvrdou logiku. rozdílnou od lorky papírových a
třeba duchaplně psaných návrhu.

Na kolbiště rozprav vedle Idí romantismem
raněných dostavovali se ponenáhlu reální politiko
vé a hospodáři, kteří v rukav'čkách počali odha
lovati slabiny knihy Naumanovy, potřásali nedůvě
řivě hlavami a dotýkali se tu toho, tu onoho. V zá
kladech kombinace Naumanovy byly otřeseny
pravdou, souhlasně všemi předními národohospo
dáři vyslovenou. že střední Evropa nemohla by
vystačovati bez zámořského obchodu a vůbec be
ze všech těch spojení, která z povrchu naší země

zdvihly se obavy státoprávní, jež za sebe vyslovili
Maďaři dovozující, že by ve všemocnosti nového

* útvar snadno mohla újmu vzíti uherská samostat
nost, V naší říši ozvaly se hlasy, přetřásající, sku
tečnost, že hospodářský život Rakouska jest od
lišný od německého. jiní podškrtovali samozřej
mou pravdu, že náš stát musí dbáti své suvereni
ty, a proti jednostranné tendenci národně politické
poukazuje se dírvodně na mohutný živel slovanský,
který by se nedal nivelisovati.

Vuči těmto hromadícím se nesnázím autor kni
hy, Nauman, již nejednou chopil se péra, aby vy
světloval, doplňovat a obmezoval své myšlenky,
takže i jeho kniha i jeho doplňky nemohou se vy
zouti ze spousty předpokladů. možností a dohadů.
Celémt návrhu vtištěn jest ráz teorie, který se
neodstraňuje ani těmi četnými potitiky, kteří pod
nětnou mocí »>Střední Evropy« přes tu chvíli na

| veřejnost přinášejí, svá mínění, jejichž nejsilnější
stránkou jest prchavá neurčitost a mlhavá nejisto
ta. Na konec může se přihoditi i to, co stalo se
tehdv, když dobromyslný občan slyšé hovořiti o

fantasii. se tázal, kdo to je a vdána-h jest ta dáma,či svobodna.
+

| Staré obzory. Přes to, že všudy raší myšlenky
o novém Rakousku a že vykládá se o nových ob

| zorech, snaží se mnozí politikové, aby zůstalo vše
při staréme:ba aby utužila se prakse. která v mne
hojazvčné říši nadělala již mnoho vnitřních sporův
a tmrzutostí. Právě v tyto dni přinesly noviny
zprávu o bouři, která se strhla v poradě něnrecko
radikálních poslanců. Po referátě poslance Wolfa
oznámil prý poslanec Heine četné věcio minister

ci, protože potvrdily pozorování; které učinili také
jiní členové sdružení německoradikálního ve svých
stycích s drem Koerbrem, Poslanci ti prohlásili.

KA
slitování k celému světu; věc, jež: přeplňuje radost
paní de Rohan a paní d' Hauterive; věc konečně.
jež se stane v neděli, kdy -ti kteří -ji uzří; budou

že dlužno vykomati naprestou změnu.vůči kabinetu.

—————

která by se nemohla stát asi v pondělí.
rozhodnouti se vám ji říci... Než dabře! Jest
přece nutno s Vámi ji sděliti: Pán de Lauzun béře
si v neděli v Louvru, hádejte, koho? Paní de Cou

. langes řekne: Ejhle. jak je velmi nesnadno hádati!
Jest to paní de La Valliére. Docela ne. Tedy slečna
de Retz? Docela ne; jest příliš venkovská, Oprav
du, jsme velmi hloupé, jak pravíte. Slečna Colber
tuva? Ještě méně, Jistě slečna de Crégu!. Neuhod
nete. Jest přece na konec nutno vám to říci: Béře
si v neděli v Louvru, s dovolením královým, sleč
nu, slečnude...
Slečnu. věru. na mou věru. na mou věru pravdí- |
vou! Slečnu, vznešenou Slečnu. Slečnu, dceru po
zesnulém Pánu, Slečnu, vnučku Jindřicha TV.,sleč-*
nu ď Eu, slečnu de Dombes. slečnu de Montpensier,*
slečnu d Orléans, Slečnu, vlastní sestřen'ci králo

: vadním mínění. Němečií radikálové chdlenk-slátní.
ství Českého dle národních krajů,

No HA Rakouska s Nělukyý*Halěe, D
žada
na to Času, nyn

Učinil tedy dr. Koerber to. co jsme v »Obnov
již předpověděli minule. Žádný prospěchů Fi
dbaiý státalk rakouský nemůže rozjitřovati vnitř
ní poměry,"kedy běží o to,"aby všichni národo
svorně pracovali o ochranu říše proti dorážéj
jičín nejřátelům“. žádný nunteterský předseda ne

může dnes od nejdůježitějšího úkolu zobováříobraceti sfty ke stranickým požadavkům, kte

prot ohromnému zápasu říše dnes jsou Přejn
Požadavky německo-raďkálních poslanců nes

jsou toliko nevčasny takticky, ale nemohou ob

rozmetla staré myšlenkové obzory o národech pá

še německé nejednou již slavnostně problásik že
ohromný zápas obsahuje v sobě také budofcí“Sv0
bodi a spravedlnost ke všem národům malým.

o rovnocennosti. totiž všech národův, a po všem
ton žádají o slovo politikové, aby dokazovali, že
poučení hromově mluvící historie se jich ani za
mák nedoteklo. Podivuhodná setrvačnosti.
chen svět přesvědženě uznává. že idea rovnocen
nosti národů jest mohutnější a plodnější než idea
právě dokonávající, idea to národnostní nadvlády,
všichni poctiví a rozumní rakouští patrioté vyzná
vají. že rovnoprávnost národů je středem a že ti,
kteří se kolem něho sestoupí, tvoří stranu budouc
nosti. ale přes to přese všechno svéhlaví politikové
chtějí opakovati staré chyby a obnovovati staré
spory, které by nepřinesly říši nic jiného než zby
tečné oslabování. Všechno, co se příčí spravedi
nosti, jest lež, ale život národů není lží, kteráž
pravda více než kdy jindy ozřejmuje se v ohrom
ném přítomném zápasu. Nechť jen politikové ti za
hledí se do bouřlivého víru a poznají že v této
válce se potápí všechno, co nemůže plovati a že
k utopencům v novém a obrozeném ©Rakousku

rozhodně připočtení budou lidé, kteří by chtěli v
podsučí uvésti jiné národy. .

Kromě předpovědi naší, že dr. Koerber národně
politickými zákonodárnými počiny zaměstnávati se
nebude. vzpomínáme, jak jsme před týdny soudili
o Svolání parlamentu. Když se po dlouhém tichu
z ničeho nic pojednou známí politikové a zňámé
noviny rozhořeli láskou ke sněmovně a ústavno
sti, pronesli jsme v »Obnově« mínění, že český

Stáli
jsme na svém, i když volání po parlamentu ať již
přesvědčeně ať nevolky stalo se obecným. Dnes
odůvodňujeme, proč isme soudili po svém a proč
jsme onehdy plovali proti proudu. Znajíce dávné
tužby druhého politického tábora, očekávali jsme
již od počátku války, že bude chtíti využitt přítom
né doby, aby náklad svých požadavků dopravil do
bezpečného přístavu. Hádali jsme v duchu předem

yly
správny a že projevená námi nedůvěra k.n é
ochotě sněmovací byla včasna, jést patrno ze
všech jednání politických, z nichž některá posud

zakryta json tajemstvím a jiná Stala se již"veřejnými.

O oddělení Haliče ovšemjsme, neměli ani tuše
ní, ale i ta okolnost měla prospívati pláním. které
jsine právě naznačili, Rozmnožená autonomie Ha
liče měla dle některých vzdáliti polské poslance
z vídeňského parlamentu, kdež pak příslušná vět
šina byla by snadno státní němčinu odhlasovala.
O. zdolání všejiké obstrukce byl by se postaral
oktrojovaný jednací řád.. Státní němčina, roztrhá
ní Čech, odstranění haličských postancův, opano

politické přimknutí k Němeokn; tak- to bylo promy
šleno a sestaveno,

Proto bylo 'tolik rozkládáno o změně poměru
válkou zpírsobené, proto se tolik psalo a řečnilo o
svolání parlamentu. Páni, zkrátka budiž řečeno,
se domnívali, že uhodila jejich hodina. Toť jsou 'ty

předmět k rozhovoru! Křičíte-li, jste-li bez sebe.
pravíte-li, že jsme lhaly, že jest to faleš, že si z vás

to docela fádní nad pomyšlení: metáte-li konečně
nám urážky, shledáváme, že máte pravdu. My isme
zrovna tak činily jako Vyl«

A. V.Chodovický.

t

a zdravý vývoj našeho mocnářství.
: +

křivdy. Jak dovede se u nás spojovati vzneše
né s nízkým a veliké s malým, dokazuje spisovatel
Ká'al v +Naší Době«. kdež uvádí slova z denníku
Palackého: »Křivdy jiným činiti nemohu, ani trpě
ti aby komu činěna byla.« K výroku tomuto Kálal

»Výrok ten kladu na srdce celé české
obci; u nás se s lehkostí křivdí a to právě lidem
nejlepším a co zvláště podškrtávám, u nás takřka
nikdo| nepovažuje za povinnost uimouti se lidí.
jimž bylo ukřivděno. Udá se hnusná křivda, nevin
ný člověk úpí na smrt, ale nezjeví se nikdo, jenž
by vykřikl: Zadržte, nemravové! V tom je — ne
lichoťme si — velký mravní pokles. Chytráci s'

; Hkají: Co tě nepálí nehas. Mrzkost musí každého
"páliti. jako každý cítí zdechlinu.«
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ž posud s mravním horlením páně Kálalovým
lze zcela souhlasiti, škoda však, že dobrý dojem

ví: »Souhlasil isem úplně s návrhem, aby se revi
doval připad zrady, udavší se před válkou; den po
dni tlačila se na mne otázka: Což kdyby byl nevi
nen? Musíme uvědoměle pěstovati v národu cit

:spravedlnosti a děs před křivdou.. Toto vzdy
„chání páně Kálalovo působí věru nepříjeninou sen
timentálností, která | usilujíc o c't spravedlnosti,
kdvby sestala obecnou. ohrozila by mravní zdra
vi národa. Událost Švihova byla tak důkladně pro

jednána a skoncována, že nezbylo místa žádným
pochybnostem a že ten, kdo touží po revisi a žiní
otázku: »Což kdyby byl nevinen? :, pronáší vlast
ně pochybnost o zdravém lidském rozumu a šíří
nejistotu ve věcech průzračných, což nebylo by
krokem ku předu, nýbrž brzděním kulturního po
kroku a zbytečným ztravováním národních sil. pak
snaha za uklizením mravního poklesu, tímto zpiso

-Pe
hove, J. Exc. p. president hr. Schěnborn a jiní vv
secí hodnostáři.

Po předběžných pobožnostech vstoupil nejdp.
arc'biskup na svuj trun, načež probošt metropolity
dr. Frind jej oslovil významnou řečí, Připomenul

věnoval pozornost nynějším světovým událostem.
>Pokud se zachovává zákon sionský a slovo Je
rusaléma, potud se těší míru království mesiášské;
i nepotřebuje mečův a oštěpu a muže je věnovati
jen na díla míru ... Poněvadž I'd zapomněl ha
zakon sionský a jelikož neslyšel hlasu Jerusaléma,
království mesiášské se neobjevuje, nýbrž povstal

Proto Kálalem znovu ohřívaná otázka Švihova
procesu, jakkoli se tváří míti zraky upjaté k obzo
ru nějaké mravní očisty, ve skutečnosti jest nepo

»chopitelným bludem, nebo snad mal'chernou tra
dicí známé filosofie. jež do českého života uváděla

ik i úředně. Ale když jeho tvrdošíjhí zastánc' ra
finovaným způsobem obviňovali a hrubě napadali
poctivé.. žadatele „pčisty, tenkrát Kálal zůstal se
svým napomenutím za pecí, jako by se bylo jedna
lo o malichernost. Proto jeho nynější povzdech

jest zcela lac'ná fráze, napsaná zřetelně ve pro
:spěch jediné osoby, která již má zůstati na trvalém
výměnku.

+

Techsika drtičem. Jaké spousty střeliva a děl
technika v této válce ještě vychrlí, dává tušiti do
provod zákona o vlastenecké pomocné službě Pra
ví se tan: »Naši nepřátelé chtějí německou frontu
prolomiti bezpříkladnou spoustou střeliva a ve
správném poznání. že otázka muniční jest nejdůle
žitější otázkou. odvolali Angličané z fronty 70000
-odborných dělníků do továren na střelivo, Letos
v červnu zaměstnávala Anglie v mun'čních továr
nách 2.250.000 lidí, z nichž 40.000 žen . . . Co se
po' měsíce odehrává na Sommě, bude se příštíni
jarem s dvojnásobnou prudkostí opakovati od
flanderského pobřeží až k Vogesám. Víc a vice
stala se tato válka jmenovitě na západě a v Krasu
válkou stroju proti lidem. V strašlivém posičním
boji užívá se takové spousty děl a střeliva, že by
to před pul rokem nikdo nebyl považoval za inož
né.'| nejzkušenější odborníci žasnou nad tím co
dovedou děla. Jestliže jsime-se na počátku bitvy na
Sommě mohli oddávati víře. že taková síla dělo
střelby musí pe několika dnech povaliti, poučila
nás zkušenost této již šestiměsíční bitvy o jiném
A v tomto boji jest v nevýhodě, kdo má méně děl.
méně střeliva a méně lóétadel, vyzvídajících pos'ce
nepřátelské artilerie.- Můžeme si tedy představiti.
co se děje v továrnách, aby vykonány byly pří
pravy na jaro.
————„i
„Intronisace českého.
© metropolity.
Dne8.prdstnékčissvátek

četí Panny Mgxrie -bybálavnostkě' nastolen nový
český primas. V pruvodu českých nejdpp. biskupu,
jiného duchovenstva a četných notabil't z řad lai
nů bral se Jeho Milost nejdp. arcibiskup dr. Pavel
z Huynu ze svého paláce do Svatovítského dómu.
Zde usedli na vyhrazených sedadlech arcipastýři
královéhradecký, budějovický a litoměřický, se
kretář runciatury Msgre Ogua Serra, . opatové a
Jiní hierarchové, J. Exc. p. místodržitel hr. Couden

oskvrněného po

pozvedne svuj hlas pro pokoj a dobro, připojí se
hlasy přítomných, aby Buh poskytl věrným síly
a v boji ochrany. V tomto chrámě jest uložena zá

žehnání Boží všem zdárným snahám vrchního pa
stýře,

toninost českých biskupův a prosil je za podporu
při svém velice zodpovědném a obtížném úkolu. V
pozdravu a poděkování ostatnímu četnému du

chovenstvu pravil: »Se mnou, vysoce dustojní pá
nové, mějte na mysli spásu nesmírného počtu duší
v télo arcidiecési a pochopíte mé volání a moji
prosbu: Vzácní a učení pánové, podporujte mne,
abychom slávu Boha trojjediného šířili a nesinrtel
né duše, předrahou krví vykoupené, zachránili.
Vždy chci míti před očima napomenutí Božského
učitelé našeho: Nebo ani Syn člověka nepřišel, aby

na vykoupení za, mnohé.: (Mag. 1,43),
S velikou úctou promluvil metropolita o svatých

českých patronech. Projevil vroucí tužbu, aby
vš'chni přítomní byli naplnění známostí Ježíše
Krista. Sv. Pavel praví: »Ode mne pak odstup to,
abych se chlubil, leč v kříži Pána našeho Ježíše
Krista, skrze něhož mi ukřižován jest svět a já
světu. Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka nic neplatí
ani neobřízka, ale nové stvoření.« (Gal. 6, 14, 15.)
Nato metropolita pronášel vroucí prosby k Bohu
a Panně Marii.

Následovala čtení arcipastýřského listu.

vám! Metropolita dí: »Všecka slova, | všechny

nesmrtelným duším
sáni, přcházeie do této arcidiecése, plním jenom
příkaz Pána. jenž dí: Vcházejíce pak do domu. po
zdravte jej, Fkouce: Pokoj domu tomuto! (Mat. 10.

dokud mi Pán popřeje třímati berlu sv. Vojtěcha.

nali vysoce zasloužili, ba svatí biskupové a arcibi

Vojtěcha...

svatovítského. prosím Vás, přijměte ntne s duvěrou
a láskou, jakož i já s duvěrou a velkou. láskou
jsem přišel k Vám. Dnes tkví mně na mysli slova
našeho Božského Mistra: »Syn člověka nepřišel.
aby m: bylo slouženo. nýbrž aby sloužil. (Mat.
20.28.) Slonžiti chci Vašim nesmrtelným

leie svátosti, vykenávaje svůj apoštolský

bou.: ©

Metropolilavěnuje tklivou vzpomínkusvému

že ani v duchovním životě nemůže býti pokoje bez
vítězství nad hříchem. »Neboť pokoj přebývá jen
v čisté duši, v duši, která zvítězila nad zlem, nad

prosí Vás dnes a napomíná: »Žijme všichni v pis

Vroucí, skromná slova metropolitova —zajisté
vzbudila příslušný dojem. Po přečtení listu nejdpp.
biskupové pozdravili svého metropolitupolíbenín
pokoje a duchovenstvo vzdalo mu homagium.

Po krátké modlitbě nový primas království Če
ského sloužil pontifikální mši sv. Po skončení Nej
světější obět: ubíral se s průvodem do kaple. sv.
Václava. Nato kráčel řadami kněžstva a katali
ckých spolků k svému povozu. Kéž důmyslnému a
horlivému arcipastýři žehná Bůh hojně ve všech
záslužných snahách. které budou směřovati ku
blahu církve i celého našeho národa! Vždyť nyni
stráž na katolickém Sionu potřebuje zvýšenou mě
rou posily nebeské,

Záložna v Hradci Král.,
Janské náměsti č. 163,

Vklady na knižky 4“|o -08
Půjčky. — Úvěry osobní. — Zálohy.

Sskomptúčtů a směnek.



Českému lidu!

vědomo své povinnosti také po stránce hmotné 4 skoro

krajnější napětí všech sil a v každém ohledu. Jako naši
bratří, synové, otcové, příbuzní a přátelé, stojící v poli
své nejlepší síly a svůj život v každém okamžiku jsou
ochotni obětovat, tak každý, kdo zůstal doma, přispětí
musi svou hřívnou, kde a kdy toho v zájmu ohromné
války je třeba. : :

rá v této válce padla, bylo možno poznali, že otázky
hospodářské hrají význačnou úlohu v tomto světovém

dářský vývoj! ,
Kdyby se bylo nepřátelům monarchie, tudíž neptá

telůn: naším, podařilo centrální moce zdolati, diktovati
mír, v první řadě v obchodních smlouvách byly se je
vily následky onoho vítězství. Blahobyt naší země byl

še dělnictvo bylo by zůstalo bez chleba. Mocný vývoj
našeho průmyslu, získaný pílí a zdatností jeho příslušní

na dlouhou dobu. Ještě válka není skončena, ještě mu
sejí býti napjaty všechny síly, aby vše, co bylo udrže
no a zajištěno, aby naše úspěchy vedly k definitivnímu

výzva. aby státu, jehož armáda tak skvěle dovedla ob
hájití všechny zájmy mocnářství, svěřili prostředky k
dalšímu vítěznému postupu. proti nepřátelům. Nejedná se
o daň, kterou tu stát vybírá, je to půjčka, která se v
každém ohledu znamenitě zúročuje. Stejně jako bývaly
děsivy následky nějaké porážky pro celý hospodářský a
proto i národní a kulturní život českého národa, tak
skvělé jsou vyhlídky a naděje pro dobu míru po dobytém

hudíky je situace spolubojujících států taková, že s nej
větší oprávněností, s růžovými nadějemi hleděti smíme
v budoucnost. Peníze v rakouské válečné půjčce ulože
né, uloženy jsou věru dobře! Sebedůvěra, jaká se jeví
v přímo báječném úspěchu německé válečné půjčky,
zřetelně jeví se stejně oprávněna u nás v Rakousku a
třeba by naše mocnářství nebylo tak bohaté jako sou
sední Něn:ecko, nemůže být ani dost málo pochybnosti.
že nase válečná půjčka stejného poměrně docílí úspě
chu. Každý z nás ví, oč jde, každý zná cíle této války.
každý ví, že jde o nejživotnější a nejdůležitější zájmy
každého jednotlivce i celku a jistě tudíž každý z nás
vykoná svou povinnost, když je heslem: »Upisujte na
válečnou půjčkul=

(Cirkevní věstník.
„Postavení sv. Stofice. Podle zpráv švýcarských li

stů nelze sc oddávati klamné naději, neboť postavení
sv. Stolice působí nemalé obavy. Poakazule se na to.
že v celé katolické Italii jest protestní hnutí proti itai
ským bohozzplračům, kteří tupí nejen církev a papeže.
nýbrž iaké katolickou víru. Rázný odpor byl zdvížen
proti italské censuře. která podobná pohoršení: trpí 4
tim je podporuje: »Osservatore Romano«dotvrzuje tyt
události a výstupuje prošliministru Medovi, který srov
nal se svým svědomím, souhlasiti s vládou při uloupení
Paiazzo Venezia. majetku a sídla rakousko-uherského 
vyslanectví. Církevní úřady italské-by měly uvésti lidu
ve známost zločiny italské vlády, nestarajíce se o jeř
smutný stav. Papež sám při přijetí spolku Matky Boží
della Valle dal výraz své bolesti nad těmito událostmi
výmluvným způsobem. — Protestantský list holandský

staví se sám protl útokům na papeže a táže se: »K če-
mu všecka tato štvanice protl církevnímu knížeti, který
zcehh vynikajícím způsobem činí všecko, co jest v jehc
moci, vymyká se našemu pojmu.« Tyto štvanice jsou
vymýšleny, aby v lidu nastalo nepřátelské | smýšlení
proti církvi, aby zednáři jako původcové tolika zla,
vzniklého ze světové války, měli kozelce obětního, na
kterého bysvalili všecky viny. Aby zachránili svou ků
ži, zednáři vydávají zavčas katolíky nenávisti luzy pře
se všecky oběti, které katolíci a zvláště | francouzští:
kněží dávají na jevo za nynější války,

AAAAAAAAAAAAAAAAAÁ
Královéhradeckou bankovní jednotu v Hradci

Králové doporučujeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
při každé přiležitosti svůj vlastn: podnik.

————

Zprávy |
místní a z kraje.

. Za blaho Jeho VeHčenstva císaře a krále Karla 1.
Tuto neděli (10. t. m.) Jeho Excelence nejdp. biskup dr.
Joseř Doubrava za příčmou nastoupení Jeho Apoštol
ského Veličenstva na trůn sloužil v katedrálním chrámu
slavné služby Boží s Te Deum za přítomnosti četných
zdejších hodnostářů všech stavů. | Odpoledne od 5- 6.
hodin byla v témž chrámu výstava Nejsvětější Svátosti.
před níž věřicí se modlili za Boží posilu a blaho novéhu
nejjasnějšího panovníka. Nejd. arcipastýř v tom čase

Zajisté uznáte,
že v odborném

závodě prádlem,
modním zbožím

koupíte nejlépe.

Výprava vojska |

Největší, jinde * [I
nevídaný výběr

v každé velikosti
a ceně.

Moje ceny
za dobré zboží

jsou levné.

Teplé vesty:
Teplá trika:

Teplé rukavice: K

Teplé kukle:
Teplé řály:
Navin. kamaše: K

Nepromokavé pláště.
Nepromokavé peleriny.

Nepromokavé vesty.

Nepromokavé "kalhoty.

Bilé prádlo.
Barevné prádlo.

Sport. sveatry.
Mední jupičky.

Punčochy. Hedvábné prádlo. Š'e. Rukavice.
Kapesníky. Modní kabáty. Ponožky. Hole. Závod
Manicury. Zupany. Ranníky. Parfumerie. Mýdlo. svojí solidností

„A

Prádelna,žehlírna.|
Prádlo se z domu odebírá a doručuje. v každé třídé

zákaznictva

Co jest levné?

V dobré jakosti
jest levná cena.

To jest levné!

velikou oblibu,

|



"pp. alumní zpívali Htante k Božskému srdci Páně a ka
„tedrální kůr provedř ostatní zpěvy.
a. Mimočádná.schůze.městského»Zastupitelsíva,Po

prvé schůzi slavnostní dne 13, t m. konána o půl 5. hod.
-schůze pracovuí. Usneseno upsati na V. váleč. půjčku
-200.000 K. Uděleny některé nadace. Právovarnímu mě
Sťanstvu svěřeno vybírání obecní dávky z piva pro f.
1917za paušál 800 K. | Vybíránt dávky z libovin prona

„Jmuto 4 výčepníkům za 2000 K. Vybírání poplatků o tr
zích týdenních a výročních propůjčeno p. Bukovi za 500

-K: vybírání poplatků o trzích dobytčích paní Ebeoho
„chové za 100 K. Město převzalo do vlastního udržování
„dil říšské silnice poděl okresní nemocnice. Dar z milosti
ivdově pa měst. hajném Labuťovi udělen.

Mésíská rada dne 11. prosince: Schválen byl proto
kol sepsaný o schůzi aprovisační komise dne 5. prosince
4 ©. — Prvnímu rybářskému klubu povoleno bylo ve
dnech 18.—22. prosince lovení sítí v Labi a Orlici. —
Vzat byl na vědomí výměr c. k. okr. hejtmanství, kte
"rým povoleno bylo fě. Dr. R. Aninger zřízení místnosti
(pro trhání hadrů. — Výzva c. k. les. Inspaktorálu v Čá
slavi, aby odvedeny byly z obecní honitby 32 zajíci a 1

„srněl p. Václ. Moravcoví, hlav. komlsionáři v Čáslavi,
postoupena byla les. radovi p. Strachotovl, nájemci o
'becní honitby. — Vzat byl na vědomí děkovací přípis ak
ce válečné péče podniků divadelních ve Vídni za vybí
rání poplatků při divadetních představeních. — Uděle
no bylo povolení ke zřízení balkonu ve dvoře domu

-čp. 183. — Schválen byl návrh místní divadelní komise,
aby uspořádánabyla 2 představeníve prospěch pomoc.
válečné péče a 1 představení ve prospěch místní komise
pro ochranu dětí a péči o mládež pro sirotky po pad
tých vojínech. — Schválena byla osnova návrhu na změ

„mu nadace pro raněné vojíny z r. 1866. — Schváleny
byly různě objednávky, účty, týdenní a lesní konsi

-gnace. .
Program pro řádmou schůzi městského zastupitel

(Stva, jež konati se bude dne 22. prosince o 4. hod. odp.
v zasedací síni okresního zastupitelstva v Hradci Král.:
1, Předloží se ke schválení obecní rozpočet města
Hradce Králové na rok 1917. 2. Předloží se ke schválení

-obecní účly za rok 1913, 1914 a 1915.
" Z valné hromady Zálož. úv. ústavu v Hradci Král.

S velikým napětím očekáváno i formální skoncování ob
Alobí sanace, aby nová správa odstranila promyšlenou
akcí následky velice vážných ran. Došlo tedy II. t. m.

"k 47. řádné valné hromadě, jejíž průběh byl ku podivu
"klidný. Inteligentní účastníci obecně byli přesvědčení,
že ve chvílích volajících po velkých činech jalové nář
ky a rekrininace v shromáždění tak důležitém málo
napraví. — Valnou hromadu zahájil starosta města a
bývalý místopředseda dr, Ulrich. Předemvzdal hold ne
smrtelné památčtř zvěčněléhěřcísaře a krále Františka
Jusefa I. Jménem přítomných projevil nejvroucnější od

„danost Jeho Apoštolskému Veličenstvu císaři a králi
Karlu I. Poprosil p. c. k. místodřž. radu Smutného, aby
tvto projevy tlumočil na nejvyšších místech. Oznámil,
že jest přítomno 63 akcionářů s 6737 akciemi. (Zástupci
akciových syndikátů pro valnou hromadu byli na ne
„dělní schůzi zvoleni dr. Záveský a dr. lilner. Syndikát
starých akelf representuje 78.000 K. syndikát nových
však 506.000 K.) Řečník vřele ocenil průběh práce vy
raovnávací a sanační. l zvláštní dík Jeho Exc. mini
strům Lethovi a Trnkovi a jiným vysokým hodnostářům,
kteří se velice zasloužili o zmírnění následků finanční
katastrofy ústavu. — Dr. Záveský objasnit nynější stav.
z něhož vysvítá, že není potřebí míti další oBvy. Exi
stence ústavu překonala i nejkritičtější okamžiky zdaří
le. Nové vklady přibývají, takže nyní již činí 1.250.000
K. Již v prvě polovici tohoto roku splaceno úplně veli
ké reeskontní obligo. Nyní jest zjištěno, že ztrátová re
serva, činicí přes 12,762.900 K. nebude již překročena.
Aktiva ústavu poskytují plnou úhradu akciovému kani
tálu. který činí 4,800.000 K. Tento kapitál jest majetkem
reálním, nikoli jen jistinou na papíře. -- Debata, která
se na to rozpředla, byla jen potvrzením a pochvalou
r, Záveského. Schválena výroční zpráva za rok 1915
i zpráva revisorův účtů. Čistý zisk 34.469.62 K přidělen
záložnímu fondu akcionářů. — Do správní rady zvu
lení pánové: Jan Dobeš, ředitel městské spořitelny v
Hořicích. Josef Komárek. majitel fy. Fr. Komárek, stat
kář. majitel kruhové cíhelny a zelárny. člen správní
rady Společ. rolnického cukrovaru v Předměřicích n. L..
místopředseda Agrární záložny v Hradci Králové atd.
Jindřich Marek. majitel uhelných dolů v Jedomělicích u
Slaného, člen ředitelstva Okresní hospodářské záložny

ve Slaném. člen správní rady Akc. továrny na strojená
. hnojiva a lučebniny ve Slaném atd. František Matouš.

c. k. komerční rada. velkoprůmyslník v Benešově u Se
mil, majitel přádelny na bavinu. tkalcovny a velkostat
ku atd. JUDr. Josef Pazourek, řádný profesor české
techniky v Praze. Karel Skuherský. cís. rada, c. a k.
dvorní továrník, rytíř Božího hrobu, předseda Diskontní

v Hradci Rrálové. — Jména zvolených jsou nadějnou
předzvěstí, že obrozený Ústav obstojí při dalších velice
důležitých úkolech zdárně.

Smeteční a boldovací projev valné bromady Zálož
sího úvěrního úvtavu v Hradci Králové. Dr. Ulrich pra
vl: Dříve. než přistoupíme k meritornímu vyřizování
programu valné hromady, nemohu, než vzpomenouti pro
jevem nejhlnbělho zármutku přetěžké ztráty, která sti
hla naši milovanou vlast úmrtím Jeho cís. a král. Apo
štolského Veličenstva našeho Nejmilostivějšího císaře
a krále Františka Josefa I. Bol všech národů rakouských
vůbec a národa našeho zvlášť jest příliš hluboký, upřím
ný a rezaniknutelný, než abychom dali uniknouti každé
příležitosti. dáti jemu projev nejvroucnější. Tělo našeho
milovaného mocnáře vrátilo se zemi a duše Bohu, avšak
památka Jeho do nesmrtelnosti Jest málo královských
majestátů, nad jejichž požehnaným životem historik v
dobách budoucích prodlí dlouho, s obdivuhodným hadá
ním: a úctou před požehnáním, které se za dlouholeté
vlády našeho milcvaného mocnáře milostivě linulo nad
celou naší říší, Jako Jest majestát našeho zvěčnělého
milovaného císaře a krále Františka Joseta. Na všech
polich lidského života a činnosti, ať to jest skvělá obra
na vlasti před úklady nepřátel, ať plodná práce míru,
uznání práv člověka a národů, rozvoj národních indivi
dualit. útvary samosprávné, netušený všestranný roz
voj školství, zemědělství, průmyslu, obchodu, živností,
dopravrictví, baakovnictví, všechna tato políčka lidské
ho života zkvpřila se, zúrodněla, rozkvetla a v bohatou
žeň uzrála pod září Jeho vznešeného panování. Ctěme
tudiž až do posledních dnů života našeho a naučme i
potomky naše s námi na věky ctiti památku tohoto vel
kého knížete! Říďme se skvoucím příkladem nejen Jeho
vznešených duševních vlastnosti, Jeho bezmezné dobro
ty srdce, se kterou dovedl snášet; bezčetná protivenství
Svého života soukromého a císařského a Jeho bezmezné
trpělivosti, pracovitosti a houževnatosti, kterou v mno
hotvárném mocnářství Svém s nevyrovnatelným umě
nímdovedl vyrovnávati propasti častých protichůdných
snah zdánlivě nepřeklenutelných. Zajisté tudíž jedno
myslně souhlasíte. velevážení pánové, jestliže jménem
Vaším poprosím přítomného slovutného pana místodrži

telského radu Smutného. aby byl milostivým tlumoční
kem projevu největšího zármutku našeho na stupních
Nejvyššího trůnu. — Velevážení pánové! Avšak smut

kem. který zahaluje duše všech národů, svítí naděje
nové doby. nového života, blahý svit lásky. víry a na
děje, kterou vznášejí národové rakouští vstříc novému
Majestátu, Jeho cís. a král. Apoštolskému Veličenstvu
Karlu a Jejímu. cís. a král. Veličenstvu nejjasnější cisa
řovně a královně Zjtě. Duši jímá dnes jediný jen hlahol,
hlahol naděje a víry v brzký čestný, vítězný a spraved
řivý mír, naděje a víry v nový. zlepšený harmonický
život všech národů naší obrozené drahé vlasti. Svorně
se kuplce v nerozlučný svazek neutuchající věrnosti
kolen posvátného trůnu habsburského a prosíce o po
žehnání nebes vznešenému panování našeho Nejmilosti
vějšího mocnáře, skláníme se před císařskými a králov
skými Majestáty v pokorňém holdu na stupních Nejvyš
šího trůnu a prosíme slovutného pana místodržitelského
radu J. Smutného, -aby byl laskavým tlumočníkem to
hoto našeho nejoddanějšího projevu.

U. výkaz úplsů na V. rak. válečnou půjčku v Zální
ně v Hradci Králové, 15.000 K vlestní úpis. Po 5000 K:
Založní jednota ve Všestarech. Josef Kleiner, řezník
zde. 2700 K c. k, ústav ke vzděl. učitelů (sbor, chovan
ci a cvičná škola). Po 20M K: Josef Fránkl a syn. dr.
Aug. Spitzner. Josef Černý, hlavní sklad tabáku v Jo
sefově. Po 1000 K: Josef z Helly, Pražské Předměstí,
Julius Straus, obchodník. 500 K Anna Černá, III. třída
měšťanské školy zdejší. Po 400 K: Bohumila Svoboda
vá zde, ustav Honke v Předměřicích. 450 K měšťanská
škola dívčí zde. Po 300 K: Jaroslav Waher, Plácka.
Jan Vocel zde. Po 200 K: Josef Novotný, stavitel. Frant.
Hynek, knžešník, Frant. Netušil, rolník ve Slatině. Julie
Nepilá. choť c. k. šikovatele. —Emanuel Petříček zde. |

Podpůrný fond IV. společ.. Pavel
Friinkl, gymnasium, Berta Hlavatá zde, Jiří Hromada.

Rudolf Vitoušek | společník fy. Bratří Vitouskové. to
várna na usně v Třebechovicích, člen výboru Občanské
záložny tamtéž, majitel realit atd. Dr. Max Záveský,

Kyjmnasium. nejmenovaný.
k tomu dle minulého výkazu 14.20 K, dohromady tudíž
53,20 K.

Válečné pojištění. C. k. okresní soud v Hradci Král.
žádá obecní úřady, aby upozarnily — veškeré rodiny,
jichž členové ve stáří od 18.24 ler byli k vojsku pi
volám. na velké výhody spojené s válečným pojištěním
na jeden rok případné na další rok. pro případ strti
neb pra přípsd nastalé invalidity. Premiová sazba uh
náší pro případ úmrtí pro vajsko z povolání 4 pro zá
ložní vojsko 9 proc., pro Vojíny Vozatajstvá a zdravotní

správní rady Dobřanškých kaolinových a šamotavých
závodů, akc. společnosti v Praze. Za revisory účtů
zvolení pánové: A. Kovář, stálý revident Jednoty zálo
žen v Praze a V. Racek, profesor z Hradce Králové.

madě konala se ustavující schůze správní rady, při kte
ré zvolení předsedou továrník p. Rudolf Vitoušek. místo

„dy kaoepiován K. R. Miiller. továrník a velkoobchodník

obnáší roční premie 7proc.. resp. 5 a půl procent. Pro

ventu. Veškeré zpěvy: při. této slgeností Beznadně před
nesly kandidátky mateřského kursu z II. ročníku
Hudební škola téhož ústavu pořádata rovněž 10. prosin-
ce 15. hudební večer, věnovaný jako smuteční projev
památce zvěčnělého císaře a Krále: Františka Josefa I.
Četní P. T. shromáždění mile vítalí do středu svého
vzácnou návštěvu J. Exc. nejd. velepastýře dra. J. Dou
bravu. Smuteční slavnost poctill svou návštěvou dále
P. T. pp. míst. rada Smutný, c. k. plukovník Jirotka,
vsdp. dr. (i. Domabyl, rada z. s. Zahradník, prof. Hob
zek. pp. ředitelé ško] Michl, Šeda, Ryba. dpp. katech.
Dostál a kaplar Buryšek, velect. dámy.pí. Smutná, choť
c. k. míst. rady, pí. radová Zahradníková, Dostálová,
Fichtnerová. pí. profesorová ©Hobzková, © Wiplerová.
Humlová, pi. ředitelová Rybová, slečny učitelky měšť.
i obecných škot a pp. rodiče všech žaček. Průběh slav
nosti byl veskrze zdařilý a působilo dojemně, když žač
ky zahájily večer smutečním, s vroucím procítěním před
neseným sborem dra. J. Cíbulky »Lux aeterna« a Kožíš
kovou »Modlitbou.. Živým obrazem »Vše pro dAlš«, he
sla to zvěčnělého velkého císaře, slavnost zdárně ukon
čena.

Opatření petroleje. C. k. okr. hejtmanství v Hradci
Králové výnosem ze dne 12. prosince 1916 č. 75.040 u
stanovilo na základě $ 7. cís, nař. ze dne 20. dubna 1854
č. % F. z. toto: 1. Ode dne 18. prosince 1916 počinaje
smí v obvodu města Hradce Králové petrolej ke svícení
býti v drobném prodáván jen po předložení legitimace
k nákupu petroleje opravňující. ve které musí. datunt
prodeje prodavatelem býti vyznačeno. Z. Obchodník.
který došlý petrolej hodlá prodati, jest povinen to obec.
úřadu předem ohlásit. 3. Obecní úřad veřejnou vyhláš
kou určí, které legitimace kterého dne opravňují k ná
kupu a jaké množství na I legitimaci připadá. — Usta
novuje se, že stávající legitimace k odběru mlýnských
výrobků budou sloužiti zároveň k odběru petroleje a
bude tudiž no Jejich rubu obecním úřadem poznamenáno,
že opravňují ke kouni petroleje. Osoby na odběr petro
leje reflektující nechť tudíž předloží své legitimace na
mlýnské výrobky v pátek 15. t m. v úředních hodinách
od 9—12 hod. dop. a od 2—5 hod. odp. v.obecním domě
+U sokola- na Kavčím plácku v přízemí. Zvláštní vy
hláškou bude nozději oznámeno, v jakém pořadí přijdou
legitimace na řadu a u kterého obchodníka a v jakém
množství na tyto legitimace petrolej bude lze Koupit.

Niklové 20haléře z oběhu od I. ledma 1917. Obecen
stvo se tímto znovu upozorňuje na to, že niklové 20halé
ře možno lenoru ještě do 3t. prosince t r. přijímatí při
placení v soukromém styku. Je tedy nevyhmutelno, aby
obecenstvo tyto mince včas upotřebilo ke platbám na
státní kasy a berní úřady, anebo aby sl je u těchto kas.
vztažmo u ústavu Rak.-uherské banky vyměnilo proti
mincím železným.

Osudný případ vzteklimy. Vztekl se dne 9. L m. pes
patřicí p. MUDru. B. Honzákovi, pokousal choť m. pri
máře a zranil lehce j jeho dcerušku. V sobotu odjela do
Pasteurova ústavu vídeňského paní a v neděli i dceru
ška. Pes v 48 hodinách zhynul. V žaludku nalezeny
zbytky tkaniva a psi chlupy. Soudí se tedy, že přišel ve
chvíli vztekliny do styku i s jinými zvířaty. Proto se
vyzývají majitelé psů, aby v případě zjištění styku s
jejich psy a sice již dne 4. prosince počínajíc. tyto po
hodnému odevzdali k usmrcení a městskému úřadu to
oznámili,

7 Východočeské divadlo. Divadelní saisona zahájena
u nás A. prosince odpoledne Smetanovou Prodanow
nevěstou, v níž pohostinsky vystoupila sl. Richtro
vá (Mařenka). Provedení bylo celkem slušné, ač musilo
zápasiti hlavně v orchestru s týmiž nevýhodami jako
na počátku minulého období. Interpretka Mařenky za
ujala plným, sytým hlasem, jasnou deklamací a během
děje i výstižnou hrou. Nově engažovaný člen p. Olšov
ský (Jenik), jehož rádi vítáme na scéně, projevil znač
ný pokrok s: dokázal svoji zdatnost i v oboru operním.
Zato nemile dotčení byli jsme náhradou, jakou získalo
divadlo 74 oblíbeného barytona p. Klause. Pan Stejskal
byl by snad dobrý jako chorista, ale pro solové partie

a zvlášť pro tak jemné věci, jako jsou Smetanovy
naprosto nestačí, Bylo by jen ke prospěchu celku, kdy
by ředitelství ohlédlo se včas po vhodnější substitucí,

p. Horský, jenž pěvecky dobře ovládl part Vaškův 44
sl. Zd. Stříbrná v úloze Esmeraldy. Jejich obor je ovšeri
převážně operetní, jak bylo vídno 7, večerního provedení
Kalmánovyoperety Cardášová princezna, Oba

ku. cnž je vždy velmi svinpatickým, O operetě samé, ::3
reklama © ni zpívá už nřes rok neutuchající chvály, n.
lze řící mnoho valného. Děj, až na nápad vzíti Ilaval
osobu z ovzduší chantanu a zachytiti jeho ráz, je varlon
tem na nesčetné operetní fikce © možném a nemožné
poměru mezi aristokratem a dívkou z lidu neb naopak,
A hudhi? Zase líibíivémelodie, valčíky, baletní scény at4.
až do omrzení. Nic nového pod sluncem. Z nových čle

resp. 4 prov. Bližší lze se dozvěděti u téhož soudu na
úředních dnech každou středu neb sobotu. —Zaplacení

Hudební soukr. škola v penslonátě J. V. císaře a
krále Františka Josela I. Dne 10, 1. m, sloužil v ústavě

za příčinou nastoupení na trůn Jeho cís. a král. Apoštol.
Veličenstva císaře a krále Karla I. za účasti celého kon

morista, jenž no cely večer udržoval výbornou náladu v
publiku. Uměleckým požitken bylo úterní (5. t. m.)
představení Smetanových Dvou vdov. Toto dílo, je
muž pro různou Úpravu děje dosud dostává se méně n
cenění než zasluhuje, překypuje přímo krásami nepře
berného pokladu hudby Smetanovy, Skvostný ten vzar
salonní, kenversační opery sehrán byl velmi dobře ©
svědčenými a známými silami pí. Kramperovou, sl. Se
hnalovou. pp. Geitlerem a Patočkou. O všech lze říci.
že využili plně svého umění k provedení díla. při němž
nevíme, máme-li se více obdlvovati celku či jednotliva



stem. 1 dueto Lidky a Toníka (sl. Stříbrnáa p. Horský)
bylo zcela v rámci celku. Recitativy, na něž -v úpravě.
jak u nás dávána, padá značná váha, provedeny sírikt
RČ se stanoviska deklamačního 7 rytmického, — Vo
středu maisledovalo velmi zdařilé provedení Fibichovy
Šárky, jež podalo důkaz co zmůže upřímná snaha i

k 4. jed. i dále stál na slušné úrovní umě'ecké a jevil

velmi pečlivé nacvičení. Pan Olšovský (Ctirad) dal své-,
mu hlasu vypnouti se v plné kráse a síle, jakož i v jas
ném přednesu, začež společně spí. Kramperovou (Šár
ka) a ní, Janošovou (Vlasta) sklízel bouřlivý potlesk.
Obě solistky přičinily velmi mnoho svými výkony. ke
skvělému zdaru večera. Rušivým momentem celé hry
byl Přemysl p. Stejskalův, jehož výkon herecky i pěve
cky je naprosto nepřijatelný. — Rovněž činohra uvedla

vy hry Jejich stěstí, Myšlenkakusu je snad všed
ni. ale koncepce velmi zajímavá a deřikátní. Universitní
profesor Karel Lanský žije se svou ženou Věrou v plném
klidu a Štěstí, aspoň dif svého zdání, spolu s nejmlad
ším bratrem svým Peťou, gynmasistou, jemuž je Věra
dobrou rádkyní a přítelkyní. Sama však sťastna není;
celou duší svou miluje Švagra svého, prostředního z tří
bratři, Vlzdimíra, námořního poručíka, a je jim vzájemně
milována. Láska ta však působí jim jen bol. Vladimír
nechce rušit štěstí bratrovo a vyhýbá se proto stykům
s Věrou dle možnosti. Než láska je mocnější než rozum.

Na slunném pobřeží Adrie dojde k. poznání vzájemných
cHů, jež dostupují svého vrcholu právě tehdy, když Ka
rel přijíždí. aby po delší nepřítomnosti sevřel svou mi
lovanou ženu v náruč. Vladimír i Věra přiznají se ke své
lásce a žádají Karla za odstoupení. Ten propuká v pláč,

však Věra. která očekávala více energie od milence a
vrhne se do moře. Za ní skočí Peťa, jemuž přes vlastní
zranění podaří se s pomocí námořních důstojníků Věru

ných vln.ale poměr mezi oběma manžely je navždy roz
tržen. Věra zvěděvší, že Vladimír. jenž chtěl bratrovi
couvnouti s cesty, opět se vrátil k ní, vymůže si roz

luku u svého muže a odchází s Vladimírem k nemalému
bolu Peťovu. jenž při odchodu Věříně seznal, že první
jeho lásky květ násilně byl urván jiným. — Tak končí
"jejich štěstís. Přísného rozboru tkanivo této hry ne
stese, ale utkáno je tak jemně, že cetek zanechává hlu
boký dojem. -- O zdařilé provedení kusu příčinili se: sl.
Klokotská (Věra) velmi hluboce procitěným | podáním
svě role. pp. Jamský (Karel), řed. Jeřábek (Vladimír),
jenž k svému prospěchu částečně překona! dřívější ne
přijatelnou afektovanost a sl. Petzová jako Peťa. Sou
hra i výprava byla dokonalá. — V Kalmánových P od
zimních manévrech (pátek 8. t m. odpoledne)
vynikli sl. Stříbrná Zd. (Marosci), pp. Horský (z Lóren
ty) a Vilím (WalHersten), jehož hra působí opravdu ne
ndolatelně. —- Večerní předsmvení Smetanova Dali
bora hráno před vyprodaným domem. V úloze Mil
dy vystoupila pohostinsku sl. Sylva Jirkova. Slečna je

' sympatický zjev, ale hlas její zvláště v nižších polohách

'Úbé působíc nepochopení zpívamého slova, vyvolává u
diváka brzy znadění na úkor umění slečníina. Výborným
Partnerem by) p. Olšovský jako Dalibor, kterého dosud
cenili jsme více v partlích lyrických. Sluší znovu po
'chvalně vytknoutl jeho velmi jasnou a zřetelnou dekla
maci. jež nemálo přispívá k oblibě pěvcově. Vladislava
krále s fatálním úspěchem pochybné ceny
Stejskal. Ostatní úlohy byly dobře obsazeny. zvláště p.
Patočka jako žalářník uplatnil dobře svůj sytý bas. Part
Vítka a Jitky mile přednesli p. Horský a sl. Sehnalová.
která ke konci svoje tremolo příliš forsfravala. O vý

svědomitě. -— i
dramatu proti Hilbertově hře bylo Przybyszewského
Zlaté ronno (9. t m. večer). Dílo hluboce psycho

hra ii v jiných případech- zastuhuje upřímného obdivu.
V úloze Bětušky vystoupila sk- Lauterbachova jako
host; lze však čekat.. že bude trvale přijata k Východo
českému divadlu, čímž nedostatku v subretních silách
bude snad odpomuženo. Vedle zdařilých výkonů pp. Hor
ského (Hilmar) a Poláčka (Kap.ška) shledali jsme se 0
pětně na scéně s p. Bukovským (Klaus), jenž v minulé

svém místě. Zbývá tedy jedinýpožadavek pro operu -—
dobrý barytonista. — C.

Moderní
kamaše

velmi praktické, pro
nízké i vysoké boty,.
vypadají jako v celku.

V každá barvě a ceně.

Na skladě má 

J. Pavelka,- |
Před výkladní skříní, Jednohokrásného dne pod

Hradec Králové,
- protiGrandu.

zeli se vojáci. kteří již měli volno,
Jak již na nejživější

ulici je zvykem, byly plny krásného zboží, jakým se

jsme se na tento den a musime dozna upřímně, že jsme
ve svén očekávání zklamání nebyli; naopak byli jame
velmi mtic překvapení Již prvé číslo »Královská pobád
ka., vypravená péčí teď. p. Jos. Všetečky, vzbudila v
nás náladu slavnostní a zanechala mocný dojem v duši.
Malí umělcí v čísle Mýta a Batul, jež na pianě doprová

zeia žačka M. Posnerová: sklidili bouři potlesku. Čísla
zpévní, bacvivená a na harmoniu duprovázená odb. uč.

p Janečkemn,překvapovala svým přesným předne
sem. Rovněž čísla“ hudební,. přednešená na housle stud.
gymn. I, Rakemza doprovodu pianem sl Kolářové, ja
kaži hud. hvartelo pro dvoje housle, violoncelo a piano.

val pp. Ma
chéček'a Pámánek, byla vzorně přednesenáa potleskem
odměněna. Pohádka o Maryně a různé, básně přiležitost
né, přednesené žactvem, vesměs se Jíbily. Pěkný večer
tento zakončen byl. působivou divadelní hrou »Dopis
císáři pánu-. kterou pečlivě a obětavě nacvičila se žáky
pi. účetní Kocourková, Za úpravu jeviště a vzácné růz

p. inž. Suckému. Velikou zásluhu o finanční elekt Dět
ského dne získa! si katecheta školy měšť, dp. Ot. Deyl.
Čistý výnos činil 350 K.

Opatovice m. L. (Smuteční slavnosti za Jeho Veli
čenstvo v Pánu zesnulého císaře a krále FramiSka Jo
sefa 1.) N: bolestné pro rakousko-uherské mocnářství
ztrátě nad úmrtím milovaného a milujícího otce národů

císaře a krále Františka Josefa I. živé účastenství brala
a jevila i naše farnost opatovická. A svůj zármutek nad
smrti: šlechetného „svého vladaře dala na jevo spolu
s celou fíší tím, že, jakmile došla úřední zpráva o smrti
panovnikově. zvoněna hodinka a vyvěšeny smuteční

tu výklady firmy J. Pavelka v Hradci Králové prati
Graudu. ve kterých umístěny jsou veškeré potřeby pro
vojáky a to jilcim misky. skládací vačiče a příbory, ja
kož i vepromokavé pláště, vlněné sveatry, rukavice.
ponožky, trika, nože, eicktr. lampičky, zkrátka vše. co
do pole potřebovati se může. Takto pohroužení v prohl
žení ublrali se od skříně ke skříní — vždyť tato firma
ná více než 12 výkladních skříní a v každé něco jiného.
Prato prohlídka déle trvala. Příšl ke skříním modním,
plným kravat v každé ceně, bílých jaku cukr. měk

kých i tvrdých, též i barevmých a nočních košil, spod
ků. knořijků,peněženek, holí a šlí atd. Tojé již tak neza
jímalo, tam stáli již»zbyll civilisté“ a obdivovali se nád

hernému tomu zboží. A což teprve skříně pro dámy!
Tam jsou nyní moderní kamaše šněrovací v každé bar
vě, praktické nepromokavé impregnované pláště, mo

derní klobouky prot! promoknuti, vonná toiletní mýdla a
jemná parfumerie, manicury, modní jupičky a sportovní
sveatry. punčochy, podvazky atd. Hodina za hodinox
utíká a firma J. Pavelka je stáleobklopována novými a
novými příchozími, kteří hodlají k svátkům něco již nyní
vybrati. Tento obraz na živé ulici »proti Orandu- patří
již k obvyklý: zjevům Hradce Králové, neboť je zná

dé ceně a v největším, jinde nevídaném výběru a jeji

kup a pak takový je levný: -těmto požadavkům vasim
hrma J. Pavelka jistě plně vyhoví, jestliže chcete býti

ní nervů. Osud je neodvratný. zr4da a hřích se mstí na
Potomstvu a láska je oprátka. na níž ďábel táhne duše

lidí do pekla, to jsou poučky děje. Zlaté rouno je sym
bolický název vášně lásky. za níž spějí nesčetní mužové,
aby jí dosáhli — různým způsobem — třebas i zradou

na vlastním příteli. Tak získal lásku ženy starý Rušč“.
jenž k utišení svědomí stavi nemocnice, tak získal ji syn
jeho, plod tohoto hříchu, ředitek sanatoria Rembovski u
ženy Lonského, lékaře téhož ústavu a tak získává ji li
terát Přeslavský u choti Rembovského Inky. Zrada se
mstí. Ruščič tiší své svědomí marně. nadarmo snaže se
odvrátiti katastrofu, a Rembovskí klesá po doznání své
ženy s prostřelenou hlavou. - Hra uváděná náladovou
hudbou uměleckého tria orchestru sehrána byla velmi
účinně sl. Klokotskou (Inka), pp. Janským (Ruščič), řed.
Jeřábkem (Rembovski), Hubáčkem (Přeslavský). Zorou
(dr. Lonski) a Kupkou (Neznámý), a byla obecenstvem
s pochopením přijata. Úprava scény nezabíhajíc do ne
možností zcele vyhovovala požadavkům hry v souhlasu
s jellm rázem nikterak obyčejným. — V operetě dáví
ny dále Straussova stará, ale dobrá opereta Cikán
ský baron (neděle 10. t. m. večer) a Taneček
Její Výsosti od Leona Aschera (ponděli II. t. m.).
Přes to. že ve Straussově operetě zaměstnány byly oper
ní síly (pí. Kramperová, Janošová a pp. Olšovský a
Stejskal). dělal celek dojem první zkoušky. V Tanečku
Její Výsosil skllzela st. Zd. Stříbrná, jejiž svěží a milý
dívčí zj2v, nestrojená hra a čistý hlásek získávají si čím

dále tím větších sympatií u našeho publika, bouřlivý a
'opětující se potlesk. Úspěch její by! značně podporován
výborným doprovodem houslí koncertního mistra, jehož

obsloužení. Proto radíme vám. prohlédněte si i vy vý
kladní skříně.

Konec sensační pověstí o prodejně. Zu ticha vznikl
v určitých stnsacechtivých vrstvách hradeckého obyva
telstva klep o ralnické prodejně. Hovořilo se označných

věstí této. I některým lepším lidem byla jízlivá pomluva
vhod. aby vyhili utajenou energii osobní msty. Nemlu
vime ani © -Právu lidu, které opatrně jménům se vy
hnulo. avšak každý se domyslil, na koho se střílí, Ma
řitsl domu, v němž se prodejna nalézá. p. c. k. školní
inspektor Krčmář, staral se v zájmu cti vlastní domác
nosti © 10, aby se věc vyjasníla soudně. C. k. státní ná
vladnictví zavedlo vyšetřování proti neznámému pacha
teli. Byl vyslechnut předseda prodejny p. starosta Jan
Černý z Věkoš, persunál i všichni, kteří by podati mohli
o věci určité zprávy. Ze soudních výpovědí vyšlo na
jevo, že v prodejně patrnějších ztrát nebylo a že při re
visí nedostávající se asi 3 kg másla. možno přičísti na
vrub ztrát manipulačních. Nelze tudíž nikoho z personá
lu au z obecenstva vinlti z jakékoli nepoctivosti. C. k.
státní návladnictví vyšetřování zastavilo a tím skončena
aféra, která hradeckým pomluvačům nedala tak dlouho
spát. Šoudní dohry budou některým lidem nepříjemny.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 9. prosince 1916. I g: jetelového semínka bílého
40-520 K. sena 17.50—18K, slámy dlouhé 10 K. krátké
8 K. 1 kg: vikve (směsky) 1.20 K, jahel 3.90 K, cibule

1- 1.20 K. mrkve 1—1.20 K, česneku 6—6.40 K, 1 kopa:
zelí 30—50 K. kapusty 6—12 K. drobné zeleniny 2—2.60
K, ořechů 90 h, 1 hl jablek 18—60 K. 1 pár podsvinčat

100—150 K. —. Přivezeno bylo: zelí 5 kop, kapusty 20.
drobné zeleniny 20, cibule 250 kg, mrkve 100, česneku
20. jablek 49 hi, ořechů 1 a půl, podsvinčat 165 kusů.

Kukleny. V neděli 10. t. m. pořádalo žactvo školy
obecné a měšťanské v Kuklenách za vedení sboru uči
telského ve prospěch válečných pomocných fondů v
sále hotelu »Na rychtě« u Zelínků »Dětský den«. Těšill

budovách. Ve středu dne 29. Listopadu. po předchozím

vybídnutí duch. správcem v kostele a pozvání zeměn.
a samospr. úřadů k účasti. konány slavné smuteční bo
hoslužby, které za přísluhy dp. Jos. Tesaťe, duch. správ
ce čes. zemské polepšovny, konal místné. farář a bisk.
notář vsdp, Jos. Jakubec. Mile dojímaly smuteční. zpěvy.
které nacvičil a řídí p. řed. kůru Fr. Rejthar. říd. učitel.
mocné dojímala válečná modlitba, přednesená školními
dítkami opatovickými. Bohoslužeb se sáčastník zástupci
všech ve -farnosti zeměp. a samospr. úřadů, žáci všech
škol se svými učiteti a hojně obecenstva. Krásně se vy
Jima) smuteční katafalk, posjavený p. Ad Hybským.
majitelem pohřebního ústavu, vyzdobený květinovou de
koraci a obrazem Jeho Veličenstva, kteroužto květino
vou výzdobu ze zvláštní ochoty nechal darmo zřídit.
vážený p. ředitel zdejší polepšovny Jos. Průša ústavním
zahradníkem. Ještě 2. prosince. v den nastoupení na
trůn Jeho Veličenstva v Pánu zesnulého císafe a krále
Prantiška Josela konámy za spásu duše šlechetného pa- 
novníka smuteční boboshažby, jichž sepsůčastnílaškolní
mládež, která pak konala sbírku do ch milodarů:
pro sirotky po padlých vojínech. Čtením dojemného pa
stýřského bWetunejdjst. rak. episkopátu eny smu
teční úlavnosti,kteréjistě vmyslíchvšech osadníkůza

snulého Jeho VeHčenstvo císafe a krále Františka Jo
sela.. jemuž dobrotivý Bůh bnděž štědrým odplatitelem
na věčnosti za vše, co pro říli rakouskou a národ náš

český. vykonal
Běchary.. Dne 12. t. m. zemřelzde ctihodný. velice

vážený kmet p. Fr. Ječný, rolník na odpočinku, u věku
76 let. Zesnulý byl mužem velice zbožným a horlivým
stoupencem katalického hnutí. Pohřeb se koná dnes rá
no. Čestná mu budiž pamět!

Německý Brod. Dne 9. říma 1. r. vyprovodili jsme
m hřbitov u sv. Vojtěcha ct. Šedou sestru M. Žofii Cr

sťanské lásky prokázali jsme. nové oběti povolání, ct.
Šedé sestře M. Kazimíře Sekyrkové. Ve věku 52 let v
42. roce řeholního života nakazlia se skvrnivkou při o
Šetřování válečných uprchlíků a této nebezpečné nákaze
podlehla k velikému zármutku celé kongregace a všech.

Serafimského a přehorlivou ošettovatelku nemocných.

říkání a obětíplného života, z lásky k němuž tak oběta
vě pro bližního položila svůj život, zajisté ocení a spra
vedlivě odmění její záslužný Život a její hrdinskou smrt
asplní na nf svá slova: +Kdo ztratí život svůj pro myte.

nalezne jej.<

Obl Koks.Děání
nabízí ze svého skladu na Slezském Předměstí:

Černý Anpol.
AAAAAAAAÁAAAAAAA,

DLE STROJNÍ
nakoupíto levně u firmy

mydlář v Hradci králové (na podníni).
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Předplatnémačtvrí roku 2K60h
» Rapůlroku .K (VHradci Králové, dne 22. prosince1910.

Ma peruti hvěždotřpytnov sněhu stkvoucím úbělu
přiletělas nebčekrajů, —plalásky,plnátajů © M
soc Rožího narození r plesnou písní afdělů.

U stromečku vánočního v světel zlatém jiskření
srdce každé vřelej' bije, = :
láskydech kdyžpolíbíje M
„přetajemnésvaté noci. hvězdných světů záření.

Vítej nám, o svatá noci,

Výš a výše duši neše nad hory a doliny,
v říži dítka betlemského,
v Kraje světla nadzemského,
tam kde píseň lásky lásá v nebes jasné výšiny.

Ve sny štěstí skolébána, láskouBoží. zhojena,.
"dušestrastí zapomíná, —-

zazvuč nebes písněmi

hlásej zvěsti přeblažené:

Naděje národů.
Narosenků Kristovým splněno to, po čem žíz-'

níy všecky -věky předcházějící, po čem toužili
všichní národové. Vetke jasáá proroctví biblická
jsou -známa obecně. S 'těmito předpověděmi se
znamovaly se veliké národy okolní zvláště v do
bě dvojího zajetí národa židovského. Orientálci
různých národností podrželi pevně v paměti infor
mace židovské tim spíše, že samí přiznával, jak
jest nutno, aby přišlo slovo s nebe a Boží vykou
pení.. Všdyť i přední myslitelé národů nejvzděla
nějších, sídlících kolem Středozemního moře. 0
tevřeněprojevovali touhu po příchodu Vykupitele
na tento svět.

Ale i ti národové, kteří neznali ani židův ani
bible, očekávali Božského učitele, Mesiáše, dobro
volného Trpitele za hříchy světa. Patrno, jak sto
py Prazjevení Božího hluboce se vryly i v inysl.
kmenů těch, které již se potácely ve tmách poháli
ství.

Několik ukázek! Proslulý mudřec čínský Konfu
clus (Kung-fu-tsi). který se narodil r. 551 před Kri
stem, platí dosud za největšího Čiňana; národ čín

Konfucia pobožnosti. nazývajíce ho »učiteleni.
ctností nebi á zemi rovným, jehož nauka objímá

tento muž sám prohlásil za mesiáše, za neomylné
ho učitele všeho lidstva!

Konfucius však sám zvěstoval příští Učitele 0
svícenějšího: »Sta pokolení očekávají velemoudré
ho muže toho, který není poddán bludům lidským,
který výše hledá důkaz pravdy a zná hluboké zá
klady lidské přirozenosti.« Ministr Fi řek! Konfu
ciovi: »Tys jistě muž svatý.« Ale mudřec odvětil:
»Slyšel jsem, že v západních krajinách vzejde
svatý muž, který urovná zmatky bez násilí. víru
probudí a mnoho záslužného vykoná. Žádný člo
věk nemůže jeho jména vysloviti, ale slyšel jsem.
že On jest pravý svatý.« Tak nemluvil v Číně jen
Konfucius. Národ čínský docela předvídal náplň
času; vždyť v době příchodu Ježíšova čínský cí
sař Mingti vyslal do západních zemí poselstvo, aby

věštby. Poslové došli jen do Indie. Kdyby jim bý

Vladimír Horací.

valo možno kráčetidále, byli by nalezli Onoho,
' sterý dle Konfuciovy předpovědi >bude věděti
; všecky věci a bude míti veškeru moc na nebi i na
i zemi.e ,
| Indové věřili, že jeden prostředník mezi Bohem
' a lidmi-hřích s pokolení lidského sejme. Tato víra
; páprskovala různými slovy v literatuře, V jedné
' z nejstarších básní indických se praví, že Spasitel

jako dítě pronásledován,
stýfi, zemře za lid a zničí říšíděhnonů.

'- Proč právě z krajů perských přišli tři mudrci
: hledat Mesiáše v Palestině? | Peršané věřili, že
! prostředník mezi Bohem a lidmi založí království

míru a pokoje, zlomí moc smrti a lidstvo oblaží.,
1 Keltové ctili ve svých chrámech sochu Panny,

která se měla státi matkou toho, jenž potře hlavu
: hada, původce všeho zlého. © Podobně Egypťané

hlásali, že had Tyfon páchal ze závisti hrozné věci.
Vznešená [sis vystoupila proti zlobě té, až se Ty

fon svíjet. Syn Isidík Horos hada nadobro přemůže.

| Američtí Aztekové věřili v Mesiáše, který zničí

l

|

1

hada, původce všeho zla; pak přestanou krvavé
oběti a zavládne celým světem oběť nevinná.

Slované očekávali Smirce-Vykupitele. Odtud
tak časté oběti smírné. Podobně národové Jiní.

* Všuďě odlesk Prazjevení, všude
lidstva, o příští Vykupitelovu.

Inteligentní Řekové a Římané, kteří byli v tak
úzkých stycích se židy, přirozeně sledovali bibli
cké předpovědi se zájmem velice živým. Proroctví
ta vzbuzovala velikou pozornost tím spíše, že upo
mínala na tradice, které kolem Středomoří kolo
valy dávno dříve, než v Římě a Athénách pronikla
známost bible. Dramatický básník řecký Aischylos
v V. století před Kr. na základě národních tradic
sepsal velkolepé trojdílné dílo. Vypravuje zde jak
Prometheus, chtěje se rovnati bohům, porušil ve
světě stanovený pořádek. Za trest by! připoután ke
skále; sup přilétal, aby hlodal na jeho játrech, kte
rá znovu narůstala. Hermes odsouzenci zvěstuje,
že se ukončí jeho muka, >až jeden z bohů sám se
uvolí za něho vstoupiti v temný Hádův stín, v

hloubí temna Tartaru: (do podsvětí).
Matkou toho osvoboditele bude neporušená panna.
A dle Aischyla přišel Promethea osvobodit +dra
hý syn otce těžce uraženého“.

tradice o pádu

Inse (tajíos fpvné. “

V Římě rozšířeno bylo prastaré proroctví Sy
bily Kumejské,dle něhož se vrátí věk zlatý. Na:
základě toho básník Virgilius právě v době; kdy
Kristus (básníkovi ovšem ještě neznámý) se naro
dil, napsal své velkolepé verše o >Božském dítima,
za něhož se železný věk dokoná a zmizí šlépěje

| hříchu,
"V době, kdy na dálném východě dvanáct apo

1obsaženo, že v ten právě čas zmohutní Východ, a
ti, kteří z Judey vyjdou, zmocní se vlády nad svě
tem. Římský historik Suetonius v té době psal po
dobně: »Po všem Východě bylo rozšířeno staré a
stálé podání, že jest v osudech, že v té době tt
kteří z Judey vyjdou, zmocní se vlády nad svě
tem.« :
„Oba dějepisci v době, kdy toto psali, ničeho je
Ště nevěděli, kde a z jakého rodu se Kristus narodí)
„skutečně. Zaznamenali pouze to, čím celý Východ
Již dávno před tím -byl naplněn.

Nám jest dána plná známost Ježíše Krista, kte
rý skutečně provedl v celém světě, v nejrůzněj
ších národech změny tak velikolepé. A po devate
'nácti stoletích i odpůrcové křesťanství jsou nu
cení přiznávati, že nebylo většího, ušlechtilejšího
syna člověka nad Toho, kterého zveme s vroucí
úctou Bohočlověkem, Vykupitelem, Mesiášem.

Cisař na frontě.
Nejtěžší úkoly- ukládá nynější doba nové

mu panovníkovi hned po jeho nastoupení. Celá
síť spletitých otázek vojenských, politických a
jiných hlásí se naléhavě o rozluštění u stupňů
nejvyššího trůnu. A mladý císař neváhá nikde.
Hned ee ubírá sem, hned jede tam, aby po nej
přesnější inf,rmaoi ihned zdárně rozhodl ve
prospěch obyvatelstva veleříše.

Uprostřed nejpilnějších příprav k akefm
velice významným nezapomíná válečných hr
dinů, s nimiž se dělil o triumfální vavříny. VI,
jaké osvěžení vojínům přináší přítomnost a po
vzbuzení nejvyššího velitele.

Dne 15. t m. ráno přibyl se svojí vojen
skou družinou do Pulje, kdež jej uvítali velitelé
námořního loďstva a teratský místodržitel, Císař
vykonal prohlídku válečného přístavu. Večer
přibyl do stanoviště armády Bouroevičovy, kdež
byl nadšeně vilán zástupci armády a zem
ským presidentem, Když přijal mocnář hlášení,
oslovil nejvlídnějí všecky vyznamenané vojíny
čestné setniny a odebral se do budovy velitel
ství, kde se rokovalo o vojenské situači.

V noci 16. t. m. odjel císař ke korutanské
armádě. Mocnáře vítaly na nádraží netoliko
notability, ale i husté davy lidu. Ženy a divky
v rozkošných národních kr.jích tlumočily mla
dému panovníkovi pozdravy své vlasti. V bu
dově velitelství bylo referováno mocnáři o vo
jenské situaci. Nato nastoupena cesta du hor
ního ÚútoliDrávy, kde bylo prohlédnuto vojsko
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V HRADCI KRÁLOVÉ
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ŽÍROVÝ ÚČET U RAKOUSKO-UHERSKÉ BANKY

ADALBERTINUM
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stále chválil obětavost korutanského obyvatel
stva. Večer odebral se do obvodu armády Bo
roevičovy: ;..

průvodere. mezi vojíny sočeké“ fronty. Pozdra“
voval naděsné. vojíny. erdečně. a ohválil jejich.

8

pořádány ovace obrovským množetvím lidu. 
V místodržitelské budově udilel četné au;

zasloužili o válečnou péči. Bývalého starostu
teretského dra: š!-:Sandrinettá oslovil cleať ital

v době míru. Slovinskému advokátoví dru.
Josefu Vilfranovi řekl slovinsky: »Těší mne, že
zde vldím také zástupce slovinského národa
v PHmoří, který ss v těchto těžkých dobách
vyznamenal hojnými důkazy obětavosti a vla
steneckého soucitu.«

Odpoledne znovu se odebral mocnář na
frontu, aby pohovořil s vojíny, pochválil je a
povžbudil. Nové a nové ovace pořádány vzno
šenému nejvyššímu vojenskému pánu jak od
vojska tak civilního obyvatelstva na cestě k fron
tě i za návratu. B vojíny německými, maďar
skými, českými i slovinskými hovořil v jejiob
mateřštině. Zvláštní vyznamenání schystal nej
statečnějším důstojníkům. Císař evou vlídností
a srdečnou uznalostí zanechal na frontě dojmy
nezapomenutelné,

Pátá válečná půjčka.
K: naléhavé žádosti upisovacích míst dovolil

ministr financí, aby byly úpisy přijímány ještě po
16. prosinci. Vždyť banky a jiné peněžní ústavy
nemely býti hotovy včas s prací spojenou s upi
sováním.

Kdo tedy promeškal anebo neiněl zvlášť vhod
né příležitosti, nemeškej aspoň v těchto dnech.
Pamatujme, že sám nejjasnější císař staví se v če
lo upisovatelů jak slovem tak skutkem. Vizme, jak
obrovské sumy upisují boháči, kteří tak činí jen v
pocitu naprosté bezpečnosti, že jejich kapitál bude
uložen v rukou nejjistěiších a že se zůročí vel'ce
výhodně, Pozorujme. jak všecky stavy ty. které
maji z války značný zisk, ochotně svěřují veliké
sumy státu. V žádném peněžním ústavě nebudou

podrobné zprávy o dlouhých řadách upisovateli.

plné splacení zaplaceného kapitálu a k tomu ještě
nárok na kapitálový z'sk. Protivou ke státní rentě,
jejíž obligace nejsou vázány na určitý termín spla
cení, jest válečná pujčka státním dluhem. který
v termíně na obligaci vyznačeném plným obnosem,
na nějž obligace zní, musí býti splacen. Upisující
zajišťuje si tudíž získáním obligace nárok na spla
cení vloženého kapitálu a to ještě s jistým kapitá
lovým ziskem. Tento zisk vychází z rozdílu mezi
upisovacím kursem a úbnosem, na nějž obligace
zní. Obnáší u I válečné půjčky K 3125, u II, K 5.25.
u UL K 690, u IV. K 7.50 u 40leté a K 5— u Zletí
půičky, u V. válečné. půjčky K 8.— při 40letých
obligacích a K 4— u 5%ročních pokladničních po
ukázkách. Tento zisk bude splatným v den splace
ní půjčky, t. j. při I. válečné nůjčce v r. 1920, při
HN.v roce 1925, při III, v roce 1930, při IV. pokud se
jedná o 7leté obligace v roce 1923a pokud se týče

při V. válečné půjčce v roce 1922, po případě v
roce 1956. Může však, ježto tato půjčka jest sloso
vatelna. nastati již mnohem dříve.

Zkrátka kdo si chce pojistiti nejlépe výhodný
příjem 2 kapitálu vloženého, nechť vkamžitě půjčí
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ztráty živitele. V telu Vánuční době, ve. svátcích lásky
a dobrých skutků. kdy veskera vaše mysl obrácena bu
de k těm vašim Crahým vojákům. kdy hleděti budete.
na zářící očka svých dětí, radujícíchse z. dárků od do
bréhu Ježíška, nezapomeňte, Že ten. s nímž v ducht
trávit budete krásné chvíle vzpomínek. že otec vaších
dětiv postavení krajně nebezpečném nemusí-již spatřiti

"uunčvavé Vaše tváře, že může no krátkém s vámi se
potěšení vás na vždy opustiti, zůstavené vši bídě na po
Spas. Čí nejsou vám vaše děti milé? Nezáleží vám na
jejich stěstí? Chcete, aby jako nuzáci a žebráci šly da
světa proto. že matka jejich neměla tolik mepení síly 4
dobre vůle. alry: doveďle uspořiti: derně směšně malý
obnos, pár haléřů a zajistila se tek m případ ztráty ži
vitele? Pojlstěte se! Nepřejete si tím smrti vašeho mi
lého. ucchcete peněz těch Fro sebe. chcete je pro krev
z Vasí krve. pro vaše vše na světě. pre lepší budoucnost

vašich dětí. * - 

říši, ale i vám a. vašim rodinám.

v největším výběru vámpředloží

Dražstevní Enihkopecirí a nakladatelstrí

JA HradeíKrálové, Adalbertinum.

Důležitost válečného
pojištění.

Zatím co naši stateční obhájci nasazují své životy
pro císaře a vlast, zatím co ani sv: hrdinná prsa stavi
prou bodákům a střelám nepřátel, otcové, bratři, sestry
a ženy Jejich konají doma nadlidskou práci, aby nahra

; ===
Průběh války.

Císař a král na frontě. Dne 17. t. m. pro
: hlédl si císař Karel I, provázen armádním ve
| litelem generálem Boroevičem a družinou, voj

sko sočské armády, navštívil i Terst, a pak po
shlédnutí vojska na kraeské náhorní planině
vrátil ee do Vídně.

Proti Rumunsku. Pronásledování nepřítele
na Valašsku přes deště « bezedné cesty pokra-:
čuje dále. Dobyto města Buzau, důležité želez
niční křižovatky, také postavení rumunská v ho
rách byla proražena a bulharské síly, překro

| divše Dunaj u Fetesti, západně protí Černé
, Vodě, zabezpečují vperace pravého křídla pro
| následující skupiny. Dobrudžské síly Macken

válecné pojištění..© Podnik tentu, postavený Čistě na | senovy stíhajíce nepřítele překročily čáru Har
lisce k bližnímu, beze všech výdělkářských snahosle- | zuva—Cartal a zahnaly Rusy až jižně od Ba
dujii cíl pomoci pozůstalým po padlých vojlnech, jest | badagu. Zbylek rumunské armády tedy stále u

!

Ale při vší tě starosti Zapominají, jak bude, až zlaté
slunko míru se na nás usměje, ač utičí se hukot a hřmě
ní děl a milené osoby se vrátí da jejich náručí. Vrátí se? |

Kd» zajistit může Sťasiný jejích návrat?
Což. když se nevráti!? Pak zůstane každý z pozů-;

stalých sám na sebe vdkázin. Pak nastanou teprve 0- |
pravdové starosti. Již dnešní doby jest zdá. Vysoké ce- 
ny důležitých životních potřeb vyčerpávají veškeré ú
spory. Nastane doba. kdy bez haléře peněz zůstanou že
ny bez svých mužů, rodiče bez synů. děti bez otce. Čo
pak? Kam sc obrátiti? Odkazání na milost a nemilosi.
pojidati budou chléb z auilosti. který jest tak trpký.

Aby tyto doby nemusely nastat!, zřízeno bylo c k.
rakouským— vojenským | vdavským a sirotčím fondem

přes veliké nebezpečí pojištěncůpodnikemvelmi levným. stupuje, hnán do čtyřúhelníku 80 km širokého,
K objasnění uvedu zde příklad. Manželka pojisti | který na východě je ohraničen dunajskými mo

svého muže domobrance na 100) k. chnos, který při ' dály, na západě Karpatami a na severu Seretem. '
rozumném hospodaření a zužitkování stačí k obživení Zajatců přivedeno minulý týden na 7.000. —
dosti četné rodiny. Za jistotu. Že v případě smrti Poj- Dle posledních zpráv spojená vojska v Dobrudži
štěného obdrží 1000 K. zaplatí na premii 45 K. Dlužno; dospěla na linii Babadag—Ostrovo, Babadag ob
přípomenouti,Že bojištění to Matí na dobu jednoho roku. | gazen. Rusové na ústupu zapalují osady.

Po jéto doběnení nikdo nucen ZnovuSedáti pojistit ani Ruské bojiště. Na multhnské frontě úto
dáleplatiti. Premie inůže býti zaplacenanajednou nebo čili Rusové v údolí Uzu, v jižním cípu Buko
ve splátkách dle anhodnutí. Osohy. jež požlvají státní© vjpy byly dělostřelecké boje, a rovněž jižně od
vyživovacípodpory, zaplatí tuta premii v 5—6 splát- trati Tarnopol— Zločov a jižně od Naročského

k Z Z kňtá de S jezerazvýšilase dělostřeleckáčinncet.
vypřáen Se Jim Podpoka ve c ne DY Na západě vzplanuly nové boje u Verdunu,

baví B, tro bledě ceníaz fmVenÍ za vedení nově: vrohníhovoliele armády
dešle Y nas francouzské generála Niwele. 0 první 6 výpad

. Pojištěn může býti jakýkoliv:obnos od 100K poči- ny E ařiznávají. "Pranoouzové Vyrazili "též
najíc. Dle výše pojištěného obnosu vyměří se poměrně u Rem-še a na Moso
i premie. Na pojištěných 100 K jest premie 4.50 K. na po- © : 2. . .
jišičných 500 k 22.50K atd, Pojištěny obnos se vyplatí . V, MoRedonií hlavní úsilí vožů Sarrailových
v každém případě smrti. nastala-lí tato během pojiště- tkví dosud v trvanlivém vybudování zisku
ného roku ať Již střelnou ranou přímo. či následkem © Bitolje a v vblouku u Černé.

zranění nebo nemaci ve válce přivaděnými,nehledíc na , V Řecka už se schylovalo k výpadu řec
to. zda smrt překvapila vojína v poli. v nemocnici či , kého vojska proti dohodě, která prováděla blo
snad dokoace v náručí drahých dema. Nepadáproto na | kádu Řecka a krajní omtroslí A zároveň podala
váhu ani inirova otázka, jež počíná se živě přetřásati.| řecké vládě ultimatum. Zalím však vláda řecká..

Vojinvrátí se snad již brzy domů zdánlivě zdráv.| sohválita dohodové požadavky. což znamená, že
Jak radostač nřivitá ha drahá Žena, jak upřímněvtisk-| bude odetraněna řecká armáda z Thesslie a
nou dětí vřejé polibky mazarustlou tvář dobrého tatič. | dělostřelectvo bude dopraveno na Pelopones. —
ka. Co tu bude radostí, co jasu! Ale ne na dlouho. Vál- Zároveň „se sděluje z Athén, že vláda krále
kvu utrpěné zranění, válkou přivoděný nemoc počnou| Konstantina vydala na Venizela zatykač pro
nyní své zhoubné dílo a no krátké době zamknou se velezradu.
oši dobrého tatfnka navždy. A zůstane zde matka s dět- Jednání o mír. Úřední odpověď čtyřdohody
mí beze všech prostředků.X tonrato pojištěnípro případ| na mírovou notu ústředních mocností měla býti
smrti připojeno jest i pojištění pro případ neschopnosti | dána dle prvních ohlášek již v úterý 19. pro
k výdělku (invalidity) a pejištění válečných zajatců. © | since, nato však dále odložena. Zatím promluvili

Není úkolem těchto řádků vypočílávatl značné a| jen ný před Apamhamonty: Francousaký ministersk ed:eda Briand a a ním sněmovna
odmítlipřímo notu mírovou, obsahující pouze
všeobecný návrh bez udání kterékoliv určité
podmínky. V senátě řekl, že není možno bráti

notllvé druhy nojištění. Pokládám si za svou povinnost
upozornitl na tento způsob ochrany pro případ možné
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mírovou akei vážně. Stejně odmítli notu ruský | nářoda část roku s oelým dvorem v Uhrách a| »Af se mi zaplati to, co mi patří — jinak mi
ministr zahraničních záležitostí Pokroveký s du
mou i hosudarstvenným sovělem. Významným
jest poslední projev italského ministra zahra
ničních záležitostí bar. Sonnira, který se pokládá
za hlavního původceúčastenství [talie ve svě
tové válce. Týž se věcné a určité odpovědi
v italském parlamentě na otázku nadhozenou
řečí posl. Turattiho, jak se „totiž italská vláda
Začhová k mírové nabídce čtyřepolku, vyhnul
opatrně. Nehlášal více, že ve válce musí býti
pokračováno. Všichni přejeme si míru trvalého,
jimž rozumíme uspořádání poměrů A jehož doba
závisí na spravedlivé rovnováze mezi státy, na
úctě k národnostní zásadě atd, — Ministerský
předseda anglický Lloyd George pravil ve saně
movně,že odpověď ná německý návrh bude
dáns v plném soublasu se spojenci. Každý, kdo
(chce válku lehkomyslně prodloúžit, uvalil by
na sebe vínu za tento zločin.

Politický přehled.
Nové ministerstvo rakouské. K hlav

ním příčinámodstoupení ministerstva Kórbrova
vedle stanoviska Němců, jež se z počátku po
píralo, a k němuž se nyní Němei' po jeho pádu
zřejmé a bezvýminečně hlásí, náleží ovšem
i otázka haličské samosprávy. Tím všsk i slo
žení nového kabinetu naráželo na velké potíže,
větší nežli se, původně myslilo a nežli si sami

Němci představovali, aspoň německý tisk, který
I po odstoupení dre. Kórbrahlásal, že nová

vyhovíprÍ vfoa vkům Němců matei formálně, Vláda Korbrova ovšem si to
nebroulala, poněvadž měla-li vládnouti parla

mějtárně, nomghla nabali k neparlamentárnímopatřením, — Že byly oblíže veliké pro dr. šl.
Bpitzmůllera, seznati nejlépe a toho, že týž vrá

ji udělený -mu přikez sestaviti kabinet do ruou olsařových. Natomoonář pověřil hr. Clam
Martinice úkolem sestaviti nové ministerstvo
úa kákladech širších, nešliněl v programu dr.
Spitzmůller. Hr. Clamn-Mařtinic ministerstvo se

saní takřka v jednom dni a císař je achválil.ová vláda čítá 11 členů. Ministerský předseda
hr. Clam-Martinic, který zároveň zastává mini
stra úrby, jest nyní bSletý. Studoval na českém
akademickém gymnasiu v Praze a jako posla
neo sněmu českého náležel skupině konserva
tivních velkostatkářů; od r. 1907 jest dědičným
členem panské sněmovny, Ministrem vnitra jest
sv. p. Handel, bývalý místodržitel hornorakouský,
jemuž za vlády Stargkhovi přidělen minister
stvem vnitra reforát o české otázce. Ministr dr.
svob. p. Trnka vede dále ministerstvo veřej
ných prací. Jest jediným zástupcem národa Čes
kého v korunní radě, Svob. p. Schenk, ministr
spravedlnosti, jest rodem Polák, bývalý senátní
president při správním soudním dvoře.Ministrem

vyučováníjest dále svob. p. dr. Husearek, zeměbrany svob. p. Georgi, financí dr. Spitzmůller.
Dr. K. Urban, ministr obchodu jest rodem Pra
žan, náleží straně německo-pokrokové, vynikaje
v oboru národohospodářském. Svob. p. Forster
jest zase ministrem železnic. Německým mini
strem krajanem jest dr. Jos. Baernreither, ro
dem Pražan, který za hr. Tbuna byl ministrem
obchodu. Polsko-haličským ministrem krajanem

ají Bobrzynaki; hové ministra krajana nemají.
Přípravy ke korunovaci v Uhrách. Ve

výboru pro sestavení inauguračního diplomu
Prohlásil ministerský předseda hr. Tisza, že dle
souhlasu Jeho Veličenstva použito bude v úvodu
inauguřačního djplomu velkého titulu Jeho Ve
ličenstva dle zákonného článku 2. z r. 1807 ze
aměnou, že označení apoštolský, kterého se prý
v r. 1867 naprosto nesprávným způsobem po
ušilo ve spojení s několika zeměmi, užije se
pouze o Uhrách. Zároveň potvrdil hr. Tisza
výboru jménem Jeho Veličenstva onu nespornou
skutečnost, že uherská hodnost královská má
ráz od rakouské císařské hodnoati odloučený,
samostatný a jí rovný. — V uherské poslanecké
sněmovně-rokovalo:be pak:o zmíněnéminau
„garačnímdiplomu:Na návrh hr. Apponyihoza
pslíno také do protokolu, že Jeho Veličenstvo
jest odhodláno ztráviti podle přání uherského

v

vychován v uherském duchu. Sohůze sněmovní
18. prosince byla pohnutá sporem mezi větši
nou, která si přeje, aby při korunovačním aktu
intervenoval ministerský předseda hr. Tisza

' jakožto zástupce palatinův, kdežto oposice si
přeje, aby tento úkol svěřen byl arcivévodovi
Josefovi, jehož si všechen národ převelice váží.
— Ve echůzi posl. aněmovny 20. t. m. zvolen
byl náměstkem palatina ministerský předseda

padly 103 hlasy.
Svolání říšské rady v polovině ledna 1917

lze prý pokládati za jisté. Sejde so po přestávce
dvou let a 10 a půl měsíce. Českých mandátů
je 108, po svolání říšské rady zasedne však na
českých lavicích pouze 94 poslanců: 935 agrár
niků, 12 Mladočechů, 8 nár. sociálů, 6 neod
vislýob, poměr ostatních stran zůstane ne
změněn.

-Porady v Praze. Minulý týden dlel v Praze
místodržitel svob. p. Handel a jednal « místo
držitelem br. Coudenhovem, Porad súčastnil se
též hr. Oskar Czernin, bývalý vyslanec v Bu
kurešti. 

Účisky haličské otázky. O těch uvažuje
v »Osvětš« dr. Fiedler. Ootne-li se předloha
o zvláštním postavení Haliče ns stole parla
mentním, vynoří 60samy sebou na všech stra
náeh starší i nové ústavní tužby. Haličská re
forma byla jen napověděna a již přispěchaly
dva tábory, aby prohlásily své vlastní poža
darky, Němoi s Ruaíni, a je jisto, že se dostaví
i oatatní, nejistý je toliko okamžik, kdy se tak
stane. Vyjde-li z haličské otázky náraz k ústavní
stěně, sotva budou moci účinky obmezeny zů
stati na východisko nárazu. Obživne znovu zá

mezi ceniraliemem a decentralismem nejen
ve příčině otázky haličské, nýbrž zápas o roz
třídění mocí zákonodárných a správních mezi
státem a zeměmi vůbec. Vedle toho budou se
uplatňovati ještě jiné tužby, vyplývající z dnoš
ního kulturního, národnostního, hospodářského
a sociálního živote národů. V dějinné době, ve
které klíčí zárodky nových poměrů, je potřebí
na naší české straně zvláště pečlivé přípravy
pro pravděpodobný případ, že uvolněna bude
dráha ke změně ústavy:

Požáry vzplát,
Napsal Alois Dostál.

Stran 120. Cena 80 hal. franko.

Vynikající katolický spisovatel zachytil
velice významné scény z války husitské
a předkládá je v rouchu krátkých histo
rických povídek českému lidu. Sluší po
ohváliti, že při uměleckém zpracování po
hnutých výjevů pan autor nedává se do
vleku stranického dovinismu a Že pro
jevuje živé porozumění i pro dobré vlast
nosti a strasti lidu husitského. Tudíž
z pestré a velice poutavé mosaiky bele
tristické čtenář utvoří vi správný obraz
o ebarakteru velikého náboženského hnutí.

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové, Adaibertinum.

Koledy.
Vánoční svátky žívě nám připomínají výzáamný díl hynoueích staročeských tradie, kte

ré kvetly v době poměrů patriarchálních.
Ů našich předkůnebylo sebevědomí tolik

pom okonéh jaké prozrasují nyní i tací občané,teří jsou ubožáky. Byla také větší ardečnost,
upřímnější adílnost. Nyní slyšíme často hlas:

potřebuji a nechci žádných almužen, Ať vyko
nají ke mně jiní svou povinnost a pak af mne
neobtěžují.«

Dříve však bylo jinak. Závislost občana na
občanu netoliko byla uznávána, ale také hluboce
eltěna. Všude plno podarů. Dárky i nepatrné
přijímali veřejně s díkem netoliko prostí nuzáci,
ale i lidé učení a urození. Podary byly tim
vítanější, že málokde byl stanoven pevný plat,
který by uživil bez odměn příležitostných.

Podstatným zdrojem příjmů různých sťavův
a povolání bylo v Čechách v katolickém století
XIV. a v sektářských stoletích XV-—XVI. ko
ledování. Koledy se rozproudily vždy o význam
ných svátcích olrkevních. Chudí anebo málo
majetní lidé docházeli si pro dobrovolnou GaĎ.

Jak učitel tak žák byl podporován v tehdejší
době hlavně k vůli službě kostelní a jiné cír
kovní. Žáčkům a studentům sama škola posky
tovala obživu, ovšem jen skrovnou. A prostřed
ky k výživě bylo nutno sháněti různě, nejčastěji
požebráváním. Učiteli odevzdána k správě škola
8 tím předpokladem, že si živobytí vykoleduje.
Učitelské koledy byly vázány obyčejně k časům
vánočním a novoročním; k tomu však přistupo
valo zvláště v době velikého nedostatku pože
brávání kdykoli jindy, které zváno rekordací.
Vánoční koledy učitelské v XV. a XVÍ. století
trvávaly od 1. listopadu do 17. nebo 24. pro
since, někde až do Tří králů. Pevné se časem
ustálilo, kolikrát emějí učitelé dům od. domu
s žáky ohoditi. Kde na př. byly povoleny koledy
tři, učitelé eměli do téhož domu nebo statku
poslati pro koledu třikrát. Žel, že koleda nevy
nášela obyčejně tolik, aby bylo postaráno o po
třeby učitelstva a žactva obstojně. Hospodáři

ší byly dary občanstva. Byl to zjev ovšem
smutný.

Učitelstvu v různých městechby dovolo
vány nejméně tři koledy, nejvíce sedm.eepři velikém nedostatku učitelé zaváděli koledy
nové, naráželi ne odpor konšelů.

Rekordace zřejmě dokumentovaly velikou
ohudobu. Bylyprvotně týdenní, ba i několikrát
za týden. V Hradci Králové na př. až do r. 1666
mzda mistru, kantoru, subkantoru, kustošoví a
lokátovi (tak zváni učitelé dle různého stupně
hodnosti) vyprošovala se rekordací a zpíváním
okolo domů každou neděli á ve čtvrtek po mó
stě a káždý úterek a pátek na předměstí.

Rozumí se, že tak častými pochůzkami
škola valně trpěla. Není divu, že někteří ofi
ciálové (jak říkéno učitelům obecně) se pochůz
kám vybýbali, posílajíce za sebe žáky. V tom
případě však rodiče protestovali. Tedy časem

zoola chudí, kteří jmenováni mendiky (žebráčky).
Mendici byli naučení od učitelů zpěvům a řečem;
k některé rekordací byli opatření i světly. Pak
oficiálové čekali, kolik mendičkové přinesou.
Byla-li sbírka malá, učitelé pacholata bili Kde
byly rekordace příliš časté, nuzuf chlapci od
školy prchali, aby unikli nemilosrdným oficiálům
i hospodářům, kteří je vítávali: hrubě. Jestliže
mendikové dvakrát až třikrát týdně zběhali
všecky domy ve městě i na předměstí a jestliže
byli přidržování k dlouhému zpívání v koste

lích, jak skrovný pak zbýval čas na vyučování.Žebravé toulky působily na vývoj duše děteké
velice neblaze.. Docházelo mezi mendiky i ke
krvavým rvačkám, jestliže při koledách a rekor
dacích z nařízení oficiálů chlapečkové vnikali
do okrsku školy jiné. Lehce tedy, vysvětlitelno,
že čanem v některých místech stanoven raději
místo pochůzek rekordačních plat stálý.

-Jako učitelé se živili z koled oficiálských,
tak žáci z žákovských. Když mendici vykonali
koledy oficiálské, koledovali pro sebe, jestliže
obojí koleda nebyla spojena. Hlavní koledován
žákovské bylo v čase vánočním; ale žáci kole
dovali pro sebe též o sv. Mikuláši, v maso
pusté, o sv. Martině. Slavnosti o sv. Řehoři a
6v. Blažeji měly také za účel vyšebrání hmotné

podpory.Žáci chodili buď všichni z jedné farní školy
najednou anebo ve skupinách. Ve zpěvech ko
ledních byly opěvány slavnostní okolnosi při



alušných dní. Přidávány spěvývobelč, satyrieké,
Gmsto. veilce nezbedné. Menětčlte obláčeli proobveselení dárců to larev a rótěkar. (=

Při vánočních koledách šácí některé školy
chodívali »s kališem«; pálívali tolíš kadidlo,
paávali slova a kříže na dveře.Také činili po
chůsky »e děťátkem« na památku dítek pc
vražděných od krále Heroda. Larev užívali
i žáci universitní,

O Třech králích ehodívali šáci ss brěsďoue.
Koledníci také v ten čas se oblékali za krále
a přednášelizvláštní řeči. Svatomikulášská ko
leda byla hlavní a konala se s velikou slavno
etí. Oficiálové vybrali jednoho chlapce k před
stavování biskupa-a jiná pacholata.za rytíře.
Uspořádány pestré průvody. Biskup jel na
otevřeném okrášleném voze, rytíři jeli na koních
Y šatech pozlacených a postříbřených. K prů
wodu se přidávali i panoši, andělé, apoštolé,
krejčí, čerti atd. K pochodu bráli trubači a
pištoi. Zpírány písně zbožnéi veselé. Biskup
dehnal, žáčkové ebírali po domech dary. Rytíř
28 rytířem byl provázen k rodičům, kteří ci
pykupovali štědroukoledou vyznamenání svých
aJnků. Ke konei byl mikulášský oběd, vystro
jený na útraty některého dobrodince. O maso
Bustě žáci proběhali dni i noci zpíváním kantát
veselým společnostem. Z toho kynul drobný
výdělek s pití v hojnosti. Leckde ustrojili si
Báci s učiteli maškarní průvod, který také ko
ledoval. m

Koleda sv. Řehoře se konala kolem 12.
března. Chlapci se převlékali různě a měli za

růvodu v rukou prapory s malovaného papíru.
čelo postavení mládenci větší, představující

svým oděním sedmero svobodných umění. Zpí
vány veršíky a hbledáni po domech hoši ke
kole schopní s výzvou, aby. cedali zapsati
Veršovanou deklamací vyprošovány dárky. O sv.
Martině bývala koleda, při níš šáci zpívajíce
Sádali husu.

. Koledy šákovské ovšem měly mnoho stin
ných stránek. Svými potůlkami pacholata učila
«e drzosti a nepěkným způsobům. Což tedy
divu, že učitelé často ani nemilosrdným bitím
mládeže nepolepšili. U

Kněžské důchody v XV. a XVE věku, tře

baže byly velice hubené, Vyaaly s celé řadyadrojů, mezi nimiž byla i koleda. Knězv který.
koli den od Vánoc po Hromnice přišel do domu
(někdy sám, jindy se zvoníkem úébo se žáky a
učiteli), přednesl blahopřání, požehnal a vzal,
cokoli mu bylo dáno. I mezi duchkovenstvem
byly o koledy hádky v městě větším, kde bý
waloněkolikfar.Není diyu;že iňňosí“kněží
naléhali, aby koleda jim byla proměněnav stálý
plat Chrámoví literáti a jejich služebníci v čas
potřeby také si zakoledov

stálých málo a kdy i daňová osoustava byla

přilié mdlá, přirozeně se vybíralo způsobemenimořádným, přečastými pochůzkaámi. Na samy

Kulturní potřeby se platilo ovšem velice skrovně,'Ale možno se ptáti, zdali by se bylo platilo
4 v stoletích pozdějších mnohem více, kdyby
nebývaly povinné dávky přesně vyměřeny a
přísně vymáhány.

Pamatujte
na „Červený křiž,

na raněné vojíny, na vdovyasirolky
O padlýchnašich bojovnicich!

Příspěvky zasílejte na zemský Svaz katolického
Orla v Hradci Králové.m. c- — n

Kulturní jiskry.
Vo prospěch smíru národě pracuje nyní každý

upřímný rakouský patriot. >Bohemia« však při
epěchala 19. t. m. rychle s otištěním velikonočního
programu toho občanstva, které si nevšímá ani
wážných hlasů spravedlivých Němců, chtějících,
aby se vládlo korstitučně. Program ten praví, že
ae uvolní od Předlitavska určité území na br
(snad míní Halič) a pak na Jihu (snad Daknacie).
Jaká řeč tam má míti přednost, program nepraví;
ale vyslovuje požadavek, abyse tařň podporovalo
nd státu německé školství, aby 36 v úřadech do
eravních užívalo vnitřní němčiny; stát musí také
večovati, aby se obyvatelstvo tamější učilo něme
cky. Pro zbývající území Předlitavska má býti vý
hradní vnitřní úřední a služební řečí němčina u
wšech státních úřadův a ústavů. Německá podání
musejí přijímati a vyřizovati i úřady autonomní.
'V kmenových sídlech národů neněmeckých smí se
užívati neněmeckého jazyka v úřadech jen v míře
obmezené.

O dalších požadavcích se ani nezmiňujeme. Na
tato přání odpovídáme, že v omlazeném Rakou
aku čekáme rovnoprávnost všech národů, protože
všichni ochotně nesou nynější břemena v naději,
že nebudou míti méně práv než před vářkou. Auto

ři velikonočního programu -měti-raději pracovat k
úplnému odklizení národnostních | aosrovanlostí.

práva žádného národa v Rakousku zkracovati, O
statně si měla >Bobemía<-pamatovati, že >Český
svaz« také stojí na stráži. Jdea opravdového ra
kouského patriotismu -vol roshodně jinou taktika
než onen velikonoční program.

Zase církevní poučení. »Národní Politika«, kte
rá napsala, že Arnošt z Pardubic byl vychováván
v jesuitské koleji, brzy náto přinesla tyto řádky
dr. Malýpetra: Znalost věcít V »NárodníPo

ku mezi- jiným: >Když-oplakáxát církex. katolická
smrt Kristovu, zdobí se kněží u oltáře fialově.
Když umře papež, obláčejí se kardinálové při kon
klave jen touto barvou, Šat kněží od časného stře
dověku vykazoval vždy trojí základní barvu smu
teční: černou, fialovou a bílou.« Každé školní dítě
ví, že o Velkém pátku; kdy oplákáváme snrrt Kri
sta Pána, vše je v kostele černé. Barva kardinálů
je purpurová (purpurově flalová), Bílá barva značí
v liturgice radost.

Počet pražského obyvatelstva ve XIV. stoleti
byl dosud udáván cifrou upřílišenou. Nyní na zá
kladě důkladné studie Bedřich Mendel dospívá k
názoru, že nebylo v Praze obyvatel nad 40.000.
Přes to ovšem Prana tehdy byla největším mě
stem ve střední Evropě. Vždyť proslulý Norimberk
ještě r. 1449 měl 20.165 městského obyvatelstva,
Frankfurt r. 1387 asi 10.000. V době, kdy valná
většina obyvatelstva zaměstnávala se prací rolní
ckou, i město desetitisicové bylo považováno za
obec obrovskou.

' Rozvrat v rakouské internacionále. Před 10 le
ty v listopadu konal se ve Favoritech | poslední
Soc. dem. sjezd, který spojoval všecky rakouské
frakce ke společným poradám. Mimo Němce tam
byli silně zastoupení Češí; své plnomocníky vy
slali také Polácí, Ukrajinci a Italové. Byl to veli
ký kongres, který pojednával o. požadavku vše
obecného práva hlasovacího. Shromáždění bylo
velice rušné a odvážné. -Když však všeobecné
hlasovací právo otevřelo bránu říšské rady 96 po
slancům soc. demokratickým, začínal rozklad mo
hutné střany. Čeští soudruzi začínali si počínati
v odborech samostatně. Za dalších neshod došlo
v říšské radě k utvoření českého klubu; společný
socialistický klub se rozpadl.

Vzrůstaly rušné srnírčf debaty; čeští soudruzi
osvědčovali soc. dem. centrále oddané smýšlení,
aležádali za uznání některých náradnostních práv.

odmítavě-a také na velikém koňgresumezirátod:
ním se jim podařilo přikloniti většinu delegátů mi

Zase nové smlouvání, které nevedlo k dohodět
válka, kterfézpůsobila v celé inter

nácionále změny nefušenéMzasáhla mocně ido po
měrů soc. demokratů rakouských. Socialističtí po
slanci haličtí odtrhli se od socialistického klubu a
vstoupili do klubu polského. Příklad Daszyňského
povzbudil českou socialistickou frakci ke skutku
podobnému. Jediný Cingr odmítl vstoupiti do če

cha! velezrádu, jistě také nemínil zůstati ve spo
lečné domácnosti.

Tedy nyní soolalistickáfrakce německájest v
naší říši isolována. Každá socialistická frakce dbá
nyní výhradně o to, aby ziškala důvěru svého ná
roda. Angličtí, francouzšíí a belgičtí socialisté dali
výmluvný příklsá “soudruhům -v'Rakousku. Ně
mečti předáci v Rakousku Adler a Pernerstorfer
hlásili se v mládí k radikálním německým naciona
listům. Kdyby tedy vnaší říši silnější frakce soci
alistická z jiného národa. měla v' moci centrální
vedení, jistě by tito pánové v zájmu nacionalisti
ckém také provedli odluku. Vždyť to také prozra
zují svými národnostními projevy. Rozvrat v tn
ternacionále jest trvalý, protože právě obtížná do
ba poučila velice zřetelně, čím každý občan jest
povinen svému státu a národu. Po válce bude nej
větší obtíží různost potřeb a cílů zatušovati, pro
tože skutečnost bude mluviti i dále velice výrazně.

Vědecké badání o Hethitech. Již počátkem
tohoto roku jeme střůčně referovalí o veliké
kořisti českého badatele dra Bedřicha Hrozného,

psány desky hethitské. Hethité (Hitité, Chetové)
byli moeným národem v Malé Asii a krajích
okolních. Do nedávna hlavním pramenem o je
jich existenci w' činech byly rozptýlené údaje

eně se
množí hlavně zásluhou dra. ného. Nyní se
ví, že jazyk Hothitů náležel mezi řeči indoe
vropské; podobáse velice zvláště ku latin

skému. Možnotedy souditi, že Hethité„Pído Malé Asie s Evropy, sačavše tak voliké stě

vém úsommípřijalikulturusarého obyvalalstravém území přijali kulturu s ;
i původní svou řeš přizpůsobili ku starších
obyvatel Malé Asie. Velikáříše hethitská kvetla
w 15.—18. století před Kristem. Hlavní město
Chatti rozkládalo se na východ od dnešní An

„ Prygové (k vé ind
Kteží wemašli ntokatí nově ořdla, útočit né

likon tu říši utru :

lehla útoků“ k . Heskině per ule m m
. národy, ktoréje ujařmily, pak oplyanit :

z,ab dě
«

Ao
Zbýsjíh malísom

KrálovéhradechoabankovníjednotuvHrad
Královédoporačujemeconejlépepři veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujie
přikaždépříležitostisvůjvlastmípodnik.

VY

Ve slavnostní schůzí měst. zastuplisisíva v Hiraách
Králové dne 13. L m. svolané vzdalo městské zastupí
telstvo nejnetivější hold k nastoupení trůnu Jeho Vel
čenstva. Schůzi poct návšičvou slov. p. c. k. místodrií.
rada J. Smutný. Starosta města dr- Ulrichučinil násle
dující projev, jejž členové městského zastupitelstva slo
je vyslechli: »V dobách přetěžkých zkoušek, v tmách *
zármutku, které zahally duše všech národů rakouských
nad skonem našeho Nejmiřostivějšíhocísaře a krále
Františka Josela I. nesmrtelnéa požehmanépaměti, jako
v májovém jitru zazelenala se a rozkvetlá nová ratoless

ného trůnu opuštěného, na který vstonpt Jeho cís a
král. Veličenstvo náš Nejmilostivější cha? a král Karel
a Její Vel. nejlas. císařovna a královna Zha, jakoby kou

naší vlasti a nadějí naplally se duše zápasících. Bohatší

zkušenost, kterou, Jeho Veličenstvo náš Nejmilostivějšř
císař a král tuhou přípravouzískáti ráčlt osobam hrdlo
stvím na poli válečném | v duševních dílzách naších vě
hlasných učenců, vedoucí síla ducha, jemnost a dobrota
srdce vpravdě královského, nadšená jarost mladosti
snoubící se s moudrým klidem a rozvahou dozrálého
věku, dalekojdoucí vědomí a vytčení nejskvělejších jm
novnických cílá a rozhodná odvaha dovésti je Re kodči
vytčenéma, jsou Jeho Veličenstva již od počátkn bez
pečnýmprůvodcemna cestě Jeho přelěčkéhobudoucita.
Nám -pak tato. bohalost a somzvuk všech nejvyšších pa
novalckýchciností, jež září z kovových slov památnělio
manifestu, jimž obnovijí ráčil od věků nezlomný svazéš
s věrnými Svýminárody i z prvních skutků Jeho vlé
dy,:json vpravém slova smyslu hvězdouvýchodu, svi
ticí nadějepině.Slyšme jen prvé beslo manifestu císař
ského: "Čhelčip vše, aby vnejkratší dobězatehaáný
byly hrůzya obětiválky,aby těžčepoňřešovanápo

našich zbraní, životaí podmínky Mých státě a jichvět
ných spojenců avzdor naších nepřátežto dopusti.« —
Hle, jaký úžasí V krátké chvíl úder ve zvon mírgí
Slavné a odhodlané těny hrdého sebevědomí | vítězné
síly, avšak také těny aejčistšího lidství, rozléhá se sva

tý jeho zvuk po všech státech starého světa, zoceluje;a

statky obětujíče,na bošištích vzdálemých| doma
a pracují za Wvání, rozkvět a slávu maší vlasti, a
zároveň srdce. milionů naplšuje blabými tuchami jara.
Nikdy kéž snad nebude o svátvečeru vánočním v daši
člověka.zal sladčejí a líbeznějí stará píseň naše sa
rodi! se Kristus Pán, radnjme se!l« — Slavně Svým ná
rodům hlásá Jeho Veličenstvo ve Svěm maníiestu dále:
»Mým národům chcí býti spravedlivým a laskavým jiní

Mojí ustavičnou snabon bude, podporovati mravní 2
Sevní blaho Mých národů, ochraňovati svobodn a

slavného slibu modiíme se, věříce a svatě doufejíce, že
záhy zazní Širou vlasti naší i druhý úder, úder na zvon
smíru, míru rakouských národů! Kéž tato vznešená slo
va císařská dojdom po letech bláhové, život ničící vzá
Jemné nevraživosti národů naší říše nadšeného pocho
pení! Kéž všichni národové kouzlem Jeho vůle sblížísaksoběsvzájemnouúctoukrovnémuprávuvšech,kéž
v lásce obapolné, v. horiivém zápolení na všech. polích
lidsképráceo rozkvět všestrannýa ovolzý rozvojbo
hatých svých národních ladividnalit sami přispějí tak
ke splnění nádherných cílů nejmitostivějšího mocnáře
Svého! | prosím, abyste se mnoe -na výraz nejoddaněj
Sího holdu svého ráčili vzpomenonti Jejich cís. a král
Vellčenstev zvoláním: Jeho cís. a král Veličenstvo, náš
Nejmňlostivějšícísař a král Karel a Její cís. a král. Ve
lčenstvo, neče Nejjasnější císařovna a královna Zita
nechf žijíl. »Sláva -- sláva — slávale (Shromáždění
propaká v nadšené trojnásobné volání stávy.) — Pří
tomného slovatného p. místodržitelského radu, jemuž
jménem městského zastnpitelstva za jeho osobní při
tomůost, kterou se projevu našemu vzácného dostalo
lesku, nejvroncněji děkuji, prosím, aby náš loyální projev
Iménem | veškerého obyvatelstva města učiněný ráčil
blahovolnětlamočiti ke stepšám Nejvyššího trůse.« —
Par c. k. místodržit. rada J. Smutný odvětil .takto:
»Vážený pane starasto! Chy vroucí lásky a oddamostí,
které jste ráčilslovy tak krásnými a hluboce procítě
nými pro . jnénem veškerého obyvatelstva král.
věn. města Hradce Králové, jsou společným pojítkem
všechnárodů, a city ty.také v nynější době,kdyse dpět
nivy vlastí naší zmovuavydatnějí sazelenají, json fám



omálesttvěčšíšé:ehááš a kotle Raze kráčíme
oibné-badracnesiivrtříc.Rádpřijímámnavědorníbojů,

" který jste ráčíli prodésti a děkuji Vám za Čest, kterou
- jste ml ráčii projevit pozváním k dmešnímu slavnostní
. au vašemu shromáždění. Rád jsem přiše) nejen jako 6

bedai (askcionář, alel jako váš" pobčan. Rád běéřn
bčást na vašem konání, rád. roka v ruce s Vám!

. pochápůse | dher rádpříležitosti,abych vám,pane sta
rosto, | městské radě a celému zastapitelstvu za vše boj
né, co jsle vykomali v době více 2 let na poli vitste
necké a humanitní práce, srdečněpoděkoval, iprosím,

- uhyste jako dosaváde pracovali s námi společně ke bla
"ba vlasti, veřejnosti | k blahu povědy poctivého a loy>
. úlního města.« — Z jednomyslného usnesení měst 34

oftefitelstva zaslána byla nejvyšší kabinetní. kanceláři
holdovací depeše.

U Živaostenské basky Břátký v Rradci Králové
upsánobylo vdobě od28. Ustopeda60 14.prosisce za
V. rakomskou válečnou půjčku celkem 1,864.050 K (z
foho 701.050 K na 40leton a 7.i63:000 K ma 5 a' půlleté
pokladní poukázky), z čehož upsal: Otokar Čížek, správ
ce velkostatku ve Sloupně 300 K. Zdeněk Fledler, stud.
reálky zd> 190 K, Bohumila Svobodová zde 200 K, Ja
roslav Skareda, stud. v Třebechovicích 400 K, Jaroslav
Skareda, obchodník tamtéž 200 K, Měsiská spořitehna v
Rychnově n. Kn. 125.000 K, Karel Teinitzer, patronátní
komisař v Libčanech 1000 K, Frant. Mradek, c. a k. ma
jer, Smíchov 2000 K, Patronátní úřad ve Studenci 2100
K, Perdinaná Zezula, řezník, Nový Bydžov 50 K, Ře
„mesinická beseda tamtéž 100 K, Arnošt Schreiber, mali
tel pivovaru tamtéž 5000 K, Anna Vičhová, soukromni

-ce v Proseči 13.000K, Partikulární pokladna, Nový Byd

nv 1000 K, Všeobecná živnostenská záložna v Náchodě
-5009 K. Josef Hačina, továrník v Opatovicích 10.000 K,
Josel Mrštík, mistr kolářský, I.hota pad Libčany 1000 K,
Marie Nysková, maj. hostince, Těchlovice 1000 K, Ant.
Kleačka, Velké Babice 400 K, Marie Punchartková, Lho
"a pod Libčany 500 K. Josef Ječmínek, rolník, Máslo
jedy 1000 K, Jan Štefan, maj. realít tamtéž 1000 K, Růž.
Němečková, vdova po vrch. ředite!l, Opolany 3000 K,
Jladřich Crha, továrník a starosta, I.omnige n. Pop.

-3000 K. dr. Adotf Konečný, advokát v Jaroměři 6000 K;
Jiří V. Dlnuhý, ředitel měšť. Skol, Nově Město n. Met.
1000K, V. F. Červený a synové zde 200 K, J. Katschner
a.sym zde 4000 K, Lad. Haněl, fedite! zám. školy v. v.
zde, 500 K, Josef Saršón, majitel závodu kadeřnického

zde. 1000 K, Marie Soubová, vdova: př. dbchodníku Ku
eny 100 K. Vzájemnápojišťovna prott škodám z ohně

Žamberk 3000 K, dr. Simon Klepetář; dbv. lékat Třebe
čhovíce. 1200K Alred Sallak, vrch.$nžénýr zde 20 K,
Joset Mafčik, © a k. správce: velkostáfka“ Neděliště“1000
K, Dňst. fond 18. pěž. pleku Česká Lfpa "29.000K. Ob

hoc záložna v Lgmalcí,o. „Pap 20080"20.080K Záložní:ů

"zdeS00 K.MaxPochin: velivobthodníhzde 13.005R

zde Ii 10.000K, V..Relchl, jaženýr zde 5000 K, Jarmila
Červenková zde 4%0,K,Občanské záložna v Rychnově
n. Ka.-50.000 K,Rudoi! :Karel, továrník zde 2000 K, Růž.
Sommerová, choť *evárníka zde 7000 K, Jiří Sommer,
studující zde 5300K, Mařenka Sommerová zde 500 K.
Helenka Sommerová, steduilci zde 500 K, | Spořitelna
Smiřická pro obec Smiřice 34.000,K, F. Polický, továr
ník v Jaroměři 100.000 K, Voitěch Macháček Žamberk
100 K, Otakar Prokop, mlynář tamtéž 1000 K, A. Mašek,
obchodní mlýn Klatovy 5000 K, S. Schlelssner zde 2000
K. Biskupská konsistóř zde 5000 K. J. Seyfried, továrník
Kukleny 24.000 K, Jam.Střemcha, majitel mlýna Kydlinov
10:000 K. Amálka Ledereřová, stadiijicí zde 600 K, žáci

Skoty v Rondnici 700 K. Marie Dušková, hostinská v
Roudnici 1000 K, Josela Sokolářevá. majitelka domu v
Chlumci n. C. 1400 K, obec Oujezd 1000 K, R. Schmidt,
stavitel zde 10.000 K, Václav Pavlík. majitel mlýna v
Opočňě 10.00 K, Josel Baše. továrník: Holéfiošť 10.80 K,
Václav Kaše, majitel realit tamtéž 10.000K, Václav Jar
kovský, prokurista Živnobanky zde 500 K, Ant. Mašek,
ředitel Živnobanky zde.1000 K, Jan Zbořil, úředník téže
300 K, Marie Němcová, úřednice téže 100 K, Marie Bon
dová, úřednice těže 500 K, městys Kukleny 4000 K, Rud.
a Boh. Prosovi, Rosnice 1000 K, Josef Syrůček, rolník
v Roudnici 1000 K, Bohumír Kašpar, stud. zde 200 K.

Jaroslav Valta, stud. zde 56 K, Fr. Kahn, stud. zde 100
K,Jaroslav Brzek, stud. zde 530K, Bohumír Burkon, stud.
zde 100 K, Čestmír Mattuš, stnd. zde 1000 K, Karel Bu
reš, stud. zde 50 K, P. jen Selichar, farář Něm. Rybná
1000 K, Tulius Tomeš, cbckodník Žamberk 1000 K, Ed.
Ponec, c. k. okr. komisař tamtéž 400 K. Emil Trolda,
c. «. okr. vrch. komisař a správce okr. hejtmanství
tamtéž 300 K. Ant. Šimon. říd. učitel Klášterec n. Orl.
200 K, Ján Jehlička, učitel Něm. Rybná 100 K, mřéšnína
dace Anny Diviškové při kostele tamtéž 400 K, nadace
Anny Vychylilové na udrž, kříže tamtéž 100 K, Frant.
Ježek, ředitel škol Žamberk 1000 K, Spořitelna města
Chlumce n. C. 30.000 K, Václav Plašil, říd. učitet v Kla
moší 200 K. Aut. Čapek, rolník Radnov 1000 K, Městská
spořitelna v Lomnici n. Pop. 10.000 K, Jaroslav Taussig,
studující zde 1000 K. Občanská záložna v Rychnově n
Kn. 9000 K, Městská spořitelna v Úplci upsala za p. K.
Relska. řed. továrny tamtéž 1000K, za ostatní své vkla
datele 2500 K, Josef Čáslavský, továrník Týniště n. Orl.
5600 K. P. Plscher, velkoobchodník zde 3000 K, Kristina
Syrfčková;. rolnice v Roudnici 1000K, Jan Bujet, drogi
sta Třebechovice 1400 K, Anna Macháčková, c. k. pošt
mistr. v. v. zde 200 K, Jan Erben, říd. učitel Roudnice
700 K, Alols Šeda. řed. škol: zde 1000 K. Panny Riemero

vá zde. 3000 K, Frant. Benda; zení, Slaw. rada: zde 1000i a a B L ň „ “

K Mařenka Rybová, stad. zde 10 K, Společný rol. ca
krovar v Předměřících a. L. 20000 K. Marle Šoubová.

250.000 K).

VětšíúplsymaV. válečnoupůjčka aČeskébánky
Mm.v Hradci Králové jsou následojící: JUDr. Jar. Novák,
nadporučík zde 1000K, Josef Schwarz, voj. správce zás.
sbora v. v. Náhon 1000 K, Em. Schěnmann zde 1000 K.
K. Nepasický, dirigent Čes. banky fil zde 1000K,Z. Hel
ler zde 1500 K, Spořitelní a záložní spolek Lukavice u
Rychnova n. Kn. 8000 K, Vilém Waldek, hosp. rada Ko
stelec n. O. 5000 K. Kareř Miller, nájem dvora Forberg
2000 K. nemoc. pokladna soukr. úředníků zde 1500K
Kummer a Zóliner, spclečnosl s r. o. Častolovice 10.000

Františka 2000 K a Jana 2000 K, celkem 34.000 K, sl.
Alena Faltinová. Předměřice n. L. 2000 K, Spořitelna

města Chlumce u. C. 25.000 K, Fr. Hajn, stárek Rondal
ce u Dobřenic 1000 K, Marle Charboská,“ roháce tamtéž
1000 K, Rudolf Vanický, výroba lhovin Třebechovice
1000 K, Karel Světlík, továrna nedobytných zámků Tře

bechovicích upsali: sl. Marie Bervidoví v Třebechovi
cích 2000 K. Wilma Kopsa tamtéž 2000 K, Váchv Bran

dejs, roiník Mepasice 3000 K.
Spořitelna Králobradecké upšala se V. válečnou

půjčku rakouskou pro účet svůj vlastní 1,000.000K, pro
účet svých upisovatelů dosud 3,000.000K. dále upsat za
stupitelský okres královéhradecký 200.000 K, obec rov
něž 200.000 K a svolila, aby ze zádušního jmění npsáno
bylo celkem 45.000 K.

Usnesení měsíské rady ze dne 18. prosince: Sokolu
přenechá se divadlo na tělocvičný večer maněkterý den
mez! 28. lednema 4. únorem 1917.— Oprava dlažby u
ce mezi děkanstvím a pivovarém provede se má jaře
r. 1917. — Vzdají se díky pp. Bernardn Stůckgoldovi,
továrníku, za 254 K věnované na teplé snídaně pro chu
dé školní dítky a dru Ed. Maibargovi ve Smificích za
50 K pro místní chudé. — Jednotě | divad. ochotělků

Která propůjčenobylo městské divadlo na Il. února,4. března a +. dubna 1917.— Zvýšeno bylo několik chu

dinských podpor. — Nadace pí. Josefy Červené udškookbyla pí. Marii Benešové.
Obchodní, živnostenské a průmyslová těťředna v

Hradci Králové konala dne 19. prosince schůzi presiděál
ní komise za předsednictví presidenta Ústředny dra Ul
richa. Po nvítání přítomných vzpoměl president Ústřed
ny těžké rány; která stáhla veškerou FíSIúmrtím Jeho
Vel. císaře a krále Prantiška Josefa I.; jímavý tento
projev smuteční“ vyslechli. přítomní stojíce, stejně jako

ujištění: boké odianosti obchodních a výrobních
A2
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| Vánoc V polit

jest levná cena.

"Yěpléoveatry: K1050,26—,46—,o Teplérukavice: K- 150,850,6—,18-|
Teplévesty: | K 13—,14—,20—,50— Teplénátepníky:K—80,120,3-, 6— [i

ani 0 Teplá trika: K 7—, 9—,11—,20— Teplé kukle: -K 150,260, 8— 40 [I :

Z noh - Tepléspodky: K T—,10—,30—,86—-Tepléšály: K 3—,450,6—,0— Co jest levné?

zá i prádlem, Teplé ponožky:K 160, 350, 8—,14—- -Navin.kamaše: K 5—, 650, $+—,13—
- modním zbožím Vojenské misky. Nepromokavé pláště. , Kožené spodky. .

, koupíte nejlépe. zdatní příbory. Nepromobavý nn: Kolené ne | |0 v epromokavév pytle. i i i
Pevné noše.- Nepromokavé.kalhoty. „Vlněnépřikrývky.- 1 V dobré. jakost

Vánocedoma!

. a a há Bílé prádlo. Nádhernékravaty.© umové p ní jupičky. Barevné prádlo. | Límee, mantety.

otrvýhh ně Sport.mod.klobouky. Punčochy, Hedvábnéprádlo. Šle. Rukavice.
= ' Sport. mod. čepice.| Kapesníky. Modníkabáty. | Ponožky.Hole. Závod
a ené. Sport. moď šály. Mánisury. Zupany. Ranníky. Parfumerie. Mýdlo. svojí solidností

a
dobrým zbožím

Mojeceny A
„za dobré zboží

Jsou levné.

Prádelna, žehlírna. získal sobě
v každé třídé

zákazniciva
velikou oblibu,

|

|

!

To jest lovné!
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Mstskroeh €"V nynějit válečnédoběza nejvhodnější dávek k Ježíšků doporučtjeme Vám

1==e-to knihu původní,českou.==
-v "fomtosměru nabízíse Vám naše knthikupečtví, Kteréjest“ r ějodnějm

výběre s množstvízásobeno:

-Pro tru trěbotin našiVusně:upravené„Obrázkové a AWustrované. Bohů

knihů“
M bř

Je

POET0
Ro zebla raka 3007, RO L eM naš áa

Lk:-2 pmií.7 Lh4 A0 V,- Nd1. MC
po 4kč Kuppozbnodké:Aozpděyabajynadíval

ugpyšeno. „Y,pondělí. 28 tap. odnoledné o-mk, Jaehaé
OREFAulejí.*VAplonkyňa;od LegšeJanáčka,;Večes:unůjré
bad. ppeapin,.noyjaka Dám u-4ří děvčáteles hudbon-F
Sebuborta ve.zpragování.: Bertiově.:V. úterý: 26. truax:sog
poledne, 9 „půL,3.,.hod. naposledy Dům -u. tří děvčátek,

Vedero. půl.8. hody. Smetavova opera Prodaná sevěsja:
Veattedu 27; Lz: "vystoupí -pohostinskyOlga. Bomyá
„Valnušková ;v „titulní partii. Bizetovy. -opery Gaomen:
Partii Micaely„z vá. Pohostigsky, Jana Richtrová, ktará.
pohostinsky zapěje-i v Prodané. nevěstě, „Mařenky Ng:

1 daní knlšky a obrazy svatých. 

M Pro doapělejší mládež.různé cestopisý, fomány, (dita. básnická, jakož,i.
i spisy Koroeiatkné pro dospělé.— ? '

čtvrtek .28.L m, £o 12. bra.v předplacení večer: Fiblohy
va opera Šárka. V partii.Přemysla, vystoppí pohostinsky

+ barytonista A. Novotný, člen opery Národního divadle:
v Praze. V pátek 29. t m. ve-prospěch komíka.Václava

ma epobssey nit PoláčkaoperetaJeníčekse vrátí.. .-od E. Kálmána.> Na sobotu 30. t, m. určena premiera úspěšné novinký
Národního divadla v. Praze Naše babička od Viléma.
Sbacka (13. hra :v předplacení).- Opera studuje Mozatp.

| tovw,opery Don.Juan, ve, které. útulní partii budy zob
vati Mistr E. Burian- Opereta cbystá Nedbalovo Vimo

braní, -jehož premieru a představení Polské krve. bude

pohostinsky dirigovati skladatel sám.. V činohře:násle;" doviadi budou. Strašidla od [bsena.

„Nedělní klid v Živmostech obchodních o; Vánocich:
Pro Živnosti obchodní olatí klid netlělní toho Času vMoe
plném rozsahu. Dle platných předpisů směji. býti veške-'

vrstev | severovýchodočeských vůči novému.panovníku.
Mistotajemník dr. Víškovský mastínih povšechně vývoj
hospodářských poměrů v tomto roge. Da dnešního dne
projednáno bylo v Ústředně 3176 protokalárních čísel,
v, přičleněném Ústavu pro zvelebování živností 443, v
Družstvu k nákupu strojů 561, ve Svazu východočeských
elektráren 133, dohromady 4313. Jakkoli -konání -schůzí

nim omeziti, byla kancelář s čipastvem“ trvale v inten
sivním styku,- hlavně pomogi občasných cirkulářů. Pro

stotujemníka. dra- Viškovského druhým sekretářem. Ná

£. K

druhého. sekretáře doprovodil. —.Projednána -tada -zá

davkuúředpletvu.-.
Na c. k Aymaaslu bylodosud upsáno.na v. váleč

4400 K. celkem..28.750 K..
čestný!

„VýtěžekŽV. hodebního večera peaslonátu císařez
Výsledek- to „aajisté -velmí

ve „prospěch osiřelých dátek po padlých vojínech.
Dar. Pan Julius Pokormý, soukromník v Hradci

Králové, daroval k. vánocům Obecné kuchyni 20 K. Bu

diš mu vřelý dík a kéž najdeuklesbulý Jeho čin hodněnásledování!

svou činnost. Příčinou toho jestpoiněrně malá návštěva,
Rierá svědčí, že na ten čas nejeví se nejnutnější potřeba
tétp jinak blahodárné instituce Zastavení činnosti jest
však pouze dočasné, neboť správa :kuchyně jest ochot:
ma; započíti znovu s vyvářením obědů, jakmile by po

poměrněznačné režle..

Východočeskédivadlo. (Repestotr od 12. do 19. t:

vykázat činohra, jejíž výkony ve vhodně volených

n. Slečnín manžel od G. Dregelyho (středa 13.
L m.) je veselohra velmi vtipně a svížně psaná, budící
zájem až.'do: konečhého rozuzlení. Lily. poslední z vý
bojného rodu Kurážavých, umínf sí získati lásku 1 ruku
poslance dř. Tannera, známého don Juana a odpůrce

nerovi, že pod jeho jménem pojal za choť dívku, s níž
byl zapředl náhodné dobrodružství a žádá ho o inter

může. Dívku přívádí. s sebou. Tanner, zprvu na rozpa
cích a rozhněván, je uchvácen půvabem neznámé tak,
že-je odhodlán nabýt skutečně svých práv co manžel.
Než jehn paní dle jména zase Istně mu uniká; nabldnuvší

se Karstenově pani za vychovatelku její dcerušky. Tan
ner poprvé v životě rozrušen. v hloubi duše je zdrcen

kogečně je pozván od paní Karstenové na hopy, nemá tu
prd ;nic zájmu, ba ani pro poslední z rodu Kurážových,
jež du také žije. Tu však k svéma překvapení shledá,
že jtata dívka, ona VychovatelkaA předmět feho snů je
jedna a táž osobg, jeho pillovaná Lily, čímž oba dosahují

cíle svých tužeb.Hlavní roli Lilysehrála s vervou vlastní, svému talentu velmi podmanivě 'sl. Petzová. Ostatní

úlhhy: Dr. Tanner -(Hubáček), Karslen (řed. Jeřábek).
Lisbeta (sl. Klokotská) dobře přiléhaly a zvlášť Dorn
wadd našel vp. Janském výborného interpreta. — Ve

naší národní scény pí. Mari Hiibnerovou, která vystou
pila ve hře F. V. Krejčího Povodeň. Hra sama mo
hutně žaložená dosáhla zdařilým provedením a hlavně.
ovšem vystoupením pí. Hiibnerové velkého úspěchu.
Newgálý déšť, protržení hráze a konečná povodíši ie
vlagikím předmětem a hybnou pákou děje. Povoggě "lé
třeba, aby Karel, starší syn pí. Janoušové, došel vysly
šenď svých citů lásky u Mariy, mladé učitelky, dlící u
své tety návštěvou. Dosud zásadně odpírala. přiznají se
k ldsce |ke Karlovi, až kritický okamžik všedbecséhone

pečí. kdy vidí život Karlův odvahou jeho ohrožen,

ré obchody otevřeny n dvou předvánočních nedělleh a.
o Štědrém dnu cd £- 3o 12 a od 2 do 6 hodin,- na-Boží:
hod pouze obchody Potravní cd 7 dc 11 hodin. V neděk

(31, prosince lze provozovat veškeré obchodní živnosti
od.% Jo 12 hodin, obchody -potravinami. zbožím papir:

nickým a, psacími-potřebami též odpoledne od Zb. shodin.

„Zákazprodeje tabáčních výrobku vhostincích.c. k

: tla navždy.: Povodnějo třeba, aby. očistila vášeň pro
puklou nětušenou sou ú Ladislava, mladšího bratra

| Karlova. Mladá, záletná paní inženýrová Hloušková; dlí
cí v krajině té na letním pobytě, z nudy strhne nezků- ;

: šeného mladíka ve-dváosidla K- vytouženému Láďovu
Přání, býti s ní-o samotě, dojde zrovna v okamžik, kdy |

, Povodeň prorazí hráz rybníka'a zalévá celé údolí dra
v . ,

P aupři Bcho ze promitovér rginisterstvofinancízakázaloaž na dále veškerýprodej:
fe k řecevedoucí, zapře jeho přítomnost a odchází, . * Y*eiké přenechávání tabáčních výrobků návštěvníkům

: Láďa, jenž šťastnou náhodou zachráníse z dravých vin, “ řestncích, hotelích a kavárnich i v těch případech:
sezné ovšem. ošemelnon hru svůdňé ženy a vrhá se s když | majitelé těchto živností jsou zároveň domácími“

radostným výkřikem na věmé srdce. matčino, která ©trafikanty. Uvádějíce tento zákaz ve veřejnou známost
: ztrativší Karla zahynuvšího při záchraně bratrově, na- :podotýkáme, že přestoupení tohoto zákazu bude míti

lézá Láďu záchráněného z dvojího nebezpočí — ině-: následek trestní důchodkové vyšetřování nejen pro ma
i přívalu zhoabné vášně. — Necftím se dosti povolaným“! litele hostinských živností, jejich pomocný personál, ala:

» mluviti:o výkonech pí. Hůbneróvé,soudím však, že -| n edit Reba = © k vrehmifinančnírada sokr.. kovou matku, jakou zahrála mmšeumělkyně, jejíž ťa : !

svou „přirozenostía opravdovostí cít dojala donejvětší | Seznam cen um týdemním teba v Hrmáci. Králové“
V dne 16. prosince 1916. 1 kg: prosa 3 K, víkve 1.20 K,

míry. nepodala by žádná jiná. Z dam činohry stály nej- jabel 390 K. cibule 1—L.20K, mrkve 48-86 l; 1 a-jéte
lového. semínka červeného: 4L0.K, 1 kopa: zelí 30—6G

« K, kapusty 7—18.K, drobné zeleniny 2-20 K, ořechů
' 090—L10-K. 1 hl jablek 40—68 K, 1 pár podsvinčat 80

-120 E. — Přivezeno bylo: Jetelového semínka 19 bl,

jablekJe ořechů2 a, cibule 2 a, mrkve 2 a--půk.

a sl Petzová (pí. Hloušková), zvlášť v' timní scéně
2. jednání. Z pásů rozhodně nejlepší byt p. Jánský (dr.
Pelc) a dále p. Hubáček (Láďa). Řed. Jeřábek nenašel
vhodného gesta ani výraza řeči pro svou úlohu (Karel),
což snad zaviněno i počáteční nesmělon hrom drahého

našeho hosta, žákyně to dramatické školy pí. Hůbgero
vě. 5- Sloupajcké (Marte). Než slečna, práíbehem ry“
zbavivši se trémý, prokázala velmi. dobrou školu, kdežto

' p. Jeřábek zůstával stále týmž. Též maska jeho v po

, 9 zelí 4 kopy,kapusty 18,drobné. zeleniny 15 kop,pE Inčat kusé:

Záložna« Hradd1
Janská náměstí č. 163.

ficénín aktu, kde vytažen je zva a ze

dekyDolemož:— "2dBříŘÍ vklady há knížky 4, -0
Omňková (bolsděli18.t. m.)“Šatřn "Zájiňavýmukéž| bo:

kámgenrovéveselohernítvorby,přinížkomikaspočívá|. Půjčky. — Úvěry osobní — ton! Mavněv líčenícharakterůa typiskýchscén rodinných| Uakompi léčtě a směnek. 4————— -k n:
i společenských určité třídy Hdí. Takovým padařeným (o
typem je obchodní cestující Bóleskéi, neúnavný v řečí i |. Salříce. Pdštěpný „spolek zem. pomocného.. spotedl
pokusech, jemuž po různých vyhazovech a nezdarech Červ. kříže pro král. Česképrá Smiřice a okět pořádá.:
podaří se dosíci toužené ruky Liliny.“ Pan Hubáček '"vc prosnéch Červ, kříže v městské dvoraně v-den sul.
v této roli byt jediným slovem výborný, Trochu snad. Štěpána“X prosince koncertní, Nečer. Lask.„dčinkají:í
sllnými čarami kresleny jsou charakteristické obrázky Koncertní pěvkyně pl. M. Jančová, choť vřch. inž. 4
z rodiny manželů Grůnových, jež znamenitě podall a Hradse Kráj.. abso!venika konšervatuře 51, Ak.Novákos*

. vystihli p. Janský a pí. Třebovská. Rovněž tak ostře vá z Prahy, sl. K.Nováková a sl MUC,Lib..Zeaková |:
podána je »hádavá« scéna mezi Griinovými a Blochový- ©ze Semific, virtuns na kousle p. St. Novák z Prahy; mii“
mi (p. Mušek a pí. Pokorná). Nalvně roztomilou a přec K. Tlůlka, asistent cukggvaru v Hašnicích, p. J. Mater=;

energickou ve svých přáních byla Lila sl. Klokotšké. ' na, úředník cukrovaru np Mělníce. Začátek určitě opat.Pan řed. Jeřábek měl zde zase šťastný den. Rozhodně 8, hod. večer. PH Iedýdtlivých číslech se vchody uza«:
úlohy jako byl Szabo mu lépe sluší a jsou zcela přija- vřou. Ceny mist: Křesla I. a II. řada 2.20 K, další řady“

talné. Ostatní figurky, pí. Sonenfeldová (sl. spí Be) křesel 2 K, I, místo vk 1. misto 4 JE IH, místo 60Samo (p. Plotáčgk)byty: dobřůschrágy: Jan hal.. galerie 40 hal, Přhaprodejlístků. v Ad- Máhlery,(dskar)"vánskák se sola práměmýní“mod od 20.—22.prosince.
sám viděl se nejraději za kulisami. Souhra byla veskrze. Želiv. Praemonstráj

dobrá. —V apeře a operetědávány reprlisy,.okn „see :vál.půjčku„180."cčlkém 650.000 K. "nového pražského -metropoltty,*

ního provedení. Nově' dávána v úterý 19. t. m. Masse- -Kniž. Milosti"Pavla. hr. Huvna složil svojí pok a.byl:

netova opera Manon Lescaut. Tvorbou i úpravou *blahosklonfěpřá -vsde..opat“kona, Sa ubíček,:
děje dle Prévostova' romáňg ne nepodobná Bohemě'

v pondělí.Ja- m d "vyvolává dramatickými scénami silné efekty, ježvelmi | HH. 

účinně jsou podporovány náladovou a výstižnou hud- ts lbou.Provedení,odmyslíme-lisivšechnynedostatkypo- Náh r ada za- ob UV; 4
nastudovánív sólech,ensemblni orchestru.Největšízá. ' K he)
sluhu o úspěch představení měli pí. Kramperová (Ma- | 1.

non)a p. Ositler(kavatirdesCrieux),kteříU 8ppědnap- Iloderní V

měry způsobené, lze nazvati zdařilým a jevilo pečlivé |

vanětto. nadšeného potlesku mohli vytušiti, "jaknaše

$ klášter Želiv upsal pavy!
K, na všech 5 rak. vál. půjček:

T4

; t

obecenstvodovede oceniti poctivouuměleckousnahu, kamaše , i
která u obou tohoto večera byla na nebývalé výši Pan (

Geitler (scéna v hovorně semináře sv. Sulpice) našel o- | velmi praktické, proj 1
pětně sebe, a uchvátil jak působivou,hrou, tak krágeu nágké: vysoké bo 1

hlasu a. umaleckým provedením, Zdejšícky Ď zdar v Vypadá jako v celku E| zasloužtvěík uvádíne p. Patočku (hrebě: des Grleux): i. l „i

' a p. Horského (Ouileti. Ani p..Stejskal: (Léšcaut) a R] n ř : ,
J Zachystal(Bretign)agbyliznejhoršíciiz.Re de děj (ht : neem f „2 h
* nýob prostředků svědomitě postarala se G čelkovou vý- | 1 i

Naskladěný | MNÍpravu opery. Některé scény (hovorma u sv. Sulpice a
E e vytk ad

permuv Franaylvaihlze zvlášťvytnoufžee
! Východočeské divadlo. V sobotu 23. t. m. vystoupí

pohostinsky MustrEduard Vojan ve skvělé svéroll zn |J' Pavelka,route)
-—



é +.néRE dh He
Různě zprávy. .

Na Cegraný az, dělepié:vojísy,krýnitey, vábvyě i

K žambeK.dp.Jul::Nágvorník,.Kratu
SK botě Žamerk,15,K,dr. K Truksa,Kutě„ Po 4K: Pi. Řeháková, Semily, dn. J. Kub

dp. J. Pátek, Libice, dp.I.pdyík Kouen, :pů:P Tam.Zacirarda,Doudleby,dp. V

p:J. Berieš,Krucerbark, 'dp. 7. Machač."ni

Lad Kroupa, Horká. dp. J. Valenta; „Kopidmo.aa lg K, VOC ý i
Slavč, JF. Novotné. Hořiněves, F. Dvořák“(Chrudim,Dá
le věnovali“ Vilém Havlák, Hobčovice2 K, farníúřad
Jábioaé n.-O. 5 K, Oubislavice A.

nN, ok 1£.dara,DákoáKPMNáera.
Roveň 10.86 Zaplať Btů! „© další sbírky ry

na udresit Zem. vaze katol“on v Hradci vpros: 1 k

Širší fýxusný hor bnujené ao strae) keski „Abrosinčedchézi 73"ptitěinigáví ufodágdy
stkasovákr.. ŠadradetBora dh nějví 6 del dá
stupců strany a jejích hospodáfských institucí uřasvéhů

yná.Prof. dř.Korda: "feferoval r utvoření 4
svazu“ a Národním výboru.. Zprávu talo byla:s vel
kymzájem. vyjlechoyta:a s pavdělení 'vzáťa nafipěďo
mí. Na to nrovědena Fyla volba čelegátů střaný do Ná

rodního výboru 4 kodprace p. nakladstele Václavá Ku
trby dy vykomméhovýboru strany. Ke kdnci pak peojed

náng,.byla „tázka. zisky, jakož ijé. vnitřníJáleškostistrany.

zásíidk v půsledaléh dáseh rollu, stětuje: 36 značnoumě

rosdak poštovní dobřava, "tak doručování.

7 Bplsya vě které.byly v m lských iemill ukořístěg L den © ti. Nesudá bít p ry ji věobým: chodníkům

Mjn ptislušnýmvojenskýmdb-necktja Kúvarován v :"hějtrmahšíví.
„Ochrana ořechových stromů. Mm. nař. ze dne 19.

e příčině kácení. otechových: stromů. Dle toho smějí
se porážeti pouze :ořechy setlelé, poškozené nebo ve
výši. 1.3 m od půdy a6p0ň 200 em v objemu mající a to

tvoří háje“ edí sklépimyještě s uršktým obmezením.

ražení každého stromu nato učiniti oznámení okr.
je do..4 let.e vysazení

a do.18“ Hina jest ká
nového strojnu: V dábě oď1.
cenfi vůbec zakázána —

nhinap. Mepých dívek- wPraze FI.- Kampa 33. ©
ové pohlednice Ústřední Matice Školské čeští ob

chodníci úplně rozebrali, takže kancelář Ústřední Mati

lém [mančním okrese královéhradeckém. Mimo úředně

stáže nebo u berních úřadů. V Nechanicich byla zříze

:

není ještě zhvetlena režie, jsou. timní Živnostníci

Šě

ovní spořitelnou.Ohlašovací „thůta. bla pří masné
režii vůbec promínuta a veškeré poplatné výkony nutno
ohlažnvatí a daniti současně sjich přednobráním | Při
viňné režii je ohlašovací doba 24 hodin a výjimkou pro
Živnostníky v sídlech berních úřadů je sniželik na 6
hodie $řed uložením nápojů danitelných dď prevozoven.

„Listovní doprava v době rámeční a zovoroční. P.
T. obecenstvo se důjklivě žádá, aby pro usnadnění ma
nipotece nenalepovalo známky na zadní straně psaní.
nýbrž na straně adresní a to pokodmožaá nahořevpra
véní rohu. Pravá polovina přední strany dopispice jest
určena pro adresu a záznamy poštovní, levé poloviny
přední strany a strany zadní může odesilatel použiti ke

pdštovn 1916 daň na účét příslušného berního úřadu

4

shlednice zakupovalo u Mistních obchodáíků. Urmělecké
Tpohlednice t děívějšízh let, nezávatiné, od předních če
tskbcté umělců.* jsoji ještě. v zásobě. Kaacolář Ústřední:
„Matice Školské žádá © myvolený, aby sničlaobjdínávky

„vyřknívroejem zbuží, jteré“ ještějest na. skladě.i £ at- R— 707 ©

2 Před výkladní:skříní Jedoho
zirpního > to právě neděle odpěledne
'zeli se ci +Kteří„již měli volno, . kolem výkladních

skfim a bozorně si Je. prohllžeji, „Ju liž ga nejkiyčiší
ruliái je zvykem, „byly pldy „krásného zboží. jtkým se
každý závod pochhobítívměže k svátkům vánočním. Byly

to.výklady firmy.J. Pavelka v Hradci Králové proti

ikok. i nepromokavé pláště, vlněné“ svěatry, rukavice.
ponožky. (trika, nože, elektr. lampičky, zkrátka Vše, co

:do-pole:potřebovati se může. Takto pohroužení v prohlí
Žeffi ubírali se od skříně ke skříni — vždyť tato firma
mý, více než 12 výkladních skříní a v každé něco jiného.
Preto prohlídka děle trvala. Přišli ke skříním modním.
plným kravat v každé ceně, bílých jako cukr; měk
kých i tvrdých, též i barevných a nočních košil, spod
ků. knoflíků, peněženek, holla 8Matd. To je již tak neza
jímalu, tam stáli již -zbyl chvilisté«. a obdivovali se nád
hernému tomu zboží. A což teprve skříně pro dámy!

podmínkám, naloží se jako s tiskovinami, odpovídají-li
totiž zasílacíín podmínkám pro tento druh zási'ék. přede
psaným. Hnak jako s psaními a zatíží se přiměřeným
výplatným. Na tištěných navštívenkách, lístcích vánoč

nich a navoročních, zasílaných za sazbu platnou pro ti
skoviny, jest dovoleno mimo adresu odesilatelovu a jeho
stav připojit. ještě pozdrav. blahopřání, ©poděkování,
projev soustrasti a jiné dodatky zdvořilostní. vyjádřené
nejvýše pěti slovy neb obvyklými zkratkami (p. f. a
pod.). Totéž platí ohledně pohlednic, jež za sazbu plat
nou pro tiskoviny v době vánoční a novoražní se zasí

datí. aby byly dopraveny spěšně, t. j. stejně rychle jako
psaní 4 dopisnice. Tiskoviny, jež nemají se spěšně do
praviti, musí býti aspoň částečně vyplaceny, kdežto
L. zv. spěšné tiskoviny musí býti vyplaceny úplně. Sa
zba za obyčejné psaní činí v místní dopravě a v dopravě
do vnitre-.zemi. do Lichtenstelnska, Uher, Bosny a Herce
goviny, Německa a Bulharska do váhy 20 g 15 h, za
každých dalších 20 g 5 h; do všech ostatních zemí 25 h
do váhy 2 p za každých dalších 20 g 15 h. Za dopisnici
jednoduchou aneb za každý z obou dílů dopisnice s od
povědí platí se při tuzemské dopravě (v Rakousku), v
dopravě do Lichtensteinska, Uher, Bosny a Hercegoviny,
Něntecka a Bulharska 8 h. jde-'i o dopisnici poštovní

"správou vydanou, jinak (u dopisnic soukromou cestou
vyrobených) 10h. Při dopravě do ostatních zemí činí
sazba za jednoduchou dopisn'ci 10 h za dop'snicí s od
povědí 20 l. Za tiskoviny platí se při dopravě v Rakou
sku, Lichtenstelnsku, do Uher, Bosny a Hercegoviny.
Německa a Bulharska, nejsou-li spěšné, 3 h za každých
50 g: u tiskovin spěšných zvyšuje se tato sazba, nehle
dě k váze zásilky o 2 h a platí se tato přirážka nalepe
ním spěšné známky. Do ostatních zemí činí sazba za ti

'skoviny 5 h za každých 50 g. -— Konečně se veškeří
P. T. obchodníci, majítelé firem a závodů a zejména
nakladatelé žádají, aby kalendáře. novoroční blahopřá
ní a pod. nepodávali najednou a bezprostředně před vá
nocemi nebo před novým rokem, nýbrž aby zásilky ty

-odevzdávali poště k dopravě po částkách a to pokud
možno nejdříve, poněvadž nahromadí- se podobných

vě. praktické nepromokavé impregnované pláště, mo
derní klobesky proti pronmoknutí,vonná toiletní mýdla a
jemná parigmerie, manicnry, modní jupičky a sportovní

1ab:t6óch katolickýchzpovavaů. kterým. dosud dvine:gghyio. Toupín, dokdy nové prácepro sbáfník: mad!
býti. doručeny, bude všem spisovatelém našim sdělen

písemně. — Ve schůzí přijati byli za řádné členy: V.
Bělohlávek, O. Cr. farář v Živohošti, Vlad. Hornof, pro

tesor v Hradci Králové, B. Stašek, vikarista na Vyšehra
dě, dr. O. Tauber, profesor v Uh. Hradišti, Fr. Vaněk,
děkan v Pelhřimově. Za členy přispívající: V. Kotik,
rol. syn v Kněževsi, V. Koudelka, polní kurát v lošpru
ku. Konvent OO. Domínikánů v Olomouci.

„Vánoční cukrovinky. Podává A. Keajtová. Cuk ru
vinky z lineckého těsta: -Na vál dáme20 dkg
inouky. do které- rozdrobíme 5 dkg másla, z půb citronu
kůru. přidáme 10 dkg cukru, půl balíčku pečivového
prášku Dr. Ogtkera, lžíci švestkových jadérek neb man
dlí. Uivořime dolíček, do kterého dáme lžící rozkverla
ného vajíčka..2 Ižípe mlóka a 2 lžíce rumu. Vše zadělá
ne v luhé těsto. Dle potřeby přidáme mouky. Dobře
zpragované těsto. rozválíme na stéblo silně a vykraju

utíká a firma J. Pavelka stále je obklopována novými a
novými příchozími, kteří hodlali k svátkům něco již nyní
vybrati. Tento obraz na živé ulici »protl Orandu« patří
již k obvyklým zjevám Hradce Králové, neboť je zná
mo. že firma J. Pavelka vede jen nejlepší zboží v kaž
dé ceně a v největším, Jinde nevídaném výběru a jej
ceny za dobré zboží jsou-levné. Dnes nutno kupovati do
brou jakost a ne cenu. v tom vlastně záleží dobrý ná

kup a pak takový je levný; těmto požadavkům vašim
firma J. Pavelka jistě plně vyhoví. jestliže chcete býti
opravdu správně, dobře a moderně, jakož i prakticky

kladní skříně.

Nejmladší Habsburg. Pod tímto názvem přináší do
jemnou zprávu kalendář »Emmanuel.: Letos-o slavnosti
Božího Těla konal se též průvod v zahradě vídeňského
paláce »Augarien-. kde zřízen je lazaret. S'avnosti sů
častníli se osetřovaní vojíni a Jejich Výsosti arcivévod
kyně Zita. nynější císařovna, s nejstarším dítkem arci
vévadou Ottou, pak arcivévodkyně Marie Josefa, Marie
Terezie. Marie Annunciata, Když pak kněz u poslední
ho oltáře v modlitbě zasvěcoval Habsburský rod Bož
ském Srdci Páně, ty pojednou malý arcivévoda Otto
vytrbi se z rdky vznešené své matky, poklek! na volném
prostranství před oltářem sepjal zbožně ručky a díval se
upřeně k Nejsvětějšímu. -—-Patrno. jak doma horlivě

mladému Habsburgoví byly vštěpovány vroucí cxůy a
tužby náboženské!

. Dražina literární a umělecká měla ve Čtvrtek 0.
listopadu výborovou schůzi, která věnována byla výluč
ně zamýšlenému vydání almanachu Družny. Bylo sdě
leno, že do oznámené publikace příspělí až na malé vý
jimky všichni dosavadní členové Družiny a že na vý
zvu poslal své práce i mnozí katoličtí sp'zovatelé, kteří
dosud členy Družiny nejsou. Došly však také přípisy,
které obsahovaly jisté námitky a pochybnosti a různé
rady. Jak tyto přípisy tak veškerý materiál příspěvku
vý byl výboru předložen. Po dlouhém rozhovoru bylo
usneseno hned nyní, nejdéle do února. vydati malou po
těšnou knížku asl o 10—11 arších kapesního pohodlného
formátu s názvem »Ratolest olivová« a později blíže k
míru representační sborník katolických spisovatělů. Za
tím účelem byly také zaslané příspěvky rozděleny a
části, která svým obsahem odpovídá, bude použito pro
»Ratolest olivovou« a část bude tvořiti základ pro sbor
ník. pro který budou peakvyžádány práce ještě noťé a

va WIS mat — Dvejdbarevné věnečky. U
Pravíme hmota, jak výše udáno. Do- .poloviny -dáme 2

Vyválkine.tenkou bílou tyčinku. druhow tmavou, dobro
mady spleteme a: ve věneček stočíme. Dáme -péci -jak.o
předešlé cukrovinky. Upečené můžeme. tečkami'.z- polevy

F.
nouti. -Když poněkud změkne, přidáme balíček -vanli

praménky. z-kterých tvoříme malinké vánočky. Klade

me: je nupemaštěný plech. potřeme- vajíčkem posype
me Stepuhanými ořechy neb mákem,
probřátč troubě .10—15minut do růžava. Tyto. vánočky
převázané stužkeu se vyjímají na stromečku vehní pěkně.

lečné mouky nebo půl kila žitného výražku. přidánie
čtvrt kila tlučeného cukru, lžičku tlučené skořice. spetku
hřebíčku, paádiánu půj balíčku Oetkerova -vanilkového
cukru, trochu citronové a pomerančové kůry, 2 lžíce u
pražených strouhaných urandli neb oříšků anebo jader
švetskových. přidáme lžičku cukrářského droždi (amo
nia). nebo balíček pečlvového prášku Dr. Oetkcra. Da
brnéčku dáme š-lžic medu, 5 lžic vody, necháme to svařit.
Do-hrnku dáme 2 celá vejce. 2 žloutky, dobře šlehačkou
vyšleháme. přidáme do prochladlého medu a nalijeme

mouky. Máme-li nouzi o vajíčka, dáme pouze jedno
vejce, které vyšleháme a přidáme 4 lžíce mléka. Těsto
dobře vynracované necháme do druhého dne odpočinouti.
Druhý den vyvállme va stéblo silně a krájíme obdělnič
ky. které kladente na pomazaný plech moukou posypa
ný. povrchu potřeme medem s vodou smíchaným a
prudčejipečeme10—15minut- Pernikové cu
krovinky. Na vál dáme 15 dkg černé válečné mou
ky. 10 dkg tlučeného cukru. lžičku pečívového prášku
Dr. Oetkera, dobře vše promícháme a následujícím v
těsto spojíme: Do hrnéčku dáme 1 Ižlci mléka, lžičku
syrobu. lžíci rozkverlaného vajíčka a vše dohromady
spojíme v tuhé těsto. Dobře vypracované | necháme
chvíli odpočmouti. Pak „vyválíme na stéblo silně a růz
nými tvořitky vykrajujeme ozdůbky na stromeček, které
potřeme vodor a dárne do prohřáté trouby 10—15minut.

Malinový rosol. Na rendlik dáme lžičku mali
nové marmelády, lžíci cukru, lžíci vody, přivedeme dn
varu, pak přidáme lžičku sedliny -Reginy» od Dr. Oet
kera, necháme var přejítí. Tímto rosolem potřeme pro
středek upečených cukrovinek a necháme ztuhnout.

Aude dudodacoAd da 4
Úvěrnídružstvo Eliška

v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy
na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného| křížea|opatří iiJiné ccen.1papíry.
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Literatura.

Největší kalba původních bajek českých, -Jiskry z
popela, čívrtá kniha chodských bajek od J. Fr. Hrušky.
s bohatou výzdobou akad. malíře Lad. Nováka «rávě
vyšla. Známí chodský fleklorista obnovil u nás zá: u
o bajku. Skladby jeho s lidovými náměty podávali rř:
devcím iJev a názory, v nichž kotvily silné mravy
rých Chodů. Tají se v nich pud alegorickým pláčtém
drobných příběhů a symbo"ckých výjevů z 1řírodi
pravdy vznešené a staré, z nichž některé právě debi
naše činí ziova moderními a nutnými, jako abstiaenc:,
siřádalství, vytrvalost v práci, zbožnost "ska k dem
vině. svornost, čestnost slova a jiné. Stručná forma buj
ky působí rychle svou úsečností, někdy i vtipe-n; jindy
vábi k přemíšlení jako vážná hádanka. Pří tom vede
stálé k pozorování přírody a jejích obdob v živutě lid
ském. Ve čtyřech knihách chodských bajek, z nichž
»Jiskry z popela“ i bohatým obsahem i nádhernou vý
zdobou stojí nejvýše, užil auktor vedle poznatků z dlou
holetých studií o svém rodném lidu. také odborných
zkušenosti zt školy. Proto byly bajky chodské už před
časem ve.cs!. c. k. zemskou Školní radou odpořučeny

sl



Předplattevsim
kathovnám školním. Ale poněvadž čerpají látku zpřiro
zené životní moudrosti Hdu a to z kmene tak význačné
ho, jako byli staří Chodové, budou vždy bajky Hruško

kultury v duchu domácím. — Nakladatelství Českoslo
vanské akc. tiskárny v Praze II., Spálená ul. 15.

vČeská Huďba«, roč. XXII, čís, 15.—-16.Doba ad
ventní zastoupenaje zde »Vánočnímzpěvem« od starého
českého mistra doby rokoka Fr. X. Brixiho a v zname
nité úpravě Jan. Ev. Zetnkou dojde tato dobrá a snadná
skladba zasloužené pozornosti. | Pro dětské hlasy dvě
»Vánoční písně« Fr. Procházky hodí se dobře školám.
Velml pěkný umělecký kousek pro klavír »Intermezzo«
uveřejňuje J. Č. Drahlovský a sol. píseň Jar. Bradáče
»Jabloňka« úkazuje velikou rutinu autorovu, jest nejen
moderně, ale | poutavým slohem pracována. »Preludeto«
Julia Procházky jest vděčná a snadná práce. — V lite
rární části nalezneme posmrtný článok »Z2 Jullem Fu
číkem«, J. E. Zelinky »Z retrospektivy«, Črta vázaná k
přiloženému opus Brbziho a zvláště potřebný všem fe
ditelům kůru »Directorium chori«. Mimo to jsou zde
krásné básně Sajíce a Vojt. Zelinky, menší články a
zprávy hudebal. — »Č. H.« vychází v Hoře Katné (16
krát da roka), roční předplatné 12 K.

Kčrber.
Božích za Jeho Veličenstvo přednesl zdejší sbor Beze
cného trojhlasé Regulem; Dies irae chorálně z Manny,
Libera od Zollera. Na Vše svaté zpívána HaHerova troi
blasá Missa Sexta. Introitus a ostatní vše chorálně. Pan
co lingua trojhi. od M.HaHiera z téže mše. Na svátek Ne
poskvr. Početí P. Marie dávala se Wittova Missa Exul
tat pro dva hlasy a varhany, Olfeřtorium Zhi. od Wit
bergera. Oradualo atd, Vatikánský chorát dlo vydání
M. Springera. Pange lingua tříhlasé od M. Hallera op.
89. bez doprovodu. U rříležitasti nastoupení Jeho Veli
čenstva na trůn 17. prosince přednesena Ríhovského
Miesa Šti Aloislt pro 2 hlasy. Olferlorium O salutaris
Řostla od Heklnga op. 6. Pange lingua od Steckra (Cy
ml). Při odpoledních službách Božích zpíván 23. žatm
od B. Kleina. Harre melne Seele od Caesara Molana,
Kaiserited od Ileethovena vesměs trojhlasně,

JE vyšel Klaverský kalondář wa rok 1917.Zajímavý,
bohatě ilustrovaný misijní kalendář o 112 stranách 3
pěkným úvodním cbrazem. Nákupní pramen »Družina sv.
Petra Klavera, Praha If., na Zbořenci 15«. Vhodný dar
pro každou křesťanskou rodinu. Cena 1 kusu 80 h. Při
odebrání 12 ex. obdrží se 13.-zdarma. 100 kusů 70 K.

Kalendáře Matice Cyrilo-Metodějské jsou již skoro
ze tfl čtvrtin vyprodány. Prato nechť ti, kdo ještě větší
objednávky učiniti chtějí, oznámí to sekretarlátu Matice
Cyrilo-Metodějské v Olomoucina Dolním nám. 17 za
včas. Jde zejména o oblednávky, které nutno poslatt
dráhou, aby došly na místo brzy. Kalendáře se všeobec
ně libí, ježto mají obsah uvědoměle katolický. Mnohé
kalendáře s nimí vůbec srovnání nesnesou.

Obsah č. 12. brněnské »Flidky«. Fr. Valach. K úpra
vě katechismu. Jan Tenora, Účast kardinála Dietrich
štejna za boje mezi arciknížetem Matyášem a Rudolfem
M. roku 1608. Jiří Sahula, Rozhled -po husovské Iitera
tuře z r. 1915. Václav Kubíček, Zdějin města Loštic.
Posedky. Rozhledy: náboženský, vědecký a umělecký,
vychovatelský, hospodářský, politický a vojenský.

Obyvatelstvo říše rakousko-uherské. Dle výsledků
posledního sčítání lidu jest v těte říši dle národnosti:
Němců 11,987.701, Maďarů 10.061.54S, Slovanů 22,339.285,
Latiníků 3,992.569. V ton není započítána Bosna a Her

cegovina a pak 469.255 osah z-Uher, u nichž není národ

nost udána.

arevnů

kostelní
okna"zi '2do.(I
F'r. Uhlíř,
emělé sklenářství a malba skla

v Fřebochovicíchu radco
Králové.

Cenniky apompony na požádání
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OLEJ STROJNÍ
nakoupíte levně u firmy

Josef Jelinek,
mydlář v Hradci Králové (na podsíni).
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n CBE

Kostelní|
paramenta

spolkové prapory,
olrkevní načiní, křížové cesty, celá
zařízení kostelů atd. v každém rove-.
dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

odborný závodvJablonémnadOrlici.
Hotové zboží zasílá se ne ukázku.

Rospošty, nákresy neb ceníky franko.

,jiů
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4 azhrší Roh- Řů9šití,PN 2„i lidišškí
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Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční anisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek

-savé vlastní výrobý, jskoz i tuzemských

Cetná usnání zvláštěz kruhůvelo
důst. duobovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťánského závodu za

i CiZo

Učiňte, prosím, malou objednávku Bazkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen!
Velejemné látky na taláry.

u všech úřadů.

Telefon čís. 16..

Rozpočtyochotněazdarma.

"3

Českoslovanská |
záloha vprann,Spálenéulice,číslo46.n.

na vkladní knížky úročí se ode dne fo
žení do dnevybránídfé dekodya dředdbý
výpovědní.Poskytuje půjčky všeho dřahu
za mírných podmínek, Zejména smědeční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná reviše *
„Jednoty záložen“ v Praze. :

Zal ženo r. 1820.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítileti vy
hlášený daladeční likér red názem

E Aměrsde Londres
R | pre „ša jakožtoBenet
j ED:

A. J. Andres v Ústí m. Orl,

Taktéž doporačuje se ku koupi pravého frame
cognacu, srěmské slívoví
rumu a všechdruhůivovic jakž ipů. jmpá brrý
nejlevnějších.P. T. páá obchodníkům s
hostinskýmpovolujíse zvlášťvýhodné E

Farmnn
1, bry. 3 rejstříků, fy. Lhotovy, zacho

prodá.

|L

valé, 66 Adresu sdělí adra. t. |.

|
'

Veledůstojnému

duchovenstva a
olavným patronátním

P. úřadům dove Sldope

T veškeré kostelní nádoby aní a to: monstrance, kallcby,

bát, nádobky,paténky: pacifkály,evicny, , kaditelnice
utd. Vvdoleziníned bisčn
církevnímP yhovojich "8 Před.
měty opravuje v původní intenci a
v ohni alatí a stříbříneboproti do

platku za nové ey ee Hotové
předměty neb výkresy zasílá nauázku frankobeš závaznosti koupě.

a se posílá poovětené. |Prdce ručníalatých a stříbrných blenotů, jako: řetězů,
madonek, křížků, pratýnků, náramků atd. . Notářské

proteny, tabatérky, jídelní náčiní se atříbrapravého, činského vždy na skladě. .

JAN STANÉK,
pasíř a ciselenr

| Prahe 979., ul. Karoliny Světlé, čís. 12. n.
Přlsšný snalse c k. zemakéhotroniníko soudu.

Pošt. spoř.čís. 170.108



Mírové podněty.
Americký velevyslanec sdělil dne 22. t. m. s

" vládou rakouskou myšlenky presidenta Spojených
-Států Wilsona o předpokladech světového míru.
Dle toho, co válčící státy veřejně prohtašují, do
mnívá se president, že cíle jejich jsou v podstatě
stejné. Každá strana mluví sympaticky o právech
slabých národův a malých států, každá oznamuje,
že přeje si zameziti opakování vefikých bojů, kaž
dá chce uvážiti utvoření svazů národů, aby v celém
světě byla zajištěna spravedlivost. Než však dojde
k takovým krokům, obě strany považují za nezbyt
nost upraviti sporné otázky nynější války. Vláda
Spojených Států másama životný a přímý zájem
na opatřeních pro příští mír. Chce sama také spo
lupůsobiti. aby malí a slabí národové byli uchrá
nění před znásilněním. .

Především ovšem jest nutno, aby byla válka
skončena; ale americké vládě nepřísluší navrho
vati podmínky. Přes to president pokládá za své
právo a povinnost poukázati na zvláštní význam
podminek pro neutrální státy a civilisaci. Bude-li
pokračováno v boji ještě dlouho do úplného vy
čerpání některé strany, budou zničeny naděje na
mír:a ochotnou spolupráci svobodných národů. V
žádné straně nepřiznal se. některý řečník těšící se
autoritě k určitým cílům. jichž dosažení stačilo by

-jeho národu k ukončení války. Možná, že by vý
„měna názorů upravila cestu alespoň ke konferenci
a k realisování myšlenek smírčích.
1 President nenavrhuje míru, ani nenabízí spro
středkování. Navrhuje pouze, abyse. vyšetřovalo.
jak se může rychle přiblížiti mír, po němž touží
veškerélidstvovřele. ee

Vláda rakouská dne 26. t. m. ve svě odpovědi
především položila váhu na to. že se své strany
dala se vésti týmž duchem přátelství a ochoty,
jenž se projevuje v ušlechtilých popudech presi
dentových. Vláda pokládá za nejvhodnější cestu
pro zřízení trvalého míru bezprostřední výměnu
myšlenek mezi vářšícími mocnostmi. Navrhuje.
aby zástupci válčících mocností břzo se sešli v
nějakém místě neutrální ciziny. Vláda souhlasí s
presidentem, že teprve po skončení nynější války
bude možno př'kročiti k zabránění budoucích vá
lek. V daném okamžiku bude ráda ochotna společ
ně se Spojenými Státy propůjčiti vlas'ní spoluprá
ci k-uskutečnění tohoto vznešeného úkolu.

Týž den německá vláda odpověděla, že pova
Žuje bezprostřední výměnu myšlenek za nejvhod
nější cestu. aby dospěla k žádoncímu výsledku.
Navrhuje tedy. aby se brzv sešli delegáti válšících
států na neutrálním místě, Veliké dílo zamezení
přístích válek může býti zahájeno teprvé po skon
čení nynějšího zápasu národů. S radostí bude vlá
da spolupracovati o tomto vznešeném úkolu,

Tedy odpovědi centrálních irocností, jež vy
dány v dohodě se spojenci, svědčí, že se vítězům
jedná o mír upřímně. Také středostáty navrhují
praktické kroky, schůzi delegátů válšících států.

K urychlení míru pracuje také velice horlivě
papežská stolice; místo mírových projevů podníká
velice pilnou akci praktickou, jedná s různými |
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směrodatnými politiky přímo. Ovšem při zvláště
vhodné příležitosti Vatikán i nyní promlouvá k šir
šímu foru. Když papež 25. t. m. přijal ve slavnost
ním slyšení kardidálský sbor, kardinál Vanutelli
projevil vřelý souhlas kardinálů s papežem v
prosbě za mír národům, jakož i ve snaze zmírniti
následky války. Papež ve své odpovědi zdůraznil,
že neustane nasažovati všecky síly, aby stejně
všichni synové církve ši vzali k srdci jeho napo
mínání k úsilí „o mír trvalý. Slova >Pokoj lidem
dobré vůle« zaznívají jaké podmíněný slib. Kéž
mocní podporují hlas svatého kolegia! Kéž náro
dové 'uváží, že církev vklí dále nežli její lidští
svěřenci! Kéž konečně válčící jsou povolnými k 0
pětovaným napomenutím a prosbám otce rodiny
křesťanské a kéž na cestách spravedlivosti připra
vují příchod míru, aby se mohlo uskutečniti slovo
dnešního žalmů: »Spravedlivost a pokoj se polí
bily.«

Švýcarský vyslanec ve Vídni dne 23. t. m.
odevzdal notu švýcarské vlády, v níž se dí: »Nad
míru záslužná osobní iniciativa presidenta Wilsona
dozná mohutné ozvěny ve Švýcarsku... Ohrože
na a dotčena ve svých ideálních a materielních zá
jmech co nejcitlivěji, jest naše země prodchnuta
hlubokou touhou po míru a ochotna spolupomáhati
svými slabými silami.« Švýcarská spolková rada
»pokládala by se za šťastnu. kdyby jakkoliv, byť
i sebe skrovněji, mohla býti činnou pro sblížení ,

válčících národů a dosažení trvalého míru“. |
I tato nota byla přijata od vlád středostátů se*

slovy vřelého uznání.
Volání po míru ozývá se také ze Španělska a

z jiných vlivných stran. Bude-li tedy tolik dobré
vůle na straně čtyrdohody, jaká sé jeví v proje
vech centrálních mocností, pak mírové podněty bu-;
dou korunovány brzy zdarem.

Pátá válečná půjčka.
Dříve peněz vypujčených na válku užívalo se

výhradně na zbraně, na vyplácení peněz vojínum.
Těm, kteří byli daleko za frontou, nedostávalo se
z takových půjček podpory žádné Nyní však stře
dostáty hned s počátku staraly se pečlivě i o to ob
čanstvo válkou postižené. které do bojů čČínněne
zasáhlo. Jen včasným, důmyslným opatřením fi
nančním byl zachován normální chod v přečetných
institucích a podepřeny sociální řády miliomi duší.

Když prostředky pohotově jsoucí se vyčerpá
valy, přikročeno k státním půjčkám. Penize takto
sebrané sloužily k podpoře branných sil, ale také
k podpoře rodin domobranců, k ošetřování raně
ných, k zvýšení platů. k podpoře uprchlíků atd. |
tato V. půjčka má dobročinný úkol mnohostranný.
Kdyby se nestaral o postižené obyvatelstvo civil
ní důmyslně sám stát, uvažme jenom, jak by rych
le bujely sociální nesrovnalosti, Uvažme, v jakém
strádání by se ocitly vrstvy nemaietné, kdyby o
sud jejich byl ponechán jenom náhodě anebo sou- ;

obstojně uchytil, ale na tisíc jiných by se zapomí
nalo. Kdyby podpory nebyly rozdělovány plánovi
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tě, co by tu bylo i při nejlepší vůli lidumilů nesná
zi! Dotěrní a podvodní lidé by snadno přišli k znač
ným podporám na účet lidí nesmělých a opravdu
nuzných.

Tedy vláda sama snaží se ulehčili starosti jed
notlivých lidumilů. Sama dle přesně zjištěných ú
ředních dat třídí peníze jak na válečné akce tak
na podporu invalidů, nemocných. c'vilního občan
stva atd. A činí to způsobem takovým, aby sou
citné duše se nevyčerpávaly bez naděje na odplatu
v době míru. Vypisujíc válečné půičky, zaručuje,
že upisovatelé po skončení bojů netoliko svých
vkladu neztratí, ale naopak že ještě velice výhod
ným zůročením svůj majetek roznmoží. Kdo by te
dy nechtěl upisovati? Pamatujme, že na výsledku
boje závisí finanční poměry všech občanů rakou
ských vůbec. Kdo tedy upisuje, posiluje zdatnost
bratří-vojínů a přispívá k účelnému luštění sociál
ní otázky v době mimořádné.

Jestliže občanstvo upřsováním prospívá přečet
ným chuďasům bez vlastní škody, pak zajisté sná
ze.se unesou sbírky mimořádné, které apelují na
faktickou obětavost zámožnějších poplatníků.

Můžeme dobře pozorovali, jak se o mír vyjed
nává zcela vážně a jak siředostáty vcházejí do
předběžného rokování jako vítězové. Tudíž tato
půjčka může se státi každým okamžikem půjčkou
mírovou, která naprostou důvěru přímo Zocel.
Nuže tedy, nechť i poslední váhavci v poslední
chvili vykonají svou patriotickou povinnost! Vždyť
úpís znamená prospěch pro samého upisovatele.
AŽ po vítězných bojích budou Vojíni nadšeně vy
pravovati o svých chrabrých činech, prohlásí upi
sovatelé: »My jsine také pomáhali.«

Rozvaha roku 1916.
Jak velké změny a jak čelné navé podněty při

nesl rok právě se ukončující!
Ztratili jsme milovaného císaře a krále Franti

ška Josefa I. Hned pak zvěstováno na utišení bolu
rakouských národu. že neijasnčiší | nástupce SE
svou vznešenou chotí staví se zmužile v čelo nej
pilnějších, neidnležitěiších akcí obrovské státní ro
diny. Jako odchod stařičkého panovníka byl pro

sek vlády Karla I zaznamenává nová skvělá ví
tězství na bojišti jihovýchodním. A jž se dostavuje
naděiná bilance zápasu tolik hrďoného a houžev
natého. Z mlh vynořuje se sladká tvář míru. Jako
Do tuhé zimě rozradostní se lidské srdce novým
mnohoslibným kvítím, tak doutati mžeme, že prá
vě s příchodem jara r. 1917 nové mízy nabudou a
rozkvetou ty blahoplodné snahy. které posud byly
zdrževány světovým zámolením Poslední události
tohoto roku v Evropě mají nesmírný dosah pro
všecko lidstvo vubec.

Český národ ve světovém zápasu dokázal skvě
le, že nechce býti divákem nečinným. České pluky
byly ozdobeny novými vavříny, české úpisy na
válečné půičky a štědré příspěvky na patriotické
sbírky dokumentovaly jasně opravdovou loyalitit
našeho národa. která se osvědščovala prakticky tak
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často i v dobách dřívějších. Jestliže loni byly váž
né stesky na českou nesvornost, můžeme s velikou
radosti nyní konstatovati, že nyní mladý >Český

politické hodlají v politice postupovati solidárně
ve prospěch zájmů všenárodních. V době mimo
řádně kritické vůdcové našich stran velikým činem
osvědčili, jak pochopují vážnou situaci a Jak jim zá
leží na prospěchu národa celého. Nyní jest jen po
třebí, aby všecky nitky, které národ spojují, byly
rychle zpevněny a rozmnoženy.

Jak plula tento rok loď církve rozbouřenými
vlnami? Nijak si nesmíme tajiti, že plavba její byla
velice svízelná. Jak vel'ké oběti na př. před válkou
vykonány ve prospěch zámořských misií! V době
však, kdy pozornost veškerenstva tolik byla upi
ata k válečné scenerii, netoliko sbírky přestaly,
ale válka docela schystala konec větš'ně m'sijních
stanic. Příspěvky zasílané do Vatikánu, z nichž se
hradily nejrůznější polřeby. zastavily se. A že by
válka prospěla propagandě katolicismu aspoň ji

nak, těžko říci. Jsme svědky toho, jak zednářské
živly ve čtyrdohodě zcela nepokrytě | prohlašují,
že zvedly meč i na utloukání katolicismu. Kdekoli
voje čtyrdohody přechodně pronikly do území
spojenců, hned dávaly na jevo své nepřátelství
vůči katolictvu, Rusové násilně. vnucovali katolic
tvu pravoslaví atd. Církev viněna hned z toho,
hned z onoho; dobývaší hleděli svaliti zodpověd
nost na kruhy jiné, mouřenínové umývali si zablá
cené ruce v katolické studánce, Ale obrana katoli
cká proti systematickým lžem byla i jinde stížena
poměry zcela mimořádnými.

-. Přes to však lidé dobré vůle, kteří si nedají ka
liti jasný zrak frázemi a útoky již zcela všedními,
mohli vypozorovati, jak církev představuje mohut
nou moc morální. | Právě nyní se ozřejmilo, co
všecko mohl Vatikán vykonati ve prospěch I'dstva
všeho, kdyby nebývala jeho moc tolik okleštěna
rafinovanými triky zednářův italských a jiných.
Dříve stále a stále protikatolické živly snažily se
zavírati církev do kostelů, nedovolujíce jí mluvití
na kolbišti politickém, sociálním a kulturním. Nyní
titíž nesnášelivci neustále volají církev na pomoc,
dávají přímo nesmyslné rozkazy, co má činiti pa
pež s biskupy. aby mír byl ihned na pochodu.
Všecko možné a všechněm má dělati ta církev,

mích největších protikatolických fanatiků? Nechť
se tam odváží biskup nebo kterýkoli kněz promlu
viti o válce slovo svobodné! Netoliko bude oka
mžitě zavřen, ale budou pronásledování hned i je
ho přátelé. Sám Vatikán podobá se obležené pev
nosti, před níž výkřiky luzy zcela svobodně řádí.

Zkrátka tohoto roku se všude seznalo, že jsou
mimo děla ještě jiné velice mocné hodnoty, které
se hlásí o svůj vliv na rozuzlení, na rozhodnutí.

posměchem v prach, ať nyní neporoučí, aby zno
vu rychle a s plným zdarem fungovaly. Věkopa
mátná zůstane snaha papežova o rychlé skončení

vyznati. že papež zachoval se'i r; 1916za světové
ho zápasu šlechetně a správně.

Tv tomto válečném roce v našem státě dbáno

|

|

|
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vané práce kulturní zajisté bylo potřebí obrovské
energie. Vždyť nyní zápasí mnohonásobně větší
procento občanstva než ve válkách předešlých;

Feuilleton.
Údolí Solibeliské.

Katalánskápovídka.“)Napsal Vicents de Febrer.
PřeložilJiti Ronovec.

Údoli Solibellské jest překrásné, Jest obklopeno

+Pannu Montserratskou-.
Vysoké jedle, propletené staletými, věčně ze

leaými duby a šťavnatými křovinami, tmavě čer

marinon pokrývají věčně tyto mocné skály.
Vody, které stékají s hor, proměňují údolí ve

věčně kvetoucí zahradu; protéká tuto zahradu le
sní, bublající potok, jenž zalévá a kropí něžné kvě
tinky na jeho březích; zdá st roniti slzy a věčně
šeptati =< Boheni: při prvém spatření světla po
zemského. Oh, jak jest krásné údolí Solibeliské!

Rok 1536 nadešel v zemi a pro údolí Solibellské
bylo vše slavnosti, vše radostí, Bylo právě tak 0
puštěné jako krásné; právě tak krásné jako opu
štěné.

Vzdáleno ruchu světa zdálo se, že netrpí vál

kázání Božího a chudí srovnávali se s bohatými v
těchto přikázáních úplně. Pastýři pásávali svá stá

pokladu. jenž s nedočkavou dychtivostí čekal, až
měsíc vvide. aby svého miláčka do náruče sevřiti

©) Kataláňané jsvu malým, svérázným národem ohni
véhu temperamentu. Bydlí na východním pobřeží Špa

nělska s hlavním městem Barcelonou. .

a tehdy války znamenaly pro umění a vědy bod
mrazu. “

Za války zmizelo mmoho přetvářky; oprévdo
vost, vážné pojímánísoučasných otázek lze zazna
menati i na takových místech, kde měli dříve hlav
ní slovo demagogové a vyčtené romantické fráze.
Davy inteligentův i lidí prostých zbavují se papí
rového zajetí svých časop'sů, posuzují věci a u
dálosti dle vlastního názoru. Pro nás katolíky, kteří
toužíme, aby čistá pravda nalezla všude přístup.
jest tento zjev zajisté potěšující. Vždyť mnohý
člověk, který se díval na církevní záležitosti a
skutky katolíků jen brýlemi fanatického listu, za
číná nyní přemýšleti samostatně, dle vlastních
zkušeností — i na válečném poli. Tím však nechce
me říci, že budoucnost kyne katolicismu tváří vlíd
nější, než jakou nám ukazovala minulost. Podzem
ní proudy pracují dále nehlučně,ale vytrvale. Nad
to veřejně protikatolické centrály oblašuji, že po
válce ve svých kulturních ideách budou energ'cky
pokračovati; a tyto tábory mají posud organisaci
pevnou, mocnější a účelnější než katolíci. Třebaže
»Český svaz« znamená aspoň pro dobu přítom
nou jednotnou českou politiku, strany výslovně na
značují, že v ohledu kulturním bude nadále volnost.
Co tyto předpovědi znamenají, nechť dobře uváží
zvláště ti naš'nci, kteří podřimovali již před vál
kou a podřimují posud. Všem stránkám hnutí ka
tolického musí býti věnována zvýšená pozornost.
Do doby mírové nesmí katolík vstoupiti bez dosta

tečné duševní výzbroje. Jestližejiné idey a filoso
fické theorie tolik zklamaly, každý rozvážný Čech
konservativní musí pečovati, aby byla utvrzena
v lidu idea ta, která svou sílu osvědčovala mohut
ně již devatenáct století. Každý věřící muž jest
povinen šířití a hájiti nauku, která nekonejšila lid
sliby a předpověďmi jalovými, ale která naopak i
v době nejbouřlivější mohla prohlásiti: »Vizte. že
jsem neklamala, nepodváděla. Jestliže jsem někde
neuspokojila, bylo to zaviněno překážkami čistě
vnějšími, ale nikdy ne chybným bodem programu.c

Nuže — budiž nám starý rok vážným učitelem
pro život v roku novém. Nechť s rokem 1917 za
čneme opravdu život nový, obrozený, očištěný,
upravený dle vělice vážných pokynů dní před
cházejících.

Janské náměstí č. 164.

Vklady na knížky 4“|o "UN
Půjčky. — Úvěrý osobní. — Zálohy.

Eskompt. účtů a směnek.00007
Průběh války.

Proti Rumunsku. Armáda Mackensaenova
v Dobrudži dospěla až k samému Dunaji, dobyla
1ókolik postavení ruských zadních vojů a ob

východ. 24. prosince dobyta Isacea, západně od
Tuldže a zahájen útok na předmostí macinské,
proti Braile na západním břehu Dunaje. Bulhaři,
majíce v rukou čáru pahrbků u Tuldže, ovládají
rameno dolního Dunaje, Sulinský průplav ara
"eno sv, Jiří. Paroblavba po Dunaji jest tudíž

mohl. Rolníci pracovali na polích a lesích, počíta
jíce dny, kdy bude neděle. neboť odcházejíce ze
mše svaté. potkávali ony. které osud jim za man
želky určil.

Radost bylo lze zřítí na všech tvářích, narodil-li !
se v údolí Solibellském opět nový syn. Všickni se
snažili, aby svatbu svého přítele učinili hodně ve
selou. A všickni oplakávali smrt některého z bratří
z údolí, jejž pohřbíti pomáhali.

Jak šťastným bylo přece tehdáž údolí Solibeli

zahaleno jest ve smutek údoli Solibellské? Proč

kde nenalézajíce? Proč uněměly radovánky a ve
selost se rozprchla? | i*rotože všickní oplakávaií
ztrátu ochranitele údolí... Protože všickni opla
kávají smrt té. která byla kdysi andělem údolí So

Do široka i daleka rozléhají se zvuky zvoní
kostelních. Pastýř, provázeje stádo své, vystou
pil na hory, aby se svými druhy se spojil. Smutek
rozprostřený na jeho obličeji prozrazuje, jakou tí
sní sevřeno jest srdce jeho.

Ostatní očekávali ho již na výšině hory s tváří
zcela jinou, než jakou přinášel, A všickní obrátili
se na něho: »Co činí Marie... .P<

Slzy odpověděly za něho. >Poslouchejte zvo
ny., pravil nato, »odešla do nebel«. Všickni
poklekli: všickní obnažili hlavy. Modlili se za tu.
kteráž byla útěchou Solibelly, za matku chudých
v pohoří.

TI.

Ramon i Marie pocházeli ze dvou sousedních
domů údolí Solibeliského. .

úpluč. přerušena. Rusové mají pro dopravu do
Galace a k Seretu pouze železniční trať z Rení
a Jaeay. Na východě znemožňuje široké duňajské
ústí jakékoliv přiblížení nepřítele. Ve Velkém
Valašsku rosvinuly ee nové boje. Jihozápadně
ed Rimniculu Saratu prolómilo vojsko generála
Falkenbayna po pětidenní bitvě postavení ne
přátelská v šířce 17 km. Od 22. prosince bylo
zajato 7000 nepřátel většinou Rusů.

Ruské bojiště. Fronta arciknížete Josefa
uhájila se proti všem ruským útokům v Mul
lansku a zůstává plnou ochranou všemu podni
kání ve Valašsku. V Poloninských Karpatech
menší boje hlídek a boje dělostřelecké. — Na
fr. ntě prince Leopolda Bavorského žívěji bylo
bojováno na Bystřici Solótvinské u Stanislavova,
podle Stochodu a Dviny byla trvaiá ruská dělo
utřelba,

Na italském bojišti kromě čilejší dělo
střelby na Krasu ani o vánocích nebyl pořušen
poměrný klid posledních dob.

Na makedonské frontě mocná anglická
děiostřelba na němeoká a bulharská postavení
inezi Vardarem a Djranským jezerem a rovněž
v oblouku Černé střídavě prudká dělostřelba.

Na západě zuřily boje od Flanderského
bojiště až do Voges; činnost bitevní soustředila
se tu u Yprů Bitva na Sommě skončila vítěz
stvím zbraní německých.

Na moři. V noci z 22. na 23. prosince po
topily čtyři z našich torpedoborců v Otrantské
úžině dva ozbrojené strážné parníky, načež do
staly se v boj se G nepřátelskými torpedoborai,

7 Oe 1 střelbou zapálen a ostatní zahnányna útěk.

Politický přehled.
Korunovace v Uhrách. Dne 27. odjel ofeař,

císařovna a korunní prino s velikou družinou
na korunovační slavnosti do Pešti. Uzítání olsař
ských manželů bylo skvělé. O 6. hodině večer
odevzdala deputace, oběma sněmovnami za tím
ú*olem zvolená, v královském hradě alavnostně
diplom (inaugurální!, usnešený říšským sněmem.
Při té příložítosti oslovil mocnáře kardinál kníže
primas dr. Jan Czernoch a požádal ho, aby se
dal s královnou zároveň korunovati. Císař přijal
korunovační inaugurální diplom a slíbil, že učiní
opatření o korunovačním dni. Táž deputace krá
lovnu Zilu požádala, aby se dala korunovati,
oož tato s radostí slíbila.

Program nové vlády ClamMartinioovy
jest obsáhlý. Především jedná se o vyrovnání
s Uhrami, o národnostní vyrovnání v Čechách,
o budoucí 'postavání Haliče ve svazku státním,
o hospodáfský pohněra o navázání užších hospo
dářských alyků e Německem atd, Vládní program
dost zřetelně zdůrazňuje, že parlament má vy
říditi, co chtějí dostati před parlamentem a co
třeba oktrojem bez parlamentu. Při tom však
vláda neváhá prohlásiti, že vodítkem hlavním
bude jí epravedlnost ke všem národům ve státě,
poněvadž potřebuje porozumění a součinnosti
všech, jimž budoucnost Rakouska leží na srdci.
— Německé listy vídeňské sympaticky vítají
nový kabinet a jeho program. — Německé edru
žení křesťansko-aociální vůči nové vládě má
úplně volnou ruku a učiní svůj úsudek závis.
lým jedině od činů nového ministeretva. — Pro
německo-nacionální politiky jest kabinet Clam

V stejný čas zrozeni trávili své dětství pospolu.
Pro Marii byla všecka ptáčata, jež Ramon ve hní
zdech ulovil, i malé rybky ulovené v lesním poto
ku. Pro Ramona bylo ovoce, jež Marie sama pěsto
vala, květiny, jež po cestě natrhala. Dýchali spolu
čistý vzduch lesní, jenž ovíval je svým vánkem.
blondili lesem pospolu, schovávali se v houštiny,
nacházejíce zalíbení na každém kameni. na kaž
dém stromě, na každé květině

Tak prožili svá prvá léta. Léta štěstí, na něž

Ko nezapomene. Léta, která jen jednou se objevi!
Přišel den, ve kterém poznali, že tyto bezsta

rostné hry jich již ueuspokojují. Přišel den, kdy —
aniž by tušili příčinu — počala je ovládati hluboká
truchlivost. .

Počali se vyhledávati častěji než dříve a aniž
by věděli, co si Fici měli, sedli si pospolu pod strom
anebo u lesního potoka a nešplhali již po stráni jak
dříve. Věnovali si navzájem. jako dříve, květinu
nebo ptáka, ale když tak učinili. sklopili oči své k
zemi a jejich obličej přijal barvu granátového ja
blka. To se stávalo proto, že si s ptákem nebo s
květinou vyměňovali své myšlenky. To se stávalo
proto, Že čas rozžehl v duších jejich oheň, jenž již.
hořel, jemuž však nerozuměli, aniž si jej dovedli
vysvětliti. Pocit, jenž je od dětství naplňoval, a.
jenž je nyni i důvěrou i tajnou radostí naplnil.
Ach. byla to láska! ...

Přišel den, ve kterém sc odvážili říci si, co V
tejich srdcích skryto. A přislíbili si věčnou lásku a
věčné spolužití. A doufali, že v této lásce dostane
se jim všeho toho štěstí, které dle jejich dořnněnky



Martinicůr kabinelem důvěry. — Němečtí soc:
„demokratičtí poslanci na avé schůzi ve Vídni
zdůrazňují nutnost parlamentní oesty a varují
vládu před oktrojem. — Zástupci národa čes
kého-jistě neodepřou podpory své nové vládě,
bude-li míti na zřeteli dobro celku a vystříbáli
we jednostrannosli.

Změna ve společných říšských minister
stvech. Nejvyššími vlastnoručními. listy ze dno
22. prosince spr. štén jest princ Hohenl hoúřadu
epoleč. ministra [inancí, a na jeho místo povo

“ lán baron Burian, dosud ministr zahraničních
záležitostí, jehož místo zaujal hr. Czernin, bývalý

"rakouský vyslanec v Bukurešti. Ministru bar.
Burianovi udělil panovník nejvyšší vyznamenání,
kterého se v Rakousko Uhersku ministru může
dostati: propůjčil mu brilanty k velkokříži sv.
Štěpána. Nový ministr zahraničních záležitostí
br. Czernin byl také v Paříži radou vyslanec
kým, kde měl četné styky s lamější českou
kolonií, se kterou mluvil v jazyku mateřském;
do Bukurešti povolal pak ke svým dětem za
vychovate!e českého profesora. Jinak náleží hr.
Ozernín k ústavověrn.é šlechtě v královatví Čes
kém a byl důvěrníkem arciknížete Františka
Perdinanda, na jehož podnět byl pověřen zastu
povati monarchii v království rumunském. Hr.
Ozernin patří zároviň k osobním a blízkým
přátelům nynějšího ministerského předsedy hr.
Clam-Martinice. Otokar hrabě Czernín z Chude
nic narodil se r. 1872 v Dymokurech, za svého
působení na českém sněmu věnoval se ctázce
česko-německého vyrovnání.

Ministr financí o vlivu války. Ministr
financí dr. Spitzmůller připředstavení úřednictva
svého problácil, že snad nejdůležitější skuteč
ností jest mimořádný vzrůst státního dluhu,
čímž obnova valuly náleží mezi nejdůležitější
otázky. Úkol tento jest velmi obtížný, ale ruz
řešitelný, bude-li se ve všech oborech státního
hospodářství usilovali o dokonalé nové uspuřá
dání. Do rozpočtu smějí býti zařazovány výdaje
toliko produktivní a nezbytné. Vláda postará se
o snížení cenové úrovně a aby obyvatelstvo
chráněno bylo již nyní vd trapné drahoty. Plá
novitá produkční politika bude hlavnímprostřed
kem pro ozdravení státního hospodářetví a valuty.
Spořením při provádění správné politiky roz
počtové přijde se ke správní reformě. Úroky
z půjček válečných musejí býti v nových zdro
jich příjmů úplněhrazeny. Nastává také nutnost
spravedlivého rozdělení nesmírných nákladů vá
lečných. Nezbytno prý jest, aby zachováno bylo
naprosté tajemství v době vyrovnávacích prrad.
Posléze označil ministr válečné půjčky za otázku
se všech nejčasovější.

Volné listy.
Občanští komisaři. Ve Francii oživují

vzpomínky na bývalé zápasy veliké revoluce.
Politikové pařížští leckdy řeči své protýkají

(o
Opustili tehdáž květiny a ptáčata. A jejich je

diným potěšením bylo, mohli-li pomoci chudým v
"údolí, Chránili lásku pastýřů; přinášeli chléb do
domů, kde bída panovala a činili prostředníky v
rozepřích svých přátel. Oh, jak velikomyslné jest
zamilované srdce!

Ale toto štěstí mělo trvati jen krátký čas. V |
neznalosti světa nevěděli, že štěstí jest jen pouhým
přeludem. Nevěděli, že podobá se stínu, jenž ne
ustále před námi utíká a jehož nikdy dostihnouti
nemůžeme. Nepomyslili, že kvítím posetá cesta,
kterouž kráčeli, pokryta jest skrytým ostny, jež
ovšem i ty nejkrásnější naděje zničiti mohly.

II.

Jednoho rána čekal Ramon na svou Marii jako
obyčejně. Smutek usídlil se v jeho srdci a příčinu
jeho nemohl si vysvětliti. To byla smutná před
tucha.

A Marie přišla též — plačíc.
»Co přinášíš, mé srdéčko?«
»Musím do ciziny! Rodiče chtějí mě dáti do

sousedního města vzdělat se a vychovat. Ach, jaká
bolest!«

Nyní pocítili kruté procitnutí ze svých slad
kých snů a naslouchali hroznému odzvánění svého
rozloučení. Běda! Oh, běda! Jak hrozné jest roz
loučení pro zamilovaná srdce! To byl prvý úder,
prvé bodnutí dvou srdcí, jež až dosud štěstí proží
vala.

To byla drsná skutečnost. mrazivé vystřízlivě
ní, neúprosné procitnutí ze snů, jež je uprostřed
rozkošných snů překvapilo. A v tomto vystřízli
vění, v tomto procitnutí, v těto skutečnosti bylo je
Jtě něco hroznějšího, co oba pochopili, pro co oba

obraty, obvyklými v době, kdy Francie bojc
vals s celou Evropou. A není dosti na vzpemín
kách; zřizují si i tehdejší opatření občanských
k.misatů, jejichž úlehboujest, dozírati na jene
rály a vůbec na všechno, co prospívá nebo
škodí válečným účelům.

Když v revoluci konrent jmenoval občan
ské kumiaře, dal jim pinomoe, jíž ustupovati
musili i jenorálové. Leckleří z kcmisařů byli
nepříčetní katovéa krvató šelmy a Jeckteří
vyznamenárali se říznestí, odvahou a pevnou
vůlí. Když proti hrůzovládě konventu vzbouřil
se Lyon, byl k revolučnímu vojsku, jež Lyon
obléhalo, poslán komisař Dubois,

V městě řádily nemoci, šířil se hlad a voj
sko. majíc statečného plukovníka Précyho v čele,
činilo zoufalé výpady, aby 86 vysvobudilo, nebo
aby uvolnilo cestu dovozu potravin, ale všechny
námaby přišly na zmar. Revoluční armáda ob
mýká «bležence úžeji a úžejí a do města hází
střely a pumy. Revoluční jenerál projevuje
ochotu postupovati vůči obyvatelstvu mírněji,
ale komisař Dubois velí užívati ničících pum
a ohně do posledních důsledkův a kárá všeli
kou sentimentálnost.

Bomby lítají tedy dále. Vyletěl do povětří
městský arsenál a pumy padají také již na ne
moenici. Obležení vyvěsili na budorě černý
prapor, jímž dovolávajíse útrpnostia slitování
oblehatelův. Ale kemisař Dubois ve svém zbě
silém vzteku si vykládá prapor jako vyzývavost

posílá vyjednavače, ale komisař Dubois nedbá
návrbův, odmítá všechny prosby a nechce sly
deti žádné řeči kromě jediré: vzdáváme se na
milost a nemilost. Obležení však dobře vědí,
že přijetí této výminky znamená amrt. Proto
napínají zoufalé síly k další «braně, bez naděje
však, že vyváznou. Komisař pobádá revoluční
vejske, aby mi pospičilo, že vzbou'enci proti
vlasti musí býti příkladně potreslání a že jest
ještě mnoho práce 8 podobnými lidmi jinde.
Útokem vzaty reduty z pytlů, naplněných ba

dělová láva řádí vždy zhoubněji. Aby zachrá
něno bylo něco polravin pro bojovníky, Précy
posílá z města ženy a děti, domnívaje ee, že

otevrou jim cestu řadami
nepřátel; marně, hluchý Dubois vrací zástupy
do města.

Pomoc, o které bylo do města «známeno,
že přivedena bude emigrantem d' Antichampem,
nepřichází a nepřichází. Když zásoby byly
ztráveny a když do úplného zdolání posádky
zbývalo toliko několik hodin, statečný Préey

set mužů, vyrazil z měste, aby se probil do
Švýcarska. Sekali divoce kolem sele a sekáno
bylo zuřivě do nich. Dubois přispěchal a křičel,
že nikdo z nich nesmí ujíti. Přece však jednot
livcům podařilo se uniknouti.

Lyon se vzdal a Dubois vykonav avoji
úlohu, spěchal jinam. Po něm však přišli jiní
zástupci konventu. Couthon, Cullot a Fouché,
budoucí císařský ministr a zrádce Napoleonův.
Všichni Jakobíni, kteří v městě za obléhání
musili mlčeti, nebyli teď vrchu a mohli uvolniti
uzdu svým ničivým chlíčům. Prohlásili se svými
bratry pařížskými, že odbojný Lyon musí zmi
zeti a že na jeho zříceninách postaven bude
sloup s nápisem: »Lyon se bouřil proti Re
publice, Lynnu jíž nenf« Droto v Lyoně za

Tak pravil Ramon, když se loučil se svým srdéč
kem. s nímž si dříve odpřisáhl věčnou lásku.

A po všecky dny, nevynechav ani jediného, 0
brátil se vždy k svaté přimluvkyní Katalánů, se za
rosenými zraky a s chvějícíma se rtoma, Šeptaie
vroucí modlitbu.

To byly po dlouhý čas jediné okamž'ky klidné
mysli. jichž požíval.

Též Marie plakala, že musí býti Ramona vzdá
lena i pro dálku, která ji dělila od Solibelly. I její
zraky i srdce obracely se každého dne k Mont
serratu.

Ale, běda. příliš brzo zapomněla na svou pří
sahu! Krásna a bohata, přijímala dvoření jinochů,
již byli způsobnější a vzhlednější než Ramon. O
mámena tímto obletováním. lirda jejich líbezností,

ště pomyslila na kdysi zbožňovaného, prostého
vesnického jinocha, jehož podoba z její paměti
brzo mizeti počala. Vzpominka na hodiny s ním

zármutku. Jeho bolest, kterouž sama způsobila,
byla jt téměř nepříjemna; nechybělo mnoho a byla
by si tropila posměch ze svých slz, při odchodu
prolitých. Co byl Ramon u porovnání s těmito
duchaplnými, mladými lidmi, kteří úzkostlivě če
kali na jediný její pohled, aby byli šťastni?

Jeden z nich byl vyvolen a ten obdržet též od
ní slib manželský. A její otec schválil volbu, jak

vlády luzy nastala hned práce kalův a zedníků.
Mrtvicí raněný komisař Couthon byl nošen
v židli ulicemi a co chvíle ee zaslavoval a za
klepal kladívkem na ten který dům promlou
vuje: »Zákon Be tě dotýká'e A zedníci začali
hned dům bourali a všechny cstatní, které byly
označeny. Zdi a rachotem se řítily, oblaka pra
chu stoupala vzhůru a rozvívána byla po okoli.
Strach a hrůza padla na Girondiny, na něž
Jakobíni nezapomněli.

Vzal si je na starost komieař Collot d' Her
bois. Kcmisař tento býval kdysi hercem a při
hodilo ee mu, že právě na lyonském jevišti byl
vypískán a nyní hraje úlohu kate, z níž, bohu
žel, vypískán býti nemůže. Prvou žertvou jeho
zuřivosti bylo dvěstě devět lidí, kleří byli na
promenádě Brotteaux z pušek i děl hromadně
ostříleni. „Podruhé jich bylo ati sedmdesát.
dyž pro ně byl vykopán dlouhýhrcb na způ

sob příkopu, byli postavení u vykopané prati.
Mladší z nich zpívali Marseillaisu, jiní tupě to
rozhlíželi a někteří proklínali své katany. Ná
rodní gardisté atřílejíce do obětí, cdvracejí obli
čeje. Čvllkt vytrhne jednomu gardistovi pušku
a míře s nepohnutým výrazem ve Uváři,zvolá:
sTak má stříleti republikán!« 

+

Komisaři pokrčují rameny nad Napo
leonem. Bylo to, když ještě nikdo nevěděl, co
z Napoleona bude. Protijakobíneký Toulon byl
dlouho obléhán, bránil ee statečně a vzdoroval,
protože anglický admirál Hood dovážel mu na
pomoo nejen vojíny, ale i potraviny a střelivo.
Konventu historie e Toulonem trvala dlouho a
proto tam z »Výboru pro cbecné blahce byli
pcsláni národní komisaři, kteří přineeli jenerálu
oblébající armády Dugommierovi válečný plán,
vyprazovaný členem »Výborus Carnotem. Ko
misaři požádali Dug. mmiera, aby s hnízdem tím
konečně bylo pořádně zatcčeno. Jenerál svolal
válklěnou radu, do níž pozval přední důstojníky.
Dugon mier vytýkal plánu to, komieař Salicetli
zase onc. Reczpravaee rozbíhá a nerjednocenost
mínění překáží určitému rezhodnutí, když od
važuje se premluviti mladý dělostřelecký dů
stojník olivové pleti, jehcž jméno jeet Napoleon
Buanaparte. Jeho ekromným míněnm jest, že
by mohla jako Ivím skokem uchvácera býti
pevnůstka »Forť| Eguillete«. Dostalali by re
do naší moci, mohli bychom tam odtud atříleti
již do samého Toulonv. Anglická vejeka před
Toulcnem byla by našimi děly rozvrácena a
musila by s admirálem Hoodem buď vyplcuti
na moře, nebo shořeti na popel. Dělostřelecký
důstojník promluvil několik svých vět krátce
a úsečně, sle náramně jaeně. Vějchni utkvěli
zraky svými na jeho malé pcetavě a komisaři
ukrčovali nesy, rhovívavě re urmíveli a ne
dbajíce jeho poznámky, začali hovořiti tam, kde
přestali, jako by slova jeho byla věcí, která
nestcjí ani za řeč Zkušený jenerál Dugemmier
byl však jiného mínění. Vyplával se mladého
důstojníka, rczhovcřil se o jeho plánu a výsle
dek byl, že zítřejšího dne bylo útočeno dle
návrhu Napoleonova. Pevnůstky bylo debyto,
Toulon dostal ee v dosah republikánské dělo
střelby a Angličané mueili brzo veedati na lodi
a uniknouti. Dobytím Toulonu Napoleonův vo
jenský geniup zazářil poprvé, a komisaři dívali
se na ného již jinak.

L

se zdálo, tak výbornou. A uprostřed radovánek.
oděna v nádherné oděvy a czdobena klenoty, cí
tila se býti v této hodině nejšťastnější dívkou na
zemi! Ale byla Ihosteinost k tomu, jehož kdysi mi
lovala. zapomenutim? Mohou se prvé dojiny. jež
snad nejhlouběji v srdci zakořeněny tkví, tak rv
chle vyhladiti?

Zasnoubení Mariino vešlo rychle v Solibelle ve
známost. Vyprávěno. že za dva měsíce bude svat
ba ve farním kostele. S počátku nechtěl Ramon
této novince uvěřiti. Ale brzo praměnila se jeho po
chybnost v jistotu a učinila z něho hříčku nejkru

„tějsího zoufalství,
Nemohl pechopiti. Že mmže míti duše tolik zmu

Žžilosti a zaslápnouti tolik věrnosti, tolik přísah a
bez výčitek svědomí zničiti jinou duši, která dech
svůj přilímala z dechu druhé. A pomyslil-li, že osud
nedává mu žádné naděje, pak měnil se tento stav
strašlivého třeštění v hlubokou skleslost strašněj
ší a bolestnější než sama smrt.
„ V takovém stavu procházel údolím, překročo
val vodopády, přecházel vrcholky hor, stín své dří
vější postavy, revěda. kam ho kroky jeho pově
dou. Všickni přátelé, kteří ho potkávali, přátelsky
ho oslovovali a zmužilosti mu dodávali soucitnými
slovy.

Každý ho miloval; všickni cítili s ním jeho ne
štěstí, všickni si vzpomínali, že byl jejich dobrodin

| cem. Každý plakal, viděl-li ho plakati, a malý, vel
-ký volal soucitně: »Ubohý Ramonl«

(v.

Konečně přišel čas, kdy vrátila se Marie do ú
datí Solibeliského, aby učinila přípravy k velké
slavnosti, za které se její svatba slaviti měla.

|
i

i
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“ Kam jste rozum podělí? Tak mohli by
chom ptáti se všech, kteří v bodinách dle vý
roků předních státníků, pro naši říši osudných
mysli národů rakouských znepokojují a roz
trpčují atranickými požadavky, které jako byly
nemístny v dobách mírových,

Ještě nová vláda
se ani neustavila, a již se jí předkládají nejra
dikálnější požadavky nacionálního radikalismu.
Ministerskému předsedovi dru Spitzmůllerovi
podsunují se záměry, které každého státníka,
majícího na zřeteli opravdové blaho Rakouska,
musí býti na tisíce honů vzdáleny. Státní něm
čina, parcelování Českého království, hospodář
ské a potom politické přimknutí k říši německé
— věru, pánům nesmí nikdo vytýkati nedo
statek skromnosti.

Protože všechny tyto diktáty parlamentně
zákonem by se nevyřídily, přepiatí nacionálové
kujíce železo, pokud jest žhavé, volají po oktro
jírce. Chtějí jí obětovati ústavnost, jen když
vwRakousku bude provedeno to, co jest dávnou
tužbou některých vášnivcův.

Zdá se však, že páni dělají účet bez hostin
ského. S hlediska čistočistého vlastenectví ra
kouského pravíme: Právě ty příčiny dnešní,
kterými nespravedlivci osobují si úlohu diktá
torův a kterými překotně puzení jsou žádati
věci, nesnášející se 8 rovnoprávností rakous
kých národův, opakujeme a zdůrazňujeme, že
právě ty příčiny vnukají rakouským slátníkům
co největší obezřelost k tomu tihnoucí, aby
říše naše v ničem nezadávala svoji svéráznost
a tím právě i svoji samostatnost. Svéráznost
našeho mocnářství zajisté záleží. v různosti ná
rodů, jejichž práva po jedné stránce označujeme
ideální posud formulí jazykové rovnoprávnosti.
Každý sebevědomý slát musí se starati 0 to,
aby vazivo jeho bylo pevné a ustálené a aby
vzbuzoval úctu vlastní vnitřní silou. Proto všichni
svědosnilí státníci rakouští musí dbáti toho, aby
nevznikala taková zařízení, kteráž by rozvraco
vala vaitřní poměry a podporovala přítažlivost
k říším sousedním, což v našem případě zzame
ná, že státní němčinou není prospěšno zasévati
nesváry a spodobovati se zcela 8 mohutnou,
byť s přátelenou říší.

Jest známá pravda, že jsoucnost Rakouska
jest nutna pro evropskou rovnováhu, a jest tedy
patrno, že mocnářetví ::aše, jsouc mezi říší ně
meckcu 3 musí sobě zachovati
svoji zvláštnost, odlišnouod Německai
od Ruska, zvláštnost, která tkví v různosti ná
rodů, monarchii naši skiádajících, a klerá musí
vyslovena býti také v zákonech a správě. Sám
sebou tedy vnucuje se poznatek, že na zacho
vání a posílení samostatnosti říše rakouské jest
neodbytno,aby se její zvláštnost podporo
vala, což díti se může ovšem tím, že nepovládne
se ani německy ani slovansky, nýbrž jedině a
toliko rovnoprávně. Miuvi-lise dnes o no
vém Rakousku a vnitřním jeho obrození, pak
tato životní potřeba nemůže býti sjednána způ
sobem, k němuž razi cestu nesnášelivci, nýbrž
tím, že vlády rakouská 4 uherská. zachovají
blahovůli ke všem národům a vrátí se ku při
rozeným, historickým základům. Samozřejmá
pravda tato byla vždycky vůdčí hvězdou české
politiky vůči rakouským vládám. To bylo zá
kladní myšlenkou slavného dopisu, jejž Palacký
poslal do Frankfurtu a totéž oznámil veškeré——u—————————
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Marie iest uplně změněna, To již není to prosté
děvče v jednoduchých kartounových šatech, ka
bátku z hrubé látky, s nitěným šátkem na hlavě.
To již není ta malá selka s milým a dobrosrdečným
pohledem, živé povahy, andělské milostnosti a věč
ného úsměvu. Ach ne! K její bývalé kráse přidru
žila se nová milostnost, zvýšená ještě nádhernými
Šaty. Stala se z ní svůdná slečna, rozkošné stvo
ření, opravdový klenot rozmarné přírody.

Jest pýchou své rodiny, předmětem | obdivu
všech obyvatel údolí; ale tito jí nepotkávají rádi,
ježto ji pokládají za příčinu bolesti, kterou trpí
přítel chudých, jenž jest nyní nešťastnější než dří
ve. Přece však — jak zvláštní, zdá se, jakoby její
bílé čelo se zachmuřovalo. jakoby odletěl úsměv
s jejích rtů; jakoby zlratily lesk její Čisté, modré
oči; jakoby její stihlá postava, kterouž jen s něžnou
palmou bylo lze porovnati, chýlila se neodolatelně
k zemi. jak to činí ona, je-li větrem pouště bičo
vána. Zaviňuje to snad vzdálenost jejího snouben
ce? Není snad žádných slavností a radovánek? Ne!
Ale byl to vzduch vlasti, kterýž tísnil srdce její;
neodolatelný kouzelník, jenž působí hlavně na kaž
dého poutníka, vracejícího se v ona místa, kde nej
prve spatřil světlo světa. To přišlo z toho, že kaž
dý strom, každý kmen, každá stezka měla pro ni
plno vzpomínek.

To bylo prato, že lítost nad její křivou přísahou
srdce ji drásala.

V.

Veselý průvod ubírá se po cestě ke chrámu So
libeliskému.

Pohleďte na nevěstu: Na její oděv z bílého hed
vábí, na nádherné klenoty, jež ji krášlí! Opravdu

Evropě Rieger proslulým svým »promemoria«,
Brání-Ji se tedy slovanští národové a odmítá
me-li zásadně a rozhodně požadavky protislo
vanské my Čechové, pak v dějinné chvíli této
s dobrým svědomím můžeme tvrditi, že ohrá
níme nejvlastnější prospěchy naší starobylé mo
narchie, která pominouo zdánlivého pojítka státní
němčiny, pravou jednotu a vnitřní silnou sou
držnost obstará jedině rovnoprávnosti a spra
vedlností ke všem svým národům.

Již jednou jsme v »Obnově« řekli, a myšlen
ka ta dnes v českých novinách proti kazimfrům
jest uváděna, že rovnoprávnosti národů v říši
naší mají uvedeny býti v niveč hlasy nepřátel,
jako by boj jejich dál ae také za svobodu ná
rodů v Rakousku. A k tomu dokládáme, že při

vjednávání mírovém bude s prospěchem, kdyžvláda naše mimo vítězné zbraně hmotnébude
míti také přednost mravní, opírajíc se o rovno

rodův.
+

Národní sbor. Semkli jsme se, ale na tom
není dosti. Jednota nesmí zůstati jenom for
mální, nýbrž musí se státi věcnou tak, aby
v každé vážné chvíli přítel i nepřítel věděl, že
ústy svobodně zvolených představitelů mluví
uvědomělý národ. Odstraňme dosavadní vady
národní ngorganisovanosti 8 takovou odhodla.
ností, s jakou před válkou jsme se potfrali. Bu
diž konec rozkouskování, způsobenému v řadách
našich soustavami, z části nesmyslnými, nejed
nou nedokonalými a nezralými a přece háje
nými v duchu prudké a výlučné neanášelivosti.
Budiž vyhlazena vzájemná nedůvěra, a nepa
trné hříčky ustupte duchu kázně a pořádku,
jenž jediný může dosahovati znamenitých zdarů,
neboť drobení sil a množství drobných středisek
a sekt jest sice moeno v ničení, ale slábo v bu
dování.

Vzpomínky z minulosti Polsky. Vzhledem
k organisování polské armády vzpomínáme, že
polští vojíni byli sbírání za okolností podobných.
Když Rusové byli Napoleonem poražení u Fried
landu, došlo k horlivému sestavování polských
pluků. Hraběnka Potocká ve svých »Pamětech«
vypravuje: »S velkým nadšením pracovalo 86
o organisaci polské armády, která byla pohotově
krátce po příjezdu Napoleonovu do Varšavy.
Tak 3. května roku 1807 tři legie, utvořené po
kynem velkého kouzelníka a všeobecným nad
šením, přijaly své orly a prapory. Viděla jsem
od té doby mnoho pomp, účastnila jsem se
nejskvělejších slavností, triumfův a pozorovala
jsem více než jednu apothejsu; ale nic nezů
stavilo ve mně dojmu tak mocného, jaký jsem
si odnesla z této vznešené ceremonie, konané
na náměstí Saském. Kolem oltáře, vystavěného
prostřed náměstí ve vážném slohu, rozestaveno
bylo toto krásné a mladé vojsko, jež účastnilo
se pobožně mše sloužené arcibiskupem. Nic
není tak krásného a impogantního, jako vlaste
necké nadšení, spojené s nábožností a slávou.
Když došlo k požehnání, byly přineseny prapory
před hodnostáře, aby do nich po starém zvyku
zatloukli hřeby.

Kníže Poniatowski v hodnosti vrchuího je
nerála této slavnosti předsedal. Nikdy ušlech
tilejší postava nevyjadřovala výrazněji vzneše
ného rodu, zmužilosti a velkodušnosti. Také

žových. Se svými sklopenými zraky podobá se
vpravdě mramorové soše. Ženich se domníval, že
všeho toho jest příčinou vřelá láska, kterou k němu
plarc.

Četní hosté k slavnosti pozvaní se domnívají,
že příčinou toho jest přirozené pohnutí, jaké za
chvacuje každé děvče, má-li navždy opustiti svůj
dům otcovský, Obyvatelé údolí však domnívají se,
že příčinou toho jsou kruté výčitky svědomí. Ale
kdož ví, není-li to krutý zápas mezi ješitnosti a lá
skou, jenž na dně jejího srdce se odehrává a netu
ší-li již, že jí neštěstí vzejde z prvé lásky? Ach!
Nehledejte v ní mladé děvče. jež vchází v domov
štěstí; budete v ní viděti spíše oběť, jež oddaně jde
vstříc svému osudu...

Když vyšli z kostela, zastavil na chvíli jistý
pastvec průvod. Přistoupil k Marii a podal jí psa
ní. Každý se ptal, od koho to jest. Jedině ona tu
šila, od koltlo pacházi . ... Ach. kdyby mohl každý
viděti na dno jejího srdce, přes vykouzlené úsmě
vy. jimiž odměňovala blahopřání, viděl by jistě,
iak krvavé roní slzy! ... Došedši do svého po

slzám, otevřela s chvěním osudný papír: dověděla
se z něho s jistotou o mučednictví nevinné oběti,
kterou tak krutě zániku zasvětila.
vzrůstá válka, jež pustoší naši zemi . . . Tam jest
pospíchati všem Kataláňanům, již nemají v celém
světě žádné naděje. Žij blaze na vždy, Marie! Bu
du brzo zbaven těžkého břemene života a vypro
šuji si na nebi jen jedno, aby dalo tobě — tobě Je
din! —všeho blaha, jehož nám oběma na žemi 0
depřelo! Žij blaze... Žij blaze.«

nelze slovy vyjádřiti účinek jeho řeši, když
odevzdávaje této krásné armádě nové její pra
pory, povzbuzoval ji, odvolávaje se na city etl,
jichž sám byl představitelem. Kníže ohtěl, aby
dámy byly přítomny projevu, jenž jim připra
voval tolik trokých nepokojův a krutých bolů.
Veškera mládež uchopila se zbraní, a nebylo
rodiny, aby matka nebo žena nebo sestra ne
chvěly se o někoho ze svých. Dostalo se nám
oti zatlouci hřeb do praporů, jež jsme vyšívaly.
Protože válčílo se dále, očekávalo se, že Armáda
polská dostane hned rozkaz k pochodu. Mnoho
srdcí bilo při tomto očekávání — bázní i nadějí.
Co zatím synové nemohli potlačiti své radosti,
matky byly nešťastny.« Spisovatelka »Pamětí«,
neobmezeně ee koříc Napoleonovi, nikde ovšem
nepoznamenala, že polskou armádu Napoleon
měl jen k tomu, aby krvácela za jeho sobecké
účely a že na samostatnost království Polského
vážné ani nepomýšlel. A pomýšlel-li, pak mnóbo
očekával od nejistých událostí, jichž rozvoj ne
měl v rukou.

v

V Tylží. Hraběnka Potocká zajímavě vy
pravuje o schůzce v Tylži, kdež sešli se oar
Alexandr, král pruský s královnou a Napoleon,
který v té době měl v moci skoro oelé pruské
království. V Tylži měl býti vítěz obměkčen,
aby královatví obnovil. »Zdálo se«, píše hraběnka
Potocká, jejíž tchán byl achůzce přítomen, sže
krásná královna ohtěla se vrhnouti na kolena.
Napoleon pospíšil si podati jí rámě a zavésti
do svých komnat. Oba penovníci, kteří ji pro
vázeli, mlčeli. Královna, když byla zcela tiše
dovolávala ee velkodušnoati vítěze, počala slzeti.
Napoleon zdál 6+ býti dojat těmito projevy po
kory a bolu; nemohl se však zdržeti, aby vzne
čené panovnici nepřipomenul, že zakusil účinky
její bezmocné nenávisti a a zahaluje tuto vý
čitku do formy nejzdvořilejší, řekl, že vida ji,
nediví se již množetví nepřátel, jež mu vzbudila,

pozdvihlo. Alexandr poznav, že dlužno změniti
aměr rozmluvy, jež stávala se nebezpečnou, od
pověděl s oním důvtipem, jenž náležel mezi
nejvýznačnější přednosti jeho povahy, že všechny
námahy ovšem byly bezůspěšny, protože byly
namířeny proti geniu a že snaží se tomuto
geniu odporovati jenom ten, kdo ho nezná,

Po schůzce byla hostina, při níž královna
snažila se býti příjemnuu tomu, jenž měl v ruce
osud Pruska. Ve chvíli rozchodu Napoleon,
okouzlený vábnými způsoby Alexandra, jejž
nazýval nejhezčím a nejzchytralejším ze všech
Řekův — a kajícnou krásou královny, daroval
jí Slezsko, přeškrtnuv pérem odstavec amlouvy,
v níž tato provincie byla již oddělena od Pruska
— ochota vítěze, kterou pan de Talleyrand
neschvaloval.. .«

Dvojí kulturní zájem. Winter ve svých »Dějech
vysokých škol pražských< připomíná k zakládání
prvých universitních kolejí: »Při založení kolejí ..
Karel IV. měl ruku pomocnou a štědrou, ale spra
vedlivě říci jest, že svolením arcibiskupovým před
rokem 1352 uložena nemalá sbírka duchovenstvu
po všem království, čímž asi pořízeno nejvíc; vi
děti, že sbírati na veřejné potřeby u nás myšlenka
stará.« (Str. 5.)

Bolest Mariina jest bez mezí. Porovnává vzne
šenost a odřikání této andělské duše se svou kři
vou přísahou a pýchou. A veškera ta láska, kterou
kdysi k němu cítila a která ji kdysi tak šťastnou
činila, probudila se znova se tilou dosud nepozna
nou a tím více působily hrůzy divoké zoufalosti.
Ve svém šíleném pohnutí chtěla běžeti k Ramono
vi, ale zvedla se s pohovkv, by do ní opět bezmoc

. ně sklesla. Vždyť náležela jinému!
Dny za dny uhíhaly a o osudu Ramonovu ne

» bylo ničeho slyšeti. lednoho dne vrátila se Marie
do údolí Solibellského, aly tam nalezla opět své
zdraví. aby se zotavila. Lékaři odporučilj jí osvě
žující vzduch horský, aby zmenšili její utrpení.

Ach, vše marno!
Její nemoc jest nemocí duše, utrpení, jehož ani

všickni lékaři světa vyhojiti nedovedou. tím mé
ně vzduch horský. Láska k Ramonovi jest to, co ji
ničí.

Každý den prosila Boha, by ji s ním v nebe
sich spojil, poněvadž na světě dopustili se hříchu,
že na sebe zapomněli. Její modlitba brzo se vy

i plní.— Jednoho dne přišla smutná zpráva o smrti
ochránce chudých v udolí, nezapomenutelného Ra

, mona. A Marie s jménem jeho vypustila poslední
dech!

Druhého dne hlaholily zvony kostelní široko
i daleko do údolí, A komu zvonily? Pastýř stoupal
* se svým stádem po stráních hory, oči sklopeny,
*se smutkemve tváři,se smutkemv srdci; a svým

soudruhům, kteří na něho úzkostlivě čekali, ozna
| moval:

UboháMáriel... UbohýRatnon!...



Netřeba široce vysvětlovati, jak živořita smutně

kališné universitě znenáhla nabývali vrchu mistři
protestahtští. Starý utrakvismus, který žárlivě pe
čoval, aby za údy university nebyli přijímání ka
tolíci, stěhoval se z vysoké školy nadobto. Velmoži
a měšťané, kteří tento přerod horlivě podporovali,
netrudili se valně starostmi o lepší zaopatření mi
strův a studentských kolegiátův. Nějaký čas mohli

protestantův úředně. Ale majestátem z r. 1609

darována, Novotářští stavové sice reformovali ja

byl-nadměrný a zvláště v Praze přepych nebývalý,
s rozmnožením universitních důchodů se nespě
chato. Dle Wintra sněm stavů českých r. 1609 »u
snesl se o sbírce na obnovu akademie, měla to býti
dobrovolná berně; z každého »člověka« poddané

člověka v to nepotahujíce (t. j. vrchnost měla dáti

grošů. Sbírka sněmem svolená, zdá se, že se ne
vydařila ... . Aspoň na nedostatek peněz naříká se
i potom pořád, a nouze o peníze bude asi hlavní
příčinou, proč reformace university Pražské kul
hala od počátku, takže nedospěla daleko.« (Str. 90.)

V té době šlechtici katoličtí. kteří byli v zemi v
menšině, dávali štědré dary na vysoké učení jesu
djtské v téže Praze, Sektářští velmoži ovšem zapí
nali opatrně kapsy i v pozdějších letech. bouřili
vých, když jim šlo za války o krk. Tedy lehce vy
světlitelno, proč nebyli ani kun'versitě štědřejší.

Důkladný sebezpyi jest nejbezpečnější, základ
nou k sebezdokonalení. Jest nutný a prospěšný
netoliko jednotlivcům, ale celým stránám. Jak by
každá strana měla přemýšleti o cestách k lepší
mu, k tomu podal návod jeden křesť. sociální pře
dák vídeňský. V třetím okresu vídeňském konala
se v minulých dnech volba předsedy křesťansko
sociálního volebního "spolku pro zmíněný okres.
Na funkci tu navržený poslanec dr. Mataja, mladý
ještě, ale zásadně charakterní pracovník. před vol

ko výborem navržený, za nutno, vymeziti určité
politické zásady. Po mém názoru potřebuje stra
na pevných, železných zásad, určujících její sta
novísko ke všem politickým a hospodářským zá

kolika let.mnohého nedostává Velký zakladatel dr.
Lueger dal ji název křesťansko-soc'ální Tím jest

stojí na positivně náboženském stanovisku. Na to
se dnes tu a tam zapomíná, a zdvořilé poklony
nedostatek ten nedovedou odčiniti.

musí pracovati na hospodářském a kulturním po
vznesení nižších lidových vrstev, neboť tyto vrst
vy, a nikoli vyšší vrstva sociální, potřebují účin
né pomoci politických stran. Jako lidová strana
musí strana jednati demokraticky; ne mínění úz
kých, pevně ohraničených kruhů, nýbrž mínění ši
rokých vrstev stoupenců musí býti uplatněno a
při povolání na rozhodující místa ve straně tnusí
výhradně směrodatnou býti osobní zdatnost. Na
dočasný odpočinek daný antisemitismus si své 0
živení proti opatrnické politice vynutí, Kategoricky

ko dnes,
vlastního zdání ve veřeinosti vystupuje, aniž by
navzájem si odporující názory byly odváženy a
ujasněny.«

Toto prohlášení bylo odměněno velikým Sou
hlasem, dr. Mataja byl zvolen. Kéž také všichni
jiní zástupci lidu projevují podobně touhu po ne
stranné kritice svých vlastních stoupenců! —Jest
nutno srovnávali Živou praksi s programem všu
de, nemají-li programy ztráceti důvěru a stávati
se vyšeptalým, jalovým zvukem.

Opatrovna malých slepých dítek. Známo kaž
dému, jaké obtíže to působí chudé matce. když má
jíti za svojí povinností a nemá komu svěřiti své
malé dítě, které ještě do školy nechodí. Při živosti
a těkavosti dětské je třeba stále dohledu, aby dítě
k úrazu nepřišlo. Jak vítané jsou tu chudým rodi
čům opatrovny, zahrádky a pod. ústavy. Ještě
větší však pozornosti zasluhuje dítě. jež od naroze
ní jest nevidomé nebo následkem nemoci pozbylo
zraku. Takové ubohé stvoření potřebuje stále do
zoru, průvodce, ošetření. Jakou obtíž to působí
matce, jež se mu nemůže věnovati, je na očích stá
le míti, když starost o živobytí ji volá z domu ven!
Nad vidoucím dítětem se ještě někdo ze soucitu
smiluje a matce ulehčí tím, že dítě k sobě vezme.
ale slepé dítě nenajde takové pomoci. Tu opatrov
na má pořmocitím, že se o dítě nevidomé postará,
je svědomité pěstounce-učitelce svěří a zaobatří,
od nebezpečl úrazu ochrání a pro Školu vychová.
Co tu chudých rodičů bude lidumilům vděčno za to,
že dítěti jejích takové dobrodiní bude prokázáno,
žě jim tolik budě uhéhčeno! A nevidomé dítě, jež by

jinak doma snad zavřené, samo na sebe odkázané,

nese ten kříž chudoby a slepoty, jejž Bůh na jeho
slabá raménka vložil. Přijímány budou dítky obého
pohlaví od 4. roku do toho stáří, kdy schopny jsou
býti přijaty do školy nevidomých dítek, což u sle
pých dítek bývá mezi 8.—12. rokem. Než i takové

do opatrovny býti přijaty. Očekává se, že šlechet
ní dobrodínci těmto nejmenším z nevidomých na
kloní své srdce a že dárky, příspěvky a odkazem
na ně budou pamatovati, aby se tak stali účastnými
záchrany těm nejmenším z nejmešťastnějších. Tro

díky bude přijato. Jen potřebí jest na tento nejvýš
humanní ústav upozorniti jak rodiče slepých dítek,

kteří z vděčnosti za zdravý zrak a že je Bůh obdařil

Moravy přijímá správa Útulny slepých dívek v
Praze Hl., na Kampě.

Společnost sv. Cyrila a Methoděje přiblížila se

ze 4, L. in. Referent vsdp. kanovník dr. Můller po
dal přehled o předběžných pracích a poradách, tý
kajících se katolické kulturně-literární koncentra

se soustředily kolem vědeckého odboru Křéěsťan
ské akademie, aby vyslaly do jejího výboru své
zástupce a zřídily sekretariái, který by tomuto »

debatě vynikajících účastníků schůze všecky pří
tomné organisaze a jednotlivci přistoupili za členy
vědeckého odboru Křesť, akademie. Po skončení
tehoto jednání konala se výhorová schůze zmí
něného odboru. v níž přihlášení členové byli přija- ;
ti. Ustavující schůze 2Společnosti sv. Cyrila a Me
thoděje«<konati se bude co nejdříve.

Váženému čtenářstvu.
Jiné listy zvýšily zvláště pro velikou drahotu papi

ru předplatné značně již dávno a nyní zvyšují znovu.
Váhali jsme do krajních mezí učiniti podobně. Ale ná

klad na časopis vyžaduje nyní tolik oběti, že správy I
stu jsou rády, jestliže I při zvýšeném předplatném pod- |
niky své vůbec udrží, Jsme tedy nucení pány předpla
titelo žádatl, aby zvýšená vydání s nám! aspoň částečně '
sdíleli. Již dávno před válkou všecky tiskařské potřeby
Stoupaly v ceně rok od roku. Přes to od r. 19% až do
války vycházel náš Hst v rozměru o.třetinu Zvětšeném
(přidáním dvoulistové přílohy), aniž jsme žila vyšší ,
předplatné. Při tom Obnova, měla-li zůstati cůsledně;
věrná svým zásadám a programu, nemohla přijímati *
právě ty Inserty, které Jsou výdělečným časoplsům nej
pevnější hmotnou oporou. Jistě není potřebí cilerně pro
bíiratl, jak všecko, co s tiskem souvlsí, stouplo v ceně
úžusně. Prato jsme předem jisti souhlasem milých přá
tel, jestliže zvyšujeme pro rok 1917 roční předplatné
pouze o 2 K. Tudíž od 1. ledna bude obnášeti předplat
né na čtvrt roku 3 K, na půl roku 6 K, na celý rok 12 K.

Zároveň prosíme, aby odbírání Obnovy bylo horlivě
odporučováno všem lidem dobré vůle. Velikou radost
způsobite katolickým volinům na frontě, jestliže jim náš
list předplatite.

Za dosavadní hmotnou i morální podporu srdečně
děkujeme všem pp. předplatitelům, dopisovatelám a ji
ným přátelům. Vyslovujeme vřelé přání. aby se kruh
našich odběratelů co nejvíce rozšířil a příznivcům svým
srdečně přejeme šťastné novoročí.

REDAKCE A ADMINISTRACE OBNOVY.

ady ce dla Kadnetnsa Rodlaska |
Úvěrnídružstvo Eliška

v Hradci Král., Adalbertinum, přijímá záznamy
na nové výhod. losy Rakouského Červe

ného kříže a opatří i jiné cen. papíry.

FTTFTTTTTVTT
Za válečného ruchu.

. Jeli Veličenstvo císařovna Zita ve prospěch |
nuzných dětí. Vznešená zeměpaní, která tak Často
osvědčila nejvřelejší scuc't s trpícími, spořádala
sbírku ve prospěch dětí nouzi trpících, která
stejně jako sbírka velkodušného mocnáře ná heslo:
>Pro dítě«. | Při této sbírce bylo již sebráno na
1,300.000 K na hotovosti a asi za 3 miliony zboží.
Ale to jest jenom počátek. Všecky ty, kdož mají
srdce pro nejchudší a nejnuznější mez' chudými,
pro nouzi dětí, vyzývá císařovna, aby přispěli
svým grošem ke zmírnění veliké nouze. Všecky ú
řady. které mají příležitost co nejhlouběji nahlížeti
do poměrů, kněží všech vyznání, lékaři, ušitelé,
mužové i Ženy, které se účastní sociální pomocné
činnosti, všichni to budou pokládati za výzvu, aby
svými zkušenostmi a svou prozíravostí posloužili
věci. Ale také všecky matky, jimž. Bůh daroval
kvetoucí dítky a otcové, jimž bylo dopřáno, aby ze

svých dětí vychovali řádné členy společnosti, jsou
vybízení a zváni, aby se sjednotili při velikém díle
ve znamení >Pro dítě«. Její Veličenstvo chce, aby
všechno obyvatelstvo vědělo, že Jejímu Veličen
stvu nemůže býti uchystána vůbec větší radost,
nežli když nejširší vrstvy se s největším úspěchem
tohoto díla súčastní. Každý účastník je jist Božím
požehnáním.

Pařížský soclalistický kongres o válce. Na schů
zi dle zvyku byli pozváni i někteří vůdcové soci
alistických stran cizozemských, Angličtí zástupci
(ministr Henderson a člen dolní sněmovny Ro
berts) prohlásili, že válka musí býti vedena dále,
dokud nebude její výslednicí zabezpečen mir trva
lý. Vůdce internacionály belgické ministr Vander
velde svou řečí utvrzoval žádostivost dalšího boje.
Řekl, že dlužno bojovati dále, pokud nebudou 0
svobozeny Belgie, Srbsko a francouzské provincie,
dokud se nedojde k míru bez vynucených anexí
(připojení území), k míru takovému, který poskyt
ne malým národům svobodu rozhodovati o svém

osudu.
Plán auglického socialistického ministra, Nen;

to jenom Francie, kde hned hází s paluby do moře
radikální a antimilitaristické zásady socialistický
předák, jakmile se stane ministrem. Takové náhlé
změny smýšlení vyskytují se i v zemích jiných.
V Anglii vůdce dělníků ministr Henderson pravil
v řeči, kterou měl v Northamptonu, že válka může

ho obětí, Mír, příznivý pro Německo. byl by prý
pro alianci nepřijatelný. Nikdo nesmí pomýšleti na

zemí v nepřátelské državě. V létě 1917 dosáhne
síla Anglie co do mužstva a střeliva nejvyššího
bodu, ale chceme-li válku vyhráti, musí býti služ
by každého tělesně schopného muže i ženy dány
národu k disposici. Toho se dá nejsnadněji dosíci
součinnosti dělnických vůdců.

Nota papeži o mírové akcí středostátů. Německý
vyslanec šl. Mihlberg oznámil papežskému sekretariátu
mírovou| miciativu a dodal: -Důvody, jež | Ně
mecko a jeho spojence pohnuly k tomuto kroku, jsou
zřejmy. Dva a půl roku pustoší válka evropskou pevní
nu. Nekonečné kulturní hodnoty jsou „zničeny. rozlehlé
plochy napojeny krví. Miliony statečných bojovníků pa

Netoliko u válčících ziátů, nýbrž také u neutrál dolé

národy. (hchod a průmysl, těžce zbudované v letech

vviváfení prospěšných hodnot. Evropa. jinak určená pro
rozšiřování náboženství a kultury a řešení sociálních

problémů, semeniště věd a umění a každé mirumilovné
práce, podobá se jedinému válečnému táboru, ve kterém
ničí se vymeženosti a práce celých desíitiletí, Německo
vede obrannou válku proti ničivé práci svých nepřátel.
Bojuje za reální bezpečnost svých hranic, za svobodu
svého národa, za svůj nárok nerušeně a rovnoprávně
svobodně se všemi ostatními státy vyvíjet svoje duševní
a hospodářské sily v pokojné soutěži. ZFejměji 1 zřej
měji cdhalovali nasi nepřátelé své dobývačné plány,
ale neochvěině stojí slávné armády spojenců. jakožto

chnuty vědomím. že nepřátelům se nikdy nepodaří pro
lomiti železnou hradbu, Vědí. že za bojovnými řadami
odhodlán jest všechen národ s oddanou láskou k vlasti
hájiti až do posledka svých duševních i hospodářských
statků. své sociální organisace a každé pídě domovské
půdy. Plna pocitu síly. ale také plna porozumění pre
chuurnon budoucnost Evropy. potrvá-li válka déle, plna

opětuje proio německá říše pospolu se svými spojenci
slavnostní formou ochotu, kterou před rokem již praje:
vil říšský kancléř, vrátiti lidstvu mír, kladouc světu 0
tázku, nelze-li nalézti podklad pro dorozumění. Jeho
Svalost papež věnoval měrou co nejhojnější od prvního
dne pontifikátu svou pečlivou účast nespočetným obě
tem války. Zmírnil těžké rány a způsobil, že osudy tisí
ců lidí, jež katastrofa postihla, byly snesitelnější. V du
chu svého vznešeného úřadu ujímal se Jeho Svatost ta
ké každé příležitosti. aby ve prospěch trpícího lidstva
působil ke skoncování krvavého zápasu. Císařská vláda
má tedy za to. že smí se oddati naději. že iniciativa čtyř
macností dnide blahovolného ohlasu u Jeho Svatosti a
že jejich mírové dflo smí spoléhati na cennou podporu
apoštolské stolice.«

U Moravské agrární a průmyslové banky bylo u
psáno na pátou rak. vál. půjčku do 16. t. m. celkem přes
45,000.000 K.

Národohospoděřská hlícika.
Daň z příjmu. Po rozumu $ 202 zákona ze dne 25,

dání přiznávek k daní z přijmu pro rok 3917 dobou od
1. do 31. ledna 1917. Podati přiznání povinen jest dle S$
202 a 204 zákona každý poplatník. jehož poplatný roční
příjem 2000 K převyšuje, aneb kdo ku podání téhož byl
zvláště vyzván; doporučuje se však, aby ti, kdož mají
příjem pod 2000 K. ale větší než 1600 K, podali přiznání
ve vlastním zájmu | beze zvláštní výzvy. Přiznání buď
tež podána buď písemygč neb ústně u vyměřovacích ber
ních úřadů (berních správ, okr. hejtmanství), v jichž
obvodu daň jest předepsati ($ 176 citovaného zákona).



Chtějk-li poplatníci podati přiznání „ústně, užňtle tak
ve vlastním zájmu co nejdříve, poněvadž později bude
nával stran. Přiznánš písemná buďtež podána na úřed
ních formutářích (vzorec A), které budou od vyměřo
vacích úřadů dodány poplatníkém zároveň se zvláštní
výzvou: poplatníci, jimž formulářnobade dodán, obdrží
jej na požádání u svrchu zmíněných vyměřovacích ber
ních úřadů aneb u-obecních starostů bezplatně. Pokud
za poplatníky samé i jiné osoby, jako poručníci, opa
trovníci. zmocněnci atd. povinní aneb oprávnění jsou
přiznání podati, ustanovují $$ 262—266 zákona zmíně
ného. Nebude-li přiznání v předepsané lhůtě ©podáno,
rmůže daň býti uložena odhadní komisí na základě po
můcek úřadu po ruce jsoucích z moci úřední. Při tom se

a následky opominutého snad podání nejsou závisly na
tom, byla-li doručena osobní výzva podle $ 2% čili nic.
Osoby, které se stanou během berního roku 1917 po
platnými tím. že se přistěhují do území, kde uvedený zá
kon platí, nebo že najdou stálých platů služebních ve
výši dani podléhající, mají ve smyslu $ 228 téhož záko
„da ve 14 dnech po tom, co nastala okolnost povinnost|;
berní zakládající, učiniti příslušnému vyměřovacímu ber
„nímu úřadu (berním správám, okr. hejtmanstvím) ozná
mení a připojiti řádně vyplněné přiznání. Vzhledem k
tomu. že pro ukládání daně z příjmu za rok 1917 platí
ustanovení zákona ze dne 23. ledna 1914 f. z. č. 13 (no
vela o daních osobních), upozorňují se tímto poplatějsí,
že dle nového znění $ 156zákona o daních osobáfch
maji býti poplatné příjmy přiznány pro rok 1917 v té
výši, které dosáhly v roce 1916.Jestřiže příjmy netrvaly
ještě po' celý rok, tedy čítány buďte podle domnělého
výnosu ročního. Článek !I. novely. stanoví, že přiznávek
k daní z příjmu na rok 1917 nesmí býti použito ke pro
vedení neskončených posud výměr nebo trestních řízení
ve příčině hějaké veřejné dávky za dobn před 1. lednem
1914. Kdo však vědomě s úmyslem, aby uaíkl zcela nebo
částečně zákonné dani z příjmu, ve přiznávce na rok
1917 měco nesprávného uvede“ nebo zaviněně zamají.

nebo puvinné příznávky vůbec nepodá, může býti poku
továndle$241odst. 1 a 2 nebodle $244odst. i a 2
zákona o daních osobních a dodatečně zdaněm nejen za
rok 2917, ale po případě i za leta 1914—196 a za po
slední 3 leta před platností novely a ztratí též uvedené
výhody ve příčině jimakých veřejných dávek.

Daň děchodová. Příznávky o všech důchodech daní
důchodové podrobených ($$ 124 a 125 zákona), mímo
ty, z nichž daň důchodová dlužníkem se sráží, buďtež
pro rok 1917 podány po rozumu $ 138 zákona ze dne
25. října 1896 ř. z. č. 220 ve lhůtě k podání příznávek
k dani z příjmu svrchu stanovené u onoho berního úřa
du vyměřovacího, který jest příslušen přijímati přiznáv
ky k dani z příjmu. Příznávky k dant důchodové podány
buďtež buď písemně na „úředních formulářích (vzorec
M) neb ústně poplatníkem samým neb jeho zákonným zá
stupcem, tudiž i každým dani podléhajícím příslušníkem
domácnosti, pokud dle $ 139 cit zákona od podání při
znávky neni osvobozen. Právnické osoby podejtež při
znávky u těch berních úřadů vyměřovacích, v jichž ob
vodu sídlo právnické osoby se nalézá. Ustanovení sho
ra pod »A« uvedená, týkající se zvláštní výzvy úřadem

k podání přiznávek k dani z příjmu u připojení tisko
pisu, vyzvednutí tiskopisů u bernioh úřadů vyměřova
cích, nebo u úřadů obecních, týkající se dále zmocnění
a zastupování při podání přiznávky, doby, za kterou
důchod se má příznati, ustanovení o amnestii pak ná
sledků opominutého podání nebo podání nesprávné při
znávky platí obdobně i ve příčině podávání přiznávek k
dani důchodové. Připomíná se, že i při daní důchodové
povinnost podati přiznávku i následky opominutí této
povinnosti nejsou závisly na doručení zvláštní výzvy,

1916 ř. z. č. 247 k provedení cís. nař. ze dne 16. dubna

1916 f. z. č. 103 o dani z válečných zisků mají poplat
níci přiznati následující ve válečném roce 1916 docílený
příjem: a) Příjem. který dle $ 153 z. o d. o. a dle na
fízení vydaných po rozumu $ 285 z. o d. 0. dani z pří
jmu nepodléhá, k němuž však ve smyslu čl. 16 jmenova
ného ministerského nařízení hleděti jest při ukládání
daně z válečných zisků na rok 1916; b) příjem ze pra
menů. které v roce 1916 vznikly nebo zanikly, a to ve
výši, které příjem v tomto roce skutečně dosáhl; c) ve
případě přistěhování se do obvodu platnosti císařského
nařízení neb vystěhování se z tohoto obvodu příjení,
kterého bylo dosaženo v róce přistěhování nebo vystě
hování se. Přiznávky pro válečný rok 1916 jest podati
ve lhůtě stanovené v »A« k podání příznávek k dani z
příjmu pro rok 1917 u vyměřovacího úřadu příslušného
k předpisu daně z příjmu na rok 1917 a to na vzorci
přiznávky k daní z příjmu opatřeném poznámkou »K da
ni z válečných zisků«; možno však také podati přiznáv
ku k dan! z válečných zlsků r. 1916 společnou s přiznáv
kou k dani z příjmu pro berní rok 1917 a použíti k tomu
rubriky »Vysvětivky« ve přiznávce k dani z příjmu.
Poplatnící mohou v přiznávkách učiniti také jiné údaje a
návrhy. Nebudou-li přiznávky včas podány, můžedie |
$205z. od o. (čl.30a43čís. 2a 3prov.nařízeníIV)
daň býti uložena z moc! úřední. O trestních následcích
nepodání přiznávek, zatajení a nesprávných údajů platí
zákonná ustanovení, jež byla uvedena v sÁ«.

Cirkevní věstník.
Letošní vámoce. Svátky pokoje, nejradostnější dni

rodinné byty tentokrát bez přírodní poesie. Místo sně

bového úbělu viděli jsme rozbředlé bláto, do něbož na
Štědrý den přeskathustý déšť. —Zato však v chrámech
se v duší rozjasnilo, horitvé modlitby zjednávaly srdci
útěchu a klid. Vnašem městě před 11. hodinou zpívány
za účasti nejdp. biskupa hodinky jitřní, jež -ukončeny
slavnostním Te Deum. Ve 12 hodin zapěno »Narodil se
Kristus Pán«. Pak sloužil Jeho Excel. pontifikálaf mší
sv. za četné asistence. Překrásné solo (skladbu Win
schovu) zapěla slč. Frydrychova. I jinak ve svátcích
katedrální kůr plnik svůj umělecký úkol zdárně. Rovněž
na hod Boží celebroval arcipastýf slavnou mši sv., při
níž byly přítomny zdejší notability. Pontif. služby Boží
na sv. Štěpána. konal vsdp. gener. vikář. dr. J. Soukup.

Noví kamovníci. Dnes o půl 10. bod ráno byl mve
stován na kanonikát řečický vdp. Fr. Schneider, larář
ze Starých Buků a na kanon'kát lokdmanský vdp. spi
rituál bisk. semináte Jan Černý.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Králováhradeckou bankovní jednotu v Hradci

Králové doporučajeme co nejlépe při veškerých
obchodech bankovních a uhelných. Podporujte
"při každé příležitosti svůj vlastn podnik.
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Zprávy

místní a zkraje.
Další úpisyna V. válečnoupějčků uČeské bamky

Hilálky. .Juhus. Strauss, velkoobchodn.k zde -10.000 Km
Václav Matuška, Slezské Předměstí 100 K, Záložna v

Jesenici u Č. Skalice 16.000 K. Fr. Kerner, kanovník
kancléř zde 2000 K, Spořitelna králohradecká 100.000
K. Občanská záložna v České Skařicj 5000 K, Spořitelna
města Chlumce n. C. ďaššíkh 25.000 K, Josef Kratochvíl,
obchod obuví 500 K, Rudo! Zapadlo, c. a k. rytmistr
v. v. 200 K, s dřívějšími fpisy celkem 4700 K, Marie
Poláková, Chotěvice 5000 K, Okresní hosp. záložna v
Novém Městě n. M. 2050 K, Ing. J. Lukeš, slav. aut Ing.
kotel. spolku v Praze 1000 K, Biskupská konsistoř zde
1000 K. Frant. a Marie Mayrovi, Svobodné Dvory 3000
K, pto děti 100 K, Rud. Frant. Mayr tamtéž 100 K, Ex
postíura Jaroměř 60.000 K.

II. výkaz úplsů na V. rak. vál. půjčku u Záložsy
v Hradci Králové. 5000 K obec Plotiště n. L./ 3000 K
ústav pro vzdělání učitelů zde, po 2000 K: Gustav Stein
zde. Záložní jednota Plotiště, Fr. Lad. Součka dědicové
tamtéž. Anna Korbelová Malšovice, po 1000 K: V. J.
Morávek Plotiště, dp. Matěj Jičínský, farář Všestary,
Mařenka Jirásková zde, Fr. Viktorin zde, Fr. Švercl
Pražské Předměstí, Josef HakPlotiště, Fr. Souček tam
též, 950 K chlapecká škola zde, 808 K Josef Metelka
Plotiště, 600 K RudoH Hacker zde, Černý Josef Plotiště,
po 500 K: Fr. Janáček, Malšovice, Ant. Douda zde, Jar.
Souček Plotiště, Lad. Balcar Pražské Předměstí, Olga
Stárková zde, Jan Černý Piletice, Berta Hermannová
Pouchov, po 400 K: Václav Javůrek zde, Olga Hromado
vá zde, Fr. Černý Plotiště, po 300 K: Fr. Řehák tamtéž,
Olga Pauková Pražské Předměstí, Stanislav Jirásek
zde, po 200 K: Obchodní gremium Kukleny, Václav Po
tůček zde, Jaroslav Ludvík zde, Alois Balcar Plotiště,
Marie Vodičková tamtéž, Karla Musilová zde, Josef

Rosa. c. k. poručík zde, Fr. Marvan zde, Josef Divíšek
Plotiště, Fr. Panenka. Marie Bajerová, Anna Jarešová,
Františka Součková, Marie Součková, Václav Tichý ve

„směs v Plotištích, 250 K gymnasium zde, po 100 K a 50
K, jakož i nejmenovaní úhrnem 21.650 K. Celkově upsá
no 111.800 K.

Úřednictvem, včetně stroj- a dělmistra c. k. topirmy
severozápadní dráhy v Hradci Králové, dále strojním
personálem (strojvůdcí a topiči) tohoto služebního mí
sta upsáno bylo u C. k. výs. všeob. rak. pozemkového
úvěrního ústavu ve Vídni prostřednictvím ředitelství
c. k. severozáp. dráhy ve Vídni 1000 K na 5. rak. vál.
půjčku. Na 4. rak. vál. půjčku upsán byl u téhož služeb
niho místa celkový obnos 5025 K, ve kterémž zahrnuty

všech kategorii. Čtvrtá vál. půjčka upisována byla u
upisovacího ústavu severozáp. dráhy ve Vídni (zvláště
za účelem tím zřízeného). a sice při odbočce tohoto ú
stavu v Liberci. Cifry tyto svědčí nejlépe o dobrém
vlasteneckém duchu, jímž personál c. k. topírny v Hrad
ci Králové jest prodchnut.

Vánoční nadílka rekonvalescentům 18. pluku. Jako
roku loňského postarala se ř letos Obecná kuchyně, aby
zpříjemněn byl Štědrý večer vojínům rekonvalescentům
našeho domácího 18. pluku, t. č. diícím v Zákupech. Dá
my z Obecné kuchyně uspořádaly za tím účelem mezi
svými příznivci sbírku, z jejíhož výnosu opatřily přes
16.000 cigaret, cukrovinky a zákusky, punč a cognac,

l
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| byla vánoční tato nadílka co do množství I jakosti velmi
pěkná a přišla jistě vhod těm, jimž byla určena. Na vá
noční nadílku přispěli: frma Katschner bednu medových
cukrovinek 2300 kusů, si. Neubertová 1000 cigaret, koš
jablek, koš ořechů a 2 K, pí. šl. Hlaváčová láhev cogna
cu, koš jablek a 2 K, pí. Šklíbová koš jablek, p. Pránkl
několik litrů punče, sl. Záložna 20 K, po 10 K: vldp. ka
novník Kerner, vldp. kanovník Thdr. Reyl, pí. Jemel
ková, pí. B. Kolářská, sl. Scherksová, pí. Urbanová,
Grandhotel, po 6 K: p. Borovička, pí. Lendecková, p.
Hugo Stein, pí. Aug. Urbanová, pf. Richtrová, po 3 K:
pí. A. Czurbová, p. K. z Isakowlczů, pí. Julišová, sl.

Pšurossová, pl. Russová,a 5 balftků. tabáku, ní. Stan
glerová, pl. Srpová, pí. E. Steinelárvá, po 4 K: pl. M.
Baťková, vldp. kanovník flrubý, pí. Ježková, pl. Hubáč
ková, pí. M. Malá, pl. Marie Svobodová, po 3 K: pl. Do
močková; sl.. Elglová, sl Fridrichóová,5L-KL,.Holá, p.
plukovník Jirotka, pí. Hhlavcová, po 2 K:. pí. Andreso
vá, p. Brady, pí. M. Dostálová, pí. Jul.. Fahrnerová a
krabici pečiva, p. Huml sl. Hronešová, pí. Hokěčková.
pí. Jellinková, sl. Guthová, p. dr., Kracík, pí. E. Lednová,
pi. Louženská, pl A. Morávková a cigarety, pí. Zd.
Mašková, pí. Morávková, pí. Oehmová, pl. Rottrová,
pi. K* Rovná, pl. Slámová, pi. Stejskalová, pí. Stárková,

pí. H. Umlauftová, pl. A. Vinklerová sl. Schwarzová,
p. Vodička, pL Komárková, pí. Šturmová a p. Šeda. Na
úpravě dárků a hotovení cigaret sůčastnily se. dámy:.
pí. Domečková, sl. Holá, pí. Lednová, pí. Svobodová.
FH.F. Stetnfeldová, pí. M. Steimfeldová, sl. Schwarzova.
sL Jihlavcova. sl, Ježkova, sl. Fahrnerova, sL Fridricho
va, sl. Hronešova, sl Morávkova, s! Morávkova, sí.
Pštrossova, sl. Oehmova, sl. Rottrova, sL Umlauftova a
4 pp. studující z c. k. reálky. Všem těmto dárcům budiž
vzdán upřímný dík a dámám, které s předsedkyní O-
becné kuchyně pí. dv. r. Steinfeldovou v čele připravení
a uspořádání vánoční nadílky tak neúnavně a obětavé
Se ujaly, největší uznání.

Vámoční nadiike vojitám.“ Péčí dámského odboru
Červeného kříže připravena byla všem vojinim léče

invahdům zde se nalézajícím. Vkusné bílé sáčky s čer
veným křížem obsahovaly většinou šlechetrými dárci

zaslané ovoce čerstvé i sušené, perník a Cukrovinky.
k nimž připojeny byly balíčky s kuřivem a zápalkami..
Za příčinou odjezdu vojínů na dovolenou odbývalo sg
podarování v lazaretech Červ. kříže již 21. prosince o
půl 5. hod. odp., v reservní a garmisonní nemocnici 22.
t. m. 0 10. hod. dop., 23. prosince pak v. barácích pro ne
moci infekční. Rozdílení dárků obstaraly obětavě dámy:
pí. Florlanová, choť c. a k. plukovníka, R. Jirotková,
choť c. a k. plukovníka, Zd. Pokorná, choť c. a k. gene
rálmajora, M. Smutná. choť c. k. místodrž. rady, M.
Schruttková, choť c. k. vrch. intendanta, Wachová, choť
c. a k. plukovnéka, H. Umlauftová, choť c. k. vrch. ra

Padi. Bývalý žák zdejšího c. k. gymnasla (maturo
val r. 1915), nyní praporčík v záloze Josef Janko, syn p.

prosince t r. v Kárpatech, byv zasypán granátem. Byl'
vyznamenán stříbrnou medailf I. a II. třídy, jakož i me
dallí bronzovou za uďatnost před nepřítelem.

Vyznamenání c. a k. pol. kuráta. Dp. Stanislav Be
neš. správce naší tiskárny, který již dl téměř dva roky
na válečném poli, byl znovu vyznamenán, Obdržel po
chvalné oznání divisního velitelství a válečnou meďaili
»Slgnum laudis«. Zaslouženého uznání dostalo se mu
nejen proto, že vyniká v horlivém plnění svých povin
ností, ale že často osvědčil zcela dobrovolně energickou
statečnost ve velice kritických okamžicích bitevních.
Slouží vojínům za vzplanntí prudkých bojův i na mí
stech velice nebezpečných a nechráněných, jak vděčně

konstatují vojíni. přijíždějící do Čech na dovolenou. —
Srdečně mu gratulujeme spolu s přáním, aby se vrátil
v plném zdraví. .

Pocávalné | uznání. Ředitelství měšťanských škol
chlapecké a dívčí v Hradci Králové zaslala p. řediteli
V. Vachovi dne 10. t m. tento přípis: »K žádosti naší:
ráčil jste vypracovati s nevšední laskavostí podrobné
životopisy zdejších slavných rodáků pro nauku o domo
vě, jež má býti vydána pro potřebu žactva našeho 0
kresu. Za vzácnou tuto ochotu Vaši vzdávají Vám po
depsaní nejuctivější, povinné díky.< — Horlivému bada
telovi poděkoval osobně p. obecní starosta Janský za
objev některých historických záznamů, | týkajících se
Velké Bělče.

Povýšení, Profesoři zdejšího c. k. gymnasia pp. 0
tomar Schiller a Fr. Doucha byli povýšen do VIII tř.
hodnostní.

Osobsl. Pan František Hanzlovský. dirigent králo
véhradecké bankovní jednoty v Hradci Králové, byl
zapsán do rejstříku obchodního co prokurista téhož ú

stavu a současně byl pan Václav Nejedlý co prokuristavymazán.
Východočeské divadlo. (Repertolr od 20.—26. t. m.)

ScénickévypraveníbaletuKrálovna lontek (stře
da 2. t. m.) bylo velmi zdařilé a dělalo svému původci
p. Poláčkovi čest. Jinak ponejvíce vynikly jen jednot
Hvé figurky, z nichž uvádíme roztomilé Bebé sl. Vojáč-
kové, ohnivou Španělku sl. Stříbrné Zd.. Číňanku sl.
Sehnalové, Japonku sl. Nechvílové, Tyrolačku sl. Ho-
rové a povedené Kašpárky (pp. Horský a Vilím). En
semblové tance neměly nikterak tohoto úspěchu. — O
Offenbachověpastýřské hře Dafnis a Chloe refe
roval jsem v minulé saisoně a jsem toho názoru, že by
na nějakou dobu mohla z repertolru vymizet. — Násle
dovaly dva večery novinek, o nichž v denních Hstech:
bylo mnoho psáno, a na jejichž provedení byli jsme
Plným právem zvědaví. Ve čtvrtek (21. t. m.) dávána
poprvé Bertéova opereta Dům u tří děvčátek.
Hudba vzatá ze skladeb Schubertových je přirozeně:
zcela odlišného rázu než valčíky a baletní hudební
vložky obvyklých operet; přetřásat však zde otázku o
správnosti a nesprávnosti takového použití cenných vý
tvorů Schubertových, vymyká se těmto řádkům. Děj
sám nepostrádá jisté intimity idyhokých starých dob.

Jedná se jen o provedení v té vážné formě, v jaké se
|vší pravděpodobností byl koncipován. Libreto operety
:má mnoho momentů, jež svádějí ke karikování. Jsou-lf



správně pochopeny, vzniká při uvarování se extrémů
zcela příjemný obrázek, hřejivý Jak ta písnička Schuber-,
tova. Opakvšak musí nutnězavdatí příčinuk výtkám,
je2 objevily se v referátu N. L. K chvále sdružení | re
Žie sluší uznati, že celkový dojem u nás vypraveného

představení všech těchto výtek nezaslouží. Tak trakto
vání osoby Schubertovy, jak provedli je p. Oeitler, ne
může nijakbýti nazváno karikováním slavného kompo
nisty písní. Interpret, jenž pěvecký part jistě dobře ovlá
dá, zaslouží tkn většího uznání, ježto od správného vy
stižení povahy v lásce bojácné k směšnosti je pouze

v úloze dvorního sklenářského mistra Tschělla, nevy

bočuje přes všechnu komiku své úlohy z mezí. (Mluvím
tu výslovně o prvním provedení.) Jen založení charakte
:ra barona'Schobra představoval bych sí poněkud váž
nější. Třebas osoba jeho je nejživějl a nejtemperament
nězi míněna ze všech přátel Schubertových, přec musí

»odpovídati celku jemné idyly a nesmi přibírati stereotyp
ní gesta kavalíra časové operety. Jinak snaha p. Hor

ského byla: zcela: uznání hodná. Kromě těchto zdařile
-vedly si: sl. Zd. Stříbrná jako Hanička, jejiž hra byla
velmi roztomilá a sl. Sehnalová, která v úloze Orisiové,
ne zrovna šťastně zapadající do celkového rámce, ve
dřa si dle možnosti umírněně. Pí. Třebovská nezapřela

svého talentu ani ve foliové úloze domovnice. Další no
vlnkou bylo provedeníJanáčkovy opery Jeil pastor
kyňa (pátek 22. t m.), jež při dnešních poměrech Vý
chodočeškého“ divadla. lze nazvatí odvážným pokusem.
Přes to mělo celkový úspěch. Zdařilé mimické prove
dení úloh při slině dramatickém spádu celého děje bylo
jistě hlavní složkou tohoto zdaru. Hudba totiž, třebas
některá místa libreta sama o sobě silně působícího účin
mě podbarvovala a třebas se sebe více mluvilo o »ná

písní v sobě žádného živlu národního a upomíná silně na
verismus italských oper. Jest tedy, aspoň pro první po
slech, momentem druhořadým. Kdyby děj nebyl dosti
plasticky sehrán, požitek sluchový nepřispěl by nijak

"k úspěchu dla. Přípojíme-li pak k působivému sehrání
ještě dobré ovládnutí velmi obtížných pěveckých par
"tů, dostáváme celkový působivý obraz tohoto večera.

*0 zdar dělily se přední síly operní pí. Kramperová (Je
nufa) a sl. Sehnalová (Kostelnička), kteréžto poslední
připadl zvlášť obtížný úkol správně vyjádřiti hluboce
dramaticky založenou postavu Kostelničky, což se jí
zcela podařilo. Pp. Olšovský (Laca) a Ueitler (Števa)
"byli dobrými jejich partnery, Ve vedlejších úlohách u
pozornila na sebe příjemně se nesoucím hlasem sl. Po

'korná (Karolka). Závěrečný ensemble přílišným překfi
kováním selhal, což nevadilo však celkovému úspěchu.
Režie postarala se o vhodnou výpravu a znamenitou
"souhru. — Představení Shakespearova Benátského
kupce (sobota 23. t. m.) nemohl jsem býti přítomen.
Ostatní večery a odpoledne vánočních svátků (25. a 26.

t. m.) byly vyplněny reprisami posledních dvou novinek
a SmetanovyProdané nevěsty. — C.

Mirko Horský, oblíbený tenor operetní, bude míti
v úterý 2. ledna čestný večer v Ascherově | operetě
"Taneček Její Výsosti, která měla při posledním
-provozování veliký úspěch. Kromě beneficianta, jenž tu
vystupuje v nejlepší své roli Jos. Hilmara, a sl. Stříbr
né upouté zájem obecenstva vystoupení malé baletní
debutantky našeho města. Květy Mohelské (vnučky p.
teď. Wiinsche) v úloze prince Viktora. Záznamy přijímá
z obzvláštní ochoty knihkupectví p. B. Tolmana.

Východočeské divadlo. V sobotu 30. t m. co 13.
hra v předplacení sehrána bude původní novinka Ostříž
od Jana Patrného. Dne 31. t. m. o půl 3. hod. odp. dává
se Kálmánnova opereta Jeníček se vrátí. Večer o půl
8. hod. opět Schubertova zpěvohra Dům u tří děvčátek.
Na Nový rok odpoledne o půl 3. hod. balet Královna lou
tek spolu s pastýřskou zpěvohrou Dafnis a Chloe. Večer
o půl 8. hod. naposledy Janáčkova opera Její pastor

kyňa. V úterý 2. ledna ve prospěch tenoristy Mirka
Horského Ascherova opereta Taneček Její Výsosti. 3.
ledna le premřera poslední novinky Nár. divadla Naše
babička od Viléma Skocha (14. hra v předplacení). 4.
ledna určena co 15.-hra v předplacení opera Manon
Lescaut. Na Sv. tři krále o půl 3. had. odp. naposledy

"Taneček Jejt Výsosti. Večer o půl 8. hod. opereta Kri
sta z myslivny. V neděli 7. ledna o půl 3. hod. odp. po
druhé Krista z myslivny. Večer o půl 8. hod. Lehárova
opereta Hrabě z Luxemdurku. — V činohře následovati
bude Ibsenův epilog Když mrtví procitnem . . V opeře
Bílá paní. Opereta chystá Vinobraní, jehož premieru, ja
kož i představení Polské krve bude dirigovati skladatel
Oskar Nedbal. — Sezona v Hradci Králové bude ukon

-čena dne 22. ledna.

Z Ústředny královéhradecké. V. tarifním oddělení
"Obchodní, živnostenské a průmyslové ústředny bylo v
roce 1916 zrevidováno 64.000 železničních dokladů; po
dáno bylo celkem 328 reklamačních nároků, reklamova
ný obnos dosahuje výše 27.162K. Vyplaceno bylo celkem
31.414 K (v roce 1915 16.706 K). V reklamovaném ob

nosu jsouobsaženy též nároky na tarifní rozdíly u vo
jenských dodávek a čimily nároky ty 6027 K (vr. 1915

"863NK). Část tarifních rozdů u voj. dodávek byla vy
máhána soudní cestou a byly přihlášeny u právního zá
stapce v Praze nároky 45 firem s obnosem 6330 K. v
němž jsou obsaženy též nároky z r. 1914 a 1915; vypla

-ceno bylo na tyto nároky dosud 3170 K. — 1. lednem
1917 bude zrušena část tuzemských výjimečných tarifů
místního tarifu státních drah (na př. pro pivo a víno,
kůru stromovou, tříslo, hospodářské stroje jdoucí k o
pravě nebo z opravy, len, chmel, petrolej a 1.), dále bu

«dou zrušeny exportní tarify pro vejce, zeleninu, dřevo

vinu, paralín, surové železo a budon se čhtati tudíž pro

února 1917 budou se čítatl pro veškeré k dopravě ode
vzdané zboží zvýšené sazby a bude obnášeti zvýšení
30 proc. dnešních sazeb. Výhody obsažené pro doda
vatele voj. dodávek v dnešním voj. tarifu budou platiti
pouze do 31. ledna 1917; od 1. února budou se počítatl
pro voj. dodávky civilních dodavatelů obyčejné občan
ské tarify.

Pamatujte
při každé příležitosti

na „Červený kříže,
na raněné vojiny, na vdovy a sirotky

PO padlých našich bojovnicichI
Příspěvky zasílejte na zemský Svaz katolického

Ora vHradci Králové.
Hořice. I na naše zvony došlo. Rekvirován pro vá

lečné kovy největší zvon z děk. chrámu P. Donát, nej
větší zvon v Milovicích a dva menší ma Gothardě, jež- |
to největší byl chráněn. | Při bedlivějším prohlédnutí ;
ukázalo se, že tento zvon nepochází z r. 1632, nýbrž z
r. 1532. Rozbíjení zvonů působilo hlubokým dojmem a,
viděli jsme slzu v mnohém oku, kde bychom se toho '
byli ani nenadáli. Přirozeno; zvony připomínají člověku
jeho mladost a rodinám vážné události života. — Výnos '
okr. hejtmanství v Hradci Králové přivítali bychom i u
nás, že má totiž odebrána býti válečná podpora oněm
uprchlíkým, kteří se zpěčují přilmouti přiměřené zaměst
nání. O tom budou se psáti ještě kapitoly, neboť ani u

šití svou existenci. Snad je tomu jinak na venkově, ale
ti městští nedělají nic jiného, než že obcházejí venkov. ©
skoupí, co se dá a zásobují tím své zámožné sourodáky,
jichž zdá se býti dosti, ježto husu a kuře na trhu kou- ,

nepustí. A ti lidé berou státní podpory. — Spolupůsobe
V

Hůlky, vypraven byl v našem městě ve prospěch váleč- |

ných účelů druhý koncert, pří němž účinkovala tento- |
kráte i známá výtečná houslistka pí. Dostálová a s ci
tem zazpívala pí. Nováková. Pan adjunkt sehrál s bra
vurní technikou několik skladeb. zvláště ©Smetanovu:
»Vitavu«, k níž podal i přiléhavý rozbor. Též vlastní
jeho skladbu jsme slyšeli a co s díkem zaznamenáváme.|
že p. profesor často navštíví i náš chor, kde výborné
naše varhany v nepřítomnosti voj. službu konajícího p.
ředitele nalezly v něm svého m'stra. — Učitel Kverka, ©
o němž jsme minule přinesli zprávu, že — jak se praví
— ve svůj prospěch padělal seznamy vojínů v Josefově,
nachází se v garnts. vězení terezinském a v jeho domě
vykonána opětná prohlídka.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Požáry vzplál.
Dějepisné obrázky z doby husitské.

Napsal Alois Dostál.
Stran 120. Cena 80 hal. franko.

Vynikající katolický spisovatel zachytil
velice významné scény z války husitské
o předkládá je v rouchu krátkých histo
rických povídek českému lidu. Sluší po
chváliti, že při uměleckém zpracování po
hnutých výjevů pan autor nedává se do
vleku stranického Šovinismu a že pro
jevuje živé porozumění i pro dobré vlast
nosti a strasti lidu: husitského. Tudíž
z pestré a velice poutavé mosaiky bele
tristiocké čtenář utvoří ei správný obraz
o charakteru velikého náboženského hnutí.

Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví
v Hradci Králové, Adalbertinum.

VYVVYVYVYVYVYVVÝVVY

Různé zprávy.
Vznik severních zář, V poslední schuzi mate

maticko-přírodovědecké třídy Společnosti věd v
Kristianii přednášel docent dr. Vagard o posledníc!
výzkumech o vzniku severní záře. Jich výsledky
jsou pro vysvětlení zjevu severních září, jak sdě
lují listy. velmi důležity a potvrzují názor Stěrme- ;
rův, že největší díl severních září nutno vykládati
z působnosti určitých skupin elektrických paprsku.
které vycházejí ze slunce. Jedná se o dvě skup'ny !
oněch paprsků: takových, jež pronikají zemským ,
ovzduším jen do výše 106 km nad zemí, a těch, jež ;

I

pronikají až do výše 100 km. Většina severních ;
září jest jejich projevem. Výpočty výšek severních ;
září a při tom umožněný ditkaz © činnosti obou

skupin paprskových inají velmi značný výzmas
pro poznání. tysikálních vlastností kosmických pa
prsků, jež vyzařovány jsou sluncem. Vypočtené
výšky severních září umožňují také důležité zá
věrky o elektrickém stavu slunce. Dosavadní vý
sledek. zkoumání ukazuje bezpečně, že paprsky
ony *vyvolávány jsou radioaktivními pochody na
slunci, a dále, že slunce má jen poměrně omezené
elektrické pole a že v jednotlivých obdobích. vysí
lá stejně velké množství kladné i záporné elektři
ny. Vagard dospěl na základě jiných pozorování k
výsledku, že slunce nutně vysílá podobné skupiny
stejnorodých elektrických paprsků a výsledky po
zorování severních záři tento výsledek jen potvr
dily.

Volmomyšlenkářská odměna portugalskému revolu
clonáši V Pertugalsku zrovna tak jako za veliké revo
luce francouzské. Radikální demagogové napřeď se slu
nili na paprscích vratké přízně revolučních davů — a
potoin byli krutě pronásledováni od radikálů chytřej
ších, sobecky žárlivých na slávu jiných, — Novinami
prolétui zpráva, že byl zatčen vůdce nejnovějšího po

hnatí pozbyl zmužilosti a spáchal sebevraždu. nalézal
se v mladém úředníku námořnictva nástupce admirálův.
Úředník ten slul Machado Santos. Týž bez rozmýšlení
vsedl — poprvé ve svém životě -—na válečného ote a
postavil se v čelo povstalců. Po vítězství revoluce stat

svědci těchto událostí pamatují se dobře na bouřlivé o

sech s býky objevil se v bývalé královské loži. Ale
političtí vůdcové revoluce počali ihned nepříznivě pohli

menávali, ale od rady národa zůmyslně vzdalovali. Tak

mocným. a táž dosáhla svého vrchole, když jeho nejza
rytější protivník a závistník Alfons Costa dostal se r.
1913 k vládě. Proti němu podnikal Machado Santos ve

téměř denně konfiskován. Když příštího roku minister

Santos mezi těmi, kteří byli lidmi Alfonse Costy po
slání da vyhnanství. Za amnestie před vstoupením Por
tugalska do války byl Machadoví opět dovolen návrat
ale, jak ze zpráv je teď vidno. jen proto. aby bývalý

z nichž nejurputnější, Alfonso Costa. Je dnes zase ve
doucí osobností ve vládě. — Zkrátka na revoluci a její
kořist osobují si patent v Portugalsku jen někteří.

Rozdíl mezi povahou I schopnostmi mužského a žen
ského pohlaví nezatušuje pražádná sofistika; každý mo

Tisíciletá zkušenost však konstatuje zvláštnosti značné,
K přesvědčení o tom ani není potřebí vysoké filosofie.
Na př. v rolnické rodině děvče dělá tytéž práce jako
ehlapec, rodiče mluví a chovají se k hochům i dcerkám
stejně. Děvčata se netěší žádným privilejim — a přece
v těže rodině pravidelně jest značný rozdíl mezi pova
hou a náklonnostmi chlapcův a dívek. -- Za války mno
ho práce té, kterou dříve vykonávali výhradně mižo
vé, jsou nuceny konati ženy. Ženské pohlaví I v jiných

směrech musilo se přizpůsobíti nezvyklé životosprávě.
A právě tato doba přísné zkoušky tim Jasněji potvrdila
veliké rozdily. Zkrátka každé pouliví vyniká jiným způ
sobem. U muže převládají pohnutky rozumové, ženy za
se dají se vésti spíše citem. — Nyní wirzburský univer
sitní profesor dr. W. Peters po důkladném studiu vydaj

spis »Einfirung in die Půdagogik auf Psychologischer
Orundlage-. v němž se nacházejí tyto pozoruhodné vý
vody: Vlahy, vrozené oběma pohlavím projevují se nej
jasněji v citovéní životě. Pozorování charakteru a tem
peramentu, analysa školních úloh. vyptávání žáků a ža
ček po jejich náklonnostech k školským předmětům, je
jich prospěchy v nich, větší náklonnost děvčat k lyrice
projevují, že citový Život děvčete je živější než chlap
cův. že mají více zájmu pro citové a méně pro věcné,

Intelektuelní, V sopvislosti s tím je snad též i větší na
dání děvčat pro jazykové předměty, ač souvisí splše s
větším ovládáním mluvícího ústrojí u žen, jež jeví se
i rychlejším vývojem řeči u děvčat. V zájmu a nadání
pro matematické předměty. fysiku, geografii zůstávají
zřejně děvčata za chlapci. Věcný a abstraktní ráz
těchta předmětů zajímá je očividně méně než látka ja
zykových předmětů. bližší dennímu životu a více u
spokojujíck mysl. Také potvrzuje týž názor i rychlejší
duševní rozvci děvčat při všem, co se týče poznávání
a rozeznávání barev. ale menší jich výkonnost při těch
to 'pochodech. pokud netýkají se citového života, jako
v ohledu bystrosti zraku, sluchu atd. Přes silnější roz
vaj citu u děvčat dochází u nich řídčeji k abnormálním
jeho výbuchům. vedoucím k sebevraždě ve věku pod
15 let a 5. Sem patří i menší zločinnost nezletilých u
žen. Jinak ukazují zkušenosti, že ženský dorost má lepší

diti, kdežto u hochů jeví se větší originalita, schopnost
kombinační a vynalézavost. Ale pozorování ona vedla je
ště k jednomu poznání: schopnosti a výkonnost děvčat
Jsou stejnoměrnější než u hochů. Výjimky nadprůměr

— Potud vývady Petersovy. Jestliže se říkalo již dávno,
že žena řídí se raději srdcem než rozumem, nenf to pro
ženské pohlaví úhonou. © Vždyť právě nyní filosofové



pozornost než posud; shledalo se totiž, že i rozum ve
-če osvícený dělá krkolomné přemety, nedbá-li pobnu
tek citových. Naopak však vřelý cit často dokázat da
leko větší činy než suché, vypočítavé rozimování. Obě
tavá — a třebas zcela prostomyslná — matka má na
málo poddajného synka větší vliv než velice osvícený
otec, který jevi málo sebezáporu. Každému svoje! Je-li
muž hlavou rčdiny, jest matka srdcem domácnosti. —
Obojí úkol jest stejně čestný a odpovídá dobře došev
ním vlastnostem obojího pohlaví. Mužatky se nezamíou
valy nikdy ani vlastním synům; naopak zbabělí nebo
mála energičti muži trží posměch | u ženského pohlaví.

Besídka.
Páperky.

Havlíčkův jes v naší literatuře popsán důkladně.
S pletou otištěn dopis, jinž zve Havlíček na jaternicově
hody; otistěny i řádky, v nichž ss chlubí, že není hrubi
ánem umělkovaným, ale přirozeným. Zato však Hberální
nadšenci zapomínají líčiti činnost a povahu kněží, kteří
Havličkovi v jeho vlasteneckém úsitt byli velice zďatnou
Ppódporou. 3

NEE

Jen vyhoďte z češtiny všecky kazimluvy, | všecka
cizi, | silně zdomácnělá slova! Za půl století druhá a
třetí generace při čtení českých spisů nynějších bude
pátrati ve slovnících, co vlastně slova předků znamena
la, jaký smysl mají jejich věty.

.
Svobodě se připisoval význam mnohonásobně větší,

než jaký byl ve skutečnosli, Každá svoboda, která má
fakticky prospívati, musí míti nějaký jadrný obsah posi
tivní. Lidé, kterým poskytnuta svoboda v míře nejvyšší,
buď usilují o porobení jiných, anebo — civí s výrazem
zklamání v tváři do prázdna. Nyni úrčitěji poznávají, co
chybí jejich přirozenosti. Touží po oddanosti, důvěře,
po opoře vnější. Nepodaři-li se jim brzy nalézti autoritu
vynikající. začnou mudlařiti před demagogy a intrikány.

*

Mladí lidé, slyšice napomínání starších, odpovidají:
»Nynější doba má jiné požadavky. Nesmí zakrněti v úz
ké a dusné sféře svých dědečkův a babiček. Ale nepři
chází jim na wmysl,zdali ty všecky moderní požadavky
jsou potřebné a užitečné. Nechtivají domysliti až k vý
slednici nových společenských útvarů. A přece často
i ty novoty, které se zavádějí šmahem, jevf určité znám
ky společenské rakoviny. Každá novota není pokrokem;
a kdo se novotářství vzepře, často osvědčuje větší osví
cenost než ovce běžicí na kluzké vrcholky za ostatním
stádem bez samostatného rozmyslu.

*

Slyšeli jste často moderní pozéry: »Všeliká vina
plyne jedině z ignorance. Vzdělávání rozumu tedy jest
nejlepším lékem proti nepravostem. Kultura ve všem
napřed, pak teprve ostatníf« — Že daleko více znamená
zušlechtění vůle, neslyšeli jste od nich nikdy. Když však
právě lidé vtipní páchali skutky ničemné, pozéři se pod
řekli: »Ten člověk nemá citu... Kdyby měl ten rafi
novaný podvodník svědomí .. . Co prospívá nejbystřejší
talent, schází-li mu charakter?«

“

Příčina velikého chybování národa často © hlavně
spočívů v přepiaté pýše, která se nechce dostatečně po
učovati o dobrých vlastnostech soupeřů.

a jdnou korunu
obdržíte pohromadě tyto apiey:

Víra jako víra.
Moderní náboženství Masarykovo.
Převaha protestantů nad katolíky.

Inkvisice církevní,
O duši lidské.

Karel IV., Otec vlasti.

Obj:dnávky vyřičí za « K franko obratem

administrace Časových Úvah
v Hradci Králové.
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OLE STROJNÍ
nakoupíto levně u firmy

Josef Jelínek,
mydiář v Hradci nrálové (na podsíni).
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ucihvě vé žachován

bn
č.

m

ŠŤASTNÝ:

NOVÝ ROK
všem pp. příznivcům
a odběratelům přeje
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Rozpočtyochotněazdarma.

Malinský křen
nejlepší jakosti zasílá v 6 kg baličkách

i ve velkém

Josef Mikulecký,
vývoz malínského křenu v Kutné Hoře.
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Kostelní

paramenta
spojkové prapory,

oirkevní načiní, křížové cesty, celá
zařízení kostelů atd. v každém prove
dení a ceně nejlevněji vyrábí a dodává

odborný závad
v Jabloném nad Orlicí.

Hotové zboží zasílá se na ukázku.

Rozpočty, nákrosy neb ceníky franko.
(RIAA202282

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 kruhůvole
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiietého působení,
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení oen!
Velojemné látky na taláry.

VODOOO0000000000.

Harmonium
1 hry. 5 rejstříků, fy. Lhotovy, zacho
valé, Se prodá. Adresu edělí adm. t. |.

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 druhu
za mírných podmínek, zejména směneční
úvěr (krátkodobý), v dnešních dobách

zvláště výhodný. — Povinná revise
„Jednoty záložen“ v Praze.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesl dope
ročití veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře,nádobky, palénky, pacifikály,
svicny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
olrkevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní Intenci s
v ohnislatí a stříbří nebo protí do
platku za nové vyměňuje. Hotovo

předměty neb výkresy zasílá nauúsku franko bez sávaznosti koupé.
Vše se posílá posvěsené.| Prdce ruční.

Sklad veškerých slatých a stříbrných klenotů, jako: hotěsů,
madonek, kříšků, prstýnků, náramků atd. 1 Notářské
pratemy, tabutěrky, jidelní náčiní se stříbra pravého

" Unského vědy na skladě.
Stars alate, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší ceny,

JAN STANĚK,
paníř u ciselemr

Praha-l.-979 t:-KarolinySvětlé, čís. 12. n.
Přísežný čaates : ;b, čepmakéhotrestního soudu.

Jotel Polák,
M
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